
خبر امروز

عرضه حضوری و مجازی 
محصوالت فرهنگی در نمایشگاه 

کتاب
در سی  رضــوی  قــدس  آستان  غرفه  آرام؛ مسئول  حسن 
و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفته است: 
امسال آستان قدس رضوی افزون بر هزار عنوان کتاب با 
موضوعات قرآن ، حدیث، فقه، جوانان، هنرهای اسالمی، 
سادات، ادبیات، کالم، منطق و فلسفه در این نمایشگاه 

ارائه کرده است. 
مواجه  باالیی  بسیار  استقبال  با  نمایشگاه  از  دوره  ایــن 
به  این نمایشگاه  از  است، به گونه ای که در سومین روز 

تجهیز و شارژ مجدد آثار اقدام کردیم.
با  تخصصی  نــشــســت   9 ــرد:  ــ ک تــصــریــح  همچنین  وی 
موضوعات مختلف و متنوع و با محوریت رونمایی از آثار 
با حضور نویسندگان  هم تدارک دیده شده است که در 
همین راستا، روز گذشته نخستین نشست تخصصی و 
رونمایی کتاب »پند بیهوده« با حضور عبدالحمید طالبی؛ 
قــدس رضــوی،  و فرهنگی آســتــان  رئیس ســازمــان علمی 
دکتر احد فرامرز قراملکی؛ مدیر عامل بنیاد پژوهش های 
مدیر  سعیدی؛  حسین  و  رضــوی  قــدس  آستان  اسالمی 
ــد.وی یکی دیــگــر از  عــامــل انــتــشــارات بــه نشر بــرگــزار شـ
ناشران  با  ارتباط  را  نمایشگاه  این  در  اجرایی  برنامه های 
خارجی عنوان کرد و گفت: عالوه بر کتاب هایی که مورد 
توجه مخاطبان در غرفه آستان قدس رضوی قرار گرفته، 
ارتباط بسیار نزدیکی نیز با ناشران خارجی برقرار کردیم؛ 
در همین راستا سه مؤسسه انتشاراتی از کشورهای عراق، 
لبنان و سوریه آمادگی خود را برای عرضه کتاب های آستان 
 قدس رضوی به زبان انگلیسی و عربی در کشورهای خود 

اعالم کردند.
بر عرضه  عــالوه  نمایشگاه  در حاشیه  اینکه  بیان  با  آرام 
پرداخته  نیز  مجازی  فضای  در  آثــار  فــروش  به  حضوری 
شده است، گفت: افــزون بر 3 هزار عنوان اثر در فضای 
مجازی ارائه داده شده و مخاطبان از طریق فضای مجازی 

می توانند آثار خود را سفارش دهند.
وی ادامــه داد: در مجموع 92 عنوان کتاب چاپ اول در 
بنیاد  همچون  مؤسساتی  و  شــده  عرضه  نمایشگاه  ایــن 
پژوهش های اسالمی، شرکت به نشر، مؤسسه جوانان و 
، دانشگاه علوم اسالمی رضوی و  پژوهش  های اجتماعی 
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در موزه حرم مطهر رضوی برگزار شد

 نمايشگاه 
شاهنامه های نفيس خطی

 در برنامه نقد و بررسی کتاب 
»زیارت های پیاده در جهان معاصر« مطرح شد

 بومی سازی پدیده زیارت 
در یک کتاب

موعظه/ مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرانی 
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 3 کتاب تفسیر 
 از رهبر معظم انقالب 

به نمایشگاه کتاب رسید

 آیین پایانی 
»مهرواره ملی هوای نو« برگزار شد

    سال دوم    ویژه نامه 335    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
یعنی  تبیین  اینکه مجاهدت در جهاد  بر  تأکید 
دفاع از ارزش ها، عقاید و باورهای یک ملت، گفت: 
عرصه جهاد تبیین دارای محدودیت جغرافیایی 
نیست و همه مردم به ویژه دانشجویان، نخبگان 
و اصحاب رسانه به عنوان یک مجاهد می  توانند 
در کوچه و بازار نقش آفرینی کنند. یدهللا جوانی؛ 
در همایش جهاد تبیین که با حضور فرماندهان 

بسیج  پایگاه های  بسیجیان  و 
در سالن  قــدس رضــوی  آستان 
تربیت  مؤسسه  هــمــایــش هــای 
بدنی آستان قدس رضوی برگزار 

شد، به تشریح و...

بازخوانی یک گزارش ویژه، مربوط به سال 1254 خورشیدی که تنها بنای قابل مشاهده شهر، حرم رضوی بوده

اصول شهرسازی در مشهدِ 147 سال پیش
 برگزاری همایش جهاد تبیین 

با حضور بسیجیان آستان قدس رضوی

 چه کسی رزمنده 
»جهاد تبیین« 

است؟ 

4

4

نیمکت زندگی

سالم بر جانِ حاضرت
از سر  ببارد.  قبرش  به  نور  رقیه توسلی  
شــب، »خــانــجــان« بــا مــن اســـت. خـــودش و 
جلو  ام  نشسته  بخشش.  نــجــات  پندهای 
یزد.  از  شــود  می  پخش  گــزارشــی  تلویزیون. 
کار  بــه  مــی بــرم. دســت  را  می بینم و حظش 
قشنگی زده اند عزیزان کویر. مرحبا به عشق 
نمی دانم  و  مــی روم  فــرو  فکر  به  و همتشان. 

اصالً کی قِل می خورم سمت گوشی.
گوگل می کنم. می خواهم بدانم آیا طرح »مرام 

مهدوی« در مازندران هم اجرا می شود؟ 
چـــراغ آشــپــزخــانــه را روشـــن مــی کــنــم. حــال 
را  می خواهند خودشان  که  دارم  را  آدم هایی 
دلتنگی  از  مشترکی  محصول  کنند.  شــاد 
و  ــرغ  مـ و  بــرنــج  مــــددم.  یــاعــلــی  و  لبخند  و 
زعفران و زرشک و کره و ادویــه و پیاز را می 
به نصیحت  کابینت. می خواهم  روی  چینم 
کــه احساس  البته  کــنــم.  گــوش  مــادربــزرگــم 
دویده  یزدی ها هم  به  از غبطه  ردی   می کنم 

زیر پوستم.
 نصیحت خانجان را زمزمه می کنم زیرلبی؛ 
به  عاقبت  باشین.  شکردست  و  شکردهان 

خیری یعنی این...
ــراغ رادیـــــو. کــامــل بــه ســیــاق آن  مــــی روم ســ
باطمأنینه،  دارم.  آشپزی  قصد  خدابیامرز 
تــوی همان  و  رادیـــو، دســت و دلباز  همجوار 

دیگ های رویی پیر.
تا  از صلوات  را رعایت می کنم.  رازهــا  و  رمــز 
غذا خانه  دم می کشد. عطر  زعفران  گــالب. 
را برداشته. قد خوردن جعبه ای قطاب، کامم 
بانوان یزدی  شیرین اســت. قد حــال خــوش 

وقت تهیه پُرس چلوهای خاص.
جناب مجری از حال و احوال بهار حرف می 
زند و از میهمان برنامه اش می خواهد دعایی 
داشته باشد در حق شنونده ها. میهمان چه 
سنگ تمامی می گذارد وقتی می گوید الهی که 

همیشه اشک شادی بریزیم!
نمی دانــم چــرا دســت و پایم را گم کــرده ام. 
ایــن اولین بــار نیست که نــذری می پــزم. به 
نگاه  تا یکبارمصرف روی میز غذاخوری  سه 
است.  تمام  کــار  بزنم  که  برچسب  می کنم. 
ــار دســتــه جــمــعــی مــان تــمــام اســت  یعنی کـ
قشنگم،  خانجان  کــار  کند.  قبول  خــدا  اگــر 
البته  حقیر.  بنده  و  مهدوی  طــرح  خــادمــان 
کـــه هــنــوز در شــهــر و جــغــرافــیــای مـــن ایــن 
طــرح پــا نگرفته. امــا عیبی نـــدارد خــودم که 
ــدام قــصــد و نــیــت بــه اجــاقــم  ــا کـ ــم ب  مــی دانـ

شعله دادم.

سنجاق
سالم بر جانِ حاضرت یاصاحب الزمان!

پی نوشت
»مــرام مهدوی« عنوان طرحی است که یک 
سال است در یزد اجرا می  شود. در این طرح 
هر خانواده هر پنجشنبه ای که تمایل داشت 
چند غذا بیشتر از میزان مصرفش تهیه و با 
به سرشماره ۱۰۰۰2۰3۱3 می   2 عــدد  ارســال 

تواند آن را به نیازمندان تقدیم کند.
محله های  در  افــتــخــاری  خـــادم   ۱۱2 از  بیش 
مختلف یزد با این طرح همکاری می کنند و کار 

تهیه و توزیع غذا را بر عهده دارند.

گزارشی از غرفه های انتشارات آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب 

شبستان اصلی، راهرو 27، شماره11
آستان  به نشر)انتشارات  غرفه های 
ابتدایی  روز  قــدس رضــوی( در سه 
بین المللی  نمایشگاه  سی و سومین 
راهنمایان  حضور  بــا  تــهــران  کتاب 
تخصصی کتاب میزبان کتاب خوانان 

و عالقه مندان بود.
ــزارش آســتــان نــیــوز، ســی وســومــیــن نمایشگاه  ــ بــه گ
بین المللی کتاب تهران روز چهارشنبه 2۱ اردیبهشت 
مــاه ۱4۰۱ پس از دوســال تعطیلی کــار خــود را آغاز 
کرد. این نمایشگاه مهم ترین رویداد فرهنگی کشور 
در حوزه کتاب بوده و فرصتی است تا نویسندگان، 
و  دیــدار  باهم  نزدیک  از  بازدیدکنندگان  و  نــاشــران 
گفت وگو کنند تا فعاالن این عرصه در حوزه تولید 
از نزدیک با نیاز مخاطب آشنا شوند. در این بین 
»به نشر« که به عنوان مهم ترین نماینده آستان قدس 
رضوی در حوزه کتاب شناخته می شود با 7۰۰ عنوان 
پروانه ای  کتاب های  و  عمومی  بخش های  در  کتاب 
)کودک و نوجوان( به این نمایشگاه آمده تا در کنار 
ارائه آخرین تولیدات خود در حوزه کتاب، با مخاطب 
ارزشمند  آثــار  تولید  در جهت  و  کند  برقرار  ارتباط 
برای آن ها گام بردارد. در این بین بازدیدکنندگان از 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم از 
همان ساعات اولیه آغاز به کار نمایشگاه با حضور 
در غرفه های به نشر در بخش های مختلف نمایشگاه، 

کتاب های مورد نیاز خود را تهیه کردند.

نمادهای اسالمی و رضوی  ◾
هرچند در روز اول نمایشگاه کتاب تهران مشکالتی 
وجود داشت، اما دوستداران کتاب از همان ساعات 
مختلف  غرفه های  از  نمایشگاه  در  با حضور  اولیه 
بازدید کردند. غرفه به نشر هم از ساعات اولیه آماده 
پذیرایی از بازدیدکنندگان بود. به نشر در سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با غرفه ای زیبا که با 
استفاده از نمادهای اسالمی و رضوی طراحی شده، 
میزبان عالقه مندان است. این ناشر در بخش کودک 
پــروانــه ای حضور یافته و در  و نوجوان با کتاب های 
هردو غرفه با چیدمان متناسب با بازدیدکنندگان در 
خدمت دوستداران کتاب است. بازدیدکنندگان هم 
 از همان دقایق اولیه آغاز به کار نمایشگاه به غرفه 
ــورد عــالقــه خـــود را  بــه نشر آمــدنــد و کــتــاب هــای مـ

خریداری کردند.

اهدای هدیه متبرک رضوی ◾
همزمان با آغاز نمایشگاه در روز دوم غرفه های به نشر 
دوستداران  شمار  بــود.  بازدیدکنندگان  میزبان  هم 
کتاب در روز دوم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
نسبت به روز اول بیشتر بود و به همین نسبت غرفه 
به نشر هم پاسخگوی مراجعه کنندگان بیشتری در 
مقایسه با روز اول بود. حضور کارشناسان حوزه کتاب 
در غرفه عمومی و غرفه کودک و نوجوان به نشر در 
نمایشگاه به بازدیدکنندگان این فرصت را می دهد 
تا خریدی متناسب با نیازهای خود داشته باشند. 
اتفاقی که با استقبال بازدیدکنندگان در نمایشگاه 
مواجه شده است. به نشر به بعضی بازدیدکنندگان 
هدایایی متبرک از طرف حرم مطهر رضوی می دهد 
که این اقدام آن ها موجب خوشحالی خریداران کتاب 
می شود و به آن ها حال و هوایی خاص زیارت آقا امام 

رضا)ع( را می دهد.

جمعه   نمایشگاهی ◾
از همان دقایق آغازین نمایشگاه کتاب در روز جمعه 
بازدیدکنندگان  از  مملو  نمایشگاه  راهــروهــای  همه 
شده بود. دوستداران یار مهربان ترجیح دادند روز 
تا کتاب  بیایند  به نمایشگاه کتاب  را  تعطیل خود 
ببینند، بخوانند و بخرند. غرفه کودک و نوجوان در 
این روز میزبان جمعیت زیادی از بچه ها بود که در 
قفسه های رنگی به نشر کتاب های مناسب سن خود 
را جست وجو می کردند و مسئوالن غرفه در گفت وگو 
با پــدر و مــادر آن هــا و راهنمایی شان بــرای انتخاب 
یک کتاب مناسب به این عزیزان کمک می کردند. 
در غرفه عمومی به نشر در شبستان هم روز سوم 
نمایشگاه روز پر رفت وآمدی بود. بازدیدکنندگان با 
جست وجو در قفسه ها و خواندن عنوان های مختلف 
کتاب مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کردند. در 
این غرفه هم مسئوالن غرفه به نشر ضمن راهنمایی 

بازدیدکنندگان به آنان در انتخاب یک کتاب خوب 
کمک کردند.

یادآور می شود به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 
و سومین  در ســی  کــتــاب  عــنــوان  از 7۰۰  بیش  بــا 
نمایشگاه کتاب تهران در دو غرفه عمومی؛ شبستان 
اصلی، راهرو 27، شماره ۱۱ و غرفه کودک ونوجوان 
)کتاب های پروانه ای( ؛ سالن شمالی کودک و نوجوان، 
بخش A ، راهرو یک، آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان 
از  به نشر  ــار  آثـ خــریــد  و  ــد  ــازدی ب ــت. همچنین  اسـ
نمایشگاه مجازی در سامانه ketab.ir  نیز در این ایام 

امکان پذیر است.

جدیدترین دستاوردها در حوزه ادبیات دینی ◾
مدیرعامل به نشر از ارائــه 9۰ عنوان کتاب در حوزه 
ادبیات دینی  در نمایشگاه بین  المللی کتاب تهران 
رویــکــردهــای جدی  از  یکی  گــویــد:  مــی  و  داد  خبر 
انتشارات به نشر در سال های اخیر، پرداختن به حوزه 
ادبیات دینی است. این انتشارات توانسته در گذر از 
چهار سال تالش، با ایجاد ارتباط با نویسندگان جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی و کارشناسان برجسته حوزه 
ادبیات دینی، 9۰ اثر داستانی با محوریت سیره و 
سبک زندگی اهل بیت)ع( ، ادبیات پایداری و گفتمان 

انقالب اسالمی منتشر کند.

حسین سعیدی از کتاب های »عقیله«، »مرا با خودت 
آقــای همسایه«،  و  ــاز«، »من  ب ببر«، »با چشمانی 
»بازیگر پنجم«، »من ضامن«، »پرواز اسب سفید«، 
عنوان  به  و »سلما«  عزیزمان«  باپیامبر  روز   366«
جدیدترین رمان های ادبیات دینی انتشارات به نشر 
نــام بــرد کــه در دو ســال اخیر بــه قلم الــهــام امین، 
مظفر ساالری، سید محمد سادات اخوی، علیرضا 
متولی، محسن هجری، مصطفی خرامان، سید عذرا 
موسوی، نقی سلیمانی و معصومه یزدانی به رشته 

تحریر درآمده است.

آثار پرفروش ◾
ــاز بــه کار  ــان در روزهــــای ابــتــدایــی آغـ کــتــاب دوســت
آثار  از  نظیری  استقبال کم  تهران  کتاب  نمایشگاه 
منتشر شده توسط آستان قدس رضوی داشته اند. 
از همین رو فهرستی از آثار پرفروش آستان قدس 

رضوی در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران منتشر شده است.

گفتنی است سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضــوی افــزون بر یک هــزار و ۵۵۰ عنوان کتاب را با 
موضوعاتی همچون سیره و زندگانی امام رضــا)ع(، 
قــرآن و علوم قــرآنــی، حــدیــث، کــالم، تــاریــخ اســالم، 
اخالق و تربیت اسالمی، هنرهای اسالمی، جوانان و 
سبک زندگی، اهل بیت)ع(، رمان، ادبیات، مذهبی و 
روان شناسی را در نمایشگاه کتاب عرضه کرده است.
»شهادت نامه امام حسین)ع(« اثر مرحوم آیت هللا 
محمدی ری شهری، »مرا با خودت ببر« و »دعبل 
و زلفا« به قلم مظفر ساالری و »یک روایت معتبر 
درباره بهائیت« از جمله کتاب های پر فروش به نشر 
در پنجمین روز از سی و سومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران به شمار می رود که با استقبال بی نظیر 
دوستداران کتاب رو به رو شده است.همچنین در 
پــژوهــش هــای اسالمی  بنیاد  پــرفــروش هــای  فهرست 
آستان قــدس رضــوی مــی تــوان به کتاب های »کتاب 
آرایی در تمدن اسالمی« در دو جلد، »چشم اندازهای 
جغرافیایی ایران« هشت جلدی اثر نسرین احمدیان 
شالچی، »کتیبه های تیموری در خراسان« اثر سید 
محسن حسینی و مجموعه »ورّام« ترجمه محمدرضا 

عطایی اشاره کرد که مخاطبان خاص خود را دارد.

یکی از رویکردهای جدی انتشارات به نشر در سال های اخیر، پرداختن به حوزه 
ادبیات دینی است. این انتشارات توانســته با ایجاد ارتباط با نویسندگان جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی و کارشناسان برجسته حوزه ادبیات دینی، 90 اثر داستانی 

با محوریت سیره و سبک زندگی اهل بیت)ع( ، ادبیات پایداری و... منتشر کند.
گزيدهگزيده



من 
وعظ اخاه 
سرا فقد 
زانه، و 
من وعظ 
عالنیه فقد 
شانه
هر کس برادرش 
را پنهانی پند دهد، 
 او را آراسته است و 
هر که او را آشکارا 
 موعظه کند، 
  بدنام و بی آبرویش 
کرده است.

ما من بلیه 
اال وهلل فیها 
نعمهً حتیط 

هبا
هیچ گرفتاری و 

 بالیی نیست 
مگر آنکه نعمتی از 

 خداوند آن را 
در میان گرفته است.

بزرگ ترین ضعف جامعه شناسی دین، جامعه شناسی مردمی 
و جامعه شناسی روستایی این است که پدیدارها و کنش های 
خود را خودشان بازخوانی نمی کنند. این کتاب برای نخستین بار 
در ایــران شروعی است تا ما پدیده بزرگ زیــارت را که مسئله 
خودمان بوده و البته در جهان هم یکی از مسائل بااهمیت 

است، بومی سازی کنیم.
به گزارش خبرگزاری کتاب )ایبنا(، در برنامه نقد و بررسی کتاب 

»زیــارت هــای پیاده در جهان معاصر« که در ســرای اهل قلم 
در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب ایران برگزار شد، 
محمدرضا پویافر، نویسنده کتاب بیان کرد: سؤال بنیادی که 
درباره افزایش پیاده روی اربعین در سال های اخیر به ذهن ما 
آمد، این بود که آیا پیاده روی اربعین به عنوان یک آیین زیارتی 
شیعی، بزرگ ترین اجتماع بشری و بزرگ ترین پیاده روی جهان 
است یا خیر؟ به همین خاطر تالش کردیم یک مطالعه و قیاسی 

با پیاده روی  های آیینی دنیا انجام دهیم.
او گفت: معموالً در مطالعات اجتماعی دینی صحبت زیادی 
از زیارت ها به میان می آید. همچنین زیــارت  هرچند از ابتدا 
در مفهوم خودش منشأ مقدس و دینی دارد اما در دوره اخیر 
مفهومی با عنوان »زیارت سکوالر« به وجود آمده است. مثالً 
جمعی از افراد به زیارت اماکنی می روند که جنبه دینی ندارند. 
از این رو وقتی درباره پیاده روی های دینی صحبت می کنیم الزم 

است معیارهایی را تعریف کنیم که بدانیم به چه پیاده روی هایی، 
پیاده روی زیارتی می گوییم. ترکیبی از قدمت و جمعیت زائران 
و اهمیتش در دین و فرهنگ هر جامعه معیار ما برای پیاده روی 
دینی در ایــن کتاب اســت. باتوجه به ایــن معیارها ما هفت 
پیاده روی زیارت های »سانتیاگو«، »کومب میال«، »فاطیما«، 
»ویا فرانسیجنا«، »گودالوپ«، »88 معبد« و »اربعین« را در 
جهان بررسی کردیم. در جمع بندی کتاب باید به سمتی حرکت 

می کردیم که از نظر قدمت و جمعیت، وجه تمایز پیاده روی 
اربعین با پیاده روی های دیگر مشخص شود.

مجید امامی، مدیر کل نشر دانشگاه امام صادق)ع( در ادامه 
این نشست بیان کرد: ضرورت نشر این کتاب در این است که 
بزرگ ترین ضعف جامعه شناسی دین، جامعه شناسی مردمی 
و جامعه شناسی روستایی این است که پدیدارها و کنش های 
خــود را خودشان بازخوانی نمی کنند. به ایــن معنا که ما به 

موضوع، زندگی و حیات خود کم می پردازیم یا اگر می پردازیم 
در حد مطالعات درجــه 2 اســت. این کتاب بــرای اولین بار در 
ایران شروعی است تا پدیده بزرگ زیارت را که مسئله خودمان 
بــوده و البته در جهان هم یکی از مسائل بااهمیت است، 
بومی سازی کنیم.وی تصریح کرد: این کتاب با اشتراک گیری و 
قدرمطلق گیری بین هفت پدیده بزرگ پیاده روی در جهان سبب 
شده ما خودمان را در سپهر مطالعاتی سفرهای معنوی ببینیم.

امامی بیان کرد: زیارت اربعین یکی از بزرگ ترین پدیده های 
معنوی در جهان است و جامعه شناسی ایران و جامعه شناسی 
دینی نمی تواند از کنار این پدیده به سادگی عبور کند. این 
پیاده روی با تحوالت جامعه هویتی ایران و جامعه هویتی عراق 
عجین است و با وجود اینکه نگارش آن در دوران کرونا آغاز 
شد، سبب شد به این نکته پی ببریم که زیارت یک نیاز معنوی 
بــرای بشر است و بحران های زیستی مثل کرونا نمی توانند 

پدیده های بزرگ معنوی مثل اربعین را به صورت مطلق تحت 
تأثیر قرار دهند.

او در ادامه افزود: پدیده زیارت به لحاظ گردشگری، اقتصادی، 
فرهنگی و همچنین ایــدئــولــوژیــکــی بسیار حــائــز اهمیت 
است و نیاز است ما در این موضوعات با اصحاب فرهنگ و 
زیارت پژوهان تصمیم گیری کنیم که انسانی تر، فرهنگی تر و 

تاریخی تر پیش برویم.

کتابخانه
در برنامه نقد و بررسی کتاب »زیارت های 
پیاده در جهان معاصر« مطرح شد

بومی سازی پدیده 
زیارت در یک کتاب

موعظه 
مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرانی 

   تربیت عملی
اخالق و رفتار با خانواده بسیار حساس و مهم است. انسان باید در 

طرز سلوک با خانواده مراقبت زیادی داشته باشد. طلبه باید از 
وقت خودش حداکثر استفاده را ببرد و حتی یک لحظه از فرصت ها 

را تلف نکند و جداً به خودش اجازه ندهد حتی یک لحظه بیکار 

بماند؛ ولی گردش و تفریح، حق خانواده و جزو برنامه هایی است 
که در جای خودش ضرورت دارد. باید توجه داشته باشیم همگام با 

تحصیل علم -هر مقدار هم که به علم عالقه داریم- حقوق خانواده، 
حق تربیت فرزند را که عمده اش همان تربیت عملی و کیفیِت رفتار 

پدر در رابطه با فرزند است رعایت کنیم. پس از آن، تربیت های قولی 

در کنار تربیت های عملی می تواند مؤثر باشد. بزرگان ما در این 
زمینه بهترین اسوه و الگو هستند.

متأسفانه بسیار زیاد دیده می شود که از چند پسر فالن اهل علم 
حتی یکی هم حاضر نیست رشته پدر را دنبال کند و اصالً عالقه مند 

نیست! در بیشتر موارد باید اشکال را در پدر دید، اگر پدر به عنوان 

یک روحانی جاذبه داشت، دست کم یکی دو نفر از فرزندانش 
عالقه مند می شدند. این ها مسائل جزئی نیست، جای تأسف است.

من والدتم در قم بوده و والده مکرمه ما هم قمی است، از این رو 
درباره مسائل قم با اطالع هستم. در همین قم بیوتات بسیار مهمی 

از علما وجود داشته که االن حتی یک روحانی در تمام فامیلشان 

وجود ندارد. در حالی که شاید 30 سال قبل، 30 یا 40 نفرشان اهل 
علم بودند. اگر این موضوع را ریشه یابی کنیم می بینیم مقداری 

از مسئولیت متوجه پدران بوده است؛ چون جاذبه نداشتند و 
نتوانستند بچه ها و اقوامشان را جذب کنند.

همین اواخر شنیدم امام بزرگوار تا همان روزهای آخر حاضر نبود 

بدون همسرش حتی یک مرتبه غذا بخورد. ببینید این کار چقدر 
می تواند در روح یک همسر اثر داشته باشد. حال اگر زوج جوان 
باشند شاید همان حضور سر سفره باعث التذاذ باشد، اما در آن 

سنین که دیگر این حرف ها مطرح نیست، این رفتار از روی عواطف 
انسانی و رعایت حق او است.کسی که مقامش به جایی رسیده بود 

که دنیا آن هم دنیای ابرقدرت، او را به عظمت، لیاقت، شوکت و به 
علوِّ همت می شناخت و در برابرش سر تعظیم فرود می آورد، با این 

حال در مسائل داخلی و خانوادگی، این قدر مراقب بود و حدود و 
حقوق آن را رعایت می کرد. ما نیز باید تا لحظه آخر مواظب حقوق 

همسرمان باشیم و تربیت و آداب اسالمی را پیاده کنیم.

سه عنوان از ۱2 عنوان تفاسیر رهبر معظم انقالب 
از سوی انتشارات انقالب اسالمی وابسته به دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای 

)مد ظله العالی( منتشر شد.
ــزارش خــبــرگــزاری رســـا، تفسیر ســـوره جمعه،  بــه گـ
تفسیر سوره حشر و تفسیر سوره حمد، سه عنوان 
از ۱2 عنوان کتب تفسیری رهبری است که از سوی 
انتشارات انقالب اسالمی منتشر و به نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران رسید.کتاب تفسیر سوره 
جمعه، متن ویراسته جلسات تفسیر این سوره است 
که در دوران مسئولیت ریاست جمهوری آیت هللا 
العظمی خامنه ای در جمع پاسداران و اعضای دفتر 
ریاست جمهوری در هشت نوبت از اواخر سال ۱۳۶۱ 

تا اردیبهشت ۱۳۶2 برگزار شده است.
ــز در دوران  ــی  جــلــســات تــفــســیــر ســـــوره حــشــر ن
ریاست جمهوری معظم له در ۱۰ جلسه از هجدهم 
تیرماه تا بیست و سوم مهرماه ۱۳۶2 برگزار شده و 

کتاب حاضر، متن ویراسته این جلسات است.
ــوره حــمــد در دوران رهــبــری  جــلــســات تفسیر ســ
معظم له با حضور دانشجویان از پانزدهم اسفند 
 ۱۳۶۹ تا هجدهم اردیبهشت ۱۳۷۰ در حسینیه 

امــام خمینی)قدس سره( برگزار شــده و ایــن کتاب، 
برآیند جلسات یاد شده است که به همت انتشارات 

انقالب اسالمی به زیور طبع آراسته شده است.
گفتنی است، پیش از این، چهار کتاب تفسیر رهبری 
شامل تفاسیر سوره های مجادله، تغابن، ممتحنه و 
برائت از سوی این انتشارات روانه بازار نشر شده بود 
و در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
نیز این چهار عنوان با طرح جلد و صفحه آرایی جدید 

در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
کــتــاب هــای »جــهــاد تبیین«، »بسته  محصوالت 
فرهنگی ســربــاز«، »تفسیر ســوره حمد«، »روش 
تحلیل سیاسی« و »تفسیر سوره جمعه« پنج عنوان 
از پرفروش های انتشارات انقالب اسالمی در سی 

و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.

آیین پایانی »مهرواره ملی هوای نو؛ نخستین مهرواره 
برگزیدگان سال هیئت و تشکل های دینی« با حضور 
وزیر ارشاد، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و جمعی 
از مداحان و مدیران هیئت ها در تاالر وحدت برگزار 

شد.
ــن مـــراســـم  ــ ــر، در ابــــتــــدای ایـ ــهـ ــه گـــــــزارش مـ ــ ب
حــجــت االســالم محمد قــمــی، رئــیــس ســازمــان 
تبلیغات اسالمی اظهار کرد: اگر فرهنگ هوایی 
است که جامعه در آن تنفس می کند در زمانه 
ــرورت  ــن ضـ امــتــحــانــات ســخــت، اهــتــمــام بــه ایـ
نمایان تر می شود. رهبر معظم انقالب از ضرورت 
بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ سخن گفتند. 
ــزود: بــا تــوجــه بــه ســفــارش و تأکید رهبر  ــ وی اف
ــازســازی فرهنگ،  معظم انــقــالب درخــصــوص ب
فروکاستن از تبلیغات ساختاری، اداری و دولتی و 
به حداقل ها بسنده کردن، نارواست. باید رشد و 
رأفت بر پایه توحید، والیت، عدالت و محبت در 

جامعه رقم بخورد.
در ادامه وحید ملتجی، دبیر مهرواره هوای نو با 
تأکید بر اینکه مهرواره دنبال رقابت منفی بین 
هیئت ها نیست، تصریح کرد: مهرواره به دنبال 

قضاوت کمی مخاطبان شرکت کننده در هیئت ها 
نیست بــرای همین در مــهــرواره بــه هیئت های 
خانگی کوچک و هیئت های بزرگ به یک چشم 
نگاه می شود. دبیر مهرواره هوای نو درباره داوری 
مهرواره اظهار کرد: داوری آثار ارسالی را ۱۰۰ نفر 
ــار را  ــدون هیچ سوگیری آث برعهده داشتند و ب

داوری کردند.
در ادامــه مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســـالمـــی، حــجــت االســالم محمد قــمــی رئیس 
ســازمــان تبلیغات اســالمــی، مــاشــاءهللا عــابــدی، 
مرتضی طاهری و محسن طاهری بر جایگاه حاضر 
شدند و با تقدیم تندیس درخت زرین هوای نو از 
غالمرضا سازور شاعر آیینی و علی انسانی مداح 

پیشکسوت قدردانی کردند. 

3 کتاب تفسیر از رهبر معظم 
انقالب به نمایشگاه کتاب رسید

آیین پایانی »مهرواره ملی 
هوای نو« برگزار شد

خبرتازه های نشر دکتر  نیکوکار  پارسا 
ســعــیــد طـــاووســـی مــســرور 
ــان در حــوزه  گــفــت: اگـــر رمـ
تاریخ اســالم و معصومین 
را حــذف کنیم باید بــه این 
فکر کنیم که چه چیزی به جای آن می نشیند؟ یا 
مثالً فرض کنید بعضی افراد برای اینکه خودشان 
را در دام اینکه بــرای معصوم بنویسند نیندازند، 
دربـــاره یکی از نزدیکان معصوم)ع( می نویسند. 
بنابراین ما باید اصول و قواعدی را انتخاب کنیم که 
بتوان در خصوص این نزدیکان و مربیان آن ها که 

معصومین)ع( هستند بنویسیم. 
انتشارات به نشر با همکاری مجمع ناشران انقالب 
اســالمــی یکشنبه 25 اردیــبــهــشــت مـــاه بــا حضور 
حجت االسالم والمسلمین مهدی جهان، دکتر احمد 
شاکری و دکتر سعید طــاووســی مــســرور، »مرزهای 

تخیل در داستان دینی« را بررسی کردند.

امکان تخیل در مرزهای داستان ما وجود دارد ◾
احمد شاکری، نویسنده و منتقد بیان کرد: بحث های 
متعدد نظری در این خصوص وجود دارد. دو نحوه ورود 
به داستان تاریخی داریم؛ یکی روش نویسنده است که 
بحث مصداقی جزئی است و بحث مصداقی یعنی من 
این موضوع را یافتم و می خواهم بحث ها و مشکالت 
جزئی آن را رفع کنم. بحث دیگر، بحث نظری در این 
موضوع است. ما در موضع احتیاط هستیم؛ چراکه 
باید مواظبت الزم صورت گیرد تا تخیالت به ساحت 

اهل بیت)ع( ضربه نزند. 
وی افــزود: کتاب »حیدر« و »همه نوکرها« دو کتابی 
است که با احتیاط نوشته شده اند. همچنین »پس از 
بیست سال« در یک بستر تاریخی با شخصیت های 
مخیل ایجاد شده است. به طور کلی، امکان تخیل در 
مرزهای داستان ما وجود دارد. پیش فرض ما این است 

که تخیل مرزهایی دارد؛ یعنی تخیل برخی مواقع مجاز 
است به موضوعی بپردازد و گاهی هم نپردازد. مرزهای 
تخیل را فقه می تواند مشخص کند. برخی موارد هم 
کالم یا اخالق اسالمی مرز برای تخیل ایجاد می کنند. 

باطن و خلوت ها را نمی توان با تخیل افشا کرد. 
شاکری در ادامه بیان کرد: ما اول باید داستان نوین را 
تعریف کنیم که آیا تخیل در داستان نوین جزو ارکان 
است یا خیر. ادبیات داستانی مطلوب ما می تواند در 
مرزهای تخیل دخالت کند. در نمایش شخصیت در 
رمان، شخصیت انسان های پراگماتیسمی است که ما 
نمی توانیم با این قاعده اهل بیت)ع( را تعریف کنیم و 

نمایش دهیم. 

اول باید فلسفه ادبیات دینی را مشخص کنیم ◾
حــجــت االســالم والمسلمین جــهــان در ادامـــه این 
نشست گفت: باید بگوییم می خواهیم از این تخیل در 
چه مسئله ای استفاده کنیم. به طور مثال، یک مسئله 
تقدس داریم. آیا می توانیم تخیل واردش کنیم یا خیر؟ 
اصالً روایت در اصل دینی امکانش هست؟ ما کتاب 
فلسفه ادبیات دینی نداریم. در روایت های دینی هم 
انواع روایت ها باید بررسی شود؛ روایت فردی، روایت 
مقدس، روایــت جمعی. ما اول باید فلسفه ادبیات 

دینی را مشخص کنیم. 
حجت االسالم جهان افزود: ورود تخیل به مسائل 
و زندگی اهل بیت)ع( چیزی نیست که با روایت و 
فقه بخواهیم حلش کنیم. اول باید فلسفه کالمی 
این موارد را حل کنیم. داستان بیش از ۷۰۰ سال در 
غرب پیشینه دارد. عمده داستان های ما ترجمه ای 
و وارداتـــی اســت. روایــت از امر قدسی مشروط به 
درک منطق قدسی است؛ روایت تاریخی، مشروط 
به درک امر روایت تاریخی است؛ واقع نمایی باید 

داشته باشیم.
وی افــزود: آیات شیطانی هم اصلش خیاالت است. 

خــب همین خــیــاالت هــم کــذب و دروغ اســت. امــام 
صــادق)ع( فرموده اند :خدا لعنت کند پولس را که در 
امر مسیح دروغ گفت. این نوشته های پولس که به 

مسیح منسوب می شوند، نوشته های دروغــیــن و 
تخیالت پولس است. باید بین اهل ادب و فرهنگ با 

اهل اندیشه ارتباط برقرار کنیم.

دام وقــوع در کــذب باید همیشه در پیش چشم  ◾
نویسنده باشد

سعید طــاووســی در ادامـــه مراسم بیان کــرد: در ماه 
رمضان امسال جلسه ای در سازمان اوج در خصوص 
پیشنهاد ساخت فیلم ها و سریال ها داشتیم. یکی از 
نکاتی که یکی از اساتید در آن جلسه مطرح کرد این 
بود روی اصلی  اتفاق داریم مبنی بر اینکه نسبت کذب 
دادن به معصوم حرام است و جای تعارف نیز ندارد. 
سپس ایشان به عنوان نمونه شعر »دید موسی یک 
شبانی را به راه« را مثال زد و گفت این مصداق کذب 
است. وی گفت: این یکی از نمونه های نادر است که 
این قدر صریح یک ماجرای صددرصد خیالی به یک 
نبی خدا نسبت داده شده است. ممکن است با این 
بحث به نظر بیاید که من می خواهم بگویم در مورد 
معصوم نه بنویسیم و نه خیال کنیم و فیلم و رمان 
بنویسیم و بسازیم. در حالی که گفته شده نسبت 
کذب حرام است و باید دید آیا مسائلی صدق کذب 
می کند یا خیر؟ مثالً اینکه کسی برود و نقش پیغمبر 
اکرم)ص( را یا نقش علی بن موسی الرضا)ع( را بازی کند 
قطعاً این فرد که آن شخصیت نیست ولی فقهای ما 
اجازه می دهند. دأب فقهای ما نیز دو جور بوده است؛ 
برخی کالً رد می کنند، مثالً فیلم مصطفی عقاد را با 
وجود اینکه پیامبر را نشان نمی داد، حرام می دانستند و 
برخی فقها اجازه می دهند. امام خمینی)ره( از علمایی 

بود که از فیلم مصطفی عقاد حمایت کرد. 
وی افزود: در عرصه تعزیه همین کار انجام می شده و 
هیچ اشکالی نداشته و فقهای ما با این مقوله مسئله ای 
نداشتند. آقای مسلم نادعلی زاده کتابی به اسم »شبیه 
از نگاه فقیه« نوشته که در آن اشــاره می کند کالً دو 
فقیه با تعزیه مخالفت کرده اند که یکی شیخ هادی 
نجم آبادی بوده و دیگری نیز مرحوم آیت هللا بروجردی. 
رؤسای هیئت های تهران برای همین مسئله به پیشگاه 
آیــت هللا بــروجــردی رفتند و هر چه اصــرار کردند، با 

پاسخ منفی ایشان روبه رو شدند که پس از آن گفتند 
ما مخلص شما هم هستیم ولی این ۱۰ روز را از شما 
تقلید نمی کنیم و اصطالحاً از دلمان تقلید می کنیم؛ 
همین مسئله نشان می دهد جامعه به این مسئله نیاز 
دارد. اگر رمان در حوزه تاریخ اسالم و معصومین)ع( 
را حذف کنیم باید به این فکر کنیم که چه چیزی به 
جای آن می نشیند؟ یا مثالً فرض کنید بعضی افراد 
بــرای اینکه خــودشــان را در دام اینکه بــرای معصوم 
بنویسند نیندازند، درباره یکی از نزدیکان معصوم)ع( 
می نویسند. بنابراین ما باید اصول و قواعدی را انتخاب 
کنیم که بتوان در خصوص این نزدیکان و بزرگ تر از 

آن ها بنویسیم. 
ــه عــنــوان کـــرد: بــه عــنــوان راهــکــار بعدی،  وی در ادامـ
نویسنده سراغ اصحاب ائمه)ع( مــی رود که این هم 
راهکار درستی نیست چرا که تربیت شدگان معصوم 
هستند و برای مثال نمی توان به آن ها نسبت عشق 
و عاشقی داد. نمی شود معصوم را کالً کنار گذاشت 
و این نیز راهش نیست که درباره هر کس از نزدیکان 
معصوم شروع به نوشتن می کنیم. باید اصولی در این 
نقطه حاکم شود؛ بزرگان و علمای ما در این خصوص 
راهکارهایی می دهند. برای نمونه در بحث زبان حال، 
آیت هللا شبیری زنجانی به طور مطلق نمی گویند زبان 
حال نخوانید بلکه می گویند بخوانید ولی وارده هایی 
دارد؛ مثالً وقتی می نویسید، در چارچوبی بنویسید 
که مخاطب احتمال صحت بدهد یعنی بی نسبت با 

اخالق، آداب، رفتار و مکتب نباشد. 
به نظرم باید به افراد اجازه داده شود در این خصوص 
بنویسند تا از خالل همین نگارش ها، تجربیاتی حاصل 
شود و بعد به قواعدی در این خصوص برسیم. نکته 
مهم در خــالل ایــن تجربیات ایــن اســت که همیشه 
جانب احتیاط را داشــت و دام وقــوع در کــذب باید 
همیشه در پیش چشم نویسنده باشد و تاجایی که 

امکان دارد معصوم را در ماجرا دخالت ندهیم. 
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افزودنی های مجاز داستان دینیافزودنی های مجاز داستان دینی

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

13933966غالمرضا عابدزاده1193032/156
برگ 

دعوت 
هيات

1401/03/25 1,215,720مشاغل
ساعت 9

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

آقايى سامان زرين 2193032/084
13933975پاسارگاد

برگ 
دعوت 
هيات

مشاغل
متمم

185,408,430 1401/03/25
ساعت 10

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

13933970آقاى صدر قاينى3193032/221
برگ 

دعوت 
هيات

1401/03/25 18,426,860مشاغل
ساعت 9

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

13933971على اصغر چاهى42559/002
برگ 

دعوت 
هيات

مشاغل
متمم

90,001,940 1401/03/25
ساعت 9

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

سيدجواد حسينى 52643/002
13933973شورچه

برگ 
دعوت 
هيات

1401/03/25 22,062,410مشاغل
ساعت 9

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

13933974على رحمتى63032/187
برگ 

دعوت 
هيات

1401/03/25 8,232,620مشاغل
ساعت 9

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

همياران صنعت 7500
81327920 1395آروين

1400/09/30
تا 10روز پس از 53,625,000عملكردتشخيص

تاريخ ابالغ
بلوارآزادى-نبش آزادى21

82085838 1395تك توزين توس8482
1400/12/02

تا 10روز پس از 209,247,500عملكردتشخيص
تاريخ ابالغ

بلوارآزادى-نبش آزادى21

فيروزه آسانبر 9384
100000105174082 1398خراسان

271,056,382عملكردقطعى1400/07/18
تا 10روز پس از 

بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 10384
100000104582627 1398خراسان

ارزش قطعى1400/07/08
4,500,000افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 11384
100000104582583 1398خراسان

ارزش قطعى1400/07/08
11,340,000افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 12384
100000104582623 1398خراسان

ارزش قطعى1400/07/08
13,275000افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 13384
100000104582619 1398خراسان

ارزش قطعى1400/07/08
725,609,134افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 14384
100000104582576 1396خراسان

298,826,800عملكردقطعى1400/07/08
تا 10روز پس از 

بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 15384
100000120657204 1396خراسان

ارزش قطعى1400/12/26
9,180,000افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 16384
100000120659440 1396خراسان

ارزش قطعى1400/12/26
12,780,000افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 17384
100000120659441 1396خراسان

ارزش قطعى1400/12/26
12,510,000افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

فيروزه آسانبر 18384
100000120647989 1396خراسان

ارزش قطعى1400/12/26
6,009,098افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 19603
100000112382726 1394آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
68,529,195افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 20603
100000112382647 1394آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
62,334,870افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 21603
1394آهنجان

 100000112382413
ارزش قطعى1400/10/17

تا 10روز پس از 63,056,250افزوده
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 22603
100000112382507 1394آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
73,929,195افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 23603
100000114657143 1395آهنجان

88,103,125عملكردقطعى1400/10/26
تا 10روز پس از 

بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 24603
100000112382612 1395آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
63,000,024افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 25603
100000112382445 1395آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
62,120,520افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 26603
100000112382570 1395آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
61,245,720افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 27603
100000112382388 1395آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
61,121,003افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 28603
100000114657111 1396آهنجان

50,240,626عملكردقطعى1400/10/26
تا 10روز پس از 

بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 29603
100000112382357 1396آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
59,500,824افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 30603
100000112382374 1396آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
58,621,320افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 31603
100000112382686 1396آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
57,746,520افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 32603
100000112382363 1396آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
57,578,603افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 33603
100000114657133 1397آهنجان

49,512,500عملكردقطعى1400/10/26
تا 10روز پس از 

بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 34603
100000112382465 1397آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
56,001,624افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 35603
100000112382585 1397آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
55,122,120افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 36603
100000112382623 1397آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
54,247,320افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 37603
100000112382531 1397آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
54,036,203افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 38603
100000114657118 1398آهنجان

98,175,000عملكردقطعى1400/10/26
تا 10روز پس از 

بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

مبتكران شرق 39603
100000112382697 1398آهنجان

ارزش قطعى1400/10/17
68,868,920افزوده

تا 10روز پس از 
بلوارآزادى-نبش آزادى21تاريخ ابالغ

سالنام موديكالسهرديف
مبلغ مالياتمنبع مالياتىنوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

مبتكران شرق 40603
100000112382707 1398آهنجان

تا 10روز پس از تاريخ 67,715,250ارزش افزودهقطعى1400/10/17
ابالغ

بلوارآزادى-نبش 
آزادى21

مبتكران شرق 41603
1398آهنجان

   100000112382477
تا 10روز پس از تاريخ 66,567,750ارزش افزودهقطعى1400/10/17

ابالغ
بلوارآزادى-نبش 

آزادى21

مبتكران شرق 42603
1398آهنجان

 100000112382671
تا 10روز پس از تاريخ 65,426,420ارزش افزودهقطعى1400/10/17

ابالغ
بلوارآزادى-نبش 

آزادى21

مبتكران شرق 43603
1399آهنجان

 100000114657126
تا 10روز پس از تاريخ 110,925,000عملكردقطعى1400/10/26

ابالغ
بلوارآزادى-نبش 

آزادى21

مبتكران شرق 44603
1399آهنجان

 100000112382541
تا 10روز پس از تاريخ 70,986,146ارزش افزودهقطعى1400/10/17

ابالغ
بلوارآزادى-نبش 

آزادى21

مبتكران شرق 45603
1399آهنجان

 100000112382485
تا 10روز پس از تاريخ 70,551,750ارزش افزودهقطعى1400/10/17

ابالغ
بلوارآزادى-نبش 

آزادى21

مبتكران شرق 46603
1399آهنجان

 100000112382514
تا 10روز پس از تاريخ 68,841,750ارزش افزودهقطعى1400/10/17

ابالغ
بلوارآزادى-نبش 

آزادى21

مبتكران شرق 47603
1399آهنجان

  100000112382593
تا 10روز پس از تاريخ 67,566,146ارزش افزودهقطعى1400/10/17

ابالغ
بلوارآزادى-نبش 

آزادى21

139334499زهرا مردى نسوان4899
1400/03/24

راى هيات 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ ابالغ2036475مشاغلبدوى

سميه بهشتيان 4912/1
139061778خليل آباد

1396/04/21
راى هيات 

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ ابالغ8940000اجاره امالكبدوى

1397100000095459203على عباس نياء501218
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ11688300مشاغلتشخيص1400/02/11

1396100000110317070مونا موذن511016
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ14025960مشاغلتشخيص1400/09/23

1397100000106981020مسعود رمضانى52145
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ32727240مشاغلتشخيص1400/08/15

قاسم تفقدى 53820
1397100000112935508اسرارى

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ6611837مشاغلتشخيص1400/10/20

قاسم تفقدى 54820
1396100000112935500اسرارى

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ6587712مشاغلتشخيص1400/10/20

139810000011166177فاطمه رحيمى55926
ارزش افزوده تشخيص1400/10/07

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ2736171(ماليات و عوارض)

1396100000107363156حسن روحى56583
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ42389568مشاغلتشخيص1400/08/19

عباس اخروى 57964
1397100000111660866سرحوضكى

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ12857130مشاغلتشخيص1400/10/07

عباس اخروى 58964
1396100000111660869سرحوضكى

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ8571420مشاغلتشخيص1400/10/07

1397100000111273743محمدرضا شرقى59323
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ40714245مشاغلتشخيص1400/10/02

1396100000111273741محمدرضا شرقى60323
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ37012950مشاغلتشخيص1400/10/02

1396100000110010792زهرا ميرزائى611195
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ14025960مشاغلتشخيص1400/09/20

1396100000101470167سعيد براتى621182
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ17532450مشاغلتشخيص1400/05/24

1396100000112176916محمد مهدى زاده631184
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ3428568مشاغلتشخيص1400/10/14

1396100000110009959حسن حميديان641178
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ11103885مشاغلتشخيص1400/09/20

1397100000107835921على اصغر صفائى651295
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ769479مشاغلتشخيص1400/08/23

1396100000107835915على اصغر صفائى661295
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ1753245مشاغلتشخيص1400/08/23

سعيد مرادزاده 674
1398100000106792970توالئى

ارزش افزوده تشخيص1400/08/10
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ1800000(ماليات و عوارض)

مصطفى معزز 681129
1396100000110304549كندرى

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ23376600مشاغلتشخيص1400/09/23

سيدهاشم موسوى 69100
1397100000107833708زاده

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ7597395مشاغلتشخيص1400/08/23

سيدهاشم موسوى 70100
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ12662325مشاغلتشخيص1396100000107833706زاده

شركت درايمن 711883
139513019700197408902بارثوا

ارزش افزوده تشخيص1397/11/29
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ33750000(ماليات و عوارض)

شركت درايمن 721883
139413019700197402444بارثوا

ارزش افزوده تشخيص1397/11/29
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ3915000(ماليات و عوارض)

1396100000098547415محدثه حسين زاده731051
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ8766225مشاغلتشخيص1400/03/30

1397100000098547421محدثه حسين زاده741051
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ5259735مشاغلتشخيص1400/03/30

1396100000095459181مريم نخعى75909
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ11103885مشاغلتشخيص1400/02/11

76252
شركت پيشه 

وران صنعت برق 
خراسان

139513019800191845211
1398/06/14

ارزش افزوده تشخيص
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ5580000(ماليات و عوارض)

77252
شركت پيشه 

وران صنعت برق 
خراسان

139413019800191845186
1398/06/14

ارزش افزوده تشخيص
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ54000000(ماليات و عوارض)

78252
شركت پيشه 

وران صنعت برق 
خراسان

139313019800191845147
1398/06/14

ارزش افزوده تشخيص
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ36000000(ماليات و عوارض)

40
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21
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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
نوع شماره  وتاريخ برگعملكرد

برگ
منبع 
مالياتى

مبلغ ماليات
محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

شركت آرين مسكن 79221
ترشيز

139313019800192406145
1398/07/24

تشخيص

ارزش 
افزوده 

(ماليات و 
عوارض)

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ9600000

شركت آرين مسكن 80221
ترشيز

139213019800192406145
1398/07/24

تشخيص

ارزش 
افزوده 

(ماليات و 
عوارض)

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ28350000

شركت آرين مسكن 81221
ترشيز

139313019800192406145
تشخيص1398/07/24

ارزش 
افزوده 

(ماليات و 
عوارض)

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ23850000

1396100000121655012اكرم نظافتى82430
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ2922075مشاغلتشخيص1401/01/23

1396100000096249357ابوالفضل آسوده831105
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ16558425مشاغلتشخيص30/02/1400

شركت ساختمانى 84689
1395158211كوهدشت ريوش

1398/12/07
هيات 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ ابالغ21600000عملكردبدوى

موسسه خيريه پويندگان 851679
1391115680راه امام جواد ع

1398/09/13
هيات 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ ابالغ1912500عملكردبدوى

شركت بهچين دانه 861906
1395158212ترشيز

1398/12/07
هيات 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ ابالغ67500000عملكردبدوى

87613
شركت تاسيساتى و 

خدمات لوله كشى پارسا 
گاز مشهد

139265841194
1398/06/16

داره امور مالياتى كاشمر10روز از تاريخ ابالغ36076250عملكردقطعى
ا

شركت كوشا طليعه 881520
1391131460پرشين

1398/10/14
هيات 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ ابالغ25000000عملكردبدوى

شركت كوشا طليعه 891520
1392131461پرشين

1398/10/14
هيات 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ ابالغ25000000عملكردبدوى

3266-13931401/02/07الياس حسينى907419000/978
برگ 

دعوت 
هيات

195/285/500مشاغل
 

10:00صبح 
1401/03/01

مشهد- ميرزا كوچك 
خان 24

20574-1392حسن بركنديار917438000/544
1400/11/16

برگ 
632/300/000مشاغلقطعى

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

20567-1395غالمعلى عطائى927438000/563
1400/11/16

برگ 
228/658/250مشاغلقطعى

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

20573-1394غالمعلى عطائى937438000/563
1400/11/16

برگ 
83/432/000مشاغلقطعى

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

20570-1393غالمعلى عطائى947438000/563
126/689/150مشاغلقطعى1400/11/16

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

20564-1392غالمعلى عطائى957438000/563
251/028/600مشاغلقطعى1400/11/16

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

20135-1395سيد مرتضى سيوشانى967438000/567
627/561/631مشاغلقطعى1400/11/13

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

20132-1394سيد مرتضى سيوشانى977438000/567
704/922/770مشاغلقطعى1400/11/13

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

20131-1393سيد مرتضى سيوشانى987438000/567
476/228/498مشاغلقطعى1400/11/13

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

20134-1392سيد مرتضى سيوشانى997438000/567
137/381/799مشاغلقطعى1400/11/13

 
تا 10 روز پس از درج 

در روزنامه
مشهد- ميرزا كوچك 

خان 24

على كرم حبيبى گل 10031/000
 مشاغلتشخيص1398122777067افشانى

.ت
حداكثر 30 روز پس از 15,602,177

تاريخ ابالغ
مشهد. سه راه جم. اداره 

كل امور مالياتى

10131/000
على كرم حبيبى گل 

 مشاغلتشخيص1399122777065افشانى
.ت

حداكثر 30 روز پس از 21,082,166
تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

 مشاغلتشخيص1399122777037محمد حبيبى گل افشانى10234/000
.ت

حداكثر 30 روز پس از 1,200,854
تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

سالنام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  وتاريخ 
مبلغ مالياتمنبع مالياتىنوع برگبرگ

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

محمد حبيبى گل 10334/000
حداكثر 30 روز 40,616,191مشاغل .تتشخيص1398122777041افشانى

پس از تاريخ ابالغ
مشهد. سه راه جم. اداره 

كل امور مالياتى

محمد حبيبى گل 10434/000
حداكثر 30 روز 19,958,137مشاغل .تتشخيص1397119220329افشانى

پس از تاريخ ابالغ
مشهد. سه راه جم. اداره 

كل امور مالياتى

10534/000
محمد حبيبى گل 

حداكثر 30 روز 11,885,066مشاغل .تتشخيص1396122777045افشانى
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

محمد حبيبى گل 10634/000
حداكثر 30 روز 7,785,994مشاغل .تتشخيص139530افشانى

پس از تاريخ ابالغ
مشهد. سه راه جم. اداره 

كل امور مالياتى

حداكثر 30 روز 18,771,417مشاغل .تتشخيص1399122777102فاطمه آقابزرگى10736/000
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

حداكثر 30 روز 7,163,222مشاغل .تتشخيص1398122777114فاطمه آقابزرگى10836/000
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

حداكثر 30 روز 3,018,269مشاغل .تتشخيص1397122777107فاطمه آقابزرگى10936/000
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

حداكثر 30 روز 1,716,1113مشاغل .تتشخيص1396122777118فاطمه آقابزرگى11036/000
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

حداكثر 30 روز 224,868,281مشاغل .تتشخيص1397122812098محمد قاسم عليزى11141/000
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

1,029,827,049مشاغل .تتشخيص1398122812099محمد قاسم عليزى11241/000
حداكثر 30 روز 
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

1,000,944,417مشاغل .تتشخيص1399122812100محمد قاسم عليزى11341/000
حداكثر 30 روز 
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

حداكثر 30 روز 256,790,602مشاغل .تتشخيص1398122812448عبدالمجيد رسولى11442/000
پس از تاريخ ابالغ

مشهد. سه راه جم. اداره 
كل امور مالياتى

حداكثر 30 روز 14,985,000مشاغلتشخيص139516252محمدرحيم فرمانى115193011/714
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

مرضيه شرف 1161478/001
حداكثر 30 روز 3,896,100مشاغلتشخيص139516245دينان

قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

حداكثر 30 روز 20,379,600مشاغلتشخيص139516258اميد قوسى117193011/712
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

على صديق تقى 118193011/715
حداكثر 30 روز 114,860,000مشاغلتشخيص139516256زاده

قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

حداكثر 30 روز 44,955,000مشاغلتشخيص139516254ناصر محمدى ثانى119193011/709
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

شهرام صابرى نژاد 120193011/716
حداكثر 30 روز 19,480,500مشاغلتشخيص139516253همدانى

قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

حداكثر 30 روز 13,486,500مشاغلتشخيص139516257عليرضا روحبخش121193011/576
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

محمدباقر سليمانى 122193011/577
حداكثر 30 روز 94,880,000مشاغلتشخيص139516259محمودى

قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

حداكثر 30 روز 114,860,000مشاغلتشخيص139516261محمد توانا123193011/578
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

محمد هيوا حسين 124193011/579
حداكثر 30 روز 84,890,000مشاغلتشخيص139516262زاده

قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

حسين 125193011/720
93,920,960مشاغلتشخيص139516246خداشناس

حداكثر 30 روز 
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

حداكثر 30 روز 8,477,640مشاغلتشخيص139516263احمد محبى126193011/528
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

127193011/009
سيدسامان 

ميرفالح تجن 
گوكه

حداكثر 30 روز 114,860,000مشاغلتشخيص139516265
پس از تاريخ ابالغ

قاسم آباد ميدان مادر

رضا رمضانى 128193011/719
47,952,000مشاغلتشخيص139516248قلعه باال

حداكثر 30 روز 
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

حداكثر 30 روز 237,187,500مشاغلتشخيص139516260محمدرضا سابايگى1293011/623
قاسم آباد ميدان مادرپس از تاريخ ابالغ

40
10
21
03

40
10
21
17

اینجانب مریم س���ادات صدیق میر عظیمی مالک 
خودروی سواری پژو پارس ELX رنگ سفید   سال 
1390  به شماره  شهربانی 23 ق 928 ایران 56 و 
ش���ماره بدنه NAAN01CA48E709480 و شماره 
موت���ور 124A7037082 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو
مف
هی
آگ

برگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو PARSTU5 مدل 
1399 به ش���ماره موت���ور 139B0181072و ش���ماره 
ش���ماره  و   NAAN11FE0LK020374 شاس���ی 
انتظامی 613 ه 58 ایران 74 به نام مهدی فریدی  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س����بز و س����ند کمپانی خودرو سواری پراید تیپ صبا 
)جی.ت����ی ایکس( رنگ ش����یری-معمولی س����ال 1382 به 
ش����ماره ش����هربانی87 ق 372 ای����ران 42 و ش����ماره بدنه 
ب����ه   00597309 موت����ور  ش����ماره  و   S1412282151322
مالکیت منیر میر شکاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز و کارت شناسایی و کلیه مدارک خودرو سواری 
پارس ELX رنگ سفید سال 1390 به شماره شهربانی23 
 NAAN01CA48E709480 ق 928 ایران 56 و شماره بدنه
و شماره موتور 124A7037082 به مالکیت مریم سادات 
صدی����ق میر عظیم����ی مفقود گردی����ده و از درج����ه اعتبار 

ساقط می گردد.
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

کارت دانش���جوئی اینجانب شایان تقتمش فرزند 
ام���ان قلی به ش���ماره دانش���جویی 9723001137 
دانش���جوی مهندس���ی عم���ران از مجتمع آموزش 
عالی فنی مهندسی اسفراین مفقود و فاقد اعتبار 

است.

ف
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

40
10
14
42

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب تقی علی محمدی 
فرزند محمد به ش���ماره شناسنامه 300 صادره از 
مش���هد در مقطع کارشناس���ی ارش���د رشته فقه و 
مبانی حقوق اس���امی صادره از واحد دانشگاهی 
مشهد با ش���ماره 168911100100-89/7/13  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی  واحد مش���هد به نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رضوی ،شهرستان مش���هد، امامیه 42 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی مشهد اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  

دی
قو
مف
هی
آگ

LX- س����ندوبرگ سبز اتومبیل سواری سیستم سمند تیپ
EF7-1700 م����دل 1390به ش����ماره پاک32ایران238ل39 
شاس����ی  ش����ماره  موت����ور14790045079و  ش����ماره 
NAACJ1JC0CF061337 ب����ه ن����ام آق����ای محمدحس����ین 
رمضانی زاوه مفقود گردیده از درجه اعتبار س����اقط اس����ت
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی پی���کان وانت مدل 87 
رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 419 م 13 
ایران 26  ش���ماره موتور 11487035734 و شماره 
مفق���ود   NAAA46AA88G034157 شاس���ی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ف
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

کارت دانش���جوئی اینجان���ب عم���ران م���ا فرزن���د 
یعق���وب ب���ه ش���ماره دانش���جویی 9813015236 
دانش���جوی مهندسی مکانیک  از مجتمع آموزش 
عالی فنی مهندسی اسفراین مفقود وفاقد اعتبار 

است.

ف
, 4
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01
99
1

دی
قو
مف
ی
گه
آ



حسین  محمد
معموالً  نیکبخت  
وقتی از بادگیر سخنی 
به میان می آید، فوری 
یـــاد یـــزد و بادگیرهای 
زیــبــایــش مــی افــتــیــد و 
شاید تصور می کنید که چنین سازه مهم 
و تأثیرگذاری که به احتمال زیــاد اختراع 
ایــرانــیــان اســت و نقش مهمی در تهویه 
متبوع ساختمان ها دارد، تنها در مناطق 
کویری به کار گرفته می شود. اگر دیدگاهتان 
این است، باید بگویم که اطالعاتتان در این 
زمینه خیلی زیاد نیست. تقریباً در بیشتر 
ــران، به استثنای  شهرهای غیرکویری ایـ
ــای خــزر و  شهرهای مناطق حاشیه دریـ
نواحی سردسیر کوهستانی، از بادگیر 
بــه شکل های گوناگون در ساختمان ها 
استفاده مــی شــود. نکته جالب تر اینکه 
شهر مشهد هــم از ایــن قــاعــده مستثنا 
نیست منتها چون طی یک قرن گذشته، 
معماری شهری ما دستخوش تغییرات 
اســاســی شــده و شکل و الــگــوی سنتی و 
زیبای خود را با طرح های وارداتــی عوض 
کرده است، متأسفانه امــروزه دیگر چشم 
ما به جمال آن نمادهای معماری اصیل 
ایرانی اسالمی در شهر امام رضا)ع( روشن 
نمی شود. این ها را خدمتتان عرض کردم 
چون می خواهم امروز برایتان از یک گزارش 

خاص تاریخی دربــاره ساختار و معماری 
شــهــری مشهد صحبت کــنــم، گــزارشــی 
مــربــوط بــه ســال 1254ش، یعنی چیزی 
حــدود 147 سال قبل که در آن، خواسته 
یا ناخواسته، الگوی شهرسازی مشهد به 

نحو دقیقی، مورد توجه قرار گرفته است.

آثار قلمی یک انگلیسی فضول! ◾
قصه از آن جـــا شـــروع شــد کــه یــک کلنل 
انگلیسی به نــام آقــای »مَــکْ گـِـرِگــور« در 
سال 1254ش، مصادف با دوره سلطنت 
ناصرالدین شاه و البته درگیری های شدید 
روس و انگلیس بـــرای تسلط بــر نواحی 

شمالی اتــرک و مناطق شرقی هریرود، با 
مأموریت نظامی و جاسوسی به خراسان 
آمد و موظف شد گزارش مفصلی از آنچه 
را که دیده است، بنویسد. البد می گویید 
خب اینکه چیز خوبی نیست! بــرای آن 
موقع شاید چیز خوبی نبوده، اما از آن جا 

که اطالعات ثبت شده در نوشته مک گرگور 
خیلی دقیق و میلی متری است، می تواند 
تصور ما را از مشهد 147 سال قبل کامل 

و دقیق تر کند. 

هارمونی نما و رنگ ◾
ــزارش، خــانــه هــای مشهد  ــ ــن گ بــرپــایــه ای
در یک و نیم قــرن پیش، سیمایی گِلی 
ــه یک  داشــــت و دیـــوارهـــای خــانــه هــا، ب
انـــدازه ساخته می شد. فضای شهر به 
گــونــه ای طراحی شــده بــود که تنها بنای 
قابل مشاهده، حرم رضوی باشد؛ به دیگر 
سخن، طی این دوره در مشهد، بنای دو 
یا چند طبقه وجــود نداشت یا اگــر هم 
داشـــت، در فاصله ای نسبتاً طــوالنــی و 
دورتــر از زاویــه دید مردم نسبت به حرم 
ــود. مــک گــرگــور  ــده بـ مطهر ســاخــتــه شـ
بــه 6 دروازه اصلی شهر اشـــاره می کند 
و می گوید دیـــوار دور شهر نیز، رنــگ و 
شکلی شبیه دیوارهای خانه ها داشت. 
هرچند او به دلیل سلیقه خاص و نگاه 
استعماری اش، چندان از این هم رنگی به 
نیکی یاد نمی کند، اما کسانی که اهل هنر 
و معماری باشند، می توانند از مشهد 
150 سال قبل، تصور یک شهر را با نمایی 
تماماً کاهگلی و یک هارمونی فوق العاده 
از شکل و رنگ داشته باشند. براساس 
گزارش مک گرگور، حتی دروازه های شهر 
هم به یک شکل ساخته شده بود و درهای 
ورودی منازل نیز، شکل و شمایلی شبیه 
به همین دروازه ها داشت؛ این هماهنگی 
و نظم یا به قول امــروزی هــا، هارمونی در 
ســاخــت و ســاز شــهــری، تــصــویــری زیبا 

ــه می کند که پشت  از مشهد قدیم ارائ
حــصــارهــای بلند آن مخفی شــده بــود. 
مک گرگور باروهای مشهد را بسیار خوب 
و مستحکم توصیف می کند. نکته جالب 
توجه در گـــزارش او، وجــود بادگیرهای 
متعدد در شهر مشهد اســت کــه کار 
کولرهای امروز را در فصل تابستان انجام 
مــی داده؛ مک گرگور اشــاره ای به گستره 
این بادگیرها نمی کند؛ یعنی نمی گوید 
که در کجای مشهد، تعداد آن ها بیشتر 
بوده است؛ اما به نظر می رسد استفاده از 
این نماد مهم معماری ایرانی در مشهد، 
منحصر به جــای خاصی نبوده است و 
همه معماران از آن استفاده می کرده اند.

تصویری متفاوت از خیابان مشهد ◾
ــزارش مــک گــرگــور، خیابان  ــ ــر اســـاس گ ب
ً مستقیم است که  مشهد، یک مسیر کامال
در آن می شود روزگار باشکوه یک معبر مهم 
شهری را تجسم کرد. ظاهراً به دلیل قحطی  
و خشکسالی های پیاپی، بیشتر درختان 
ــن زمــان  ــادری، در ای ــ بلند دو طــرف نهر ن
وجود نداشتند. گرگور می نویسد: »تنها 
در باالخیابان، اندکی از این درخت های 
پرشکوه باقی مانده است.« به این ترتیب، 
سیمایی که در گــزارش او از خیابان و نهر 
زیبای آن داریم، تصویری خوشایند نیست 
و به احتمال زیاد در این دوره، زیبایی های 
افسون گر گذشته، دچــار نقصان بسیار 
شده است. در فاصله های مشخص و در 
مجاورت نهر، سکوهایی برای استراحت 
مردم و شاید استقرار دوره گردها ساخته 

بودند. 

بازخوانی یک گزارش ویژه، مربوط به سال 1254 خورشیدی که تنها بنای قابل مشاهده شهر، حرم رضوی بوده

اصول شهرسازی در مشهدِ 147 سال پیش

همایشهمایش

چه کسی رزمنده » جهاد تبیین« است؟ 
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید 
بر اینکه مجاهدت در جهاد تبیین یعنی دفاع از ارزش ها، 
عقاید و بــاورهــای یک ملت، گفت: عرصه جهاد تبیین 
دارای محدودیت جغرافیایی نیست و همه مردم به ویژه 
دانشجویان، نخبگان و اصحاب رسانه به عنوان یک 

مجاهد می  توانند در کوچه و بازار نقش آفرینی کنند. 
یــدهللا جــوانــی؛ در همایش جهاد تبیین کــه بــا حضور 
فرماندهان و بسیجیان پایگاه های بسیج آستان قدس 
رضوی در سالن همایش های مؤسسه تربیت بدنی آستان 
قدس رضــوی برگزار شد، به تشریح چیستی، چرایی و 

چگونگی جهاد تبیین پرداخت.  
وی افـــزود: نــوع جهاد بر اســاس اقتضای زمــان، متفاوت 
است. در شرایط کنونی دشمن با هدف تصرف قلب ها و 
تسخیر اذهان اقدام به تحریف روایت  ها و حقایق می کند تا 
اعتقادات و باورهای دینی و اسالمی نسل جدید را تضعیف 

و باورهای باطل غربی را در اذهان جوانان نهادینه کند.مردم، 
دانشجویان، نخبگان، اصحاب رسانه و ... در شرایط جنگ 
شناختی برای تبیین حقایق و دستاورد های انقالب باید با 
مطالعه مستمر، منطق و استدالل قوی با افراد مورد تهاجم 

گفت وگو و گره های ذهنی آن ها را کشف و باز کنند.

گنجینه
   نمايشگاه 

شاهنامه های نفیس خطی 
همزمان با سالروز بزرگداشت حکیم 

ابوالقاسم فردوسی، نمايشگاه 
شاهنامه های نفیس خطی و چاپ سنگی 

در موزه قرآن و هدايای مقام معظم 
رهبری حرم مطهر رضوی افتتاح شد. 

در مراسم افتتاح اين نمايشگاه که با حضور 
محمد حسین زاده مديرکل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی خراسان رضوی برگزار 

شد؛ حسین زاده با اشاره به بازديد از مرکز 
نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس 

رضوی، وجود گنجینه هايی بی نظیر 
در اين مجموعه که بیانگر هويت ايرانی 
اسالمی است را حیرت آور توصیف کرد.

 در اين نمايشگاه 10 نسخه خطی 
متعلق به قرن دهم هجری قمری به خط 

 نستعلیق و 15 نسخه چاپ سنگی از 
قرن 13 به بعد در معرض بازديد قرار 

گرفته است.
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خانه های مشهد در يک و نیم قرن پیش، سیمايی ِگلی داشت و ديوارهای خانه ها، به يک اندازه ساخته 
می شد. فضای شهر به گونه ای طراحی شده بود که تنها بنای قابل مشاهده، حرم رضوی باشد؛ به ديگر 

سخن، طی اين دوره در مشهد، بنای دو يا چند طبقه وجود نداشت.
گزیدهگزیده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر ساختمان به مساحت 1057/13 مترمربع پالک 1045 فرعی 
از 131- اصلی بخش شش مشهد مبنی بر درخواست متقاضی ثبت آقای یونس خدمتگذار احمدی و با رعایت مواد 
14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/03/18 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در 
روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود 
اعتراض داشته باشند می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست 

خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند.  آ- 40102057 
تاریخ انتشار دوشنبه 1401/02/26

حسن ابوترابی
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز

اعالم جلسه رسيدگی شورای حل اختالف شهرستان فامنين 
خواهان خانم پروانه رجبي دادخواستي به طرفیت خانم مهشاد تقوي بیات به خواسته مطالبه وجه، تقدیم شورای 
حل اختالف شهرس��تان فامنین نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 واقع در فامنین ارجاع و با شماره بایگاني 
111/0100073ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1401/03/30 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن و درخواست خواهان و به تجویز ماده 13 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دستور شورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی مي شود تا خوانده پس 
از نشر آگهي واعالع ازمفاد آن به شعبه111 سوراي حل اختالف شهرستان فامنین مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.)م الف 51(  آ-40102068
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 111شهرستان فامنین  

)) آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتی 
شهرستان جوین((

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مصوب 
1390/09/20 تصرفات مالکانه افراد ذیل محرز گردیده لذا آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي واقع در بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین بدین شرح اعالن میگردد:
1-برابر رای شماره 14006036019000358 مورخ 1400.12.25 مربوط به کالسه 1400114406019000006 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی اقای فرید عامری فرزند مسعود مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و 
مزروعی مش��تمل بر استخر و تاسیسات ابیاری تحت فشار قسمتی از پالک26 فرعی از 40-اصلی اراضی کریم اباد 
بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جوین به مساحت ششدانگ 29445.05 متر مربع که مقدار 934 متر مربع از  از 
ششدانگ 29445.05 متر مربع مورد تقاضا خریداری مع الواسطه طی سند عادی از مالک مشاعی و ثبتی اقای محمد 
قارزی فرزند حسن محرز و کسر گردیده است و مابقی 28511.05 متر مربع از ششدانگ 29445.05 متر مربع مورد 

تقاضا از سهام فاقد سابقه ثبتی پالک  فوق میباشد
2-برابر رای شماره 14006036019000356 مورخ 1400.12.25 مربوط به کالسه 1400114406019000018 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی اقای حس��ین دلیری فرزند محمد باقر مبنی بر صدور س��ند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی قسمتی از پالک641-اصلی اراضی دیمه سار رستم اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جوین به مساحت 
شش��دانگ 16721.80متر مربع که تمامی مورد تقاضا از محل مالکیت ثبتی و مشاعی خود متقاضی اقای حسین 

دلیری فرزند محمد باقر محرز و کسر گردیده است.
3-برابر رای شماره 14006036019000357 مورخ 1400.12.25 مربوط به کالسه 1400114406019000026 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی خانم لیال نقابی فرزند علی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر قسمتی از 
پالک4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جوین به مساحت ششدانگ 3171.66 متر مربع که تمامی 

مورد تقاضا از محل مالکیت ثبتی و مشاعی خود متقاضی خانم لیال نقابی فرزند علی محرز و کسر گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه، این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هر ها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرائ اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 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 دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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- 40102071
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401.02.26      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401.03.10
محمود ابراهیمی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوین

آگهی ابالغ دعوتنامه افراز
نظربه اینکه آقای س��یدمحمدرضاآقایی مقدم فرزندس��ید حس��ین نسبت به973،40سهم مش��اع از15000سهم 
ششدانگ،وآقای سیدجالل آقایی مقدم فرزندسیدحسین نس��بت به973،20سهم مشاع از15000سهم ششدانگ 
پالک3395فرعی از276اصلی واقع دراراضی فریمان بخش13مشهددرخواست افراز مالکیت مشاعی خویش رانموده 
اند،لذانماینده ونقش��ه برداراین اداره در س��اعت10صبح روزیکش��نبه مورخ1401،3،8جهت اجرای عملیات افرازبه 
محل وقوع ملک عزیمت می نمایند.بدینوس��یله به سایرمالکین مشاعی که برابراعالم متقاضی مجهول المکان می 
باشنددراجرای ماده18 آیین نامه اجرای مفاداسنادرسمی ابالغ می گرددکه در تاریخ فوق الذکر درمحل وقوع ملک 
حضوربه هم رسانند.بدیهی است عدم حضورمالکین مشاعی مانع از انجام  عملیات افرازنخواهدشد.ضمنا نقشه وصورت 

مجلس افرازی متعاقبا آگهی خواهد شد.  آ- 40102072                 
محمدرضارجایی مقدم

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان

آگهی ابالغ دعوتنامه افراز
نظربه اینکه آقایان س��یدعادل وس��یدعارف آقایی مقدم فرزندان س��یدعلی هرکدام نس��بت به486،70سهم مشاع 
از15000سهم ششدانگ پالک3395فرعی از276 اصلی واقع دراراضی فریمان بخش13مشهد درخواست افرازمالکیت 
مش��اعی خویش رانموده اندلذا نماینده ونقش��ه برداراین اداره درساعت10صبح روز یکشنبه مورخ1401،3،8جهت 
اجرای عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند.بدینوسیله به سایرمالکین مشاعی که برابراعالم متقاضی 
مجهول المکان می باش��نددراجرای ماده18آیین نامه اجرای مفاداسنادرسمی ابالغ می گرددکه درتاریخ فوق الذکر 
درمحل وقوع ملک حضوربهم رسانندبدیهی است عدم حضورمالکین مشاعی مانع ازانجام عملیات افراز نخواهدشد.

ضمنا نقشه وصورتمجلس افرازی  متعاقبا آگهی خواهد شد.   آ- 40102074                                
 محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان

آگهی  تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش پنج حوزه ثبتی شهرستان 
اسفراین پيرو آگهی قبلی به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود 

شماره زیر: قریه خرینان پالک شصت وچهار)64(-اصلی
5914 فرعی مفروز از 1190 فرعی آقای محمد عبدلی حصاری فرزند حسن ششدانگ یکقطعه زمین در روز شنبه 

1401/03/21 ساعت 9 الی 12.30 قبل از ظهر در محل بعمل خواهدآمد.)تقاضای ثبت(
لذا به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر 
به وس��یله این آگهی اخطار میگردد که در روز وس��اعت باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین ،تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی ونیز صاحبان امالک وحقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد ودر اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی ،معترضین می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند. آ- 40102075
تاریخ انتشار:دو شنبه14010/02/26

اردالن محمدی کوشکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای امید مرشدلو دارای شناسنامه شماره 5740015601 به شرح دادخ.است به کالسه  7/61/1401  
از این ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  عبداهلل مرشدلو   به شناسنامه  
5749671275  در تاری��خ 1400/6/6 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1.امید  مرشدلو  فرزند عبداهلل   کد ملی 5740015601  ت.ت 1370/9/14  نسبت فرزند مرحوم 
2. ایمان مرشدلو  فرزند عبداهلل  کد ملی  5740090806 ت.ت 1375/6/10 نسبت فرزند مرحوم 
3.آرزو مرشدلو فرزند عبداهلل  کد ملی  5740161479  ت.ت  1383/8/13  نسبت  فرزند مرحوم 

4. معصومه  مرشدلو فرزند صادق کد ملی  5749188507 ت.ت 1346/1/20 نسبت همسر مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس 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- 40102077
امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت، تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه 13 درگز بخش 7 قوچان 

در ساعت اداری در تاریخ های مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 303-اصلی قریه گدگانلوقطعه 13 درگز بخش 7 قوچان

پالک 130 فرعی مجزی شده از 303-اصلی آقای رضا سعادتیان ششدانگ یک قطعه،زمین واقع در روستای گرگانلو
تاریخ های تحدید حدود1401/03/30

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک و 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 امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ-40102078
تاریخ انتشار:1401/02/26 

ناصر حسن زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر کالسه 1400/414 و رای شماره 140160307114000481 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای قدرت اله عوض زاده فرزند نصراله به شماره شناسنامه 2475 صادره از شیروان در ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 1457.91 مترمربع  قسمتی از پالک شماره 969 فرعی از 25 اصلی واقع در زوارم خراسان 
ش��مالی بخش 5 قوچان حوزه ثبت ملک ش��یروان از محل مالکیت شیرخان یحیی زاده 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 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ- 40102079
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/26               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10

اکبر اقبالی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده اتومبيل 
آگهی مزایده مال منقول )خودرو ( اسناد ذمه موضوع کالسه 140100007

خانم الهه زارع بنادکوکی فرزند احمد به اس��تناد سند ازدواج شماره 11136 مورخ 1388/12/27 دفترخانه ازدواج 
شماره 63 و طالق شماره 7شهریزد استان یزد علیه محمود بخی پور فرزند محمد حسین جهت وصول  تعداد سیصد 

عدد سکه کامل طالی بهار آزادی طرح جدید عندالمطالبه به قیمت روز بر ذمه زوج درخواست صدور  
اجرائیه نموده است پس ازتشکیل پرونده به کالسه 140002216 در اداره اجرای اسناد رسمی یزد اجرائیه درتاریخ 
1400/12/09 به مدیون از طریق سامانه ثنا ابالغ شده است و جهت وصول طلب بستانکاریک دستگاه خورو سمند 
LX ب��ه ش��ماره انتظام��ی 291ج 45 ایران 64 متعلق به بدهکار بازداش��ت گردیده  که ب��ه دلیل  توقیف فیزیکی 
خ��ودرو مذکوردرح��وزه ثبتی این واحد به این اداره نیابت اجرایی داده ش��ده اس��ت که پس ازتش��کیل پرونده به 
کالس��ه140100007خودرو بازداش��تی توسط کارش��ناس رس��می دادگس��تری به مبلغ 1.250.000.000ریال  
)یک میلیارد و دویس��ت وپنجاه میلیون ریال ( ارزیابی گردیده اس��ت خورومذکوریک دس��تگاه س��مند به شماره 
موتور12490135810وش��ماره شاس��ی F877339 مدل 1390 بنزین س��وز رنگ سفید روغنی الستیکها در حد 
90درصد س��الم  اس��ت و لبه  درب موتور زدگی و خوردگی لبه گلگیر جلو راست  دارد و در تصرف مالک می باشد 
ضمنا تا تاریخ 1401/06/02 دارای بیمه می باش��د .خورومذکوردرروزسه شنبه مورخ 1401/03/10 از ساعت 9الی 
12ظهر به قیمت پایه درقبال کلیه خس��ارات متعلقه هزینه ها ی اجرایی وحق مزایده در محل بازداشت خودرو به 
نشانی تفت میدان امام حسین  پارکینگ وحدت تفت به مزایده گذاشته می شود و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته خواهد شد. شرکت درمزایده منوط به پرداخت 10درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب  سپرده ثبت  و 
حضورخریداریا نماینده  قانونی او درجلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریزنکند  مبلغ مذکورقابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریزخواهد شد در این صورت 
عملیات  فروش از درجه  اعتبار ساقط  و مزایده تجدید می گردد. ضمنا کلیه هزینه های قانونی نیم عشر و حق مزایده  

نقدا وصول خواهد شد ضمنا هزینه  تعویض پالک و انتقال سند و خالفی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ انتشاردوشنبه :02/26/ 1401    آ-40102080

رئیس ثبت تفت – امیرحسین جعفری ندوشن

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140160321006000012هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم خدیجه بیکی 
فیروزابادی فرزند ابوالقاسم  بشماره شناسنامه 122 صادره از میبد  در ششدانگ خانه قدیمی  به مساحت کل 336 
مترمربع پالک 830 فرعی از 24 اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی اقای 
محمد نشاس��ته گر و فاطمه مجاورمحرزگردیده اس��ت .لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40102082
تاریخ انتشارنوبت اول : دو شنبه 1401/02/26             

تاریخ انتشارنوبت دوم : سه شنبه  1401/03/10
امیرحسین جعفری ندوشن- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140160327100000003 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی آقائی فرزند عوضعلی بشماره شناسنامه860 صادره از مرکزی در یک باب خانه به مساحت 100 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 16/47 فرعی از 5356 اصلی واقع در بخش یک زنجان خریداری از مالک 
رسمی آقای ابراهیم بیات 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 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.  آ-40102091
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/26           

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/11
علیرضا محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره 140160327100000002 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جانعلی بیات فرزند مجتبی بشماره شناسنامه 631 صادره از زنجانرود در یک باب خانه به مساحت 
100 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 16 فرعی از 47 فرعی از5356 اصلی واقع در بخش یک زنجان خریداری 
از مالک رس��می آقای اکبر بیات محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 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. آ-40102093
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/11

علیرضا محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 14016032710000001 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای جانعلی بیات فرزند مجتبی بشماره شناسنامه 631 صادره از زنجان در یک باب خانه به مساحت 100 مترمربع 
مف��روز و مجزی ش��ده از پالک 16 فرعی از 47 فرعی از5356 اصل��ی واقع در بخش یک زنجان خریداری از مالک 
رسمی آقای رحیم بیات 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 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. آ-40102096
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/11

علیرضا محمدی -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالكيت
چون آقای نوید ناصرنیا  بموجب سند وکالتنامه شماره 42187- 1401/01/28 دفترخانه یک زاهدان و باستناد دو 
برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 9 زاهدان  رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک 2989/10 اصلی ملکی آذر ناصرنیا واقع در  بخش 
یک   بلوچستان شهر زاهدان  کوچه منشعبه از خیابان شهید باقری شماره چاپی 784061 سری الف سال 97 و دفتر 
الکترونیکی 139705322001016193  بعلت اسبابکشی مفقود گردیده  و در رهن و بازداشت نمی باشد درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 153   آ-40102090
حسینعلی مالیی  - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع دربخش 16 یزد –  سانیج و توابع
701 فرعی از 72 - اصلی – عباسعلی احمدی خلیل اباد نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت ششدانگ251/20 مترمربع بموجب  رای شماره 140060321006002916مورخ 1400/10/20واقع  
در روستای حسن اباد دره شیر سانیج تفت خریداری عادی از نمایندگان قنات  وشورای اسالمی  روستای  دره شیر 

سانیج به نمایندگی از مالکین مشاعی 
701 فرعی از 72 - اصلی – حسن احمدی خلیل اباد نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت ششدانگ245/90 مترمربع بموجب  رای شماره 140060321006002905مورخ 1400/10/18واقع  
در روستای حسن اباد دره شیر سانیج تفت خریداری عادی از نمایندگان قنات  وشورای اسالمی  روستای  دره شیر 

سانیج به نمایندگی از مالکین مشاعی 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.آ40101398
تاریخ انتشارنوبت اول : یکشنبه: 1401/02/11    

تاریخ انتشارنوبت دوم : دوشنبه : 1401/02/26
امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی آراء هيات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه اجرایی قانون 
یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شيروان رسيدگی و تایيد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثير االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه012-1401ورأی ش��ماره140160307114000395  آقای س��ید منصور موس��وی االشلو فرزند 
سیداس��ماعیل در شش��دانگ یکقطعه باغ مشجر  به مساحت2280 متر مربع قس��متی از پالک شماره161فرعی 

از47اصلی بخش4 قوچان  واقع دراالشلو از محل مالکیت مشاع برزو وقجرمرادی االشلو
2-برابرکالس��ه 013-1401 ورأی ش��ماره140160307114000396- 1401/02/05    آق��ای محم��د آلخانیان 
فرزندشیرمحمد درششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت1970 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 153فرعی 47  

اصلی واقع دراالشلوخراسان شمالی حوزه ثبت ملک شیروان  ازمحل مالکیت برزو وقجر مرادی االشلو
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ40101396
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11             

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/26
اکبراقبالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

البس 
ماالتشتهربه 
و الیزری 
بک
نه لباس ُشهرت بپوش 
 و نه لباسی که تو را 
بی مقدار جلوه دهد .
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