
محمدحســین نیکبخت: خیلــی ســابقه دارد؛ اســناد 
می گویند چیزی حدود 500 سال! دارالشفای حرم مطهر 
از جاهایی اســت که تقریباً هیچ زائر و مجاوری نیســت 
که اسمش را نشنیده باشد. با این حال، به نظر می رسد 
سابقه دارالشفا خیلی بیشتر از این حرف ها باشد؛ چرا؟ 
چون بخش درمان یکی از مهم ترین بخش های مربوط به 
امور خیریه از زمان های قدیم بوده  است و می شود آن را 
مثل مهمانسرا که برای اطعام زائران و مجاوران نیازمند بنا 
کردند، سابقه دار دانست. به هر حال، هر کس در مشهد 
قدیم، حالش بد می شد و نیاز به طبیب پیدا می کرد اولین 
جایــی که به ذهنش می رســید دارالشــفای امــام رضا)ع( 
بــود؛ محلــی که بیمار را عالوه بر درمان جســمی، از نظر 
روحــی هم تقویت می کرد. امــروز می خواهیم درباره این 
نهاد تاریخی و مهم حرم رضوی صحبت کنیم امیدواریم 

حوصله کنید و تا پایان با ما بمانید.

دارالشفای اولیه کجا بود؟»
دارالشــفای حضرتــی امــروزه در مجــاورت ورودی حرم از 
ســمت باالخیابان )خیابان آیت هللا شــیرازی( قــرار دارد. 
امــا در زمــان قدیم که حرم رضوی این قدر گســترده نبود 
منطقــه فعلــی آن بخشــی از محلــه شــلوغ و پرجمعیت 
باالخیابان یا سرشور محسوب می شد. دارالشفا تا سال 
1239 خورشــیدی حوالی مدرســه »دو در« و »پریزاد« و 
مقابل مســجد گوهرشــاد قرار داشــت؛ حدوداً جایی که 
امروزه انتهای بست شیخ بهایی قرار دارد و به کفشداری 
شماره 13 حرم مطهر منتهی می شود. اما انبوه مراجعان 
بیمار ســبب شــده بود به فضای بیشتری برای طبابت و 
درمان نیاز باشد. در ضمن ساختمان قدیمی دوره صفویه 
دیگر به درد دارالشفا نمی خورد. بنابراین میرزا جعفرخان 
مشیرالدوله، نایب التولیه وقت آستان قدس به فکر افتاد 
که ساختمان جدیدی را برای دارالشفا بنا کند؛ کجا؟ هر 

جایی غیر از مکان فعلی! 

آبرومندترین مریضخانه ایران»
این بود که تعدادی از خدام را مأمور یافتن محل بهتری 
کرد؛ آن ها هم گشتند و در اراضی ضلع غربی حرم مطهر 
در نزدیکــی ســرای ملــک که امروزه اســمش کوچه ملک 
است و البته هیچ شباهتی نه به سرا دارد و نه به کوچه! 
زمینی را که متصل به باغی خوش آب و هوا بود یافتند 
و با ســالم و صلوات کار ســاخت دارالشفا شروع شد اما 
عمر مشیرالدوله به افتتاح ساختمان قد نداد و پس از او، 
پسرش محمدصادق خان آن را تمام کرد و به این ترتیب 
دارالشــفای حضرتی مبدل به آبرومندترین بیمارســتان 
ایران شد؛ این را ادوارد پوالک، طبیب اتریشی و پزشک 
مخصــوص ناصرالدین شــاه می گویــد کــه در ایــران عصر 
ناصری، دارالشفا کم نبوده اما »تنها مؤسسه آبرومند، در 
مشهد از توابع آستان قدس برجا مانده که حامی غریبان 
است«. به هر حال گزارش هایی که درباره این دارالشفا از 
دوره قاجاریه باقی  است، نشان می دهد که در نوع خودش 
بسیار ممتاز بوده است. بنابراین فکر نکنید که چون دوره 
قاجار بود، نه امکاناتی وجود داشت و نه پزشک حاذقی! 

قطعاً وجود پزشکان حاذق و امکانات مناسب سبب شده 
بود دارالشفای حرم رضوی در آن دوره، بهترین بیمارستان 

ایران به حساب بیاید.

یک ساختمان همه چیز تمام»
بنــای  در  آورده  اســت  گزارش هایــش  در  آصف الدولــه 
دارالشفا پیش بینی همه چیز شده  و مهندس آن،  طوری 
بنــا را طراحــی کرده بود کــه اتاق های مردانــه و زنانه جدا 
باشد و برای دسترسی به امکانات مختلف مشکلی پیش 
نیایــد. ایــن بنا آن قدر باکالس بود که وقتی در ربیع االول 
سال 1284 )1246خورشیدی( ناصرالدین شاه به بازدید آن 
رفت، کلی کیف کرد و به همه پزشــکان و خادمان انعام 
داد. گــزارش علینقــی حکیم الملک در این زمینه، نمایی 
از ســاختمان را هم به دســت می دهد: »شــاه در بازدید 
از حــرم مطهــر ابتدا به دارالشــفای جدید حضرت که از 
بناهای مرحوم مشــیرالدوله اســت تشریف برده و وضع 
باغچه هــا و حجــرات مرضــا و البســه و بســتر و تخــت و 
اغذیه و ادویه جات مریضخانه مقبول طبع ملوکانه گشت 
و مبلغی به خدام و مســتحقین دارالشــفا به رسم انعام 
احسان فرمودند«. گزارش حکیم الملک نشان می دهد که 
در آن زمان یعنی بیشتر از 150 سال پیش، در دارالشفای 
حضرتی، بیماران کامالً بر اساس روش های نوین پذیرش 
می شدند، لباس مخصوص می گرفتند و محیط بستری 

آن ها کامالً اســتاندارد و مناســب بود. 
عــالوه بــر ایــن، اگــر کســی نیــاز مالــی 
داشت و نمی توانست مخارج درمان را 
بپــردازد، این کار از محل موقوفه هایی 
کــه بــرای همین منظــور در نظر گرفته 

شده بود، صورت می گرفت.

مدرن شدن دارالشفای حضرتی»
بررسی عنوان کارکنان دارالشفا در این 
دوره هــم می تواند وســعت خدمات را 

نشان دهد. براساس گزارش سال 1291ق/1253خ، حدود 
30 نفر در دارالشفای حضرتی مشغول به کار بودند که در 
میان آن ها، مناصبی مانند طبیب، کحال)چشم پزشک(، 
جراح، دواســای)آماده کننده دوای تجویز شــده پزشــکان 
بــرای بیمــار(، پرســتار )زن و مــرد(، رختشــوی، دواجوش، 
طباخ و دربان تعریف شده  بود و این خبر از فعال بودن 
آشپزخانه دارالشفا و رختشوی خانه آن برای ارائه خدمات 
به بیماران می دهد. از میانه دهه 1290ق/1250خ و با آمدن 
علی اکبرخان نفیسی، ملقب به ناظم االطبا که پزشکی را 
بر اساس شیوه جدید می دانست، روش های نوین بستری 
و درمان در دارالشفای حضرتی به کار گرفته  شد و در دوره 
ملک الحکما داروهای جدید هم به داروهای سنتی اضافه 
و داروخانه دارالشفای حضرتی به یکی از پیشرفته ترین 

داروخانه های کشور و شاید خاورمیانه 
مبدل شــد. رحمــت هللا واضح، یکی 
از ادبــای ازبــک گزارشــی جالــب از 
او شــفاخانه  قــول  بــه  یــا  دارالشــفا 
حــرم بــه دســت می دهــد؛ براســاس 
گــزارش واضــح، مصرف ســاالنه دارو 
در دارالشــفا، 3 هــزار تومــان هزینــه 
داشت. طبق دستور رئیس شفاخانه، 
چنــد منزل بــزرگ تهیه شــده بود تا 
تعدادی خانم آشپز غذاهای مناسب 
احــوال مریض هــا را مطابق دســتور پزشــک تهیه کنند و 
دکترها هم روی سرشان شالی قیمتی می بستند که بتوان 
راحت آن ها را شناخت. عالوه بر این ها، دارالشفا شورای 
نظــارت و بررســی داشــت کــه جلســه های منظــم برگــزار 
می کــرد. میرزاصادق خــان ادیب الممالــک که نخســتین 
روزنامه مشــهد به نام »ادب« را منتشــر کرد، گزارشی از 
این جلســه ها را ارائه کرده  اســت؛ جلســه ای برگزار شده 
در سال 1280خ که در آن تصویب شد باید برای بیماران 
لباس های مخصوص تهیه و آب تصفیه شده در اختیار 
آن ها قرار داده شود. یعنی اینکه برخی ادعاهای تاریخی 
که می گویند آمریکایی ها و انگلیسی ها نخستین بار به 
تأسیس بیمارستان و مریضخانه در مشهد اقدام کردند 

چندان درست نیست.  

مدرن ترین بیمارستان 150 سال پیش ایران را بشناسید

دارالشفای جسم و جان

گزارش حکیم الملک نشان 
می دهد که در آن زمان یعنی 
بیشتر از 150 سال پیش، در 
دارالشفای حضرتی، بیماران 
کامالً بر اساس روش های 

نوین پذیرش می شدند
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درنگ
آرش شفاعی

دو نگاه به یک مرد
بارها با این پرسش روبه رو شده ام که تفاوت نگاه یک شاعر مدرن و سنتی چیست؟ 
اصوالً شعر سنتی و نو چه تفاوتی دارند؟ در این یادداشت به انگیزه مروری بر یکی از 
سروده های علی موسوی گرمارودی، شاعر نامدار معاصر و به مناسبت سالروز میالد 

خجسته حضرت موال)ع( سعی می کنم به این پرسش هم ...

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت انجام پروژه های عمرانی 
حرم مطهر در عین رعایت کیفیت، گفت: باید به دنبال راهکارهای افزایش سرعت 

انجام پروژه های عمرانی در حرم مطهر بود، هدررفت...

از کوچه قدیمی اطراف حرم رضوی چه می دانید؟

کوچه »پنجه« و سنگ معروفش

کوچــه پســکوچه های قدیمــی شــهر مشــهد پــر از جاهــای کمتــر دیده 
شــده ای اســت که بعضی از آن ها اگرچه سندیتی ندارند اما  محصول 
ارادت مردم به امام هشــتم)ع( هســتند. مکان هایی که روزی روزگاری و 
به دالیلی که دیگر کسی از آن اطالعی ندارد، شکل گرفته اند و با گذر 
ســال ها و قرن ها، نقشــی از عرف روی آن ها افتاده  اســت. شاید یکی از 
دالیلــی کــه این مکان ها کمتر به چشــم زائران و حتی مجاوران می آید، 
وجــود حــرم مطهر به عنوان قلب تپنده شــهر مشــهد باشــد؛ مصداق 
همــان ســخن لطیفــی کــه می گوید: »چون کــه صد آید، نــود هم پیش 
ماســت«. یکــی از ایــن اماکــن جالب و البته کمتر دیده شــده، ســنگی 
ســیاه رنگ اســت که در کوچه »پنجه« در محله چهارباغ مشــهد قرار 
دارد؛ ســنگی کــه می گوینــد رد دســت مبارک حضــرت ثامن الحجج)ع( 

بر آن است.

نماد یک ارادت دیرین»
رســیدن به کوچه پنجه خیلی ســخت نیست؛ باید خودتان را به خیابان 
آیــت هللا خزعلــی برســانید؛ آیــت هللا خزعلــی »یــک« یــا همــان کوچــه 
شــوکت الملک قدیــم. بــه نخســتین فرعــی که برســید؛ جایــی روی دیوار 
ورودی آن، عالوه بر تابلو راهنمای مدرســه ســلیمانیه، نام »کوچه پنجه« 
حــک شــده  اســت. درســت در میانــه همین کوچه به ســمت راســت که 
بپیچیــد، حفــره ای روی دیــوار می بینید که ســنگ ســیاهی درون آن قرار 
دارد و ادعا می شود رد دست مبارک امام هشتم)ع( روی آن نقش بسته 
اســت. فضــای داخــل جایــگاه ســنگ بــه دلیل روشــن کردن شــمع، طی 
ســالیان طوالنــی، از رنــگ دوده هــای آن تأثیر گرفته و ســیاه شــده  اســت. 
برخــی می گوینــد محــل قــرار گرفتن ســنگ در زمان های قدیــم، جایی در 
ابتــدای کوچــه بــود و تغییــرات ســده اخیــر آن را بــه مــکان فعلــی انتقال 
داد. ایــن ادعــا هم مانند آنچه درباره اصالت ســنگ نقل می شــود، قابل 
اســتناد نیســت و اصــالً مدرکــی بــرای ارائــه در ایــن زمینــه، جــز آنچه در 
بیــن مــردم معــروف اســت، وجــود ندارد. بــا این حــال هنوز هم در شــب 
شهادت امام رضا)ع( افرادی می آیند و شمع شام غریبان را در این محل 
روشــن می کننــد. بــا ایــن همه کوچه پنجه و ســنگ معروفــش، نماد یک 
ارادت ســاده دالنه اســت؛ نمــاد یــک عادت عرفی که فضــای یک محله را 
از معنویت آکنده می کند مثل خیلی از رســم های زیبا و ســابقه داری که 
پشــتوانه عرفی دارند و امروزه در میان ما جاری اســت و منشــأ خیرات و 
مبرات گســترده ای می شــوند. به هر حال کوچه پنجه و ســنگ معروفش 
بخشــی از هویت شــهری اســت که بــر پایه قرار گرفتن مرقــد مطهر امام 

رضا)ع( شکل گرفته و ماندگار شده است.

امام علی )ع( :
آداب ورسوم 
خويش را به 

فرزندانتان تحميل 
نكنيد ؛ زيرا آنان 

 در روزگارى ،
غير از روزگار 

 شما می زيند.
شرح نهج البالغه. ابن ابی 
الحديد ، جلد20، ص 267
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تولیت آستان قدس رضوی:

مهندسان حرم مطهر
 مجاهدان عرصه صیانت از 
گنجینه هنر رضوی هستند

بررسی امتداد اجتماعی سیره علوی در یکی از وقایع تاریخی صدر اسالم
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 همه در پشت صحنه
 اشک می ریختند

کمتر کسی است که سریال »والیت عشق« را به خاطر نیاورد. نوستالژی 
20 ســاله ای کــه از معجــزه بازیگر امام رضا)ع( تــا ماندگاری نقش مأمون 

داشــت.  گفتــن  بــرای  زیــادی  حرف هــای 
بســیاری از عوامل این ســریال به واسطه 

محبوبیتش در میان مردم، بعدها سری 
در سرها درآوردند و نامشان سر زبان ها 

افتــاد، اما در این میان یک نفر بود 
که باوجــود نقش کلیدی اش، 
توســط مخاطب دیده نشد، 

صدایش را کســی نشنید 
یــا  و  تصویــر  هیــچ  و 

مصاحبه ای...

گفت وگو با فرخ نعمتی، بازیگر سریال امام رضا)ع(

سوغات زیارت
 تجلی بومی 
صنایع فرهنگی

2

3



امامرضاییها
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 حاج علی خورشیدی از مداحان پیشکسوت و باسابقه قم دارفانی را وداع گفت حاج علی خورشیدی از مداحان و پیرغالمان اباعبداهلل)ع( شب گذشته پس از یک دوره طوالنی بیماری بر اثر سکته قلبی در یکی از بیمارستان های قم به دیار باقی شتافت. این مداح قمی که از شاگردان برجسته مرحوم مولوی بود از پنج سال پیش 
به دلیل مشکالت جسمی و سکته با ضعف گسترده عضالنی مواجه بود و به سختی در مجالس از جمله مجالسی که برای تجلیل از وی برگزار شد شرکت می کرد. وی یکی از مداحانی بود که بااجرای منحصر به فرد در سبک زمینه و پیشخوانی از توانایی خارق العاده ای در تحریرهای سبک سنتی موسیقی ایرانی نیز بهره می برد و مداحی وی کامالً بر 
اساس معیارهای آوایی ایرانی بود. وی به مدت 30 سال در مسجد مقدس جمکران، قرائت دعای توسل را به عهده داشت. همچنین در سال های جنگ حق علیه باطل با حضور مستمر در جبهه های جنگ به اجرای برنامه های مذهبی می پرداخت. پیکر پاک این مداح اهل بیت)ع( امروز ساعت 9 از مسجد امام زین العابدین)ع( در قم تشییع می شود.

دو نگاه به یک مرد
آرش شفاعی/ شاعر و روزنامه نگار: بارهــا با این پرسش 
روبــه رو شــده ام کــه تفاوت نگاه یک شــاعر مدرن و ســنتی 
چیســت؟ اصوالً شــعر ســنتی و نــو چه تفاوتــی دارند؟ در 
این یادداشت به انگیزه مروری بر یکی از سروده های علی 
موسوی گرمارودی، شاعر نامدار معاصر و به مناسبت سالروز 
میالد خجسته حضرت موال)ع( سعی می کنم به این پرسش 
هم پاسخ دهم.ابتدا بگذارید از این پرسش شروع کنم که 
فرض کنید شما شاعری هستید که می خواهید از حضرت 
موال علی)ع( در شعرتان ستایش کنید، چه خواهید گفت؟ از 
بزرگی ها و شجاعت های امام خواهید سرود، او را با باالترین 
حد غلو شاعرانه ستایش خواهید کرد و باز هم در شعرتان 
اعتراف خواهید کرد که او آن قدر بزرگ و باشکوه است که 

نمی توان وصفش کرد. 
مثالً این بیت ها نمونه خوبی اســت که می توان در وصف 

حضرت علی)ع( سرود و یا خواند:
راستی، آیا علی از جنس ماست؟

در شگفتم عمق این دریا کجاست
چون ز وی باید سخن آغاز کرد؟
چون توان این راز حق را باز کرد؟

عمق ما تا سطح خواهش های دل
او فراتر از حدود آب و گِل

طول و عرض او چه دانی تا کجاست
آدمیزادی در ابعاد خداست

ما کجا آن خوب، آن زیبا کجا؟
او امیر عشق و ما عبد هوا

از کدامین رنج خود با چاه گفت
چاه، آن در کجای دل نهفت
آه، ای چاه، ای تو دم ساز علی

ای دلت گنجینه راز علی...
شــعر ســنتی ما سرشار اســت از این گونه بیت ها. در این 
شعرها شاعر معموالً حضرت را مورد خطاب قرار می دهد 
و شجاعت، بزرگی و شکوه او را می ستاید. ویژگی اصلی این 
گونه شعرها، توصیفی بودن است. البته شاعر برای توصیف 
از صور خیال مانند تشبیه، استعاره و... استفاده می کند اما 
ویژگی مهمی  که در این شعرها وجود دارد این است که میان 
شاعر و سوژه همیشه فاصله ای هست و شاعر ضمن حفظ 
این فاصله سعی می کند، موضوع و مضمون شعر خود را 
برای مخاطب شــرح دهد. حاال شــاعر همان شعر سنتی، 

وقتی می خواهد شعری مدرن بسراید، چنین می گوید:
چنین است گویی:
که با جامی  خالی،

بر ساحلی صخره ای،
پیش روی امواج

ایستاده ام
واپاش ساحل کوب موج ها

صخره زیر پایم را می شوید
و من هر بار

-که موجی در می رسد-
جام بر کف،
خم می شوم

به بوی سهمی
کز کاکل موج برگیرم

اما از آن پیش
موج در خود واشکسته است

و من،
عزمی  دوباره را
چون پرچمی،

بر صخره واپس می ایستم.
دگر باره چون موجی پیش می رسد

جام را چون داسی قوس می دهم
تا از سر خوشه آب

دسته ای واچینم
اما، باز

جام خالی ست
و دریا در موج

و فاصله،
به درازای یک دست.
و به دوری یک تاریخ!
شتک خیزاب امواج،

تنها
یک دو قطره

بر دیواره شفاف جام می چکاند
 و عطارد، در جام من است.

*
نهج البالغه را می بندم.

در این شعر، علی موسوی گرمارودی دیگر دست 
از توصیــف برداشــته اســت. دیگــر حضــرت علــی)ع( را بــا 
صفات برجسته و اغراق شاعرانه »توصیف نمی کند«؛ چرا 
که شــاعر مدرن، دســت از توصیف کردن برداشته است و 
ســعی می کند شــعر را »نشان بدهد« یعنی اینکه به جای 
ردیف کردن صفت هایی مانند شــجاع، دانشــمند، بزرگ و 
عالی مرتبه؛ بزرگ بودن، شــجاع بودن، دانشمند بودن و... 
را به مخاطب خود نشان بدهد. کاری کند که مخاطب پس 
از خواندن شعر، با عمق وجود درک کند بزرگی یعنی چه. 
شاعر در اینجا به جای استفاده از مخزن معانی انبار شده 
در ذهن خود، از قدرت شاعرانه اش برای خلق فضایی عینی 
و ملموس استفاده می کند. کشاکش او برای اینکه جامش را 
پر کند، سهمناکی موج ها و فضایی که دلهره و طوفان را به 
خوبی مجسم می کند؛ در شعر با استفاده از صور خیال به 
نمایش درآمده اند و خواننده خود را در تجسم این لحظه های 
شگفت آور همراه راوی شعر احساس می کند و سرانجام شاعر 
در پایان شعر با یک پایان بندی غافلگیرکننده، مخاطبش را 
متوجه می کند که همه این فضاسازی و تمهیدات تصویری 
برای بیان عظمت نهج البالغه بوده است. این است تفاوت 

یک نگاه کالسیک در شعر و یک نگاه مدرن.

 اینجا خراسان است
مبادا بر خانواده سخت بگیرید!

معین اصغری: آیت هللا کوهستانی در میان اهل بیت 
بزرگوار پیامبر)ص(، به حضرت رضا)ع( اظهار محبت 
بیشتری می کرد و در سایه همان دلبستگی و ارادت، 
بارها برای زیارت و بهره مند شدن از عنایت های ویژه 
آن حضرت به مشــهد مقدس ســفر کرد. ایشــان در 
حقیقت، بهترین و مطمئن ترین وســیله ســعادت و 
نجات را در توســل و زیارت به آن امام رئوف و اجداد 

پاکش می دید.
یکی از ارادتمندان ایشان می گوید: در تمام مدتی که 
در مشهد خدمت ایشان بودم، روزی سه مرتبه به حرم 
مشرف می شد و من به دلیل کهولت سن، ایشان را 
همراهی می کردم. سحر و نزدیک صبح، همراه ایشان 
به حرم می رفتم. تا دو ســه ســاعت مشغول زیارت و 
دعا و نماز بود و پس از زیارت برای صرف صبحانه به 
منزل می آمدیم. بار دیگر نزدیک ظهر با هم به طرف 
حرم حرکت می کردیم. مرتبه سوم هم یک ساعت به 
اذان مغرب روانه حرم می شدیم. در تمام مدت ایشان 
حال و هوای خاصی داشت و با خشوع وصف ناپذیری 

به دعا و زیارت و قرائت قرآن می پرداخت. 
روزی آیــت هللا العظمــی فاضــل لنکرانــی، آیــت هللا 
کوهســتانی را در حــرم مطهر حضرت رضــا)ع( دیده 
بودند و درباره توجه و حضور ایشــان فرمودند: وقتی 
ایشان را در حرم امام رضا)ع( دیدم که مثل یک زائر 
معمولی مشــغول زیارت بود و با چه حال و توجهی 

زیارت می خواند، خیلی لذت بردم. 
یکی از شــاگردان آیت هللا کوهستانی می گوید: رفتار 
ایشــان در مشــهد با خانواده و دوســتان، از لطافت و 
صفای بیشــتری برخوردار بود؛ به گونه ای که در نوع 
غذا و خریدن سوغات، توسعه بیشتری قائل می شد و 
هیچ گونه سخت گیری نمی کرد و می فرمود: ما میهمان 
حضــرت رضــا)ع( هســتیم و اینجا برای خــوردن غذا 
استخاره نمی کنیم؛ به دوستان نیز سفارش می کردند 
خانواده را در تنگنا قرار ندهند. روزی یکی از همراهان 
ایشان مقداری میوه نامرغوب خریده بود، آقا خطاب 
به وی فرمود: اینجا خراسان است. مبادا بر خانواده 
سخت بگیرید. بگذارید این چند روز بر خانواده خوش 

بگذرد. 
حــال ایشــان هنــگام وداع عجیــب بــود. چنــان با آن 
حضــرت ســخن می گفت کــه گویــا او را در برابر خود 
می بیند و حضوری با او گفت وگو و مثل بنده ای ذلیل 
در برابر موالی خود عجز و البه می کند. پس از مدتی 
که روبه روی حضرت می ایستاد، اشک ریزان به سمت 
رواق »دارالســیاده« می رفــت و صــورت را روی عتبــه 

می گذاشت و مدتی با حضرت درددل می کرد.

 همه در پشت صحنه
 اشک می ریختند

امید ظرافتی: کمتر کســی اســت که ســریال »والیت 
عشــق« را به خاطر نیاورد. نوســتالژی 20 ســاله ای که از 
معجــزه بازیگــر امام رضــا)ع( تا مانــدگاری نقش مأمون 
حرف های زیادی برای گفتن داشــت. بسیاری از عوامل 
این سریال به واسطه محبوبیتش در میان مردم، بعدها 
سری در سرها درآوردند و نامشان سر زبان ها افتاد، اما در 
این میان یک نفر بود که باوجود نقش کلیدی اش، توسط 
مخاطب دیده نشــد، صدایش را کســی نشنید و هیچ 
تصویر و یا مصاحبه ای از او منتشر نشد. »فرخ نعمتی« 
همــان بازیگــر نقش امام رضــا)ع( بود که بعدهــا درباره 
نقش متفاوتش در این سریال گفت:»پس از خواندن 
نوشته های مهدی فخیم زاده و تهیه کننده »والیت عشق« 
متوجــه شــدم که نمی دانســتند چطــور باید بــه بازیگر 
نقش امام رضا)ع( بگویند معلوم نیســت حتی بدنش 
هم در کادر قرار گیرد. اما من این شرایط را می دانستم 
و در پذیرش چنین نقشی تردید نکردم«. مصاحبه های 
زیــادی از فرخ نعمتــی درباره تجربیاتش از ایفای نقش 
امام رضا)ع( در این سریال در دست نیست اما روایتی 
تکان دهنده از عنایت حضرت رضا)ع( به او وجود دارد که 

خواندنش خالی از لطف نیست.
یکی از معروف ترین سکانس های »والیت عشق« زمانی 
بود که امام رضا)ع( سوار بر اسب به سوی تعداد زیادی 
از ســواران می رفتند. عوامل ســریال، این سکانس را به 
کمک بدلکار و سوارکار حرفه ای بارها اجرا می کنند اما 
اسبی که بازیگر نقش امام رضا بر آن نشسته بوده، به 
محض مواجهه با حدود 200 سوارکار دیگر، می ترسیده 
و صحنه فیلم برداری را به هم می ریخته است. در نهایت 
مهدی فخیم زاده پیشنهاد می دهد فرخ نعمتی در آستانه 
رســیدن بــه جمعیت، اســب را نگــه دارد و بــا پای پیاده 
به سمت آن ها برود. باقی ماجرا را از زبان خود نعمتی 
بخوانید:»سعی کردم اسب را نگه دارم و پیاده به سمت 
تپه رفتم. در راه با خودم فکر می کردم کاری انجام بدهم، 
از جایی که جمعیت نزدیک تر شد دستانم را باز کردم از 
پشت دیدم اسب همراه من می آید. پس از اینکه پالن 

بــه پایان رســید دیــدم تمام 
گروه دارند گریه می کنند. 
چنیــن  اوقــات  برخــی 
کــه  می افتــد  اتفاقاتــی 

فکر نمی کنم جز 
عنایت و معجزه 

دیگری  چیــز 
باشد«.

همسان زیستی با محرومان
نقل است که کنیزی از کنیزان مأمون می گوید: ما را به دربار مأمون روانه کرده 
بودند. در آنجا در بهشتی از خوردنی ها، نوشیدنی ها، عطرها و پول فراوان به 
سر می بردیم تا اینکه مأمون مرا به علی بن موسی الرضا)ع( بخشید. چون به 

خانه امام درآمدم، تمام آن نعمت ها از دست رفت... .
از این نقل تاریخی مســئله همسان زیســتی امام با مردم در جامعه اسالمی 

استنباط می شود که در یک نگاه کلی چند اثر سازنده دارد. 
نخست اینکه این روش زندگی، خود به زمینه ای اساسی برای مبارزه با فقر 
بدل می شود. چرا؟ چون حاکم اسالمی، حال بینوایان را با گوشت و پوست 
خود حس می کند. از این رهگذر اســت که آنان احســاس نزدیکی و یگانگی 
می کنند. مضاف بر اینکه طبقات اشراف و سرمایه دار اگر حاکم را با زندگی 
ساده و فقیرانه ببینند به او نزدیک نمی شوند و از او دل می کنند.به آن معنا 
که زمامدار در طبقه فقیر باقی می ماند و پایگاه اجتماعی خود را پس از تکیه 
بر مقام حاکمیت باال نمی برد و با گرایش های رفاه طلبانه و تشــکیل زندگی 
تجملی، با طبقات اشــراف و مســتکبر همســطح نمی شــود. در نتیجه حاکم 

هیچ گاه از بینوایان دور نمی ماند.
در شرایط زیست مردمی و دور از تشریفات است که رابطه مردمی حاکم با 
مردم برقرار می شود و پایدار می ماند، همگان امکان می یابند به او دسترسی 
پیــدا کننــد و مشکالتشــان را در میــان بگذارنــد. بــه همیــن دلیــل اســت که 
حاکم اسالمی باید زیستی همسان محرومان داشته باشد تا ندای فقیران و 

گرسنگان به گوشش برسد. این اصل از حدیثی از امام رضا)ع( درباره 
نــوع رابطــه امــام و امــت نیــز 

استنباط می شود؛ آنجا که 
فرمود:»حاکم برادر مهربان 
و پــدر و یــا مــادر مهربــان 
است. این ها همسطحی و 
همسانی دقیق امام و حاکم 
بــا مــردم را اثبــات می کند، 
چــرا کــه مشــخص اســت 
نمی شــود مثالً پــدر و مادر 
در رفــاه باشــند و بــرادر یــا 
فرزندشان را در محرومیت 
رها کنند«. حاکم نیز چون 
مــادر که نســبت به کودک 
خــود ایثــار دارد و لقمــه را 
از دهــان خــود می گیــرد و 
در دهــان کودک می گذارد، 
خــود  ملــت  بــه  نســبت 

ایثارگری می کند.
برگرفتــه از کتاب »امام 
رضا)ع( زندگی و اقتصاد«  

به قلم محمد حکیمی

 خانواده های آسیب دیده
 از ویروس کرونا را دریابیم

مصطفی فاطمی نسب: جمعیت امام رضایی ها حرکتی مردمی است که 
توســط حاج حســین یکتا راه اندازی شده است. حاج حسین این گروه را 
ســه ســال پیش و در زمان زلزله کرمانشــاه و سرپل ذهاب راه اندازی و این 
مأموریت را برایش تعریف کرد که در زمان بالیای طبیعی از جمله سیل 
و زلزله به کمک آسیب دیدگان بشتابند. حاج حسین یکتا برای جمعیت 
امام رضایی ها برنامه ریزی دقیقی انجام داد و توانست با کمک دوستانش 

از سراسر کشور داوطلبانی را به این جمعیت دعوت کند. 
به گفته خودش، در بانک داوطلبان این جمعیت همه طیف آدم حضور 
دارد؛ از زن و مرد گرفته تا دانشجو و متخصص و خانه دار و کارگر و جوان 
و میانسال و... این داوطلبان دسته بندی شده و در زمان بحران و حادثه، 
بنا به تخصصی که دارند از آن ها اســتفاده می شــود. مســئول جمعیت 
امام رضایی ها می گوید: در این چند سال تالش کرده ایم جوری برنامه ریزی 
کنیم که در مناطق آسیب دیده، از موازی کاری پرهیز شود، به همه مردم 
آســیب دیده که در مناطق مختلف  هســتند امدادرســانی شود و این گونه 
نباشــد افرادی که دسترســی به آن ها آســان است، کمک دریافت کنند و 
آن هایی که در مناطق دورافتاده هستند به هیچ کمکی دسترسی نداشته 
باشند. سعی مان بر این است که داوطلبان جمعیت امام رضایی ها کمک ها 
 را توزیع کنند؛ اما اگر خودمان دسترســی نداشــته باشــیم از هالل احمر
کمک می گیریم. مثالً در همین ســیل سیســتان و بلوچســتان که راه های 
ارتباطــی بــه روســتا ها قطــع شــده بــود و هالل احمــر بــا بالگــرد بــه مــردم 
امدادرســانی می کرد، ما بخشــی از کمک ها را به هالل احمر می دادیم تا 

به این مردم برساند.
داوطلبــان جمعیــت امام رضایی هــا تخصص های مختلفی دارند؛ بخشــی 
از آن هــا در حــوزه ســالمت متخصــص هســتند. حاج حســین در حوادث 
مختلــف، ایــن داوطلبــان را فراخوانی کرده و به مناطق مختلف می فرســتد 
تا آسیب دیده ها را درمان کنند. او می گوید: ما به هیچ نهاد دولتی وابسته 
نیستیم و همه بودجه جمعیت از طریق کمک های مردمی تأمین می شود. 
ما از طریق کانال های اطالع رسانی جمعیت، ریز مخارج و کمک رسانی ها را 

به اعضا اطالع رسانی می کنیم.
جمعیت امام رضایی ها از زمان شیوع ویروس کرونا در حوزه توزیع بسته های 
ارزاق و بهداشتی به خانواده های نیازمند مبتال به کرونا در دو مرحله  فعالیت 
کرده اســت که این اقدامات با کمک داوطلبان شــامل120 مرد و ۷۵ خانم 

تهیه، بسته بندی و توزیع شده است.
جهادگــران داوطلــب جمعیــت امام رضایی ها هم برای کمک به معیشــت 
خانواده های کم بضاعت و آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا اقالم غذایی و 

بهداشتی را با کمک خیران تهیه و میان آنان توزیع کردند.
 از زمــان بحــران شــیوع ویــروس کرونا خدمــات ضدعفونی معابــر و اماکن 
عمومــی، مشــاوره تلفنــی داوطلبان پزشــک از کل کشــور به مــردم ازطریق 
سامانه 4030، برگزاری جشن های تولد با هماهنگی مدیران بیمارستان و با 
رعایت اصول ایمنی و بهداشتی برای پزشکان و پرستاران در بیمارستان های 
کشور و نیز تولید محتوا توسط پزشکان داوطلب جمعیت امام رضایی ها 

انجام شده است.
در ستون »امام رضایی ها« از خدمات و سوژه های جذاب این گروه مردمی، 

برایتان روایت خواهیم کرد.

هر ماه زیارت اولی اند
زهرا سادات دریاباری: یک کیسه پر از دارو کنارش بود. تنها بود، اما احساس 
تنهایی نمی کرد. کلی مجله و روزنامه از کیف دستی بزرگش بیرون کشید. اول از 
همه با دقت به باالی صفحات نگاه می کرد. پس از چند ثانیه سرش را پایین تر 
برد و متن روزنامه یا مجله را می خواند. حرکاتش عجیب بود. همین طور که چای 
داغ را جرعه جرعه می نوشیدم، چشم هایم به سمت روزنامه حرکت کرد. باالی 
صفحه، تاریخ روزنامه نظرم را جلب کرد. روزنامه تقریباً مال یک سال پیش بود. 
بیشتر تعجب کردم. خواستم بپرسم چرا روزنامه تاریخ گذشته می خوانی که 

سرش را بلند کرد و گفت: 
ـ برای من هم چای می ریزی؟

با روی باز برایش یک استکان چای ریختم و به دستش دادم تا باب صحبت 
را باز کنم اما... استکان را که از دستم گرفت، دوباره سرش را در الک روزنامه 
فروبرد و دیگر چیزی نگفت. به کیسه قرص ها و داروهایش نگاه کردم. نمی شد 
از این فاصله فهمید به چه دردی مبتالست. سرم را به کتابم مشغول کردم اما 
نمی توانستم به او و خلوتش فکر نکنم. کمی با خودم کلنجار رفتم؛ اصالً شاید 
دوست دارد خبرهای قدیمی بخواند یا داستان های دنباله دار مجالت را... شاید 
از آن دست آدم هاست که البه الی نوشته ها به دنبال خاطراتش می گردد. سعی 
کردم به رفتارهای عجیبش بی توجه باشم. ناگهان پس از چند دقیقه دوباره 

سرش را بلند کرد و...
ـ برای من هم چای می ریزی؟

با تعجبی مضاعف نگاهش کردم. برایش دوباره چای ریختم، ولی این بار کنارش 
نشســتم و چای را به دســتش دادم. برای همصحبتی اجازه گرفتم. نگاهش 
عمیق بود. انگار در دلش به سؤال من می خندید. شاید فهمیده بود که چقدر 
درگیر حرکات و رفتارهایش شــده ام. به هرحال، با ســر تأیید کرد؛ یعنی اجازه 

داشتم با او حرف بزنم. 
ـ ببخشید که فضولی می کنم ولی برام سؤاله که شما چرا روزنامه تاریخ گذشته 

می خونید؟ اون هم مال یک سال پیش... 
ـ یک سال پیش؟ نه، این روزنامه مال همین امروزه؛ همین امروز که قراره برای 

اولین بار زائر آقا بشم. 
همان طور که به روزنامه نگاه می کرد، جوابم را می داد. نگاه متعجب من برای او 
خیلی سؤال داشت. من اما سکوت کردم و باز به کیسه  های دارو خیره شدم. 
در کوپه باز شد و مردی که از نوع لباسش می شد فهمید میهماندار است، وارد 

کوپه شد. 
ـ مادر چیزی احتیاج نداری؟ داروهات رو خوردی؟

ـ بله پسرم، خوردم. همسفر خوبی هم 
دارم.

ـ میهماندار رو به من کرد و گفت: 
این حاج خانوم یک ســاله که هر 

ماه زائر اولی اند... .

قطارتهران_مشهد

درنگ

عارفانه

زیارتبهنیابت

با ظهور تفکر جهانی ســازی و شــاهراه های اطالعاتی و ســیر آزادســازی 
بازارهــای جهانی مشــکالت عمــده ای در برابر مبادالت فرهنگی آینده و 
چگونگی توزیع محصوالت و کاالهای فرهنگی و همچنین الگوهای رفتاری 
افراد به وجود آمده اســت. بنابراین نســل جدیدی از »مصرف کنندگان 

فرهنگی« در کشورهای روبه توسعه در حال ظهور است. 
این در حالی است که امروزه محصوالت فرهنگی تأثیر بسیار مهمی در 
تولید ناخالص داخلی بیشتر کشورهای صنعتی دارند. در این کشورها 
صادرات کاالها و تولیدات فکری افراد به مراتب از صادرات کاالهای متعارف 
مهم تر است. اما متأسفانه صادرات فرهنگی در کشورهای رو به توسعه، 
جایگاه شایسته خود را ندارد و اقتصاد آن ها بیشتر بر صادرات مواد خام 
فاقد ارزش افزوده متکی است و این کشورها به راحتی از فرصت بالقوه 
صادرات محصوالت فرهنگی و تولیدات فکری خود چشم می پوشند. در 
این میان نباید سهم بسزای »خالقیت ملی« و محصوالت فرهنگی داخلی 
در توسعه ملی را در کشورهای رو به توسعه فراموش کرد؛ چرا که تجدد 
غربی، با توجه به مبانی فلسفی و معرفتی و نیز با حاکمیت افراد و اصول 
بنیادین و راهبردی اش بر نظام اجتماعی، اینک به گفتمان غالب عصر 

جدید مبدل شده و سلطه خود را بر نظام جهانی اعمال می کند. 
کشورهایی که به اهمیت راهبردی محصوالت فرهنگی پی برده و اقدام 
مناسبی انجام داده اند، امروزه از نظر اقتصادی و همچنین نفوذ فرهنگی، 
در سطح بین الملل موقعیت ممتازی دارند و آن دسته که از این عرصه 
مهم فرهنگی حمایت نکرده اند امروزه به هجوم محصوالت و محتوای 
فرهنگی بیگانه مبتال شــده اند. به همین دلیل اســت که بررســی دقیق 
»صنایع فرهنگی« به عنوان آنچه در ارائه تصویر فرهنگی یک ملت مؤثر 

است در اولویت های بسیاری از دولت ها قرار گرفته است.
این صنعت نرم حاصل فعالیت نویسندگان، هنرمندان و تجلی معنویت 

مــردم و ارزش هــای معنابخــش زندگــی و نتیجــه عوامــل محســوس و 
نامحسوســی اســت که خالقیت مردم از طریق آن ها متجلی می شــود. 
کیفیت زندگی، آداب و رسوم، عقاید، ارزش ها، هنجارها و باالخره فرهنگ 
هر جامعه ای در میراث فرهنگی آن جامعه نهفته است. این میراث که 
نشــان دهنده هویت جامعه اســت در فرایند جهانی شــدن دستخوش 
تحوالت می شود و بر همین اساس مهم ترین مسئله، حفظ و حراست 
از صنایع و میراث فرهنگی و اشاعه آن به جوامع دیگر است. »هدیه« 
و »سوغات« جزو میراث و رسوم کهن ایران زمین و در سفرهای زیارتی از 
جایگاه و منزلت ممتازی در فرهنگ مردم برخوردار است. دیدگاه اعتقادی 
مــردم ایــران به »ســوغات زیــارت« و وجوه معنــوی و فرهنگی پنهان آن، 
موضوعی مناسب برای گسترش فرهنگ اسالمی –ایرانی این مرز و بوم 
است. »سوغات زیارت« به نظر نگارنده یکی از مظاهر محصوالت فرهنگی 
است که می توان آن را نوعی از تجلیات بومی شده صنایع فرهنگی با تمام 

ویژگی های مثبت آن دانست. 
برگرفته از کتاب »سوغات فرهنگی زائر رضوی« به کوشش مهدی یک پسر

سوغات زیارت، تجلی بومی صنایع فرهنگی

سبکزندگی

زهرا سادات دریاباری: نگرانی در چشم هایش موج می زد. کودکش 
را در آغوش گرفته و با اضطراب به گنبد آقا زل زده بود. تسبیح سبز 
رنگش را دانه دانه می چرخاند و صلوات می گفت. صلوات ها که تمام 
شد، تسبیح را به گردن کودک انداخت. نشست روی سنگفرش های 
حیــاط و شــروع کــرد بــه زار زدن. با لهجه ترکــی چیزهایی می گفت 
کــه مــن نمی فهمیدم. اما از اشــاره هایش به کودک بی زبان می شــد 
فهمیــد کــه دردِ دلــش مربوط به همان کودک اســت. ســر کودک را 
به آرامی به طرف گنبد چرخاند. چشم هایم به چشم هایش خورد. 
سفیِدســفید بود. کودک نابینا، نشســته بود و با خودش چیزهایی 
می گفــت. جایــی را نمی دید اما ســرش را از روبه روی گنبد لحظه ای 
نمی چرخانــد. لحظــه ای بــا خــودم فکــر کردم، نکنــد می بینــد... اما 
چشم هایش که دروغ نمی گفت. او هم مانند مادرش رو به گنبد و 
پنجره فوالد بلندبلند چیزهایی می گفت. انگار به او یاد داده بودند 
که باید دســتانش را باال بگیرد. نگاهم به گنبد و کبوترهایش قفل 
شــده بود. حال و هوای کبوترها را رصد می کردم. دلم می خواســت 

فقط برای دخترک و مادر بی تابش دعا کنم. 
چند دقیقه ای که گذشت، مادر آرام گرفت. اشک هایش را با گوشه  
چــادرش پــاک کــرد. رو بــه گنبد لبخندی زد و تســبیح ســبزش را از 
دور گردن کودک بیرون آورد و بوســه ای بر آن زد. خادم های اطراف 
صلوات  می فرســتادند. انگار مادر بعد از چند دقیقه ناله و شــیون 
دلــش خالــی شــده بود. آرامش از دســت رفته خــودش را پیدا کرد. 
کــودک را در آغــوش گرفــت و پشــت پنجره فوالد ایســتاد، دســتان 
کودک ناخودآگاه به سمت پنجره فوالد دراز شد و با دستان لطیفش 

آن را بغل کرد... .

نماینزدیک
دیدگانش...عکس:وحیدبیات

سوغات

مدیر  فرحانــی،  احمد  االســام  حجت 
امام  امیرالمؤمنین)ع(:  فقهی  مدرســه 
خمینی)ره( در ذیل بحث تفاوت میان تکبیر 
)هللا اکبر گفتن( و تهلیل )الاله االهللا گفتن( 
امیرالمؤمنیــن)ع( مطلبــی دارنــد که امتداد 
این اندیشه در افق های تمدنی و اجتماعی، 
دوم  گام  در مســیر  مــا  گام هــای  می توانــد 

انقالب اسالمی را استوار تر کند.
پیش از صحبت کردن در مورد شــخصیت 
امیرالمؤمنیــن)ع( بایــد ایــن نکتــه را یــادآور 
شــد که صحبت بر سر این موضوع به قدر 
فهــم نویســنده و مخاطب در این خصوص 
اســت وگرنــه توصیــف و توضیــح در مــورد 
چنین شخصیتی را فقط باید از زبان پیامبر 

اکرم)ص( شنید. 
در مــورد نکتــه یــاد شــده، امــام خمینی)ره( 
توضیحــی دارنــد کــه مــن می خواهــم ایــن 
توضیــح را اســتعاره بگیــرم و صحبت هــا را 
بر مدار آن ادامه بدهم. یکی از زیباترین و 
خاص ترین وقایِع تاریخی صدراسالم که در 
خصــوص آن، روایــت و داســتان های زیادی 
وجود دارد و توسط شیعه و اهل عامه به آن 
پرداخته شده، داستان جنگ خندق است. 
ماجرایی که در آن عمرو بن عبِدوَد، پهلوان 
معــروف عــرب و از جنگجویــان بنــام قریش 
از خنــدق عبــور می کنــد و با ندای »هل من 
مبارز« خطاب به لشکر مسلمانان، حریف 
می طلبد. ندای مبارزطلبی جنگجویی چون 
عمــرو و تصویــری کــه از او در اذهــان وجود 
دارد انفعــال و انقالبــی در دل مســلمانان 
کــه  دفعــه ای  ســه  هــر  در  و  می انــدازد 
رسول هللا)ص( از حاضران در مورد آمادگی 
بــرای مبــارزه ســؤال می کنــد، تنهــا حضرت 
تــا  می شــود.  داوطلــب  امیرالمؤمنیــن)ع( 
اینجای داســتان، همه فهم و همگانی است 
کــه امیرالمؤمنیــن)ع( عمــرو را بــر زمین زد، 
او بــه حضرت جســارت کــرد و آب دهان به 
روی علی)ع( انداخت و حضرت بلند شــد، 
چند گام بر داشت و مجدد آمد و کار عمرو 

را تمام کرد. 

ماجرایی که امام خمینی)ره( با »
تفسیر رایج آن مشکل داشت

غالب مفسران، تاریخ نویسان و اهل بررسی 
از وقایع شریعت خاتم به خصوص در زمان 
حضور پیغمبر اکرم به اینجا که می رســند، 
یــک نــگاه مشــترک دارنــد کــه در فاصلــه 
میــان آب دهــان انداختن عمــرو به صورت 
امیرالمؤمنین)ع( تا کشته شدنش به دست 
حضــرت، علی بن ابی طالــب بــرای پرهیــز از 
آنکه کشــتن عمرو، از روی خشــم و تشفی 
خاطــر باشــد، چند لحظــه او را رها می کند 
و پــس از فرونشــاندن خشــم خــود، عمــرو 
را در راه خــدا می کشــد. حضــرت امــام)ره( 
با این تفســیر مشــکل دارند و این تفســیر 
امیــر)ع(  حضــرت  شــأن  در  کوته بینــی  را 
می داننــد و می فرماینــد: اگــر مــا معتقدیم 
علــی عیــن هللا، ســیف هللا و یــدهللا اســت، 
مگر می شود خشم علی غیر از خشم خدا 

باشد که بعد علی بخواهد به خاطر خشم 
خــودش عمــرو را بکشــد. مگــر علــی بــرای 
خودش اصالً نفسانیت و انانیتی قائل است 
که خشــم خــودش را جدای از خشــم خدا 
ببینــد و بعــد چند قدم بردارد تا خشــمش 
را که غیر از خداست آرام کند و بعد بیاید 
و عمرو را بکشد؟ این نفهمیدن مقام امیر 
است. باالخره ائمه ما حب و بغضشان برای 
هللا بوده است. خشم و بغض علی که هیچ 

وقت غیر خشم هللا نیست. 

علی برای ذات اهلل قدم برمی داشت»
امــام می فرماینــد تفســیر، چیــز  حضــرت 
دیگــری اســت و تفســیر ایــن داســتان این 
اســت که اگر آن موقع عمرو را می کشــت، 

ایــن گرایــش و عمــل علــی کــه جهــاد در 
ســبیل اســالم و راه شریعت و دین بود، 
عملی برای »توحید افعالی« و »توحید 
صفاتــی« به حســاب می آمد. اگر علی 
کــه همــان  بــه خاطــر خشــم خــودش 
را می کشــت،  خشــم خداســت عمــرو 

آن بینشــی کــه موجــب ایــن گرایش 
علــی بــه حســاب می آمــد »توحید 
صفاتی« بود. به عبارتی برای خشم 
خــدا جهــاد کــرده بود امــا علی)ع( 
می خواســت بــرای توحیــد ذاتــی، 
را بکشــد. چقــدر تفســیر  عمــرو 
امام خمینی)ره( از واژه های رســول 
هللا در ایــن حادثه کــه می فرمایند 
»ضربــة علــی یــوم الخنــدق افضل 
مــن عبادة الثقلین« یعنی کار علی 

در جنــگ خندق)کشــتن عمــرو بــن عبدود( 
برتر از عبادت جن و انس اســت، زیباست. 
چــرا هیــچ وقــت این همــه معصــوم و انبیا و 
جــن و انــس و ملــک نمی تواننــد یک ضربه 
علــی را در روز خندق داشــته باشــند؟ چون 
در بهتریــن حالــت و در مقرب تریــن حالت، 
مــا بــه خاطر توحید صفاتی و افعالی و برای 
افعــال و صفــات و جلــوات الهــی اســت کــه 
می توانیم فاعل باشیم. این در بهترین حالت 
و توحیدی ترین حالت ممکن است اما »فإنّه 
ممســوس فی ذات هللا تعالی« -این روایت 
پیغمبر اکرم در آن لحظات است- یعنی علی 
برای توحید ذاتی قدم برمی داشت. بینشی 
کــه پشــت گرایــش علی بــرای کشــتن عمرو 
بود کلمه حق اسماءهللا نبود بلکه ذات هللا 
بود. همین موضوع اســت که علی می تواند 
ممســوس )دلــداده، دلشــده، سرگشــته( در 
ذات خدا باشــد و تجلی هللا 

شود و ضربه اش در روز خندق برتر از عبادت 
ثقلین باشد.

 استعاره تمدنی از ضربه علی)ع( »
در روز خندق

امــام در شــرح چهــل حدیــث در توصیــف 
قــرآن ناطــق امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماینــد: 
»تــو خیــال می کنی که امتیــاز نماز حضرت 
امیرالمؤمنیــن)ع( بــا مــا ایــن اســت کــه مــد 
والالضالیــن را طوالنی تر  می کند یا قرائتش 
صحیح تر است یا طول سجود و رکوع و اذکار 
و اورادش بیشتر است؟ یا امتیاز آن بزرگوار 
به این است که شبی چند صد رکعت نماز 
می خواند؟ یا مناجات سیدالســاجدین، هم 
مثــل مناجــات مــن و تو اســت؟ او هــم برای 
حورالعین و گالبی و انار این قدر ناله و سوز 
و گداز داشــت؟ به خودشــان قسم است -و 
انــه لقســم عظیم- که اگر پشــت به پشــت 
یکدیگــر دهنــد و بخواهند یک ال اله اال هللا 
امیرالمؤمنینــی بگوینــد نمی تواننــد! خــاک 
بــر فــرق مــن با ایــن معرفت به مقــام والیت 
علی)ع(! به مقام علی بن ابی طالب قســم که 
اگر مالئکه مقربین و انبیای مرســلین -غیر 
از رسول خاتم که موالی علی و غیر اوست- 
بخواهنــد یــک تکبیر او را بگوینــد، نتوانند. 
حــال قلــب آن ها را جز خــود آن ها نمی داند 

کسی!«
ایــن نــگاه حضــرت امــام بــه مقــام حضــرت 
امیــر در واقــع همان جمالت رســول هللا در 
مــورد حضــرت امیر اســت. اصالً حضرت 

امــام دارنــد همان ضرب علــی در روز خندق 
را توضیــح می دهنــد. دارنــد می فرماینــد بــه 
گونه ای علی مظهر صفات الهی و ممسوس 
در ذات الهــی و بــه گونــه ای فانــی در هللا و 
تجلی هللا اســت که هیچ وقت، هیچ کســی 
بــه جامعیــت و کاملیــت فنــای علــی در هللا 
نخواهــد رســید، بنابراین هیــچ کس فعلش، 
فعل علی و ذکرش، ذکر علی نیســت. یاهللا 
علــی و ضربــه علــی و رکــوع و ســجود علی و 
زکات حین نماز علی هیچ گاه برای هیچ کس 
علــی  چــون  چــرا؟  نمی افتــد،  اتفــاق  دیگــر 

ممسوس فی ذات خدای تعالی است. 
امــا اســتعاره  موجود در این ماجــرا و روایت 
»ضربــة علی یوم الخنــدق افضل من عبادة 
الثقلیــن« ایــن اســت کــه آنجایی که کســی 
مؤمن شــود و ایمان بیاورد، یعنی به توحید 
بــاور داشــته باشــد، خودش بــه تنهایی یک 
جامعه اســت. وقتی کسی جامعه توحیدی 
شد می تواند تاریخ سازی کند. بنابراین شما 
می بینید مبدأ تحوالت ما می تواند لحظاتی 
شــود کــه به قول جــرج جرداق مســیحی در 
کتاب »االمام علی صوت العدالة االنسانیة« 
)علی صدای عدالت انسانی( علی تاریخ، فقه 
و فلسفه و شریعت بشریت را جابه جا کرد 
و رشــد و تکامــل داد. همیــن اســت که علی 
»قســیم النــار و الجنــه« و فــرق بین هدایت 
و ســعادت و انحــراف و شــقاوت در جامعــه 

می شود. 
بــه همیــن دلیل اگر قرار باشــد جامعه ای به 
فالح برســد، باید ســیره اش علوی شود. باید 
زهــد، عبــادت، جهاد اصغــر و اکبرش علوی 
شــود. این نکته شــاید رمــز موفقیت در گام 
دوم باشــد. اگــر مــا در گام دوم دســت کم، 
الگویمــان حضــرت امیر باشــد می توانیم به 
ســمت ســایر حلقه هــای تمدنــی بــا شــتاب 
بهتری حرکت کنیم. بنابراین سبک زندگی، 
سیاســت، اقتصــاد، جنــگ و جهاد مــا باید 
علوی شــود و امتــداد اجتماعی تمدنی را بر 

همین مبنا بومی سازی کنیم. 

بررسی امتداد اجتماعی سیره علوی در یکی از وقایع تاریخی صدر اسالم

دلداده ذات خداوند



w w w . q u d s o n l i n e . i r

بیمارستان رضوی میزبان وبینار پزشکان قلب ایران و اروپا وبینار بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا در روزهای هشتم و بیست و دوم اسفندماه به روزنامـه صبـح ایـران
میزبانی بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار می شود. دکتر محمود شبستری، دبیر علمی این وبینار در نشست خبری که ظهر دیروز در بیمارستان رضوی مشهد 

برپا شد گفت: در این وبینار متخصصان داخلی و خارجی به ارائه و تبادل اطالعات درباره آخرین و بروزترین تکنولوژی ها و روش های درمانی می پردازند.

حجت االسالم رفیعی سخنران 
ویژه برنامه شب میالد حرم رضوی

همزمان با فرارسیدن میالد باسعادت امیرالمؤمنین)ع(، 
بــه همــت معاونت تبلیغات اســالمی آســتان قدس 
رضوی برنامه های ویژه ای در حرم مطهر رضوی تدارک 

دیده شده است.
به گزارش آســتان نیوز، در شــب میالد امام علی)ع( 
ویژه برنامه های متعددی پیش بینی شــده که قرائت 
شــعرخوانی،  مدیحه ســرایی،  امیــن هللا،  زیــارت 
همخوانی گروه سرود »گلدسته های حرم« و سخنرانی 
حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی از جمله این 

برنامه هاست.
این مراســم 6 اســفندماه پس از اقامه نماز مغرب و 
عشــا از ســاعت 18:10 تــا 19:15 در رواق بــزرگ امــام 

خمینی)ره( برگزار می شود.

ویژه برنامه های روز میالد»
 در ســالروز میــالد ایــن امــام همــام نیــز مصــادف بــا 
7 اسفندماه، مراسمی با حضور شاعر آیینی حسین 
مــؤدب، مداحــی امیــر عــارف و محمــد جعفرنــژاد و 
سخنرانی حجت االســالم والمسلمین ناصر رفیعی 
پیش بینی شــده اســت که از ســاعت 10:20 در رواق 

حضرت زهرا)س( آغاز می شود.
در شــام میــالد امــام علــی)ع( نیــز زائــران و مجاوران 
پس از اقامه نماز مغرب و عشــا در رواق بزرگ امام 
خمینی)ره( از بیانات حجت االسالم والمسلمین ناصر 

رفیعی بهره مند خواهند  شد.
دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی نیز در شب و روز 
میــالد حضرت علی)ع(، با برگــزاری چند ویژه برنامه 

میزبان قرآن دوستان خواهد بود.
برگزاری محفل قرآنی »ام ابیها«، کارگاه هنری »همای 
رحمــت«، انجــام ختم های قرآنی و برگزاری مســابقه 
»قرآن ناطق« از محوری ترین برنامه های قرآنی این روزها 

خواهد بود.

تجلیل از مهندسان سازمان فنی 
و نگهداری حرم مطهر رضوی

همزمان با پنجم اسفند ماه زادروز دانشمند بزرگ ایرانی 
خواجه نصیرالدین طوســی، با حضور مدیرعالی حرم 
مطهر رضوی از مهندسان سازمان فنی و نگهداری حرم 

مطهر رضوی تجلیل شد.
به گزارش آستان نیوز؛ محمدکاظم مالزم الحسینی، 
رئیــس ســازمان فنی و نگهــداری حرم مطهر رضوی 
مســعود  میــالد  تبریــک  ضمــن  مراســم  ایــن  در 
امیرالمؤمنیــن حضــرت علــی)ع( و روز مهنــدس بــا 
اشــاره به رســالت های ایــن مجموعه گفــت: وظیفه 
سازمان حریم حرم بیش از نگهداری از ابنیه و اماکن 
متبرکه است؛ ما متولی سرمایه معنوی و اقتصادی 
ارزشمندی هستیم که باید در حفظ و نگهداری آن 
برای آیندگان تالش کنیم و بتوانیم میراث ماندگاری 

را برای آن ها به جا بگذاریم.
وی افــزود: همــکاران و مهندســان بســیاری در ایــن 
مجموعه مشغول خدمت هستند که تجارب ارزشمند 
چند ساله  آن ها در مجموعه حرم مطهر برای ما بسیار 
حائــز اهمیــت اســت و مــا را مکلف می کند تــا از این 

سرمایه های آستان قدس حمایت کنیم.
رئیــس ســازمان فنی و نگهــداری حرم مطهــر رضوی 
گفت: از آنجا که مرکز این مجموعه مقدس، مضجع 
شــریف و ضریــح مطهر اســت که همواره بــه جز ایام 
غبارروبــی پذیــرای زائــران و مجاوران اســت، با بســته 
شدن درهای حرم مطهر، کار مرمت این مکان مقدس 
در اولویت قرار گرفت.مالزم الحسینی در ادامه مرمت 
گنبد مطهر، تعویض و تعمیر اساسی اسکلت ضریح 
مطهر، پرداخت و مرمت ضریح مطهر، اصالح سنگ 
و مرمت کاشی های روضه منوره و تکمیل شبکه های 
زیربنایی صوت و تصویر را از جمله اقدام های شاخص 

این مجموعه در سال جاری ذکر کرد.
در پایــان ایــن مراســم نیــز از 10 نفر از مهندســان این 

مجموعه قدردانی و تجلیل شد.

تولیــت آســتان قــدس رضوی بــا تأکید بر 
ضرورت افزایش ســرعت انجام پروژه های 
رعایــت  عیــن  در  مطهــر  حــرم  عمرانــی 
کیفیــت، گفت: باید به دنبال راهکارهای 
افزایش ســرعت انجام پروژه های عمرانی 
در حــرم مطهــر بــود، هدررفــت زمــان در 
اجرای این پروژه ها باید به حداقل برسد.
بــه گــزارش آســتان نیوز، حجت االســالم 
مراســم  در  مــروی  احمــد  والمســلمین 
از  و تجلیــل  روز مهنــدس  گرامیداشــت 
مهندسان شاغل در اماکن متبرکه رضوی 
که با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی در 
تاالر قدس حرم مطهر امام رضا )ع( برگزار 
پنجــم  فرارســیدن  تبریــک  شــد، ضمــن 
دانشــمند  بزرگداشــت  روز  مــاه  اســفند 
بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و 
روز مهندس به جامعه مهندسان، اظهار 
کرد: مهندســان و کارگــران فنی و عمرانی 
حــرم مطهر رضــوی مجاهدان خاموشــی 
هســتند که تالش هایشان دیده نمی شود 
و مردم تنها نتیجه سختی ها، مشقت ها 
و هنــر آن هــا را در رواق ها و اماکن رضوی 

مشاهده می کنند.
وی افــزود: امام خمینی )ره( اردیبهشــت 
1358 بــه مناســبت فرارســیدن روز کارگر 
در پیامــی فرمودنــد »خداونــد هــم کارگــر 
اســت« بنــده بــه تأســی از ایــن فرمــوده 
امــام بزرگوار عــرض می کنم »خداوند هم 
مهنــدس اســت«. تمــام عالم هســتی بر 
نظم و هندســه اســتوار بوده، لذا خداوند 

نیز مهندس عالم است.
بــه جایــگاه  وی در ادامــه ضمــن اشــاره 
رفیــع تالش برای عمران و ســاخت اماکن 
عبــادی در حــرم مطهــر رضــوی، نکاتی را 
در خصــوص نگهــداری و احــداث ابنیــه 
جدیــد در حرم مطهر بیــان و عنوان کرد: 
هــر گونه تصمیم گیری فنی و مهندســی 
در حــرم مطهر باید توســط ســازمان فنی 

و نگهــداری حــرم مطهــر رضــوی صــورت 
بگیــرد و هرکس طرح و ایده ای دارد، باید 
بــا هماهنگــی و مدیریت این ســازمان آن 

را پیگیری کند.
مــروی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
ابــراز کــرد: حــرم مطهــر اصــل و اســاس 
تمــام فعالیت هــای آســتان قدس اســت، 
ســازمان ها  بنیادهــا،  معاونت هــا،  تمــام 
قــدس  آســتان  مختلــف  بخش هــای  و 
مستقل از حرم مطهر نیستند، درنتیجه 
همــه موظف انــد در راســتای خدمــت بــه 

این مکان مقدس برنامه ریزی کنند.
نظــارت  و  برنامه ریــزی  ضــرورت  بــر  وی 
مســتمر بــر همــه اقدام هــای مهندســی و 
هنــری حــرم مطهــر تأکیــد و عنــوان کرد: 
حــرم مطهــر  ابنیــه  و  مجموعــه  فضاهــا 
هنــر  از  فــرد  بــه  منحصــر  گنجینــه ای 
معمــاری اســالمی ملت ایران اســت، این 
زیبایی هــای پر مضمــون هنری که در این 
حــرم مطهــر وجــود دارد، تجلــی از هنر و 
تمدنــی بــوده کــه به برکت وجــود مقدس 

حضرت رضا )ع( به وجود آمده است.
وی گفــت: یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
وظایــف ســازمان فنــی و نگهــداری حــرم 
مطهــر صیانــت از گنجینــه هنــری عظیم 
حــرم مطهر اســت کــه در این راســتا باید 
به صورت مســتمر و مــداوم پایش و رصد 
احتمالــی  آســیب های  شناســایی  بــرای 

صورت بگیرد.
افــزود:  رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت 
همان گونــه کــه به معنویــت، فعالیت های 
فرهنگــی و زیــارت متعالــی بایــد اهتمــام 
داشته باشیم، حفظ و نگهداری از تمدن 
و هنرهای زیبای حرم مطهر امام رضا)ع( 
نیز یک اولویت بســیار مهم برای آســتان 

قدس رضوی است.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان 
اینکــه در طول تاریــخ تمام فضاهای حرم 
مطهــر رضــوی بر اســاس کار کارشناســی 
و مهندســی دقیق بنا شــده است، عنوان 
کــرد: الحمدلله مهندســانی الیق، کوشــا، 
خالق، جســور و دلســوز در آستان قدس 

رضــوی حضــور دارنــد، امــا این امــر نباید 
مانع اســتفاده از تجربیات و ظرفیت های 

خارج از آستان قدس شود.
وی بــر توجــه بــه اصــل ســرعت در کنــار 
پروژه هــای  انجــام  در  کیفیــت  و  دقــت 
عمرانــی تأکیــد و عنــوان کــرد: در کنــار 
انجــام  در  دقــت  و  کیفیــت  بــه  توجــه 
حــرم  عمرانــی  و  ســاختمانی  پروژه هــای 
ســرعت  و  تســریع  از  نبایــد  مطهــر، 
بخشــیدن به ایــن پروژه ها غفلت شــود؛ 
پروژه هــای عمرانــی حــرم مطهــر بایــد در 
حداقــل زمــان ممکن با کیفیــت مطلوب 

به سرانجام برسد.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا اشــاره 
دشــواری های  و  محدودیت هــا  بــه 
حــرم  فضــای  در  عمرانــی  فعالیت هــای 
مطهــر بــه جهــت قدمــت ابنیــه، عنــوان 
کرد: تمــام پروژه های عمرانی حرم مطهر 
باید زمان بندی داشــته باشــند و باید به 
دنبــال افزایــش ســرعت انجــام پروژه هــا 

بــدون افت کیفیت بود.

تولیت آستان قدس رضوی:

 مهندسان حرم مطهر مجاهدان عرصه صیانت 
از گنجینه هنر رضوی هستند
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»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه س��لمان عرب وکیل خانم جیران کوهس��تانی که به اس��تناد دو برگه استش��هادیه 
گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دو دانگ پالک 3 فرعی از 5- اصلی بخش 15 مشهد 
که متعلق به خانم جیران کوهس��تانی می باش��د، به علت سهل انگاری مفقود شده است و برابر 
ثبت دفتر امالک تمامت سهم مورد نظر در دفتر الکترونیک شماره 139920306237000008 
به نام جیران کوهس��تانی ثبت و س��ند مالکیت به ش��ماره 600948 سری د 94 صادر و تسلیم 
گردیده اس��ت. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به اس��تناد ماده 120 آیین نامه قانون 
ثب��ت مرات��ب به نوبت آگهی و متذکر می گردد. هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د؛ باید ظرف مدت ده روز از انتش��ار 
آگهی؛ اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند یا سند معامله سند رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. آ9912307
علی حیدری دشت بیاض-رییس اداره ثبت اسناد و امالک صالح آباد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه سلمان عرب که به استناد دو برگه استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند 
مالکیت ده س��هم مش��اع از ششصد و هفتاد و دو س��هم عرصه و اعیان پالک، فرعی از 9- اصلی 
بخش 15 مشهد که متعلق به وی می باشد، به علت سهل انگاری مفقود شده است و برابر ثبت 
دفتر امالک تمامت سهم مورد نظر در دفتر 62 صفحه 376 ذیل 8413 به نام سلمان عرب ثبت 
و سند مالکیت به شماره 183244 سری د 91 صادر و تسلیم گردیده است. دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد. هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باش��د؛ باید ظرف مدت ده روز انتشار آگهی، اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
س��ند یا سند معامله سند رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ9912306
علی حیدری دشت بیاض-رییس اداره ثبت اسناد و امالک صالح آباد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک بر حس��ب در خواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قسمت از امالک 
واقع در قطعه 6 درگز بخش 7 قوچان در ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به 

شرح ذیل آگهی می گردد:پالک 94- اصلی قریه اوتانلو قطعه شش درگز بخش 7 قوچان
پ��الک ه��ای 104 و 188 و 208 و 211 فرعی مجزی ش��ده از 94- اصلی آقای امیر ارس��الن 

جعفری اوتانلو ششدانگ چهار قطعه زمین مزروعی واقع در اراضی مزروعی روستای اوتانلو
تاریخ تحدید:24 و 25 فروردین1400

ل��ذا ب��ه موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره های فوق به وس��یله 
این آگهی اخطار میگردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رس��انندو 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند مطابق 
م��اده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از ط��رف مجاورین تحدید خواهد 
ش��د و اعتراضات مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که در موقع 
مق��رر حاضر نبوده اند مطابق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترض 
ثبتی معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست 
اعت��راض خ��ود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند. آ9912284
تاریخ انتشار:1399/12/06

ناصر حسن زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی مزایده مورد بازداشت پرونده اجرایی کالسه 9900111
ب��ه موجب پرون��ده اجرائی کالس��ه 9900111 متعهد:آتن��ا رحمانی نوخندانی ن��ام پدر:احمد 
تاری��خ تولد:1388/09/05 ش��ماره ملی0770382347 ش��ماره شناس��نامه 0770382347به 
نش��انی :درگز- نوخندان- روبروی فلکه گازبا قیمومت فریده علی زاده ش��ارک و-صدری محمد 
حس��ینی نام پدر:خ��داوردی تاریخ تول��د:1339/01/03 ش��ماره ملی:0779032098 ش��ماره 
شناس��نامه:4650)ورثه زوج احمد رحمان��ی نوخندانی(- متعهد له:ش��یرین صفی برج قلعه نام 
پدر:محمد تاریخ تولد:1364/02/01 شماره ملی:0779926803 شماره شناسنامه:3 به مدلول- 
سند ازدواج:شماره سند :1134,تارخ سند:1386/09/08 دفترخانه صادرکننده :دفترخانه ازدواج 
ش��ماره 69 شهر لطف آباد اس��تان خراسان رضوی بابت وصول تعداد یکصد و چهارده عدد سکه 
تمام بهار آزادی به مبلغ الزم االجرای 15/333/000/000 ریال؛یک دستگاه خودرو سواری پراید 
جی تی ایکس مدل 1384 به ش��ماره انتظام��ی 949 س 37 ایران 42 متعلق به مدیون متوقی 
تعرفه و توقیف گردید،که طبق نظر کارشناس رسمی:خودروی فوق به شماره شاسی605703 و 
شماره موتور 1245630 دوگانه سوز دستی رنگ سفید شیری- روغنی در محل پارکینگ نیروی 
انتظامی درگز با مشخصات درب موتور و سر شاسی جلو و سقف و سینی جلو و رادیات و گلگیر 
جلوراست و سپر جلو کامل کله چراغ جلو راست و راهنمای طرفین سیستم کولر-رادیات آب و 
فن- جلوبندی کامل به همراه رام موتور-درب موتور )قالپاق(س��تون جلو راست-داشبورد-شیشه 
جلو و برف پاک کن-رگالتور گاز-س��یم کش��ی موتور و چراغ له در پوش و لوله کش��ی سیستم 
ترمزچ��راغ های جلودر اثر تصادف خس��ارت دیده اس��ت بدنه خودرو در س��ایر نق��اط نیز دچار 
ریختگی رنگ وزنگ زدگی اس��ت- الس��تیک جلو و عقب 55 درصد س��الم است لیکن به دلیل 
اینکه مدت زیادی در پارکینگ مانده است دچار پله شده است.سیستم پخش در صورت موجود 

رویت نگردید و روکش صندلیها فابریک کارخانه میباشد.قیمت اتومبیل به شماره انتظامی فوق 
با توجه به وضعیت موجود- نرخ عرضه و تقاضا ارزش روز مبلغ هفده میلیون تومان معادل یکصد 

و هفتاد میلیون ریال ارزیابی میگردد.
لذا خودرو مذکور به مبلغ یکصدو هفتاد میلیون ریال)170/000/000(ارزیابی ش��ده از س��اعت 
9 الی12 دوش��نبه مورخ 1399/12/25 در محل اداره ثبت اسناد و امالک درگز واقع در خیابان 
امام رضا 7 جنب مس��جد امام علی)ع(از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ فوق 
الذکر ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداًفروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به 
عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول خواهد شد ضمناًچنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی اعالم گردد. مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. آ9912294
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز- ناصر حسن زاده

)آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 139904007141001400(
بدی��ن وس��یله به آقای ابراهی��م حاتمی نام پدر : ول��ی تاریخ تولد: 1343/01/09 ش��ماره ملی 
5919791721 ش��ماره شناسنامه : 4 به نشانی روستای باقرخان 3 و بجنورد باقرخان 3 )متن 
س��ندو اظهاری( ابالغ می شود که بانک مسکن ش��عبه طالقانی بجنورد به استناد قرارداد بانکی 
شماره 4268/11175 جهت وصول مبلغ 72/312/658 ریال تا تاریخ 1399/10/24 و به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه  رضا حاتمی 
و به ضمانت ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139904007141001400و 
ش��ماره بایگانی 9901570 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخه 1399/11/05 
مامور مربوطه، آدرس ش��ما به ش��رح متن سند شناسایی نگردیده اس��ت . لذا بنا به درخواست 
بس��تانکار به شرح وارده به ش��ماره 22150-1399/11/18 و 23929-1399/12/03طبق ماده 
18 – آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملی��ات اجرائی جریان خواهد یافت.م الف2725  

آ9912292
حمید عزیزی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

)آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 139904007141001400(
بدین وس��یله ب��ه آقای امان اله کالتهء نام پ��در : جعفر تاریخ تولد: 1305/09/09 ش��ماره ملی 
0680089055 ش��ماره شناس��نامه : 8489 به نشانی روس��تای باقرخان 3 و روستای باقرخان 
3 جنب مدرس��ه پیروزی)متن س��ندو اظهاری( ابالغ می شود که بانک مس��کن شعبه طالقانی 
بجنورد به اس��تناد قرارداد بانکی ش��ماره 4268/11175 جهت وصول مبلغ 72/312/658 ریال 
تا تاریخ 1399/10/24 و به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بده��ی طبق مقررات علیه  رضا حاتمی و به ضمانت ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالس��ه 139904007141001400و ش��ماره بایگانی 9901570 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخه 1399/11/05 مامور مربوطه، آدرس ش��ما به ش��رح متن سند شناسایی 
نگردیده اس��ت . لذا بنا به درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 22150-1399/11/18 و 
23929-1399/12/03طب��ق ماده 18 – آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز ازتاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.م الف2726 آ9912293
حمید عزیزی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی دعوت افراز
چون آقای حس��نعلی گنجعلی احدی از مالکین مشاعی ششدانگ پالک 22710/17628 اصلی 
واقع در بخش یک بلوچس��تان ش��هر زاهدان- بلوار دانشجو حدفاصل دانشجو 44 و 46 بموجب 
تقاضای وارده به ش��ماره 101/15632 مورخه 1399/07/05 تقاضای افراز سهمی مشاعی خود 
را از شش��دانگ پالک فوق الذکر نموده و اعالم نموده اند اطالعی از آدرس س��ایر مالکین مشاعی 
ندارند بدینوسیله مراتب را به اطالع کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور می رساند که روز دوشنبه 
مورخه 1399/12/11 ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک حاضر تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار 
این اداره از محل بازدید و اقدام قانونی انجام پذیرد. بدیهی اس��ت عدم مراجعه مالکین مش��اعی 

مانع انجام عملیات افراز نخواهد شد. آ9912277
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/12/06                                   م الف: 938
حسینعلی مالیی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب اجراییه صادره از شعبه سوم حقوقی دادگستری زابل محکوم علیه سید یحیی موسوی 
فرزند میر س��ید علی به ش��ماره ملی 3671497726 به پرداخت 821.879.072 ریال در حق 
محکوم له محمدعلی فقیهی نیک فرزند عباس به ش��ماره ملی 3671736471 محکوم گردیده 
اس��ت مقرر م��ی دارد نظر به اینکه پالک ثبتی ش��ماره 16791 فرع��ی از یک اصلی بخش 02 
ناحیه 00 مس��کونی به مساحت 375 متر مربع  به آدرس زابل بلوار شهید میرحسینی - میالن 
میرحس��ینی 16 متعلق به محکوم علیه در پرونده توقیف گردیده اس��ت که ارزش پالک ثبتی 
شماره 16791 فرعی از 1 اصلی بخش 02 ناحیه 00 مسکونی به مساحت 375 متر مربع حسب 
نظریه کارش��ناس با حدود و چهارگانه به متراژ ش��ماال  به طول 12 متر مشرف به کوچه،  شرقا 
به طول 31/20 متر مش��رف به پالک ، جنوبا به طول 12/30 متر مشرف به کوچه )میرحسینی 
16 (و غربا به طول 31/50 متر پالک مجاور واقع ش��ده اس��ت ساختمان موجود در پالک ثبتی 
مس��احتی برابر با حدود 144 متر مربع دارد که با اس��کلت آجری و سقف طاق ضربی و فاقد نما 
که بدنه داخلی تا یک متر سنگ و بقیه تا زیر سقف گچ و کف موزاییک فرش شده و قدمت آن 
حدوداً 20 سال می باشد لذا با توجه به موقعیت ، نحوه ساخت بنا ، قدمت، مدارک ارائه شده و 
سایر عوامل موثر در قیمت گذاری، ساختمان پالک ثبتی به شماره 16791 فرعی از 1 اصلی به 

مبل��غ 5/800/000/000 ریال اعالم گردیده ل��ذا با توجه به تقاضای محکوم له پالک ثبتی فوق 
از طریق مزایده در تاریخ 99/12/19 روز س��ه ش��نبه راس س��اعت 10 صبح به فروش می رسد 
متقاضیان می توانند 5 روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزاید بازدید س��پس 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا فروش آن از قیمت پایه شروع و به کسی 
که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید مورد مزایده به او واگ��ذار می گردد همچنین کلیه هزینه 
های مربوطه به عهده برنده و انتقال س��ند به ن��ام خریدار تابع مقررات خواهد بود و خریدار می 
بایست مبلغ 10 درصد پیشنهادی مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری زابل واریز 
نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه به حس��اب س��پرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام 
مدنی نماید و پس از تایید و تنفیذ مزایده توس��ط دادگاه صادرکننده رای نس��بت به انتقال سند 
پس از انقضای مهلت قانونی به نام خریدار منتقل می گردد و در صورتی که خریدار مابقی وجه 
مزایده را در زمان مقرر به حس��اب س��پرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد 
پیش��نهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد ش��د و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد 
داش��ت تش��ریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده 129 اجرا 
خواهد ش��د، به اس��تناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار محکوم له 
نیز می تواند در قبال محکوم به خود از اموال مورد مزایده قبول نماید این آگهی به تجویز مواد 
114 و 118، 119 و 123، 120 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 

منتشر میگردد. آ9912281// م الف: 1335
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زابل زهرا خاتونی

آگهی مزایده اموال  منقول )نوبت اول(
به موجب اجراییه صادره از شعبه سوم حقوقی دادگستری زابل محکوم علیه علی سنچولی فرزند 
حشمت اله به شماره ملی 3610108061 به پرداخت تعداد 14 قطعه سکه تمام بهار آزادی در 
حق محکوم له فضه میر شاهی فرزند محمد امیر به شماره ملی 3670836616 محکوم گردیده 
است مقرر می دارد نظر به اینکه خودرو با شماره انتظامی 398 ل 57 ایران 95 متعلق به محکوم 
علیه  در پرونده توقیف گردیده است که ارزش پالک خودرو با مشخصات نوع: سواری ، سیستم 
:پژوGLX 405 رنگ :خاکس��تری ، مدل:1396 ش��ماره انتظامی 398 ل 57 ایران 95 ش��ماره 
شاسی: 129653 شماره موتور:K1241142070  تعداد چرخ:چهار چرخ ، تعداد محور: 2 محور 
، تعداد س��یلندر: چهار سیلندر ، نوع س��وخت : بنزینی ، ظرفیت :5 نفر، وضعیت ظاهری و فنی 
خودرو )در زمان بازدید( اتاق، بدنه: سالم - بدون آثار تصادف می باشد، داشبورد: سالم- داخلی 
کرم ،صندلی و تودوزی: س��الم، تجهیزات : ضبط ،آچار چرخ، الستیک زاپاس دارد، موتور: سالم، 
باتری: دارد، گیربکس: س��الم، دیفرانسیل: س��الم، تایرها: سالم نقایص ظاهری از قبیل شیشه ها 
،چراغ ها، سپر ها: سپر عقب چپ :فایبرکالس جزئی حسب  نظریه کارشناسی ارزش پایه خودرو 
با مشخصات فوق و وضعیت ظاهری مناسب با کدل فوق در حال حاضر در بازار خودرو با در نظر 
گرفتن شرایط و نوسانات مبلغ 1/450/000/000 ریال اعالم گردیده  اعالم گردیده لذا با توجه 
به تقاضای محکوم له خودروی فوق از طریق مزایده در تاریخ 99/12/23 روز شنبه راس ساعت 
10 صبح به فروش می رسد متقاضیان می توانند 5 روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا 
از مورد مزاید بازدید سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا فروش آن از 
قیمت پایه ش��روع و به کس��ی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید مورد مزایده به او واگذار می 
گردد همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده و انتقال سند به نام خریدار تابع مقررات 
خواهد بود و خریدار می بایس��ت مبلغ 10 درصد پیش��نهادی مزایده را فی المجلس به حس��اب 
س��پرده دادگس��تری زابل واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه به حساب سپرده دادگستری 
واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تایید و تنفیذ مزایده توسط دادگاه صادرکننده 
رای نس��بت به انتقال س��ند پ��س از انقضای مهلت قانونی به نام خری��دار منتقل می گردد و در 
صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حس��اب سپرده واریز ننماید و یا اعالم 
انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیش��نهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد ش��د و خریدار حق 
هیچگونه اعتراضی را نخواهد داش��ت تش��ریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد ش��د، به اس��تناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در 
ص��ورت نبود خریدار محکوم له نیز می تواند در قبال محکوم به خود از اموال مورد مزایده قبول 
نمای��د این آگهی به تجویز م��واد 114 و 118، 119 و 122، 123 قانون اجرای احکام مدنی در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر میگردد. آ9912282// م الف: 1344
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زابل زهرا خاتونی

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد 
عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار 
گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه 233-99و رأی ش��ماره 139960307114003477 آقای رحیم کریمنیا فرزند 
محمداسمعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/72 متر مربع تمامت پالک 585فرعی 
مجزی از9فرعی از5 یک اصلی میرزابیگ  واقع  بخش 5قوچان خریداری از محل مالکیت آقای 

علی زوردار
2- برابرکالس��ه 255-99ورأی ش��ماره 139960307114003679 آقای حسن صابری فرزند 
رمضان  در شش��دانگ یکقطعه باغ مش��جر به  مساحت 3127/95 متر مربع تمامت  پالک 665 
فرع��ی از 25 اصل��ی زوارم واقع دربخش5قوچان خریداری از مالک رس��می آقای هادی علیزاده 

و ورثه مهربان
3- برابر کالس��ه 261-99ورأی شماره 139960307114003240و   خانم سلطان رضاوظیفه 
دان فرزند قربان درشش��دانگ یک باب منزل  به مس��احت 79/55 متر مربع قس��متی از پالک  

514فرعی از13 اصلی باغات خریداری از محل مالکیت آقای حسین ولی نژاد گلیان
4-برابر کالس��ه 181-99رأی ش��ماره 139960307114002634  آقای وحیدچترزرین فرزند 
ندرمحمددرشش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 25/50 مترمربع قسمتی ازپالک  6612 فرعی  

از13 اصلی باغات واقع دربخش 5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای محمد رحیم رضانژاد
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانون��ی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه 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. آ9912283
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/06                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/12/23

اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اگهی انحصار وراثت
اقای /خانم گمش��اد بامری جمشیدی بشماره شناسنامه 3590984759 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 1195/99 از این دادگاه درخواس��ت نموده و چنین توضیح داده که پری خاتون بامری 
جمش��یدی ش��ماره شناس��نامه 3590982039 در تاریخ 1397/9/30 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :1- متقاضی با مش��خصات فوق 
فرزن��د ذکور متوفی 2-حبیب اهلل بامری مجد بش��ماره ملی 5360530693 فرزند ذکور متوفی  

،متوفی ورثه دیگری ندارد
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی 
اعتراضی دارد ویا وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین اگهی ظرف یکماه  به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . آ9912285
عظیم بامری – رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول و منقول پرونده اجرایی کالسه 
9100400609100618 به شماره بایگانی 9700147

بانک صنعت و معدن به اس��تناد سند رهنی ش��ماره 5889 تاریخ 1385/02/26 دفترخانه 109 
مشهد علیه شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان رضوی و مریم نجارنژاد فرزند محمدحسین و 
علی نعمتی پور فرزند مسعود و شرکت کارنگ پالستیک سهامی خاص به شماره 19364 و جواد 
اس��کندری نصرآباد، اجراییه ای تحت کالس��ه 9700147 در قبال مبلغ 2/490/017/404 ریال 
)دو میلی��ارد و چهارصد و نود میلیون هف��ده هزار و چهارصد و چهار ریال( صادر نموده که پس 
از ابالغ اجراییه در مورخه 1392/03/30 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رسمی الزم االجرا بستانکار تقاضای ارزیابی و مزایده ششدانگ اعیان و انشعابات متعلقه قسمتی 
از پالک ثبتی تجمیعی فرعی از 168 اصلی بخش 10 مشهد قطعه 519 کارگاهی و ماشین آالت 
و تجهیزات ذیل را از واحد اجرای اس��ناد رس��می شهرستان طرقبه ش��اندیز نموده است. ارزش 
شش��دانگ اعیان با انش��عابات آب و گاز و برق صنعتی پالک فوق 7/000/000/000 ریال )هفت 
میلیارد ریال( موضوع گزارش هیئت به ش��ماره 112 مورخ 1399/10/20 و ماش��ین آالت شامل 
ذیل: 1 چهار دستگاه تزریق پالستیک 250 گرمی 2 چهار دستگاه تزریق پالستیک 150 گرمی 
3 یک دس��تگاه تزریق پالستیک 100 گرمی 4 یک دستگاه بادی 5 تعداد 50 عدد انواع قالب و 
متعلقات مربوط به آنها 6 امتیاز برق 60 کیلو وات با تابلوهای اصلی و فرعی برق 7 سیستم های 
سرمایش و گرمایش، که الزم بذکر است ماشین آالت فوق عمدتاً وابسته به یکدیگر بوده و تفکیک 
آنه��ا امکان پذیر نبوده و فقدان ه��ر یک از آنها باعث ایجاد لطمه در فرآیند تولید خواهد گردید، 
لذا جمع کل ارزش ماش��ین آالت و تجهیزات به ش��رح فوق جمعاً ب��ه مبلغ 13/800/000/000 
ریال )س��یزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته، مزایده اعیان پالک فوق 
و ماش��ین آالت و تجهیزات جمعاً در قبال 20/800/000/000 ریال )بیس��ت میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال( از س��اعت 9 الی 12 ظهر روز دوش��نبه 1399/12/18 در محل ش��رکت واقع در 
ش��هرک صنعتی توس- فاز یک- از 5 کارگاهی- قطعه 519 ش��رکت کارنگ پالستیک شروع و 
به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد قابل ذکر اس��ت جه��ت هماهنگی بازدید و 
رویت اموال منقول و غیرمنقول یک روز قبل از تاریخ مزایده به محل واحد اجرای اسناد رسمی 
شهرس��تان طرقبه شاندیز مطابق آدرس مشهد شهرک صنعتی توس- فاز یک- فاز 5 کارگاهی- 
قطعه 519 مراجعه فرمایید. ضمناً مبلغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زائد بر مبلغ مزایده و سایر 
هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رس��می الزم االجرا به عهده برنده مزایده می باش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد 

روز بعد، مزایده برگزار خواهد شد. م.الف 583 آ9912287
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین رود معجنی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/31574 
مورخ 1399/10/30 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت دوم میزان دویست و پنجاه سهم 
مش��اع از ده هزار و دویس��ت سهم شش��دانگ پالک 19 فرعی از 180- اصلی واقع در بخش ده 
طرقبه ش��اندیز که در صفحه 293 دفتر 348 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قان��ون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انج��ام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس 
از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی نوبت دوم به نام مالک 

خواهد نمود. م.الف 582 آ9912288
تاریخ انتشار: 1399/12/06

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
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