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روایت مجازی

عاشقانه سنگین

از سواحل مکران تا سرخس 

طرح اقتصادی آستان قدس رضوی 
برای پیشرفت های منطقه ای
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بازارچه
دکتر محمد ضیایی

اقتصاد زیارت یا اقتصاد تجارت؟
 ارتقــای روابــط فرهنگی را باید مهم ترین هدف »گردشــگری« قلمداد کــرد؛ این رویکرد، 
نگاه به این صنعت را نیز دستخوش تغییر می کند. خطه خراسان و شهر مشهد دارای 

شاخصه های متنوعی هستند که بالطبع انواع مختلف گردشگری...

امام رضا)ع(:
پنهان كننده كار 
نیك ) پاداشش ( 

برابر هفتاد حسنه 
است و آشكار كننده 

كار بد سرافكنده 
است ، و پنهان كننده 

كار بد آمرزیده 
است

 اصول كافی ، ج 4 ، ص160

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحسین نیکبخت: سقاخانه برای خیلی از 
زائران و مجاوران یک شــاخص اســت؛ شاخصی 
که می شود از روی آن جهت یابی کرد. حتماً شما 
هم یکی از کســانی هســتید که وقتی با دوســت 
یــا خانــواده به حرم مشــرف شــده اید، قــرار جمع 
شــدنتان را کنار ســقاخانه گذاشــته اید. سقاخانه 
نــام  کــه  دارد  شــهرت  آن قــدر  اســماعیل طالیی 
صحــن عتیق)انقــالب( را به خود اختصاص داده 
 اســت و خیلی ها به این صحن، صحن ســقاخانه 
می گوینــد. تاریــخ ســاخت ســقاخانه در اماکــن 
متبرکه بســیار طوالنی و البته شــیرین اســت 
و شــاید یک بــار مفصــالً دربــاره آن صحبــت 
ســقاخانه  ســاخت  ماجــرای  امــا  کنیــم. 
اســماعیل طالیی کــه از قضــا مشــهورترین 
ســقاخانه تاریــخ حــرم و بلکــه تاریــخ ایــران 
نوشــتار  ایــن  موضــوع  می شــود،  محســوب 

ماست که امیدواریم بپسندید.

فکر ساختن سقاخانه اسماعیل طالیی»
ماجرا از آنجا آغاز شد که نادرشاه مشهد را پایتخت 
خود کرد. احتماالً می پرسید خب! این چه ربطی به 
ســقاخانه اســماعیل طالیی دارد؟ ربط دارد، آن هم 
چه ربطی! نادرشاه پس از اینکه در مشهد مستقر 
شد، تصمیم گرفت فضای شهر را تغییر دهد و به 
نوعی، یک پایتخت باکالس و در تراز جهانی بسازد. 
منتها یک مشکل داشت و آن اینکه در مهم ترین 
بنــای این شــهر، یعنی بنای حرم مطهر رضــوی، ردّ 
و نشــانی از فعالیت هــای عمرانــی او نبــود. از دوره 
تیموری و صفوی هر چه دلت می خواست یادگاری 

وجود داشت؛ اما از دوره افشاری خیر! 
هرچنــد نادرشــاه دامــاد خانــدان صفــوی بــود و 
خواهــر شاه تهماســب دوم را به همســری گرفت، 
ولــی دلــش نمی خواســت او را دنبالــه صفویــان 
فــرض کنند. این شــد که به فکر تغییــرات افتاد. 
دســتور داد ایــوان جنوبــی صحــن عتیــق و مناره 
شــمالی آن را کــه روی ایــوان عباســی و در دوره 
شــاه عبــاس دوم ســاخته شــده بود، طــال کنند و 
کتیبــه ای درباره این اقــدام در ایوان طالی صحن 
عتیــق نصب شــود. اقــدام بعدی، توســعه کمی و 
کیفی نهرنادری بود؛ منبع مهم آب شــهر مشــهد 
امــروزی(  گیــالس  )چشــمه  گلســب  چشــمه  از 
تــا شــهر مشــهد امتــداد داشــت. البته بانــی نهر 
نادرشــاه نبــود، ولــی توســعه و بهینــه کــردن نهــر 
را او انجــام داد و بــه همیــن دلیــل اســم نهــر را 
نــادری گذاشــتند. این نهر از وســط صحن عتیق 
می گذشــت و همیــن مســئله نادرشــاه را بــه فکر 
انداخت که ســقاخانه ای در صحن بســازد. البته 
نه اینکه از قبل ســقاخانه ای وجود نداشــت؛ نه! 
امــا در ایــن محــل و آن هــم بــه شــکل یــک بنای 

فاخر و زیبا، چیزی نبود. 

پیدا شدن سنگاب سفید»
پــس از فتــح هرات توســط نادرشــاه، چشــم او به 
ســنگابی ســفید رنــگ افتــاد کــه به نظــرش برای 
ســاخت ســقاخانه مناســب آمــد. می دانیــد کــه 
محــور اصلــی ســقاخانه، مخزنی اســت کــه آن را 
معموالً از ســنگ می تراشــند تا آب در آن ذخیره 
شــود. فایــده مهــم این ســنگاب آن اســت که اوالً 
نشــتی آب نــدارد و ثانیــاً از نظــر بهداشــتی، بهتر 

می توان آن را کنترل کرد.
البتــه  کــه  روایت هــا  برخــی  براســاس  بگذریــم؛ 
اصالــت تاریخــی ندارنــد و فقــط آن ها را می شــود 
نادرشــاه  شــنید،  بــازار  و  کوچــه  مــردم  زبــان  از 
دســتور داد دو عــرّاده تــوپ را پیــاده کننــد و بــا 
چرخ هایــش، یــک گاری بســازند. آن وقت فرمان 
داد که ســنگاب ســفید را روی این گاری بگذارند 
و بــا ســالم و صلــوات بیاورنــد بــه مشــهد. ناقالن 
این روایت معتقداند نادرشــاه برای ســربازانی که 

مأمور انتقال ســنگاب به مشــهد شدند، حسابی 
خــط و نشــان کشــید؛ اگــر بــرای ســنگ اتفاقــی 
بیفتد یا مویه بردارد، شیشــه عمر شــما هم مویه 

برخواهد داشت! 
برای همین، آوردن ســنگاب از هرات به مشــهد، 
دو مــاه طــول کشــید. اینکــه ایــن روایت درســت 
اســت یانــه؟ خــدا بهتــر می داند؛ اما هــر چه بود، 
باالخــره ســنگاب بــه مشــهد رســید و مویــه بــر 

نداشت و تا امروز هم برنداشته است! 

آغاز ساخت بنا»
نادرشــاه پس از بازگشــت به مشــهد، دستور داد 
ســنگ را در میانــه صحــن عتیــق نصــب کننــد و 
بنــای ســقاخانه را بســازند؛ چطــور؟ با این شــیوه 
که بر فراز ســنگاب، یک کاله فرنگی بسازند؛ یک 
الگوی معماری سقف که هنوز هم کم و بیش در 

برخی ســاختمان ها می شــود دید. بــه این ترتیب 
در سال 1143ق/1109ش، سقف کاله فرنگی باالی 
سنگاب سفید سایه انداخت و سقاخانه ساخته 
شــد. در میان مردم مشــهد این طور شایع است 
که در این زمان، نادر دستور داد بیرون سقاخانه 
را طــالکاری کننــد تــا جلــوه و زیبایــی بیشــتری 
داشــته باشــد و این کار را به اســماعیل آقا طالیی 
یا طالساز سپرد. اینکه این آقای محترم که بوده 
 است، خیلی معلوم نیست. یعنی در اسناد دوره 
افشــاری، خــط و خبــری از او پیــدا نمی کنیــم. اما 
اگــر وجود او حقیقت داشته باشــد که به احتمال 
خیلــی زیــاد دارد، حتمــاً اســماعیل آقا در صنــف 
زرگــران یــا معمــاران قــرار داشــته  اســت. بــه هــر 
حال، این ســقاخانه ساخته شــد، اما بعدها اسم 
نادرشــاه بــه عنــوان بانــی آن، از خاطره هــا رفت و 
جای خودش را به اســماعیل آقا طالیی داد و این 
ســقاخانه شد سقاخانه »اســماعیل طالیی« یا به 
زبان عوامانه »اسمال طال«؛ شاید به خاطر اینکه 
نادر در اواخر عمر وضع مزاجی و روانی اش تغییر 
کــرد، بــر مردم ســخت گرفــت و با رفتارهــای توأم 
بــا خشــونت، روزگار ایرانیــان را ســیاه کرد؛ شــاید 
هــم بــه خاطــر جنایاتی کــه جانشــینان او به ویژه 
عادلشــاه در مشــهد مرتکب شــدند؛ هر چه بود، 
قضاوت مردم زمانه بود و این قضاوت نباید بیراه 

باشد.

سرگذشت سقاخانه، پس از نادر»
ســقاخانه اســماعیل طالیی از ابتدا به این شکلی 
کــه امــروز می بینید، نبــود. در دوره هــای مختلف 
کردنــد.  کاشــی کاری  را  آن  و حتــی  تعمیــر شــد 
حــرم  متولــی  نخســتین  قائم مقــام،  موســی خان 
رضــوی در دوره قاجــار دســتور تعمیــر اساســی 
ســقاخانه را داد و پــس از او هــم، میرزافضــل هللا 

وزیرنظام این کار را انجام داد.
در  کــه  نهرنــادری  محــل  از  ســقاخانه  آب 
زمــان  در  می شــد.  تأمیــن  بــود،  جــاری  صحــن 
در خراســان، حــدود ســال  نیرالدولــه  حکومــت 
1320ق/1281ش، بــا دســتور او چهــار حــوض در 
در عکس هــای  کــه  ســاختند  ســقاخانه  اطــراف 
قدیمی حرم رضوی قابل مشــاهده  اســت. جالب 
اســت بدانیــد بنــای قدیمــی ســقاخانه در ســال 
1345ش، خــراب شــد و بیــن ســال های 1346 تــا 
1350ش، بنــای جدیــد آن را ســاختند. بنابرایــن 
بنایــی کــه امروزه بــه عنــوان ســقاخانه می بینید، 
آن بنایی نیســت که نادرشــاه ساخت و بعدها در 
دوره قاجار، بارها مرمت و بازســازی شــد؛ اما یک 
چیز در ســقاخانه هنوز هم همان اســت که بود و 
آن، سنگاب سفیدی است که از هرات به مشهد 
آورده شد. این سنگاب، شکلی هشت گوشه دارد 

و ارتفاع آن حدود یک متر است.

سقاخانه اسماعیل طالیی از ابتدا 
به این شکلی که امروز می بینید، 
نبود. در دوره های مختلف تعمیر 

شد و حتی آن را کاشی کاری 
کردند. موسی خان قائم مقام، 

نخستین متولی حرم رضوی در 
دوره قاجار دستور تعمیر اساسی 
سقاخانه را داد و پس از او هم، 

میرزافضل هللا وزیرنظام این کار را 
انجام داد

جهان بر سرش خراب شده است
مناســبت  بــه  موســوی  الســادات  نفیســه 

ســالگرد وفــات حضــرت زینــب)س( یکــی 
تلگرامــی  کانــال  در  را  ســروده هایش  از 
خــود منتشــر کــرد کــه در ادامــه آن را 

می خوانید:

پس از حسین، جهان بر سرش خراب شده
برای حفظ حرم، زینب انتخاب شده
نشاند بوسه به حلق بریده، از آن رو

به خون تشنه لبی، معجرش خضاب شده
کسی که داغ دو فرزند بر جگر دارد
نشسته سنگ صبورِ دِل رباب شده

چه رفته بر دل زینب، کسی نمی داند
دمی که وارد مهمانی شراب شده

اگرچه خطبه خودش خوانده بود اما شهر
پر از صدای رسای ابوتراب شده
هزار مرتبه تا روز آِخرَت، نفرین

به شام و بزم می  و کوفه خراب شده
به صبر عمه سادات، شیعه مدیون است
که شرح کرب و بال، مانده و کتاب شده...

برنده های عالم هستی
حجت االســالم ماندگاری به مناسبت 
بــا  زینــب)س(  حضــرت  وفــات 
انتشار تصویری از یک شهید 
صفحــه  در  حــرم  مدافــع 

اینستاگرامش نوشت: 
»خداونــد متعــال هرجایی 
بنده هــای  می خواهــد  کــه 
عالم هستی را به ما معرفی 
از  بــا کلمــه مجاهــدت  کنــد 
بــه همیــن  یــاد می کنــد  آن هــا 
علــت حــدود 600 آیه قرآن کریم در 

ارتباط با مجاهدت آمده است«. 
حاج آقا ماندگاری در ادامه نیز ترجمه یکی از این آیه ها را با مخاطبان 

به اشتراک گذاشت: 
»آیه 95 ســوره نســاء: بازنشســتگان مؤمنان از جهاد )مستحب یا واجب 
کفایــی( کــه ضرر جســمی و عذر دیگری ندارند هرگز بــا جهادگران در راه 
خدا به مال ها و جان هایشــان یکســان نیستند خداوند جهادکنندگان به 
مال ها و جان هایشان را بر بازنشستگان به رتبه ای )بلند( برتری بخشیده 
و خداونــد هــر یــک را وعــده پــاداش نیــک )بــر ایمــان و عملــش( داده و 

جهادگران را بر بازنشستگان به پاداشی بزرگ مزیّت عطا کرده است«.

مجازآباد

نگاهی به تاریخچه هنر حجاری در حرم مطهر

 jسنگ هایی که به عشق ثامن الحجج 
جان می گیرند

چند روز پیش در همین صفحه، از ماجرای سنگ هایی گفتیم که توسط زائران 
روی زمین غلتانده می شد و درنهایت به مشهد می رسید و در ساختمان حرم 
به کار می رفت. امروز می خواهیم درباره ســابقه اســتفاده از ســنگ و به ویژه از 
گذشته هنر حجاری در اماکن متبرکه صحبت کنیم. با توجه به اینکه استفاده 
از سنگ در ساخت بنا از دیرباز مرسوم بوده، احتماالً نخستین حجاری ها در 
حرم مطهر نیز همزمان با شکل گیری آن آغاز شده  است. با این حال، قدمت 
هنــر سنگ تراشــی در ایــن منطقه، خیلی بیشــتر از این هاســت. وجود معادن 
متعــدد ســنگ زینتــی در توس و نوغــان که ابن حوقل، جهانگــرد و جغرافیدان 
مســلمان در کتاب خود به آن ها اشــاره می کند، نشــان می دهد مشــهدی ها از 
دیرباز دستشــان با تیشــه و ســنگ آشــنا بوده  اســت و فرهادوار ســنگ از کوه 
جــدا می کرده انــد. با شــکل گرفتن مجموعــه اماکن متبرکه، حجــاران یا همان 
سنگتراشان نیز به مناسبت های مختلف، افتخار خدمت پیدا می کردند و آثاری 
از خود برجا می گذاشتند. قدیمی ترین سندی که در آن به نام یک حجار اشاره 
شــده، مربوط به ســال 1054ق/1023ش اســت؛ اســتادمحمدعلی ســنگتراش، 
براساس این سند، سنگتراش آستان قدس رضوی بود و بابت فعالیت، مواجب 
دریافت می کرد. در دوره های بعد هم نام سنگتراشان دیگری در اسناد به چشم 
می خورد که یکی از آن ها، استاد میرزاعبدالوهاب سنگتراش است؛ این آقا در 
دوره ناصرالدین شــاه بــه کار مشــغول بــود و اتفاقــاً هنر دســت او و پســرش که 
پس از وی به عنوان ســنگتراش آســتان قدس فعال بود را هنوز هم می شــود بر 
دیوار های حرم دید و البته خیلی هم لذت برد. میرزاعبدالوهاب و پسرش، تنها 
سنگتراشــان این دوره نبودند؛ طبیعی هم هســت که با این حجم کار، دو نفر 
جوابگو نبود. در کتیبه های سنگی صحن های عتیق و نو که بر پایه های دیوارها 
نقش بســته، می توان رد و نشــانی از این هنرمندان گمنام یافت که متأســفانه 
برخی از آن ها به مرور زمان از بین رفته  است. اعتمادالسلطنه در مطلع الشمس 
از نام اســتاد شــیخ علی محمد ســنگتراش نام می برد که اسمش در کتیبه پایه 
راســت ایوان طالی ناصری در صحن نو)آزادی( قرار داشــت و امروزه محو شده  
اســت. البته اســم چند نفر دیگر مانند مالعلی اکبر منبت کار، ابوالحســن  بن 
 صنیع التولیه و اســتاد غالمعلی را هنوز می شــود روی دیوارهای صحن نو و در 
کنار اشعاری که روی سنگ حجاری و بر دیوار نصب شده اند، یافت؛ فقط کافی 

است کمی حوصله کنید و بادقت این آثار هنری و زیبا را ببینید. 

حرم شناسی

من و آقا صمیمی ترین رفیق های هم بودیم

نوکِ کوه های فرشی
3

درباره  ســاعت و پیدایشش اطالعات جالبی 
در دســت اســت. نخســتین اندیشــه ها در 
مورد زمان و ساعت، به دوره  پارینه سنگی 

اندازه گیــری  بــرای  بشــر  بازمی گــردد. 
زمــان، از طبیعــت اســتفاده می كــرد. 
مصریــان قدیــم بــر اســاس طلــوع 12 
ســتاره، شــب را بــه 12 مرحلــه  زمانــی 

تقســیم كردنــد. آن هــا روز را نیــز بــه 12 
بخــش تقســیم كردنــد و شــبانه روز 24 
ســاعت مــا بــر پایه  تقســیمات شــب و 
روز مصریان اســت. مصریان همچنین 
بــا قطعاتــی از چــوب همــراه بــا عقربــه، 
ایــن  ســاعت های آفتابــی می ســاختند. 

ســاعت ها 12 دوره  زمانــی بــرای تقســیم 
روز داشــتند. ســاعت با فــرم نوینش یعنی 
ســاعت های24 ســاعتی، حداقــل از قــرن 

پانزدهم مورد استفاده است...

 نگاهی به ساعت های 
به کار گرفته شده در حرم مطهر رضوی

تیک تاک های زیارت

نگاهی به تاریخ »سقاخانه اسماعیل طالیی«؛ مشهورترین سقاخانه ایراننگاهی به تاریخ »سقاخانه اسماعیل طالیی«؛ مشهورترین سقاخانه ایران

سنگاب سفیدی که سنگاب سفیدی که 
زائران را سیراب می کندزائران را سیراب می کند

2
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 چشمه همیشه جاری   معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف از برگزاری هفتمین جشنواره »وقف، چشمه همیشه جاری« در هشت بخش مختلف فرهنگی و هنری خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم غالمرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان در این زمینه اظهار کرد: هفتمین »جشنواره سراسری 
وقف چشمه همیشه جاری« در هشت بخش خوشنویسی، هنرهای تجسمی، متون ادبی، چندرسانه ای، عکس، آثار پژوهشی، خبر و رسانه و فضای مجازی برگزار خواهد شد. وی ترویج و گسترش فرهنگ وقف در عرصه های مختلف، ترویج فرهنگ وقف در بین اقشار جامعه، جریان سازی و احیای موضوع وقف در سطح جامعه، ارتقای 

سطح کمی و کیفی آثار فرهنگی و هنری و رسانه ای در حوزه وقف و همچنین حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و رسانه ای وقف را از اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

اقتصاد زیارت یا اقتصاد تجارت؟
دکتر محمد ضیایی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی: 
ارتقای روابط فرهنگی را باید مهم ترین هدف »گردشگری« 
قلمــداد کــرد؛ ایــن رویکــرد، نــگاه بــه ایــن صنعــت را نیــز 
دســتخوش تغییر می کند. خطه خراســان و شــهر مشــهد 
دارای شــاخصه های متنوعــی هســتند کــه بالطبــع انــواع 
مختلــف گردشــگری را در آن  شــکل می دهــد. البتــه ایــن 
اشکال مختلف، متأثر از ظرفیت باالی گردشگری زیارت در 
شهر مشهد هستند اما هر کدام، این توان را ایجاد می کنند 
تا با سرمایه گذاری مناسب و برنامه ریزی جامع، به فرصتی 
برای ارتقای ارائه خدمات به گردشگران و به دنبال آن رشد 

اقتصادی منطقه بدل شوند.
در ســال های گذشــته هربار به موضوع نفحات گردشگری 
زیــارت بــرای اقتصــاد شــهر مشــهد می رســیدیم، بــا ایــن 
دوگانگی و ســؤال روبه رو می شــدیم که این اقتصاد زیارت 
اســت یا اقتصاد تجارت؟ شــاید از همین حیث اســت که 
باوجودِ داشتن ظرفیت ها و قدمت این بحث، مقوله اقتصاد 
زیــارت کمتــر در چارچــوب پژوهش هایــی کاربــردی مــورد 
توجه و بررسی قرار گرفته است. حقیقت آن است که اگر 
ظرفیت های اقتصادی این بخش، عالوه بر رونق در بخش 
مالی و تجاری، مشاغل متعددی را نیز شکل می دهد، پس 
باید پذیرفت به برکت وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع(، 
فرصت های فراوانی برای این شهر شکل گرفته است که اگر 
غنیمت دانسته و مدیریت شود، عالوه بر منافعی که برای 
مجاوران دارد، به تکمیل نیازهای زیرســاختی و روســاختی 
برای زائران منجر خواهد شــد و عمالً انتفاع و رضایت زائر 

که غایِت میزبانی است، فراهم می شود.
اما مقوله دیگری که در این حوزه نگرانی فعاالن گردشگری 
را به همراه داشــته، بازار ســوغات اســت که باوجود گردش 
بــاالی مالی آن، به واســطه وجــود کاالهای خارجی به جای 
تولیدات داخلی، سود نهایی را روانه جیب تاجران خارجی 
می کنــد. حقیقــت آن اســت کــه ایــن بحــث، یک مســئله 
ملی اســت؛ یعنی در اصفهان و دیگر شهرهای گردشگری 
کشورمان نیز بازار سوغات در اختیار کاالهای خارجی است.
بخشی از این بحث متوجه نبود حمایت های دولتی، ورود 
کاالی قاچــاق یــا تعرفه هــای وارداتــی نامناســب اســت امــا 
قســمتی از آن نیــز متوجه کیفیــت کاالی تولیدی و قیمت 
تمام شــده آن برای مشــتری اســت. اینجاســت که یک اثر 
ســنتی از ترکیــه یــا کاالی مشــابه پاکســتان، هنــد و چین، 
بــر اجنــاس ایرانــی پیشــی می گیرد.رفــع ایــن معضــل کار 
یــک روزه نخواهــد بود و نیازمنــد همگرایی بخش دولتی و 
خصوصــی به ویــژه تولیدکنندگان این محصوالت اســت تا 
اعتماد خریداران را به خود جلب کنند. مشــهد، مقصدی 
چندمنظــوره اســت و بایــد تمام فرصت های موجــود در آن 
فعــال و مدیریــت شــود تــا آنچــه برازنده این شــهر اســت، 
اتفاق بیفتد. دیگر آنکه مسئوالن و متولیان امر باید مقوله 
اقتصاد و گردشگری را سیستمی دیده و با همین رویکرد 
هم برای آن برنامه ریزی کنند. یعنی آن را وظیفه یک نهاد 
نظیر آســتان قدس، شــهرداری و… ندانند بلکه برای همه 

نهادها و دستگاه های درگیر نقشی تعریف کنند.

 رسالت ویژه زینب کبری)س( 

حجت االســالم علیرضا پناهیان، در ویژه برنامه شــب 
رحلت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری)س( در 
حرم مطهر رضوی گفت: رسالت ویژه حضرت زینب 

کبری)س( دفاع از حریم والیت و امامت بود.
بــه گزارش آســتان نیوز، پناهیــان این را هم گفت که 
وقتــی خبر دســت اندازی دشــمن به حریــم پاک این 
بانوی بزرگوار منتشــر شد، مسلمانان از اقصی نقاط 
جهــان بــا ملیت هــا و زبان هــای مختلــف وارد صحنه 
شــدند و بــا تمــام قــدرت از این حریم پــاک و مقدس 

دفاع کردند...
حضــرت  پــاک  حریــم  از  دفــاع  بــرای  کــه  کســانی 
زینــب)س( وارد صحنــه شــدند همزبــان نبودند ولی 
در ســنگری واحد و با دل هایی سرشــار از عشــق به 
اهل بیت)ع( به مبارزه با دشمن پرداختند و دشمن 
را مجبــور بــه عقب نشــینی کردنــد. حجت االســالم 
پناهیــان ادامــه داد: عشــق بــه حضــرت زینــب)س( 
ارتشــی بزرگ در منطقه شــکل داد که ارتشــیان آن 
از نقاط مختلف دنیا بودند و با این عشــق و اتحادی 
که داشتند توانستند حماسه ای بزرگ در تاریخ قرن 

رقم بزنند.
ایشــان  در حکومــت  و  زمان)عــج(  امــام  دولــت  در 
هــم ممکــن اســت لشــکریان آن حضــرت همزبــان 
نباشــند ولی دل های آن ها با نور ایمان روشــن شــده 
و بــه همیــن خاطر در انجــام کارهایی که برای تحقق 
یــک حکومــت جهانــی الزم اســت با هم همــکاری و 

مشارکت می کنند.
پناهیــان دربــاره مســاmل دیگــر دوران ظهــور گفت: 
ظهــور امــام زمان)عــج( تنهــا یــک مســئله معنــوی و 
اعتقــادی نیســت بلکه یــک موضوع عینــی و واقعی 
اســت که وقتی رخ می دهــد تغییرات بزرگی در عالم 

ایجاد خواهد شد.
حکومــت حضــرت ولــی هللا االعظم)عــج( دارای دو 
بخش است؛ یک بخش آن شامل امر ولی خداست 
کــه بــه همه ما دســتور می دهد و باید اطاعت شــود؛ 
بخــش دوم ایــن اســت که ســبک زندگی مــردم باید 

مطابق با سبک زندگی آن حضرت باشد.
از جملــه مســائل مهــم در حکومــت مهــدوی مفهوم 
مســئولیت پذیری و تعهــد نســبت به جامعه اســت. 
در آن حکومت جهانی همه افراد نســبت به جامعه 

پیرامون خود تعهد دارند.

نوگرایی در اندیشه  رهبر انقالب
حجت االســالم محمدصفــر جبرئیلــی: آیت هللا 
ســیدعلی خامنه ای ، متفکر و اندیشــمندی هستند که 
در پی ارتباط و انس با منابع اصیل دین و غور و تأمل 
در آن ها براســاس مبانی مســتخرج از قرآن و ســنت به 
تفســیر اجتهــادی از دین و مفاهیــم دینی پرداخته اند. 
ایشــان بــا تدبر در قرآن و انــس و ارتباط با معارف اهل 
بیت)ع( و مطالعه تاریخ به کشــف ســنت های الهی در 
تاریخ همت گماشــته و به طرح دیدگاه ها و تحلیل های 
نو و جدیدی دست یافته اند. رهبر انقالب ضمن حشر 
و نشر با عالمان و متفکرانی همچون امام خمینی)ره(، 
و  مطهــری)ره(  شــهید  اســتاد  طباطبایــی)ره(،  عالمــه 
دکترعلی شــریعتی، جریان های فکری مطرح درکشــور 
به ویژه در قم، تهران و مشهد را به خوبی می شناسند و 
با مطالعه و بررسی آثار و تألیفات شخصیت های علمی 
و فکری دیگر کشورهای اسالمی، با اندیشه های نو در 

جهان اسالم نیز آشنا هستند.
دغدغــه ایشــان در دیــن، دینداری، دیــن فهمی و معرفی 
صحیح دین موجب شده به زوایای کمتر نگاه شده دین 
اسالم ورود پیدا کرده و حرف ها و سخنان کمتر گفته شده 
و یا اصالً گفته نشده ای بگویند و در ارائه نگاه متفاوت به 
دیــن در دو دهــه منتهی به پیروزی انقالب نقش پررنگی 
ایفــا کنند.عهده داری مســئولیت های فکــری- فرهنگی و 
سیاسی- اجتماعی به ویژه زعامت و رهبری نظام اسالمی 
درســه دهــه اخیــر زمینه ســاز طــرح دیدگاه هــای متنوع و 
متعدد و گاه نو و تازه در این عرصه شده است. سخنرانی 
ایشــان در کنگــره بزرگداشــت اقبــال الهــوری و حافــظ 
شیرازی در دهه ۱۳۶۰ و پیام عالمانه شان به کنگره هزاره 
شــیخ مفید در دهه ۱۳۷۰ و بیانات متنوع و متعددشــان 
درمناسبت های مختلف در سه دهه اخیر نشان از نبوغ و 
قدرت فکر و اندیشه دارد. جالب اینکه این ویژگی ها تحت 
رعایــت منابــع اصیــل و قویم دیــن یعنی قرآن و ســنت و 
همگام با داده های عقل و عقالنیت برای جامعه و اجتماع 

حاصل شده است.
به همین دلیل تبیین و بررســی دیدگاه ها و اندیشــه های 
ایشــان در حوزه هــای مختلــف فکــری به ویــژه در عرصــه 
مباحث کالمی و اعتقادی می تواند راهگشا و کارساز باشد 
تا هم ناآگاهان از بعد فکری و زوایای اندیشــه ای ایشــان 
آگاهی یابند و هم آگاهان، ضمن دست یافتن به دستگاه 
نظام وار و نظام مند فکری ایشان، دغدغه های معظم له را 

در تحقق تمدن نوین اسالمی جامه عمل بپوشانند. 

 یکی از بزرگ ترین واقفان 
آستان قدس رضوی را بهتر بشناسید

رســیدن از صفــر تا صــد اراده ای می خواهد کــه می توان در 
مرد بزرگی چون او یافت. داســتان زندگی این فرد از جایی 
زیباتر می شود که اعتقادات مذهبی، او را به سمتی سوق 
می دهد که بزرگ ترین واقف آســتان قدس رضوی باشــد و 
هرآنچه دارد بگذارد پای ارادتش به ســاحت بارگاه رضوی. 
شــرکت های ساختمانی و کارخانه های وابسته، نام مرحوم 
بجســتانی مقــدم را خــوب می شناســند، چــرا کــه کارخانه  
بنای سبک او جزو اولین ها در صنعت ساختمان بود. برای 
آشنایی بیشتر با زندگی و فعالیت های این مرد بزرگ، با رضا 
بجستانی مقدم، برادرزاده  مرحوم حاج علی اکبر بجستانی 

مقدم همکالم شدیم که در ادامه می خوانید.
بجســتانی مقدم با اشــاره به پرونــده موقوفات عمویش به 
آستان نیوز می گوید: نخستین موقوفه  ایشان مدرسه ای بود 
در تربــت  حیدریــه به نام قطب الدین حیدر که بســیاری از 
مردان دولتی در همین مدرســه درس خواندند. پس از آن 
هم در سال ۱۳۳۰ قصد راه اندازی بیمارستانی در بجستان 
داشــت کــه بــا ممانعــت رژیم ستمشــاهی روبه رو شــد. در 
اوایــل دهــه  ۷۰ بــا تشــکیل مجمــع خیریــن مدرسه ســاز و 
فروش خانه اش در تهران توانســت در اســتان تهران به نام 
۷2 تن، ۷2 مدرســه بســازد. غیر از آن در ســاخت مساجد 
و امامزاده های زیادی به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم 
مشــارکت کرد، همچنین کارهایی مانند ســاخت مجتمع 
آموزشــی بزرگی در بجســتان، مسجد امیر در تهران، وقف 
حــدود 5 هکتــار زمیــن مزروعــی در بجســتان و ســرانجام 
کارخانه بنای سبک و دفتر کارخانه به آستان قدس رضوی.
وی در ادامه به داستان وقف کارخانه بنای سبک اشاره کرده 
و می گوید: مرحوم مقدم در سال ۱۳۳5 ساختمانی دو طبقه 
در خیابان ولیعصر تهران می سازد. از طرفی زمینی در حدود 
۳5 هکتار در قرچک ورامین می خرد تا کار صنعتی بزرگی را 
شروع کند. اگر کمی به عقب برگردیم برای پس از زلزله  قائن 
در سال ۳5 که ایشان برای کمک 
آنجــا حضــور داشــت بــا دیدن 
بنای سست و خشتی بناهای 
آنجــا، نخســتین بار بــا خــود و 
می بنــدد  عهــد  خــود  خــدای 
بــه دنبــال راه و ایــده ای 
بتوانــد  کــه  باشــد 
ســاختمان هایی 
بســازد. مقــاوم 

عاشقانه سنگین
مجید تربت زاده: از یــک نگاه، البته خیلی 
هم صحنه و ماجرای دیده نشده ای نیست. 
شاید مشابهش را بارها بین پیر و جوان های 
امــروزی دیده باشــید. مردهایــی که برخالف 
مردهــای خیلــی خیلــی ســنتی، هیچ وقــت 
پدرانگــی و همســر بــودن را پنهان نمی کنند. 
از نــگاه دیگــر امــا صحنــه ای بدیــع، جالب و 
خیلی خیلی دوست داشتنی است. روحانی 
جوان با همسرش دارند از زیارت امام رضا)ع( 
برمی گردند. ســرما، از آن ســرماهای بی پیری 
است که شاید ۱۰ یا 2۰ ثانیه طول نمی کشد تا 
برسد به استخوانت. این جور مواقع خانم ها 
خودشان را بیشتر در چادر می پیچند و مردها 
اگــر روحانــی باشــند، اطــراف عبای زمســتانه 
و پشــمی را جمــع و جــور و محکــم می کنند. 
ســرما اما ناگهانی تر و استخوان سوز تر از این 

حرف هاست. 
بنابراین روحانی جوان، وسط سرمای سمج و گزنده، ابایی ندارد که عبایش را بردارد 
و بینــدازد روی دوش همســر، کیفــش را هــم بگیــرد تــا خانــم بتواند عبــا را بهتر دور 
خودش بپیچد و ســرما را تاب بیاورد. این جوری ممکن اســت ســرما دمار از روزگار 
خودش در آورد. فوقش اینکه می چاید و یکی دو روز مصائب سرماخوردگی را تحمل 
می کند. اما به عاشقانگی کردنش می ارزد. به اینکه همسرش خاطر جمع شود که 
آقــای شــوهر، خیلــی خیلی هوایش را دارد. به اینکه شــوهر امــروز و پدر فردا، همین 
 قدر عاشقانه برای فرزندانش پدرانگی خواهد کرد. شاید هم نشئه و گرمای زیارت، 

آن قدرها دلش را گرم کرده که اصالً به سرماخوردن و عواقبش فکر نمی کند.
 این تصویر را »امیر امیدنژاد« چند روز پیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد تا 
در فضای مجازی حسابی داغ شود. البته به قول عکاس، عکس با کراپ باال منتشر 
شده و برای همین کیفیتش مطلوب نیست. اما در عوض کیفیت عاشقانگی عکس، 
تا دلتان بخواهد باالست. پیامش هم البد به جز آن هایی که نوشتیم، این است که 
در هر کسوت و لباسی باید به وقتش و با هرچه از دستت برمی آید همسری، پدری 

و مادری کنی.

من و آقا صمیمی ترین رفیق های هم بودیم

نوِک کوه های فرشی
محمد تربت زاده: کُفــر مادرم درمی آمد اما من عاشــق این بودم که کار 
پدرم تا دیروقت طول بکشــد. ســاعت هایی که چشــم انتظارِ رسیدنش، 
خیره می ماندیم به در برای همه مان عذاب آور بود، به خصوص برای من 
که می خواستم نمره 2۰ دیکته شبانه ام را نشانش بدهم، اما اغلب، این 
انتظار تلخ برای من با احساسی خوشایند عجین می شد. احساسی که 
هیچ کس غیر از خودم آن را نمی شــناخت. یک دلم می گفت این خیلی 
خــوب اســت کــه پــدرِ آدم شــب ها زود از ســر کار برگردد اما یــک دلم با 
خودش چرتکه می انداخت و به این نتیجه می رسید که اگر پدرم زودتر 
بیاید، زودتر شام می خوریم و طبیعتاً زودتر برای زیارت به حرم می رویم. 

آن وقت خادم ها فرش های صحن را هنوز جمع نکرده اند.
مــن عــادت داشــتم روی کوهــی از فرش های لوله شــده که در گوشــه ای 
از صحــن انبار می شــدند، با آقــا خلوت کنم. خلــوِت آن روزهایمان البته 
خیلی حال و هوای معنوی نداشت و مثل خلوت این روزها، به مشکالت 
روزمره پیوند نخورده بود. همه چیز دلی بود آن زمان. یعنی خودم بودم 
و آقــا و خواســته هایی کــه احســاس می کنــم چون خیلی دلــی بودند، آقا 

آن ها را بدون نوبت اجابت می کرد!
ســاعت ۱2 شــب به بعد، خادم ها بیشــتر فرش های صحن را لوله و چند 
نفــر بــا گاری آن هــا را منتقــل می کردنــد بــه گوشــه ای از صحــن. لحظــه 
باشــکوهی بــود! کوهــی از فرش های قرمــز رنگ که ارتفاعشــان گاهی به 
4-۳ متــر هــم می رســید و مــن چشــم می کشــیدم تا در غفلــت خادم ها 
خــودم را برســانم بــه نوک یکی از کوه های فرشــی. اگر گنبــد از نوک قله 
دیده می شد که چه بهتر اما اگر نمی توانستم گنبد را ببینم، به تماشای 
یکی از گلدســته ها و یا حتی آســمان حرم که آن روزها پر ســتاره تر بود، 
بسنده می کردم. نوک کوه های فرشی دقیقاً جایی بود که من برای امام 
رضــا خــط و نشــان می کشــیدم کــه اگــر کاری کند کــه پدرم زودتــر بیاید 
خانــه، مــن هــم بــا او قهــر می کنم و دیگــر حرم نمی آیــم. البته بــه خاطر 
مــادرم که دوســت داشــت نمــاز مغرب را در حــرم بخوانیم، بــه آقا گفته 
بــودم کــه بــد نیســت هرازگاهی پــدر زودتر بیایــد ولی به شــرطی که این 

موضوع تبدیل به رویه ای دائمی نشود!
و آقــا همــه ایــن حرف ها را می شــنید و قبولشــان می کرد. شــب هایی که 
پــدرم زودتــر می آمــد و ما بــه نماز جماعت حرم می رســیدیم، من در بدو 
ورود، بــه امــام رضــا یــادآوری می کردم که این دفعه را بــه خاطر گل روی 
شما توی صف نماز می ایستم و به کوه های فرشی فکر نمی کنم اما قول 

و قرارمان نباید فراموش شود! و فراموش نمی شد.
مــن و آقــا روی کوه هــای فرشــی بارها با هــم گپ زدیــم. رابطه مان آن قدر 
صــاف و ســاده بــود کــه نیازی به تشــریفات نداشــتیم. حاال امــا همه آن 
صمیمیت ها پشت انبوهی از مشکالت روزمره و خواسته های نامتعارف 
گم شــده اســت. هربار که مشــکالتم را با کلی زمینه چینی و تشــریفات 
پیش آقا می برم احســاس می کنم یک جوری می خواهد به من بفهماند 
که زندگی را زیادی سخت گرفته ام. احساس می کنم خودِ آقا هم دلش 
لک زده است برای آن روزهایی که نوک کوه های فرشی دراز می کشیدم 
و بدون رودربایستی، طوری که انگار با صمیمی ترین رفیقم گپ می زدم، 
ســفره دلم را برایش باز می کردم و ایمان داشــتم که هرطور شــده راهی 

جلو پایم می گذارد.

 نگاهی به اشعار علی سرخوش
j در مدح ثامن الحجج 

معین اصغری: بسیاری از ابیات زیبایی که در گوشه و کنار حرم مطهر رضوی 
زینت بخــش کالبــد این بارگاه شــده مربوط به دوران قاجــار و حدود یک قرن 
پیــش اســت. ابیاتــی کــه گاه بــه خاطر نقوش خطاطــی آن به راحتــی خوانده 

نمی شود و شاید بد نباشد در این زمینه نیز فکری کرد. 
علــی ســرخوش یکــی از همان شــاعران عصر قاجار اســت که توفیق داشــته 
ابیاتــی از او کــه رنــگ مــدح و ستایشــگری دارد بــه چشــمه بقــا برســد و از 
سرنوشتی که فنا در انتهای آن بود بگریزد، چرا که هر کس زلفش به ضریح 
خانــدان وحــی گره بخورد دوامش بر جریده عالم ثبت می شــود. این قصیده 
در زمــان تولیــت میــرزا فضل هللا خاِن وزیر نظام روی ســنگ و به خط زیبای 
نســتعلیق کتابت شــده اســت: »به کاخ عالی شاهنشــهی که در بر او/ نموده 

خسرو انجم به مسکنت مسکن«.
ایــن قصیــده زیبا، شــکوهمند و فاخر اســت. بیتــی که به عنــوان نمونه آورده 
شــد نشــان می دهد با شــاعری کاربلد طرف هســتیم و قرار اســت از خواندن 

سروده اش لذت ببریم. 
»چراغ دوده حیدر، فروغ دیده دین/ که چشم شرع شد از نور روی او روشن« 
واج آرایــی بســیار هنرمندانــه بــا حــرف دال در ایــن بیــت مهارت ســرخوش را 
می رســاند. همچنیــن جنــاس کلمــات دوده و دیده نیز نمــک خاصی به بیت 

بخشیده که قابل توجه است.
»بهین نتیجه موسی که کل خطه طوس/ ز یمن مرقد او رشک وادی ایمن«

به بهانه این بیت، خوب اســت به یکی از آفات متأســفانه فراگیر شــعر آیینی 
روزگار خود اشاره ای داشته باشیم. 

اگــر کســی بخواهــد بــرای معشــوق خــود غــزل بســراید و از دوری و د لتنگــی 
دیدارش شکوه و گالیه کند، شاید تنها اندکی هوش و سر سوزن ذوقی کافی 
باشد ولو اینکه شاعر بهره ای از سواد کالسیک نبرده باشد. اما برای سرودن 
شــعر در مــدح و منقبــت آل هللا فقــط داشــتن ذوق و قریحــه کافی نیســت، 
چرا که در این صورت شــاعر از بیراهه هایی ســر در می آورد که هرچه بیشــتر 
تقــال می کنــد اتفاقــاً بیشــتر او را از رســیدن بــه مقصــد دور می کنــد. یکــی از 
همیــن بیراهه هــا، ثنــای اهل بیــت به قیمت پاییــن آوردن جایگاه انبیاســت. 
متأســفانه این قدر نمونه فراوان اســت که انســان حیران می ماند این خشــت 
کج نخستین بار توسط چه کسی بنا شد. از مصادیق قابل ذکر بازی شاعران 
با کلمه موســی اســت. چون امام رضا فرزند امام موسی بن جعفر)ع( هستند، 
ابیات زیادی داریم که موسی بن عمران، پیغمبر اولوالعزم را در مقام مقایسه 
آورده اند و برای باال بردن شأن حضرت ثامن الحجج از شأن و منزلت این نبی 
خدا کاســته اند. خب این فقط و فقط نشــان از بی معرفتی و ناآگاهی شــاعر 
نسبت به معارف شیعه دارد وگرنه کدام یک از اهل بیت)ع( به این قیاس ها 
راضی هســتند؟ در ســال های اخیر این قیاس ها در نوحه های ما نیز به وفور 
دیده شده که باید آسیب شناسی شود و ان شاء هللا در فرصت مناسب حتماً 

به این موضوع می پردازیم.

به رسم ادب

بازارچه

گزارش جیبیخادم معنوی

دیدگاه

زهراسادات دریاباری: برایش سخت بود جواب دخترش را بدهد. نمی دانست 
بــه چــه بهانــه تماســش را رد کند. یک دســتش به دســتگیره ویلچر بند بود 
و دســت دیگــرش پریشــان و لــرزان از صــدا و لــرزش گوشــی. پــول داروهــای 
همسرش، این ماه بیشتر از قبل شده بود. هنوز حساب پول هایی که ماه های 
گذشته قرض گرفته بود، روی دوشش سنگینی می کرد. خستگی و ناامیدی 
از چهره اش می بارید. پسرک معلولی که روی ویلچر نشسته بود، چند باری 
سرش را باال گرفت و به او نگاه کرد. اما او دستش را روی پیشانی گذاشته بود 

تا اشک هایش پنهان بماند. پسرک صدایش زد. 
ـ آقا... آقا!

دســتش را از روی پیشــانی برداشــت و خودش را به ســمت پسرک خم کرد. 
اشک ها اما همچنان روی گونه هایش می لغزید.

ـ جانم! کاری داری؟ چیزی می خوای؟
پسرک با انگشتان خمیده و کوچکش اشک ها را از گونه های مرد پاک کرد و 
گفت:گریه نکن...! امام رضا خیلی مهربونه. مامانم میگه من داشتم می مردم 

ولی امام رضا نجاتم داد. االنم برای همین اومدیم اینجا تا ازش تشکر کنیم.
چشــمان پســرک می درخشــید. انــگار این همــه ناتوانــی اصــالً به چشــمش 
نمی آمد. آمده بود برای عرض ارادت و تشکر. مرد پیشانی پسرک را بوسید 
و از جایش بلند شد. چشمانش به گنبد قفل شده بودند. می شد از جنس 
نگاهش تولد یک آرامش را احســاس کرد. پس از چند لحظه چشــمانش را 
بست و قدری زیر لب دعا خواند. گوشی دوباره لرزید. چشمانش را باز کرد. 
نگاهش از گنبد به نام دخترش، روی گوشی حرکت کرد. این بار تماس را رد 

نکرد. انگار توان از دست رفته را باز یافته بود. 
ـ ســالم دختر گلم... کم کم دور شــدند و من همچنان غرق در راز همان چند 

لحظه دعای زیر لب بودم.

نمای نزدیک
دستش را روی پیشانی گذاشت تا اشک هایش پنهان بماند   عکس: وحید بیات/ قدس

دربــاره  ســاعت و پیدایشــش اطالعــات جالبــی در 
دســت اســت. نخســتین اندیشــه ها در مورد زمان 
و ســاعت، بــه دوره  پارینه ســنگی بازمی گردد. بشــر 
برای اندازه گیری زمان، از طبیعت اســتفاده می كرد. 
مصریان قدیم بر اساس طلوع ۱2 ستاره، شب را به 
۱2 مرحلــه  زمانی تقســیم كردند. آن هــا روز را نیز به 
۱2 بخش تقسیم كردند و شبانه روز 24 ساعت ما بر 
پایه  تقسیمات شب و روز مصریان است. مصریان 
همچنیــن بــا قطعاتــی از چــوب همــراه بــا عقربــه، 
ســاعت های آفتابی می ســاختند. این ســاعت ها ۱2 
دوره  زمانی برای تقسیم روز داشتند. ساعت با فرم 
نوینش یعنی ساعت های24 ساعتی، حداقل از قرن 
پانزدهم مورد اســتفاده اســت. تعیین عدد پایه ۶۰  
بــرای ســاعت نیــز از یادگارهای بابلی هــا در حدود ۶ 
قرن پیش از میالد در عصر امپراتوری دوم به  شمار 

می رود. 
حتمــاً برایتان جالــب خواهد بود اگر بدانید بابلی ها 
چون عدد ۶۰  به اعداد ۱، 2، ۳، 5، ۶، ۱۰، ۱5، 2۰، ۳۰ 
قابل تقســیم اســت این عدد را پایه در نظر گرفته و 

مبنای تقسیم بندی ساعت قرار دادند.
امــا بــا پیشــرفت علــم و دانــش بشــری، بــه تدریــج 
ساعت های دقیق تر مکانیکی، وزنه ای، فنردار، برقی، 
باتری دار و کامپیوتری جای ساعت های آبی، آفتابی 
و ماسه ای را گرفتند؛ به ویژه از زمان استفاده  انسان 
از فنــر بــرای راه انداختن چرخ هــای دندانه دار که به 
ساعت شــمار و دقیقــه و حتــی ثانیه شــمار متصل 
هســتند. در اوایل قرن شــانزدهم نخستین ساعت 
مچی آهنی که نسبتاً زمخت بوده، توسط یک نفر 

آلمانی ساخته شد.
بین ســال های ۱8۶5 تا ۱8۶8 م.  بزرگ ترین ســاعت 
دیواری جهان در كلیســای ســن پیر فرانســه نصب 
شــد كه از 9۰هزار قطعه تشــكیل شــده، ارتفاع این 
ساعت ۱2/۱ متر و عرض آن ۶/۰9 متر و ضخامتش 

2/۷ متر است.

ساعت آفتابی صحن جمهوری اسالمی»
از انواع قدیمی ساعت  در حرم مطهر ساعت آفتابی 
در وســط صحن جمهوری اســالمی است که حتماً 

توجه بسیاری از شما را به خود جلب کرده است.
ساعت آفتابی یا شاخصی در میان صحن جمهوری 

از جلوه هایی اســت كه توجه بســیاری از زائران را به 
خــود جلب می كنــد. پیش از پیدایش ســاعت های 
مكانیكــی امــروزی، ســاعت آفتابی وســیله ای برای 
اندازه گیــری زمــان بوده و پیش از قرن بیســتم از آن 
استفاده می  شده است. ساعت های آفتابی گوناگونی 
مانند ساعت های آفتابی ارتفاعی، جهتی، استوایی، 
افقی و قطبی وجود داشته است. این ساعت آفتابی 
نمونه ای از همین ساعت هاست كه به آن »شاخص« 
می گویند. این ساعت ظهر شرعی را در تمام فصول 

سال نشان می  دهد.
سنگ یكپارچه  این ساعت در محفظه ای قرار گرفته 
و اعداد دوسوی شاخص آن ساعت های قبل و بعد 
از ظهر را به افق مشهد نشان می  دهد. هنگامی   كه 
سایه دوسوی شاخص كامالً محو شد، ظهر شرعی 

است.

ساعتی با طنین زنگ های مختلف»
امــا از آن ســاعت آفتابــی جالب تر، برج هــاى دوگانه  
کــه یکــی در  ســاعت)تصویر4( اســت. برج هایــی 
صحــن انقــالب و دیگری در صحن آزادى قــرار دارد 
و از بلندترین اماکن آســتان قدس رضوی به شــمار 
می رونــد. ارقام و عقربه هاى آن ها براى همگان قابل 
مشاهده و خواندن است و در فواصل زمانی معین 
)یــک ربــع به یک ربع( بــا طنین زنگ هاى مختلف، 
وقت را اعالم می کنند. در گذشته که مشهد کوچک 
و محدود بوده، زنگ ســاعت ها در همه  نقاط شــهر 
شــنیده می شــده و مردم، اوقات شــب و روز خود را 
با آن تشــخیص می دادند. عالوه برایــن، چون در آن 
ایام هنوز ســاعت، همگانی نشــده بود و تنها تعداد 
انگشت شمارى از مردم ساعت به دست داشـــتند، 
ســـاعت هاى حرم مطهــر تنها ســاعت هاى عمومی 
مشــهد بــه شــمار می رفــت. تاریخ نویســان دربــاره  
پیشینه  ساعت در حرم مطهر، اطالع دقیقی ندارند 
اما براى آن ها مسلم است که حرم مطهر رضوى در 
زمان صفویان داراى ســـاعت بـــوده و هـم اکـنون نـیز 
دو ســاعت که قدمت ســاخت آن ها به عهد صفوى 

می رسد، در موزه  آستان قدس نگهدارى می شوند.

برج ساعت»
عکســی کــه می بینید)تصویــر 5( از صحــن انقالب 

گرفته شده است. عکاس آن ابراهیم ذهبی معروف 
به عکاس سیاح مشهدی است. عنصری که سیاح 
در ایــن عکــس بیشــتر بــه آن نظــر داشــته و قصــد 
داشته آن را در عکس خود ماندگار کند، برج ساعت 

است؛ سردر غربی صحن انقالب... .
غربــى  ایــوان  طوســی،  شــیخ  بســت  شــرق  در 
صحــن انقــالب قــرار دارد کــه بــه ایــوان ســاعت یــا 
ســردر  ایــن  اســت.  مشــهور  زیرســاعت)تصویر۳( 
تاریخــی و مرتفــع، در اصــل متشــکل از دو ایــوان 
بــوده کــه ایوان داخلی آن در ســمت صحــن و ایوان 
خارجی به سمت بست شیخ طوسی و متصل به آن 
است. ایوان ها که بنا بر نقل تاریخ توسط شاه عباس 
صفوى ساخته شده اند، در هر دو سمت خود مزین 
به کتیبه ها و کاشی هاى معرق بوده و بیش از 24 متر 
بلندى دارند. بر ســر در ایوان، ســاعت بزرگی وجود 
دارد کــه زیــر آن گنبــد کوچک و ظریفی از چهارســو 

دیده شده و به وضوح وقت را می نمایاند.
تصویــر می بینید)تصویــر5(  در  کــه  ســاعتی  ایــن 
نخســتین و قدیمی ترین ســاعت موجــود در اماکن 
متبرکــه  آســتان مقــدس رضــوی اســت. ســاعتی 
کــه ســاخت منچســتر انگلســتان بــوده و در زمــان 
ناصرالدین شاه قاجار توسط امین الملک صدراعظم 
ایــران، وقــف آســتان مقدس حضرت رضا)ع( شــده 
است. تاریخ حک شده بر پیاله  زنگ ساعت، ۱89۳ 
میــالدی را نشــان می دهــد که مربــوط به ۱۱۰ ســال 

پیش می شود. 
اما خب، وقتی به سردر غربی این صحن کهنه توجه 
کنیــم، ســاعتی)تصویر۱( که می بینیم دیگــر به این 
شــکل و شمایل نیســت. بله درست فکر می کنید. 
ایــن ســاعت، ابتدا در باالی بــرج ایوان غربی صحن 
انقــالب اســالمی قرار داشــته ولــی حدود 54 ســال 
پیــش از آنجا به محل فعلــی در باالی ایوان جنوبی 
صحن آزادی انتقال داده شد. گفته می شود ساعتی 
که اینک بر فراز ایوان غربى صحن انقالب قرار دارد، 
اداى نــذر بیمــار صعب العالجــی اســت کــه پــس از 
سالمتی و بهبودى در سال ۱۳2۷ هجرى شمسی به 

آستان امام هشتم)ع( تقدیم کرده است.
به امید اینکه عقربه های این ساعت ها تیک تاک های 
قبولی زیارتتان را به خوشی به صدا درآورند. التماس 

دعا!

نگاهی به ساعت های به کار گرفته شده در حرم مطهر رضوی

تیک تاک های زیارت

روایت مجازی

بیــت)ع( روش هــای  اهــل  تعالیــم ســازنده  و  قرآنــی  آموزه هــای  در 
متعددی برای برون رفت از افســردگی و کاهش اســترس های روزمره 

که دامنگیر انسان می شود پیشنهاد شده است.
به گزارش الکوثر، در همین زمینه امام رضا)ع( هم برای رسیدن به 
نشــاط و آرامش معنوی می فرماید: لیس شیء من االعمال عندهللا 
عزوجــل بعــد الفرائض افضل من ادخال الســرور علی المؤمن؛ پس 
از انجــام واجبــات، کاری بهتــر از ایجاد خوشــحالی بــرای مؤمن، نزد 

خداوند بزرگ نیست. )بحاراالنوار، ج۷8، ص۳4۷(
یــا در جایــی دیگــر می فرماید: من فرج عــن مؤمن فرج هللا عن قلبه 

یــوم القیمــه؛ هــر کــس انــدوه و مشــکلی را از مؤمنی 
برطــرف نمایــد خداونــد در روز قیامــت انــدوه را 

از قلبــش برطــرف ســازد. )اصــول کافــی، ج۳، 
ص2۶8(

امــا جــدا از توصیه هــای معنــوی امــام رضا)ع( 
و  نامالیمــات  از  دوری  و  کاهــش  بــرای 
آن  الهــی،  رضایــت  و  آرامــش  کســب 

حضرت توصیه هایــی عملی برپایه اصول 
بهداشــتی و تغذیــه ای برای حفظ شــادابی 
و نشــاط و مقابلــه بــا فشــارهای ناشــی از 
زندگــی روزمــره ارائــه داده انــد کــه جالــب 

توجه است.
در روایتی از امام رضا)ع( نقل شده: »الطیب 
نشره و العسل نشره و الرکوب نشره و النظر 

الــی الخضره نشــره. یعنی: بــوی خوش، 

عســل، ســوارکاری و نگاه به مناظر سرســبز و خرم، موجب نشــاط و 
شادی می شود«. )عیون اخبار الرضا باب ۳۱/ حدیث ۱2۶(

بر اساس این نقل، نگاه به مناظر جذاب و سرسبز گیاهان برخی از 
بیماری های روحی و روانی را از بین می برد و افســردگی ها و غم ها را 
می زداید. چنان که تشریح معنای واژه »نشره« مؤید آن است: »نشره 
چیــزی اســت که موجب آرامــش و راحتی اعصاب می شــود، پس از 

آنکه دچار بیماری و افسردگی شده است«.
امــام رضــا)ع( در ســخنانی دیگــر توصیــه می کننــد از زیــاده روی در 
خوردن پیاز خودداری کنید، زیرا پیاز زیاد رنگ نشــاط و شــادی را از 
چهره می برد و ســایه ای غم انگیز به ســیما فرو می اندازد اما خوردن 

کدو را سبب شادی و رفع حزن و اندوه برمی شمرد.
از صحیفه امام رضا)ع( از پدرانش)ع( روایت شــده که رســول 
خــدا)ص( فرمودند: هرگاه غذا می پزید کدو )حلوایی( بســیار 
بپزیــد، زیــرا کــدو قلب محــزون را شــاد می کند. )مســتدرک 

وسائل الشیعه ج۱۷ص 5۶باب 9ح 2۰4۳۰(
همچنین امام رضا)ع( در یک توصیه تغذیه ای دیگر برای 
ایجاد آرامش به نقل از حضرت علی)ع( می فرماید: 
طلحــه بــن عبیدهللا بر رســول خــدا)ص( وارد 
خــدا)ص(  رســول  دســت  در  شــد، 
»بــه« بــود. آن را بــه طلحــه داد و 
فرمود:  ای ابومحمد این را بگیر 
کــه قلــب را راحــت و تقویــت 
می کنــد. )عیــون اخبــار الرضــا 

باب ۳۱(

توصیه هایی از امام رضا j برای رفع استرس
دارالشفا

موســوی: تیک  تاک، تیک تاک... صــدای زیارت. 
صــدای رد شــدن لحظه هایی کــه نمی خواهی بگذرند 
امــا هیچ وقــت گزیــری بــرای گریــز از آن نمی یابــی. 
لحظه هایــی کــه خاطره انگیزانــد و هر کدامشــان 
وقتــی بــا ایــن فضــای بهشــتی گــره می خورنــد 
یادآور قســمتی از کودکی، بخشــی از نوجوانی 
و جوانی اند و انگیزه هایی اند برای آغاز لحظاتی 

دیگر و آینده ای پربارتر از پیش.
ایــن بــار از زیــارت، ســفر بــه دنیــای عقربه هایی را 
انتخــاب کرده ایم که همراه و همگام ســال های 
پرپیــچ و خــم این دیــار بوده انــد. می خواهیم 
از ســاعت های حــرم بگوییــم. ســاعت هایی 
کــه حتمــاً با آن ها روبه رو شــده اید و شــاید با 
صدای زنگ هایشــان این ســؤال در ذهن شما 
هم تداعی شــده باشــد که این یادگارهای قدیمی 
از چــه وقــت توفیــق داشــته اند گــذر از ناب تریــن 

لحظات زائران را ثبت کنند؟
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

 اهدای مدال های قهرمان کیوکوشین جهان به موزه آستان قدس رضوی محمدصادق قنبری؛ قهرمان مسابقات رزمی، مدال های جهانی مسابقات روزنامـه صبـح ایـران
کیوکوشین خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.به گزارش آستان نیوز، این ورزشکار طلبه اهل قم، در گفت وگویی اهدای دستاوردهای ورزشی 

خود به موزه رضوی را افتخاری برای خود دانست و گفت: کسب مقام های ورزشی لطف الهی است که با همت عالی به نتیجه می رسد.

در حاشیه بازدید تولیت آستان قدس رضوی مطرح شد

افزایش فضاهای زیارتی با ساخت 
رواق زیرسطحی بست شیخ بهایی 

رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی از 
افزایش فضاهای زیارتی مســقف حرم مطهر رضوی 
با ســاخت رواق زیرســطحی بست شــیخ بهایی خبر 

داد.
حاشــیه  در  مالزم الحســینی  محمدکاظــم  مهنــدس 
بازدیــد تولیــت آســتان قــدس رضــوی از پروژه هــای 
عمرانــی حــرم مطهــر در گفت وگــو بــا آســتان نیوز، بــا 
اشاره به فعالیت های این سازمان در توسعه فضاهای 
زیارتی سرپوشــیده از جمله رواق ها و شبســتان ها در 
حرم مطهر، گفت: توســعه فضای زیرســطحی بســت 
از  آن  و ســاماندهی فضاهــای مجــاور  بهایــی  شــیخ 
اواســط ســال 97 توأم با بحث تحکیم و مقاوم ســازی 
ابنیــه موجــود آغــاز شــده و حســب تأکیــدات تولیت 
آســتان قدس رضوی با ســرعت در حال انجام اســت 
 و پیش بینــی می شــود بــا تکمیل این طــرح، در حدود
10 هــزار مترمربــع بــه فضاهــای زیارتی مســقف حرم 
مطهــر و همچنین حدود 7هزار مترمربع به فضاهای 

بهشت ثامن بارگاه منور رضوی افزوده شود.
وی بیان کرد: قطعاً گسترش فضاهای زیارتی مسقف 
زمینــه بهره منــدی از بــارگاه ملکوتــی حضــرت امــام 
رضــا)ع( را بیــش از پیش برای زائــران و مجاوران این 

آستان مقدس در تمام فصول سال فراهم می کند.
مالزم الحســینی تصریــح کــرد: ایــن پــروژه فضایــی از 
طبقه زیرین شــیخ بهایی و حیاط مســجد گوهرشــاد 
و همچنیــن بخشــی از طبقه زیریــن صحن جمهوری 

را در بر می گیرد.
وی افــزود: بــه منظــور ایجــاد چنیــن فضایــی در کنار 
ســاختمان های قدیمی حرم مطهــر ابتدا طرحی برای 
مقاوم ســازی ســاختمان های مجاور به اجــرا درآمده و 
در مرحله بعد خاک برداری و سایر مراحل پروژه اجرا 

می شود.

پرتو مهر رضوی همیشه آن قدر گسترده بوده که 
نه تنها مشهد مقدس که جای جای ایران اسالمی 

از آن بهره مند شده است.
مصداق آن تالش های خادمان این آستان مقدس 
بــرای رفــع محرومیت از ایران عزیز بوده و آســتان 
قدس رضوی عالوه بر برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
بــرای رفــع محرومیــت در حاشــیه شــهر مشــهد 
و کمــک بــه توانمندســازی ســاکنان ایــن منطقه، 
برنامه هایی را در قالب »پیشرفت منطقه ای« برای 
برخی نقاط دیگر کشور از جمله سرخس، چناران، 
سیستان و بلوچستان، لرستان و سواحل مکران 

اجرایی کرده است.
محمدمهــدی  والمســلمین  حجت االســالم 
زردوزنیــا، مدیــر پیشــرفت منطقــه ای مؤسســه 
بــا  گفت وگــو  در  رضــوی  توســعه  و  عمــران 
آســتان نیوز توضیحاتــی دربــاره اقدام های انجام 
شــده در این حوزه ارائه کرد و گفت: پیشــرفت 
منطقــه ای، طرحــی در بنیاد بهــره وری موقوفات 
قالــب  در  کــه  اســت  رضــوی  قــدس  آســتان 
مسئولیت اجتماعی پیگیری می شود و هدفش 
این اســت که به جای توزیع ارزاق حمایتی بین 
نیازمنــدان، مجموعه هــای وابســته بــه آســتان 
قــدس برنامه های خود را به گونه ای جهت دهی 
کننــد که اقتصاد آن ها با معیشــت ناتوانان گره 

بخورد و به توانمندی نیازمندان منجر شود.
وی افــزود: بر همین اســاس طبق برنامه ریزی ها و 
سیاست های تعیین شــده، نوع استفاده از منابع 
مالــی و همچنیــن شــیوه بهره بــرداری از زمین ها و 
امــالک موقوفــه آســتان قــدس رضوی بــه گونه ای 
خواهــد بــود کــه در کنــار افزایــش درآمــد موقوفه، 
بهره منــدی اقتصــادی مســتأجران و مجــاوران به 

عنوان یک هدف کالن تر محقق شود. 

توانمندسازی سرخس با تقویت صنعت »
دامپروری و کشاورزی

مدیــر پیشــرفت منطقــه ای مؤسســه عمــران و 
توســعه رضوی در ادامه به اقدام های انجام شده 
در مناطق زیر پوشــش طرح اشــاره کرد. به گفته 
او، مهم ترین برنامه ها و اقدام های انجام شــده در 
منطقه ســرخس به این شــرح اســت: پشتیبانی 
از دامــداران ســرخس بــا هــدف اشــتغال زایی و 
کاهــش واردات گوشــت قرمــز بــه کشــور، توافــق 
بــرای تأمیــن نهاده های دامــی ذرت و جو با هدف 
حــذف واســطه گری و بــه حداکثر رســاندن ســود 
مردم، برنامه ریزی برای ساخت کشتارگاه صنعتی 

ســرخس بــه منظــور تکمیل زنجیــره تأمیــن دام 
ســبک، توافق هــای اولیــه بــرای راه انــدازی واحــد 
تکثیر ماهیان گرمابی، تشکیل پنج تعاونی بومی 
بــرای احیــا و بهره بــرداری از جنگل هــای پســته 
ســرخس بــا مشــارکت های مردمــی، حمایــت از 
توســعه کشــاورزی در اراضی »دق چهلتو« در مرز 
ترکمنســتان با گرفتن حقابه سد دوستی پس از 
6 ســال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
بــرای 400 نفــر، گرفتــن حقابه ســد دوســتی برای 
هــزار و 200 هکتــار از اراضــی پایین دســت نهــر 
انقالب و زیر کشــت بردن 700 هکتار از اراضی با 

حفظ اشتغال 90 کشاورز.
زردوزنیا درباره فعالیت های انجام شده در منطقه 
چنــاران هم گفت: توافق بــرای ایجاد کارگاه تولید 
فرش دســتباف بــا کیفیت صادراتــی، برنامه ریزی 
بــرای تولیــد ماهیــان زینتی بــرای تأمین نیــاز بازار 
و جلوگیــری از خــروج ارز، توافــق بــرای راه انــدازی 
کارگاه هــای کوچــک تولیــد پوشــاک زنانــه بــا توان 
صادراتــی، آماده ســازی زمیــن 13 هکتــاری بــدون 
اســتفاده قند چناران برای ســاخت مجموعه های 

مســکونی ویالیی و رونق صنعت ســاخت و ســاز 
در چنــاران، اشــتغال زایی بــرای 85 نفــر بــا ایجــاد 
ســه کارگاه تولیــد ماســک و تولید یــک میلیون و 
500 هــزار ماســک و همچنیــن توافق هــای اولیــه 
بــرای راه انــدازی واحد تولید چیپس میوه از جمله 
اقدام ها و برنامه های پیشرفت منطقه ای در چناران 

بوده است.

احیای دشت های سیستان و دلگان»
دشــت سیســتان کــه ســالیان ســال بــه دلیــل 
خشکسالی امکان کشاورزی در آن وجود نداشته، 
دیگر منطقه ای است که مؤسسه عمران و توسعه 
رضوی برای احیای آن برنامه  ریزی کرده اســت. با 
اجرای طرح آبرســانی به 46 هزار هکتار از اراضی 
ایــن دشــت، تحولــی در عرصه کشــاورزی اســتان 
سیستان و بلوچستان رخ خواهد داد که با اصالح 
الگــوی کشــاورزی و ترویج کشــاورزی بهینــه، توان 
اقتصادی کشاورزان منطقه ارتقا پیدا خواهد کرد. 
ایجاد گله پشــتیبان 2هزار رأســی با هدف اصالح 
نژاد و تأمین دام نیز از دیگر اقدام های در دســت 

اجــرا برای پیشــرفت منطقه ای دشــت سیســتان 
اســت. بــه گفتــه زردوزنیــا، دشــت دلگان اســتان 
سیســتان و بلوچســتان هم یکی دیگر از مناطق 
مســتعد کشــاورزی در این استان اســت که برای 
توانمندســازی مــردم منطقــه، برنامه ریزی ها برای 
اصالح الگوی کشــت و افزایش تولید محصوالت 

کشاورزی انجام شده است.

 ساماندهی شبکه صیادی »
در سواحل مکران

مدیــر پیشــرفت منطقــه ای مؤسســه عمــران و 
توسعه رضوی درباره طرح های در دست اجرا برای 

ســواحل مکران نیــز گفت: صیادی شــغل اصلی 
مــردم ایــن منطقه اســت اما مشــکالتی از جمله 
کمبود زیرســاخت ها و وجود دالالن ســبب شــده 
منفعت اصلی این شغل به صیادان منطقه نرسد، 
بــه همیــن دلیــل توافق های اولیــه بــرای راه اندازی 
شــبکه صیادی با ســاختاری مشــابه بورس انجام 
شــده تا عالوه بر مدیریت زنجیره تأمین صیادی، 
صیادان به ســود واقعی که حق آن هاســت دست 

یابند.

شبکه تولید و پشتیبانی دام سبک در لرستان»
زردوزنیــا همچنیــن بــه برنامه ریــزی برای توســعه 
منطقه لرســتان اشــاره و اظهار کرد: پس از ســیل 
فروردیــن 98 در لرســتان، آســتان قــدس رضــوی 
برای اشــتغال زایی و حمایت از آسیب دیدگان این 
منطقه اقدام هایی را آغاز کرده و در حال حاضر با 
توجه به زنجیره ارزش موجود در لرستان در حوزه 
دامپروری، زمینه ایجاد شــبکه تولید و پشتیبانی 
دام سبک با ظرفیت اشتغال زایی برای 2هزار نفر 

فراهم شده است.

از سواحل مکران تا سرخس 

طرحاقتصادیآستانقدسرضویبرایپیشرفتهایمنطقهای
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 به جای توزیع ارزاق حمایتی بین 
نیازمندان، مجموعه های وابسته به 
آستان قدس برنامه های خود را به 

گونه ای جهت دهی می کنند که اقتصاد 
آن ها با معیشت ناتوانان گره بخورد و به 

توانمندی نیازمندان منجر شود

خبر 

4

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
بستاندار: بانک مسکن شعبه طالقاني بجنورد

 بدهکار : میالد بهادری و به ضمانت محمد ابراهیم ایزانلو و حسین بهادری 
مورد مزایده و محل آن: برابر درخواس��ت بستانکار به شرح وارده به شماره ۲۲1۴8 مورخه 1399/11/18 نسبت به 
مزایده مقدار هفتاد و پنج سهم و بیست و یک صدم مشاع ) 75/۲1 ( از مدار هشتصد و شانزده سهم و هفتاد صدم 
سهم ) 816.7 ( از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی به مساحت 816.7 هشتصد و شانزده متر و هفتاد 
دسیمتر مربع به شماره پالک ثبتی ۲6۲ ) دویست و شصت و دو( فرعی از 137 ) یکصد و سی و هفت ( اصلی مفروز 
و مجزا ش��ده از 138 ) یکصد و س��ی و هشت ( فرعی واقع در بخش ۲ بجنورد با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 
1399۰58۰7۰۰5۰۰1۰۴۰ موضوع سند مالکیت اصلي بشماره چاپی 8۲۰368 سری الف سال 93 در صفحه ۲8 
دفتر امالک جلد 6۰9 ذیل شماره 9۰7۲۲ به نام آقای محمدابراهیم ایزانلو نام پدر: محمد تاریخ تولد 13۲۲/1۰/۰۴ 
ش��ماره ملی: ۰68۲۰1۲۰33 شماره شناسنامه: 3 ضامن پرونده اجرائی کالس��ه 1399۰۴۰۰71۴1۰۰۰9۴۴ و به 

شماره بایگانی 99۰1۰69 صادر و تسلیم شده است و محدود است به حدود زیر:
 شماال: در شش قسمت که قسمتهای دوم و چهارم و پنجم ان شرقی است . اول دیواریست بطول ) 16/36 ( شانزده 
متر و سی وشش سانتیمتر به شماره دویست و پنجاه و هشت فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی . دوم دیواریست 
بطول ) 6/8۲ ( ش��ش متر و هش��تاد و دو سانتیمتر به شماره دویست و پنجاه و هفت فرعی از یکصد و سی و هفت 
اصلی . س��وم دیواریس��ت بطول )1/8۲(یک متر و هشتاد و دو سانتیمتر به شماره دویست و پنجاه و هفت فرعی از 
یکصد و سی و هفت اصلی . چهارم دیواریست بطول )۰/97( نود و هفت سانتیمتر به شماره دویست و پنجاه و هفت 
فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی . پنجم دیواریست بطول )1/91( یک متر و نود و یک سانتیمتر به شماره دویست 
و پنجاه و هفت فرعی از یکصد و سی و هفت اصلي . ششم دیواریست بطول ) 9/75 ( نه متر و هفتاد و پنج سانتیمتر 
به شماره دویست و پنجاه و هفت فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی شرقا: در پنج قسمت که قسمتهای دوم و پنجم 
آن ش��مالی اس��ت . اول به دیوار بطول ) ۰/18(هجده سانتیمتر به شماره دویست و پنجاه و شش فرعی از یکصد و 
سی و هفت اصلی . دوم به دیوار بطول )۰8 / ۰( هشت سانتیمتر به شماره دویست و پنجاه و شش فرعی از یکصد و 
سی و هفت اصلی . سوم به دیوار بطول ) 1۴/76( چهارده متر و هفتاد و شش سانتیمتر به شماره دویست و پنجاه و 
شش فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی و چهارم به دیوار بطول ) ۴/۴9 ( چهار متر و چهل و نه سانتیمتر به شماره 
دویست و پنجاه و شش فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی . پنجم به دیوار بطول )۰/67 ( شصت و هفت سانتیمتر 

به شماره دویست و پنجاه و شش فرعی از یکصد و سی و هفت اصلي.
 جنوبا: در هشت قسمت که قسمت هفتم آن غربی است . اول درب و دیوار بطول )۰/91( نود و یک سانتیمتر به ممر 
عام . دوم درب و دیوار بطول ) ۲/۰9 ( دو متر و نه سانتیمتر به ممر عام ، سوم درب و دیوار بطول ) 8/۴5 ( هشت 
متر و چهل و پنج س��انتیمتر به ممر عام . چهارم درب و دیوار بطول )1/۰1( یک متر و یک س��انتیمتر به ممر عام . 
پنجم درب و دیوار بطول )7۰/ 1۰( ده متر و هفتاد سانتیمتر به ممر عام . ششم درب و دیوار بطول ) ۰/61 ( شصت 
و یک سانتیمتر به ممرعام . هفتم درب و دیوار بطول)۰/1۲( دوازده سانتیمتر به ممر عام . هشتم درب و دیوار بطول 

) ۲/18( دو متر و هجده سانتیمتر به ممر عام.
  غربا:در هشت قسمت که قسمتهای ششم و هفتم آن شمالی است و اول دیوار یست بطول )9/78( نه متر و هفتاد و 
هشت سانتیمتر به شماره دویست و شصت و یک فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی ، دوم دیواریست بطول ) 5/1۲ 
( پنج مترو دوازده سانتیمتر به شماره دویست و شصت و یک فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی . سوم دیواریست 
بطول )9/۴1 ( نه متر و چهل و یک سانتیمتر به شماره دویست و شصت و یک فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی 
. چهارم دیواریست بطول) 3/۰79( سه متر و هفتاد و نه سانتیمتر به شماره دویست و شصت و یک فرعی از یکصد 
و سی و هفت اصلی . پنجم دیواریست بطول )6/66( شش متر و شصت و شش سانتیمتر به شماره دویست و شصت 
و یک فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی ششم دیواریست بطول )۰/35( سی و پنج سانتیمتر به شماره دویست و 
شصت و یک فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی . هفتم دیواریست بطول ) ۰/۴9 ( چهل و نه سانتیمتر به شماره 
دویست و شصت و یک فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی . هشتم دیوار یست بطول )6/97( شش متر و نود و هفت 

سانتیمتر به شماره دویست و شصت و یک فرعی از یکصد و سی و هفت اصلی.
 در قبال مبلغ ۲۲۲/791/9۴۴ ریال )دویس��ت و بیس��ت و دو میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و نهصد و چهل 
و چهار ریال( بابت طلب بانک مس��کن شعبه طالقانی بجنورد و خسارت تأخیر روزانه متعلقه موضوع قرارداد بانکی 

شماره ۴۲681۲۴7۰ مورخه
139۰/۰6/1۴ و به انضمام یک تا دو عشر اضافه بابت هزینه های قانونی که به آن افزوده می گردد بازداشت و پالک 
فوق جمعا به مبلغ 3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) س��ه میلیارد ریال ( توس��ط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی 
قرار گرفته و نظریه ارزیابی قطعی گردیده اس��ت ملک در روز چهارش��نبه مورخه 1399/1۲/۲۰ - از ساعت 9 صبح 
تا 1۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد - خیابان شریعتی شمالی - جنب اداره پست 
شهرستان بجنورد به مزایده گذاشته می شود خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده 

و در جلسه شرکت نمایند. مزایده فقط در یک نوبت برگزار می شود و از مبلغ
۲76/۲73/983 ریال ) دویست و هفتاد و شش میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و نهصد و هشتاد و سه ریال ( 
بابت طلب بانک و دو عشر اضافه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدأ فروخته می شود و طبق 
ماده 136 اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ شروع مزایده به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس: ملک 
مورد ارزیابی یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه 816/7۰ متر مربع به پالک ثبتی ۲6۲ فرعی از 137 - اصلی 
بخش دو بجنورد و به ادرس شهرستان بجنورد - روستای رشوانلو به مالکیت اقای محمد ابراهیم ایزانلو می باشد و در 
حال حاضر در تصرف مالک است . ملک مورد ارزیابی دارای یک بنای مسکونی یک طبقه نوساز در ضلع جنوب ملک 
به مساحت تقریبی 1۰۰ متر مربع با اسکلت بتنی سقف تیرچه بلوک درب و پنجره اهنی فاقد نما و در ضلع شمال 
ملک یک ساختمان دارای بنای به مساحت تقریبی 15۰ متر مربع در دو طبقه با قدمت حدود سی سال ساخت با 
دیوار بابر پنجره ها آلومینیوم درب اهنی نمای سیمانی و دارای امتیازات آب برق و گاز می باشد لذا با در نظر گیری 
موقعیت مکانی و دسترس��یها ، کاربری ملک ، مصالح مصرفی ، قدمت بنا و س��ایر عوامل موثر و مهم در نرخ گذاری 
ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان ملک به مبلغ سه میلیارد ریال معادل سیصد میلیون تومان تعیین و برآورد می 

گردد. نشانی ملک جهت بازدید بجنورد روستای رشوانلو و ضمنا مطابق گزارش مورخه 1399/۰9/19 مامور اجراء در 
صورت یکباب حیاط بزرگ که در انتها دو طبقه قدیمی ساز با قدمت باالی 3۰ سال ساخت که مالک در آن ساکن 
و یک باب س��اختمان یک طبقه دو س��ال ساخت 1۰۰ متر مربع که در حال حاضر هادی ایزانلو فرزند مالک در آن 

ساکن می باشد.   آ-991۲۴31
حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی حوزه ثبت تایباد
نظربه دستورمواد1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مصوب 139۰.9.۲۰امالک 
متقاضیان که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردربخش 1۴مشهدواحدثبتی شهرستان تایبادموردرسیدگی 

وتصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرزورای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آق��ای حمیدبهمنی کوه آبادی به شناس��نامه ش��ماره 56۴کدمل��ی ۰7۴8737758ص��ادره تایبادفرزندجاللدین 
درششدانگ یکباب منزل به مساحت 111.5۰مترمربع پالک شماره 839فرعی از۲5۰اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش 1۴مشهدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل قسمتی ازمالکیت عبدالحکیم یاهاوروقسمتی ازپالک کالسه 98-6۲8
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13آئین نامه 
مربوطه این آگهی دردونوبت به فاصله 15روزازطریق روزنامه کثیراالنتشارمنتشرتادرصورتیکه اشخاص ذینفع آرای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ندازتاریخ انتش��اراولین آگهی تادوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیدگی 
اخذنمایند.معترضین بایدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتیکه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکنداداره ثبت مبادرت به صدورس��ندمالکیت مینمایدوصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه 

معترض به دادگاه نیست. آ-991۲۴۲1
تاریخ انتشارنوبت اول:1399.1۲.1۰    تاریخ انتشارنوبت دوم:1399.1۲.۲5

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضاآقازاده

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

برابر رای شماره 13996۰3۲6۰۰9۰۰۰615 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی قنبری 
فرزند علی  به شماره شناسنامه ۴3 صادره ازفامنین دریک باب خانه مساحت ۲۰1/5۰ مترمربع مفروز و مجزی شده 
ازپالک  1۰۴ اصلی واقع درش��هر فامنین خریداری با واس��طه از مالک رسمی آقای حیدرعلی نقوی  محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .)م الف3۲6(  آ-991۲۴۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/1۲/1۰    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/1۲/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  فامنین – رضا بیات  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13996۰318۰۰1۰۰31۲9مورخ 1399/11/3۰ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای شعبان سلطانی نیا به شناسنامه شماره ۲591 کد ملی 5189369188 صادره از خمام فرزند گداعلی 
در ششدانگ بنای احداثی بصورت دفتر کار به مساحت ۲69/58 متر مربع به شماره پالک فرعی ۴88 از پالک شماره 
1 فرعی از اصلی ۲3 واقع در حاجی بکنده بخش 9 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت به نام مالک رس��می 
اولیه محمد اصغری حاجی بکنده احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 

به متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 35۲8   آ-991۲۴19
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/1۲/1۰ -    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/1۲/۲5 

سید محمد فرزانه شال - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت - از طرف سعید بدوی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد به شرح ذیل:

_پرونده کالس��ه 139911۴۴۲5۰۰1۰۰۰79۴ و رای ش��ماره 13996۰3۲5۰۰1۰۰9۴9۴ مورخه 99.11.11 به 
تقاضای خانم مهین بیرانوند فرزند پیری نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 99.۰5 متر 
مربع تحت پالک شماره ۲۲۰ فرعی از ۴1 اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
ولی بیرانوند رسیدگی و تایید و انشا گردید. در اجرای ماده 3 قانون تعیین و تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقیقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
آگهی می گردد در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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-991۲۴17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99.1۲.۲5 تاریخ انتشار نوبت اول: 99.1۲.1۰  
صیدآقا نجفوند دریکوندی   رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

اگهی تبصره 3 در اجرای ماده 120
آئین نامه قانون ثبت سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195.5۰مترمربع به شماره پالک ۲۲9۲ فرعی 

از 18 اصلی بخش 16 ثبت قائمشهر بنام خانم افسانه سکاکی ذیل ثبت ۲۰5۴8 صفحه ۴68 دفتر جلد 139 صادر 
و تسلیم گردیده سپس نامبرده برابر دادنامه انحصار وراثت بشماره ۲7 مورخ 1376.۲.8 شعبه دهم دادگاه عمومی 
قائمشهر فوت نموده و خانم معصومه قزوینی مادر متوفی تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود را نموده و 
اعالم نموده اصل سند مالکیت نزد اقایان رحیم و علی و خانم عطیه شهرت همگی بهداشتی میباشد لذا مراتب طی 
اخطاریه به شماره 1187۰ مورخ 1399.11.9 در محل آدرس الصاق گردیده لکن طبق تبصره 3 ماده 1۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی میگردد تا هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای 
انجام داده و یا مدعی وجود سند معامله نزد خود میباشد باید تا 1۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت قائمشهر مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسید و در صورت اعتراض 

سند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
م الف 1991۰۲3۰   آ-991۲۴1۴
تاریخ انتشار اگهی: 1399-1۲-1۰

رحمت سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک قائمشهر
رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰-9-۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه سیدمحله پالک ۲1 اصلی بخش 16

77۴5 فرعی بنام آقای محمد علی فتحی رکابدارکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است که سه دانگ مشاع از کل عرصه وقف می باشد به مساحت ۲88.83 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای 

مسعود مهدی زاده سیدمحله مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتش��ار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب را 
در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1991۰16۰   آ-991۲۴15

تاریخ انتشارنوبت اول: 1399-1۲-1۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-1۲-۲۴ 

رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰-9-۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 59 اصلی بخش 16

11918 فرعی بنام آقای علی رضائی دونچالی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
که 1۰ سیر مشاع از ۲۴۰ سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت 15۰.5۰ مترمربع خریداری بدون واسطه 

از آقای ولی اله رستمی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتش��ار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب را 
در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1991۰1۴8  آ-991۲۴16

تاریخ انتشارنوبت اول: 1۰-1۲-1399       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-1۲-۲۴
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر ب��ه اینکه  آق��ای محمودمرادی فرزندعل��ی اکبربه ش ش ۲61به موج��ب وکالت نامه واس��نادتفویض وکالت 
بشمارات89۲۴5-96/۰8/۲3و88۴36- 96/۰6/۲۲و88711-96/۰7/13و87817-96/۰5/۰9همگی تنظیمی دفتر 
اسنادرس��می شماره38شیروان ازسوی آقایان امیدرمضان پور ویاس��ر بهاردوست وحسین رمضان پور به استناد دو 
برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره ۴شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت دوسهم از یازده سهم  ششدانگ یک 
قطعه زمین بشماره پالک 1۰۲۰1 فرعی از 13 اصلی  واقع در قطعه3شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  پل حکیم 
،جنب مسجدالنبی که متعلق به موکل ایشان)حسین رمضان پور فرزند عباسعلی به ش ش 1۲91( می باشدبه علت 
نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی19368۲ذیل 

صفحه 316دفتر365وش��ماره ثبت 6755۴به نام نامبرده صادر و تس��لیم گردیده اس��ت   لذا به استناد تبصره یک 
اصالحی ماده 1۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار :۰9 /99/1۲    آ-991۲۴11
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  خانم فاطمه صغری فیاض به موجب معرفی نامه ارائه شده ازشرکت تعاونی مسکن کارکنان برق شیروان 
به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان بشماره پالک 6۰ فرعی از 958 اصلی  واقع در قطعه یک شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان ورزش 
که متعلق به شرکت فوق می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند 
مالکیت آن به شماره چاپی۲5۲۴۲۰سری د98ذیل صفحه 15۲دفتر39۲وشماره ثبت 71۰89به نام نامبرده)شرکت( 
صادر و تس��لیم گردیده است سپس برابرسندرهنی ش��ماره37115-85/۰9/۲۰و۲5۲65-1386/1۲/۲5و3۴۲36-
88/1۲/۰1 دررهن بانک ملی ایران  قرارگرفته است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ آئین 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 باشد بایستی ظرف 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه 

سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار :1۰ /99/1۲    آ-991۲۴1۲

اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ورثه خانم فاطمه انتخاب فرزند محمدحس��ن به ش��ماره شناسنامه ۲619 باستناد دوبرگ استشهادیه 
گواهی امضا شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
است سند مالکیت دفترچه ای به میزان سه دانگ مشاع از ششد انگ یگ قطعه باغ به شماره پالک 883 فرعی از 
1۲۰ اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به نامبرده)مرحوم( می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی دفتر 
امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 11 صفحه ۲53 ذیل شماره ثبت 1757 بنام خانم فاطمه 
انتخاب فرزند محمدحسن ثبت و سند صادر گردیده است ودفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 
1۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت 

المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 99/1۲/1۰    آ-991۲۴1۰
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 1536/ 1399مورخه ۰6 /11/ 1399هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای موسی عطائی 
فرزند بهرامعلی بش��ماره شناس��نامه 589 صادره ازاس��دآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت ۴9/178 مترمربع 
درقسمتی از پالک 1555 اصلی واقع در اسدآباد  شهرک ولیعصر پشت مخابرات خریداري با واسطه ازمالکان رسمي آقای  سید 
جمال فاطمی و علیرضا امامی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. )م الف ۴91(99118۴5   
تاریخ انتشارنوبت اول : 1399/11/۲5

تاریخ انتشارنوبت دوم :  1399/1۲/1۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد – کامران متقی 

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد«

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 139۰/9/۲۰ امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 1۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و 

تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای ش��هاب محمودیان فر به شناس��نامه ش��ماره ۰7۴۰۰۲1۰36 کد ملی ۰7۴۰۰۲1۰36 صادره تایباد فرزند رمضان در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 8۰/۴۰ مترمربع پالک ش��ماره 1۴89/58۰ فرعی از ۲5۰ اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 1۴ مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت رس��می آقای رمضان محمودیان فر و قسمتی از پالک 

کالسه ۴8۲- 98
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مر اجعه متضرر به دادگاه نیست.991183۰
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/۲5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/1۲/1۰

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمضا آقازاده
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