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گفت و گو با یک متخصص و جراح چشم

پزشک خادمیاری که زکات 
علمش را به نیازمندان می دهد

وقف و بهبود 
وضع اقتصادی جامعه
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یادداشت
حجت االسالم جواد محدثی 

زیارت به مثابه مکتب تربیتی
وقتی از کسی و کسانی به عنوان اسوه های متعالی تجلیل و تکریم می شود و 
مورد سالم و دیدار و زیارت و تعظیم قرار می گیرند، به نوعی آموزنده»الگوگیری« 

از آنان است و خط و جهت را نشان می دهد...

امام رضا)ع(: رحمت 
خدا بر بنده اى که 
امر ما را زنده کند، 
دانش هاى ما را فرا 

گیرد و به مردم 
بیاموزد. اگر مردم 

زیبایى هاى سخنان 
ما را مى دانستند از ما 

پیروى مى کردند.
)معانى األخبار، ص ۱۸۰، ح ۱(

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحسین نیکبخت: آن ســال ها انــگار خوشی 
به مردم خراســان نیامده بود! هنوز چند صباحی از 
آرامش نگذشته، غارتی دیگر آغاز می شد و اندوخته ها 
و ســاخته های مردم را بر باد می داد. مصیبت وقتی 
بیشــتر می شــد که این کشــتار و غارتگری پایش به 
اماکن مقدس هم می رســید؛ آن وقت هتک حرمت 
ایــن اماکن به داغ ســنگین تر و مضاعفــی برای مردم 
تبدیل می شد. در میان همه وقایعی که طی سده های 
گذشــته در مشــهد اتفاق افتاده  اســت شــاید واقعه 
هجوم ازبکان در سال 968 خورشیدی تلخ تر از همه 
باشد. اتفاقی که در این هجوم افتاد، چنان احساسات 
را جریحــه دار کــرد که تا ســال ها خاطره تلخ آن از یاد 
نرفت. هرچند این هجوم در ماه محرم اتفاق نیفتاد؛ اما 
برخی آن را عاشورای مشهد و حرم رضوی دانسته اند.

منشأ غارتگران »
مورخان معتقدند ازبک ها شاخه ای از مغوالن بودند 
که توانســتند بقایای تیموریان را از خراســان بزرگ 
بیــرون کننــد و بــه قدرتــی در منطقه تبدیل شــوند؛ 
قدرتی که به رســم مغولی، مناطق جنوبی خراســان 
را هم ملک خود می پنداشت و از این زمان به بعد 
مصیبت مردم مشهد مضاعف شد. به این ترتیب از 
سال 886، خراسان و از جمله شهر مشهد همواره 
در خطر تعرض ازبک ها قرار داشــت. نخســتین بار 
در ســال888 خورشیدی مشهد به تصرف ازبک ها 
درآمــد، امــا آن ها تقریباً بدون خون ریزی وارد شــهر 
شدند و از آن مهم تر، شیبک خان، فرمانروای ازبک 
نسبت به حرم رضوی جانب احترام را نگه داشت. 
فضــل هللا روزبهــان ُخنجــی در کتــاب »مهمان نامه 
بخارا« آورده  است با ظهور و اعتالی دولت صفوی، 
ازبک هــا تــاب تحمــل قــدرت آن هــا را نیاوردنــد و از 
مشــهد گریختنــد. شــاه اســماعیل یکــم در نبردی 
خونین، ازبک ها را سر جای خود نشاند و شیبک خان 
را به هالکت رساند. اما ازبکان ول کن ماجرا نبودند. 
هماهنگی آن ها با امپراتوری عثمانی موجب می شد 
هــر وقت هجومی از غرب به ایران انجام می گرفت، 
این ها از شــرق بر ســر مردم خراسان و به ویژه شهر 
مشهد بتازند. به همین دلیل در دوره شاه تهماسب 
یکم، باروی بزرگی اطراف مشهد ساخته شد که مانع 
از غارت های مکرر ازبک ها شود. در سال های بعد، 
وجود سردارانی مانند میرحسین تبادکانی که از دل 
و جان در پاسداری از حرم رضوی و مشهد مقدس 
می کوشید مانع از غارتگری دوباره شد؛ اما شرایط در 

سال 968 اصالً شبیه قبل نبود. 

محاصره هفت ماهه مشهد»
ازبک هــا در ســال966 از اختالفــات داخلــی ایران که 
در ابتــدای حکومــت شــاه عباس یکم وجود داشــت 
سوءاستفاده کردند و به خراسان تاختند؛ هرات غارت 
شد اما مشهد به دلیل داشتن دیوار محکم در امان 
ماند. با این حال، یک سال بعد وقتی خبر درگیری های 
سنگین شاه عباس با عثمانی ها و نیز بیماری شدید 
فرمانــروای صفوی به دســت عبدالمؤمن خــان، خاِن 
ازبک ها رسید، لشکری آماده کرد و به سوی خراسان 
تاخــت. این بار خبری از حمایــت دولت مرکزی ایران 
نبود؛ شهرها یکی پس از دیگری سقوط کردند و مردم 
مظلوم این سامان، گرفتار تیغ غارتگران ازبک شدند؛ 
مشهد به محاصره آن ها درآمد. این محاصره یکی از 
طوالنی ترین محاصره های تاریخ شهر مشهد بود؛ به 
مــدت هفت مــاه و نیم مردم شــهر و مدافعــان آن در 
برابر مهاجمان پایداری کردند و اجازه ندادند احدی از 
دیوارها بگذرد؛ اما با توجه به زیاد بودن لشکر دشمن و 
نداشتن ملزومات برای دفاع از شهر و از طرفی، قحطی 
جانکاهی که مردم را آزار می داد، تداوم این وضعیت 
امکان نداشت و باالخره مهاجمان توانستند به داخل 

شهر راه پیدا کنند.

قتل عام مردم در مقدس ترین نقطه ایران»
ازبکان، خشمگین از مقاومت طوالنی مردم مشهد، 
هر که را در کوچه ها یافتند از میان برداشتند. زنان و 
کودکان شهر به همراهی سادات و باقیمانده مدافعان، 
در حرم مطهر پناه گرفتند. ازبکان غارت کنان خود را 
به حرم رساندند و از دروازه های آن گذشتند. آخرین 
مقاومت هــا بــرای ورود ازبــکان بــه روضــه منــوره بــا 
شکست روبه رو شد؛ مدافعان حرم بهای این پاسداری 

و جانبازی را با خون خودشان پرداخت کردند. وقتی 
آخرین مدافع در خون خود غلتید، کار کشــتار وارد 
مرحله ای جدید شد؛ این بار زاهدان سالخورده ای که 
در گوشه و کنار حرم به عبادت مشغول بودند هدف 
تیغ تیز قرار گرفتند.بسیاری از آن ها کشته شدند یا 
به اســارت درآمدند. این کشــتار و وحشــی گری ســه 
روز تمام ادامه داشت. خواندمیر، مورخ دوره صفویه 
آمار کشته شدگان این حمله وحشیانه را 5 هزار و 700 
نفر نقل کرده  اســت. براســاس گزارش اسکندربیگ 
منشی در »عالم آرای عباسی«، عبدالمؤمن خان پس از 
این کشــتار، فرمان غارت را هم صادر کرد و بســیاری 
از نذورات و نفایس حرم رضوی، از شمعدان و ظرف 
گرفته تا کتاب و قندیل های مرّصع، از حرم رضوی به 
تاراج رفت. ازبک ها به مدت 10 سال بر مشهد مسلط 
شدند و برای ایجاد رعب و وحشت در دیگر شهرهای 
خراسان مانند سبزوار نیز دست به قتل عام مردم زدند.

فرجام غارتگر»
10 سال بعد، شاه عباس یکم پس از صلح با عثمانی ها 
این فرصت را بدست آورد که مشهد را از اشغال ازبکان 
برهاند. درســت در همین ســال بود که خون مظلومان 
کشــته شــده در حرم رضوی دامــن عبدالمؤمن خان را 
گرفت. خوی وحشیگرانه او عرصه را بر اطرافیان تنگ 
کــرد؛ برخی ســرداران علیه عبدالمؤمن دســت به یکی 
کردند و او را به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رساندند؛ 
بدنش تکه تکه شد، درست مانند پیکر آن زاهد پرهیزکار 
»میر باالی سر«. این گزارشی است که اسکندر بیگ 
منشی در »عالم آرای عباسی« آورده است. هرچند مشهد 
پــس از آن نیــز گاه و بی گاه مورد تعرض مهاجمان قرار 
گرفت، اما دیگر این واقعه تلخ در داخل شهر تکرار نشد.

گفت وگو با دکتر حسین باغگلی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی درباره مدل های موجود و مطلوب تربیتی

باید روی تربیت بزرگساالن هم باید روی تربیت بزرگساالن هم 
سرمایه گذاری کنیمسرمایه گذاری کنیم

فی المجلس، مهربانی!

رقیه توسلی: تــوی داروخانه ایستاده ام و شــاهدم چطور چشم ها گاهی 
می شوند خودِ خودِ شکوفه گیالس... ستاره می افتد توی عمقشان. برق 
می زنند... زیبا می شوند... چطور یک جفت چشم سن و سالدار چروک در 

دَم، جوان می شوند!
داروخانه شلوغ نیست. با فاصله از هم توی نوبت ایم که نسخه خانم مسنی 
را می پیچند و می گذارند روی پیشخوان. مکث و تردیدش وقت حساب و 
کتاب زیاد است اما باالخره تصمیمش را می گیرد و انگشت می برد سمت 

دارویی و می پرسد قیمتش چقدر است؟
عدد را که می شنود آخ آخی رها می کند در هوا و بی معطلی آن را از کیسه 
داروهایش درمی آورد و می گوید ممنون پسرم متأسفانه توان خریدش را 
ندارم.مرد روپوش سفید که قصه را می شنود می آید پشت شیشه و تحویلدار 
را می فرستد پی سفارش دیگری. توضیح می دهد این داروی استخوان است 
مادرجان. دوای همین ذوق ذوق خوفناکی که گفتی. توان بلند شدن مگر 

نمی خواستی، خب این کمک کار است. نگران قیمت نباشید.
خانم سالخورده بله ای می گوید و به نشانه تأکید سری هم تکان می دهد 
اما با لحن قشنگ و مهربانی ادامه می دهد: بله می دانم دردچین است 
اما خب چه می شود کرد که پدر خدابیامرزمان به ما یاد داد اندازه پولمان 
آش بخوریم، جوون.آقای دکتر لبخندزنان پاکت را یک دور توی دســتش 
می چرخاند و آرام تر گپ می زند که قسطی می نویسم براتون. غصه نخورید 
مادر باکماالت من.خوشحال می شوم و فاصله ام را بیشتر و بیشتر می کنم 
از آن ها. نگاه شکفته خانم سالخورده با من اما همراه می شود. به خصوص 
وقتــی دکتــر تخفیف هم می دهد و وقتی می شــنود بــرای داروی 700 هزار 

تومانی کافی است 200 تومان بدهد فی المجلس.
هیچ نمایشی در کار نیست. جناب دکتر حتماً می داند چه عبادتی است 

گره گشایی از بندگان خدا...
دقایقی بعد، دعای بانوی 80 ساله است که می پیچد الی قرص و شربت 
و داروها و من پی می برم چرا بعضی داروخانه ها، داروهایشان مهربان تر و 

اثرگذارتر است!؟
قرص زیدامد 30 میلی گرمی را نتوانسته ام گیر بیاورم و آقای دکتر می گوید 
نیست توی بازار اما نمی داند به جایش چه صیدی کرده ام؛ فهمیده ام هنوز 

توی بازار مکاره، کریمی و بزرگواری نایاب نشده است...
سنجاق: امام رضا)ع(می فرمایند: هر کس گره از کارِ مؤمنی بگشاید و غمی 

از او بزداید، خداوند در قیامت اندوهش را می زداید.

همین حوالی

 آنچه باید 
درباره کهنسال ترین مناره حرم بدانیم

محمدرضا انصافی: گلدســته در بناهای مذهبی جهان اســالم عالوه بر 
کاربرد، یک شــاخص بســیار مهم اســت. بنابراین کمتر بنای مذهبی 
اســالمی را پیدا می کنید که مناره نداشــته باشــد. قدیمی ترین مناره یا 

گلدسته حرم رضوی همان است که در کنار گنبد طال 
قرار دارد. قدمت این مناره دقیقاً معلوم نیست؛ اما 
براساس گزارش بیهقی، مورخ قرن پنجم، ظاهراً این 
مناره توسط سوری بن معتز، صاحب دیوان خراسان 

در دوره مسعود غزنوی ساخته شده  است. برخی 
احتمــال می دهنــد منــاره قدیمــی حــرم را جدا از 
ساختمان اصلی ساخته  بودند که این مناره در 
دوره هــای بعــد، به دالیلی از بین رفته و به جای 
آن، مناره دیگری ســاخته شــد. مورخانی مانند 
»مروی« که در دوره افشاری می زیست، ساخت 
مناره جدید را به عصر شاهرخ تیموری و همزمان 
با بنای مسجد گوهرشاد مربوط می داند. تعدادی 

دیگــر از مورخــان بــه ویژه پژوهشــگران 
دوره جدید، ســاخت مناره را به شــاه 
کرده انــد.  منســوب  یکــم  تهماســب 

احتمــاالً منــاره اصلــی امــروز در دوران 
ســلطنت نادرشاه و با دســتور او، مانند 
ایــوان جنوبــی صحــن انقــالب طــالکاری 

شد. همان مناره ای که امروزه بیش از 40 
متــر ارتفــاع دارد و در قطورتریــن قســمت، 

قطر آن به 13متر می رسد. نیمه پایینی مناره 
کاشی کاری است و نیمه باالیی آن را طالکاری 
کرده انــد. روی منــاره کتیبه های بســیار زیبایی 
وجود دارد که از دور چندان پیدا نیست و به 
دلیــل قــرار گرفتن پشــت ایوان طــال، کمتر به 
چشم می آید. در قسمت باال، اسامی پنج تن 
آل عبا)ع( نوشته شده است و در ساقه مناره، 
آیات اول و دوم سوره فتح را به شکل کتیبه 
درآورده اند. روی بخشی از مناره کتیبه ای هم 
وجــود دارد کــه احتماالً مربوط بــه تعمیرات 
دوره افشاریه است. بنای قدیمی ترین مناره 
حــرم بــر اثــر زلزلــه و نیــز وقایعــی ماننــد بــه 
تــوپ بســتن حرم مطهر یا گــذر زمان، دچار 
آســیب هایی  می شــد کــه مرمــت آن را الزم 
می کــرد. این مرمت هــا در دوره های مختلف 
از جملــه در دهــه 1350 خورشــیدی و نیــز 
ســال های پس از پیروزی انقالب اسالمی به 
طور مداوم انجام گرفته و موجب حفظ نما و 
زیبایی ظاهر کهنسال ترین مناره حرم مطهر 

شده  است.

 بر در و دیوار حرم
 نقش عشق انداخت و رفت...

همه چیز از مُهر های حرم شروع شد

کاپیتان هفت سنگ
3

زن، ســال 1326 بــرای امــرار معــاش به مشــهد مهاجرت 
می کند و در کوچه حسن قلی در پایین خیابان ساکن 

می شود. او دست سه پسرش را می گیرد و به ضامن 
آهو پناه می برد. پرســان پرسان ســراغ بزرگ تر حرم 
را می گیرد تا به معمار وقت حرم، اســتاد شــکرهللا 

خوش دست برسد و پسرانش را به او 
بسپارد. محمدعلی الهامی نیا 13 
ساله و برادرانش از آنجا می شوند 
شاگردان مرحوم خوش دست. 

محمدعلــی  آن هــا  میــان 
دستش جور دیگری به کار 

می چسبد. او خواندن و 
نوشتن را در کالس های 
شبانه اکابر می آموزد و 

نخستین. ..

گزارشی تاریخی از هجوم وحشیانه ازبکان به مشهد و کشتار هزاران نفر در حرم مطهر

مدافعان حرم سال 968

 ............ صفحه 2

3

آن روزها 



خادم معنوی

ت
اس

ی 
ئین

تز
س 

عک

w w w . q u d s o n l i n e . i rw w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 12 اسفند 1399 18 رجب 1442 2 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9479  ویژه نامه 7  سه شنبه 12 اسفند 1399 18 رجب 1442 2 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9479  ویژه نامه 7

روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 معرفت به خدا مهم ترین عامل بازدارنده از معصیت است حجت االسالم والمسلمین سیدعلی سجادی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی در سلسله جلسات سخنرانی حرم رضوی گفت: مخاطب امیرالمؤمنین)ع( در خطبه ها و نامه های نهج البالغه تمام بشریت و 
به ویژه شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( هستند و جمالت این کتاب همواره انسان ها را به رعایت تقوای الهی و کسب معرفت نسبت به خداوند دعوت می کند. اگر انسان مسئله معاد و روز قیامت را باور داشته باشد و بداند که در آن روز در برابر اعمال خود مسئول است 

بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود خواهد بود.

زیارت به مثابه مکتب تربیتی
حجت االسالم جواد محدثی: وقتی از کسی و کسانی 
به عنوان اسوه های متعالی تجلیل و تکریم می شود 
و مورد سالم و دیدار و زیارت و تعظیم قرار می گیرند، 
به نوعی آموزنده»الگوگیری« از آنان اســت و خط و 
جهت را نشــان می دهد. زیارت، ارتباط دهنده زائر 
با الگوهای متعالی اســت، چون زائر، به زیارت قبور 
و حــرم هــای کســانی مــی رود کــه از نظــر او بهترین 
بندگان خدا و »عباد صالح« اند. ایستادن در برابر قبر 
و ضریح الگوهای انسان، به زائر می آموزد که اینان 
بهترین سرمشــق های ایمان و جهاد و تقوایند و ما 
مثل کســی که در برابر آینه تمام قد ایســتاده باشد، 
در قامــت آن پیشــوایان، چهره انســان های کامل را 
می بینیــم و خــود را بــا آنان مقایســه مــی کنیم و به 
جهات نقص خود واقف می گردیم و از جهات کمال 

آن اسوه ها درس آموخته و الهام می گیریم. 
درزیارت نامه هــای مأثــور کــه از امامــان نقــل شــده، 
می تــوان بــه فهرســت بلنــد باالیی از جهــات الگویی 
معصومین دســت یافت و از این طریق، زیارت را به 

»مکتب تربیتی« تبدیل کرد. 
وقتی در زیارت نامه ها جمالتی نظیر »عبدت هللا حتی 
اتــاک الیقیــن« وجــود دارد، یعنی پرســتش خدا در 
طول عمر و تا هنگام مرگ یک شاخصه برای اولیای 

خداست؛ پیروان نیز باید چنین عمل کنند.
وقتــی تعبیــر »اطعــت هللا و رســوله« را می خوانیم، 
عنصر اطاعت از خدا و رســول مطرح اســت و برای 
زائر هم می تواند سرمشــق عمل باشــد و فرمانبردار 

دین حق و اوامر خدا شود.
وقتــی در زیــارت امیــن هللا، امــام معصــوم را بــا این 
تعابیر می ستاییم که »اشهد انک جاهد فی هللا حق 
جهاده و عملت بکتابه، و اتبعت سنن نبیه« بر چند 
عنصر مهم در حیات ائمه تأکید می کنیم و به آن ها 
گواهــی می دهیــم؛ یعنی »جهاد کامل و راســتین در 
راه خدا«، »عمل به کتاب آسمانی قرآن«، »تبعیت 
از سنت های پیامبر«. این ها می تواند در زندگی زائر 
عــارف هــم نمود پیــدا کند و به عنــوان یک فضیلت 

رفتاری شکل بگیرد.
امثــال ایــن تعبیــرات در زیــارت نامه هــا صدها مورد 
وجود دارد. نگاه به این متون از این زاویه خاص، ما 
را با دنیایی از »فضائل اخالقی« آشنا می سازد که در 
زندگی و ســیره امامان تجســم یافته و می تواند برای 
زائر هم درس و الگو باشد و او را تربیت کند. مضاف 
بر همه این موضوعات، می توان برای نمونه به موردی 
اشــاره کــرد که گام تربیتی مهمــی دارد و آن »توبه و 

اصالح نفس« است. 
زیارت، نقش اصالحی دارد و زائر در حرم های مطهر، 
حالت روحی خاص و »انقالب روحی« پیدا می کند، 
شــانه هایش می لــرزد، اشــک می ریزد و بــا امام خود 
عهــد می بنــدد کــه راه اصــالح را بپویــد و از خطاها و 
گناهــان دســت بشــوید. کســان زیــادی هســتند که 
اصالح مســیر زندگی خود را مدیون زیارت و تشــرف 
هستند و به این حقیقت اعتراف می کنند و زیارت را 

نقطه عطفی در زندگی خویش می شمارند. 
در متون زیارتی هم به همین نکته زیارتی اشاره شده 
اســت. در زیــارت حضــرت ابوالفضــل)ع( این جمله 

وجود دارد: 
»واْجَعلْنِــی مِمَّْن ینَْقلُِب مِْن زِیارَةِ َمَشــاِهِد أِحبّائِک 
مُفْلِحــاً مُنِْجحــاً قَِد اْســتَوَْجَب ُغفْرَاَن الذُّنُوِب وََســتْرَ 
َّقْــوَی وَ أَهْــُل  َّــَك أَهْــُل الت الُْعیــوِب وکْشــَف الْکرُوبِ إِن

الَْمغْفِرَةِ«
و مــرا از آن خوبــان و ســعادتمندانی قــرار دهــی كــه 
چون از زيارت مشهد محبان و دوستانت باز گردند 
رستگار و حاجت روا شده و مستوجب قطعی آمرزش 
گناه شــده  اند و عيوب و زشتی هايشان مستور و هم 
و غمشــان برطرف گرديده اســت كه تو  ای خدا اهل 

تقوا و مغفرتی.
بازگشت تائبانه از حرم ها و زیارتگاه ها، نشانه تأثیر 
عمیــق زیــارت در دل و زندگی زائری اســت که بر اثر 
این تشرف، عوض می شود، تحول می یابد و زندگی را 

در مسیر نورانی و خدایی از سر می گیرد.
در زیارت ائمه بقیع می خوانیم:

َّ بَِما َجنی  »وَهَذا َمقامُ َمْن أَْسرََف وَأَْخَطأَ وَاْستَكاَن وَأَقَر
وَرََجا بَِمقامِهِ الَْخالَص«

و این جایگاه کســی اســت که زیاده روی کرده، دچار 
خطا شده و درمانده گشته است، اکنون به جنایت 

خود اقرار نموده و به نجات امید دارد. 
اگر زیارت این تأثیر شگرف را داشته باشد که زائرها 
را به خطاها و کژراهه هایش واقف ســازد و زبانش را 
به اعتراف به گناهان باز کند و با توبه اش امید نجات 
و رهایی از پیامدهای جرایم و گناهان را داشته باشد، 
بسیار ارزنده و درخور قدردانی است و می تواند منشأ 
تحول در زندگی و پویش راه تازه و حال و هوای تازه 

شود.
زائــر اگــر بــا حضــور در حــرم معصومیــن)ع( پرونــده 
پرخطــای خــود را مــرور کنــد و به رحمــت الهی امید 
بنــدد و پیامبــر و ائمــه را واســطه و شــفیع قرار دهد 
تا گناهانش بخشوده شود، بزرگ ترین تأثیر تربیتی 

زیارت را به نمایش گذاشته است.
نتیجــه آنکــه بــه زیــارت، تنهــا از بُعــد ثــواب نبایــد 
نگریست؛ بلکه زیارت می تواند زندگی زائر را متحول 
کند و از یک فرد خطاکار، انســانی صالح و رســتگار 
بسازد. این بُعد تربیتی که در زیارت »الگوهای کمال 
و صالح« وجود دارد در متن زیارت نامه هم به فراوانی 
به چشم می خورد و شایسته است مورد توجه زائران 

صاحبدل هم قرار گیرد. 

وقف و بهبود وضع اقتصادی جامعه

ادیــان الهــی بــا الهــام از منبــع وحی در جهــت هدایت 
جامعه های بشری و تشویق آنان برای کمک به همنوعان 
خود، نقش اصلی داشتند و بسیاری از مردم با تأسی به 
ارزش ها و پیام های ادیان، خود را در مســائل اجتماعی 
شریک دانستند تا حدی که بعضی تا مرز ایثار و فداکاری 
پیش رفتند.به گزارش آستان نیوز، یکی از راه های استمرار 
نیکوکاری و کمک به همنوع، سنت حسنه  »وقف« است 
که  شخص واقف با وقف اموال و امالک خود برای امور 
خیریه و عام المنفعه ، درآمد آن موقوفات را به امور خیریه 
اختصاص می دهد و مادام که آن  موقوفه یا موقوفات باقی 
است، متولیان و متصدیاِن امرِ وقف، موظف به  اجرای 
نیات خیر واقف هستند. در فقه اسالم نیز وقف همواره 
به عنوان بحثی مهم مورد توجه بوده و ویژگی های منحصر 
بــه فــردی دارد.در زمینــه تأثیــر وقــف در بهبــود اوضاع 
اقتصادی جامعه می توان موارد بسیار زیادی را بیان کرد 

که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود.

الف- کارآفرینی و اشتغال»
امروزه کارآفرینی از بزرگ ترین دغدغه های جوامع انسانی 
است؛ زیرا کار عنصری مقدس و حائز اهمیت محسوب 
شده که در سایه سار آن، عالوه بر رفع نیاز های معیشتی، 
آرامش، همگرایی، هویت شــغلی و اعتالی شــخصیتی 
فرد محقق می شود. البته این در حالی است که بیشتر 
کشــور های جهان با معضل بیکاری دســت به گریبان 
هستند. از آنجا که چاره اندیشی برای تخفیف این مشکل 
بدون مشارکت جدی بخش خصوصی به انجام نخواهد 
رسید، ضروری است از راهکار حسنه  وقف در این عرصه 
نیز استفاده شود. اما پیش از آن الزم است این ضرورت 
برای نیکوکاران تبیین شود تا پاره ای از موقوفات و عایدی 
آن ها صرف این مهم شود. باال رفتن موقوفات از جمله 
کشتزار ها نیز راهکاری است که پرداختن به آن می تواند 

به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر بینجامد.

ب- تأمین بهداشت و سالمتی»
رابطــه  رونــق اقتصــادی و تندرســتی افراد یــک جامعه، 
رابطه ای قطعی و اساسی است؛ زیرا کسالت، رخوت و 
سستی نیروی کار، خود عاملی است که عالوه بر ایجاد 
پیامدهای سوء بسیار، افت سطح تولید و به دنبال آن 
 بیکاری و فقر را نیز موجب می شــود. توســعه  صنعتی 
اگــر چه خــود از یک ســو با ایجاد آلودگی های زیســت 
محیطی، صوتی و... بهداشت جسمی و روانی افراد را به 
خطر می اندازد، اما از دیگر سو خود به سالمت نیروی کار 
نیازمند است؛ زیرا درآمدی که از قِبَل آن نصیب جوامع 
می شــود، نقش عمده ای در تأمین سالمت شهروندان 
ایفا می کند. از این رو ضرورت بهره گیری از راهکار حسنه  
وقف دیگر بار رخ می نماید. این امر می تواند شامل احیای 
حوزه های سنتی و گسترده ای باشد که شاهد حضور 
ســنت حســنه  وقف اند، از قبیل احداث، توســعه و 
تجهیز بیمارستان ها، درمانگاه ها، خانه های بهداشت 

و مانند آن.

ج- گسترش عدالت به سود نیازمندان جامعه»
وقف اگرچه به نوعی در پیش از اسالم وجود داشته، 
ولــی عنایــت و توجــه بــه این ســنت حســنه بــه تولد 
اسالم بازمی گردد که توسط اهل بیت)ع( مطرح شده 
اســت؛ به گونه ای که از چنان توجهی برخوردار شده 
کــه در برهه هایی از تاریــخ، تأمین مهم ترین نیاز های 
مستمندان را بر عهده داشته است. زیرا در گذشته، 
بر خالف امروز، حکومت ها بیشتر به دفاع از مرز ها و 
نظم عمومی می پرداختند نه توجه به نیازمندان. این 
امــر امروزه نیــز می تواند مورد توجه قــرار گیرد؛ بدین 
صورت که با تشویق افراد خیّر به اینکه امالک و اموال 
خود را وقف نیازمندان کرده و بدان ها رسیدگی کنند، 
می توان تا حد زیادی به بهبود اوضاع معیشتی آنان 

رسیدگی کرد.

د- فقر زدایی»
تنگدســتی کــه بنا بــه فرموده  مــوالی متقیان علــی)ع(، 
بزرگ تر از مرگ است، آفتی سترگ برای جوامع انسانی 
به شــمار می آیــد کــه از رهگــذر آن، گاه ایمــان و اعتقــاد 
مذهبی افراد نیز دچار تزلزل و زوال می شود. بدین ترتیب 
راهکار حسنه  وقف می تواند با فراهم آوردن فرصت های 
شغلی، دست گیری از نیازمندان و کمک به خوداتکایی 
ایشــان، رواج اندیشــه  خیرخواهی، تقویت مؤسســات 
حمایتی، بسیج امکانات اندک و مانند آن، راه را بر فقر و 
تنگدستی تنگ کند و رفاه و غنای ممدوح جامعه  انسانی 

را موجب شود.

ه- عمران و آبادانی دارالسالم»
دین مبین اسالم که سعادت آدمی در هر دو جهان را در 
امتداد نگاه دارد، عالوه بر آنکه بندگان خدا را به ساختن 
سرایی مجلل و فاخر در دنیای پسین فرا خوانده، آنان 
را به عمران و آبادانی دنیایی که مزرعه  آخرت است نیز 
دعوت فرموده. ســنت حســنه  وقف با عمران و آبادانی 
ظاهری و باطنی دارالسالم، ارتباطی دیر پا داشته و دارد و 

ساخت مدارس، مساجد و... مؤید آن است.

میان هیاهو و رفت و آمد زائران، تکیه داده به دیوار؛ پاهایش را دراز کرده و بی توجه 
به اطراف، دارد موهای خوشــرنگ و خوش حالت پســر را عاشــقانه نوازش می کند. 
پسرجوان، با چشم های نیمه باز دارد حالش را می برد؛ با لبخند لذتناکی که معلوم 
است حاال حاالها لب هایش را رها نمی کند. دودِل، چند متری شان می ایستم و اینکه 
آیا با جمله های تکرارِی »سالم... لطفاً سر راه زائر نشینین...دراز نکشین لطفاً«، توی 

پرشان بزنم... نشئه معاشقه »پدر – پسری« را از سرشان بپرانم یا نه؟
فقط »سالم«ش به زبانم می آید. چشم در چشم می شوم با پدر که هنوز بی اختیار دارد 
موهای پسرش را نوازش می کند. با خوشرویی می پرسد: »اینجا نشستن ممنوعه؟« 
پســر هم بلند می شــود، محترمانه می نشــیند و من مجبور می شوم به توضیح که: 
»می خواستم بگم اینجا خوابیدن ممنوعه... ولی حیفم اومد... حاال هم که گل پسر پا 

شد و نشست دیگه... ولی خب قدر بدونین...خیلی قدر بدونین«.
پدر که حاال دستش را انداخته دور گردن پسرش، می گوید: »قدر می دونیم قطعاً... 
به نشونه قدرشناسی از آقا اومدیم اصالً...«.توضیح می دهم: »حرفم چیز دیگه ای 
بود... توی این واویالی قرن 21، دوره ای که خیلی از رابطه ها، اونجوری که باید باشن 
نیستن... این رابطه پدر پسری رو قدر بدونین... توی روزگاری که آدم ها حرف زدن با 
هم رو فراموش کردن یا وقتشو ندارن، این جور پدری – پسری غنیمته به خدا...قدرشو 
بدونین...«.پدر، پسرش را انگار با نگاه و چشمانش نوازش می کند و می گوید: »آقا فریِد 
ما فرانسه به دنیا اومده، پاریس درس خونده و بزرگ شده... وسط همون آدمایی که به 
قول شما وقت پدر و پسری کردن ندارن... االن که بعد 6 سال، پاش رسیده به ایران... 
اول از همه گفته بریم مشهد... بریم زیارت امام رضا)ع(... 10 دقیقه پیش کنار ضریح 
بودیم... حال خوب و لبخنداش مال زیارتشه... پسر شما اینجوری باشه عاشقش 
نمی شی...؟«پسر، با همان لبخندی که پدر می گوید، با شرمی که گونه هایش را قرمز 
کرده، سرش را به »امین هللا« گرم کرده است و من دارم فکر می کنم به اینکه اصالً 

می شود پدرها عاشق پسرشان نباشند؟

حماسه مکتوب
دوره ۳۴ ســاله امامت امام ســجاد)ع( که از عصر عاشــورا آغاز شــد به خاطر 
حادثه عظیم و تاریخ ساز عاشورا، مقطع بسیار مهم و عبرت آموزی از دوران 
2۵0 ساله  مبارزات ائمه)ع( به حساب می آید؛ چون از رهگذر همین دوره است 
که حماسه و حرکت حسینی در عاشورا به مفهومی به نام نهضت حسینی 
تبدیل می شود. در حالی که به نظر می رسد جای چند کتاب درست و حسابی 
در مورد این دوران، در کتابخانه ها و انتشاراتی های ما خالی است، چند ماه 
پیش خبر انتشار کتاب »حماسه امام سجاد)ع(« آمد و حاال هم خبر رسیده 

قرار است این کتاب مهم در مشهد رونمایی شود.
کتاب »حماسه  امام سجاد)ع(« در واقع حاوی بیانات و گفتارهایی از رهبرمعظم 
انقالب درباره نحوه و ماهیت مبارزات سیاسی و فرهنگی امام سجاد)ع( است.
این کتاب را انتشارات انقالب اسالمی )وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 

انقالب( در سه بخش تنظیم و منتشر کرده است. 
بخش نخست که با عنوان »به جای مقدمه« آورده شده، مشتمل بر سخنرانی 
رهبر انقالب در کنگره  جهانی امام رضا)ع( است. رهبر انقالب در این سخنرانی 
که در ســال 1۳6۵ ایراد شــده بود به تبیین نظریه   انســان 2۵0 ساله پرداخته 
بودند. بخش اصلی کتاب هم به چهار گفتار از ایشان درباره مبارزات سیاسی 
و فرهنگی حضرت زین العابدین)ع( اختصاص یافته که سال 1۳۵2 در جمع 

پرشــور جوانان و نمازگزاران مســجد کرامت 
مشهد مقدس بیان شده است. 

در ضمــن با هدف غنــای مطالب و تکمیل 
مباحث در موضوع زندگی امام سجاد)ع(، 
مجموعه مصاحبه های مجله  پاسدار اسالم 
با ایشــان که در ســال 1۳61 انجام شــده به 
همــراه برخی اضافات و ارجاعات در بخش 

سوم کتاب آورده شده است.
آیین رونمایی از این کتاب، فردا )چهارشنبه 
علمــا،  از  بــا حضــور جمعــی  اســفند(   1۳
پژوهشگران و شاگردان قدیمی رهبر انقالب 
در دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی برگــزار 

خواهد شد.

 بر در و دیوار حرم
 نقش عشق انداخت و رفت...

زینبی: زن، سال 1۳26 برای امرار معاش به مشهد مهاجرت می کند و در 
کوچه حســن قلی در پایین خیابان ســاکن می شود. او دست سه پسرش 
را می گیرد و به ضامن آهو پناه می برد. پرسان پرسان سراغ بزرگ تر حرم 
را می گیرد تا به معمار وقت حرم، اســتاد شــکرهللا خوش دســت برســد و 

پسرانش را به او بسپارد. 
محمدعلــی الهامــی نیا 1۳ ســاله و برادرانش از آنجا می شــوند شــاگردان 
مرحوم خوش دســت. میان آن ها محمدعلی دســتش جور دیگری به کار 
می چســبد. او خواندن و نوشــتن را در کالس های شــبانه اکابر می آموزد 
و نخســتین کارش در آســتان قدس را در 1۳2۷ زیر نظر اســتادش انجام 
می دهد. استاد به او پر و بال می دهد تا در 1۵ سالگی معمار قابلی شود. 
الهامی نیــا وقتــی در بنایی اســتاد می شــود به ســراغ فراگیــری تزئینات و 
هنر های سنتی ایرانی می رود که در بنای حرم کاربرد فراوانی دارد. نمای 
کار ساعت باال خیابان را استاد الهامی نیا انجام می دهد. او پیش استادان 
و هنرمنــدان مختلــف آســتان تعلیــم می بیند و با ذوقی کــه دارد خودش 

استادکار قابلی می شود. 
الهامی نیا در سال 1۳۳۸ در 2۵ سالگی معمار توانمندی است که می تواند 
همه کار های طراحی، معماری و تزئینات سنتی یک ساختمان را برعهده 
بگیرد و به انجام برســاند. کارگاه معرق کاری شــماره 11 در صحن کهنه را 
به او می سپارند تا تعدادی شاگرد زیرنظرش کار کنند. او سرپرشوری دارد 
و محدودیــت را دوســت ندارد؛ دلش می خواهــد بتواند از همه خالقیتی 
کــه دارد بهــره گیرد و آن را پــرورش دهد. دو ماهی مرخصی بدون حقوق 
از آستان می گیرد و به شیراز می رود. آرامگاه »روزبهان« در محله »درب 
شیخ« شیراز از مکان های گردشگری فارس توسط الهامی نیا در این مدت 
بنا می شــود. این مرخصی ادامه دار شــده و چندســال ارتباط کاری اش با 
آستان قطع می شود. آرامگاه »شاه داعی الی هللا« در شیراز، آرامگاه سید 
مرتضی و مسجد سعیدی در کاشمر و مرمت »امامزاده محمد محروق« 
در نیشــابور هــم زاییــده ســرپنجه های هنرمنــد الهامی نیاســت. آرامــگاه 
کمال الملــک و خیــام هــم از اماکــن سرشناســی هســتند که از انگشــتان 
مرمتگر او محروم نمانده اند. کار بقعه و معرق بهشت فضل بن شاذان هم 
از دیگر هنر های نمایان شده استاد است. در شاهرود آرامگاه ابوالحسن 
خرقانی را که حاال یکی از نقاط گردشــگری این شــهر محســوب می شود 
بنا می کند. پیرمرد معرق کار در شیلگان در نقطه صفر مرزی هم کاری را 
به انجام می رســاند. او در جای جای ایران از خودش یادگار های نفیســی 
به جا می گذارد که قدر و قیمتش بعد ها معلوم می شود. الهامی نیا پس 
از سال ها برای ساخت کتابخانه حرم مطهر به این مجموعه بازمی گردد 
و همه تزئینات آنجا را خود به عهده می گیرد. او تا بازنشستگی در واحد 

طراحی های ســنتی حرم مشــغول به کار است و حتی مدتی 
نیــز سرپرســت ایــن بخــش می شــود. اکنــون قــدم بــه قدم 

کارهــای پیرمــرد در حــرم خوش منظــری می کنــد تــا هنر 
دست معمار چیره دستش را یادآور شود. کار هایی که 
از ایوان ورودی صحن جمهوری، نمای بیرونی کتابخانه 
حرم تا صحن انقالب و آزادی کشــیده می شــود و ما 

را به موزه آســتان قدس و نما های پشتی موزه 
و صحــن جامــع رضــوی و مســجد 

 گوهرشــاد و گنبــد هللا وردی خان
و صحن بعثت می کشاند. ساده 
بگویم در حرم جایی نیست که 

حاصل هنر پیرمرد کاشی کار 
از  کــه  هنــری  نبینیــم.  را 

نوجوانــی تا کهنســالی او 
انــگار  دربرمی گیــرد.  را 
پیرمــرد بــر در و دیــوار 
حرم نقش عمر انداخته 
است. او سال پیش به 
رحمــت خــدا رفت ولی 
ســال  ســالیان  هنــرش 

زنده خواهد ماند.

»به حِق حق که در این در کسی نشد مأیوس«

معین اصغری: یکی از زیبایی های دل انگیز و تماشایی حریم ملکوتی حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( کتیبه هایی است که با خطوط برجسته و حجاری شده 
با طرح های متنوع و زیبا، بر پیشانی کاشی های رنگین بر سینه شفاف سنگ های 
مرمر و در دل گچبری ها و ترنج های سقف و ستون، رواق و ایوان و در و دیوار، 
چشم های بیننده را می نوازد و گاه پوشش زرین و سیمین و خطوط نقره ای و 

طالیی و الجوردی بر دلفریبی و جلوه و جالل این کتیبه ها می افزاید.
یکی از همین اشعار، قصیده ای است از مرحوم »سرخوش« به خط نستعلیق 

»میرزا محمدحسین اصفهانی«:
در آستانه این شاه کی سپاه که کوفت

کمینه چاکر او کوس بر سر کاووس
بعضی از قافیه ها با برخی از مضامین آنچنان چفت شده اند که انگار آن قافیه 
اصــالً هیــچ کارایــی دیگری جز در آن اشــعار ندارد. به عنــوان نمونه قافیه این 
شــعر که اگرچه در نگاه اول ســخت محســوب می شود اما به دلیل چند واژه 
پابوس، طاووس و توس دقیقاً مناسب اشعار رضوی است و تا دلتان بخواهد 
با این قافیه ها غزل، قصیده، رباعی و دوبیتی داریم. طبیعتاً وقتی کلیشه ای 
در موضوعی رایج شود دیگر سکه آن متاع از رونق می افتد و به شخصه وقتی 
شعری می بینم که با این قافیه شروع می شود از همان ابتدا ناامید می شوم که 
بخواهم مضمونی تازه یا پنجره ای جدید در آن ببینم، اما به هر حال باید گفت 
اشعار خوبی هم گفته شده که قابل چشمپوشی نیست. مثل غزل کوتاه و 
معروف سیدحمیدرضا برقعی که از همان ابتدا خوب آغاز می شود: » ای خادم 

کلیسا، دیگر مزن به ناقوس/ خاموش کن صدا را، نقاره می زند توس«.
همای اوج امامت که رنگ و رونق یافت

ز فرّ مرقد او توس چون پر طاووس
پرنده هما در اسطوره های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه اش 
بر سر هر که بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید، به همین دلیل به مرغ 
سعادت معروف شده است. شاعر می گوید پرنده سعادت والیت و امامت در 

توس به جایگاه خود رسید و قدر و قیمت پیدا کرد.
جهان مُِجدّ و مهین خواجه ای که خوانندش

خدیر توس و انیس النفوس و شمس شموس
زبان این بیت به یکباره متفاوت می شود و اگرچه ابیات قبلی هم خیلی روان نبود 
اما اینجا دیگر به کل دگرگون می شود. مهین به معنای بزرگ تر و خدیر به معنای 

خوب است و سایر القاب هم که عربی و به گوش آشناست.
نکرده فکر به تاریخ سال »سرخوش« و گفت

»به حق حق که در این در کسی نشد مأیوس«
)12۷2 ه. ق.(

متن بسیاری از کتیبه ها آیات کریمه قرآن، احادیث نورانی نبوی و سخنان گهربار 
ائمه معصومین)ع( و متن بسیاری دیگر، اشعاری متین و مستحکم در قالب 
قصیده، قطعه، غزل و رباعی است که در بیشتر آن ها بیت پایانی، ماده تاریخ 
بنای ساختمان یا تعمیر، مرمت، کاشی کاری و آینه کاری است. البته شاعر در 
پایان این قصیده می گوید برایم مهم نیســت و نمی خواهم به ماده تاریخ آن 

فکر کنم. 

ادب الرضا

بازارچهیادداشت

نمای نزدیک
میهمانی از پاریس   عکس: وحید بیات / قدس

محمد تربت زاده: خیلی قبل تر از آنکه »بولینگ« بازی کردن میان بچه ها 
 مد شــود، ما توی خیابان ها هفت ســنگ بازی می کردیم. زیاد از قوانین 
هفت سنگ سر در نمی آوردم اما از تماشای مسابقات بین محله ای، جسته 
و گریخته چیزهایی درباره قوانینش دستم آمده بود. تیم هفت سنگ محله 
ما برای خودش برو و بیایی داشت. آن قدر بازیکن حرفه ای داشتیم که هر 

محله ای جرئت نمی کرد رو در روی تیم ما بازی کند.
وسط یکی از مسابقات حیثیتی مان با چند محله آنطرف تر بود که یکی از 
بازیکن هایمان مجبور شد به خاطر مریضی مادرش قید مسابقه را بزند. 
من چهار پنج سال از بازیکن ها کوچک تر بودم و فقط اجازه داشتم از توی 
پیاده رو، بازی را تماشا کنم اما آن روز نفهمیدم چه شد که به علت کمبود 
بازیکن من را کشیدند بردند وسط کوچه. آن قدر بد بازی کردم که تیممان 
باخــت و لکــه ننگ این شکســت تا ابد روی پیشــانی من 
ماند. از همان روز به بعد من تمام تمرکزم را گذاشتم 
 روی یاد گرفتن هفت ســنگ. غرور کودکانه ام طوری 
در هــم شکســته بود که حاضر بــودم همه چیزم را 
بدهم اما بتوانم یک بار دیگر در یک مسابقه رسمی 

وارد میدان شوم و باخت آن روز را جبران کنم.
من آن روزها همه چیز را شبیه به توپ و سنگ می دیدم. 

بــرای زیــارت بــه حــرم حتی روزهایی که 
فتیــم  می ر
هم تمام 
فکــر 

و ذکرم هفت ســنگ بود. دور از چشــم پدر و مادرم، جوراب هایم را گلوله 
می کردم تا شکل توپ شود و چندین مهر را روی هم می چیدم. بعد سعی 
می کردم تمام هم سن و سال های خودم را از گوشه و کنار حرم جمع کنم و 
بدون آنکه پدرومادرها بفهمند، با مهرها، هفت سنگ بازی می کردیم.وسط 
یکی از همین بازی ها هم بود که چنان محکم به مهرها ضربه زدم که چند 
دانه از آن ها ُخرد شد. پیش از آنکه به خودم بیایم یک دست چروکیده 
خوابید زیر گوشم. من چهره پیرمرد عصبانی  را هیچ وقت ندیدم اما زمانی 
که توی بغل مادرم اشــک می ریختم، چهره  او را شــبیه به غول های توی 

کارتون ها تصور می کردم.
بعدها همه من را بابت سروصدا راه انداختن وسط صحن و شکستن مهرها 
مالمت کردند اما هیچ کس نمی دانست که من قبل از آنکه بازی را شروع 
کنم، از آقا اجازه گرفته ام. حتی احدی خبردار نبود که من نیت کرده ام در 
صورت پیروزی در مسابقه حساس جمعه شب، با پول تو جیبی هایم یک 

بسته مهر نذری بخرم.
همین هم شد که وقتی مسابقه جمعه را بردیم و بازیکن ها من را به عنوان 
کاپیتان جدید تیم هفت سنگ انتخاب کردند، بی خیال کیک و نوشابه بعد 

از بازی شدم و پول هایم را نگه داشتم برای خرید مهر نذری.
چند شب بعد، زمانی که پالستیک مهرها را توی جامهری سبز رنگ خالی 
کردم، یواشکی هفت دانه را گذاشتم توی جیبم و جوراب هایم را بدون آنکه 
پدرم ببیند درآوردم. می دانستم که باید با سنگ های واقعی و توی کوچه 
خودمان تمرین کنم اما ته دلم شک نداشتم که پیروزی روز جمعه، بابت 
دعای آقا بوده. برای همین می خواستم قوِل جام رمضان را هم از آقا بگیرم!

همه چیز از مُهر های حرم شروع شد

کاپیتان هفت سنگ

به عنوان نخستین پرسش، چگونه باید به والدین   
اهمیت مسئله الگو و قهرمان را یادآور شویم و در این 

مورد رویکردی کاربردی داشته باشیم؟
صحبت کردن از الگوها بحث بسیار مبنایی و جذابی 
است. در جریان تربیت در دنیا تقریباً تمام رویکردهای 
تربیتی با تمام اَشــکالی که دارند یک وجه مشــترک 
همه آن ها تالش برای پختگی نســل نوپا و رســاندن 
آن ها به حد مطلوب است. یکی از لوازم این پختگی در 
تمام دوران های سنی برای رسیدن به این حد مطلوب 
در الگو پِی جویی می شود. در دوره ای مثل دوران مدرن 
این گونه مطرح شد که چرا باید این نمای مطلوب را 
در ســرمایه های فرهنگی تمدنی گذشته جست وجو 
کنیم؛ در حالی که می توانیم بسته به نیاز امروز هر چه 
را که اراده کنیم بسازیم و الزم نیست رگ و ریشه ای 
در زمینه های تمدنی فرهنگ گذشته داشته باشد. با 
ابزار رسانه می توانیم الگویی که ساخته ایم را به هویت 
تبدیل کنیم؛ مثالً بتمن یک هویت ساخته شده از این 

جنس است.

پرسشی که امروزه ذهن بسیاری از والدین را شاید   
درگیر کرده باشــد این است که الگوهایی مثل بتمن 
و مرد عنکبوتی چه مشکالتی برای فرزند من دارند؟ 
نتایج مصرف کاالی فرهنگی مبتنی بر الگوهای مدرن 

چیست؟
 چیزی که دنیای مدرن در زمینه الگوسازی ارائه کرد 
برعکس موجب شد که بچه های ما سطحی شوند. 
ما به عینه شــاهد بودیم که بچه ها در موقعیت های 
یادگیــری که قرار می گرفتنــد در همان نقطه متوقف 
و تنبل و تن پرور شــدند. تفاوت اسطوره های گذشته 
کــه در بســتر فرهنگــی تمدنــی ســاخته شــده بودند 
بــا الگوهــای مــدرن در ایــن بود کــه رگ و ریشــه و پِی 
آن ها در تجربه های زندگی و آرزوهای نسلی یک قوم 
خیلی روشن بود. برای نمونه حس تمایل به قدرت و 
فرایندهایی که رستم در حال طی کردن آن هاست با 
آمال و آرزوهای فرهنگ مردم در طول سالیان آمیخته 
و جزو این ســبک زندگی شده است، دقیقاً برخالف 
شخصیت های دنیای مدرن که دارای خألهای فراوان 
هستند. شخصیت های اسطوره ای گذشته تحول پیدا 
می کنند ولی بتمن نه رشد می کند، نه ازدواج و نه حتی 
بچه دار می شود. در زندگی ما آدم ها شخصیتی مثل 
رستم که شکست می خورد و فراز و فرود دارد بسیار 
ملموس تر از بتمن یا مرد عنکبوتی است. نتیجه ای 

کــه تــا اینجای بحث به آن رســیدیم این شــد که 
ســرمایه های فرهنگی تمدنی گذشته 
به خصوص در فرایندهای زندگیشان 
بسیار به ما نزدیک تر بودند بنابراین 
امــکان  و  همذات پنــداری  امــکان 
اســتفاده کــردن از آن الگوهــا بــرای 

زندگی واقعاً راحت تر بود.

چرا سرمایه های تمدنی گذشته   ما با وجود مزیتی   
که اشاره کردید عمالً پیاده نمی شوند؟

اینکه چرا ما نتوانستیم از این الگوها استفاده کنیم 
به خطای بسیار بزرگی برمی گردد که در خصوص این 
الگوها مرتکب شدیم. خطا این بود که فاصله مان با 
این الگوها را آن قدر زیاد کردیم که دسترسی به آن ها 
ناممکن می نمود. مثالً اگر به نوع معرفی شهیدان در 
این سالیان نگاه کنیم فکر می کنیم که شهدا مالئکی 
بوده انــد که فقــط دوره ای روی زمین زندگی کرده اند و 
اصالً رسیدن به آن ها امکان پذیر نیست و به همین 
دلیل مخاطب نمی تواند با شهید حس همذات پنداری 
داشته باشد. شاید اگر ما مفهوم قداست را از دوران 
زندگی یک شهید حذف می کردیم و برعکس مسئله 
تحول را جایگزین می کردیم چه بسا که شهید خیلی 
بیشــتر قابلیت الگوگیری پیدا می کرد. اگر کســی از 
ما پرسید آیا می شود از سرمایه های فرهنگی تمدنی 
گذشــته برای تغییر نســل جدید اســتفاده کرد باید 
بگوییم: بله! و اگر پرسید چرا؟ باید بگوییم به این دلیل 
که تولید آن ها در بستر فرهنگی تمدنی یک  شبه و 
توســط گروهی خاص اتفاق نیفتاده اســت. حتی در 
بازتولید داســتان ها توسط فردوسی این مطالب یک 
شبه به ذهن فردوسی خطور نکرده و در رفت و برگشت 
بین دوره های مختلف ملموس تر شده است. به نظرم 
خطای دیگر ما به تعریفمان از معنویت برمی گردد آنجا 
که ما معنویت را متوقف بر پس از اســالم می دانیم 
در حالی که یکی از دالیل توســعه اســالم در ایران و 
پذیرش آن معنویت خواهی بوده که در جامعه ایرانی 

وجود داشته است.

آسیب شناسی شما بر رویکردهای مدرن نسبت به   
این مسئله چیست؟

یکی از مسائلی که در رویکرد مدرن در روان شناسی 
مطرح می شــد این بود کــه کودک نمی تواند مفاهیم 
عمیــق انتزاعــی را درک کرده پس ما نمی توانیم به او 
آمــوزش دهیم. نظری بود که پیاژه در آزمایش هایش 
به آن رسیده بود. با گذشت زمان رویکردهای جدیدی 
مطرح شــد که با نظر پیاژه تعارض داشــت و آن را رد 
می کرد. باید ببینیم که خاصیت پذیرفتن نگاه پیاژه در 

عمل برای ما چه بوده است؛ نگاهی که منجر به سطحی 
شدن بچه های ما شد. ارتباط با نسل های گذشته که 
بوستان و گلستان و منابع فرهنگی تمدنی ما به آن ها 
تدریس می شد، نشان می دهد وقتی این فرد در مثالً 
۵0 ســالگی در موقعیت های گوناگون قرار می گیرد از 
اندوخته اش استفاده می کند و برای مثال یکی از امثال 
و حکم را به زبان می آورد. اکنون یکی از پرسش هایی 
که مطرح می شود این است که این گونه که ما داریم 
با بچه ها رفتار می کنیم و مفاهیم انتزاعی را به او با این 
استدالل که ذهنش کشش ندارد، آموزش نمی دهیم 
 در چنیــن موقعیتــی این کودک در ســن ۳0 ســالگی
چطــور می خواهــد از ســرمایه ها و اندوخته های خود 
شاهدی برای صحبتش بیاورد؟ در ۳0 سالگی دیگر 
فرصت و فراغت حافظ و سعدی خواندن برای چنین 

فردی هرگز فراهم نخواهد شد.

حاال که به این نتیجه رسیدیم چطور این باور را هم   
بین متولیان امر و هم مردم ترویج 

کنیم؟
درســی کــه اکنــون مــا از 
گذشــته می گیریــم ایــن 
اســت که مبنای ما باید 
ســرمایه های فرهنگــی 
تمدنی گذشــته باشد 
و ایــن ســرمایه ها بایــد 
با توجــه به تجربیات 

امروز ما پاالیش شــود. توجه به امر پاالیش موجب 
می شود تا ما در آن سرمایه متوقف نشویم. چرا پس 
از ۴00 سال هنوز جامعه مالصدرایی دیگر را به خود 
ندیده است؟ به نظرم دلیلش کم توجهی به پاالیش 
این سرمایه ها بر مبنای تجربه ها بوده است. به نظرم 
یکــی دیگر از اشــکاالتی که در این زمینــه وجود دارد 
بررسی نکردن میزان همپوشانی اهداف و عملکردها 
در فضای آموزش رسمی و غیررسمی است. من 
دانشجویی را ملزم به  تحقیق در این مورد کردم 
و متأسفانه نتایج حکایت از فاجعه ای عمیق در 

این زمینه داشت.

بــه نظر برای تجربــه چنین فضایی والدین   
باید از آگاهی و آموزش الزم برخوردار باشند، در 

این مورد باید چه کرد؟
اساس جریان تربیت مربوط به بزرگسالی 
اســت کــه اگــر غیر ایــن صــورت می بود 
باید مدل تربیتی پیامبر)ص( را اشتباه 
دانســت؛ چراکــه مخاطبان ایشــان را 
بیشــتر افراد تقریباً ۳0 ســال به باال 
تشــکیل می دهنــد. آقــای صفایــی 
حائری اعتقاد دارد انسان دو فصل 
دارد؛ یــک فصــل پیــش از بلــوغ و 
دیگری پس از بلوغ. این بلوغ ربطی 
به ســن ندارد و فردی شــاید در 1۵ 
ســالگی به بلوغ برسد، دیگری در 
۴0 ســالگی و فــرد دیگــری شــاید 
هرگز به بلوغ نرســد. کار انبیا)ع( 
این بوده که انســان ها را به بلوغ 

برسانند. به نظرم یکی از اشکاالت امروز ما تفکیک 
دنیای کودکان از بزرگســاالن اســت. مثالً بچه ها را 
در چنیــن محیط هایــی می آوریــم و حــس عاطفــی 
و هیجانــی آن هــا را تحریک می کنیــم ولی وقتی به 
منــزل می رونــد اصــالً پدر و مادرشــان هیچ حســی 

نســبت به ایــن تجربه فرزندشــان ندارند. 
مــا  امــروز  نیازمندی هــای  از  یکــی 

شاید باشگاه سازی در حوزه های 
فرهنگــی اســت کــه مخاطــِب 

محوری آن خانواده باشد.

نکته پایانی اگر هســت در   
پایان مصاحبه بفرمایید؟

در حــال حاضر روی این نظر 
بــه صــورت جــدی کار می کنم 

کــه حرکت مطلوب یک جامعه 

آنجایــی اســت کــه بایــد روی تربیت بزرگســاالن 
هــم ســرمایه گذاری کنیــم. ما به خطــا همه چیز 
را روی تربیــت کــودکان ســرمایه گذاری کرده ایم و 
نتیجه اش این شده که یک عده انسان بی تربیت 

در حال تربیت فرزندان هستند. 
اگر ما جرئت مندی استفاده از تجربیات گذشته را 
داشته باشیم یقیناً نتایج بسیار مطلوبی 
علــوم  در  بــود.  خواهیــم  شــاهد  را 
تربیتــی بــاور بر این اســت هر کاری 
کــه می کنیم ســهمی از اثرگذاری را 
دارد اما مسئله مهم امروز ما انجام 
کارهــای خــوب نیســت بلکــه باید 

پرداختن به اولویت ها باشد.

گفت وگو با دکتر حسین باغگلی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی درباره مدل های موجود و مطلوب تربیتی

باید روی تربیت بزرگساالن هم سرمایه گذاری کنیم

کتابخانه

پرسه در صحن

فاطمی نسب، فاطمی نژاد: در طول تاریخ انسان 
همیشه می خواسته ارزش های پذیرفته خود را 
به نسل های بعد انتقال دهد و آموزش و پرورش 
همــواره بــرای رســیدن بــه هــدف یــا هدف هــای 
معینی انجام گرفته و الگوهای متفاوتی نیز به 
این منظور به تجربه گذاشته شده است. ما در 
گفت وگو با دکتر حسین باغگلی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه فردوسی 
و مدیــر عامــل بنیــاد 
فرهنگی رضوی درباره 
موجــود  مدل هــای 
و مطلــوب تربیتــی و 
نقــش تربیتی الگو و 
قهرمــان به گفت وگو 
نشســته ایم کــه در 
ادامه می خوانید.

یکی از اشکاالت امروز ما تفکیک 
دنیای کودکان از بزرگساالن است. 
یکی از نیازمندی های امروز ما شاید 
باشگاه سازی در حوزه های فرهنگی 

است که مخاطب محوری آن 
خانواده باشد



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

دومین کرسی حفظ ویژه خواهران برگزار شد     حجت االسالم والمسلمین میریان اعالم کرد دومین کرسی حفظ ویژه خواهران شرکت کننده در »طرح حافظون روزنامـه صبـح ایـران
رضوی« با حضور جمعی از اساتید و فراگیران این طرح در محل دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی برگزار شد. میریان با اشاره به تبیین شیوه های حفظ و تثبیت آیات 
قرآن کریم در این مراسم افزود: مرور و تثبیت آیات حفظ شده باید به صورت مداوم و منظم انجام شود تا در این صورت حافظ بر محفوظات خود تسلط کامل یابد.

آثار مرحوم عمواوغلی در نگارخانه 
موزه رضوی به نمایش درآمد

معاونــت امــور موزه هــای آســتان قــدس رضــوی در 
نخســتین نمایشگاه مشترک خود با میراث فرهنگی 
خراســان رضــوی آثــار مرحــوم بهروزعلــی عمواوغلی، 
اســتاد پیشکســوت مرمت و احیای بناهــای تاریخی 
و آثــار مــوزه ای را در نگارخانه مــوزه رضوی به نمایش 

درآورد.
محمدرضــا پهلــوان، رئیس گــروه موزه هــای اداره کل 
میراث فرهنگی خراسان رضوی در حاشیه افتتاح این 
نمایشــگاه، ضمــن معرفی ابعاد مختلف شــخصیتی 
ایــن هنرمنــد فقید، ثبات و ماندگاری بســیاری از آثار 
هنــری معمــاری بناهــای تاریخــی اســتان را مرهــون 

تالش های وی عنوان کرد.
وی، مرمــت ســایت مــوزه بندیان درگز دوره ساســانی 
را یکی از شــاهکارهای مرمت این استاد فقید عنوان 
کــرد و گفــت: بــه لحــاظ ظرافت و ســختی کار مرمت 
این بنا، اســتاد عمواوغلی تنها کسی بود که توانست 
به حفظ و احیای نقش های برجسته ارزشمند اقدام 

کند که این کار به تنهایی دو سال زمان برد. 
پهلوان با اشاره به ذوق هنری استاد در خلق تصاویر 
و همچنین آثار به نمایش درآمده در این نمایشــگاه، 
به اثری از این هنرمند اشاره کرد که با امضای استاد 

فرشچیان به تأیید رسیده بود.
مرجان اکبری، معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی 
نیز در حاشیه برگزاری این نمایشگاه ضمن برشمردن 
خاطراتــی از همکاری با اســتاد بهروزعلی عمواوغلی، 
توجــه بــه کار و ســعه صــدر وی را در مرمــت کارهــای 
هنری از شاخصه های رفتاری ایشان در حیطه مرمت 

برشمرد.
وی ضمــن ابــراز خرســندی از برگزاری این نمایشــگاه 
دســت  ایــن  از  نمایشــگاه هایی  برگــزاری  گفــت: 
زمینه ای برای آشــنایی و معرفی اســتادان اهل فن به 
عالقه مندان این رشته و معرفی الگویی توانمند برای 

فعاالن این عرصه می تواند باشد.
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نجمه نعمتی- خبرنگار آستان نیوز از بوشهر: 
چشــم پــدر نیاز به چکاپ داشــت و قســمت 
ایــن بــود کــه مــن هم بــا او همــراه شــوم تا به 
مطــب دکتــر یزدان پنــاه برویــم. دکتــر جوان و 

متخصص شهرمان.
قــدم کــه بــه مطــب گذاشــتیم، حــس و حال 
خاصــی در فضــا مــوج مــی زد. حــال و هــوای 
و  مــی داد  آدم  بــه  خوبــی  احســاس  مطــب 
برخــالف خیلی از مراکز درمانی اینجا حســی 
پــر از آرامش داشــت. پــس از کمی پرس وجو 
متوجــه شــدم ایــن دکتــر، خادمیــار ســالمت 
اســت. خادمیــاری کــه بــه نیــت مهربانی های 
امامــش لبــاس خدمــت بــر تن کرده اســت تا 
بــه جــز بیمــاران عــادی، یاری رســان بیمــاران 
نیازمنــد باشــد. همیــن موضوع بهانه ای شــد 
تــا بــا ایــن پزشــک جــوان چنــد دقیقــه ای بــه 

گفت وگو بنشینم.

عنایت حضرت زهرا)س(»
می خواهــم خــودش را بیشــتر معرفــی کنــد. 
بــا خوش رویــی می گویــد: »احمــد یزدان پنــاه؛ 
متخصص و جراح چشــم  هســتم. در بوشــهر 
متولد شــدم و 35 ســال دارم«. از او می پرســم 
چطور شــد به فکر پزشــک شدن افتاد. جواب 
می دهــد: »من تــا حاال هر چــه در زندگی دارم 
از لطــف خداونــد و عنایــت حضــرت زهرا)س( 
اســت. در مــورد پزشــک شــدن هم بــه همین 
صــورت. در دوران تحصیلــم بــه ایــن شــغل 
عالقه منــد شــدم و بــا تــالش و کوششــی کــه 
کــردم و لطفــی کــه شــامل حالــم شــد، موفــق 
شدم به این هدف بزرگ برسم«. وقتی متوجه 
می شــوم دکتــر یزدان پنــاه در ســال ۱3۹۷ در 
رشــته چشم پزشکی به عنوان جراح تخصص 
گرفتــه و بــا پشــتکار مثال زدنــی اش در ابتدای 
ســال ۱3۹۹ برای نخســتین بار در بوشهر مرکز 
جراحــی و کلینیــک تخصصی چشم پزشــکی 
را بــا ظرفیــت ســه اتــاق عمــل جراحــی، چهــار 
 تخــت جراحی و ۱۰ اتاق بســتری VIP و تعداد

5۰ نیرو بدون کوچک ترین وابستگی و دریافت 
تســهیالت بانکی راه اندازی کرده است، هدف 
او از راه اندازی این مرکز را جویا می شوم. پاسخ 
غرورانگیــزی می دهد: »تنها هدف من خدمت 
به همشهریان و هم استانی های عزیزم است تا 
از رنج سفر آن ها به دیگر استان ها برای درمان 
کــم کنــم. ولــی ایــن، همه هــدف من نیســت. 
آرزوی بزرگــم ایــن اســت در آینــده بوشــهر بــه 
قطب چشم پزشــکی در منطقه تبدیل شــود و 
هر چه در توان دارم برای تحقق این خواســته 

به کار می برم«.

شیرینی خدمت»
بــه چهــره مصمــم دکتــر کــه نــگاه می کنــم به 

این نتیجه می رســم، هر وقــت نیروی جوانی، 
ایمان و جهادی عمل کردن در یک نفر جمع 
شود هیچ کاری برای آن فرد ناشدنی نیست. 

بــه خصوص بــرای دکتر احمــد یزدان پناه که 
غیــر از افتتــاح این مرکــز، اقدام هــای دیگری 
مثــل تزریق آمپول داخل چشــمی آواســتین 
را نیــز بــا تعرفــه دولتــی بــرای نخســتین بــار 
در بیمارســتان شــهدای خلیج فارس بوشــهر 
انجــام داده کــه خدمــت بزرگــی بــه بیمــاران 
دیابتــی اســت. ایــن جــوان خادمیــار، ضمــن 
درمــان ارزان، رنــج و هزینــه ســفر بــه دیگــر 
اســتان ها را نیز از دوش همشهریان مبتال به 

دیابت خود برداشته است. 
از او می پرســم، بــا ایــن کارنامــه پرافتخــار، به 
کــدام فعالیت خود از همه بیشــتر احســاس 
از  هالــه ای  را  چشــم هایش  دارد؟  رضایــت 
اشــک می گیرد و متواضعانه جواب می دهد: 

»بــرای مــن هیچ افتخاری باالتــر از خادمیاری 
آستان قدس رضوی و خدمت به عاشقان آن 

حضرت نیست.
افتخاری که یک ســال اســت نصیبم شــده و 
هر ســاعت و لحظه اش برایم دوست داشتنی 

است«. 
او کــه مدیــر عامــل مؤسســه خیریــه حامــی 
دربــاره  اســت،  محــروم  و  ســرطانی  بیمــاران 
خادمیــاری  عرصــه  بــه  ورود  بــرای  هدفــش 
می گویــد: »هــدف اصلــی ایــن بــود کــه دفتــر 
نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در اســتان 
بوشــهر بیمارانــی را کــه مشــکل مالــی دارنــد 
بــه مــا معرفــی کننــد تا بنــده حقیر بــه عنوان 
چشم پزشــک، ایــن بیمــاران را رایــگان درمان 
کنم«. از این پزشــک نمونه و انسان شایسته 
می پرســم پــس از ویزیــت یا درمــان این افراد 
چــه احساســی دارد، لبخنــد روی لب هایــش 
نقــش می بنــدد و بــا آرامش جــواب می دهد: 
نمی توانــم  اســت.  »احســاس خیلــی خوبــی 

توصیفش کنم. 
 ما پزشکان خادمیار، با پیروی از سیره اهل بیت)ع( 
و بــه شــکرانه توانمنــدی و نعمتــی که خــدا به ما 
داده اســت و در این جایگاه شــغلی و علمی قرار 
گرفتیم، قســمتی از این شــکرانه را ســهم همین 
افــراد نیازمنــد و فقــرا می کنیــم. نــه تنهــا مــا کــه 
پزشکان زیادی این عمل را به صورت گمنام انجام 
می دهنــد تا شــیرینی این عمل خیر نصیبشــان 

شود«. 
بیمــاری در انتظــار ویزیــت اســت و فرصــت 
حرف هــای  دکتــر،  پایــان.  بــه  رو  گفت وگــو 
آخــرش را می زنــد: »همــه زندگــی خــودم را 
مرهــون عنایــت پــروردگار، اهــل بیــت)ع( و 
امام رضا)ع( هســتم و آرزو می کنم به زودی 
همــه  ســر  از  کرونــا  منحــوس  ویــروس  شــر 
جهــان کــم شــود. از همکاران خیّــر خود هم 
دعــوت می کنــم بــه صــف پزشــکان خادمیار 
 بپیوندنــد و شــیرینی ایــن خدمــت را از خود 

نگیرند«.

گفت و گو با یک متخصص و جراح چشم

پزشک خادمیاری که زکات علمش را به نیازمندان می دهد

همه زندگی خودم را مرهون عنایت 
پروردگار، اهل بیت)ع( و امام رضا)ع( 
هستم و آرزو می کنم به زودی شر 
ویروس منحوس کرونا از سر همه 

جهان کم شود. از همکاران خیّر خود 
هم دعوت می کنم به صف پزشکان 

خادمیار بپیوندند و شیرینی این 
خدمت را از خود نگیرند
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه های 9606871 و 9606874 و 9606875
شرکت تعاونی صندوق تعاون روستایی ایرانیان به استناد اسناد رهنی شماره 8112- 93/11/28 و 9295- 94/09/12 
و 11228- 95/12/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 350 مشهد علیه آقای امید وفائیان فرزند عباس بشماره ملی 
0702375527 )بعنوان وام گیرنده و اصیل و ولی( و آقای فرزان وفائیان فرزند امید بش��ماره ملی 0950025682 
)بعنوان راهن( اجراییه تحت کالسه های 9606871 و 9606874 و 9606875 جمعاً در قبال مبلغ شش میلیارد و 
چهارصد و سی و پنج میلیون )6/435/000/000( ریال صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 97/03/27 
و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده 
مورد وثیقه: ششدانگ زمین پالک ثبتی بیست و چهار هزار و سیصد و سی و  پنج )24335( فرعی مفروز و مجزی 
شده از هفت هزار و نهصد و پنجاه و یک )7951( فرعی از یکصد و هفتاد و شش )176( اصلی بخش ده مشهد به 
مساحت دویست و چهل و نه ممیز پنجاه و نه )249/59( مترمربع ملکی آقای فرزان وفائیان که برابر گزارش هیئت 
کارشناسان به آدرس مشهد بلوار اقدسیه اقدسیه 33 خیابان شهید شریعتیان فرد 4 میالن دوم سمت چپ مجتمع 
تجاری فرزان به مبلغ هشتاد و پنج میلیارد )85/000/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات 

و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
ملک مورد نظر بر اساس مدارک و مستندات ابرازی و ارائه شده، دارای سند مالکیت به شماره 872337- 91-ه به 
شماره پالک ثبتی 24335 فرعی و مفروز و مجزی شده از 7951 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مشهد قطعه شماره 
2 تفکیکی به مس��احت عرصه 249/59 مترمربع شش��دانگ عرصه و اعیان و وضعیت خاص طلق و بنام آقای فرزان 
وفائیان فرزند امید به شماره ملی 0950025682 می باشد. همچنین براساس مندرجات ظهر سند، شماالً مرزیست 
بطول 12 متر و شرقاً مرزیست بطول 20/80 متر و جنوباً مرزیست بطول 12 متر و غرباً مرزیست بطول 20/80 متر 
است که حدود اجمالی با تصرفات مطابقت دارد. اعیان احداثی دارای گواهی پروانه ساختمانی به شماره 1324391- 
94/02/07 از شهرداری منطقه 12 به شماره کد نوسازی 1- 4- 37- 11- 12 بوده که پس از مالک مبادرت به اخذ 
گواهی پایانکار ساختمانی به شماره 2847913- 97/11/30 نموده و برابر آن زیرزمین به مساحت 189/24 مترمربع 
بصورت یک واحد تجارتی، همکف بصورت شش واحد تجارتی )مغازه( به مساحت مجموع 189/25 مترمربع و طبقه 
اول بصورت ش��ش واحد تجارتی به مس��احت 180/51 مترمربع که به انضمام کلیه مشاعات زیربنای کل 617/20 
مترمربع در آن قید گردیده اس��ت. در حال حاضر از ملک بصورت چهار بر که س��ه بر آن مشرف به پیاده رو و فضای 
سبز )پارک محله( و یک بر دیگر مشرف به خیابان می باشد. طبقه همکف به ارتفاع 1/2 باالتر از سطح پیاده رو اجرا 
گردیده و نمای ساختمان سنگ تراورتن و سازه ساختمان اسکلت فلزی با سقف کمپوزیت درب ها و پنجره های طبقه 
همکف و اول شیش��ه س��کوریت و پله ها سنگ و نرده ها فلزی، س��قف طبقه اول تایل 60*60 و کف آن سرامیک و 
سرویس بهداشتی )در پاگرد پشت بام و زیرزمین( و کف سنگ زیرزمین و دیوارها تا زیر سقف سرامیک درب ورودی 

به ساختمان روالپ و ساختمان فاقد آسانسور و پارکینگ است.
همچنین 3 عدد کنتور آب 7 عدد کنتور گاز و 5 عدد کنتور برق در ملک مذکور نصب ش��ده و نیز در س��اختمان 
سیس��تم اطفاء و اعالن حریق اجرا گردیده اس��ت. توضیح اینکه بنا به اظهارات و مدارک ارائه شده از سوی طرفین، 
تعدادی از واحدها با قولنامه عادی واگذار ش��ده لذا یک واحد در همکف و دو واحد در طبقه اول مجتمع فرزان در 
تصرف غیر بوده که در نظریه کارشناسی ارزش کل ملک لحاظ شده است. با توجه به بازدید میدانی و بررسی های 
صورت گرفته با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و منطقه ای، قدمت بنا و نوع مصالح بکار رفته و کیفیت ساخت، تراکم، 
سطح اشغال، کاربری، ابعاد هندسی، تعداد و عرض معابر و نحوه دسترسی به معابر اطراف قیمت امالک مشابه و با 
لحاظ جمیع عوامل مؤثر در ارزیابی بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارزش 
پایه جهت مزایده ششدانگ عرصه و اعیان احداثی )وفق سند مالکیت و گواهی های صادره شهرداری به شرح فوق( به 
انضمام سایر امتیازات و انشعابات منصوبه، به مبلغ 85/000/000/000 معادل )هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان( 
برآورد و پیشنهاد گردید. همچنین حدود و مشخصات ملک مذکور برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل می باشد:

شماالً مرزیست بطول دوازده متر شرقاً مرزیست بطول بیست متر و هشتاد سانتیمتر جنوباً مرزیست بطول دوازده متر 
غرباً مرزیست بطول بیست متر و هشتاد سانتیمتر.

ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606267011101- 99/12/05 دفتر امالک بازداش��تی فاقد بازداش��تی 
می باش��د. مزایده پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ 85/000/000/000 ریال در روز یکش��نبه م��ورخ 1399/12/24 از 
س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در مشهد، خیابان پاسداران، نبش 
پاسداران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی شعبه اسناد رهنی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. 
الزم به ذکر اس��ت طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از انش��عاب 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 نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به 

صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست.آ-9912371
اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالمجید گلباف ریزه دارای شناسنامه شماره 7915 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900514 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحمن گلباف ریزه ئی به 
شناس��نامه 13 در تاری��خ 1399/05/02 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- مریم جفتائی به ش ملی 0748769560 متولد 1336/01/03 همسر متوفی

2- عبدالرحیم گلباف ریزه  به ش ملی 0748418741 متولد 1355/08/15 فرزند متوفی
3- عبدالمجید گلباف ریزه به ش ملی 0748418751 متولد 1357/08/15 فرزند متوفی

4- حکیم گلباف ریزه به ش ملی 0749379677 متولد 1359/01/15 فرزند متوفی
5- حسین گلباف ریزه ئی به ش ملی 0749781920 متولد 1365/06/30 فرزند متوفی
6- پروین گلباف ریزه ئی به ش ملی 0749761997 متولد 1362/01/12 فرزند متوفی

7- محبوبه گلباف ریزه ئی به ش ملی 0749762004 متولد 1363/06/30 فرزند متوفی
8- حمیرا گلباف ریزه ئی به ش ملی 0740483560 متولد 1379/10/30 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ-9912531
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد مرادی دارای شناس��نامه ش��ماره 46 به شرح دادخواس��ت به کالسه 4/9900156 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خداداد مرادی به شناسنامه 3 در تاریخ 

1394/11/08 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زینت رحمتی باغکی به ش ملی 0749053690 متولد 1325/12/15 همسر متوفی

2- محمد مرادی به ش ملی 0749746157 متولد 1363/06/25 فرزند متوفی
3- احمد مرادی به ش ملی 0749909781 متولد 1365/06/01 فرزند متوفی
4- زهرا مرادی به ش ملی 0731969928 متولد 1343/04/02 فرزند متوفی

5- ماه رخ مرادی به ش ملی 0749392452 متولد 1360/05/20 فرزند متوفی
6- زیبا مرادی به ش ملی 0748948627 متولد 1346/01/03 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ-9912532
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فهیمه یوسفی دارای شناسنامه شماره 0740389742 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900531 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم صدیق امتی به شناسنامه 
1449 در تاری��خ 1373/06/27 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1- عزت صدیقی به ش ملی 0749431334 متولد 1309/05/01 همسر متوفی
2- غالم رضا امتی به ش ملی 0749350067 متولد 1343/01/02 فرزند متوفی

3- محمدرضا امتی به ش ملی 0749352345 متولد 1345/01/15 فرزند متوفی
4- نصرت امتی به ش ملی 0748396896 متولد 1351/01/01 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.. آ-9912533
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای صدیق پیرنیا دارای شناسنامه شماره 0740199821 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900496 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سبحان پیرنیا به شناسنامه 10 در 

تاریخ 1399/10/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عثمان پیرنیا به ش ملی 0749806311 متولد 1367/01/01 فرزند متوفی

2- علی پیرنیا به ش ملی 0740049526 متولد 1369/01/01 فرزند متوفی
3- صدیق پیرنیا به ش ملی 0740199821 متولد 1371/06/07 فرزند متوفی
4- فاروق پیرنیا به ش ملی 0740311050 متولد 1374/12/28 فرزند متوفی
5- محمد پیرنیا به ش ملی 0740491725 متولد 1380/02/20 فرزند متوفی
6- مهتاب پیرنیا به ش ملی 0748715851 متولد 1358/01/01 فرزند متوفی

7- فرخ پیرنیا به ش ملی 0749552972 متولد 1360/04/10 فرزند متوفی
8- آفاق پیرنیا به ش ملی 0749567767 متولد 1362/09/10 فرزند متوفی

9- فاطمه پیرنیا به ش ملی 0740249940 متولد 1373/01/15 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.. آ-9912582
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای موس��ی نظری کاریزی دارای شناسنامه ش��ماره 07401113364 به شرح دادخواست به کالسه 
4/9900420 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صادق نظری 
کاریزی به شناس��نامه 552 در تاریخ 1396/02/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- حلیمه مالیوسفی به ش ملی 0749459700 متولد 1321/08/04 همسر متوفی
2- جعفر نظری کاریزی به ش ملی 49522860 متولد 1347/01/01 فرزند متوفی

3- کاظم نظری کاریزی به ش ملی 0749553197 متولد 1360/06/01 فرزند متوفی
4- غالمعلی نظری کاریزی به ش ملی 0749567104 متولد 1362/06/04 فرزند متوفی

5- موسی نظری کاریزی به ش ملی 7401113364 متولد 1370/05/01 فرزند متوفی
6- فائقه نظری کاریزی به ش ملی 0748691111 متولد 1344/04/10 فرزند متوفی

7- تاج گل نظری کاریزی به ش ملی 0749531940 متولد 1349/03/09 فرزند متوفی
8- شهناز نظری کاریزی به ش ملی 0748697101 متولد 1356/01/01 فرزند متوفی
9- پروانه نظری کاریزی به ش ملی 0748695036 متولد 1352/03/02 فرزند متوفی

10- حنیفه نظری کاریزی به ش ملی 0749545259 متولد 1357/03/01 فرزند متوفی
11- فاطمه نظری کاریزی به ش ملی 0749871881 متولد 1366/06/15 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.. آ-9912534
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم س��رور قادری فرمان  آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 542 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4/9900510 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه محمد 

حس��ینی فرمان آبادی به شناسنامه 162 در تاریخ 1373/08/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- غالم سرور قادری فرمان آبادی به ش ملی 0748655131 متولد 1330/12/02 فرزند متوفی
2- زینب قادری به ش ملی 0748654984 متولد 1328/09/02 فرزند متوفی

3- گلستان قادری به ش ملی 0748655395 متولد 1335/04/02 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ-9912536
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سهیال خواجه محمدی دارای شناسنامه شماره 803 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900509 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قرب��ان خواجه محمدی به 
شناس��نامه 43 در تاری��خ 1390/10/08 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- زینب حسینا به ش ملی 0749521228 متولد 1346/01/01 همسر متوفی

2- حسین خواجه محمدی به ش ملی 0749567902 متولد 1362/03/30 فرزند متوفی
3- حسن خواجه محمدی به ش ملی 0740033026 متولد 1368/06/19 فرزند متوفی
4- احمد خواجه محمدی به ش ملی 0740298925 متولد 1374/06/18 فرزند متوفی

5- عاطفه خواجه محمدی به ش ملی 0740182102 متولد 1372/01/23 فرزند متوفی
6- سهیال خواجه محمدی به ش ملی 0749874104 متولد 1366/11/15 فرزند متوفی
7- عارفه خواجه محمدی به ش ملی 0749867590 متولد 1364/03/20 فرزند متوفی
8- آمنه خواجه محمدی به ش ملی 0749567910 متولد 1362/03/30 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ-9912535
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

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

براب��ر رأی ش��ماره 139960306012003835 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم صغرا نصیری فرزند نصراله بش��ماره شناس��نامه 19 صادره از کاش��مر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 73/04 مترمربع از پالک شماره 839 اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان ترابی 2 پالک 
47 خریداری از مالک رس��می آقای/خانم مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

م.الف 245 آ-9912476
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/27 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/12  

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد محمدزاده

رونوشت اگهی انحصار وراثت
خانم تاجی عبدالهی پور بش��ماره شناسنامه 3591051561 به شرح دادخواست به کالسه 1225/99 از این دادگاه 
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان جعفربامری بشماره شناسنامه 3591089605 در تاریخ 1399/11/18 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :1-متقاضی با مشخصات 
فوق همس��ر متوفی 2-عبدالحواحد عبدالهی پور بش��ماره شناس��نامه3591061689   3- انور بامری بشماره ملی 
3591817317   4- مصطفی بامری بشماره ملی 3580209981    5-فرهاد بامری بشماره ملی 3581012987 
فرزندان ذکور متوفی 6- خدیجه بامری بشماره ملی 3580619845   7-حبیبه بامری بشماره ملی 3580619853    
8-نرگس بامری بش��ماره ملی 3581157284  9- امنه بامری بش��ماره ملی 3581157276 فرزندان اناث متوفی 

،متوفی ورثه دیگری ندارد
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9912562

عظیم بامری – رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

رونوشت اگهی انحصار وراثت
خانم خانی خوش دل  بش��ماره شناسنامه 3421612080 به ش��رح دادخواست به کالسه 1216/99 از این دادگاه 
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان نظر چاکری  بشماره شناسنامه 5979629483 در تاریخ 1380/2/7 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق 

همسر متوفی 2-سعید چاکری فرزند نظر بشماره ملی 0 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 و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد . آ-9912563
عظیم بامری – رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005463 مورخ  19/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم حس��ن یتیم مقدم فرزند محمد بشماره شناسنامه 42 وکد 

ملی 5239977046 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 130/18  متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع 
در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجوفرد محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9912428
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/12                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/28                         
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر 
و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست 
خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف 
براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139960313006006342 مورخ��ه 1399/11/30 تقاض��ای آقاي اورج قاس��می چلیک فرزند 
عباس��علی مبنی بر صدور س��ند مالکیت ششدانگ عرصه یکباب خانه قس��متی از پالک 2819 فرعي از یک اصلی 
بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از وراث مرحوم فریدون خرم پرونده هیأت 
1056 – 98 به مساحت 95 / 292 مترمربع که برای آن پالک 20185 فرعی تعیین شده است اعیانی آن قباًل سند 
مالکیت نیز تحت پالک 20185 فرعی از 2819 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب صادر و 

تسلیم گردیده .م/الف 52 آ-9912537
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1399/12/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1399/12/27 

صالح نجاری –  سرپرست معاونت اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای شماره139960306022000924هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدمتقیان 
فرزندحس��ن به ش��ماره شناس��نامه136صادره ازفریمان کدملی0849433916 دریک باب ساختمان به مساحت 
198.13مترمربع پالک 2376فرعی از276اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است.

لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکورو  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.  آ-9912527                   
تاریخ انتشارنوبت اول:1399,12,12                 تاریخ انتشارنوبت دوم:1399,12,27   

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
حس��ب درخواست خانم مریم بهرامی دارائی به طرفیت آقای محمود عبدالمالکی در پرونده 472/97 اجرایی مبنی 
بر فروش اموال توقیفی نظر به اینکه از یک قطعه زمین زراعی با پالک ثبتی 181 فرعی از 7 اصلی و شماره ثبتی 
29330 به نام فرهنگ عبدالمالکی فرزند درویش توقیف گردیده اس��ت و برابر نظریه کارشناس��ی منتخب به مبلغ 
)1500000000ریال ( معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان برآورد گردیده است که در تاریخ 1400/1/7 روز شنبه 
راس س��اعت 10 صبح در اجرای احکام ش��ورای حل اختالف تویس��رکان به مزایده و فروش گذاشته می شود لذا از 
کسانی که تمایل به شرکت درمزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از انجام مزایده نسبت به بازدید اموال مورد مزایده 
با هماهنگی این اجرا اقدام نمایند سپس در تاریخ فوق جهت شرکت درمزایده در محل اجرای احکام حقوقی شورای 
حل اختالف تویس��رکان حاضر ش��وند ضمنا 10 درصد مبلغ مورد مزایده نقدا و الباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 

مزایده از برنده اخذ خواهد شد . ) م الف 277( آ-9912557
قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان  تویسرکان – سید مهدی سیف 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می  برابر رای ش��ماره  139960326009000437  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اصغر حسینی  فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 10817 صادره ازفامنین دریکباب خانه به مساحت 197/33 
مترمربع مفروز و مجزی شده  ازپالک  104 اصلی واقع درشهر فامنین خریداری با واسطه ازمالک رسمی آقای عباس 
افروز محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 الف285( آ-9912558
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/27

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  فامنین – رضا بیات  
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