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 ناگفته هایی از توسعه  جامعه شناختی نگین مشهد
 با قالب معماری اسالمی

 روحی که 
در این شهر دمیده شد

 امام فرمود: 
دیگر به زیارت من نیا... 
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3

قطار تهران _ مشهد

دچار یعنی عاشق
این بــار آخریــن نفــری بــودم کــه وارد کوپــه شــدم. پیــش از مــن دو نفــر روی 
صندلی هایشــان نشســته بودند؛ یک آقا و یک خانم جوان روبه روی هم کنار 
پنجره. سالم کردم و وارد شدم. با ورود من، مرد جوان با دیدن چمدان سنگینم 

بلند شد تا کمکم کند. از کمکش استقبال کردم...

امام رضا )ع( 
می فرماید: 

دوست داران و 
شیعیان هر امامی را 
با او عهدى است و 

تمامت وفاى به عهد 
و نیکویی انجام دادن 

 آن، زیارت قبر 
ایشان است.

)وسائل الشیعه، ج 
۱۴، ص ۳۲۲ (

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحســین نیکبخت: باالخــره با همــه حرف 
و حدیث هایــی کــه بــود طرح ویــژه تفصیلی بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی مُهر تأیید خورد. البته 
در ایــن یادداشــت قصــد نداریم طرح مــورد نظر و 
حاشــیه هایش را بررســی کنیم فقط داریم از خبر 
سوءاســتفاده می کنیم برای سوژه امروزمان! یعنی 
طبق معمول برمی گردیم به ســال های گذشــته تا 
نخستین طرح تفصیلی پیرامون حرم رضوی را در 

تاریخ، مورد بررسی و بازبینی قرار دهیم. 

خوش نقشه»
اگــر فکر می کنیــد فقط ما امروزی هــا و یا آدم های 
100 ســال اخیــر بــه فکــر طــرح تفصیلــی و ایــن 
جــور چیزها بوده ایم، اشــتباه می کنیــد. طراحی و 
نقشه کشی اساسی و جامع برای زیباسازی بافت 
پیرامونی حرم مطهر، تسهیل رفت وآمد مردم و... 
دست کم سابقه ای 400 ساله دارد و به دوره صفویه 
برمی گردد. طرح جامع که می گوییم یعنی طرحی 
که از همه نظر بتواند نیازهای یک شــهر مدرن و 
خوش نقشه را فراهم کند. نمونه این طرح را حدود 
400 سال پیش؛ زمانی که شاه عباس یکم پس از 
سرکوب ازبک های مهاجم، به فکر افتاد با ساختن 
یک خیابان در مشهد نخستین اقدام مهندسی 
شهرسازی را در این شهر اجرایی کند، می توان دید. 
تا آن زمان مشهد شهری بود که به تدریج و بدون 
نقشه ای منظم و کارآمد، توسعه پیدا کرده و محله 
بر محله اش افزوده شــده بود و هنوز ســیمای یک 

شهر مدرن در زمان خود را نداشت.

حاال چرا »خیابان«؟»
اما برویم سروقت »خیابان«؛ عالمه دهخدا درباره 
ایــن واژه می گوید: هرکوِی)معبری بزرگ تر از کوچه( 
راســت و فــراخ و دراز کــه اطــراف آن درخــت و گل 
باشــد. خیابان در پنج قرن پیش، یکی از نمادهای 
شهرسازی مدرن محسوب می شد و پیش از مشهد، 
هرات، قزوین و اصفهان، صاحب خیابان شده  بودند. 
با این حال، شــرایط مشــهد با آن سه شهر تفاوت 
داشت؛ مشهد شهری بود با محوریت حرم رضوی و 
اگر اقدامی برای توسعه یا مرتب کردن بافت شهری 
آن صــورت می گرفت، باید وجود حرم مطهر حتماً 
لحاظ می شد. بر همین اساس وقتی مهندسان دوره 
صفوی که می گویند شیخ بهایی در رأس آن ها قرار 
داشته  است با حکم شاه مبنی بر ساخت خیابانی 
عریض در مشــهد روبه رو شــدند، حرم رضوی را به 
عنوان نقطه مرکزی آن در نظر گرفتند و مسیر شرق 
به غرب مشهد را انتخاب کردند. چرا؟ چون مسیر 
ترانزیتی شهر از شرق به غرب بود و این مسیر در 
شــمال و جنوب بــه کوه های هزارمســجد و بینالود 
ختــم می شــد. ممکــن اســت این ســؤال هم پیش 
بیاید که ساختن خیابان، به غیر از زیباسازی معابر 

شهری چه فایده های دیگری برای مشهد مقدس و 
بافت پیرامونی حرم داشت؟ خیابان در واقع نمای 
ورودی مشهد را تغییر می داد. تا پیش از آن، هیچ 
معبر مستقیمی به سوی حرم مطهر وجود نداشت 
و زائــران به ویــژه آن هایــی کــه از دروازه شــرقی وارد 
می شدند، با صحنه ای که شایسته مشهدالرضا)ع( 
باشد روبه رو نبودند. ایجاد خیابان موجب می شد 
زائران به محض ورود به مشهد خود را در خیابانی 
ببینند که انتهایش گنبد و گلدسته های حرم مطهر 
می درخشد. این مسئله تأثیر روحی و معنوی خوبی 
بر آن ها داشــت. افزون بر این، نظم ایجاد شــده در 
مســیر حــرم مطهر، ســاماندهی مغازه هــا و از همه 
مهم تــر ایجــاد نهــر آب در وســط خیابان و کاشــت 
درختــان در دو طــرف آن، موجــب تلطیــف عوارض 

تراکم جمعیت و شلوغی ناشی از آن می شد.

3 کیلومتر خیابان، با عرض 30 متر»
ســاخت خیابــان در مشــهد بــه عنوان نخســتین 
طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم رضوی در سال 
986 خورشــیدی آغاز شــد و چهار سال بعد پایان 
یافت. در این مدت، خانه هایی که در مسیر خیابان 
قرار داشت، خریداری شد. البته از مکانیسم این 
کار اطالعــی در دســت نداریــم. براســاس گــزارش 
رضاقلی خــان هدایت که 239 ســال پــس از اتمام 
خیابــان از آن بازدیــد کرده، عــرض خیابان معادل 
28 ذرع )کمی بیشتر از 29 متر( و طول آن حدود 
2 هــزار و 900 ذرع )کمــی بیش از 3 کیلومتر( بوده 
 است. جالب است بدانید بخش اعظم این خیابان 
در قســمت غربی حرم مطهر قرار داشــت؛ چیزی 

بیش از 2 کیلومتر از آن و نصف این مقدار، یعنی 
کمتر از یک کیلومتر، در شرق حرم مطهر ساخته 
شد. دلیل این امر احتماالً باید قرار گرفتن اماکن 
مهم شهری در منطقه غربی حرم مطهر بوده  باشد؛ 
می دانیم که دارالحکومه و بازار در سمت غرب واقع 
بود و اماکن مهمی مانند مسجد جامع گوهرشاد 
نیز به این بخش نزدیک تر بودند. غرب مشهد که 
در آن محله های سرشــور، ســراب و بخش هایی از 
نوغان قرار داشتند، کانون مراکز اداری و اقتصادی 
شــهر محسوب می شد. نخستین طرح تفصیلی 
بافت پیرامونی حرم مطهر، نتایج بسیار خوبی برای 
مردم مشهد داشت؛ رونق بازار، ایجاد فرصت های 
شــغلی در مســیر خیابــان، تردد راحــت و قابلیت 
باالی ایجاد نظم و امنیت شهری از نتایج این طرح 
تفصیلی محســوب می شد. تا پیش از آن، راسته 
بازار مشهد از محله سرشور می گذشت و با عبور 
از بازار بزرگ مشهد و سپس بازار زنجیر وارد حرم 
می شد و در نهایت تا محله نوغان امتداد می یافت. 
طــرح تفصیلــی اول اینکــه دو محلــه باالخیابان و 
پایین خیابان را با دو دروازه مستقل به وجود آورد 
کــه به تدریــج کانــون اصلــی ورود و خــروج مردم به 
شهر شد و دوم، در کنار آن، مجموعه ای از بازارها 
و تیمچه هایــی شــکل گرفت که فضــای اقتصادی 
و رونــق کســب و کار را بــه دنبــال داشــت. اگرچــه 
نخستین پروژه طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم، 
400 سال پیش به پایان رسید، اما تغییرات مربوط 
به نگهداری و توســعه این حوزه با توجه به تغییر 
شــرایط در ادوار مختلف تاریخی، همچنان ادامه 

داشته  است.

کتابخانه »راجه«

محمدرضا انصافی: عالقه و عشق به ساحت مقدس علی بن موسی الرضا)ع( 
مرز نمی شناسد؛ شیفتگان آن حضرت در هر کجای دنیا که ساکن باشند 
دل در گرو مهر او دارند و این ارادت را به هر شکل و شیوه ممکن ابراز 
می کنند. در قلعه محمودآباد جایی در 65 کیلومتری شهر »لکنهو« واقع 
در کشور هندوستان یکی از این نشانه های ارادت در قالب کتابخانه ای 
نفیس خودنمایی می کند؛ بله، چند هزار کیلومتر دورتر از مضجع منوّر 
امــام رضــا)ع( کتابخانــه ای قــرار دارد که از موقوفــات آن حضرت و یکی 
از کتابخانه هــای اقماری آســتان قدس رضوی محســوب می شــود. راجه 
محمدعلی خان، بانی این کتابخانه، از اعقاب اکبرشــاه پادشــاه مشهور 
دودمان گورکانی هندوستان بود. او را از بانیان دانشگاه معروف علیگر 
هم می دانند که به عنوان دانشگاه اسالمی، بیش از یک قرن پیش، مرکز 
مهمی برای علم آموزی جوانان مسلمان و حتی غیرمسلمان در شبه قاره 
هنــد بــود. راجه  محمد علی خان در طــول عمر خود کتاب های فراوانی را 
خریداری و بخش مهمی از کتاب های خطی تمدن اسالمی را از دستبرد 
انگلیسی ها حفظ کرد. مجموعه این کتاب ها، زیرساخت اصلی کتابخانه 
راجــه را تشــکیل می دهــد، مرکزی کــه در ابتدا به نام کتابخانه ســقراط 
معروف بود اما چند نسل بعد به »مکتبه الحسینیه« تبدیل شد؛ جایی 
که مدتی افتخار میزبانی عالمه امینی، مؤلف اثر ارجمند الغدیر و یکی 
از نامدارترین دانشمندان جهان اسالم را داشت. راجه محمدامیراحمد، 
پسر راجه محمدعلی خان، تعدادی از کتاب های خطی کتابخانه را در زمان 
حیات خود به پاکستان و نجف اشرف انتقال داد، اما بخش اعظم این 
گنجینه فرهنگی همچنان در محمود آباد باقی ماند. در 11 ذی  القعده سال 
1409 برابر با 25 خرداد 1368، همزمان با سالروز والدت امام هشتم)ع( 
براساس درخواست متولیان کتابخانه و در خالل مراسمی باشکوه، این 
مکان فرهنگی به عنوان یکی از کتابخانه های اقماری آستان قدس رضوی 
معرفی و تولیت آن به تولیت آستان واگذار شد. این کتابخانه سه تاالر 
مطالعه برای بانوان و آقایان دارد و امروزه اداره آن با بازماندگان خاندان 
راجه محمدعلی خان و زیر نظر ناظر آســتان قدس رضوی اســت. شمار 
کتاب های چاپی این کتابخانه به 37 هزار و 200 جلد می رسد و هزار و 
630 نسخه کتاب خطی نفیس هم جزو دارایی های کتابخانه راجه است. 
از جمله کتاب های بسیار نفیسی که در این کتابخانه نگهداری می شود 
نسخه ای خطی از دیوان صائب تبریزی، به خط خودِ شاعر است که آن 

را کامل ترین دیوان شعر او معرفی کرده اند.

دور دست ها

پرنده شد

رقیه توسلی: تماس واتس آپی گرفته ایم. چهار دوست به شدت دلتنگ 
که حتی قطع و وصل مکرر اینترنت هم از رو نمی بردمان.

یکی از ما که خراسانی است، می گوید بگذارید حکایت حال خوب کنی 
تعریف کنم برایتان. روایتی از همسر خادمش درباره مرد کفتربازی که 

هفته گذشته آمده بود زیارت:
»مرد 40 ساله نشسته بود توی صحن و فقط اشک می بارید. می گفت 
بعِد سال های سال، آقا طلبیدش. شاید چون از ته دل صدایش زده بود و 
خواست که آدمش کند. خواست که دستش را بگیرد. به همسرم گفت 
از امام رضا خواســتم نشــانه ای بفرستد که بفهمم هنوز به مِن خطاکار 
نگاه می کند که شما آمدید. حقیقتش این جور است که همه عمر فقط 
کفترباز بوده ام و همین. یا کفتر می خریدم و می انداختم پشت بام یا کفتر 
تتو می کردم رو بازوی رفقا! تا دلتان بخواهد قفسی کرده ام این پرنده های 
بینوا را. تا فکرتان بکشد به بی بی کاکل و پاپر و سینه دم سیاه و چاهی 
و شــازده و طوقی و کله برنجی و... بدهکارم. بی خبر از همه جا که دارم 
پروبــال خــودم را می بنــدم! ظلم به عاقبت خودم می کنم! به موال قســم 
پشیمونم. به همین بارگاه که آمدم توبه. یک ماه پیش خواب دیدم لباس 
روشن پوشیدم، عطر زدم، آمدم مشهد زیارت. همین که پایم رسید به 
صحن، آشوب شد توی جمع کبوترها. دیدم بق بقویشان را بستند، تُک 
نزدنــد دیگــر به آب و دانشــان. دیدم بیزارند از آمدنم. می ترســند انگار. 
دیدم خادم ها هم خوب نگاهم نمی کنند. زائرها هم همین طورند. با دل 
شکســته از خواب که پریدم فقط زار زدم به حال 30 ســال عمری که به 

بادش دادم. تباهش کردم«.

میهمانی واتس آپی که تمام می شود، منقلب می ایستم رو به مشهد و سالم 
می دهم به آقا علی بن موسی الرضا)ع(... گیج و غمگین و خوشحالم... برای 
شــیدایی مرد زائر خوشــحالم و برای نقص ها و اسارت خودم غمگینم... 
خیلی دوســت دارم بشــوم شکل کفترباز عاشق که دوست داشت قبل 
از تحویل سال، سالش را نو کند... مثل او که باالخره پرنده شد و بند از 
بالَش برداشت... هرچند کبوتری ندارم که پر بدهم و آزاد کنم اما بسیار 
اشــک دوری دارم و قفس های خودســاخته که باید خودم را از شرشــان 

خالص کنم و بابتشان کلی به زندگی بدهکارم.

کمتر از آهو
 که نیستم

 خاطره ای از مسئوالن بخش »نعیم رضوان« 
حرم مطهر رضوی

آن13دعوتنامه
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دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی / 
کمتر از آهو که نیستم میشه ضامنم 

بشی... 
شــما را نمی دانــم ولــی مــن بــا ایــن 
رضایــی  امــام  قطعــه  از  قســمت 
»میشه ضامنم بشی« بیشتر حال 

می کنــم. چه اهل گوش کردن کارهای 
هنری امام رضایی باشید و چه نباشید، 

قطعــاً غالمرضــا صنعتگــر و کارهایــش را 
می شناسید و دست کم یک بار شنیده اید. 
از  پــس  کــه  بندرعبــاس  اهــل  هنرمنــد 

شهادت سردار سلیمانی، اثر زیبای »قاسم 
هنوز زنده است« را اجرا کرد چندی پیش در 
گفت وگو با آستا ن نیوز با همان لهجه دریایی 
از خودش، حال و هوایش و چهارشــنبه های 
امام رضایی حرف زد که در ادامه بخشــی از 

گفت وگو را می خوانید..

2

همین حوالی 400 سال از  اجرای نخستین طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم گذشت

خیابان رو به خورشید

حسن آخوندپور معتقد است پایگاه های فرهنگی و اجتماعی پیرامون حرم مطهر رضوی باید احیا شوند

گذشته زیبای مشهد 
در غبار فراموشی گم شده است
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 بچه ها برای رشد و بالندگی به محبت و توجه پدر و مادر نیاز دارند   حجت االسالم کاظم راشد یزدی در ویژه برنامه تبلیغی-مذهبی حرم مطهر رضوی گفت: گاهی پدر و مادر برای تربیت فرزند از روش تنبیه بدنی استفاده می کنند ولی باید توجه داشت از نظر دین مبین اسالم پدر و مادر حق ندارند فرزند 
خود را کتک بزنند و اگر زدن بچه منجر به سرخی یا کبودی بدن او شود باید دیه بپردازند .بچه ها برای رشد و بالندگی نیاز به محبت و توجه پدر و مادر دارند و تنبیه نه تنها اثر تربیتی بر فرزند نمی گذارد بلکه تأثیر منفی نیز خواهد داشت. البته در روایات آمده بهترین تنبیه برای فرزندان قهر کردن است که البته مدت 

آن هم نباید زیاد طوالنی باشد.

بماند بین من و خدا

در گوشــه و کنار این مرز و بوم بســیارند انسان هایی 
که به عشــق امام رضا)ع(، اموال و امالک خود را به 

بارگاه امام هشتم)ع( اهدا می  کنند.
برخی واقف فرهنگی هســتند و از کتاب و تابلوهای 
نایاب و باارزش خود می گذرند و برخی دیگر از خانه 
و زمیــن خــود. در ادامه روایت هایی از دو کشــاورز را 

می خوانید که سعی داشتند واقف باشند.

تصمیم گرفتم من کشاورز باشم و ... »
مهــدی قلــی ســلیمی یکــی از این انســان های خوب 
خداست. کشاورزی 74 ساله و اهل شهر بِن؛ شهری 
در نزدیکی شهرکرد که بزرگ ترین دشت های استان 
چهارمحــال و بختیــاری را دارد. ایــن واقــف دیار بِن، 
داستان وقف خود را این طور آغاز می کند: »از کودکی 
عالقه خاصی به حضرت رضا)ع( داشتم. وقتی بزرگ 
شــدم یک زمین کشاورزی از پدرم خریداری کردم و 
بــه محــض آنکه ســند به نامم خورد، بخشــی از آن 
را نــذر حــرم حضــرت رضــا)ع( نمودم و یک ســوم از 
عواید زمین را هر ساله به دفتر نذورات آستان قدس 

رضوی می دادم«.
امــا پــس از مدتــی ایــن کشــاورز ســختکوش دیــد 
نمی توانــد بدیــن ترتیــب کار کنــد. به گفتــه خودش 
امکان جداســازی کامل عواید و درآمد زمین خود و 

بخش نذری حضرت رضا)ع( میسر نبود. 
درگذشــتش،  از  پــس  می ترســید  دیگــر  طــرف  از 
فرزندانــش راه او را ادامــه ندهنــد. بنابراین در ســال 
1385 تصمیم گرفت کل زمین کشاورزی خود را وقف 

آستان قدس رضوی نماید.
در این میان حاج ســلیمی با زبان ســاده خود جمله 
جالبــی اضافــه کــرد: »تصمیــم گرفتــم من کشــاورز 
باشــم و حضــرت رضا)ع( ارباب«، امــا از آنجایی که 
بایــد خــودش به درخت هــای نوپا و زمین کشــاورزی 
رسیدگی می کرد، زمین وقف شده را از آستان قدس 
رضــوی اجــاره نمود تا روی آن با شــور و اشــتیاق کار 
کند و هرسال آبان ماه اجاره نامه جدیدی را با آستان 
قدس رضوی امضا می کند تا نذر ابتدایی اش پس از 
فوتش نیز ادامه یابد. سلیمی درباره برکات و ثمرات 
وقف در زندگی اش گفت: »این برکات فقط بین من، 
خــدا و حضــرت رضا)ع( اســت و الزم بــه بیان آن ها 

نیست«.

همین که اموالم وقف امام شده کافی است»
حاج حسن عبدالرحیمی اهل رفسنجان است. این 
واقف 63 ســاله و بازنشســته شرکت سیمان کرمان 
دو باغ پســته به مســاحت 2 هکتار، 13.5 حبه آب 
و همچنین یک ساختمان به مساحت 200 مترمربع 
در روستای قائمیه رفسنجان را در سال 1388 وقف 

آستان قدس رضوی کرده است.
با وجود اینکه سرش شلوغ بود اما به واسطه قولی 
که برای گفت وگو از روز گذشته داده بود، به سؤاالتم 

پاسخ داد.

چرا وقف را انتخاب کردید؟  
 من از کودکی بارها برای زیارت آقا علی بن موسی الرضا)ع(
به مشــهد آمده ام و از همان دوران دوســت داشــتم 
اموالــم را در راه رضــای خــدا وقف امام رضا)ع( کنم. 
عشــق و عالقــه به امام موجب شــد بــه مردم کمکی 
کرده باشم و مشکالت عده ای از مردم را با این وقف 

حل کنم.

موقوفات شما صرف چه مواردی می شود؟  
برایــم فرقی نمی کنــد؛ در همان ابتــدای وقف اموالم 
اعــالم کــردم بنا به صالحدید آســتان قدس رضوی 

در هــر راهــی که مردم نیاز داشــته باشــند صرف 
شود. برای من همین که این اموال وقف امام 

رضا)ع( شده کافی است.

این موقوفات چه میزان از دارایی هایتان را   
شامل می شود؟

تقریباً حدود 70 درصد از دارایی هایم.

چه اتفاقی می افتد که شــما 70 درصد از   
اموالتان را که با زحمات زیاد بدست آورده اید  

وقف می کنید؟
فردی که اعتقاد دارد با وقف و انفاق در راه خدا 

روحش جاودانه می شود، قاعدتاً تمایل دارد که نام 
و ثروتــش هــم به عنوان باقیات الصالحات بماند. از 
طرفی با این انفاق می توان برای حل مشکالت مردم 

هم گامی برداشت.

از حس و حالتان در زمان ثبت موقوفه برایمان بگویید.  
بیــان آن حــس برایم ســخت اســت؛ فقــط می توانم 
بگویــم در آن هنــگام واقعاً خوشــحال بودم. اکنون و 
پــس از چهار ســال همــان حس به همــان تازگی در 

من زنده است.

آیا اسالم با شادی مخالف است؟

نویسنده کتاب »کیفیت شناخت موسیقی حرام و 
معیار تشــخیص آن در فقه« می گوید: وقتی جوان 
مــا به دنبال موســیقی های بی هویــت غربی می رود 
و ذائقه خود را با ابتذاالت غربی هماهنگ می کند 
مقصرش ما هســتیم که نتوانســتیم برای او بدل و 

جانشینی در نظر بگیریم.
شــادی  اهمیــت  خصــوص  در  مهــر  خبرگــزاری 
بــرای انســان و نــگاه پیشــوایان دینــی به ایــن مهم، 
گفت وگویــی با محمد شــفیق، عضــو هیئت علمی 
دانشگاه فرهنگیان انجام داده که در ادامه بخشی 

از آن را می خوانیم. 
نویسنده کتاب »کیفیت شناخت موسیقی حرام و 
معیار تشــخیص آن در فقــه« می گوید: به طور کل 
مســئله شــادی و یا شــاد بودن در اســالم همواره از 
مؤکــدات اســت. مؤیــد بر ایــن مدعا آیــات متعدد، 
اخبــار و روایــات ائمــه معصومیــن)ع( در این زمینه 
است. برای مثال لفظ فرح به معنای شادی دل که 
از لذت های دنیا نشأت می گیرد،22 بار در قرآن به کار 
رفتــه اســت؛ ازجمله در ســوره مبارکه هــود آیه 10 و 

سوره قصص آیه 58.
کلمه ســرور ســه بار در قرآن آمده که چهره مؤمنان 
را در قیامــت بیــان می کند. ازجمله در آیه 11 ســوره 
مبارکه انسان لفظ مرح سه بار ذکر شده؛ در آیه 37 
سوره مبارکه اسراء کلمه بهجه سه بار آمده است. 
چنین الفاظ و مشتقاتشان بارها در کتاب الهی بیان 

شده اند. 
تعدد الفاظ و تنوع واژه ها از یک سو و اتساع مفاهیم 
و معانــی از ســوی دیگــر در این زمینه گواه روشــنی 
بر این ادعاســت. پیامبر اکرم)ص( همواره تبسم بر 
لــب داشــتند و دیگــران را هــم امر به تخلــق به این 
صفــت حمیــده می کردنــد. امــام علــی)ع( شــادی و 
نشــاط را حالتی عاطفی می داند و از آن به فرصت 

تعبیر می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تأکید می کند: 
بیــان نورانــی حضــرت رضــا)ع( در بــاب اهمیــت و 
جایگاه شــادی، آن هم در قرار دادن ســاعتی خاص 
از ســاعت های روزانــه قابــل تأمــل اســت. حضــرت 
می فرماید: بکوشید اوقات شبانه روز شما چهار ساعت 
باشد: ساعتی برای عبادت و مناجات با خدا، ساعتی 
برای تأمین معاش، ساعتی برای معاشرت با برادران 
مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیب هایتان آگاه 
سازند و در باطن به شما خلوص دارند و ساعتی را 
هم به تفریحات و لذت ها اختصاص دهید و با این 
بخش از زندگی اســت که قادر خواهید بود آن ســه 

بخش دیگر را نیز به خوبی انجام دهید.
وی ادامه می دهد: ائمه)ع( ضمن تأکید بر شادی و 
شادمانی خود انسان بر شاد کردن دیگران نیز تأکید 
داشــته اند. امام صــادق)ع( در این باب می فرمایند: 
هیچ یک از شــما فکر نکند اگر مؤمنی را شــاد کرد، 
فقط او را شــادمان کرده اســت، بلکه به خدا قســم 
مــا را شــاد کــرده اســت، بلکــه به خدا قســم رســول 
خدا)ص(  را شاد کرده است. آن حضرت در کالمی 
دیگــر می فرمایند: هر که غمــی را از مؤمنی بزداید، 
خــدا اندوه هــای آخرت او را برطــرف کند و از گورش 
خنــک دل بیــرون آید. حضرت رضــا)ع( هم در این 
زمینــه می فرمایند: در بــرآوردن نیازمندی های افراد 
بــا ایمــان و شــادمان کــردن و دفــع بدی هــا از آنــان 
نهایت کوشش را به کار ببندید و بدانید هیچ عملی 
نــزد پروردگار متعال پــس از انجام فرائض، باالتر از 

شادمان کردن افراد مؤمن نیست.

دسته بندی انواع شادی در قرآن »
محمــد شــفیق بــا تقســیم بندی انــواع شــادی در 
قرآن تصریح می کند: در آیات الهی دو نوع شــادی 
مــورد نظر اســت؛ یکی شــادی پســندیده کــه دارای 
شــاخصه هایی اســت، از جمله اینکه همراه با گناه 
نباشد و موجب غفلت انسان از خدا نشود و درکل 
میانه روی در آن رعایت شــود. آیه 36 ســوره مبارکه 
رعد از آیاتی است که به این نوع شادی اشاره دارد 
که در آن نزول قرآن را نه تنها برای مسلمانان مؤمن، 
بلکــه بــرای مؤمنان دیگــر کتاب های آســمانی، مایه 
نشاط و خوشحالی می داند )والذین اتیناهم الکتاب 

یفرحون بما انزل الیک....(.
دسته دوم، شادی ناپسند که با هدف تکاملی انسان 
سنخیتی ندارند و چون با گناه، لهو و لعب و اتالف 
وقت و نیز هیجان کاذب، اضرار و اذیت دیگران توأم 
هســتند، از نظر شــرع مقدس مذموم و ناپسند به 
شــمار آمده اند. روایت شــریف نبوی ناظر بر همین 
مســئله اســت که می فرماید: شادی ســه مرز دارد: 
وفاداری، رعایت حقوق مردم و هوشیاری در سخن. 
همچنین سفارش فرموده اند: بکوشیم شادی ما در 
دنیا هرگز به قیمت از دســت دادن سعادت آخرت 
نباشــد. بنابراین شــادی ها باید بر اساس ارزش ها و 
اهداف مقدس باشــند. اصوالً شــادی های ناپســند 
آنی، زودگذر و با نتایج ناخوشایند همراه هستند و 

دوامی ندارند.

فاطمی نسب: از ابتدای ورودشــان به صحن متوجــه حال متفاوت مادر 
شدم. به سختی راه می رفت و برای همین، آخرین نفر وارد مجلس شد. 
تمام حواسم را داده بودم به رفتار این مادر پیر تا بلکه شکار آفیش امروزم 

را بگیرم و بروم برای جشنواره بعدی و قسمت جذاب جایزه ها. 
مــادر خیلــی آرام بــود، فقــط بــه یــک نقطــه خیــره می شــد و هرچــه جلو 
چشمانش رژه می رفتم انگار ما را آدم حساب نمی کرد! شاید هم عکاس ها 

زیادی خلوتش را به هم می زدند و دل خوشی از آن ها نداشت!
اما من تا شکار نکنم کاری به این کارها ندارم. سخنران داشت از عظمت 

کار مادران شهدا و داغ سنگین از دست دادن فرزند جوان می گفت. 
چشــمان مادر همچنان به جلو خیره مانده بود، می گفت شــما مادران و 
خواهران ادامه دهنده راه حضرت زینب و حضرت  ام البنین هســتید که 
جگرگوشه هایتان را فدای مسیر سیدالشهدا)ع( کردید. مادر همچنان به 

جلو خیره مانده بود. 
داشتم کم کم ناامید می شدم که سخنران یکمرتبه رفت سراغ رشادت های 

حضرت علی اکبر و آن اتفاق تلخ: 
-کاش خون جلو چشمان اسب حضرت را نمی گرفت و اسب اشتباهی به 

سمت دشمن نمی رفت... 
ای کاش... ای کاش.... مــادر آرام آرام دســتش را گذاشــت روی عکــس 
فرزندش و جلو چشمان فرزندش را گرفت. سرش را به پایین خم کرد و اخم 
کرد. عکس که گرفتم همکارم با آرنج به شانه ام زد و گفت: فالنی! این مادرِ 
شهیدی است که داعش به جنازه اش جسارت کرده و همه جای بدنش را...
نشستم سر جایم و به دستانش که مشفقانه جلو صورت جوانش را گرفته 
بود چشــم دوختم.  ای کاش می مردم و عکس امروز را شــکار نمی کردم.  

ای کاش...

کمتر از آهو که نیستم
دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی / کمتر از آهو که نیستم میشه ضامنم بشی... 
شما را نمی دانم ولی من با این قسمت از قطعه امام رضایی »میشه ضامنم بشی« 
بیشتر حال می کنم. چه اهل گوش کردن کارهای هنری امام رضایی باشید و چه 
نباشــید، قطعاً غالمرضا صنعتگر و کارهایش را می شناســید و دســت کم یک بار 
شنیده اید. هنرمند اهل بندرعباس که پس از شهادت سردار سلیمانی، اثر زیبای 
»قاسم هنوز زنده است« را اجرا کرد چندی پیش در گفت وگو با آستا ن نیوز با همان 
لهجه دریایی از خودش، حال و هوایش و چهارشنبه های امام رضایی حرف زد که در 

ادامه بخشی از گفت وگو را می خوانید.
الحمدلله... موفق ترین آثار تولیدی من که حاال دیگر تبدیل به نوســتالژی شــده، 
کارهایی است که برای آقا علی بن موسی الرضا)ع( خوانده ام. من عاشق امام رضا)ع( 
هستم و احساس فوق العاده زیبا و وصف ناشدنی از آثاری که متبرک به نام مطهر 
ایشان است، دریافت می کنم.زندگی من بارها و بارها از عنایت امام رئوف)ع( متأثر 
شده است؛ از لحظه تولد که والدینم تولد من را از ایشان خواستند تا لحظه ای که 
صدایم را بر اثر بیماری از دست دادم و به آستان مقدس رضوی متوسل شدم و 
بارها هنگام عمل جراحی، امام رضا)ع( را شفیع خودم نزد خداوند حکیم 

قرار دادم.
عالوه بر این، هروقت هم از روزگار و آدم ها دلتنگ می شوم تنها جایی که 
حالم را خوب می کند حرم مطهر امام رضا)ع( و انس و ارتباط با ایشان 

از راه دور و نزدیک است.
هرچند توجه به امام رضا)ع( به روز خاصی محدود نمی شود 
اما چهارشنبه روزی است که در روایات معتبری به امام 
رئوف)ع( منسوب است. اگر در طول یکی از روزهای 
هفتــه که آن هــم روز مخصوص زیارتی ایشــان 
است دل ها را با سلطان علی بن موسی الرضا)ع( 
مأنوس و با حضرت درددل کنیم، دعا کنیم و 
در فضایی معنوی چه از راه دور و چه نزدیک 
با ایشان ارتباط بگیریم، به آرامش می رسیم 
و ایــن آرامــش بــه همــه زندگــی و کارهای ما 
منتقل می شود.از وقتی قطعه »میشه ضامنم 
بشی« را برای »چهارشنبه های امام رضایی« 
خواندم، ویژه تر و بیشتر به چهارشنبه ها توجه 
دارم و برای من دوست داشتنی ترین روز هفته 
است... قطعاً هر کسی قدمی هرچند کوچک 
برای اهل بیت)ع( بردارد به خودش لطف کرده، 
چرا که زندگی اش لبریز دنیایی از کرامات و الطاف این 
خاندان بزرگ و بخشنده می شود.صنعتگر درباره زیارت 
و حس حال خودش می گوید: پیشتر هم گفتم زیارت 
امام رضا)ع( دور و نزدیک ندارد، هر جا به آقا سالم 
دهیم ایشان جوابمان را با مهربانی خواهند داد. البته 
زیارت از راه نزدیک لذت بخش تر و دلچسب تر است 
اما عنایت امام رضا)ع( شامل همه زائران دور و نزدیک 
ایشان می شود... آخر این گفت وگو هم تأکید می کنم 
که اگر زندگی شخص »غالمرضا صنعتگر« برکتی 
 دارد به خاطر نام و نگاه اهل بیت به ویژه امام رضا)ع(

اســت و ان شــاءهللا تــا روزی کــه زنــده ام از لطف و  
بزرگواری شان بهره مند شوم.

 ناگفته هایی از توسعه  جامعه شناختی نگین مشهد
 با قالب معماری اسالمی

روحی که در این شهر دمیده شد

از ویژگی هــای مجموعــه حــرم مطهــر آن اســت کــه طی ســال ها و قرن ها، 
ارادتمندان و عالقه مندان به آن حضرت، سعی در گسترش و ارائه  بهترین 
وجوه هنری در آن داشــته اند. ســبک های معماری حرم مطهر اگر چه به 
نام دوره های پادشــاهی نامیده می شــوند، اما بیشتر از هر چیز راوی روح 
فرهنگــی هــر دوره بوده انــد. بایــد گفت تنــوع مصالــح، تکنیک ها و روش 
ســاخت، رنگ های گوناگون و اقدامات ســاختمانی هر عصر در حقیقت 
آینه  کیفیات اجتماعی آن عصر بوده اند. سبک ها پیش از آنکه ثمره  تالش 
چندروزه یا چندماهه  جمعی باشند، برآمده از تداوم خصلت های مشترک 
فرهنگی، هویتی چند ساله و حتی می توان گفت چندین نسل بوده اند و 
امروزه از پس قرن ها قابل درک و مشاهده اند؛ گواهش یادگارهای بیش از 
70 و 80 ساله ای هستند که هم اکنون نیز چون استادکارانی مجرب، این 
فضای قدســی را به دانشــگاهی برای کارورزان و شــاگردان خود در عرصه  

معماری سنتی تبدیل کرده اند.
شاید بهتر آن باشد که به جای نام بردن از سبک عصر جمهوری اسالمی، 
به ویژگی های معماری این دوران اشاره کرد. ویژگی هایی که شالوده  آن ها، 
حفظ و تداوم ســنت معماری گذشــته  حرم مطهر و پاســداری از اصالت 
هویتی آن و ترکیب ساختار توسعه و گسترش با فناوری ها و تکنیک های 
ساخت نوین و روزآمد است. با این نگاه، توسعه در عصر جمهوری اسالمی 
به لحاظ ظاهری و کالبدی در پیوستگی با گذشته  پرافتخار معماری ایران 
در حرم مطهر بوده و از جنبه  فناوری های اجرایی، از علمی ترین، به روزترین  

و پیشرفته ترین روش ها بهره جسته است. 
از مهم تریــن اقدامــات در زمینــه  معماری نوین ایــن قطعه از ملکوت روی 
زمین، اصالح تعریف ارائه شده برای حرم مطهر پیش از انقالب بود که 
حرم حضرت رضا)ع( را مجموعه ای نمادین و جدا از بافت شهری در میان 
میدانی در نظر گرفته بودند و اکنون این مجموعه در پیوندی ناگسستنی 
با بافت شهری و زندگی روزمره  مردم تعریف  شده است. البته ناگفته نماند 
که در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی، با اصالح رویکرد توسعه  حرم 
مطهر، ضمن گسترش عرصه های زیارتی، به خدمات زائر نیز به طور جدی 
توجه شد. حرم مطهر به مثابه  یک فضای شهری در پیوستگی تام با شهر 
و مردم قرار گرفته نه همچون فضایی نمادین جدا از زندگی روزمره مردم.
در پایان کالم باید گفت ســاختار توســعه در عصر جمهوری اســالمی در 
تمامــی ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و کالبدی طیف 
وسیعی از حوزه های اطراف حرم مطهر حضرت رضا)ع( اثر داشته است. 
کمــا اینکــه آثار این توســعه نه تنهــا در بافت کالبدی اطــراف حرم مطهر 
حضــرت رضــا)ع( در حال حاضر نمایان شــده، بلکــه بافت اجتماعی نیز 
تغییــر کــرده و ارتقــا یافته و خالصه اینکه معماری در واقع به عنوان وجه 

کالبدی توسعه، ظرف رخدادهای اجتماعی توسعه را مدنظر دارد.

دچار یعنی عاشق
زهراسادات دریاباری: این بار آخرین نفری بودم که وارد کوپه شدم. پیش از 
من دو نفر روی صندلی هایشان نشسته بودند؛ یک آقا و یک خانم جوان 
روبه روی هم کنار پنجره. سالم کردم و وارد شدم. با ورود من، مرد جوان با 
دیدن چمدان ســنگینم بلند شــد تا کمکم کند. از کمکش استقبال کردم. 
چمدان که سرجایش قرار گرفت، کنار زن جوان، کمی با فاصله، نشستم. 
زن با تبســمی که روی لب هایش بود، برای بار دوم ســالم کرد. پس از کمی 
معاشــرت، به این نتیجه رســیدم که ســرم را به لپ تاپ و کار ویرایشــی که 
به تازگی دست گرفتم، گرم کنم تا آن ها هم راحت باشند. اما زن جوان دلش 
می خواست حرف بزند. چندباری از مشهد و حال و هوای حرم پرسید و اینکه 
اولین بار است زیارت نصیبشان شده. به حس و حال خوبش در دلم حسرت 
خوردم. برق چشمانش و روح جاری در کالمش گواه همین حال خوبش بود. 
سرگرم کارم بودم که زنگ تلفن مرد جوان، حواسم را پرت کرد. صحبت از 
یک قرار کاری بود. قراری مربوط به... فکر کنم پله های برقی یا آسانسورهای 
موجود در حرم. بعد از پایان تلفن، زن صحبتش را با این سؤال شروع کرد.

- تا کی می مونیم؟ زود که برنمی گردیم! 
مرد که همچنان سرش گرم موبایلش بود، نگاهی به زن انداخت و گفت:

واال گفتن تقریباً یک ماه. هنوز دقیق مشخص نیست، باید بریم باال سر کار 
ببینیم چقدر طول می کشه.

زن جوان چنان غرق در شــادی و ســرور بود که انگار کنترل حال خوبی که 
داشت از دستش خارج شده بود.

- یک ماااااه؟! وااااای، خدایا شکرت. یعنی یک ماه هر روز می تونم برم  حرم؟! 
خدایــا هزاربار شــکرت. یعنــی آقا نطلبیدی، نطلبیــدی... آخرش این جوری 

سورپرایزمون کردی... قربونتون برم من، ضامن آهو!
مرد که از شدت خوشحالی زن خنده اش گرفته بود، دوباره سرش را به سمت 
گوشــی موبایلــش بــرد. زن اما همچنان ذهنش درگیر رؤیــای زیارت بود. به 

محض اینکه نگاهش کردم، سرش را سمت من چرخاند و گفت:
- همسرم تکنسین آسانسور و پله برقیه. قراره برای نصب پله  برقی برای یکی 
از قسمتای حرم، اونجا مشغول بشه. خیلی لذت بخشه! برای اولین بار که 
میری مشهد، این قدر طوالنی بتونی اونجا بمونی و یه دل سیر زیارت کنی؛ 

شب و نصف شب. 
خیلی شیرینه، مگه نه؟ راستی شما چندمین باره می رین مشهد؟

- راســتش مــن از وقتــی یــادم میــاد اونجــام؛ تقریبــاً از یکــی دوســالگی. 
به خاطرهمین شاید خیلی نتونم حس و حالتون رو درک کنم. خیلی حیفه! 

ولی مطمئنم آقا حالتون رو خوب می خره، خوش به سعادتتون.
دوباره لبخندی زد و ســرش را به پنجره چســباند. می دانســتم به چه فکر 
می کند. به لحظه  اولی که چشمانش به ضریح و گنبد دچار می شود... به 

قول سهراب: »دچار یعنی عاشق«.

قطار تهران _ مشهد

دیدگاهوقف

نمای نزدیک
کاش می مردم و عکس امروز را شکار نمی کردم!   عکس: علی کریمی رستگار

معین اصغری: آیت هللا شیخ مرتضی حائری، فرزند عبدالکریم حائری 
یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم عالقه فراوانی به زیارت امام رضا)ع( داشت. 
ایشان همواره در پی فرصتی برای زیارت آن امام بود. حتی در ایام درسی، 
وقتی حوزه دو سه روز به مناسبتی تعطیل می شد، به زیارت آن حضرت 
می رفت. ایشان هنگام تشرف به حرم امام رضا)ع( به زائران آن حضرت 
احترام می گذاشت و زائر آن حضرت را هرچند از افراد معمولی بود، بزرگ 

می شمرد. وی همواره می کوشید هنگام زیارت در میان مردم عادی 
بنشیند و امام را زیارت کند. خودش می گفت: احترام به زائران، 

احترام به آن حضرت و موجب خشنودی آن امام است.
آن عارف فقیه، دارای مقامات معنوی باالیی بودند، خواب های  
صــادق و مکاشــفات عجیبی داشــتند، بعضی از آنهــا را در 

یادداشــت های خودشــان ذکــر کرده  اند. یــک نمونه آن 
چنین است که خود نگاشته  اند: »در سفر دوم که به 

مشهد مقدس خدمت  صدیق محترم آقای حاج آقا 
مجتبی اراکی رفتم، ایشــان حقیر را به خانه برد 
و نگذاشــت  با جناب آقای محمدی در مدرســه 
ســلیمان  خــان زندگی کنــم و در خانه ایشــان 
بودم  که خواب بودم و از حضرت ابی الحسن 
الرضا)ع( حاجتی  خواســته بودم. از خواب 
که بلند شدم، دیدم به دیوار جواب آن به 
طریق اجمال که  موکول به اراده حق متعالی 
نموده بود، نوشته شده است پس از دیدن 

محو شد«.
ایشــان درباره علت این احترام به زائر 

امام رضا)ع( گفت: یکی از زائران حضرت رضا)ع( یک بار به مشهد مقدس 
مشرف شد. اتاقی در خانه ای اجاره کرد و مرتب به زیارت حضرت مشرف 
می شــد. او دیــد در طبقــه دیگــر، فردی اســت که مدت ها پیــش از او در 
مجاورت حرم مطهر ساکن شده، بیش از او به حرم مشرف می شود، آداب 
زیارت را بهتر از او به جا می آورد و زیارت ها را هم بیشتر طول می دهد. یک 
روز به حال او غبطه خورد و تصمیم گرفت او هم با آداب مخصوص مثل 

غسل و خواندن اذن دخول و... به حرم مشرف شود.
می گفت: یک روز صبح، آداب و مقدماِت الزم را انجام دادم و به 
حرم رفتم. وقتی خواستم وارد حرم مطهر شوم، یکی از آشنایان 
را دیدم که از حرم خارج می شود. نزدیک آمد و با من بسیار گرم 
گرفت، ولی من که می خواستم اذن دخول بخوانم و با حال وارد 
حرم شوم، با او خیلی سرد برخورد کردم. بعد وارد حرم 
شدم و به نظر خودم زیارت باحالی کردم و از حرم بیرون 
آمدم، دیدم آن همسایه مجاور هنوز از حرم نیامده 

است.
پس از مدتی او هم آمد و مرا با اسم و بدون احترام و 
القاب صدا زد و گفت: فالنی، حضرت فرمود دیگر به 
زیارت من نیا! تا این جمله را گفت، فهمیدم برخورد 
ســردم بــا آن زائــرِ حضرت، امــام را ناراحــت کرده و 
چنین دستوری داده اند. ازاین رو، رفتم با هر زحمتی 
بــود بــا اینکــه آدرســی از او نداشــتم، وی را یافتم و 
عذرخواهی کردم، ولی به حرم نرفتم تا اینکه روز بعد، 
همان همسایه وقتی از حرم برگشت، مرا با احترام 

صدا کرد و گفت: امام فرمود حاال به زیارت من بیا.

امام فرمود: دیگر به زیارت من نیا... 

چقدر از نسیانی که عنوان مستند شما نیز بود،   
غفلت و به فراموشی سپردن تجربیات سایر کشورها 

در مواجهه با ساخت و سازهای شهری شان بود؟
ما عالوه بر نسیانی که دچارش شدیم، تجربه جهانی 
داریم که می توانیم به آن رجوع کنیم و ببینیم دنیا 
بــا ایــن پدیده هایی که یک مرکز قدســی وجود دارد 
و بر اســاس آن شــهر شــکل می گیرد، چه کرده اند. 
هم مدل های موفق و هم مدل های شکست خورده 
جهانی وجود داشــتند. ما نه تنها به این مدل های 
جهانی در طرح 360 هکتاری اطراف حرم توجه نکرده 
بودیــم بلکه به تجربه های شکســت خورده کشــور 
خودمــان نیز بی توجه بودیم. مثالً وقتی پروژه نواب 
تمام شــد، تمــام اهالی فن و معماری و شهرســازی 
گفتند اساساً یک پروژه شکست خورده است یا مثالً 
پل صدر در تهران با این همه هزینه هایی که شــد 

بیشتر یک شوی مدیریت شهری بود. 

شما در مستند خود به تجربه واتیکان یا پاریس   
هم اشاره کرده بودید؛ آنجا با این پدیده چطور برخورد 

کردند؟
واتیکان مهد مسیحیت دنیاست و بیشتر از مشهد 
افــراد از سرتاســر دنیــا ســاالنه و همــه روزه بــه آنجا 
می رونــد. دوســتان در طرح هایشــان در دهــه 70 به 
این اتکا کرده بودند که ما واتیکان را نیز در الگویمان 
دیده ایــم در حالــی کــه من دیدم کامــالً خالف رفتار 
زیارتی و آداب انســانی که در آن شــهر پابرجاست، 
عمل کرده اند. برای مثال در واتیکان تا شعاع چند 
کیلومتــری هیچ ماشــینی جز ماشــین های حمل و 
نقــل عمومی نمی بینید. هیچ فروشــگاه و برندی را 
در این شــعاع نمی بینید اگر هم باشــد مثل همین 
فروشگاه های نان رضوی است که آب و آذوقه دست 

مردم می دهند.
در ایتالیا و شهر رم که مهد مد و لباس است تا شعاع 
6-5 کیلومتــری واتیــکان یک فروشــگاه نمی بینید. 

همه اش تســبیح و انگشــتر و عکس پاپ و 

دســتفروش هایی را می بینید که اجناس مربوط به 
زیارت می فروشند و بقیه همه خانه های قدیمی است 
که بعضاً اگر در مشــهد بودند تا االن بارها آن ها را 

خراب کرده بودیم. 

شــما در مســتندتان به درســتی دوربین را بین   
مردمــی بردیــد کــه بیشــترین فراموشــی در ادوار 
مدیریت شهری نسبت به آن ها شد. واقعاً اهمیت 

سکنه اطراف بافت زیارتی در چیست؟ 
من در واتیکان با خانواده ای صحبت کردم که 700 
سال و نزدیک 12-10 نسلشان در همان خانه زندگی 
کــرده بودنــد. جالــب اینجــا بود کــه دولت بــه آن ها 
تسهیالتی می داد که از آن خانه بیرون نیایند و گفته 
بودند شما آبروی آن محل هستید و فقط سعی کنید 
خانه تان، خانه زواری باشد. این همان مدلی است 
که قبالً و در بازه ای برای هزار سال پس از دفن امام 
رضا)ع( در مشــهد وجود داشــت و همیشــه مردم 
مشهد میزبان زائران بودند ولی متأسفانه ارگان ها و 
نهادها به غلط احساس کردند بافت اطراف حرم هم 
مثل دریای خزر اســت که باید یک پالژ نزدیک به 
آنجا داشته باشند تا کارمندانشان موقع زیارت بیایند 
و در آنجا اقامت کنند. در صورتی که اصل اقامت 

در اطراف حرم باید مال مشهدی ها باشد. اصل 
فکر مدیریت شهری باید این باشد که ابتدا به 
مشــهدی فکر کند و در این صورت اســت که 
سپس خودِ مشهدی به زائرش نیز فکر می کند. 
وقتی خانه ها و اقامتگاه های موقت و هتل ها را 
کنــار این مضجع قرار می دهید تنها چیزی که 
در این بین باقی می ماند، رابطه مالی و کســب 
درآمد است و هیچ رابطه انسانی و زندگی شکل 
نمی گیرد. امروز اینجا آبمیوه فروشی است و فصل 

دیگری مغازه ای دیگر می شود. در حالی که سالیان 
پیش اگر کسی به زیارت حضرت می آمد به عشق 
همــان بوتیک یا بقالی که 30 ســال می آمــده و آن 

را می دیــده می آمــد و اینجا حتی رفاقت شــکل 
می گرفت. وقتی یک زائر بیاید و در خانه یک 
مشهدی میهمان شود تبادل فرهنگی صورت 
می گیــرد. قبالً در این بافــت آدم ها را می دید، 
لهجه مشهدی و صدای کافی را می شنید و 
آواهــا و بوهــا را تجربه می کرد که به آدم حال 

خوب می داد. 
سوای سکنه، خودِ بافت چطور؟  

در سفر واتیکان به عینه دیدم آن ها فرهنگ 
زیارتشان را خیلی بهتر نگه داشته اند. از آن ها  

می پرسیدم چرا خیابان هایتان خاکی است و آسفالت 
نمی کنید؛ گفتند این ها برای ســلوک اســت که در 
ایــن خیابان خاکی قدم بزنیم تا به کلیســای اعظم 
واتیکان برســیم. در این بین نیز کلیســاهای بسیار 
کوچکی هستند که پایگاه های اجتماعی بوده  و فعال 
هستند و دولت نیز به شدت تالش دارد فعال بمانند. 
ما متأسفانه بدون نگاه به این پایگاه اجتماعی، به 
این مساجد و روضه های 100-90 ساله ای که در این 

خانه ها خوانده می شد، بی توجه بودیم. 

جالب است که در ادوار مختلف، اساساً با اینکه   
ایــن تغییــرات می توانــد همــه چیــز را به هــم بزند، 

بی توجه بوده اند؟
بله، ما همه مردم را حیران کردیم و چه بســا وقتی 
این منطقه راهبردی را به هم بزنیم کل شهر را به هم 
می زنیم. مثالً شاید کسی ملک خوبی داشته و آن را 

خوب فروخته و بعد به محله ای 
چون هاشمیه یا 

سجاد یا احمدآباد آمده باشد. چنین آدمی 50 سال 
کنار حرم بوده و صبح ها با دعا و نیایش و این صداها 
بلند می شــده ولی شــاید االن باید تا 5 صبح پارتی 
همسایه بغلی اش را تحمل کند. این یعنی همه چیز 
به هم خورده و این فرد متعلق به آن موقعیت نیست. 
بعد می بینید وقتی می خواهند شهدا را تشییع کنند 
یا مراسم شهری بگیرند -در حالی که تمام ساخت 
و ســازهای اطــراف حــرم را بهانه برای همین جریان 
کرده بودند- می بینیم ســکنه مشهدی نیست که 
بخواهد بیاید و در مراســم شرکت کند. می خواهم 
بگویم وقتی منطقه راهبردی را به هم بزنیم همه چیز 
به هم می خورد. ما می توانستیم پایگاه های موقت 
زیارت، هتل ها، مال ها و فروشگاه های بزرگ را که به 
عشق سرمایه گذاران عربی،  قطری، اماراتی، عمانی و 

این ها اجرا شد، در الهیه اجرا کنیم و مثالً یک اتوبان 
هفت بانده بکشیم تا فرد به حرم هم سریع برسد. 
در سرتاسر دنیا این گونه کار می کنند یعنی به پایگاه 

فرهنگی خودشان دست نمی زنند. 

بــه پیامدهای ســاختن این مال هــا و ترویج روح   
ســوداگری اطــراف یــک مکان زیارتی هــم بی توجه 

بودیم؟
نکته  موجود در مورد مال سازی این است که نخست 
ما این مال ها را در سطح جهانی نمی توانیم بسازیم 
و فقــط کاریکاتــوری از آن ها را می ســازیم که اصالً 
قابل رقابت با مدل های جهانی نیست، دوم 
اینکه تاریخ مصرف دارند و به زودی 
فرسوده شده و به جای آن ها 
باید چیز دیگری 

بسازیم. مضاف بر اینکه قدمت این بناها نیز اصالً 
ارزشــی ندارد در حالی که اگر یک آب انبار قدیمی 
یا دیوار خشــتی داشته باشید در تمام دنیا دورش 
را شیشه کشیده و گارد می گذارند و به عنوان یک 
نماد هویتی آن کوچه و محله حفظ می کنند تا وقتی 
افراد قدم می زنند تا به آنجا برسند عالوه بر زیارت، 
آن ها را نیز ببینند. ما همه این ها را به واسطه اشتباه 

از بین بردیم.

به نظر شما از حاال به بعد چه باید بکنیم؟  
همــه آنچــه مــا و مدیریــت شــهری بــرای آن تالش 
می کنیم باید این باشد که به کیفیت شهر و زندگی 
ساکنان شهر اضافه شود. نخستین کاری که باید 
در مدیریت شــهری انجام دهیم این اســت که این 
مدیریت شهری نخست برای مشهد  ها کار کند چون 
خود مشهدی ها می دانند برای زائر یا مسافرشان چه 

بکنند. 
چیزی که کشــورهای دیگر دنبالــش نمی روند و آن 
را تجربه نمی کنند این اســت که شــهر خودشان و 
موقعیت راهبردی آن شهر را خالی از سکنه کنند. 
ایــن هیچ دســتاوردی برای هیچ کس نــدارد. االن به 
نظرم تالش همه باید این باشد که مشهدی ها فکر 
کنند که می شود دور حرم زندگی کرد و برگردند. اگر 
مردم برگردند خودشان می دانند چطور خانه بسازند 

و میزبان مسافر و زائر باشند.

حسن آخوندپور معتقد است پایگاه های فرهنگی و اجتماعی پیرامون حرم مطهر رضوی باید احیا شوند

گذشته زیبای مشهد در غبار فراموشی گم شده است

چهارشنبه های امام رضایی

عارفانه

اگر مردم برگردند خودشان 
می دانند چطور خانه بسازند 
و میزبان مسافر و زائر باشند

محسن فاطمی نژاد: درباره علت نام گذاری مستند 
»نســیان« می گویــد جریان پــول و قدرت موجب 
شده بود چشممان را به روی حقیقت ببندیم و 
دربرابر تجربه های موفق و شکســت خورده قبلی 
نیز خودمان را به فراموشی بزنیم. حسن آخوندپور، 
کارگردان و سازنده مستند تحسین شده »نسیان« 
کسی است که چندسال پیش به جای نگاه عمودی 
و هلی شاتی به بافت اطراف حرم، دوربینش را به 
میان ساکنان این بافت برد و روایتگر فاجعه ای شد 

توســعه در حال قلع و قمع کردن که به اسم 
شریان های حیاتی مشهد بود. 
ما در این مصاحبه در مورد 
آنچه بر سر این بافت آمده 
و آنچه از حاال به 
بعد باید کرد، 
گــو  گفت و

کرده ایم.



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

 کانون های خدمت رضوی مروج سیره اهل بیت)ع( در خدمت رسانی به نیازمندان هستند    حجت االسالم والمسلمین احمد مروی روزنامـه صبـح ایـران
جایگاه رسیدگی به محرومان جامعه از منظر دین اسالم را بسیار مهم و رفیع دانست و اظهار کرد: از مجموع روایت ها و سیره اولیای الهی چنین برداشت 

می شود که پس از انجام واجبات، هیچ عمل خیری بهتر از کمک و رسیدگی به محرومان و رفع مشکالت و شاد کردن دل نیازمندان نیست.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی اعالم کرد

مشارکت فعال 115 هزار 
خادمیار در 3هزار و 528 کانون 

خادمیاری سراسر کشور

آییــن قدردانــی از خدمــات کانون هــای خدمــت رضوی 
سراســر کشور با حضور تولیت آســتان قدس رضوی و 
دبیران کانون های خادمیاری رضوی سراســر کشور روز 
گذشته در محل بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی 
برگــزار شــد. »آســتان نیوز« نوشــت: مدیر عامــل بنیاد 
کرامت رضوی در این مراســم به اقدام های انجام شــده 
برای خدمت رســانی به مردم به ویژه محرومان اشــاره و 
تصریح کرد: تشــکیل شــبکه خادمیاری و ایجاد دفاتر 
استانی خدمت رضوی با محوریت خدمات خادمیاران، 
جزو نخستین تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی بود. 
محمدحسین استادآقا افزود: با تغییر و تحوالت صورت 
گرفته اکنون شــبکه بزرگ خادمیاری رضوی، ســازمانی 
کوچــک امــا چابــک دارد. در حال حاضر در هر اســتان، 
یــک نفــر مســئول دبیرخانه و امور اداری اســت و ســایر 
اعضای شــبکه همگی از خادمیاران هستند، همچنین 
از 31 نفــر دبیــر کانون هــا هــم ۲۹ نفر خادمیار هســتند. 
استادآقا ادامه داد: سال گذشته 3 هزار کانون خادمیاری 
داشــتیم کــه بخشــی از آن ها فعــال نبودند، امــا در حال 
حاضــر 3 هــزار و ۵۲۸ کانــون فعــال در سراســر کشــور 
داریم و خدمات به شکل چشمگیری توسعه پیدا کرده 
اســت. مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی همچنین گفت: 
در ماه هــای اخیــر ۲۰۴ هــزار نفــر در شــبکه خادمیــاری 
نام نویسی کرده بودند که حدود 11۵ هزار خادمیار فعال 
هستند و امیدواریم توفیق خدمت مورد رضایت حضرت 

رضا)ع( را داشته باشند.
وی اظهار کرد: در سال جاری و با وجود محدودیت های 
ناشــی از شــیوع کرونا، تولیت آســتان قدس رضوی نگاه 
ویژه ای به ضرورت توسعه خدمات استانی داشتند که در 
همین راستا اقدام های ویژه ای در عرصه خدمت رضوی 

انجام گرفت.

محمدحسین مروج کاشــانی: وقتی آمــد و 
درخواست دعوت نامه مهمانسرای حرم را کرد، 
اولــش فکــر کــردم یــک نفــر اســت. توضیح که 
داد، متوجــه شــدم همراه یــک کاروان ۴۸ نفری 
از ایتــام از شــهر ری به زیارت امــام رضا)ع( آمده 
اســت. گفتم شرایط نام نویسی برای کاروان ها و 
گروه های زیارتی، شرایط خاصی است و سهمیه 
و فرصت پذیرایی امروز تمام شــده اســت، حاال 
فردا مراجعه کنید تا ببینیم خدا و امام رضا)ع( 

چه می خواهند.
فردای آن روز، مصادف با شــب والدت حضرت 
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( خیلی ســرم 
شلوغ بود. تعداد مراجعان و رتق و فتق امور در 
مهمانسرای غدیر در حرم امام رضا)ع( فرصتی 
برای کارهای جانبی نمی گذاشت. میان شلوغی 
و گرفتــاری کارهــا همــان جــوان دیــروزی دوبــاره 
آمد، ســام کرد و گفت: ببخشــید من بچه ها را 
آورده ام! خود شــما دیروز گفتید این ها میهمان 

امام رضا)ع( هستند... .  
پــس از وارد شــدن بــه سیســتم رایانــه و ثبت 
کد ملی متقاضیان و طی شــدن ســایر مراحل 
کار، هــر طور بــود باالخره 3۵ دعوت نامه برای 
آن ها صادر شــد. به جوان گفتم می توانید به 
تعــداد ایــن دعوت نامه هــا از بیــن ایــن بچه ها 
انتخــاب کنید و به داخل مهمانســرا تشــریف 
ببریــد و یــا اینکــه... جــوان نگذاشــت حرفــم 
تمام شــود. با تعجب گفت: آخــه برادر این ها 
بچه یتیم هســتند. هر کدامشان را که داخل 
مهمانسرا نبرم دلش می شکند. شما بگو من 

چکار کنم؟
گفتــم: بــرادر عزیــز، مــن کــه نگفتــم همــه ایــن 
بچه ها را اینجا جلو مهمانســرا بیاور، شــما باید 
آن هــا را داخــل همــان محل اســکان و اقامتتان 
نگه می داشتی و خودت تنها می آمدی و پیگیر 
موضــوع دعوت نامه ها می شــدی. مــا االن آنچه 
توانستیم در سیستم ثبت و صدور دعوت نامه 
 مطابق ضوابط برای این عزیزان انجام دادیم و...
حرفم تمام نشده بود یک مرتبه فکری به ذهنم 
رســید. از جــوان پرســیدم تعداد ایــن ایتام چند 
نفــر اســت؟ گفــت: ۴۸ نفــر. گفتم خب تــا االن 
کــه 3۵ دعوت نامــه صادر شــده... بگــذار ببینم 
که می شــود با مدیر مستقیم خودم حرف بزنم 

و راهی پیدا کنیم. 
 جــوان نگاهــی کــرد و گفت:... شــما تاشــت را 
بکن، صاحبخانه کس دیگری است، ان شاءهللا 

هوای میهمانانش را دارد.
گوشــی را برداشــتم و با مســئول ارشــد خودم 
در حرم تماس گرفتم. یک بوق، دو بوق، ســه 
بوق، چهار بوق و... می خواســتم قطع کنم که 

خوشــبختانه تلفن را برداشــت. موضوع را که 
گفتم ایشــان هــم موافقت کرد کــه برای بقیه 

بچه های کاروان دعوت نامه صادر شود.
از  ببیــن  و  کــن  پیگیــری  گفتــم  همــکارم  بــه 

دعوت نامه های با ثبت و صدور مستقیم چیزی 
باقی مانده است؟ ناامید بود. احتماالً می دانست 
طــور و همــان  تمــام شــده   کــه دعوت نامه هــا 
ناامیدانه رفت. وقتی برگشــت چشــم هایش به 

اشک نشسته بود.
می گفــت فکر کــردم دعوت نامه ها تمام شــده و 
مانــده بــودم چطــور جــواب منفی به ایــن جوان 
بدهــم... امــا همکارم گفت: قربان امــام رضا)ع( 
بشــوم، شــاید باور نکنیــد، فقــط 13 دعوت نامه 

باقی مانده است! 
جــوان وقتی دعوت نامه ها را می شــمرد با خنده 
گفــت: ۴۵... ۴6... ۴7... ۴۸... نگفتــم این ایتام 
میهمان امام رضا)ع( هستند و خود آقا حواسش 

به میهمانانش هست؟
آن ها با خوشحالی رفتند و من هم به همکارم 
گفتــم کــه از ایــن جــور اتفاق هــا در حــرم زیاد 
می افتــد کــه همــکارم گفــت: ببخشــید، امــا 
شــما به یک موضوع توجه نکردید. امشــب، 
شــب سیزدهم ماه رجب است و شب والدت 
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( کــه پدر همــه یتیمان 
اســت و دقیقــاً 13 دعوت نامه باقــی مانده بود 
کــه نصیــب ایــن 13 بچــه یتیــم جــا مانــده از 

کاروان ایتام شد.
صحبــت همــکارم تلنگــری در من ایجــاد کرد 
و رو بــه مرقــد مطهر امــام رضا)ع( ایســتادم و 
گفتــم: امام مهربانم، خوب هوای میهمانانتان 
را داریــد. 13رجــب امســال هــم عیــدی مــا را 
دادید. رضایت این ایتام در شــب والدت پدر 
یتیمــان، بهتریــن هدیه 13 رجب امســال من 
است. عیدی امسال شما از بین اعداد و ارقام 
به دستم رسید. راز این 13 دعوت نامه را هرگز 

فراموش نخواهم کرد.
 آنچــه بیــان شــد، خاطــره ای بــود از حســین 
راست نژاد، کارشناس مسئول نعیم رضوان حرم 
مطهــر رضــوی که در گفت وگو با خبرنگار قدس 

تعریف کرد.

 خاطره ای از مسئوالن بخش »نعیم رضوان« 
حرم مطهر رضوی 

آن13دعوتنامه
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جوان نگذاشت حرفم تمام 
شود. با تعجب گفت: 

آخه برادر این ها بچه یتیم 
هستند. هر کدامشان را که 
داخل مهمانسرا نبرم دلش 

می شکند. شما بگو من 
چکار کنم؟
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کارشــناس مســئول نعیــم رضــوان حــرم مطهــر رضــوی در رابطــه با 
موضــوع تکریــم از کادر درمــان در شــرایط کرونایــی و اختصــاص 
دعوت نامه هــای مهمانســرای حضــرت رضــا)ع( به مدافعــان عرصه 
ســامت بــه خبرنــگار ما گفــت: بنا به دســتور تولیت آســتان قدس 
رضوی و در ســالروز والدت حضرت زینب کبری)س( و روز پرســتار 
پیامــک بــرای 7۰هــزار نفــر از کادر درمــان در سراســر کشــور کــه در 
زمینه مقابله با بیماری کرونا تاش می کنند ارسال شد و با تأکیدات 
مدیرعالی حرم مطهر رضوی قرار شــد این عزیزان به همراه دو نفر 
از اعضــای خانــواده خــود از خدمات پذیرایی در مهمانســرای غدیر 
حــرم حضرت رضا)ع( برخوردار شوند.حســین راســت نژاد با اشــاره 
بــه اجــرای این طرح تحت عنوان »تکریم ســبز« تصریــح کرد: البته 

شــماره کــد ملــی اعضــای کادر درمان مربــوط که برای آنــان پیامک 
ارســال شــده است و همراهان آن ها در ســامانه نعیم رضوان دوباره 
قابل پذیرش بوده و این عزیزان برای یک نوبت پذیرایی می توانند از 
تاریخ دریافت این پیامک که تا سه سال دارای اعتبار است از غذای 

متبرک حضرتی بهره مند شوند.
راســت نژاد درباره اقدام های انجام شــده در زمینه توزیع دعوت نامه 
مهمانســرای حضــرت رضــا)ع( در ســال جــاری هــم توضیــح داد و 
افــزود: بــا رویکــرد جدیــد اعام شــده از ســوی تولیت معزز آســتان 
قــدس رضــوی از دهــه کرامــت ســال جاری، جلســات متعــددی در 
زمینه تسهیل امور مربوط به ثبت، صدور و دریافت دعوت نامه های 

مهمانسرای حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد.

کارشناس مسئول نعیم رضوان حرم مطهر رضوی خبر داد 

»تکریم سبز« کادر درمان در روزهای کرونایی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر ب��ه اینکه  آقای داودنظری ش��یروان فرزند زین العابدی��ن به ش ش ۱۴۶۸ )به موج��ب وکالت نامه ۷۷۴۴۲-
۹۹/۱۱/۱۶تنظیمی دفتراسنادرسمی شماره ۳۰شیروان ارائه شده ازکلیه ورثه مرحوم وحیدنظری شیروان(به موجب 
گواهی حصر وراثت شماره ۹۹۰۱۶۴۴-۹۹/۱۱/۱۴ به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی 
شماره ۳۰شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک قطعه زمین  بش��ماره پالک ۸۷۶۸ فرعی از ۱۳ اصلی  واقع در قطعه 
۳ ش��یروان بخش ۵ قوچان به آدرس  خیابان دانش��گاه۱۶متری برق  که متعلق به موروث موکل ایش��ان)مرحوم 
وحیدنظری شیروان فرزند زین العابدین به ش ش ۱۷۴۸۷( می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم گردیده که س��ند مالکیت اولیه ذیل صفحه ۳۵دفتر۲۹۴وش��ماره ثبت ۵۷۷۶۹وش��ماره چاپی 
۸۹۵۳۱۳سری الف۸۵به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 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 ۱۰ 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 :۱۳ /۹۹/۱۲  آ-۹۹۱۲۶۲۶
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۳۰۰۰۲۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل حیدربیگی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ۵۵۷۴ صادره از در یک قطعه 
باغ به مس��احت ۵۰۳۹۶/۳۰ مترمربع قس��متی از پالک ۴ فرعی از ۵۵ اصلی واقع در اراضی مهنه بخش ۲ مه والت 
خریداری از مالک مشاعی رسمی آقای رمضان حیدربیگی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 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 ش��د. م.الف 

۷/۹۹/۱۲۰ - آ-۹۹۱۲۶۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( کالسه 9900057
به موجب پرونده اجرائی به شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۶۲۳۲۰۰۰۴۴۸ ششدانگ پالک ۱۳۴۳ فرعی از یک اصلی بخش دو 
مه والت به نام آقای مجتبی تمدن و ششدانگ پالک ۲۰۳۴ فرعی از یک اصلی بخش دو مه والت به نام آقای محمد 
تمدن به آدرس مه والت روس��تای عبدل آباد، راه عمومی عبدل آباد به حسن آباد که به صورت مجموعه سردخانه ای 
می باشد و طبق نظر کارشناس به مبلغ ۱۱۳۳۳۳۹۵۰۰۰۰ ریال )یکصد و سیزده میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون 

و نهصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی شده و پالک فوق مجموعه سردخانه ای با مشخصات ذیل می باشد:
دو پالک ثبتی به ترتیب به مساحت ۳۰۱۵ مترمربع و ۱۱۷۷۴ مترمربع مجموعاً به مساحت ۱۴۷۸۹ مترمربع اطراف 

ملک با دیوار بیست سانتی حصارکشی شده است.
سردخانه با ظرفیت ۳۰۰۰ تن با تمام تأسیسات و ساختمان های در حال بهره برداری می باشد، سالن سردخانه به متراژ 
حدود ۱۹۶۰ متر با ارتفاع ۸ متر که حدود ۵۸۰۰ مترمربع دیوار ساندویج پنل با دانسیته ۲۰ استفاده شده و نیز سقف 

مجموعه حدود ۱۹۶۰ متر ساندویج پنل دانسیته ۲۵ دو رو کار شده است.
دارای یک سوله سالن سورت میوه به متراژ ۸۶۰ مترمربع، دیوارچینی محوطه به طول حدود ۶۰۰ متر، اتاق نگهبانی، 
انباری و موتورخانه به متراژ ۲۰۰ مترمربع، کلیه تأسیسات تخصصی سردخانه، کلیه انشعابات برق، آبد و تابلوهای 

برقی و یک عدد دستگاه لیفتراک مارک نیسان فعال در مجموعه می باشد.
و ملک اکنون در تصرف مالکان می باش��د که طبق سند رهنی ش��ماره ۷۵۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ دفترخانه اسناد 
رس��می یک شهر فیض آباد در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته و پالک های فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان مه والت واقع در شهرس��تان مه والت فیض آباد بلوار 
خرمشهر جنب مدیریت جهاد کشاورزی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 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 مس��ترد خواهد ش��د و 
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.
شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰ )ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت )پس از اخذ 
شناسه واریز( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل 
از ش��روع وقت مزایده با اخذ شناس��ه واریز اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست 

کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.
ضمناً برنده مزایده یا 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.
این آگهی پس از تأیید فرآینده مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. م.الف ۷/۹۹/۱۲۱ آ-۹۹۱۲۶۲۲
تاریخ انتشار آگهی مزایده در سایت سازمان ثبت: ۹۹/۱۲/۱۲

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک مه والت- علی احمدی

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

برابر آراء صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می 
مستقر در واحد ثبتی مه والت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل در اسفندماه ۱۳۹۹ محرز گردیده است. لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو روزنامه 
محلی و کثیراالنتشار آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

۱- آقای هادی س��اربان فرزند محمدعلی به ش��ماره ملی ۶۵۱۹۵۲۲۹۷۱ در شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۲۶۸۳۹/۲۴ مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه شمس آباد پالک ۳۰- اصلی بخش ۲ مه والت از محل مالکیت 

مشاعی خانم سرور محوالتی شمس آبادی فرزند حسن کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۶۰۲۳۰۰۰۰۱۴
۲- آقای هادی س��اربان فرزند محمدعلی به ش��ماره ملی ۶۵۱۹۵۲۲۹۷۱ در شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۴۷۷۳۶/۷۱ مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه شمس آباد پالک ۳۰- اصلی بخش ۲ مه والت از محل مالکیت 

مشاعی خانم سرور محوالتی شمس آبادی فرزند حسن کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۶۰۲۳۰۰۰۰۱۵
۳- آقای هادی س��اربان فرزند محمدعلی به ش��ماره ملی ۶۵۱۹۵۲۲۹۷۱ در شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۴۳۹۷۸/۱۹ مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه شمس آباد پالک ۳۰- اصلی بخش ۲ مه والت از محل مالکیت 

مشاعی خانم سرور محوالتی شمس آبادی فرزند حسن کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۶۰۲۳۰۰۰۰۱۶
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالکیت صادر می گردد. ضمناً 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. م.الف ۷/۹۹/۱۲۲  آ-۹۹۱۲۶۲۴
انتشار آگهی نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳  

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان مه والت- علی احمدی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدرضا جعفری باستناد ۲ برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۶ 
فرعی از ۶۰۵۰ اصلی بخش ۴ مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی 
دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک الکترونیک ۱۳۹۹۲۰۳۰۶۰۰۳۰۰۲۱۴۳ 

ثبت و سند به شماره چاپی ۳۲۴۲۵۷ ج ۹۸ صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف ۵۸۸ آ۹۹۱۲۶۰۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی استرداد سند مالکیت
نظ��ر ب��ه اینک��ه برابر حک��م ش��عبه ۹ دادگاه عموم��ی حقوقی مجتم��ع قضایی امام خمینی مش��هد به ش��ماره 
دادنام��ه ۹۹۰۹۹۷۷۵۷۹۰۰۴۱۶ م��ورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ و ش��ماره بایگان��ی ش��عبه ۹۹۰۰۱۱۷ و ش��ماره نام��ه 
۱۳۹۹۰۳۲۰۶۰۰۳۰۰۷۶۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل ثبت اس��ناد و امالک خراس��ان رضوی سند پالک ثبتی 
۴۸۷۵۷ فرعی از ۶۵۶۳ فرعی از ۲۳۲- اصلی بخش ۹ مشهد میبایست اصالح شود که به حکایت ثبت دفتر امالک 
ششدانگ اعیان بنام صدف شریفی فر )دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیان( و مریم بقائی )چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
اعیان( ثبت و سند بشماره چاپی ۱۸۰۹۷۷ و ۱۸۰۹۷۸ سری ب سال ۹۵ صادر گردیده است. سپس اخطاریه شماره 
۴۲/۹۹/۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به نامبرده ابالغ قانونی شده است و توسط مأمور ابالغ ناحیه ۷ پستی گواهی شده 
اس��ت. که اس��ناد اولیه را ارائه دهد لیکن ظرف مهلت مقرر از تحویل سند خودداری نمود لذا بدینوسیله یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه سند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر میباشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی 
سند اولیه را به این اداره تحویل و رسید اخذ نماید. ضمناً پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت بنام متقاضی 

صادر خواهد شد. م.الف ۵۸۹ آ۹۹۱۲۶۰۸
رئیس ساختمان شماره ۲ اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

آگهی استرداد سند مالکیت
نظ��ر ب��ه اینک��ه برابر حک��م ش��عبه ۹ دادگاه عموم��ی حقوقی مجتم��ع قضایی امام خمینی مش��هد به ش��ماره 
دادنام��ه ۹۹۰۹۹۷۷۵۷۹۰۰۴۱۶ م��ورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ و ش��ماره بایگان��ی ش��عبه ۹۹۰۰۱۱۷ و ش��ماره نام��ه 
۱۳۹۹۰۳۲۰۶۰۰۳۰۰۷۶۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل ثبت اس��ناد و امالک خراس��ان رضوی سند پالک ثبتی 
۴۸۷۶۰ فرعی از ۶۵۶۳ فرعی از ۲۳۲- اصلی بخش ۹ مشهد میبایست اصالح شود که به حکایت ثبت دفتر امالک 
ششدانگ اعیان بنام علیرضا دوستخواه )سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان( و مهال قدسی روحانی )سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیان( ثبت و سند بشماره چاپی ۰۸۱۶۴۶ و ۰۸۱۶۴۷ سری د سال ۹۴ صادر گردیده است. سپس اخطاریه 
شماره ۴۲/۹۹/۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به نامبرده ابالغ قانونی شده است و توسط مأمور ابالغ ناحیه ۷ پستی گواهی 
شده است. که اسناد اولیه را ارائه دهد لیکن ظرف مهلت مقرر از تحویل سند خودداری نمود لذا بدینوسیله یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه سند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر میباشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی 
سند اولیه را به این اداره تحویل و رسید اخذ نماید. ضمناً پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت بنام متقاضی 

صادر خواهد شد. م.الف ۵۹۰  آ۹۹۱۲۶۱۰
رئیس ساختمان شماره ۲ اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

آگهی استرداد سند مالکیت
نظ��ر ب��ه اینک��ه برابر حک��م ش��عبه ۹ دادگاه عموم��ی حقوقی مجتم��ع قضایی امام خمینی مش��هد به ش��ماره 
دادنام��ه ۹۹۰۹۹۷۷۵۷۹۰۰۴۱۶ م��ورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ و ش��ماره بایگان��ی ش��عبه ۹۹۰۰۱۱۷ و ش��ماره نام��ه 
۱۳۹۹۰۳۲۰۶۰۰۳۰۰۷۶۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل ثبت اس��ناد و امالک خراس��ان رضوی سند پالک ثبتی 
۴۸۷۵۹ فرعی از ۶۵۶۳ فرعی از ۲۳۲- اصلی بخش ۹ مشهد میبایست اصالح شود که به حکایت ثبت دفتر امالک 
ششدانگ اعیان بنام زهرا حسیب ثبت و سند بشماره چاپی ۸۱۷۷۶۷ سری الف سال ۹۳ صادر گردیده است. سپس 
اخطاریه ش��ماره ۴۲/۹۹/۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به نامبرده ابالغ قانونی ش��ده است و توسط مأمور ابالغ ناحیه ۷ 
پس��تی گواهی شده اس��ت. که اس��ناد اولیه را ارائه دهد لیکن ظرف مهلت مقرر از تحویل سند خودداری نمود لذا 
بدینوس��یله یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه سند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر میباشد ظرف مدت ۱۰ روز 
از تاریخ انتشار آگهی سند اولیه را به این اداره تحویل و رسید اخذ نماید. ضمناً پس از انجام تشریفات قانونی سند 

مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد. م.الف ۵۹۱  آ۹۹۱۲۶۱۲
رئیس ساختمان شماره ۲ اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای غالمرضا مرادی باستناد ۲ برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند مالکیت ۳۳۸ هزار سهم مشاع از ۶۳۲۶۳۷۵ سهم 
شش��دانگ یک قطعه زمین به ش��ماره پالک ۹ فرعی از باقیمانده ۱۶۶ اصلی بخش ۱۲ مشهد که متعلق به نامبرده 
میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره 
ثبت ۴۹۲۷ دفتر ۳۳ صفحه ۲۶ بنام آقای غالمرضا مرادی ثبت و سند به شماره چاپی ۱۰۳۰۴۷ صادر گردیده است. 

دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد....
لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف ۵۹۲  آ۹۹۱۲۶۱۳
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی محمودی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت ۹۹/۳۶۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششصد و هشتاد و شش سهم مشاع از دویست و هشتاد و یک هزار و نود 
سهم ششدانگ پالک باقیمانده ۲۳ فرعی )که برابر استانداردسازی تبدیل به پالک ۶۳ فرعی از ۲۳ فرعی( از ۱۶۶- 
اصلی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در صفحه ۲۶۳ دفتر ۱۴۲۱ ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی 
سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت 
جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۵۹۳  

آ۹۹۱۲۶۱۴  تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی استرداد سند مالکیت
نظ��ر ب��ه اینک��ه برابر حک��م ش��عبه ۹ دادگاه عموم��ی حقوقی مجتم��ع قضایی امام خمینی مش��هد به ش��ماره 
دادنام��ه ۹۹۰۹۹۷۷۵۷۹۰۰۴۱۶ م��ورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ و ش��ماره بایگان��ی ش��عبه ۹۹۰۰۱۱۷ و ش��ماره نام��ه 
۱۳۹۹۰۳۲۰۶۰۰۳۰۰۷۶۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل ثبت اس��ناد و امالک خراس��ان رضوی سند پالک ثبتی 
۴۸۷۵۸ فرعی از ۶۵۶۳ فرعی از ۲۳۲- اصلی بخش ۹ مشهد میبایست اصالح شود که به حکایت ثبت دفتر امالک 
شش��دانگ اعیان زهرا حسیب ثبت و سند بشماره چاپی ۸۱۷۷۶۶ س��ری الف سال ۹۳ صادر گردیده است. سپس 
اخطاریه ش��ماره ۴۲/۹۹/۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به نامبرده ابالغ قانونی ش��ده است و توسط مأمور ابالغ ناحیه ۷ 
پس��تی گواهی شده اس��ت. که اس��ناد اولیه را ارائه دهد لیکن ظرف مهلت مقرر از تحویل سند خودداری نمود لذا 
بدینوس��یله یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه سند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر میباشد ظرف مدت ۱۰ روز 
از تاریخ انتشار آگهی سند اولیه را به این اداره تحویل و رسید اخذ نماید. ضمناً پس از انجام تشریفات قانونی سند 

مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد. م.الف ۵۹۴  آ۹۹۱۲۶۱۵
رئیس ساختمان شماره ۲ اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

آگهی استرداد سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد حس��ین پزشکی برابر س��ند قطعی ۱۳۱۴۴۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۴ دفتر اسناد رسمی ۶۷ 
مشهد جهت دریافت سند مالکیت یک سهم مشاع از ۶ سهم ششدانگ اعیان یکباب منزل به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی است اسناد مالکیت دفترچه ای و سند متمم آن مربوط به شماره پالک ثبتی شماره ۱۳۱۰ فرعی از ۲۳۲- 
اصلی بخش ۹ مشهد که متعلق به نامبرده و غیره میباشد. را تحویل سید بهنام هاشمیان شماره شناسنامه ۱۶ داده 
است. و نامبرده از اعاده آن خودداری می نماید که اخطاریه به شماره ۴۲/۹۹/۴۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ابالغ قانونی 
شده و توسط مأمور ابالغ ناحیه ۷ پستی گواهی شده است. که اسناد اولیه را ارائه دهند لیکن ظرف مهلت مقرر از 
تحویل سند خودداری نمود لذا بدینوسیله یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه سند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر 
میباشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اسناد اولیه را به این اداره تحویل و رسید اخذ نماید. ضمناً پس از 

انجام تشریفات قانونی سند مالکیت جدید بنام متقاضی صادر خواهد شد. م.الف ۵۹۵  آ۹۹۱۲۶۱۶
مسئول ساختمان شماره ۲ اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای هادی کم سخن الکانی و محمدرضا کم سخن الکانی به استناد ۴ برگه استشهادیه گواهی امضاء 
ش��ده توس��ط دفتر اسناد رسمی ۱۹۵ مشهد نسبت ششدانگ اعیان پالک ثبتی ۳۷۲۱۸ فرعی از ۱۲۱۷۴ فرعی از 
۲۳۲- اصلی بخش ۹ مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نوبت اول نموده 
اس��ت که برابر ثبت دفتر امالک شش��دانگ اعیان پالک فوق ذیل دفتر ۱۸۲۹ و ۲۹۵۰ صفحه ۱۸۸ و ۷۹ ذیل ثبت 
۳۰۹۴۲۴ و ۴۵۶۲۸۶ بنام های فوق بالمناصفه ثبت و اس��ناد ش��ماره های ۸۰۶۶۹۱ و ۸۰۶۶۹۲ صادر و تسلیم شده 
است. سپس برابر سند رهنی شماره ۲۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دفترخانه ۲۰۰ مشهد در رهن بانک صادرات قرار 
دارد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا 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 میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف ۵۹۶  آ۹۹۱۲۶۱۶
مسئول ساختمان شماره ۲ اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای علیرضا س��وهانی دربان برابر وکالتنامه ش��ماره ۹۸۵۳۲ م��ورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و ۹۸۵۲۶ مورخ 
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ دفترخانه ۷۷ مشهد بوکالت از طرف ورثه مرحوم حسین رضائی گرگانی بجز سعید رضائی گرگانی و 
خانم زهرا عباچی مشهدی باستناد ۲ برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 

به شماره پالک ۳۶ فرعی از باقیمانده ۱۷۹ اصلی بخش ۱۲ مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت ۳۱۲۰ دفتر ۱۹ صفحه 
۱۸۶ بنام آقای حسین رضائی گرگانی ثبت و سند به شماره چاپی ۵۰۶۷۳۳ صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد....
لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف ۵۹۷ آ۹۹۱۲۶۱۸
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

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

امالک واقع در بخش۷ یزد- طزرجان و توابع
۴۴۱ اصلی– اقای کاظم شریفی مقدم نسبت به یکدانگ  ونیم مشاع از ششدانگ خانه باغچه پالک ثبتی  برابر به 

مساحت کل ۶۷۸/۶۰ متر مربع  بموجب رای شماره  
۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۶۰۵مورخ۱۳۹۹/۱۰/۱۱واقع در طزرجان تفت خریداری عادی از ثریا شریفی مالک رسمی 

۱ فرعی  از ۲۰۶۶ - اصلی– اقای مهدی کاسب نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی  
برابر به مساحت ۸۳۰ متر مربع  بموجب رای شماره  

۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۳۰۳۴مورخ۱۳۹۹/۱۱/۰۷واقع در محله  افضل اباد طزرجان تفت خریداری عادی مع الواسطه  
از محمد علی دهقان طزرجانی مالک رسمی 
امالک واقع در بخش۱۲ یزد- ده باال و توابع

۱۱۰۵ - اصلی– خانم ملوک ملکوتی نسبت به ششدانگ باغ پالک ثبتی  برابر به مساحت ۲۶۱ متر مربع  بموجب 
رای شماره   ۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۳۰۵۶مورخ۱۳۹۹/۱۱/۰۹واقع در جان برازان هدش تفت خریداری عادی از سید 

علی دهقان طباطبایی مالک رسمی 
امالک واقع در بخش۱۶ یزد- سانیج و توابع

۲۳۶فرعی از ۱۷ - اصلی– اقای علی ش��یرزادیان نسبت ۹۳۶سهم مشاع از ۲۳۹۱۰سهم  ششدانگ زمین مزروعی  
پالک ثبتی  برابر به مساحت کل ۲۳۹۱۰ متر مربع  بموجب رای شماره  

۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۳۰۴۸مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸واقع در اهرک س��انیج تفت خریداری عادی از محمدعلی احمدی 
پیشکوهی مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-۹۹۱۲۶۰۳
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

حصروراثت 
احتراما ب استحضار مي رساند آقاي غالمحسین عظیمي اقدام ب طرح دعوي بطرفیت ورثه مرحومه کبري حداد 
بخواسته حصروراثت نموده وچنین اظهار میدارد که ان مرحومه درمورخه۹۹,۸,۷دراقامتگاه دائمي خود فوت نموده 

و ورثه حین الفوتش عبارتنداز 
۱.عذراعظیمي همت آبادي متولد۱۳۳۰,۵,۱ب ش ملي۰۷۴۹۱۲۰۷۷۰

۲.عصمت عظیمي همت آبادي متولد۱۳۴۰,۸,۱۰ب ش ملي۰۷۴۸۹۰۴۴۵۱
۳.بتول عظیمي همت آبادي متولد۱۳۴۶,۳,۹ب ش ملي۰۷۴۹۲۹۹۹۱۶

۴.فاطمه عظیمي همت آبادي متولد۱۳۳۸,۷,۱ب ش ملي۰۷۴۸۹۰۴۴۴۱
۵.غالمعلي عظیمي همت آبادي متولد۱۳۳۴,۳,۱۰ب ش ملي۰۷۴۹۲۹۷۶۶۲
۶.رمضانعلي عظیمي همت آبادي متولد۱۳۴۴,۱,۵ب ش ملي۰۷۴۹۲۹۹۹۰۸

۷.غالمحسین عظیمي همت آبادي متولد۱۳۵۴,۳,۴ب ش ملي ۰۷۴۹۳۰۳۹۷۲فرزندان متوفي مي باشند وبجز اینها 
وارثي ندارد فلذا مراتب فوق طي یک مرحله دریکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج آگهي شده تاهرکس نسبت ب 
آن مرحوم ادعایي ویاوصیت نامه ئي دارد ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر این آگهي ب ش��وراي حل اختالف باخرز 

مراجعه وگرنه گواهي حصروراثت برابر مقررات قانوني وامور حسبي صادرخواهدشد . آ-۹۹۱۲۵۹۳
دبیرح دو شوراي حل اختالف باخرز خدادادي

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

برابر با رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۳۰۰۰۲۴۵ – ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ملک مه والت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ملیحه داوری نژاد فرزند غالمحس��ین بش��ماره شناس��نامه ۱۷۴۶ صادر از در یک قطعه باغ آبی به مس��احت 
۲۹۴۸۷,۵۹ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۴۲ – اصلی بخش ۲ مه والت واقع در اراضی فیض آباد خریداری از 
مالک رسمی خانم فاطمه خوش سیرت فیض آبادی فرزند علی جمعه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انتقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۹۱۲۵۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ 

علی اکبر شجاعی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مه والت
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