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رانيا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك رئيس مقدمه

بدان خيدور تار اريبس ياز گذشته ها ياله ميتعال جهياست كه انسانها در نت يخواه ريبارز احسان و خ قيوقف از مصاد سنت
گذارده اند. هعيودد به بع ينسلها يبرا ياجتماع يا دهيبه صورت پد يانسان اتيعمل نموده و در صحنه ح

و يعلم ،يدرمان ،يهداشتب ،يفرهنگ راتيكه وقف چه تاث ديد ميگردد خواه يبررس يو علم قيموقوفات به صورت دق خيتار اگر
است. داشته در جامعه ينيتام

مراكز ،هاانگاهدرم ،هامارستانياز ب ياديكه شمار ز يبوده است به نحو ياديدر حوزه بهداشت و درمان منشاء بركات ز وقف
شوند. ياز محل موقوفات اداره م ايوقف شده اند و  اي يدرمانو  يبهداشت
دهيواقع گرد يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك يتهايكه در حوزه و گستره فعال يمارستانيمراكز مهم و قابل توجه ب وجود

ريدمات وقف در حوزه بهداشت و درمان را به تصواز خ يفقط بخش كوچك ندينما يو جهت رفاه حال مردم ارائه خدمت م
كشد.يم

) ، لوالگر،چي) حضرت رسول (ص) (باتمانقل انيآباد ( فرمانفرمائ افتي يشهدا ،يآباد روزيف يها مارستانيمانند ب يمراكز وجود
باشد. يم شياند ريخ نيو انفاق واقف يدوستاز ثمرات نوع يو ... تنها بخش يانيدر روزگر،يف ان،يائيحي
يبا راه انداز ميبود بر آن شد دهيموقوفات خود محروم گرد ديدانشگاه از اخذ عوا ليگذشته به هر دل يدر سالها نكهيتوجه به ا با

به يامر اقدامات انياسناد و مدارك موقوفات و مكاتبه با متول يو مستند ساز اءياح ،يينسبت به شناسا ،موقوفات يريگيواحد پ
موقوفات فراهم گردد. دياز عوا مرتبطمراكز  يو بهره مند نيواقف اتين ياجرا موجباتآن  هيسا تا در ميعمل آور

در خصوص موقوفات ياقدامات ارزشمند يحقوق تيريمدو دانشگاه مديريت و منابع  معاونت توسعه يو همكار تيبا حما لذا
، شرحيسيخالصه نو ،يسي) شامل بازنوادگار نيكانيمجموعه تحت عنوان ( نيا ياقدامات جمع آور نياز ا يكيبعمل آمد كه 

.اشدب يدانشگاه م ياسناد وقف حيو تشر حال واقفين 
دانشگاه و مراكز وابسته به آن تياقدامات احياء موقوفات و اثبات حقان نيا جهينت ميدواريام كنيل ميچند در آغاز راه قرار دار هر

واقفين بوده باشد. رخواهانهيخ تيارزشمند و ن هيسرما نياز ا يدر بهره بردار
امر مقدس بهره مند نينموده اند از ثواب ا ياري قيطر نيا يرا كه دانشگاه را در ط ياست خداوند متعال همه ما و كسان ديام

.دينما
زاده هيكوهپا ليجل دكتر

رانيا يو درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك سيرئ
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اه در امور هماهنگي و اجراييدانشگ رئيس مشاور مقدمه

مربوط موقوفات بويژه ، انفاق و وقف خصوص در اي مجموعه تهيه جهت پيگيري و تالش يكسال از پس كه شاكرم را خداوند
. رسيد سرانجام به مهم اين گرامي همكاران و مخاطبين بيشتر چه هر آشنايي منظور به دانشگاه به
درمان و بهداشت زمينه در خود امالك و اموال وقف به مبادرت خداپسندانه انفاق و مال بذل با ستاندو نوع و خيرين از برخي ديرباز از

... و يحيائيان و درياني ، آبادي فيروز ، لوالگر ، فتحيه ، باتمانقليچ ، فرمانفرمائيان موقوفات به توان مي آن بارز هاي نمونه از كه اند نموده
. نمود اشاره

و شناسائي امر، دانشگاه محترم رياست پيگيري و تاكيدات خصوص به) ع( معصومين مقدسه ارواح غيبي هاي امداد و خداوند عنايت با
.است آمده دست به توجهي قابل نتايج و گرديده آغاز ايران پزشكي علوم دانشگاه با مرتبط درماني واحدهاي و ها بيمارستان موقوفات احياي
. باشد مي رو پيش مجموعه مدعا اين شاهد كه باشد بعدي بزرگ هاي گام برداشتن براي اي مقدمه امر اين داريم اميد

امر اين در ديگران ترغيب و تشويق و واقفين فداكاري و ايثار نشستن ثمر به مجموعه اين تدوين و موقوفات شناسائي امر از ديگر انگيزه
. باشد مي خير و مقدس

محل است معبري و دارد درب دو كه است كاروانسرايي همانند ،پرشور ي سراچه و غرور دار اين كه نيست مستور و مخفي كس هيچ بر
و سعيد پس است درهم و توام الم و درد با لذتش و ذلت با عزتش كه چرا؛ نشايد احدي بر را بستگي دل و نپايد كسي هيچ بر كه گذر

تخمي و بداند آخرت مزرعه را آن و نپسندد قرار و آرامش براي را خطر و آشوب پر وادي اين و نبسته آن در دل كه است كسي شده پذيرفته
. آيد كار به را كشته آن والينون المال الينفع روز در كه بكارد مزرعه اين در

مرحمت نددار استطاعت و توان كه آنان و ما به را خود راه در انفاق و مال بذل توفيق خداوند و گردد واقع قبول مورد اقل اين است اميد
موقوفات از مندي بهره سايه در و نكرده تجربه را بيماري درد مالي توان عدم علت به دردمندي هيچ كه باشيم آن شاهد روزي ونموده 
. يابد باز را خود عافيت بتواند

.بود دخواه متعال خداوند مرضي آنان اقدام و بوده بوده جورمأ اند كرده تالش زمينه اين در كه عزيزاني مطمئنا

موسوي جواد علي سيد دكتر
دانشگاه مشاور رياست
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گانسندينومقدمه 

است كه يبه خدمات ازمندانين يو عامل بهره مند يساز عدالت اجتماع نهيزم يحسنه اسالم ياز سنت ها يكيبه عنوان  وقف
آن عاجزند . نيخود از عهده تام

وقف زياست و امروزه در غرب معاصر ن دهياز اسالم مورد توجه واقع گرد ريغ انيهم در اسالم و هم در اد ينهاد مهم اجتماع نيا
كيو آلمان از مرز  كايتنها در آمر هيريو خ يوقف يادهايكه تعداد سازمان ها و بن يخود را به دست آورده است به صورت گاهيجا
. تپا فراتر نهاده اس ونيليم

از محل هيعال التيو تحص يگردد و امور آموزش ياداره م هيريوقف و امور خ يايبا استفاده از مزا ياز امور جوامع غرب يبخش
گرانيبر كمك به د يوقف مبتن ياست كه فسلفه وجود ليدل ني. به انديجويمرتبط بهره م يو صندوق ها هيريخ يادهايبن

، ازآن بوده اند يو هر زمان مناداست و مصلحان جامعه در هر جا  يانسان دهيو پسند كويفضائل و صفات ن نياست كه از برتر
اند . دهيدر انجام آن كوش خيكه در طول تار رانيو خ يگرفته تا افراد عاد يمذهب انيشوايو پ ياله امبرانيپ

امر سبب نيبوده و ا شتازيامر مقدس و سنت حسنه پ نيبه ا يدر سامانده ياله انيادو اقشار  ريسا نياسالم در ب نيمب نيد
. دي، منسجم و منحصر به فرد در آكامل يبه صورت ساختار يكوكارياحسان و ن دهيپدوقف و  دهيگرد

فرهنگ يو اعتال يطبقاتفاصله ، كاهش تيساز و كارها چگونه توانسته اند در رفع محروم نيمدعاست كه ا نيبر ا يشاهد خيتار
. ندينما فايو دانش جامعه نقش خود را ا

آن دارد كه در نگاه به موقوفات و نحوه اداره آنها با اصل يجا ،ياجتماع يازهايو ن يقتصادتر شدن روابط ا دهيچيبا پ امروزه
و موجبات هرا گسترش داد دهيامر پسند نيو ا هبهره جست يعلم تيريتا سر حد امكان از مد يو نظارت مردم يحفظ خودگردان
ساخت . اهمامر مقدس فر نيرا در ا يمشاركت عموم

و انسان ينوع دوست كرديبا رو يو مذهب يعاطف يها زهياست و بر اساس انگ يفطر يامر يرخواهيو خدانست احسان  ديبا
است ييظلم و جفا ميحد محدود كن نينقش وقف را در هم مياگر بخواه اما رديگياز ضعفا شكل م يريو دستگ يدوست

، قادر خواهد بودبوده است نير گذشته هم چنتواند داشته باشد و د يكه م يو درست حيچرا كه وقف با روش صح ،ينابخشودن
را به خود اختصاص دهد. يو تفكر به خصوص تفكر اسالم شهيگسترش اند يها هياز پا يكي

عمل جهياز موقوفات و نت يريما حاصل بهره گ ينيو د ي، علميفرهنگ راثياز م يميگواه آن است كه بخش عظ تيبشر خيتار
واقفان بوده است . ريخ

از بركات وقف است كه طالبان علم از سراسر جهان يكيشدند  يها كه خود وقف بوده و از محل موقوفات اداره م هيمنظا وجود
انيدانشجو نيشده بود. ا يزيو ذهابشان برنامه ر ابيمركب و ا يبرا يداشتند و حت هي، شهركردند يعلم م لياسالم در آنها تحص

شدند. ياسالم م يايانش در سراسر دنگسترش د اءعلم و دانش منش يريپس از فراگ
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،يها و صدها مركز آموزش مارستاني، بمعابد ،و طب و نجوم، مساجد ينيد ي، مدرسه هاها، دارالعلم ها، دارالكتب ها هيجز نظام به
است. تيبشر ياياز خدمات وقف به دن يخانه ها بخشو كتاب يدرمان ،يعلم

بر وقف داشته هيو دانش بوده اند تك يمسائل علم شرفتيكه منشاء پ رانيو سراسر ا ، اصفهان، بلخ ، مرودر بغداد هينظام صدها
شيخو اتيوقف است توانست در طول ح يايافتخار دن هيكه در قرن هشتم ما يديربع رش يدانشگاه مي، مجتمع عظاند

پرآوازه و ماندگار است شهيهم مشانكند كه نا تيرا ترب يدانشمندان

كنند و اگر صدها مدرسه يبه مردم خدمت م يكز درمانامرساير درمانگاه و ، يوقف مارستانيب صدها ياسالم نرايامروزه در ا اگر
از يبخش يهمگ ؛هستند رانيو دانش مردم ا ني، در خدمت ديآموزش و پرورش و مراكز دانشگاه اريو مدارس در اخت ينيد

باشند . يوقف م هبركات و آثار سنت حسن

كند. تيخدمت به آستان مقدس وقف را به همه عنا قيوفاست خداوند ت ديام

دكتر اميرحسين جاللي ندوشن -يمعراج ديسع
نويسندگان
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يو اصطالحات وقف فيتعر
،، دارو و درمان، اطعامعام باشد؛ وقف بر مساجد، مدارس نيعناو ايو  ياست كه در جهت و مصلحت عموم يوقف وقف عام: .1

مانند وقف ي، روضه، تالوت قرآن، وقف بر مصارف و جهات عموميائمه اطهار، عزادار ارتي، زيدار هي، تعزو فقراء تاميكمك به ا
معابد و امور عام المنفعه اختصاص يبرا ينيد يتهايكه بر اقل يموقوفات نيهنرمندان و ... و همچن ايو  سندگانينو ايبر دانشگاه و 

.شود يم يوقف عام تلق زين افتهي
و محصور مانند وقف بر اوالد و احفاد. نياشخاص مع اياشخاص  ياست برا يوقفص: . وقف خا2

، بر عهده سازمان حج و اوقاف وهانامه اداره آن نييآ تياست كه به موجب قانون و با رعا يموقوفات ي:. موقوفات متصرف3
باشد. يم هيريامور خ

. نظارترديناظر صورت گ يقبل بيبا تصو ياقدامات متول  آن است كه ينظارت استصواب :يعو اطال ي. نظارت استصواب4
فقط به اطالع ناظر برسد. ياقدامات متول آن است كهي اطالع

يتي، ترب ي، بهداشت ي، امور فرهنگيشعائر اسالم ميتعظ يكه برا يتجار ريغ يموسسات :هيريخ ي. موسسات و انجمن ها5
معاونت ها شود. ليتشك ايو  دهيشده و به ثبت رس سيتاس يگريد ريهر نوع عمل خ ايو  يعموم ي،

باشند. داشته وقفنامه و قانون مفاد بر اساس دينظارت، با اي، امناء و  انياست كه متول يطيعبارت از شرا . صالحيت:6

نييقوفه تعحكم دادگاه ، جهت اداره امور مو ايو  قيشعب تحق صيبا تشخ اياست كه به استناد مفاد وقفنامه  يشخص :ي. متول7
.بشود ايشده 

اداره امور يبرا يو قانون يشرع نيبر اساس مواز ايبه استناد متن وقفنامه و  ياست كه از طرف متول يشخص: هيالتول بي. نا8
شود. يم نيمع يمتول لهيبه وس هيالتول بينا اراتي؛ مدت و حدود اختشود يم نييموقوفه تع

نظارت ايو حكم دادگاه از دخالت  قيشعبه تحق يدگيرس ايناظر به موجب قانون و  اي يكه متول يدر صورت . ممنوع المداخله:9
شود. يم دهيدر امور موقوفه منع گردد ، تا زمان حصول برائت ، ممنوع المداخله نام

نيشد ، ابا يعالوه بر متول يگريبا دخالت شخص د ديدادگاه ، اداره موقوفه با يكه به موجب را يدر موارد :ني. ضم ام10
شود. يم دهيشده ، امين منضم نام نيي، و شخص تع نيعمل ضم ام

بر كنار گردد، نظارت با تيناظر از سمت تول اي يدادگاه ، متول يو را قيشعبه تحق يدگيكه به موجب رس يدر صورت . معزول:11
.شود يم دهيعزول نامم

مثبته.بر اساس اسناد و مدارك  نهيصورت درآمد و هز صورتحساب:. 12

باشد. يم انهيبودجه سال تيبا رعا هيريموسسه خ ايموقوفه  نهيدرآمد و هز قيبر تفر يمبن يگواه. مفاصا حساب: 13
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رقبه باشد. چند اي كي يممكن است دارا يمكان مذهب اي، هر موقوفه منقول ريغ يواحد ملك كيعبارت است از  . رقبه:14

و وصف اختصاص داده باشد. ديبدون ق اتيو بر راتياحسان ، خ يدرآمد را براآن است كه واقف مصرف . مبرات مطلقه: 15

ابهام عبارت وقفنامه، نوع مصرف اياز وقفنامه و  يرفتن قسمت نياز ب ايكه به علت فقدان و  يموقوفه ا . مجهول المصرف:16
آن مشخص نباشد. ديعوا
اداره كننده آن، نتوان يصفت برا ايبه علت عدم ذكر نام  ايو  كه به علت نداشتن وقفنامه يموقوفه ا :هي. مجهول التول17

كرد. نييموقوفه تع يرا به عنوان متول ينيشخص مع
شده است؛ احرازيمصرف ماساس  بر آن موقوفه فاقد وقفنامه دياست مستنبط از نظر واقف ، كه عوا يا هيرو: هيجار رهي. س18

باشد. يف ماوقا قيادارات تحق يبا شعب حقوق هيرو نيا
متعارف ، نسبت به اياذن و  اياز حدود قانون  ياماكن مذهب ايموقوفه  نيام ايناظر  اي يعبارت است از تجاوز متول: ي. تعد19

حقوق آنها. ايو  يموقوفه و اماكن مذهب
يمتعارف برا ايانون و ق ايو  نيمع فيكه به موجب وظا نيام ايناظر و  اي يمتول ياز سو يعبارت است از ترك عمل . تفريط:20

الزم است. يمنافع موقوفه و اماكن مذهب ايو  نيحفظ ع
عييكه تض نيام اي يترك عمل توسط متول اياست بر امكان تجاوز و  يو شواهد نيوجود قرا: طيو تفر ي. مظنه تعد21
.دهد يرا احتماال نشان م يحقوق
، طبق مفاد وقف نامه ، مصداق موقوف عليهم قرار يوف عليهم فعلشود كه بعد از موق ياطالق م يبه كسان . بطون الحقه:22

خواهند گرفت.
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 بهداشت و درمان در  وقف

جنگ در  يها يدرمان زخم يخدا (ص) پس از جنگ خندق برا امبريبود كه پ يا مهي، خدر اسالم مارستانيب نيآورده اند نخست
 يكس نيه. ق ) نخست 96-98بن عبدالملك (  دياسالم ول خيست كه در تارآمده ا يزيمقر تيبر پا نمودند و به روا نهيمسجد مد
و با  خي، به جز موارد ذكر شده همواره بشر در طول تاربر آن گماشته است يو دارالمرضي بنا نموده و پزشكان مارستانياست كه ب

در  شهي، و ... همانيوناني، اني، رومانيراني؛ ارا بر داشته است ييقدم ها يو درمان يپزشك يها نهيعلم و معرفت خود در زم شيافزا
كه در  ييها يزيپس از جنگ ها و خونر ژهيو كشنده به و يمسر يهايماريب دسرآمد اعصار بوده اند . وجو يو بهداشت يامور پزشك

 اهتمام بورزند.امور  نيبه ا رهيو غ بيو طب ميتحت عنوان حك يكه عده ا دهي، بشر را به خود مشغول داشته، موجب گردخيتار

 خيرا به خود سرگرم ساخته بود ؛ به هر حال صرفنظر از تار اگرانيميو ك يبود كه داروساز ييازهاي، نواناتيو ح اهانيدارو از گ هيته
، جنگ و ييدولت ها و حكومت ها به امور كشور گشا يري، به لحاظ درگستيمقال ن نيآن در ا يو دارو و درمان كه جا يپزشك
 نياز بزرگان را بر آن داشت كه با وقف اموال و امالك خود در ا يبود ، عده ا دهيگرد يكه موجب غفلت از امور كشورامور  ريسا

جامعه را فراهم آورند و هر  شيموجبات آسا ياله يبشتابند و با كسب رضا ريفق يمرضا ژهيبه و مارانيراه مقدس به نجات ب
 .به وجود آمده اند نهيزم نيكه در ا يهمنوع ذكر نموده اند. موقوفات بهكمك  يت باالو مرتب مانيمورد را نشانه ا نيدر ا ياقدام

باشد، در بر گرفته اند كه  يجهت حفظ سالمت جامعه م يضمن كمك به امر دارو و درمان، امر بهداشت و نظافت را كه مقدمه ا
امروز  شرفتهيملل پ انيمحتي توان گفت كه  يجرات م مسلمانان به امر بهداشت و نظافت است و به ژهيدر نوع خود نشانه توجه و

  .ميپرداز ياز مصارف موقوفات در حوزه بهداشت و درمان م يشود. حال به ذكر تعداد ينم دهياز آن د ييو گذشته نشانه ها

 ضخانهيمر اي مارستانيوقف ساخت ب .1
 ضخانهيمر يو نگهدار راتيوقف تعم .2
 رهيدارو ، شربت ، مرهم و غ هيوقف ته .3
 افتگاني تيلباس نو جهت عاف هيقف تهو .4
 وقف دستمزد اطبا و پزشكان .5
  از كار افتاده و معلول يوقف كمك به مرضا .6
  وقف ساخت مراكز نگهداري و مرضاي فقير و سالمند .7
  وقف ساخت و نگهداري حمام ها و دستمزد كيسه كش و دالك .8
  غذا و طعام بيماران .9

  وقف مالقات با بيماران بي كس .10
  و حفر چاه براي حماموقف آب حمام ها  .11
  وقف اعزام بيماران خالص شده به اوطان آنها .12
  وقف تحقيقات پزشكي و داروسازي .13
  دستمزد سلماني .14
  دستمزد ختنه .15
  كفن و دفن بيماران تنها و بي كس .16
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 وقف كليات

  وقف مفهوم

. اندمنفعت دانسته ليمتوقف كردن و ساكن كردن است . فقها وقف را تحبيس اصل و تسب يبه معن يدر لغت مصدر عرب وقف
) به شود ي(كه البته در وقف نامه به آن اشاره م ياموال خود را به منظور خاص يتمام اي ي، قسمت يمفهوم كه شخص نيبه ا
باشد، حفظ شود و سود حاصله از آن به مصارف مورد نظر واقف برسد، اختصاص  دپول نق ديكه اصل آن مال كه نبا يا وهيش

 دهد.

دهند و تنها  يرييتغ يملك و مال وقف نيتوانند در ع يدولت نم يو حت يپس از مرگ واقف ، ورثه و يصورت حت نيا در
 كرد. نهيكه واقف خواسته است هز يآن را به مصرف توانيثمره وقف است كه م

  يدر قانون مدن وقف

: منظور سدينو يم فيدر ادامه تعر يشود ). شارع قانون مدن ليمال حبس و منافع آن تسب نيع نكهي( وقف عبارت از ا 55 ماده
مقصود  رايگردد، ز نيكه موجب تلف ع ياز تصرفات نيمال از نقل انتقال و همچن نيمال، نگاه داشتن ع نياز حبس نمودن ع
وقف در  يجهت هم آن را وقف گفته اند ، چه، كلمه نياست و بد مال موقوفهاز  هميموقوف عل يشگياز وقف انتفاع هم

 است. ياجتماع هيريمنافع در راه خداوند و امور خ يمنافع، واگذار ليو نگهداشتن است و منظور از تسب ادنستي، ايفارس

 مذاهب اهل سنت  دگاهيوقف از د فيتعر

 كرده اند: انيوقف ب يبرا فياهل سنت، سه تعر مذاهب

 . تعريف ابو حنيفه:الف

موقوفه از  ني، ع فهي. بنابر نظر ابوحن هيريآن در امور خ يگذارو وا واقف تيمال در ملك نيوقف عبارت است از نگه داشتن ع 
، وقف از عقود  ياست، چون به نظر و حيتواند به آن رجوع كند و فروش آن صح يرو م نيشود. بد يملك واقف خارج نم

   .است هيمانند عار زهيجا
 و حنابله: يو شافع يبانيو محمد بن حسن ش وسفيابو يقاض في. تعرب

. در او حق تصرف ندارند ريآن، واقف و غ نياست كه بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده كرد و در ع يمال وقف، حبس
 .و مالك حق تصرف در آن را ندارد شود يمال از ملك واقف خارج م جه،ينت

 هيمالك فيتعرج. 

قرار دهد . و  هيريعت آن را در جهات خحبس كند و منف يكيرا از هر گونه تصرف تمل نيمالك ع نكهيوقف عبارت است از ا
است كه  يشخص تيملك هي، شبهيمالك دهيعق نيرو، ا نيماند . بد يم يكه مشخص كرده باق يدر ملك واقف، تا زمان نيع

 است اما حق تصرف ندارد. يباق يمالدر  تشيبه خاطر سفاهت محجور شده است ؛ مالك

  از نظر منابع اربعه وقف

 ياز هر مطلب شياست ، پ ييها يژگيو ي. وقف در اسالم دارااسالم است يو اقتصاد يت نظام حقوقگفت وقف مختصا ديبا
  .ميانداز يبه منابع اربعه م ينگاه



يادگار نيكان: مجموعه اسناد موقوفات و محبوسات دانشگاه علوم پزشكي ايران

9

ميقرآن كر -1

به قرآن ديبا يهر مطلب شهيبه اصل و ر يابيدست  ياست لذا برا يمنبع معارف و حقوق اسالم نيتر لياص ديمج قران
.ميمراجعه كن

آنچه عموما بر فعل كنيل ستيامور ن نيمخصوص به ا ياتيآ ديدر قرآن مج نهايا ريو صدقه و هبه و غ يقف و سكنو درباره
مزمل، /92 هي(آل عمران، آ هيو علما ، سه آ از بزرگان ياريهست. بس زيامور ن نيو دعوت به آن داللت دارد دال بر ا راتيخ
-260 اتيمربوط به انفاق و احسان ( بقره، آ اتيبه آ تيتوان از باب اولو يم يد. ولان وردهآ نجاي) را در ا177 هيبقره، آ /20 هيآ

). و قرض الحسنه و تعاون و صدقه، به جواز و بلكه به رجحان و استحباب وقف استدالل كرد.266 - 261، 263
ف دارند.بر جواز و رجحان وق يداللت روشنتر ميسوره مر 76 هيسوره كهف و آ 46 هيآ نهايبر ا عالوه
ياست خال ياز منت، و احسان ياست عار ياست از تعاون و تعاضد، و انفاق يو مصداق روشن ياست صالح و باق يعمل وقف
است بدون اضطراب و تكاثر( يو وام ا،يو مستمر و بدون ر يمياست دا يو تصدق گران،يد تيشخص ريو بدور از تحق تياز اذ

است كه به يشود، و برگ سبز يمعقول با آن مبارزه م يكه به صورت ياتفاحش طبق ) و بروز اختالفات2و  1 اتيتكاثر، آ
خلود و يرا به نوع يسازد و و يجاودان م زياست كه نام واقف را ن يو سرانجام عامل؛ )20 هي(مزمل، آ شوديگور فرستاده م

دارد. يپس از مرگ باز نگه م يو پرونده اش را حت رسانديبقا م
سنت -2

ريبه قول، فعل و تقر گر،يد يو آله و جا هياهللا عل ياكرم صل امبريپ ريوقف سنت است و سنت به قول، فعل و تقر منبع نيدوم
شده است. فياصحاب تعر ايالسالم و  همياهللا عليه وآله و ائمه عل يصل امبريشخص پ

ت محمد صلى اهللا عليه وآلهحضر اريدر اخت يتيرا به موجب وص رقيمخ يكند كه اراض ينقل م ،يدر كتاب مغاز يواقد
گذاشته بودند و حضرت آنها را وقف فرمودند.

يهفتگانه متعلق به حضرت رسول اكرم صل طانيآمده است كه ح السالم هيمنقول از حضرت امام جعفرصادق عل يتيروا در
در مورد آنها ييكه بعدها دعواالسالم بود  هايحضرت فاطمه عل ارياهللا عليه وآله بوده اند كه بعد از رحلت آن حضرت در اخت

يآنها را موقوفه معرف زيآنها شهادت دادند و حضرت فاطمه عليها السالم ن تيالسالم بر وقف هيعل يمطرح شد و حضرت عل
فرمود.
را وقف ياموال اي يآن حضرت هر كدام مال دييحضرتش و با تا اتياهللا عليه وآله در حال ح يصل امبريپ ارانياز  يريكث گروه

اهللا عليه وآله اقدام به وقف نمودند. يصل امبريهم بعد از وفات پ يكردند چنان كه گروه
.شدياداره م ديگرد يم نييكه از طرف او تع يكس ايشد و به دست خود واقف  يواقف خرج م تياوقاف مطابق ن نيا ديعوا
يو جلب رضا يبه سنت نبو يتاس يبرا يگريد بعد از يكي نياصحاب و تابع به نحوي كه افتيروش خدا پسندانه ادامه  نيا

اديز اريالسالم بس هيعل تيو اهل ب ينيد انيشوايكردند. موقوفات پ يوقف م هياقربا و ذر يبرا ايرا در راه خدا و  يمال ،ياله
.ديتعداد بسنده گرد نياند كه به ذكر ا تهداش يموقوفاتآنان از  كياست و هر 
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اجماع و عقل -3-4

تيتوان گفت كه اكثر يم ديممدوح نداند، و لذا بدون ترد يشود كه وقف را مشروع و حت يبرخورد نم يبه قول هيامامفقه  در
يبصر يو زفربن هذين بن قيس عنبر فهياند. تنها از ابوحن هيموافق قول امام ز،ين يمذاهب اسالم ريسا يبه اتفاق فقها بيقر

افتهيجواز وقف به اسلحه و چارپا اختصاص  زياز اقوال ن يكينقل شده و در  يخالفتم فه،يناز بزرگان اصحاب ابوح ل،يو ابو هذ
است.
دانسته ينم تينهاد وقف را مستقل از نهاد وص فهيابو حن ايكرده اند، گو يرويهم از ابوحنيفه پ يقاض حياهل كوفه و شر عموم

دانسته است. يبا حقوق ورثه م ياصوال وقف را مناف ايو  ست،يمالك ن تيوقف قادر به ازاله مالك غهيداشته كه ص دهيعق ايو 

اعمال مشابه ريتفاوت وقف با سا
مانند زكات، خمس، صدقه و وقف در اسالم موجب گسترش مساوات و عادالنه تر يتوان گفت كه احكام يمجموع م در

ت . وجوه اختالف كلمات زكات و صدقه واحكام متفاوت اس نيهر كدام از ا تيثروت در جامعه است . البته ماه عيكردن توز
است: نيوقف به اختصار چن

خالف زكات. ستيوقف و صدقه واجب ن -1
است. نياما مقدار زكات مع ستين نيمقدار مال وقف و صدقه مع -2
است. حيصح يوقف بر هاشم يول رديگ يتعلق نم يصدقه و زكات به هاشم -3
اگر شرط دانسته شود، ايو  ستيدر وقف و صدقه قصد قربت شرط صحت ندر زكات قصد قربت شرط صحت است اما  -4

شرط ثواب و كمال است.
وقف لتيفض

به مردم و خدمت به همنوعان و كمك به مصالح جامعه و يكوكاريمظاهر احسان و ن نيو پردوام تر نياز برتر يكي وقف،
يخته شود و واقفان به راه معقول و درستابه كار اند حيحص يرياست. چنانچه موقوفات در مس يو اقتصاد يامور اجتماع ميتنظ
از فضايل وقف مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: شود. يم عاز مشكالت جامعه مرتف ياريشوند ، بس تيهدا
وقف از نظر قرآن لتي) فضالف

كتاب مقدس مردم را به احسان، نيچند در ا ياتيو روشن درباره وقف وارد نشده است، بلكه آ حيبه طور صر يا هيقرآن آ در
ياشاره م اتيگونه آ نيشوند. به چند مورد از ا يم زيكرده اند كه شامل وقف ن قيدعوت و تشو راتيانفاق مال و انجام خ

:ميكن
(آل قطعأ خدا بدان داناست ديو از هر چه انفاق كن د،يانفاق كن ديتا از آنچه دوست دار ديرس دينخواه يكوكاريبه ن هرگز

.)92 هيعمران، آ
نيبه خدا و روز بازپس يآن است كه كس يكيبلكه ن ،يمشرق و مغرب بگردان يخود را به سو يكه رو ستيآن ن يكوكارين

و انيو يتم شاوندانيآورد، و مال خود را با وجود دوست داشتن، به خو مانيا امبرانيو پ يآسمان يو فرشتگان و كتاب ها
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و هر كار د،يبه خدا ده كوي). و وام ن177 هي( بقره . آ و در راه آزاد كردن بندگان بدهد انيگدا و در راه ماندگان و انينوايب
)20 هي( مزمل ، آ افتي ديباز خواه شتريب يآن را نزد خدا بهتر و با پاداش ديفرست شيخود از پ يبرا يخوب

(ع)) تي( اهل ب ينيد انيشوايوقف از نظر پ لتيب) فض

:ميكن يوقف اشاره شده كه به چند مورد اشاره م لتيه اجر، ثواب و فضب يمتعدد اتيروا در
يجار اتشيكه در زمان ح يبرد مگر از سه خصلت، صدقه ا ينم يپس از مرگش ثواب يآدم«صادق (ع) فرمود:  امام •

ل شود وكه بنا نهاده و پس از مرگش طبق آن عم ييكويباشد، سنت ن انيكرده باشد و بعد از مرگش هم چنان در جر
 دعا كند . شيكه برا ييكويفرزند ن

رسد. يثوابش قبل و بعد از مرگ به واقف م تيروا نيهمان وقف است كه طبق ا هيمنظور از صدقه جار توضيحاً،
رسول اكرم (ص) فرمود : وقت• او يكه برا ي: فرزند صالح زيشود مگر از سه چ يپرونده عمل او بسته م رديانسان بم ي(

.هيكه بعد از مرگش به مردم سود رساند و صدقه جار يديم مفدعا كند، عل
كه ياو استغفار كند، و مصحف يكه برا يرسد: فرزند يبعد از مردن به انسان م زيامام صادق (ع) فرمود : ثواب شش چ •

روش نموده و يكه جار يكه حفر كرده باشد و صدقه ا يكه كاشته باشد، و چاه يگذارد، و درخت ادگارياز خود به 
كه بعد از او به آن عمل شود. ييكوين

.نديمراجعه نما ثيكتب حد ايتوانند به صحيفه ها و  ياست و عالقه مندان م شماريده از اهل سنت (ع) بيرس اتيروا
استيو س نيوقف و انفاق از نظر علما و بزرگان د لتي) فضج

آنان. را وقف بر مصالح عامه نموده اند يخود موقوفات اتيدر زمان ح ياسيو س ينياز علما و دانشمندان و رجال د ياريبس
آنها اني، عالقه مندان و اطراف دانيتا مر ندياتخاذ نما يبي، ترت ريعمل خ نياز اجر و ثواب ا يبرخورداربراي تالش نموده اند 

.و مقدس مبادرت ورزند ريامر خ نيو الگو از عمل آنان به ا ديبا تقل زين
ي، از آن جمله م ستندينمودند كم ن ياز مستنمدان دعوت م يريو قول خود مردم را به امر انفاق و دستگبا فعل كساني كه 
اشاره نمود: ليبزرگان ذ يتوان به اسام

خيش -  يرازيش يرزايم - يانصار خيش - يلاردبي مقدس –جعفر كاشف الغطاء  خيش - يمازندران نيالعابد نيز خيش
رزايم - يقاض يعل رزايحاج م - يقدوس ديشه - يسبزوار يحاج مال هاد - يمرتض ديس - يضر ديس - يعبدالوهاب تهران

يگانيا... گلپا تيآ - يگانيگلپا نيجمال الد ديس - يآخوند خراسان - يابن فهد حل -بحر العلوم  يمهد ديس - يخراسان يمهد
آخوند يحاج -
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  وقف در حوزه بهداشت و درمان خچهيتار

 تمدن اسالم آورده است: خيدر كتاب تار انديز يجرج

نمودند و به هر  يشده بود كه آن را با شتر و قاطر جا به جا م ريدا ياريس يها مارستانيب يزمان سلطان محمد سلجوق در
  .دادند يجا كه الزم بود انتقال م

به  يرو شيمجموعه پ كرديتوجه به روبا  ينموده است ول فايا يجامعه به خوب يهايازمندين هيوقف نقش خود را در رفع كل 
باشند  يم يوقف يها مارستانيب ،مهم و مقدس نيا قيمصاد از.مينمائ يتوجه م يو درمان ينقش وقف در تحقق امور بهداشت

 :ميريبگ يشهادت و گواه نهيزم نيگذشته در ا خياز تار ستيكه بد ن

، از يعباس فهيخل نيشد. منصور نخست سيدر دمشق تاس يموعبدالملك اه.ق به امر  88در سال  ياسالم مارستانيب نينخست
 شد. ريدا ديبه امر هارون الرش يعباس يدوره  مارستانيب نيبه بغداد آورد. نخست يياطبا » شاپور يگند« مارستانيب

 يملك صرف ساختمان آن نمود و ناريكرد و شصت هزار د سيبه نام خود تاس يگريد مارستانيه.ق ب 259ابن طولون در سال 
و مملوك معالجه  يسپاهشرط شد ، كه در آنجا  مارستانيوقف كرد و در وقف نامه ب مارستانيمصارف آن ب نيتام يرا برا
 .نشود

شد . در آغاز قرن  ريدا هاييمارستانيب ياسالم يشهرها ريمدينه و سا و بود كه در مكه دهينرس انيقرن سوم به پا هنوز
اد با هم مسابقه گذاردند. ابتدا كردن آن در بغداد و اطراف بغد ريو دا مارستانيدر ساختن ب رانشيو وز يالمقتدرعباسچهارم 

را  يكرد و پزشك خود ابوعثمان دمشق ريدا يمارستانيحربيه به.ق از پول خود در  302در سال  درالمقت ريوز يسيبن ع يعل
 ي سهيرا گشود و از ك »هديس«ن مارستاي، ب ييحيه.ق در بازار  306در سال  آن گماشت . سپس سنان بن ثابت استيبه ر

 اختصاص داد. مارستانياداره آن ب يبرا ناريد 600 يخود ماه

به امر  »مقتدر« مارستانيخارج بغداد ب يشام) از محله ها يدر باب الشام (دروازه  »سنان بن ثابت«همان سال به اشاره  در
،  ريوز »ابن فرات« اميكرد و در همان ا نيمع مارستانيآن ب يال خود برااز م ناريد ستيدو يماه فهيشد  و خل ريالمقتدر دا

شد . در  ريدا ييها مارستانيب رهيو غ شابورينو  يطور در ر نيبه نام خود بنا كرد و هم يمارستانيب »باب الفضل« يكيدر نزد
 يلميعضدالدوله د قسمت بغدادگشت . در طرف جسر در  سيمصر تاس »يكافور« مارستانيب يقمر ياواسط قرن چهارم هجر

  يعي، پزشكان متخصص در علوم طبريبند، چشم پزشك، خون گ ستهنمود و پزشك جراح ، شك ريرا دا »يعضد« مارستانيب
  .ديگرد نييتع مارستانيآن ب يبرا

 سيتاس اميهمان ا در ييها مارستانيب زين رهيمانند خراسان ، فارس ، موصل ، شام ، اندلس و غ يممالك اسالم ريالبته در سا
 گنجاش ندارد. نجايآنها در ا يشد كه شرح همه 

 دهيكه خود د ياسالم يها مارستانياز ب ينگاشته، مطالب مشروح يخود كه در قرن ششم قمر يابن جبير ضمن سفرنامه  
 نگارد. يم

 مارانيب ي، همه مذهب و شغل و تيشد و بدون توجه به مل ياداره م بيآن روز در كمال نظم و ترت ياسالم هايمارستانيب 
و پرستاران،  پزشكان. ته استمخصوص داش يسالون ها اي (سالن) سالون يشدند و هر مرض يدقت معالجه م تيبا نها

و هر كه  شديمرخص م افتي يبهبود م يضينمودند . هر مر يم نييآنان را تع يكردند و دوا و غذا يم نهيرا معا مارانيب
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. شاگردان  شديم سيدر همان محل تدر زين يحال طب و داروساز ني. در عداد يم مارستانيدفن او را ب، مخارج كفن و  رديميم
 .داشتند زين يعمل نيتمر، يلمع ليتحص عالوه بر

و  شديم سيتدر زين يبزرگ ، علم طب و دارو ساز يمارستانهايدر ب : ...سدينو يم »هيال بو«در كتاب  يهياصغر فق يعل
 .ها قرار داده بودندآن يبود كه برا ي، معموال از درآمد موقوفاتموقوفه يستانهاماريب يها نهيهز

 يم ني، چن يدريمحمد ح يعل دي، ترجمه سيسباع يمصطف ينوشته  »ياسالم و عدالت اجتماع ديتوح يجامعه «كتاب  در
حاضر شوند و در  مارانيب نيها بر بال انمارستيهر روزه دو نفر در ب يستيآن با دياست كه عوا ي:. در لبنان موقوفه ا ميخوان
 يجمالت را به طور عاد نيآن دو نفر را بشنود ا يصدا ضيكه مر يكنند به طور يصحبت م يكه با هم به آهستگ يحال

، ماري، و ... تا باش را نگاه كن افهيق نيرا بب شيبهتر است ؟ چشما يليكه از روز گذشته حالش خ ينيب يم«رد و بدل كنند : 
 ».باشدشده  يحال و يبه بهبود يكمك زيراه ن نيشود و از ا دواريام يو به زندگ ابدي يروح تيسخنان تقو نيا دنيبا شن

دو روز در هفته بدانجا  ازمندانيوقف كرده بود تا ن ردهيامداد زنان ش يرا برا يدمشق ، مراكز ي، در قلعه  يوبيا نيالد صالح
به امر  زانيدر اعصار و قرون گذشته تا چه م گرددي. مالحظه م نديخود را رفع نما ريبود شو با شربت موجود كم نديمراجعه نما

وجود دارد كه بعلت  نهيزم نيدر ا يشمار يبهداشت و درمان توجه شده است . هر چند موارد ب مربه ا ژهيوقف و به صورت و
 .ه استاختصار به آنها اشاره نشد تيبه سوابق آنها و به جهت رعا يعدم دسترس

 رانيموقوفه در ا يو آموزش ياز مراكز علم يموفق ينمونه ها

  »يديرش ربع«  زيتبر
اشاره شد .  ياسالم يكشورها ريو سا رانياز آنها در ا يكه به تعداد يو فرهنگ يمذهب ي، آموزش يجز صدها مراكز علم به
است  يديزمان خود بوده است مجتمع ربع رش مراكز نيو بهتر نيكه در ضمن خود از موفق تر يوقف ياز مراكز آموزش يكي
داشتند و خدمات آنان را به جهان علم و دانش  يمجتمع صدها دانشمند را آموزش داده است كه اكثر آنها شهرت جهان ني، ا

 به يمركز و مجتمع علم نيمطلب اشاره خواهد شد ا ياز آنان در انتها يكه به ذكر نام تعداد ستين دهيپوش يمعرفت بر كس
 در سراسر جهان بشمار رفته است. يعلم يمجتمع ها نياز نادرتر دهيجهات عد

 يديربع رش اديو مشخصات مجتمع و بن اتيخصوص

 زيسلطان محمد خدا بنده در تبر اي تويخان و الجا ريوز يفضل اهللا همدان نيالد دياول قرن هشتم به همت خواجه رش مهين در
بعد از آن  يدوره ها يدر آموزش و پرورش عصر خود و حت يقيعم ريكه تاث تافي سيتاس يو دانشگاه يمجتمع علم كي

 يو منابع مال يليتحص يرشته ها زيو ن يسازمانده تيريتوان در نحوه مد يمجتمع بزرگ دانشگاه ها را م نيا تيگذاشت اهم
  .آن دانست

 زيتبر يه شده ((هم اكنون در كتابخانه ملنوشت نيالد ديه.ق به خط خود خواجه رش 709 اي 704كه در سال  يوقفنامه ا در
  :داشته كه انيرا ب يديربع رش اي هيرشد سيهدف از تاس شود)) يم ينگهدار

گسترش علم و فرهنگ  يعنيو اصحاب قلوب و اربابان عرفان بوده است  خيعلما و مشا ثي) و احاداءياش قيو حقا ي(معان درك
را تا آخر عمر بر  تيخواسته ، خود نظارت ساختمان و تول نيتحقق ا يبرا كهيمركز بوده به طور نيا سيتاس ياز اهداف اصل

 عهده داشته است.
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:بود ساتيتاس نيا يدارا يديرش ربع
نيو دارالمساك ي، دانشكده پزشك مارستانيربع ، شامل (روضه ، خانقاه ، مهمانسرا ، ب .1
رفاه كاركنان ) ليوسا ، مسجد ، مكانها و يشامل (مجتمع بزرگ ساختمان يديشهرستان رش .2
) بوده است. يو كانيمخصوص خانواده او و غالمان و نزد يشامل ( ساختمان ها يديربض رش .3

اتيهاز  كيبه صورت مفصل شرح داده شده است و هر  يو ناظر بوده است در وقف نامه ا ياداره ربع كه بر عهده متول نحوه
نهيامناء، پرداخت حقوق كاركنان، هز اتيداشته اند . پرداخت سهم ه يارهمك يو آموزش يادار يكارها يريگ ميامناء در تصم

.شده در وقف نامه است دينشده از موارد تاك ينيب شيپ يها نهي، هز ساتيتاس ينگهدار راتيتعم
:ديگرديم ميبه چند مقطع تقس يمجتمع علم نيآموزش در ا

).امروز را داشته است ييابتدا كه حالت دوره مانيتيالتعليم (مخصوص كودكان و  تي: باول
ي: آموزش حرفه ادوم
،يمثل خطاط يمزارع و مشاغلشامل:  جامعه ازياستعداد و ن زانيكودكان بر حسب نوع و م يستيبا يم يديرش هيتوص با

. دينيشده و آموزش بب يدرجه بند يزكنيكهر ،يزرگر
او را در مسائل آموزش و عيوس ديو د ينگر ندهيآ زانيم،  دياز طرف رش يو تجرب يبر آموزش علم ديو دقت و تاك توجه

دهد. يپرورش عصر خود نشان م
به خدمت مشغول بودند ه بودشد نيمع شانينامه براكه در وقف يپزشكان تمام وقت و پاره وقت با نحوه حقوق يديربع رش در

جالب بوده است. يو تجرب ينيدر امر بال انيدانشجو يو گروه بند
صبح ها به يديربع رش يبود. كادر پزشك ريدا زين يو داروساز ي، چشم پزشكيجراح يتخصص يرشته ها نكهيابه  مضافا
بوده است. زيدارالشفاء و داروخانه ن يدانشكده دارا نيپرداختند البته ا يم مارانيب يو عصرها به مداوا سيتدر
جاديقابل توجه است و لزوم ا اريموقوفات كالن بس با آن يآموزش يمجتمع وقف نيا سيدر تاس نيالد دياقدام رش تياهم
يو اعتقاد ي، اقتصادي، اجتماعيبعد از حمله مغوالن كه تمام شئون فرهنگ يخيمجتمع در آن برهه خاص تار نيا تيموقع
استيش و سبزرگمرد دان نيا ليدل نياست به هم ريبود انكار ناپذ ينابود رفقرار گرفته و در ش ريتحت تاث رانيدر ا ياسيس

دهيرا كه قبل از حمله مغول به اوج رس يرانيو ا ياسالم يكند تا بتواند فرهنگ غن يمجتمع ارزشمند م نيا سياقدام به تاس
دوباره زنده كند و ،... را در دامن خود پرورانده بودو  يغزال ،يرونيب حاني، ابور ي، فاراب يراز، نايچون ابن س يو دانشمندان
يديربع رش يادار ستميآموزش و س وهي. شنگه دارد دانيبود ، همچنان روشن و جاو دهييگرا يكه به خاموشرا  تيچراغ معنو

هخواجه نظام الملك احداث شد لهيبه وس شيدر قرن پكه ها  هيتر از روش نظام شرفتهيپ ينداشته و حت ريتا آن زمان نظ
ينمونه ها نيرا با آخر يديربع رش يو آموزش يادار التيكاز محققان تش يكه بعض ستي، بوده است پس بدون جهت نبودند
دانسته اند. سهيقابل مقا يامروز
ريالدوله مال فيموقوفه س

واقف آن توسعه علم و ياصل تيبرخوردار است و ن يخاص گاهيو جا تياز اهم ريموقوفات شهرستان مال نيموقوفه در ب نيا
نياز ايكي موقوفه احداث شده است كه  نياز محل درآمد ا يجتمع آموزشباب مدرسه و م 12دانش بوده است و تا كنون 
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، سالن اجتماعات، كتابخانه، سالن سيكالس درس، خوابگاه ، سلف سرو 12 يمدرسه دارا نيا؛ است هيفيمدارس مدرسه س
 .باشد يم يوتريكامپ تيآزمون و سا

ست كه در حال حاضر مشغول خدمت به عرصه علم و ا دهياز محل موقوفات در سراسر كشور احداث گرد يشماريب مدارس
 باشد. يدانش م

 

  رانيوقف در ا گذشتسر

شد  دهياهتمام ورز كويامر مقدس و ن نيو در ادوار مختلف به ا هشد ريفراگ يسنت حسنه وقف در جامعه اسالم نكهياز ا پس
 ، اداره امور موقوفات توجه دولتمردان و حاكمان را به خود معطوف داشت.

و حكومت خود استفاده نمود  يشود از آن در جهت منافع شخص يه مكپنداشتند  يم يرا ثروت باد آورده اوقفاز آنان  يا دهع
در جهت رفاه  يستيپنداشتند كه با يامر وقف ، آن را امانت جياز آثار و نتا يبا علم و آگاهها از دولت ها و سران آن يو عده ا

گرانبها تالش و همت الزم را  راثيامر م نياز ا انتياستفاده قرار داد و در راه حفظ و ص وردم ندهيآ ينسل ها ژهيعامه و به و
 به كاربست.

توسط حاكمان مستبد نابود شد و  يميكردند، بخش عظ يرا ط ييو فرازها بي، موقوفات نش خيدر طول تار نكهيا اجماال
وقف در ادوار مختلف  يخيتار ريبخش به س نيدر ا  .بدرخشد خيتارماند تا امروز نام پر آوازه واقفان بر تارك  يهم باق يبخش

 .گردد يبه اختصار اشاره م

 انيو سلجوق يچهار تا هفتم هجر قرون

ها سابقه مردم از سنت حسنه وقف، ده يكه در قرن ششم با استقبال ب يقرون مصادف با رونق وقف و اوقاف بود به نحو نيا
 .افتيشد و موقوفات عام المنفعه گسترش  سيه تاسو كتابخان يدرمان ،يمركز آموزش

. به دست گرفتند شديحس م يدر آنها به خوب يشرع تيامور موقوفات را كه لزوم رعا يدان تصدنزمان علما و دانشم نيا در
از  يه ابار بخشنام نياول يرود و برا يزمان به شمار م نيا ريلوب از تحوالت چشمگطو م ستهيواقفان به نحو شا تين ياجرا
و ثمرات وقف  جيزمان نتا ني. مردم در اديگردصادر  يواقفان دستورات تين يراصادر و بر امر اج يسلطان سنجر سلجوق يسو

 امر فراهم شد. نيبه ا ريخ ياهال قيمشاهده كردند و موجبات تشو يرا تا حدود

 هيصفو

 ياريو بس افتي يعيوقف گسترش وس هيآمدن صفو كار يو با رو ديسنت حسنه وقف به اوج خود رس ييدوران شكوفا نيا در
 خود را وقف نمودند. يها ييامالك و دارا يتا افراد عاد انياز دربار

و در  ديگرد اتيحضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (ع) و عتبات عال يبارگاه ملكوتوقف  شتريدوران ب نيدر ا موقوفات
قرار گرفته  بيدر استانه تخر ايمخروبه و  نيا شياز بقاع كه تا پ ياريو بس تافي يسابقه ا يبقاع متبركه رونق ب ،اميا نيهم

در اماكن و بقاع متبركه  هيصفو يكه امروزه معمار يبه نحو د، يگرد يبازساز ومرمت  يبود به شكل قابل توجه و با شكوه
 باشد. يكامال مشهود م
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و به  ياز اموال و امالك وقف انتيو انجام مربوط به حفظ و صموقوفات  اديدوران بود كه به خاطر گسترش و تنوع ز نيا در
جهت اداره  يالتيواقفان ، تشك تيموقوفه بر اساس وقفنامه ها و ن ديثبت و ضبط دفاتر خاص و توجه به مصرف عوا ژهيو

دست اندركاران  يكل و مباشران و به طور انيمتول ، اني، متصد انيشد و همه وزراء مستوف سيموقوفات مانند وزارت اوقاف تاس
 مي، تسل افتهي سيتاس التيبه تشك يزيو مم يدخل و خرج و محاسبات خود را جهت بررس يستيبايامر موقوفات ، الزاما م

از  ياريبس هياصوأل صفو .كرد وقفخود را  يجلب قلوب مردم امالك شخص يشاه عباس برا ،. به گفته دكتر لمتون ندينما
از  يبه خصوص آستانه امام رضا (ع) در مشهد و حضرت معصومه در قم نمودند ، البته بعض هيريامالك خود را وقف مقاصد خ

 به سلطنت برسند تعلق داشته است. رانياز آنكه در ا شيپ هيبود كه به خاندان صفو يموقوفات يامالك وقف نيا

گذشته به جز  نيموقوفات اضافه شد، از اقبل از او به تعداد  ياز دوره ها شيبتوان گفت كه در زمان شاه عباس اول ب ديشا
 نمودند. دايبر وقف امالك خود پ ياديز ليتما زين يصاحبان امالك خصوص ،يخاندان سلطنت

 انيافشار

 .ديآن ، وقف مهجور واقع گرد يو سنت ها ينادر شاه به مسائل اسالم يخبر يزمان به علت جهالت ، عدم توجه و ب نيا در
با  گريموقوفات را فراهم ساخت . و بار د يو موجبات نابود ديرس انيآنچه مقرر بود به مصرف نظامموقوفات بر خالف  ديعوا
آنها را به نام خود ثبت و  يو حكومت ياز افراد دربار يغفلت قرار گرفت و عده ا رو تا رهيت يحاكم زمان در پس ابرها يقلدر

 .صادر شد ينادرقل نيات توسط جانشموقوف تمالكيكه فرمان لغو  ديينپا يريد يضبط كردند ، ول

اماكن ، اغلب دفاتر موقوفات  دنيو به غارت در آمدن اموال و به آتش كش رانيبا اقدامات نادر و تاخت و تاز محمود افغان در ا
 يادياز حق علماست ، دستورات ز شيو حقوق قشون او ب نهيمدعا كه هز نيبر ا هيمعدوم و موقوفات نامشخص شد. نادر با تك

  . موقوفات صادر كرد ليو م فيح يبرا

 يانقالب اسالم يروزي) تا زمان پ هي( قاجار تيصدور فرمان مشروط زمان

 انيو اهداف شوم سودجو ليو م فيسامان بود. موقوفات در معرض تاراج و ح يدوران ، آشفته و ب نيمملكت در ا تيوضع
موقوفات هم شده است و  بيالح امور به عمل آمد كه نصجهت اص ياقدامات يقرار گرفت و فقط در موارد انگشت شمار

به دست  ژهيموقوفات به و ليو م فياز ح تياز آن زمان، حكا دهيرس اراخب ي، ول دهيواقفان صادر گرد تين يدر اجرا يدستورات
 صاحب منصبان دارد.

رف و اوقاف و اوزارت مع«قانون   شه. 1289و در سال  ؛كرد را صادر تيشاه قاجار فرمان مشروط نيمظفرالددر زماني كه 
 بودند. زيو مسئوالن ادارات معارف در شهرستان ها موظف به انجام مربوط به اوقف ن د ش بيتصو» مستظرفه عيصنا

نظامنامه « فضل سوم  18و  14و در مواد  ديادارات ثبت اسناد به ثبت رس سيدر رابطه با تاس يقانون 1310اسفند  26 در •
 .ثبت اوقاف وضع شد يبرا يمقررات مخصوصآن قانون ، »  يا

  .ديگرد بيتصو» اشخاص و اداره اوقاف  يدعاو« تحت عنوان  يقانون 20/2/1311در تاريخ  •
 اتيه بيتصو بهش  1314و نظامنامه آن به سال  ديگرد بيماده تصو 10قانون اوقاف ، مشتمل بر  1313ماه  يد سوم •

 ماده بود. 76كه مشتمل بر  ديدولت رس
مكلف به عمران  يفالحت ياراض ني: مالكديآن مقرر گرد 1و در ماده  ديرس بيبه تصو» عمران « قانون  1316آبان  در •

قانون به مرحله اجرا در  نيا يقائم مقام او است ول اي ينسبت به امالك وقف به عهده متول فيتكل نيآن هستند و ا
 نشد. ميتنظ زينامه آن ن نييو آ امدين
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 و سپس لغو شد.  بيتصو» فروش امالك موقوفه « قانون  )دوره دوازدهم مجلسش ( 1320سال  در •
عمال باز از  يول ديگرد نيمع» فرهنگ « مسئول امور وقف، جدا از مسئول  زيش، در شهرستان ها ن 1328از سال  •

  برخوردار نبود. ياستقالل واقع
شد و بعد  بيتصو» ها و اوقاف و بانك ها  ياردولت ، شهرد ياراض« تحت عنوان  يماده واحده ا 1335 وريشهر 8 در •

تبصره،  2ماده و  8مشتمل بر  يبه موجب قانون 1343آذر  15در  نكهيصورت گرفت تا ا زين يگريد ياز آن اقدامات جزئ
فرهنگ و هنر، وزارت آموزش و  وزارت«  كيدر قانون تفك چونو  ديگرد ليتبد» سازمان اوقاف « اداره كل اوقاف به 

 1345اوقاف در  يعال ينامه شورا نييشده بود، لذا آ ينيب شياوقاف پ يعال يشورا ليتشك» و سازمان اوقاف پرورش 
 .ديگرد بيش تصو

 لغو شد. شده ادي» نظامنامه« و  ديدولت رس بيفصل به تصو 7ماده و  59مشتمل بر  ينامه ا نييآ  4/3/1347 خيتار در •
 نيآن در فرورد يينامه اجرا نييو آ 1347در آخر اسفند » به زارعان مستأجر و فروش امالك مورد اجاره  ميتقس«  قانون •

به قانون  يقانون مواد الحاق 2دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده « مقرر شد: نيآن چن 8شد و در ماده  بيتصو 1348
هات و مزارع موقوفه خاص كه در مورد د ياست. ول يقانون مستثن نيا ررات) از مق1341 /10 /24(مصوب  ياصالحات ارض
 ليقانون به منظور تبد نيبه زارعان صاحب نسق اجاره داده شده، طبق مقررات ا يو مقررات اصالحات اراض نيبر اساس قوان

 ».به احسن بر اساس مقررات مربوطه عمل خواهد شد
آن  يينامه اجرا نييمتعاقب آن، آ دهات و مزارع موقوفه (عام) و يبه احسن و واگذار ليقانون اجازه تبد 21/1/1350 در •

  .ديرس بيبه تصو
فروخته  يموقوفات عام مزروع» كسر درآمد«مربوط به  ينامها بيتصو ران،يوز ئتيه 1351 /6/ 25مورخ  يدر جلسه  •

  .ديگرد بيتصو ،شده
نامه  نييشد و آ بيتصو 1354آن در مهر ماه  يينامه اجرا نييو آ ديرس بياوقاف ، به تصو ديقانون جد 1354 رماهيدر ت •

 .ديرس بيبه تصو 1354اوقاف در اسفند  قيدر شعب تحق يدگيو رس قيطرز تحق

 

 يوقف در دوران حكومت پهلو

و هر روز  ديتوسط او شروع گرد زيو كسب مال و غصب امالك بزرگ ن يكومت ، زراندوزحكردن رضا خان به  دايدست پ با
 يخالصه) موقوفات را تصاحب و به آمار امالك خود اضافه م( يدولت زيلخامالك حاص ياز كشور به بهانه ا يگوشه ا كيدر 

 هيكل بايكه تقر يتر بوده به نحوري) چشمگ الني( مازندران و گ رانيموضوع در دو استان سر سبز و آباد شمال ا نينمود ، ا
 1320 وريشهر عيو پس از وقا ديگردخارج  تياضافه و از حالت وقف يدو استان به امالك سلطنت نيروستاها و امالك موقوفه ا

بود و در موضع ضعف قرار داشت  هپدر انتخاب شد ينيكه پسرش محمد رضا به جانش يو خلع رضاخان از سلطنت و در زمان
  .دياز رقبات موقوفه به حال وقف اعاده گرد يقسمت
آن به سرداران لشگر ،  دنيآنها و بخش توان ادعا نمود بعد از غصب امالك موقوفه توسط نادر شاه و مصادره يم نيقيبطور 

 نينداشته است كه به چند مورد اقدامات ا نقش رانيبردن امالك موقوفات ا نيدر از ب يبه اندازه خاندان پهلو يحكومت چيه
  .گردد يحكومت درباره موقوفات به نحو اختصار اشاره م
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تملك رقبات موقوفه توسط رضا خان به شرح مذكور. - الف

يكيو در قالب  يقانون به اصطالح ارض يدر زمان سلطنت محمد رضا، در اجرا نيبه زارع يامالك مزروع هيوش كلفر - ب
رقبه موقوفه كه 210،000 از شيمرحله برابر آمار موجود ب نيكه تنها در ا زيناچ اريبس يشاه با بها ييكاياز اصول رفورم آمر

.ديز وقف خارج گردباشد ا يروستا م كيدانگ  آنها شامل شش شتريب
يگريآن امالك د يكه قرار بود برابر همان قانون توسط دولت پرداخت شود و به جا زيامالك ن نيا زيناچ يبها نكهيا حيتوض

اگر هم وصول زيكل آن ن زانيتمام پرداخت نشد و م رانيا يانقالب اسالم يروزيشود تا زمان پ يداريبه نام موقوفات خر
.آمد ياز رقبات همان امالك بحساب نم يكي يواقع يشد بها يم
ايرغبت به وقف تمام و  كوكاريو ن ريافراد خ گريوارد آمد كه د صدماتيوقف  به امر يخاندان به نحو نيزمان حكومت ا در

كه در كشور از محل درآمد موقوفات اداره يساتيكه اماكن و تاس ديرفتار باعث گرد نياز امالك خود نداشتند و ا يقسمت
.گردد همخروب ايدر آمده و  ليبه حالت تعط بايشد تقريم
يانقالب اسالم يروزيپس از پ وقف

. باديمبدل گرد ياسالم يبه نظام جمهور يمشروطه سلطنت ميو رژ ديبه ثمر رس رانيانقالب مردم ا يشمس 1357در بهمن 
در كالبد يتازه ا اسالم، روح ياحكام نوران يايح(ره) و ا ينيحضرت امام خم قدريعال ميزع يبه رهبر يانقالب اسالم يروزيپ

»و عمل به وقف شود يباق تيبه حال وقف ديموقوفات با«كه فرمودند:  شانيا يخيتار يبه خصوص با فتوا رموقوفات كشو
يقانون يحهيال«به عنوان  1358 /4 /2 خيبا موقوفات در تار يو ا ايدر جهت اح يقانون يحهيال نياول جهيشد. و در نت دهيدم

به» ومساجد يو امنا و نظار اماكن متبركه مذهب انيانتخاب متول ديتجد امالك و اموال موقوفه و يقرارداد و اجاره ديتجد
شد. بيتصو 17/2/58 خيآن در تار يياجرا ينامه  نييو آ ديانقالب رس يشورا بيتصو
و افتينام  ليتبد» اوقاف يمركز يشورا«قالب به ان يشورا 1358/  12/  11اوقاف به موجب مصوبه مورخ  يعال يشورا

عمال مانع حل ،يشود. اما نداشتن ابزار قانون تي(ره) تمش ينيحضرت امام خم ندگانينظر نما ريامور مربوطه، ز ديمقرر گرد
داشت. ينونبه ساز و كار قا ازين ت،يبر بازگشت موقوفات به وقف يدستور حضرت امام (ره) مبن يمعضالت اوقاف بود و اجرا
ابطال اسناد فروش رقبات،«قانون  خيدر تار ياسالم يآمد و مجلس شورا دياوقاف پد نيدر قوان يتا آنكه سرانجام تحول اساس

ينامه  نييآ 7/9/1363مورخ  يدر جلسه  زين رانيوز أتيرساند. ه بيبه تصو يماده واحدها يرا ط» موقوفه يآب و اراض
كرد. بيتبصره تصو 11ماده و  16قانون مزبور را در  يياجرا
شامل »هيريسازمان اوقاف و امور خ اراتيو اخت التيقانون تشك«قانون اوقاف به عنوان  2/10/1363 خيدنبال آن در تار به

آمده است: نيچن آن 1 يدر مادهكه  شد بيتصو ياسالم يماده در مجلس شورا 18
به ليو امور ذ ابدي ينام م رييتغ هيريف به سازمان حج و اوقاف و امور خقانون، سازمان اوقا نيا بيتصو خي: از تار1 ي ماده

گردد: يسازمان واگذار م نيا يعهده 
ادارهآنها داده نشده است ،  ياداره  يبرا يخاص بيكه ترت ياسالم يامور اماكن مذهب ي، اداره امور موقوفات عام ياداره 

يبشود. اداره  ايبه سازمان محول شده  صالحيمراجع ذ ريسا ايدولت  كه از طرف يا هيريخ يامور مؤسسات و انجمن ها
انجام امور مربوط به گورستان ها متروكه .باشد ريدادستان محل فاقد مد صيكه به تشخ يا هيريخ يمؤسسات و انجمن ها

.يو نشر معارف اسالم غيتبل ي نهيدر زم يموقوفه ، كمك مال
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به  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 9/5/1364مورخ  شنهاديبنا به پ10/2/1365مورخ  يدر جلسه  رانيوز أتيپس از آن ه و
ماده  71قانون را در  نيا يياجرا ينامه  نييآ ه،يريسازمان حج و اوقاف و امور خ اراتيو اخت التيقانون تشك 17استناد ماده 

 رساند. بيبه تصو

اختصار از ذكر  تيكه به جهت رعا ديگرد جاديا يو مثررات اوقوف نيدر قوان زين يگريد راتيينامه تغ نييآ نيا بياز تصو پس
  .گردد يم يآن خوددار
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موقوفات بيمارستان
فيروزآبادي
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  فهرست موقوفات بيمارستان فيروزآبادي
نحوه   نام موقوفه رديف

  اداره
  آدرس و مشخصات موقوفه

مايون و كوچه هرقبه دكان و باال خانه و محوطه گاراژ، اتوشويي واقع در خيابان باب  22  متولي  )1يمي (بلقيس حك  1
  قنات تهران (متولي سيد جعفر فيروزآبادي)

  عوايد پاساژ صبا واقع در خيابان باب همايون و كوچه قنات تهران 20%  متولي  )2بلقيس حكيمي (  2
ه در كهم سهم پرورشگاه است  80انه است و %مغازه و زيرزمين و همكف و باالخ 43

  اختيار موسسه حكيمي مي باشد.
بهمني امير سيف   3

  الدين بهمن
ونساري و خدانگ واقع در سعدي جنوبي اول پل كوچه  6دو باب خانه بيروني و اندروني   متولي

يم دانگ كه چهارو نيم دانگ آن را آقاي بهمني و مجددا يك و ن 2و  13غفاري پالك 
  يگر نيز خريداري و وقف كرده اند (سيد جعفر فيروزآبادي)د

جميله كرباليي   4
  نصراله

شاهين  (تصرف ورثه) 31خ فدائيان اسالم (ري) كوچه دردار شرقي كوچه وصالي پالك   متولي
  روزآبادي)دانگ يك باب خانه مسكوني واقع در كوچه وصالي (سيد جعفر في 6جبارزاده، 

صديقه رضايي ها   5
  به خانم خانمها شهره

بخش بن يك باب خانه واقع در خيابان ري جنب بيمارستان بازرگانان كوچه دكتر تاج  متولي
  (سيد جعفر فيروزآبادي) 12بست ازگلي پالك 

دكتر محمد علي   6
  روان بخشيان

م آورده وحد سه 5واحد آپرتمان نوساز بدين صورت: نصف از  5دانگ چهار واحد از  6  متولي
ه چهار ه و يك و نيم طبقه ديگر را خريداري نموده كه جمعا سهم موقوفموقوفه بود

  طبقه از پنج طبقه با پاركينگ و انباري مي باشد.
 5ه ب(تصرف ورثه مرحوم عباس عظيمي يكتا) (تبديل  6پالك  9خيابان فرهنگ كوي 

  رقبه) (سيد جعفر فيروزآبادي)
وچه بن كخرداد چهارراه بازار آهنگ ها، سرپولك  15 يك باب خانه  واقع در خيابان  متولي  سرور نواب  7

  آخر كوچه (سيد جعفر فيروزآبادي) 52بست بهبهاني پالك 
فخرالملوك عزت   8

السلطنه وثوق (عزت 
  وثوق)

  31سه دانگ مشاع از يك باب واقع در سرچشمه كوچه قوام حضور پالك  نامشخص
  .كه سه دانگ ديگر آن وقف مقبره پدر واقفه در قم است

حاج فتحعلي   9
  بروجردي

يابان خ –سه باب دكان كفاشي و آهنگري و يك باب باالخانه سراجي واقع در تهران  نامشخص
  خيام بين گذر مستوفي و قلي (ناحيه سه اوقاف)

قع در خيابان يك باب و دو نبم باب مغازه لوازم الكتريكي و يك باب باالخانه خياطي وا  متولي  احمديان  10
يت است نب شمالي پاساژ رزاق منش شناسايي نشده است حتماال داراي تولالله زار ج

  (در وقف نامه توليت با رئيس وقت بيمارستان)
حاج سيد رضا   11

  )1فيروزآبادي (
 يك باب خانه مخصوص سكونت متولي (تبديل به چند واحد شده است) جهت سكونت  متولي

  پزشكان
سجد ف علي فيروزآبادي) به انظمام ميك باب خانه مخصوص سكونت علما مريض (تصر
  و مقبره و غيره

حاج سيد رضا   12
  )2فيروزآبادي (

  محل بيمارستان، آب قنات و يك قطعه زمين توليت سيد جعفر فيروزآبادي  متولي

يك باب عمارت سه طبقه، خيابان مقابل دانشگاه تهران (تحت تصدي يا توليت فرشته   اوقاف  عليزاده  13
باب مغازه هم  8متر چلوكبابي و كتابخانه در بنام فرشته فيروزآبادي  500فيروزآبادي) 
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كف و هم زيرزمين دو طبقه فوقاني (جمعا سه طبقه) متولي فرشته فيروزآبادي اوقاف
غرب

ماونددمتر واقع در ميدان امام حسين اول خيابان  400طبقه به مساحت  3مستغالت   اوقاف  خانم بتول كمره اي  14
يت بااف شرق توسط شهرداري قداماتي در موقوفه صورت گرفته است. تولمتصرفي اوق

رئيس وقت بيمارستان متولي اوقاف شمال شرق
خانم عذرا نواب  15

جواهري
مسشباب دكان واقع در جنب مدرسه خان مروي ناصرخسرو مقابل  8دو باب خانه و   اوقاف

يه سهمي داند اوقاف ناحدر العماره بتصدي دكتر جمشيد لعالي كه خود را متولي 
خانم عليه يا عاليه  16

عمادي
يك باب خانه سه طبقه واقع در ميدان جمهوري كوچه صالحي اوقاف غرب  اوقاف

قاف غرباو 52طبقه واقع در خيابان شيخ هادي اول كوچه بيدل پالك  3يك باب خانه   اوقاف  عليرضا مونس علي  17
يمارستانبراه حسن آباد در اختيار وراث است و در صورت انقراض وراث به اطراف چهار  اوقاف  مهدي قلي جمهور  18

تعلق خواهد گرفت (اوقاف غرب)
يوسف مغيثي (مغيث  19

السلطنه)
وقاف غرب)چند خانه در حوالي چهار راه اميراكرم خ ولي عصر و مغازه متصل به آن (ا  اوقاف

حاج سيد مصطفي   20
  حاجي آقامير

ليت باتو 92واقع در خيابان خاني آباد نو كوچه آقا تقي كني پالك يك باب خانه   اوقاف
رياست بيمارستان است (اوقاف غرب)

وچه خدايارمتر مربع واقع در خيابان ابوسعيد ابوالخير ك 900يك باب خانه به مساحت   اوقاف  غالمحسين مستعان  21
ئيستوليت با ردر صورتي كه بيمارستان از بين برود به مصرف مطلق خيرات برسد 

بيمارستان (اوقاف غرب)
فتهران واقف شخصا ساكن است و پس از حيات وي بمصر 10يك باب خانه در بخش   اوقاف  بانو فاطمه معماريان  22

بيمارستان مي رسد. اطراف خيابان رودكي (اوقاف غرب)
ارستانايجان متولي رياست بيمسه باب خانه و سه قطعه زمين واقع در خيابان آذرب  اوقاف  بانو عذرا زنديه  23

است (اوقاف غرب)
بوده سراي اقبال، خيابان پانزده خرداد جنب مسجد امام كه پس از مدت حبس مقرر نامشخص  ابراهيم سعيدي بابلي  24

ه سه)است تماما وقف بر بيمارستان فيروزآبادي شود يا فروخته شود (اوقاف ناحي
بان فرورديندر خيا 2در خيابان نادري كوچه قاسم شيرواني و  -1نه دو طبقه دو باب خا  اوقاف  دكتر ارفع نژاد  25

ياز بهكه در تصرف يا توليت آقاي دكتر ابراهيم برزگر مي باشد (نامشخص است و ن
بررسي دارد).

قريه نجف آباد، واقع در اسدآباد همدان (اوقاف اسدآباد همدان)  اوقاف  فرمانفرمائيان  26
قريه گنبد، واقع در اسدآباد همدان (اوقاف اسدآباد همدان)  اوقاف  نفرمانفرمائيا  27
قريه چشمه سر، واقع در اسدآباد همدان (اوقاف اسدآباد همدان)  اوقاف  فرمانفرمائيان  28
اف ناحيهمترمربع ساختمان واقع در خيابان سهروردي به توليت محمد ميثمي (اوق 800  متولي  دكتر صالح عمومي  29

توليت سه) بررسي
هرانيك باب خانه قديمي واقع در خيابان پانزده خرداد سرپولك و يا بخش هشت ت  اوقاف  صديقه فيروزآبادي  30

جنب سيداسمعيل كوچه حاجي معصوم (متولي سيد جعفر فيروزآبادي)
حاج شيخ   31

  عبدالحسين خرازي
دان قياممولوي و مييك باب خانه قديمي واقع در خيابان اسماعيل بزاز بين چهارراه   متولي

عدم تمكين ورثه در تصرف ورثه است.
ستان).از محل تبديل به احسن خريداري شده است و فاقد وقف نامه است (پشت بيمار  متولي  موقوفه بيمارستان  32
ثلث باقي سرهنگ  33

عبدالحسين ثقفي
فاقد وقف نامه است و فروخته شده است (ثلث باقي).  متولي
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حبان متر مربع شهرري، خيابان محتشم، كوچه بن بست م 91يك باب خانه به مساحت   متولي  عباس مرشديان  34
  ي، فعال در اجاره آقاي كاتب است توليت سيد جعفر فيروزآباد4الحسين پالك 

قف وتعداد هجده باب مغازه كه سرقفلي دارند  1383اول خيابان فردوسي در سال  نامشخص  حاج مهدي سالمت  35
  رقبه است (سيد جعفر فيروزآبادي) 22ده است داراي بيمارستان ش

  فاقد وقف نامه نامشخص  مرضيه ناصر  36
وجه تدر كوچصفهان رشت بوده كه به صورت توت زارع بوده است و صلح شده است با  نامشخص  مهدي قلي شادمان  37

  به صلح نامه احتماال به فروش رسيده است (اوقاف رشت)
  دانگ 6ك دستگاه يخچال و آپارتمان ي نامشخص  فريد طهراني  38
  يك دستگاه عمارت ساختماني نامشخص  محمدباقر عليزاده  39
  دانگ روستاي رودآبان ساوه 6دو دانگ از  نامشخص  محمدتقي شاهرودي  40
  تهران 2دانگ سه باب آپارتمان در بخش  6 نامشخص  دكتر صلح عمومي  41
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  )1( حاج سيد رضا فيروزآبادي وقف نامه
  مهاجرت كرده بود. يشهرر كينزد روزآباديف هياز كاشان به قر يبود كه جد و دهاشميفرزند س يو

به  مارستانيدر جنب ب يدرگذشت و در مقبره ا 1366متولد شد و در سال  يشمس 1201در سال  روزآباديف هيدر همان قر يو
  .خاك سپرده شد

 هيبه تهران رهسپار شد و در مدرسه آصف التيادامه تحص يبرا پسرا در همان زادگاه خود آغاز كرد و س ييابتدا التيتحص
 ليبه دل شياداره مادر و سه برادر كوچكتر خو تيرغم مسئول يپس از فوت پدر و عل يمسجد جامع مستقر شد. ول كينزد
مدت پنج  نيا يطخود ادامه داد . در  التيداشت، درس و مدرسه را رها نكرد و همچنان به تحص ليكه به تحص اريبس اقياشت

 يبه امور زراع يدگيگشت و عالوه بر رس يآباد باز م روزيرا به ف گريپرداخت و دو روز د يعلم م ليروز هفته را در تهران به تحص
  كرد. يم يدگيبه امور مردم رس يامالك پدر

 نيدر چند يكرد و افتيدر هدرس خود را تا حد اجتهاد ادامه داد و از علماء آن دوره اجاز يآمده و شيرغم مشكالت پ يعل
  و سپس تهران منتخب شد. يمجلس از شهرر ندهيدوره به عنوان نما

شد و سه دوره  استيكم كم وارد س تيداشت. پس از دوره مشروط ريدر انجام امور خ ياز همان ابتدا در حد توان خود سع يو
اهللا  تيبا آ نيداشت، همچن يكيبا آنان روابط نزد وبا مرحوم مدرس و دكتر مصدق هم دوره بود  ي. وديمجلس رس يندگيبه نما
  ارتباط داشت. يكاشان

 دييموضوع را تا نيا زين شانيو چنان كه مشهور است و فرزند ا ديمجلس رس يندگيسه بار به نما يهمان طور كه گفته شد و
هزار  26حدود  يكه مبلغ كردشده بود برداشت ن ختهير شانيرا كه از طرف دولت به حساب ا يمدت حقوق نيا يكرد، در ط

كرد ظاهرا  يدر شهرر يروزآباديف مارستانيب سياقدام به تاس يبود كه با آن و يا هياول هيهمان سرما نيتومان بود و در واقع ا
  كردند. يكار نيبود و مشتركة اقدام به چن اريبا او  زيكار مرحوم مدرس ن نيدر ا

 شانيا ليآنرا از وك يروزآبادينبود مرحوم ف رانيدر ا يو از آنجا كه و يسپهبد يآقا كبود در تمل يدر ابتدا باغ مارستانيب نيزم
 ابيرا غ نيچون زم« گفت: يكه توانست او را حضور مالقات كند به و يسال بعد زمان يكرد و س يداريهزار تومان خر 7به مبلغ 

 يكار نيبه چن نيزم نيكه ا نيخود را از ا تيز رضاين ينه، و مرحوم سپهبد اي ديبوده ا يدانم راض يام نم دهياز شما خر
  ابراز كرد. افتهي صيتخص

به نفع خزانه دولت  يدهد كه اگر پولت را برندار يمجلس او را خواسته و به او تذكر م سييروز ر كيكه  كندينقل م شانيفرزند ا
ساخت  يپول برا نيا تياز عدم كفا سمجل سيير يبسازم. وقت ماستانيخواهم با آن ب يدهد م يپاسخ م يشود و يضبط م

ببرد.  شيگونه توانست كار خود را پ نيهم يبه خداوند است و در واقع و دميدهد ام يپاسخ م يكند و ياظهار شك م ماستانيب
كمك  نگذاشتند و در حد توان با شيهنگام تنها نيبا او سرو كار داشتند در ا كيشناختند و از نزد يكه او را م ياز كسان ياريبس

كند كه آهن مورد  يم اديسالمت  ياز حاج مهد شانيدادند. از جمله فرزند ا شياريبر آن  يوقف اموال اي مارستانيبه ساخت ب
  آمده است: نيدر مورد او چن رانيا يماستانهايب خيدر كتاب تار كرد. هيته كيرا از بلژ مارستانيب ازين

باالتر از امامزاده عبداهللا واقع شده  يكم يررشه ميبنا كرد كه در جاده قد يدر شهرر يمجهز مارستانيب يروزآباديمرحوم ف« 
قبال  يروزآباديآن نمود ف يرا بسازند حقوق خود را از مجلس گرفت و صرف بنا مارستانيب نيگرفت ا ميكه تصم يوقت ياست و
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و  مارستانيب ثشروع به احدا نهيزم نيدر ا و ديقران خر كي يحرمت الدوله را از بازماندگان او از قرار متر يهزار متر 12باغ 
  ».موسسات وابسته به آن نمود

 ري(ش رانيهالل احمر ا تيجمع هياول انياز همان ابتدا جز بان يبود كه و يو رنجوران به حد مارانياز ب يريبه دستگ يعالقه و
 نينمود همچن يكردند شركت م يمبرگزار  تيجمع يچهارشنبه اعضا يكه شبها ي) بود و در جلسات رانيسرخ ا ديو خورش
به مردم بوشهر از تهران دور بود در دست  يكمك رسان ليكه به دل يخطاب به دو فرزندش در زمان يكامال خصوص ينامه ها

احساس او  انگرينامه ب نيكه ا ييكند از آنجا يرا به فرزندان خود م يسفارشات مارانيو ب مارستانياست كه در آن در مورد ب
  .شوند يم آورده نيع نجاياست در ا مارانيب نسبت به

  »محمد و جعفر ديگرامم حاج س زيعز« 

 ضخانهيمر يشبها و روزها به مرضا دييبنما يدگيباشد شما رس يخانه آنچه متعلق به من م ضيشما همه وقت به امورات مر
كه  ييها ضيمر دييها خدمت نما ضيشود به مر يهر چه ممكن است آن م دينكن يكوتاه ضخانهياز خدمت مر ديينما يدگيرس

آنها را از خدا  شيو آسا ديدر هر صورت خلق خدا را دوست داشته باش ديشوند و اگر مختصر خرج راه خواستن بده يمرخص م
 يجزئ يدوا يبرا ضيكه مر ديينما هيآن را نداشت شما ته هينبود و خودش قدرت ته شيدوا ضخانهيدر مر يضياگر مر ديبخواه

تا من انشاء اهللا برگردم در  ديمرخص شده حواله شد بده يها ضيجهت مر يجزئ يخرج يونسي ياگر از طرف آقا تلف نشود
  .است خداوند به شما عوض بدهد ديام دينكن يها بلكه مطلق بندگان خدا كوتاه ضيهر صورت از خدمت به مر

  يروزآباديرضا ف ديحاج س 1390الحرام  قعدهيذ وريشهر 6 خيبه تار 

 

 .است دهيبه ثبت رس 141در دفتر خانه شماره  9/11/1339مورخ  8076شماره  يسند ط نيا

 سند وقف نامه نوع

مرتبط  موارد ري) نوشته نشده است سا رهي( مقبره، مسجد و غ مارستانيبعلت عدم ارتباط با ب نينقطه چ ي: قسمت هااحيتوض
  است . دهيگرد ديق يو امور درمان مارستانيبا ب

 

 ريقف على الضماالوا هو

رضا  حاج يآقا نيشامل حال حضرت حجت االسالم و المسلم هيو فيوضات اله داتييو تا هيربان قاتيهمواره توف نكهيبه ا نظر
هاشم  ديآقا س يتهران فرزند خلد مقام آقا 9بخش  21333دارنده ش ش  يآباد روزيف مارستانيب يشهر ر ميمق يروزآباديف

 يوقف موبد و حبس مخلد شرع خيتار نيدر ا ليمصروف داشته اند لذا بشرح ذ هيريرا در امور خاوقات خود  وستهيبوده و پ
 نمودند :

 باب مسجد ................ بشرح سند وقفنامه كي يو تمام يهمگ - 1

 مقبره ................... بشرح سند وقفنامه كبابي يو تمام يهمگ -2
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............. بشرح سند وقف نامه متايكل دستگاه داراال يو تمام يهمگ -3

................ بشرح سسند وقفنامه تاميهشت باب مغازه وقف بر داراال يو تمام يهمگ -4

وقف بر مسجد ............ بشرح سند وقفنامه گريهشت باب مغازه د يو تمام يهمگ - 5

يمفروز و مجز ياصل 1503از  يفرع 53شماره  متر مربع به 278به مساحت  نيقطعه زم كيشش دانگ  يو تمام يهمگ -6
تيباشد و سند مالك يدستگاه ساختمان دو اشكوبه م كيتهران كه مشتمل بر  12بخش  يمذكور واقع در شهر ر يشده از اصل

ظورواقف معلم ثبت و نسند صادر شده است وقف قرار داده شده به من نامكه ب ----امالك به شماره  28دفتر  552آن در صفحه 
ليما كهيمشكل است و در صورت مارستانيدر ب شانيا يمعالجه و مداوا نكهي، نظر به ا يصاحب فتو نيو معالجه متجهد ييرايپذ

و مارستانيب يمتول صيبه تشخ كهيرت، در صو نديدر خانه مذكور معالجه و استراحت نما نديمعالجه نما مارستانينباشند در ب
آن مدادم العمر با واقف تيخواهد بود و تول يمتول ارياشان باشد در اخت ارينباشد كه در اخت انشيجهت ا يازين مارستانيب سيرئ

يروزآباديف يمحمد تق ديحاج س يبا آقا يفرزند اكبر وارث خود و نظارت اطالع يروزآباديمحمد ف ديحاج س يآقا يو پس از و
است . تيطبق سند مالك مورد نيا ينمودند حدود و حقوق ارتفاق نييخود تع گريفرزند د

ني............................. با حدود ...................... طبق سند وقف نامه ...... كه ا ياصل 1504خانه جزء پالك  كبابي يو تمام يهمگ -7
مارستانيب يبعد انيو سپس محل سكونت متول يبعد از و يمتول يآباد روزيمحمد ف ديحاج س يخانه را واقف جهت سكونت اقا

قرار خواهد گرفت .

معالجه و استراحت در محل مورد نظر وقف يكه برا ييمتعلق به واقف ......... جهت مطالعه و استفاده علما يكتاب ها هيكل -8
است . دهيگرد

باشد .... يو مغازه ها م تاميمسجد و مقبره و داراال انيمتول نييتع تيفي: در خصوص ك كي تبصره

باشد . يدر رابطه با دفن اموات در مقبره و موارد مرتبط م دو : تبصره

خواهند توانست نيو ناظر انيو نحوه استفاده دختران و پسران است ............................. ضمنا متول تاميسه : در رابطه با داراال تبصره
اختصاص داده و عند االقتضاء يمعالجه عموم مرضو به  ليتبد مارستانيجزء به ب ايرا ك؟ و  تاميساختمان و محوطه داراال

و ( دفن اموات در .......................... بدون ارتباط موضوع ...............) نديبنما يروزاباديف يفعل مارستانيب مهيضم

صادق و ديس يآقابا  تيتول يجهت خود و بعدأ قسمت شيرقبات مورد وقف را مادم الحيوه خو هيكل تيچهار : چون تول تبصره
يمحمد ( متول ديحاج س يبا آقا گريد يقسمت تيمحمد ( فرزندان واقف ) بشرح فوق و تول ديس يبا آقا ينظارت استصواب

حاتيتوضنان ادامه و ................. (همچ تيتول نيفرزند واقف قرار داده شده است ا گريد يمحمد تق دي) و نظارت حاج س مارستانيب
قم ايو اعلم از بلد تهران  نيو نظارت با مجتهد متد تينظارت ، تول اي تيصورت عدم وجود اوالد ذكور جهت تول ) در تيتول

.خواهد بود

قرار گرفته است شانيا تياز طرف اشخاص به تول يروزآباديف مارستانيوقف بر ب يبا اظهار واقف رقبات نكهيپنج : نظر به ا تبصره
يها ياز طرف متول ستيبا يم يبعد يمتول ها نيينمودند و تع نييتع مارستانيب ياز خود با متول موقوفات مذكور رابعه تيتول
هيكل نيخواهد بود بنابرا مارستانيوقت ب يبا متول تيتول نيقيو در صورت عدم  ديبه عمل آ انندد يكه صالح م تيفيبر ك يقبل
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واقف از طرف وقف و به عنوان ديآنها را قبض و تصرف نموده و  اتيرقبات باال را حضرت واقف بشرح فوق وقف قرار داده و تول
مسجد و مقبره حق عبور .......  نكهيا حيتوف ديگرد يوقف مقرره بقبول مأذون از رف حاكم جار فهيباشد و ص يبر موقوفه م تيتول

.ينيقزو يموس ديق و سصاد ديمحمد ، س دي، س يآباد روزيف ي. محل امضا( بدون ارتباط با موضوع ) خواهند داشت

خالصه وقف نامه

نام موقوفه: حاج سيد رضا فيروزآبادي
كالسه:

16/11/1339تاريخ وقف: 
9/11/1339مورخ  8076شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 141دفترخانه تنظيم كننده سند: شماره 
رقبه 26تعداد رقبات: 

  دارااليتام و ... -نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي
مورد وقف: يكباب مسجد، مقبره، دارااليتام تجاري و مسكوني

نام متولي: حاج سيد رضا فيروزآبادي
ميزان وقف: طبق اسناد ثبتي و وقف نامه

ترتيبات توليت: فرزندان ذكور
پالك ثبتي: طبق سند

نام ناظر: سيد محمدتقي فيروزآبادي
ترتيبات ناظر:

نوع وقف:

خيابان فدائيان اسالم، بيمارستان فيروزآباديآدرس: تهران، شهرري، 

* انتفاع

* منفعت
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  )2حاج سيد رضا فيروزآبادي ( وقف نامه 
  

  است. دهيبه ثبت رس 33در دفتر خانه شماره  9/10/1323 خيدر تار 12273سند تحت شماره  نيا

 

هاشم  ديس يآقا تهران فرزند 9صادره از حوزه  21333شناسنامه شماره  يدارا يآباد روزيرضا ف ديس يجناب آقا واقف
متعلقات آن  هيو كل يميقد مارستانيساختمان ب هيو باغ با كل نيقطعه زم كيمورد وقف تمام شش دانگ  يشهر ر ميمق

ثبت امالك غار و  كيكه مساحت آن طبق صورت تفك يآباد روزيف مارستانيب يكه قبال از طرف واقف بنا شده و محل فعل
مقبره واقف  يكه برا يبه استثناء قسمت 21/9/1323مورخه  181و  8/6/1323ه مورخ 736به شماره  يو شهر ر هيفشافو
 متريو چهار سانت ستيو ب متريو هفت دست ستيو نود و پنج متر و ب صديو دو هزار و س يو معادل است با س افتهي صيتخص

جاده تهران  ير شهرهران ت 12واقع در بخش  1504قطعه باغ مشجر به پالك  كيمربع مفروز و جدا شده و از شش دانگ 
 روزيشده از قنات ف يداريآب خر يبه انضمام مجر 222-308ص  ليثبت شده ذ نيمقابل گارد ماش ميبه حضرت عبدالعظ

باغ مورد وقف از باغ مشهور به باغ  يآب قنات حرمت الدوله اختصاص يمجر كيآباد از باغ حرمت الدوله و رفعت السلطنه و 
 واقف) يقنات حرمت الدوله (دو دانگ از قنات حرمت الدوله ملك ياز مجر يروز بانههفت شساعت به گردش  24و  خيش

  خانه و حمام و مقبره واقف است. ----به  يساعت آب نامبرده اختصاص 24: دو ساعت از  هتبصر

بوده و فعال محل  كه سابقا درمانگاه يو آشپزخانه و گلخانه و دو اطاق جنب درب ورود مارستانيبزرگ ب يآنكه بنا حيتوض
و دولت است و محل موتورخانه از  يبهدار زارتبه خرج خود بنا كرده و متعلق به و ياست و خود وزارت بهدار ينگهبان

 تيدرباره مورد وقف طبق سند مالك نيريسا يساختمان شده است و حقوق ارتفاق يوزارت دربار شاهنشاه يطرف حسابدار
داده شده كه  يوقف و به تصرف وزارت بهدار ليذ طيبا شرا مارستانيمحل ب يآن برا يميقد يموقوفه و بنا ياست و اراض

و امور مربوط به آن به كار رفته و مورد استفاده  مارستانيب يبوده باشد و فقط برا يدر تصرف وزارت بهدار شهيهم يبرا
  .ديو ضمن العقد مقرر و شرط گرد رديقرار گ

 منس؟ بعد نسل با تقد شانياز اوالد ذكور ا قيبا اكبر ارشد ال ير با واقف و پس از فوت ومورد وقف مادام العم تياوال : تول
باشد و  يكشور م وانيبا دادستان د تيطبقه اول كه از طرف پدر منسوب به واقف بوده باشند و در صورت فقدان اوالد تول

  باشد. يوقت م يبهدار ريمورد وقف نامبرده با وز ينظارت استصواب

مقرر شد بيمارستان نامبرده به طور : بواسطه زحماتي كه واقف براي ايجاد و شروع به ساختمان بيمارستان نموده اند ثانيا
  دائم بنام بيمارستان فيروزآبادي موسوم گردد.

ثالثا: درختان كهنسال غرس شده در اراضي مزبور چنانچه خشك شود و يا اينكه براي ساختمان تازه كنده شود، هيزم آن 
  تعلق به آقاي فيروز آبادي خواهد بود.م

  (در اين قسمت از وقف نامه مطلبي راجع به دفن اموات در مقبره ذكر شده كه به لحاظ عدم ارتباط موضوع ذكر نگرديد).

حق عبور و حق المجري براي خانه واقف و مقبره از مورد وقف مي باشد و نيز حق استفاده آب از آب انبار جنب حمام به 
شير براي خانه ها واقف مي باشد و منافع مقداري از مورد وقف كه مزروعي است تقريبا تا بيست ماده ديگر متعلق وسيله 

صيغه وقف به مراتب مشروحه باال صادر و مورد وقف به تصرف وقف و وزارت بهداري داده شده و اين  -------به فقر است 
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تهران نماينده وزارت بهداري در پنج نسخه 3صادره از حوزه  404حب ش ش وقف نامه با حضور آقاي اردشير پوركاج صا
تنظيم شده است.

در خاتمه اضافه مي نمايد كه در موقع ساختمان بناي سه طبقه بزرگ ساختمان بعضي از اشخاص نيكوكار و خير كمكهاي
مالي توسط آقاي فيروزآبادي نموده اند كه به مصرف مرقوم رسيده است.

حاج سيد رضا فيروزآباديامضا:  9/10/1323

خالصه وقف نامه

نام موقوفه: حاج سيد رضا فيروزآبادي
9/10/1323تاريخ وقف:

9/10/1323مورخه  12273شماره و تاريخ وقف نامه: 
تهران 33دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه 

رقبه 3تعداد رقبات: 
نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي
بيمارستانمورد وقف: يك قطعه زمين، آب، 

دانگ زمين و حق المجري آب 6ميزان وقف: 
پالك: طبق سند

نام متولي: شخص واقف
ترتيبات توليت: پس از واقف اوالد و پس از آن با دادستان

ناظر: وزارت بهداري
نوع وقف: انتفاع

آدرس: شهرري، بيمارستان فيروزآبادي
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جواهري مرحومه بانو سرور نواب موقوفه

است دهيبه ثبت رس 19/3/31 خيدر تار 15600تهران تحت شماره  11شماره  يدفتر اسناد رسم 162فحه سند در ص نيا

وقف نامه :سند نوع

هزارو نهصد و جدهيشناسنامه شماره ه يدارا يمحمد عل يخانم سرور نواب فرزند مرحوم حاج هيعال يخواهر متق افتي حضور
 و با مالحظهامال ريو الباقيات الصالحات خير عنه ربك ثوابا و خ فهيشر هيد آشصت و سه صادره از بخش دو تهران كه به مفا

ديس يمرحوم مغفور آقا يو دو سابق تهران مورد تصد يدفتر خانه شماره س 31/6/1314مورخه  769/7904صلحنامه شماره
ديگردان يو حبس مخلد اسالم يشرع حيد وقف صحباش يتهران م 42..........................كه فعال در كفالت دفتر خانه شماره  يهاد

به 6233پالك شماره  يعبداهللا.................. دارا ديآسباب خانه واقعه در بخش سه تهران سرپولك كوچه مرحوم  كيشش دانگ 
ا مخصوصآنر تيو تول 902/151 شماره ليثبت شده در دفتر امالك بخش مرقوم ذ تيحدود مشخصات هر آنچه در دو سند مالك

يروزآباديف مارستانيمحترم ب سيدامت بركاته رئ يآباد روزيرضا ف ديحاج س يآقا يبه جناب مستطاب عال ديگردان ضيو تفو
مارانيمرقوم كه به مصرف دارو و غذا و لباس ب مارستانيو منافع حاصله از موقوفه مرقومه را اختصاص داد به ب يواقعه در شهرر

يبر هر مصرف يالزمه بر هر مصرف راتيباشد تعم ريموقوفه محتاج به مرمت و تعم نيع كهير صورتبضاعت برسد و البته د يب
يو قبوال جار جابيوقف ا غهيمقدم خواهد بود و معظم له حضور داشت و قبول وقف فرموده به اقرار به تصرف موقوفه نموده و ص

ضيموقوفه فوق الذكر را به هر كس صالح بداند از خود تفو تيله حق دارد تول عظمم نكهيو ضمن العقد مقرر شد بر ا ديگرد
نامبرده را در مارستانيامور ب يبه هر نحو نكهياجماال ا يحقوق ايباشد  يقيشخص حق هيبعد از مشارال يمتول نكهياعم از ا دينما

مرقوم مارستانيب نفكيو جزء ال موقوفه مرقومه را هم در ضمن آن اراده نمود ندينما ياداره م شانيو بعد از ممات ا وهيحال ح
قسمت آمده است كه خوانا نيچند تبصره در ا حينشمارند . (توض زيوجه من الوجوه تخلف از آنرا جا چيبدانند و قرار دهند و به ه

.)دينما ينم جاديدر اصل موضوعات وقفنامه ا يخلل ينبود ول

شده و ميتقو الير 4200) مبلغ 1309سال ( يعني دهيثبت رس كه به يخيدر تار ربوطهم تيمورد وقف طبق دو فقره سند مالك
.شد افتيباشد و حق الثبت آن در يم شتريآن ب يارزش فعل

عشر از منافع حاصله را به عنوان حق كياز ازمنه حق دارد  يموقوفه مرقومه در هر زمان يدارد كه متول يخاتمه اشمار م در
  . دينما ارياخت هيالتول

يقمر يهجر 1372صفر  21مطابق  1331هم خرداد سال ثبت نوزد خيتار

يآباد روزيرضا ف ديمحل امضا س

سرور نواب يامضا محل
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  خالصه وقف نامه

  نام موقوفه: بانو سرور نواب
  كالسه:

  19/3/1331تاريخ وقف:
  19/3/1331مورخه  16500شماره و تاريخ وقف نامه: 

  تهران 11دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه 
  رقبات: يك رقبه (شش دانگ يك باب خانه)تعداد 

  غذا و لباس بيمارستان -نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي دارو
  مورد وقف: به شرح فوق

  نام متولي: حاج سيدرضا فيروزآبادي
  ميزان وقف: شش دانگ

  ترتيبات توليت: بعد از متولي هر كس را صالح دانست
  به شرح سند 6233پالك ثبتي: 

  

  نوع وقف: 

  
  تهران سرپولك كوچه مرحوم آسيد عبداهللا 3آدرس: بخش 

   

    انتفاع

 منفعت *
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عليه عمادي ه بانووقف نامه موقوفه مرحوم 

ديحوزه تهران به ثبت رس 141شماره  يدر دفتر خانه اسناد رسم 1/3/1344مورخه  13247شماره  يسند ط نيا

: وقف نامهسند نوع

سردفتر دفتر . خانه اسناد 29دفتر جلد  189صفحه  01/03/1344ورخ م 13247 بياز سند وقف نامه با شماره ترت رونوشت
.حوزه ثبت تهران 141شماره  يرسم

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا الوقف على السرائر و المطلع على الضمائر و السالم على اشرف اصفيائه و افضل سفرائه محمد
و هيخليفه من بعده اصحابه و بعد قال رسول اهللا صلى اهللا عل ربن عم مايس تهيو على اله اهل ب هيائيخلقه و خاتم انب ري(ص) خ

و يربان قاتيو چون توف هيو له صلح يدعوله و علم ينتفع به بقد موته جار مايآدم القطع عمله االنس ثلث س نيآله از امامت ا
ساكنه تهران نيمرحوم حس تردخ ليز اردبصادره ا 37525شناسنامه شماره  يدارا يشامل حال بانو عليه عماد ياله اتيعنا
الدنيا مزرعه آالخره حاضر شد مشار اليها فهيشر هيو به مفاد و آ ديگرد 57كوچه سعادت پالك  جانيآذربا يسلسبيل باال ابانيخ

وه اال كراه از او نافذ و مقبول بود بالطوع و الرعيه و االختيار من دون شائب هيكه جميع اقارير شرع يو پس از حضور در حال
باب خانه كيششدانگ  ينمود ، تمام ياالجبار طلبا لمرضات اله و قربته إلى اله و خالصة لوجد اله وقف موبد و حبس مخلد شرع

از شش ماندهيمفروز و باق ياصل 2266از  يفرع 69 يمربع به شماره فرع متريو هفت دس ستيبه مساحت شصت و چهار متر و ب
به يدوم يفرع 68مربع بشماره  متريمساحت پنجاه و چهار متر و چهل و چهار دس هب ياول نيزماز دو قطعه  كيدانگ هر

نيقطعه زم كيمفروز از ششدانگ  2266از  يفرع 69مربع به شماره  متريو هشت دس ستيمساحت شصت و چهار متر و ب
38033شماره  تيمالك سنده مورد ثبت مذكور واقع در بخش ده تهران خارج دروازه باغ شا ياز پالك اصل يشماره دو فرع

و به موجب سند شماره دهيثبت و صادر گرد يبنام ابوالحسن كلبعل تيامالك بخش مربوطه كه سند مالك 261دفتر  445صفحه 
و عرفيه آن هيبا جميع توابع و متعلقات و ملحقات شرع دهيتهران به واقفه مع الواسطه منتقل گرد 39دفتر  45444- 45619

سازمان آب تهران و 150571پرونده شماره  يمربوط به آب لوله كش عهيو وام و ود اياستثناء و حقوق و مزا نا ماكان بدوكائن
آب و برق از هر يو كنتورها زيو پر ديكل يكش ميكه دارا باشد و س يازيشركت برق شهاب و هر امت 414پرونده برق شماره 
كي -2متر  ميبه ابعاد سه متر در دو و ن يزيتبر يعدد قال كي -1 ليمشروحه ذ منقول هياسباب و اثاث يجهت بانضمام تمام

لحاف -5 يدرگاه چهيجفت قال كي -4كاشان درجه دو سه در سه متر  يقال -3متر به عرض سه متر  ميبطوله ن زيتبر يعدد قال
عدد با 4ساتن  يبالش رو -6 يولمعم يعدد تشك پنبه ا كيبا تشك روتخت دو عدد و  ديساتن با مالفه سف يعدد روشش 

عدد كي كيفرمات خچالي9، 778عدد مدل  كي شيآزما يمستعمل بخار يدو عدد با سه عدد پتو يروتخت -7عدد متكل  كي

عدد كيو الوردو عدد با  يچراغ خوراك پز -12عدد عالالدين  كيعدد با  كيپنكه و وستنكافر  -11عدد  كي ونيزيتلو -10
عدد شش موج كي پسيليف ويراد- 14 ييعدد تخت خواب تاشو كيعدد با  كي يتخت خواب در شوئ -13مستعمل  نيعالالد
عدد و كباب كيزود پز  گيد 16لوزان بانه پارچه مبل مستعمل  يصندل كدستيبا  ينهارخور زيعدد م كي -15زير أن  زيبا م

در يبرق يكتر -18 يورشوئ رهينجان و شش عدد گف كدستيو جام آن و  ريعدد با ز كي يسماور تفت 17عدد  كيپز نپتون 
-21عدد  كي ياساعت بطاقچه  20سه جفت  يچهار جفت و كركر يشميپرده ابر -19و قندان  ينيعدد بانضمام س كي يشوئ
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نشوه گلدان با نفره روم 22عدد كيأبنه خ -23عدد كييبرقيزيچراغ  -25پارچه  20 ينينظروفچ 24عدد كيياطيچرخ
عدد كي يلگن حمام مس-28عدد  كي يمس ينيس27عدد بزرگ و دو عدد كوچك  كي يمس گيد 26عدد  كي نيمالم ينيس
وهيم -31شش عدد و دو عدد حباب  يلوستر بلور-30عدد  كي خي فالكس-29 يمس ينيعدد لگن كوچك با دو عدد س كيو 

پارچه 12كارد و چنگال  -33پارچه  18 يآلمان كارد و چنگال و قاشق-32كوچك  يبلور يخور وهيعدد م 6سه عدد و  يخور
دو عدد يمس لمهقاب-36دوعدد بزرگ  يزيروم يمخمل چهيقال-35عدد  كي ياطو برق-34عدد  6 يشربت خور يو قاشق ورشوئ

عدد كيمانتو  -40عدد  كيتروه كا  -39 يو زمستان يلباس زنانه ده دست تابستان -38عدد  كيعدد مهتابه  3كاسه مسي -37
عدد  42عدد كييباران -41 شش شب عدد  -43چادر دو دست-44چمدان عدد يساك مبلزيم 45دو -46عدد كييجلو
واقع مي(حضرت عبدالعظ يكه در شهرر يروزآباديخانه ف ضيو مر مارستانيدر ب عدد كي موسيچراغ پر 47چهار عدد  يزيروم

نيا 8076به موجب سند شماره  يروزآباديرضا ف ديحاج س يله آقاا تيكه از طرف حضرت آ مارستانيجنب ب تامياست و داراال
يصالح دانند در صرف مخارج برا يبعد انيو متول يفعل يكه متول يو به هر نسبت يتيفيو ك بيدفتر خانه وقف شده است به ترت

راتيموقوفه الزم است از تعم رقبه ينگاهدار يخالص آن پس از وضع مخارجات الزمه كه برا داتيكه عا مارستانيو ب تاميداراال
و دوا و غذا و امرا به مصرف دار االيت هيمنافع باق هيو حق التول يو آب بهاء و برق و نقاش يو عوارض و شهردار اتيو مال يو بنائ
يمتول مخارج كه ريبخواهد و سا يكه متول بيو به هر ترت فيبه هر نحو و ك مارستانيكمك به فقراء ب يو طب يلوازم جراح ديخر

و يآباد روزيمحمد ف ديحاج س يآن را مادام الحياه واقفه با خود و بعد با حضرت حجت االسالم آقا تيصالح بداند برساند و تول
با واقفه بوده يبعد انيمتول نييتع يروزآباديف يواقفه در صورت فقدان آقا اتيخواهد بود و با ح يو صالح يمتق خصبعدا با ش

با مجتهد اعلم ساكن شهرستان قم و در صورت نبودن با تيتول يبعد يمتول نييو عدم تع انياز متول كيو در صورت فقدان هر 
واقفه از منافع درآمد موقوفه بعد از وضع مخارج مرقوم در باال نه دهم در آمد هيولمجتهد اعلم ساكن تهران خواهد بود و حق الت

دو بعد از  فوت واقفه يك دهم از منافع بعد از وضع مخارج خواهد بود وشواهد به شرح باال خ مارستانيدهم صرف ب كيبود و 
مورد وقف به تصرف موقوفه داده شده و بعد واقف به عنوان توليت يد وقف لست و صيغهوقف ايجابا و قبوال مع القبض و االقباض

ثبت غيرمنقول از مورد وقف مبلغ هشتاد هزارحاويا بجميع شرايط الصحته و االركان بر مراتب باال اجرا گرديد و براي اخذ حق ال
-1272ريال و منقول آن به مبلغ بيست هزار ريال و مجموعا يكصد هزار ريال تقويم شد. مفاضا حساب شهرداري بشماره 

مربوط به خانه مورد وقف مالحظه و به واقفه تسليم گرديد ضمنا متذكر مي شود يك عدد قالي بافت كرمان زمينه 22/1/44
متر جزء اقالم متن ميباشد بتاريخ اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار 5/3*  5/3كي حاشيه سورمه اي به ابعاد ال

قمري 1385خورشيدي برابر محرم 

سيد محمد با احراز هويت طرفين تمام مراتب مسطوره در اين سند در نزد اينجانب واقع شد بتاريخ متن –محل امضاء عليه 
دفتر نماينده به ثبت رسيده و 85قزويني مفاد بخشنامه ده هزار رعايت شد و اين سند ذيل همين شماره صفحه  سيد موسي

ريال 313ريال صدص صد  47ريال عوارض  200ريال شير خورشيد  21ريال ورقه  400ريال تحرير  313هزينه حق الثبت 
اخذ شد.
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  خالصه وقف نامه

  نام موقوفه: بانو عليه عمادي
  سه:كال

  1/3/1344تاريخ وقف:
  1/3/1344مورخه  13742شماره و تاريخ وقف نامه: 

  حوزه تهران 141دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه شماره 
  تعداد رقبات: سه رقبه

  نيت واقف: دارااليتام بيمارستان
  دانگ يك باب خانه و دو قطعه زمين و مقاديري اموال منقول 6مورد وقف: 

  ميزان وقف: شش دانگ
  نام متولي: واقف

  ترتيبات توليت: بعد از واقف متولي بيمارستان و موقوفات آن 
  نام ناظر: ندارد

  ترتيبات ناظر: ندارد
  پالك ثبتي: طبق سند

  

  نوع وقف: 

  
  آدرس: ميدان جمهوري، كوچه صالحي

   

    انتفاع

 منفعت *
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 جواهري نواب عذرا موقوفه بانو 

 است دهيشماره پنج به ثبت رس ياسناد رسمدر دفتر  9/4/1325 خيدر تار 69235شماره  يسند ط نيا

 وقف نامه :سند نوع

 

ثبت در  29590ش ش  يدارا يمحمود جواهر ديس يفرزند مرحوم حاج يبانو عذرا نواب جواهر ديحاضر گرد ريز خيتار در
صحت و و بعد الحضور در كمال  يمنزل شخص رانيشم چيشاهرضا سر پ يجواهر ابانيخ 2بخش در تهران ساكن تهران بخش 

و  يشرع حياز مشار اليها نافذ و ممضى بود وقف صح هياقارير شرع تمام كهيبدون اكراه و اجبار در حال دهيسالمت دانسته و فهم
 4728و آشپزخانه به شماره  يو اندرون يرونيباب عمارت مشتمل بر ب كيشش دانگ  يو تمام ينمود همگ يحبس مخلد اسالم

 ي( ) ثبت شده ط مارهبه ش يعودالجان قرب مدرسه مرو يتهران كو 9) واقفات در بخش  ( يو هشت باب دكان به شماره ها
مقدسه  هيزاو مارستانيمشار اليها بر ب يتهران بنام بانو 9دفتر پنجاه و سه امالك بخش  281ص  3563شماره  تيسند مالك

پس از وضع مخارج  گريو از نه عشر د يمتول هيعشر حق التول كيرقباتت مرقوم  ديو مقرر داشت كه از عوا ميحضرت عبدالعظ
 مارستانيبه مصارف ب ماندهيبدوأ ملحوظ شود و باق ديو مصون و محفوظ ماندن رقبات با ياز خراب يريجلوگ يبرا ياساس راتيتعم

و در صورت با مخدره واقفه  شانيو پس از فوت ا شانيبا شخص ا يروزآباديرضا ف ديحاج س يآن مادام الحيات آقا تيبرسد و تول
مقرر است و نظارت مرقومه مادام الحيات با خود سركار واقفه بوده و بعد  شانيا يو قانون يشرع يبا وص هايو پس از فوت مشارال

و  تينسال با نسل و پس از انقراض نسل تول شانيبا اوالد ا هيو بعد از مشارال شانياله نواب فرزند ارجمند ا فيس يبا آقا شانياز ا
و ناظر در  يكه متول يصورت هر كس نيو در ا ودهب ميحضرت عبدالعظ مارستانيب ياست كه متول يوفه مزبوره با كسنظارت موق

در  يو مضافا نگذارد خلل ديدر امور موقوفه ننما انتيوجه خ چيموقوفه است موظف است كه خداوند متعال را ناظر دانسته و به ه
 امور موقوفه حاصل گردد .

واقفه رقبات مورد وقف و حبس را به تفضيل فوق الذكر بتصرف وقف داد (  يو بانو ديگرد يشرعيه جار غهيصمراتب مرقومه  بر
 اديحق الثبت رقبات  نييتع يعمارت شده است و برا يدرب ورود نياز دكاك ميو ن كيآنكه اظهار واقفه  حي) توض يجمله عرب

 يديخورش 9/4/1325 خيمقوم است بتار الير 170000شده على اظهار واقفه مبلغ 

  يامضا عذرا نواب جواهر محل

 ثبت است . اريدفتر دفتر  69235شماره  ليتوسط ( سر دفتر ) رونوشت برابر است با اصل ذ تياهراز هو

  : امضاء
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خالصه وقف نامه

نام موقوفه: بانو عذرا نواب جواهري
كالسه: ندارد
9/4/1325تاريخ وقف: 

9/4/1325مورخه  69235شماره و تاريخ وقف نامه: 
تهران 5دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه شماره 

تعداد رقبات: شش دانگ يك باب عمارت بيروني اندروني و آشپزخانه و هشت باب دكان
نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي و فقراي بيمار

مورد وقف: تجاري مسكوني
د رضا فيروزآباديآقاي حاج سي -4سيف اهللا نواب نام تولي  -3 تشخيص واقف  - 2

ميزان وقف: شش دانگ
به شرح فوق و نسل اندر بعد نسلترتيبات توليت: 

پالك ثبتي: به شرح سند
نام ناظر: ندارد

ترتيبات ناظر: ندارد

نوع وقف:

آدرس موقوفه: بخش نه تهران كوي عودالجان قرب مدرسه مروي

انتفاع

* منفعت
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موقوفه مهدي قلي (جمهور) 

: وقف نامهنوع سند

.است دهيه ثبت رسب 19/5/1337 خيتهران در تار يحوزه ثبت 67در دفترخانه شماره  27336شماره  يسند ط نيا

(جمهور) دارنده شناسنامه شماره يقليمهد يآقا ديشماره شصت و هفت درجه اول ثبت تهران حاضر گرد ياسناد رسم دفتر
مارستانيب يجنب كو يپهلو ابانيساكن تهران بخش سه خ يحاج علفرزند مرحوم  رازيهزار و هشتصد و ده صادره از ش ازدهي

نافذ بود شانياز ا هيعرف ليو اقاو هيشرع ريجميع أقار كهيدر حال صحت و كمال و عقل در حالت -اول  ليخانه پالك ذ يريوز
ع در تهران بخش سهباب خانه پالك شماره دوهزار و ششصد و هشتاد و نه واق كيششدانگ  يو تمام يحبس موبد نمود همگ

پنجاه و پنج صفحه هشتصدوشماره  تيمورد ثبت سند مالك يجمهر وذري پيكوچه مقابل عمارت سرت يپهلو ابانيحسن آباد خ
يو نه بنام آقا ستيو چهل و دو هزار و ششصد و ب صديس تيورقه مالك يو چهل و شش دفتر شش امالك كه شماره چاپ كصدي

و هشت دفترخانه چهل يو دو هزار و هفتصد و س يشماره س يصادر و بموجب سند قطع تيالكسند م يدياله فر تيدكتر هدا
ادوات برق منصوبه هيمزبور بانضمام كل تيجمهور نامبرده منتقل شد بحدود و مشخصات ورقه مالك يقليو هفت تهران به مهد

هيو پنجاه با جميع توابع و لواحق شرع ستيهزار و دو و حق استفاده از كوران برق شماره نوزده رهيدر خانه مرقومه از كنتور و غ
وقت بمصارف يو منافع آن توسط متول ديعوا يكه بشرح آت ريز خيابتدا از تار يديسال خورش يو عرفيه كائنا ماكان تا مدت س

شخصأ به وظائف خود قرار داد كه صيملك مرقوم را مادام الحيوت با شخص شخ تيحابس نامبرده تول -برسد . دوم  ريمقرر ز
گهواره جمهور فرزند خود ورشاپ يآقا يمنافع و صرف در مصارف زندگان ياز حفظ عين رقبه محبوسه و استيفاء جمع آور تيتول

كفش با نود ارنده نيملك مرقوم را باز وجه خود خانم زر تيو بعد از فوت خود تول ديكه صالح داند مصرف نما يبيبهر نحو و ترت
خواهد داشت مقرر داشت كه زيبر شاپور ن ومتيما در شاپور مزبور كه سمت ق رازياز ش زدهيدوازده هزار و س شناسنامه شماره

قبل از فوت حابس بانو نامبرده فوت كهيو در صورت ديحبس نامه عمل و اقدام نما نيبود و بشرح مقرر در ا فيدار وخال دهعه
.ديحبس نامه عمل و اقدام نما نير ابعدأ فوت شود قبل از انقضاء مقرره د ايشده باشد 

در مقابل انجام ديبه نفع خود استفاده نما توقت اس يحق اختصاص متول ياز عوائد نقد ريعش كي - كيشرح مصارف  -سوم 
صرفه و صالح همه ساله تيخانه مرقوم كه با رعا ينگاهدار يرقبه و مصارف الزمه برا انيحفظ اع نهيهز -دو  تيتول فيوظا
براي بماند يمازاد عوائد آنچه و هر چه بشود و باق -در صورت لزوم انجام شود سه  يستيبا

_

و فعال بر حسب اظهار حابس بواسطه عارضه كسالت از اداره باشديفرزند حابس كه بنام شاپور گهواره جمهور م يزندگان نهيهز
شاپور گهواره جمهور كهيدر صورت نيبانو و همچنكفش  نيما در اومسمات به زر يزندگان نهيخود محروم است و هز يزندگ

يستيزن و مادر و فرزندان او را تا زمان كبر و رشد از همان عوائد با يزندگان مصارفكند  داينامبرده معائله از زن و فرزند پ
ونت نموده و مازاد رااز امور حبس سك يدر قسمت تواننديآنكه حسب القرر شاپور نامبرده وعائله و مادر او م حيپرداخت شود توض

در آن نيورثه موجود نيسال (زمان حبس ) عين رقبه كمافراله ب ياجاره دهند و پس از انقضاء مدت س يزندگان نهيهز يبرا
ينباشد تا انتها يو از او هم اوالد باق ديشاپور نامبرده قبل از انقضاء مدت حبس فوت نما كهيگردد در صورت ميتقس يستيزمان با
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منحصرأ بمصارف اوالد  شدمادر شاپور مازاد آنچه با يزندگان نهيرقبه و هز نيو حفظ ع هيعوائد پس از وضع حق التولمدت حبس 
و  باشديبرادر شاپور كه نواده حابس م رازياز ش ازدهيهزار و هشتصد و  ازدهي( جمهور ) دارنده شناسنامه شماره  يجمهور يآقا

 سينماند حسب الوصيه حابس رئ ياز حادت باق يده شود و در صورت انقراض كه وارثآنان دا يليو تحص يزندگان نهيكمك و هز
كه  ديبنما ميواقع در حضرت عبدالعظ يروزآباديف مارستانيرتبه مرقومه را وقف موبد بر ب نيمكلف است ع يوقت اداره سرپرست

مقرر  مارستانيآن ب سيوقف را با رئ تيو تول بمصرف برسد مارستانيآن ب مارانيب يحاصله از آن جزء مصارف دارو و غذا ديعوا
نمود  يتصرف و تصد تياز خود كرد و بعنوان تول تيبعنوان مالك ديحابس خلع  وو تصرف بعمل آمد  هيقبض و اقباض تخل دينما
بمبلغ  وجه تمبر نييو مورد حبس از نظر تع ديگرد يو ائماذون عن الحاكم جار يمقرونة بقبول الول يحبس بنحو شرع غهيو ص

برابر  يديو هفت خورش يو س صديو س كهزارينوزدهم مرداد ماه  خيبتار تيشد طبق سند مالك ميتقو اليهزار ر ستيپانصد و ب
 يو هفتاد و هشت قمر صديو س كهزاريمحرم  وريو سوم شهر ستيب

متن حاج  خيواقع شد بتار نجانبيورقه در نزد ا نيحابس تمام مراتب مسطوره در ا تيبا احراز هو -جمهور  يقليامضاء مهد محل
 صديو هفت هزار و س ستيشماره ب كيو  ستيسند در صفحه ب نيا يالموسو يمهر عبداله ابن محمد مهد يعبداله جرائر ديس

 .دهيبه ثبت رس ندهيو شش دفتر نما يو س

  تهران 67دفتر خانه شماره  اريبا ثبت برابر است دفتر رونوشت
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خالصه وقف نامه

ه: مهدي قلي (جمهور)نام موقوف
كالسه:

19/5/1337تاريخ وقف: 
19/5/1337مورخه  27336شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 67دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه شماره 
تعداد رقبات: يك رقبه مسكوني

نيت واقف: در صورت انقراض وراث حابس به مصرف بيمارستان فيروزآبادي (دارو و غذا)
دانگ 6وني مورد وقف: مسك

نام متولي: پس از خودش با همسر و سپس اداره سرپرستي
ميزان وقف: شش دانگ

توليت وقف:
حسن آباد 3تهران بخش  2689پالك ثبتي: 

نام ناظر:
ترتيبات ناظر:

نوع وقف:

خ پهلوي سابق، كوچه مقابل عمارت سرتيپ بوذر جمهريآدرس موقوفه: 

انتفاع

* منفعت



سعيد معراجي، دكتر اميرحسين جاللي ندوشن

40

مغيث السلطنه)مغيثي (يوسف موقوفه مرحوم 

از زندگي وي اطالع چنداني در دست نيست اگر چه نامه هاي او خطاب به رضاقلي خان به چاپ رسيده است اما زندگي و شرح
احوال وي كامال روشن نيست حتي تاريخ مرگ او ذكر نشده است.

به اداره ملوك موروثي آنان در 1319ل در دستگاه رضاقلي خان نظام السلطنه مشغول كار بوده و ظاهرا تا سا 1306وي از سال 
در اين سال رضا قلي خان به حكومت بوشهر و بنادر منصوب شد و پيشكاري بوشهر و بنادر در تهران به«قزوين مي پرداخته و 

وبين حكومت و دولت مركزي بود اخبار پايتخت را به اطالع رضاقلي خان مي رساند مغيث السلطنه واگذار گرديده، وي واسطه 
»نيز به امور شخصي وي رسيدگي مي كرد.

نوع سند: وقف نامه

.است دهيبه ثبت رس يحوزه ثبت 50در دفتر خانه شماره  16/2/1315 خيدر تار 10116سند تحت شماره  نيا

يالسلطنه سابق ) فرزند مرحوم محمد قل ثي(مغ يثيمغ وسفي يآقا كوماليشامل حال ن يسبحان دييو تا ياله قيتوف چون
و ليتهران لذا در مقام وقف رقبات مرقومه ذ 5 هياز ناح 12108نام و نشان شماره  يپنج تهران مورد وقف دارا هيساكن ناح

و صبات قانونية طيكافه شرا قيبا تحق دهيدانسته و فهم هيو نفوذ اقارير شرع لو مصارف برآمده در حال صحت عق يمتول نييتع
دستگاه خانه و كينمود كل شش دانگ  ياسالم يابد يو حبس مخلد دائم يشرع حيف صحقربتأ إلى اله و طلبأ لمرضاته وق

و عمارت آن و شش دانگ دو باب خانه كوچك وصل به آن و چهار باب هيخودشان را به انضمام ابن يو مسكون يباغچه ملك
مزبوره و محوطه مذكوره واقعه دركه مجموع رقبات  2259 يال 2256مزبور پالك از  يخانه ها يواقع در جهت شمال نيدكاك
باشد با كافه توابع يدفتر امالك م 216شماره  16ص  تي(سابق ) محدوده طبق ورقه مالك يپهلو ابانيتهران شرق خ 5 هيناح

مزبوره كه منافع آن همه تياز آن طبق ورقه مالك يزيبدون استثناء چ رهيو اشجار و غ انياز عرصه و اع هيو عرف هيو لواحق شرع
حق مداخله و يبهر نحو كه خودشان صالح بدانند برسانند و احد هيو وجوه تر هيريساله مادام الحيات واقف معظم به مصارف خ

با خود معظم اليهاست و پس از فوت واقف حسب المقرر پس از وضع مصارف طلقهتامه م اراتيو اخت ستين شانياز ا ضاحياست
در خانه و باغچه باشد شهيهم ديكه با دارينفر باغبان و سرا كي هيبعد از وضع شهر يكل و يالزمه امالك مزبور از جرئ راتيتعم

حفظ و حراست آنها را بنما به ماه مبارك بيل برسانند . اوال همه ساله قريذ دياعيان موقوفه به مصارف مف ديعوا هي، بق دي،
بيبه ترت ليبه شخص مفصله ذ ديوجه نقد با اليد راعالء و هفتص يو پنجاه من روغن خوراك يمن برنج صدر ستيرمضان دو

از مساجد ذكر شده است ) يائمه جماعات تعداد يمرقوم برسانند : اسام

و مستحق روزه دار بدهند نيو متد نيشخص ام يبه معرف ايخودشان  يكه متول يبرنج ، روغن و وجه نقد را هر كس هي: بق ثانيا
و ...

راتيو پس از وضع مصارف تعم نييبعد از فوت واقف اجاره بدهند تع ديكه با نيال االجاره باغچه و دكاكخانه و م ديعوا هي: بق ثالثا
شهر اوقاف وقت ريبتوسط جناب وز هيتنه و حق التول مين متيخاكه ذغال و ق متيبرنج و روغن و وجه نقد ق متيباغبان و ق هي،

و مصارف داتيچون الزم است كه وزارت اوقاف از عا ندهيبنما يادروزآبيف يمتعلق به آقا لعظيمحضرت عبدا ضخانهيصرف مر
موضوعه صورت حساب به وزارت داده شود ، لذا مقرر داشت واقف معظمجب قوانين وقف مطلع بشوند ، در آخر هر سال به مو
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نفر كيكه  دياستدعا نما مال االجاره الزم داشته باشد از وزارت اوقاف يجمع آور يبرا يكمك و معاونت يمتول كهيكه در صورت
پانصد يو سال دينما ساعدتكه در گرفتن و وصول مال االجاره م ندينما يمصرف يبه عنوان كمك متول نيو ام نيشخص متد

خود صيخود با شخص شخ اتيرا در زمان ح تيداده شود و واقف معظم تول شانيموقوفه بابت حق الزحمه به ا دياز عوا الير
يبا آقا تيموقوفه را به معرف برسانند و پس از فوت واقف تول دينحو صالح دانند بشرح مذكور منافع و عوا مقرر داشت كه به هر

تهران ساكن 5 هياز ناح 18114نام و نشان به شماره  يالغفور دارا ديفرزندان حاج س يو غرو يمحمد جعفر موسو ديحاج س
شانيمنصوب از طرف ا يبا متول تيتول شانيباشد و پس از فوت ا يجنت م ابانياله خان واقع در خ فيمزبوره كوچه س هيناح

يباشد نسال بعد نسل و خدا يم شانياز اوالد ذكور ا نيو اورع و متد يقننموده باشد با ات نيرا مع يكس كهياست و در صورت
معارف وقت ريوز يآقا ندينامه ننماعمل به مقررات وقف شانيقائم مقام ا اي يمتول نكهيا اينخواسته در صورت نداشتن اوالد ذكور 

بخواهند شانيرا از ا داتيو دخل و خرج عا نديشهر تهران واگذار نما يروحان نيمتد ينفر از علما كيرا به  تيمختارند كه تول
) مرقومه شد كهيبعمل آمد (جمله عرب يو حكومت يتيو قبض و اقباض تول يتمام جهات قانون تيشرعيه وقف با رعا غهيو ص

له بهيو باغچه و ... طو يو اندرون يرونيعبارت از شش دانگ خانه مشتمل بر ب تيقبات مرقومه فوق در واقع صدور سند مالكر
يم 2363تصرفات واقف به صورت وقف درآمده و پالك باغچه  جهيمتصل به آن بوده و بعد، در نت نيانضمام هشت باب دكاك

16/2/1315 خيشد بتار ميتقو الير 35000حق الثبت به مبلغ  نييتع يبرا تيباشد و مورد وقف طبق ورقه مالك

تيالسلطنه سابق با احراز هو ثيمغ يثيمحل امضاء يوسف مغ

يريواقع شد ابوالقاسم مال نجانبيورقه نزد ا نيمراتب مسطوره در ا

العموم يمدع ندهيمهر و امضا نما

حوزه تهران 50دفتر خانه شماره  يمهر و امضا
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قف نامهخالصه و

نام موقوفه: مرحوم يوسف مغيثي (مغيث السلطنه)
كالسه:

16/2/1315تاريخ وقف: 
16/2/1315مورخه  10116شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 50دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه شماره 
رقبه مسكوني تجاري 8تعداد رقبات: 

چند مسجد، خاكه ذغال نيم تنه و بيمارستان فيروزآبادي نيت واقف: برنج و روغن جهت روزه داران توسط ائمه جماعات
مورد وقف: مسكوني، تجاري

ميزان وقف: شش دانگ
اوقاف -3سيد محمد جعفر موسوي و سپس با هر كسي كهĤنان معرفي كنند  -2واقف  -1توليت وقف: 
2259الي  2256پالك ثبتي: 

نوع وقف:

) چهارراه قلعه وزيرخ وليعصر (اميريه -آدرس موقوفه: تهران

انتفاع

* منفعت
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مرحوم مهدي سالمت موقوفه 

نوع سند : وقف نامه

.ديبه ثبت رس 88826شماره  يط 4/8/83 خيتهران در تار يحوزه ثبت 300سند در دفتر خانه شماره  نيا

نامه تيب وصصادره از تهران بموج 536سالمت فرزند مرحوم عبدالصمد شناسنامه شماره  يشادروان مرحوم مهد نكهيبا نظر
ميمق يشمس 1308صادره از تهران متولد  90محمدرضا سالمت شناسنامه شماره  يتهران ، جناب آقا 33دفتر  18146شماره 

خود خواسته ينموده و از وص نييو تع يخود معرف يخود را بعنوان وص زندطبقه دوم فر 345شماره  رداماديم ابانيتهران خ
نيباب دكاك جدهيبانضمام ه يو اندرون يرونيدستگاه عمارت مشتمل بر ب كيشدانگ است كه پس از گذشت پنجاه سال ش

شماره تيو بشرح سند مالك ت) مورد ثب يفردوس فعل ابانيعالءالدوله (خ ابانيدولت خ ابانيواقعات در خ 17 يال 3 يبپالك ثبت
بانضمام پرونده برق بشماره 537189 يچاپبشماره  يالمثن تيسند مالك يامالك بخش مربوطه دارا 26دفتر  381صفحه 3175

مربوطه به با متعلقات آن عيشركت آب و فاضالب با ودا 34954050تهران و پرونده آب بشماره  يشركت برق منطقه ا 11833
د،نامبرده برس ضخانهيوقف نموده تا درآمد حاصل از آن به مصرف مر يواقع در شهرستان شهرر يآباد روزيف مارستانيرا بنفع ب
خاص و ديسند وقف مو نيو بموجب ا ديفوق الذكر) گرد يمحمد رضا سالمت (وص يشامل حال جناب آقا يربان قيلذا توف

تهران را بانضمام پرونده آب و 2بخش  17 يال 3 مارهش يپالك ها يششدانگ ساختمان فوق الذكر دارا يحبس مخلد شرع
،يمتصد يعشر حق التصد كيبناو كسر  ريمزبور پس از وضع مخارج و تعمملك  يديعا هيمتعلقات آن تا كل ريبرق و گاز و سا

ساخته شد و ضخانهيقرار داد و چنانچه در نجف اشرف مر يشهرر يروزآباديف مارستانيدرآمد حاصله از آن اختصاص به ب هيبق
گريو نصف د يشهرر يروزآباديف نمارستايموقوفه صالح بداند نصف از منافع اختصاص به ب يبه كمك داشته باشد و متول اجياحت

جعفر ديس ييوم المعاد و توشه عالم آخرت آنمرحوم باشد و آقا رهيذخ ينجف اشرف داده شود باشد كه انشااله تعال ضخانهيبه مر
يروزآباديف مارستانيب يشهرر ميمق يشمس 1218صادره از تهران متولد  524رضا شناسنامه شماره  ديفرزند س يروزآباديف

مارستانيموقوفه ب تيخواهد بود كه تول يموقوفه با كس تيتول شانيو بعد از ا نييتع يرا به عنوان متول مارستانيب يفعل يل(متو
جعفر ديس يو جناب آقا ديگرد يصحت جار طيو بانضمام شرا تبوقف با جميع مرا غهيمزبور را عهده دار خواهد بود ص

شرعا ياند اقرار بتصرف و قبض كامل موقوفه نمودند و بحمد اهللا تعال دهيمنصوب گرد يل(نامبرده باال ) كه بعنوان متو يروزآباديف
توضيح باينكه و الحداله اوال و آخرا و طاهرا و باطنا صلى اهللا على سيدنا محمد و آله الطاهرين افتيوقف تحقق  نيو قانون رسما ا

-ش/22783اين سند با مالحظه پاسخ استعالميه شماره سرقفلي موقوفه مزبور متعلق به مستاجرين و متصرفيت ميباشد 
– 2197/11/512اداره اوقاف و امور خيريه شرق تهران و گواهي شماره  8/2/82-1333سمت شماشرق و نامه شماره  27/7/82
دتمدي 10/10/82 – 47875تهران و گواهي شماره  12شهرداري منطقه  29/6/83 -4220ضات نوسازي شماره و مالح 9/2/82

ماليات هاي مذكور تنظيم گرديده است. 25/8/83شده لغايت 

پرداخت و رسيد تيلسم 122369الي  122366بابت حق التحرير و بهاي اوراق  221633ريال طبق قبض شماره  300810مبلغ 
شد.

محل امضاء واقف (وصي)شمسي 1383بتاريخ 
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خالصه وقف نامه

نام موقوفه: مرحوم مهدي سالمت
كالسه:

4/8/83تاريخ وقف: 
4/8/83مورخه  88826شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 300دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه شماره 
رقبه مسكوني و تجاري 19تعداد رقبات: 

بيمارستان نجف در صورت احداث نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي و
باب مغازه تجاري 18دانگ عمارت مسكوني و  6مورد وقف: 

دانگ 6ميزان وقف: 
ترتيب توليت
تهران 2بخش  17الي  13پالك ثبتي: 

نام ناظر:

نوع وقف:

آدرس موقوفه: خ دولت ف خ عالالدوله (خ فردوسي فعلي)

انتفاع

* منفعت
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آقاي عباس مرشديان وقف نامه 

دهيتهران به ثبت رس يحوزه ثبت يشر ر 6شماره  يدر دفتر اسناد رسم 25/11/71ه مورخ 128246د تحت شماره سن نيا
است.

سند وقف نامه نوع

اهللا الرحمن الرحيم بسم

سرائر وصل اهللا على محمد و آله الطيبين و الطاهرين يو علم عل رياهللا الذي واقف على الضما الحمد

285متولد سال  يشهر ر كيصادره از حوزه  1469به ش ش  نيحس رزايفرزند م انيعباس مرشد ياآق ديبعد حاضر گرد اما
و حبس مخلد يبعد الحضور وقف موبد شرع 4پالك  يخان محمد ديشه ابانياسالم ، خ انيفدائ ابانيخ يساكن شهر ر يشمس
مورخ 10014شماره  يكيتفك 3ر مربع قعه مت 5/91بمساحت  نيزم هقطع كيدر  يباب خانه احداث كيدانگ  6نمود  ياسالم

تهران محدود به ( طبق سند 12بخش  يواقع در شهر ر ياصل 1502و  1501از  يماند پالك نود فرع يمفروز باق 8/7/38
خود را كه درآمد حاصل از مورد وقف به مصرف يملك 84730شماره  95دفتر  347صفحه  تيوقف نامه ) سند مالك تيمالك
. برسد يواقع در شهر ر يآباد روزيف مارستانيب يها نهيهز

مورخ 12315از وقف نامه شماره  تيمورد وقف به تبع تيتول شانيمورد وقف مادام با شخص واقف و پس از فوت ا تيتول و
يآقاا...  هياز طرف آ يروزآباديف مارستانيدانگ ب 6باشد كه  يتهران م 33شماره  يشده در دفتر اسناد رسم ميتنظ 9/1/333

مذكور در هر زمان مارستانيوقف ب تيبا تول زيسند ن نيمورد وقف ا تيو تول دهيگرد مارستانيوقف ب يروزآباديرضا ف ديحاج س
.رديمورد عمل قرار گ 19/1/33مورخه  12315 مارهخواهد بود كه طبق سند وقف نامه ش

) باشد يم يروزآباديف يوقف نامه اقا 12315وقف نامه شماره  حأي( توض

-- يروزآباديا... حاج رضا ف هيفرزند آ يروزآباديحسن ف ديس يشد و مورد وقف به تصرف وقف داده شد و آقا يوقف جار غهيص
حاضر و مورد وقف را قبض نمود . مارستانيب يفعل يمتول ----

يده نشد)د به ذكر آن يازيداده شده كه در وقف نامه موجود و ن تيراجع به سند مالك يحاتيقسمت توض نيا در

يقمر 1493شعبان  22مطابق  25/11/1371 خيبتار

انيمرشد امضاء
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خالصه وقف نامه

نام موقوفه: عباس مرشديان
كالسه:

25/11/71تاريخ وقف: 
25/11/71مورخه  128246شماره و تاريخ وقف نامه: 

شهرري 6دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه شماره 
تعداد رقبات: يك رقبه

بيمارستان فيروزآبادي نيت واقف:
مورد وقف: يك باب خانه

نام متولي: واقف
متر مربع 5/91دانگ  6ميزان وقف: 

ترتيب توليت: پس از واقف متوليان بيمارستان
اصلي 1502و  1501پالك ثبتي: نود فرعي از 

نوع وقف:

آدرس موقوفه: طبق پالك و سند مالكيت

انتفاع

* منفعت
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  مرحومه صديقه فيروزآبادي موقوفه
  

در همان جا زندگي را وداع  1375در تهران متولد و در سال  1302وي فرزند آيت اهللا حاج محمدرضا فيروزآبادي بود و در سال 
  كرد او و همسرش حاج سيد علي دربندي اموال بسياري را بر امور خير وقف كردند.

  

 نوع سند وقف نامه

  4/3/71 خيدر تار 126760شماره تهران به  يحوزه ثبت يشهرر 6شماره  يدفتر اسناد رسم

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

بانو صديقه  دياهللا الذي الواقف على الضمائر و عالم على السرائر و صلى اهللا عليه و آله الطيبين الطاهرين و اما بعد حاضر گرد الحمد
متولد سال  يآباد حوزه شهرر روزيف صادره از 812به شناسنامه شماره  يروزآباديرضا ف دياهللا حاج س تيفرزند آ يروزآباديف

 يو جبس مخلد اسالم يبعد الحضور وقف موبد شرع 17، پالك  هايدربند هيني،سرچشمه ، كوچه حس انساكنه تهر يشمس 1299
 8و نود و شش واقع در بخش  ستيمربع پالك شش هزار و دو ميصد متر و ن كيباب خانه به مساحت  كينمود شش دانگ 
 يو شماره چاپ 10475شماره  ريز 193دفتر  9صفحه  تيمعصوم مورد ثبت مالك يكوچه حاج لياسمع ديتهران ، جنب س

برسد واقف  يواقع در شهرر يروزآباديف مارستانيب يها نهيخود را كه درآمد حاصل از مورد وقف به مصرف هز يملك 477618
دارنده شناسنامه  يروزآباديجعفر ف ديحاج س يجناب آقا را به تيمورد وقف را مادام العمر با شخص خود و پس از خود تول تيتول
 مارستانيجنب ب يساكن شهرر يروزآباديرضا ف دياهللا حاج س تي، فرزند آ 1298تهران متولد سال  9صادره از بخش  521 مارهش
صورت انقراض با اوالد نسل بعد نسل و در  شانيمورد وقف با اوالد ارشد ذكور ا تيتول شانيو پس از ا 1331، پالك  يروزآباديف

  .مورد وقف به تصرف وقف داده شدشد  يجار غهيحاكم شرع وقت قرارداد ص ااناث از ذكور و در صورت انقراض ب

 هيصادر شد طبق پاسخ استعالم 708255شماره  ريو قبض حق التحر ميتنظ 983070و  983079 يبرگ ميسند در اوراق ن ني
 . ستيو بازداشت ن نيتام ديمورد وقف در ق تهران 8ثبت بخش  29/2/71-9661 شماره

 .يقمر 1412سال  قعدهيودوم ذ ستيمطابق ب يشمس كيصد هفتاد و  يهزار و س كيچهارم خرداد ماه  خيبتار

 ))يروزآباديف قهيامضا : (( صد محل

 }سربرگ{

 ثبت شده است . 4/3/71 -126760سر دفتر شماره  249جلد  66و  65سند كه در صفحه  نيا

  يقرء)متن (امضاءال خيواقع شد بتار نجانبيسند در نزد ا نيتمام مراتب مندرج در ا نيمتعامل تيحراز هوا با
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  خالصه وقف نامه

  نام موقوفه: صديقه فيروزآبادي
  كالسه: ندارد
  4/3/1371تاريخ وقف: 

  4/3/1371مورخه  126760شماره و تاريخ وقف نامه: 
  تهران 6دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه شماره 

  تعداد رقبات: يك باب خانه
  نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي

  مورد وقف: مسكوني
  نام متولي: حاج سيد جعفر فيروزآبادي

  دانگ  6ميزان وقف: 
  ترتيب توليت: پس از متولي اوالد او نسل به نسل

  تهران 8بخش  6296پالك ثبتي: 
  

  نوع وقف: 

  
  حاجي معصومآدرس موقوفه: جنب سيد اسماغيل كوچه 

   

    انتفاع

 منفعت *
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خانواده صالح (عمومي)موقوفه 

عذرا صالح، دكتر حسين صالح، دكتر محمود صالح، ايرج صالح فرزندان علي اكبر صالح مشتركا اموالي را بر بيمارستانخانم 
فيروزآبادي وقف نموده اند.

نوع:سند وقف نامه

است. دهيحوزه تهران به ثبت رس 28 يدر دفترخانه شماره  18/11/1369مورخ  16692شماره  يسند ط نيا

را بر ياكبر صالح مشتركة اموال يصالح فرزندان عل رجيصالح، دكتر محمود صالح و ا نيخانم عذرا صالح، دكتر حس ريسند ز در
وقف نموده اند. يآباد روزيف مارستانيب

8از بخش  99اكبر به شناسنامه شماره  يصالح عموم فرزند مرحوم حاج عل نيدكتر حس يآقا -1: دنديحاضر گرد ريز خيتار در
تهران به وكالتنامه 8صادره از بخش  59اكبر به شناسنامه شماره  يتهران اصالتا و وكالتا از طرف بانو عذرا صالح عموم فرزند عل

تردك يآقا -2در واشنگتن .  رانيا ياسالم يدفتر حفاظت منافع جمهور 22/10/86-12شماره ص  ليامضاء شده ذ يگواه
صالح عموم به شناسنامه رجيا يآقا -3تهران . 8بخش  119اكبر به شناسنامه شماره  يمحمود صالح عموم فرزند مرحوم عل

يال... محمود تيآ ديشه ابانيخ رباهن ديشه ابانيتهران خ نياكبر ساكن يتهران فرزند مرحوم عل 5بخش  2929017شماره 
يحضرت خاتم األنبياء محمد مصطف تيو نبوت و خاتم تيحضرت احد تيرار به وحدانو بعدالحضور و با اق 4، شماره  نيفرز يكو

شامل حال نامبردگان يفرزندشان سالم اهللا عليهم أجمعين و توفيقات اله ازدهيو  يمرتض يحضرت عل تي(ص) و امامت و وال
:ريمشروحه ز يكهااز پال كيوقف عام نمودند شش دانگ هر  تيصحت و شرع طيو با تحقق كافه شرا دهيگرد

واقع در 1932از  يفرع 280009پالك شماره  يكيمتر مربع قطعه چهارم تفك 71/101شش دانگ پالك به مساحت  .1
185و  181و  177صفحه  109659شماره  ليثبت شده ذ تيتهران مورد ثبت و محدوده پنج جلد سند مالك 2بخش 

چاپ 810دفتر  193و  189و    .392379و  392377و  392378 و 392379و  392380 يشماره
واقع در بخش در تهران 28004/6933به شماره  يكيمتر مربع قطعه دوم تفك 56/57شش دانگ پالك به مساحت  .2

يشماره چاپ 138و  161و  165و  169و  153صفحه  109652شماره  تيمورد ثبت و محدوده پنج جلد سند مالك
.392370و  392399

واقع بخش دو يكيقطعه دوم تفك 28005/693328005متر مربع به شماره   10/19شش دانگ پالك به مساحت  .3
199و  195و  191و  107صفحه  106454شماره  ليثبت شده ذ تيجلد سند مالك پنجتهران مورد ثبت و محدوده 

هيمجتمع در آمده با كل كيكه به اظهار نامبردگان تماما به صورت  392375 يال 392371 يشماره چاپ 173و 
و در درجه ضاعتب يب مارانيدارو و درمان ب هيته يمتعلقات و منضمات بدون استثناء كه منافع آن در درجه اول برا

اختصاص داده شد. يآباده شهرر روزيف مارستانيب يراپزشكيلوازم پ هيو ته ديخر يدوم برا

ابانيساكن تهران خ گانياز گلپا 12919اره فرزند محمدرضا به شناسنامه شم يثميمحمد م يموقوفه مزبور با آقا تيتول و
محمد يآقا كهيباشد. در صورت يم يآباد روزيف مارستانيوقت ب انيبا نظارت متول كيشماره  ازدهي اباني، خ انويستارخان در

انيل متولدر درجه او ديواگذار نما يگريمورد وقف را به د تيتول اتيبعد از ح ايو  اتيبخواهد در زمان ح يفعل يمتول يثميم
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وقت  انيمتول بيبا نظارت و تصو گريشخص د نييو در درجه دوم تع نييتع تيبه عنوان تول يروزآباديف مارستانيوقت ب
 خواهد بود و مورد وقف به تصرف وقف داده شده. مارستانيب

حصر  يمبردگان طبق گواهو نا ديصالح عموم صادر گرد هيبه نام نامبردگان و مرحومه مرض تيشود : اسناد مالك يداده م تذكر
حوزه  9/4/69-433/12بر ارث به شماره  اتيمال يدر تهران و گواه يدادگاه حقوق 41شعبه  19/2/62-453و وراثت شماره 

شماره  ليذ 49ساختمان قبل سال  انيپا يباشند و گواه يصالح عموم م هيتهران وراث منحصر مرحومه مرض 32شماره  ياتيمال
 هيزيسرمم 30/10/69-1093/12به شماره  اتيمال يتهران مفاصا حساب و گواه 7منطقه  يشهردار 507/2/29730-29/10/69
 12/11/69-21139و شماره  12/11/69-21138و شماره  12/11/69-31130شماره  يها هيو پاسخ استعالم 33/12 اتيمال
مفاصا حساب سطح شهر وقاف استان تهران و اداره كل حج و ا  2/11/69-16745شمال ثبت امالك تهران و نامه شماره  هيناح

  تهران صادر شده است. 7منطقه  يشهردار 27/9/69-3197شماره  يو مفاصا حساب نوساز 3/11/69-7/1059 به شماره

صالح عموم با مشخصات ذكر شده طبق  رجيا يصالح عموم نامبرده در فوق وكالت از طرف آقا نيدكتر حس يتصريحا : آقا
در واشنگتن سند و ثبت را امضاء  ياسالم يدفتر حفاظت منافع جمهور 29/9/67-57/امضاء شده شماره ص ه تصديقوكالتنام

 نمود.

دفتر  24/12/55-61599و  20/1/56-61755و  24/12/55-61598شماره  يفوق الذكر طبق تجاره نامه ها يساختمان مجتمع
در اجاره  1355مورخ سال  يو دو فقره اجاره نامه عاد تهران 108دفتر  27/2/59-45996و  4/12/55-49449و تهران  311

فوق بوده و ضمنا حق دارد اجرت المثل و اجاره گذشته  ينامبردگان نسبت به اجاره نامه ها يقائم مقام قانون يباشد كه متول يم
باشد حق الثبت  يم هيريور خوقف مذكور به نفع ام چون يقانون دفاتر اسناد رسم 51و به استناد ماده  ديدوره را وصل نما نيو ا

حق  الير 300و مبلغ  ميتنظ 889908 يال 889906مسلسل  يشماره ها يبرگ كيسند در برگ معامالت  نيو ا ديوصول نگرد
 78187اوراق طبق قبض شماره  الير 35/1407و  ريتحر الير 1000و مبلغ  زيوار يبه بانك مل 145145شماره  شيف يالثبت ط

 شد. نيطرف ميو تسل افتيدر

 .يقمر 1611شهر رجب  كميو  ستيبرابر ب يديخورش 1396هجدهم بهمن ماه  خيتار به
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  خالصه وقف نامه

  نام موقوفه: خانواده صالح عموم
  كالسه: ندارد
  18/11/1369تاريخ وقف: 

  18/11/1369مورخه  16692شماره و تاريخ وقف نامه: 
  حوزه تهران 28دفترخانه تنطيم سند: شماره 

  رقبات: سه رقبه تعداد
  نيت واقف: دارو و درمان و تهيه لوازم پيراپزشك

  مورد وقف: مسكوني
  نام متولي: محمد ميثمي

  دانگ  6ميزان وقف: 
  ترتيب توليت: و پس از وي متولي بيمارستان

  پالك ثبتي: بشرح سند
  نام ناظر: متولي بيمارستان

  ترتيبات ناظر:
  نوع وقف: منفعت

  ان طبق سندتهر 2آدرس موقوفه: بخش 
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  محمدتقي شاهروديموقوفه 
  

  در كتاب رجال بامداد در مورد او چنين آمده است:

و چون سابق با شاهرود تجارت عمده داشته و مدتي هم در شاهرود ساكن  حاجي محمد تقي شاهرودي اصال اصفهاني بوده«
د و چون با خانواده هدايت مخصوصا با مرتضي بوده از اين جهت معذوف به شاهرودي شد در سابق تجارت زياد با روسيه مي كر

قلي خان صنيع الدوله خصوصيت كامل داشت افكار تجدد پروري در وي ايجاد شد و به خيال تاسيسات جديد در امورات تجاري 
  »در ايران افتاد و به شركت آن مرحوم كارخانه نخ بافي در تهران وارد و دائر كرد.

جزو مشروطه طلبان شماره يك بود و در زمان مشروطيت براي مخارج متحصنين سفارت شاهرودي از تجار محترم تهران و 
هجري قمري از طرف تجار تهران  1324انگليس و عثماني همراهي هاي مادي و معنوي بسيار نمود در دوره اول مشروطيت 

  وكيل مجلس شوراي ملي شد.

بان و وكالي مجلس از تهران براي مدافعه از هجوم روس ها ق در جنگ بين الملل اول كه جمعي از مشروطه طل 1334در سال 
ه.ق از موصل به  1336به قوم و از آنجا به خارج مملكت مهاجرت كردند حاج محمدتقي هم در جزو مهاجرين بود و در سال 

  ايران بازگشت و به واسطه مرض قديمي كليه كه داشت در سنجابي درگذشت.

  : وقف نامهنوع سند

 

و األواخر له اولى المناقب و  داالوائليالواقف على الضمائر و المطلع على السرائر و الصلوات و السالم على محمد س اهللا الحمد
 المفاخر.

و  ضخانهيبود كه از ثلث آن مرحوم مر نيطالب ثراه ا يشاهرود ينامه مرحوم مغفور حاج محمدتق تيبعد، چون مستفاد از وص و
موضع  نيآن مرحوم در ا تيعمل به وص رمترقبهيآمده ... و امور غ شيقف شود و به واسطه پبر آن و يو امالك سيمدرسه تاس

و  تيمرحوم مزبور است از امر وصا ياياز اوص يكيمخبر الملك (كه  يممكن نشد لهذا بعد از استفاء و امتناع حضرت اجل آقا
را حضرت مستطاب  شانيالعموم استعفاء ا يعمد ي) و آقايزدي نيمحمدحس خي(مرحوم حاج ش يقبول نمودن محضر شرع رسم

دامت بركاته و جناب مستطاب فخر...  يقم اءاسداهللا سلطان العلم ديآقا س يجامع المعقول و المنقول آقا نيثقه االسالم و المسلم
و  تيند . بعد از رسمباش يم هيمرحوم مشارال ياياز اوص زيدام اقباله كه ن يآقا مالاسداهللا فقيه التجار اصفهان يو االعاظم آقا

نمودند كه از نقطه نظر ماال  ميو امور مرحوم مزبور به معزى اليها از طرف شرع و دولت عزم و تصم تيانحصار و اختصاص وصا
و حبس  يآن مرحوم شده باشد علهذا قربه إلى اهللا و طلبا لمرضاته وقف موبد شرع تيالمقدور عمل به وص ييدرك ....... كه حت

رودبان واقعه در محال ساوه كه از جمله ماترك  هيدو دانگ مشاع از كل شش دانگ قر يو همگ ينمودند تمام يمخلد اسالم
است با كافه ملحقات  فيو توص دياز تحد يالشهره غن تيمرحوم مرقوم و دو دانگ آن هم ثلث آن مرحوم و در محل خود نعا

 ريو سا وتيع و مجاري الميات قنوات و باغات و اشجار و انهار و بو مزارع و مرات يو برار يو صحار ياز اراض هيو عرف هيشرع
مقدسه حضرت عبدالعظيم عليه  هيزاو داالحداثيجد ضخانهيبر مر عهيمايتعلق و منتسب اليها من دون االستثناء قبر الحصه الشا

 كيفع دو دانگ مرقومه مزبوره او شده كه همه ساله منا سيتاس يروزآباديمحمدرضا ف ديآقا س يالسالم كه به اهتمام جناب آقا
 ضخانهيموقوفه به مصارف مر نيع يمخارج الزمه الل ريو سا اتيبعد از وضع مال گريبوده باشد و نه عشر د يمتول هيعشر حق التول
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باشد يمفقيه التجار واقفان معظمان  يسلطان العلماء و آقا يبا آقا اتيموقوفه مادام الح نيع تيداده شود و تول صيمزبوره تخص
تيمعظمان تول انيخواهد بود و بعد از فوت متول يگريمختص به د هيحق التول هيو در صورت فقد احد المتوليين توليت و عشر

عشر از منافع است قبل از وضع مخارج بين متوليان فعلي كيكه  هيمفوض به وزارت جليله معارف است مقرر آن كه حق التول
صيف خواهد گرديد و صيغه وقف جامعه للشرايط جاري و واقع گرديد و به قبض وقف داده شدكه واقفان معظمان مي باشند تن

.... اليباع و اليوهب و اليرهمن فمن بعد ماسمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه و كان ذلك به تاريخ يوم دوم شهر ذي الحجه
الحرام من شهور سنه هزار و سيصد و پنجاه و يك.

اهروديامضاء: محمدتقي ش

خالصه وقف نامه
نام موقوفه: محمد تقي شاهرودي

كالسه:
1351تاريخ وقف: دوم ذيالحجه 
شماره و تاريخ وقف نامه:

دفترخانه تنطيم سند:
تعداد رقبات: نامشخص

نيت واقف: مصارف بيمارستان فيروزآبادي
مورد وقف: دو دانگ از شش دانگ روستا

آقاي فقيه التجار نام متولي: آقاي سلطان العلماء و
دانگ 2ميزان وقف: 

ترتيب توليت: بعد از نامبردگان اوقاف
پالك ثبتي:

نداردنام ناظر: 
ترتيبات ناظر:

نوع وقف: منفعت
روستاي رودآبان –ساوه آدرس موقوفه: 



 
 
 

 سعيد معراجي، دكتر اميرحسين جاللي ندوشن
 

  
54 

 

  (حسب الوصيه) عبدالحسين خرازي محبوسه
  

شمسي و داراي تحصيالت  1282فرزندان به نام محمدرضا متولد شرح حالي از واقفبه دست نيامد. فقط مي دانيم كه يكي از 
  به نمايندگي مجلس رسيد. 19و  18متعارف بود و در دوره هاي 

  سند :حبس نامه (محبوسه) نوع

 است دهيحوزه تهران به ثبت رس 26شماره  يدر دفتر اسناد رسم  1/11/1317 خيشماره .... در تار يسند ط نيا

 

فرزند مرحوم حاج معصوم دارنده شناسنامه  يخراز نيعبدالحس خيش يحاج يشامل حال آقا يت توفيق ربانالحمد و الصلوا بعد
[...] خود قرار داد دو  يدر حال صحت عقل وص ديگرد يبزاز خانه شخص لياسماع ابانيبخش شش تهران ساكن خ 507شماره 

 19135دارنده شناسنامه شماره  يخراز يمحمد رضا يآقاو  19131شماره  امهدارنده شناسن ياهللا خراز نيع يفرزند خود آقا
تهران و  6بخش  529دارنده شناسنامه شماره  يخراز نيمحمد حس انيآقا يصادرتين از بخش شش تهران در نظارت استصواب

هزار  مبلغ ده نيمزبور ينوص هينمود مشارال تيبخش و تهران و وص 35911[...] دارنده شناسنامه شماره  ميمحمد رح يآقا
واقع در بخش  3102پالك شماره  يدارا هيمشارال يباب عمارت مسكون كيشش دانگ  مهيبه ضم يوجه نقد از اموال موص الير
 الي. اول در قسمت ده هزار رنديرفتار نما يموضوع و به دستور آت يبزاز زاده ثبت آن [...] جهت موص لياسماع ابانيتهران خ 6

صرف و از محل دو هزار و پانصد  يو هفته و چهلم و سال موص ميترح اميمصارف ا يآن را برا اليو پانصد ر هزارمذكور هفت 
 مهيهم ضم اتيو ضمنا در[...] هر سال دو صالت آ ندهياز اشخاص مومن نما يرا نماز جهت موص هيروز روزه و بق 90 گريد الير

 اتيح ديدر ق يت نامبرده در بخش شش از وجه موصآورده شود.) دوم شش دانگ عمار يبه جا ياز موص ابتيكه به ن ندينما
 اجاتي[...] گردد و زائد آن را احت شانيداده شود از محل آن [...] ا صيبه مشار اليها تخص شانياست منافع آن بعد از مخارج ا

بعد فوت  ) صرف گردد و ازاشدب ي(به هرنحو كه مقتض ياطعام ارحام موص يباشد) سهم آن برا يزي(چنانچه چ هايمشارال
داده شود  صي) االقرب فاالقرب تخصرهي(از اوالد و غ يموص ري) درآمد عمارت مزبوره به ارحام فقيخراز ي(خانم صغرهايمشارال

متبركه مجلس  ياليدر صورت اقتضاء در ل اي ميدرآمد را به آنها تعم نيصالح بداند ع يكه همه ساله به هر نسبت كه متصد
منافع آن به  يانقراض ارحام به كل اي ريو با فرض نبودن ارحام فق نديرا اطعام نما ريو ارحام فق هيهعمارت نامبرده ت در ياطعام

  .داده شود صيمصارف مرضا تخص يالسالم) برا هيعل ميمقدسه حضرت عبدالعظ هي(در زاو يروزآباديف ضخانهيمر

 ضخانهيمصارف مر ي[...] درامد عمارت مزبوره برا يعل يهستند و در مورد ثان يكه ارحام به حال غناء باق يدر مورد اول مادام
 يبي[...] به نظارت تصو يخراز ياله و محمدرضا نيع انيامر عمارت نامبرده با شخص آقا يو تصد تيمصرف خواهد شد و تول

و بعد  دينما يدباالنفراد تص يگريباالتفاق و بر فرض فوت احدهما د شانيهر دو ا اتيح ضنظر آن نامبرده خواهد بود كه با فر
 يرا با هر كس و به هر نحو كه صالح بدانند قرار دهند كه به نحو ورقه رفتار شود. برا تياز خودشان با جلب نظر ناظران تول

 يفعل ييشود كه ثلث دارا ينگاشته م حايو توض ميقوت اليهزار ر ستيبه ب يحق الثبت عمارت مزبوره به اظهار موص نييتع
پس از اداء  شانيگذارده كه ا يورثه خود باق يرا برا هيمقدار اكتفاء و بق نيبه هم هياست لكن مشارال تيصزائد از مورد و يموص

شود كه در  يم رنگشاتهي. زنديو [...] ننما ريخ يرا از دعا يو موص ميخودشان على ما فرض اله تعم نيزمان فوت) آن را ب نيد
نسبت به تمام امور نامبرده  يباالنفراد حق تصد گريد يرده باشد موصفوت ك اي بيچنانچه احد وصيين غا يزمان فوت موص



  
  
  

 يادگار نيكان: مجموعه اسناد موقوفات و محبوسات دانشگاه علوم پزشكي ايران
 

  
55 

 

كنند نظر ناظر آن (بر وجه استصواب)  يتصد يگريفوت د اي بتياحدهما به علت غ اي يخواهد داشت و اهم از آن كه هر دو موص
امور  هيمور نامبرده فوت كنند بققبل از انجام ا يدر امر خواهد داشت و برتصور آن كه هر دو ورص تيانها مدخل اتيبا فرض ح

نمانده باشد. در  يبه حال ... [...] باق يموص ياياز وصا يزيخواهد نمود كه چ يتصد يگرياحدهما بر فرض فوت د ايران اظر آن 
راحق گفتگو  يبه هر نحو كه خودشان صالح بدانند مقرر خواهند نمود و احد تيحبس عمارت تول يمورد تصور ناظر آن برا

 و هفده. صدياول بهمن ماه هزار و س خيهد بود . به تارنخوا

  امضاء محل

  يخراز نيعبدالحس خيش

  (محبوسه) نامه حبسخالصه 
  : عبدالحسين خرازيحبسنام 

  كالسه: 
  1/11/1317تاريخ وقف: 

  1/11/1317شماره و تاريخ وقف نامه: شماره نامشخص مورخ 
  حوزه تهران 24دفترخانه تنطيم سند: 

  رقبه 1: تعداد رقبات
  بيمارستان فيروزآبادي  -ارحام فقير نيت واقف: 
  مسكونيمورد وقف: 
  عين اله و محمدرضا خرازينام متولي: 

  دانگ  6ميزان وقف: 
  پس از آن تعيين با ناظرترتيب توليت: 

  تهران 6بخش  3102 پالك ثبتي:
  محمدحسين خرازينام ناظر: 

  ترتيبات ناظر:
  نوع وقف: منفعت

  خيابان اسماعيل بزازآدرس موقوفه: 
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محبوسه عبدالوهاب فريد طهراني 

سند :حبس نامه (محبوسه) نوع

است. دهيتهران به ثبت رس 67 يدر دفتر اسناد رسم 20/6/1314 خيدر تار 10973/10774 شماره يسند ط نيا

تهران ساكن 6 هيصادره از ناح 10969شماره شناسنامه  يدارا يابن مرحوم مهد يطهران ديعبدالوهاب فر يآقا افتندي حضور
خيسراج) ابن مرحوم آقا ش نيحس خي(آش ليحاج محمد اسماع يو آقا ي... خانه شخصرضايمزبور كوچه مرحوم حاج عل هيناح
يمزبور كوچه حاج محمد تق هيتهران ساكن ناح 8 هيو هشت صادره از ناح ستينمره هزار و نهصد و ب تيورقه هو يدارا نيحس

يحبس موبد شرع يجهت حاج رستم آدم هيريمصارف خ يبرا طيو بعدالحضوردر كمال اجتماع شرا يشخص خانه يشاهرود
به نمره نهصد و ده و نهصد و خچاليمتعلقه به  يباب خانه من اراض كيو  خچاليباب  كياز  كيشش دانگ هر  ينمودند تمام

كه جوار هياكبر آباد محمود ابانيخ - نيده خارج قزو هي. ناح... مورد... واقعه در..ياز طرف مرحوم حاج رستم آدم يشمال ازدهي
به ستيواريدوم د ينظر ليبه باغ حاج اسماع ستيواريفخرى الملك غربة اول د يباغ آقا واريباغ... دوم به د واريبه شما اول به د

يبه باغ آقا ستيواريچهارم دحاج رستم مزبور،  نيذرع به زم كياست به ارتفاع  نهيسوم در جهت شمال غرب چ خچالي ميرح
مذكور نيحس يبه باغ آقا ستيواريبه باغ لطف اهللا دوم د ستيواري. جنوبا اول دنيحس بيبه باغ نا ستيواريآقا شيخ.. پنجم د

است من كافه متعلقات انيپشت يخچال) كه ثبت آن در جر ابانياكبر آباد (خ ابانيخ هآقا، شرق ب نيحس يطويله حاج واريدوم د
عشر كيو بعد از وضع  رهيو غ ييكه منافع آن بعد از وضع مخارج الزمه رقبات مزبوره از مصارف بنا انينضمات عرصتا و اعو م

مصرف گردد: يبه شرح آت هيبه عنوان حق التول

ميلمزبور تس يصبيه مرحوم قاسم، زوجه مرحوم رستم آدم يبه مولود خانوم آدم داتيسه سال اول از زمان حبس تمام عا در
از سهم امام و حق يبابت قسمت اليرقبات مزبوره مجموعا پنج هزار ر ديگردد و بعد از سه سال مزبوره پنج سال تمام از عوا

سال........ از اشخاص موثق 30 زيمزبور پرداخت شود و ن يبه عنوان مظالم مافي الذمه حاج رستم آدم اليسادات و پنج هزار ر
خانم آدمي فوق الذكر براي مدد معاش ايشان و نيز به مولود الي( پنج ساله شش هزار ر الير 200 هزار و كيجهت............. 

هزار ريال) به آقاي مرتضي و آقاي مصطفي اخوان ... مرحوم حاج رستم آدمي بالمناصفه تقسيم 10ساله  5سالي يك هزار ريال (
ساله چيزي باقي ماند جهت مظالم ما في الذمه آن مرحوم پرداخت گردد و بعد از وضع مصارف مرقومه در صورتيكه از منافع پنج

سال مرقوم از منافع رقبات همه سال سالي پنج هزار ريال براي مخارج دو تخته خواب در مريضخانه آقاي 5شود و از بعد از 
د تا براي مرضي فقير درفيروزآبادي در زاويه مقدس حضرت عبدالعظيم عليه السالم به مريضخانه ديگر به هر نحوي كه باش

هزار ريال براي مصارف عزاداري حضرت ... آل عبا (يك هزار ريال) 3خارج خانه صرف شود و نيز سالي 
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  (محبوسه) نامه حبسخالصه 

  نام حبس: عبدالوهاب فريد تهراني
  كالسه: 

  20/6/1314تاريخ وقف: 
  20/6/1314مورخ  10973/10774شماره و تاريخ وقف نامه: شماره 

  تهران 67دفترخانه تنطيم سند: 
  رقبه 2تعداد رقبات: 

  نيت واقف: كمك به ارحام، رد مظالم، خريد دو تخت همه ساله براي بيمارستان و مرضي بيمارستان
  مورد وقف: يخچال، مسكوني

  نام متولي: 
  دانگ  6ميزان وقف: 

  ترتيب توليت: 
  ناحيه ده 911و  910پالك ثبتي: 

  نام ناظر: 
  اظر:ترتيبات ن

  نوع وقف: منفعت

  خيابان اكبرآباد محموديه –آدرس موقوفه: خارج دروازه قزوين 
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  عليزاده محمدباقر موقوفه
  

  وقف نامه :نوع: سند

 است. دهيتهران به ثبت رس 80شماره  يدر دفتر اسناد رسم 13/4/47خ يدر تار 30987 يشماره  يسند ط نيا

 

 27593شناسنامه شماره  يفرزند مرحوم على دارا زادهيمحمدباقر عل يحاج يآقا دياضر گردح ريز خيآنكه در تار رياز تحر غرض
 طيو بعد الحضور با اجتماع جميع شرا 56خانه شماره  هيزعفران ابانيدر خ يپهلو ابانيخ رانيتهران ساكن شم 2صادره از بخش 

دستگاه عمارت ساخته  كيششدانگ  يو همگ يمود تمامن يشرع حيلمرضات اهللا وقف صح طلباقربتا الى اهللا و  يو قانون يشرع
هزار متر مربع  كيبه مساحت  نيقطعه زم كياز ششدانگ  ماندهيمترمربع مفروز و باق 513به مساحت  نيقطعه زم كيشده در 

ثبت  هيجمال يآباد از اراض نيسه حس بخشاز سه هزار و ششصد و هفتاد و هشت واقع در تهران  يو نه فرع كصديبه شماره 
 1072-421چهار دانگ مشاع به نام شاه بهرام كامكار صادر شده و ص  يامالك كه برا ميم 8دفتر  1072-153شده در ص

 25دفتر  6/6/17،  80186-10150كه به موجب سند شماره  دهيبه نام شاه بهرام كامكار صادر گرد هيجمال يدودانگ كيدفتر 
و عرفيه  هيشده است) با كافه توابع شرع زادهيبه عل ليو تبد» انيتكولد«اقف مزبور قبال و يليتهران به واقف منتقل شده كه نام فام

باشد شما به طول دوازده متر  يكه قطعه اول آن م 61359-30/11/45شماره  يكيمحدوده طبق صورت تفك انيآن عرصتا و اع
مرد كامكار) جنوبا به طول  ريك مجاور( رستم شامال واريبه د واريمتر د 75/42شاهرضا، شرقا به طول  يچهل متر ابانيبه خ

برق شماره  يكه عمارت مزبور دارا اريخدا نيزم واريبه د واريمتر د 75/42غربا به طول  ،يكيبه قطعه تفك ستيواريدوازده متر د
كه خود  يتيفيكباشد و به  يم 158110سازمان آب تهران كه شماره اشتراك آن  يو نود برق تهران و لوله كش كصديده هزار و 

طبق وقف نامه شماره  يروزآبادياست جزء موقوفه قرار گرفته به پرورشگاه يتيمان ف حقيواقف مزبور نسبت به آنها مالك ذ
فرزند مرحوم  يصادق فيروزآباد ديس يبدون دخالت آقا يروزآباديتهران، مرحوم ف 141دفتر خانه شماره  8076 – 29/12/39
 يشخص خود قرار داد و پس از فوت خود با آقا يآن را مادام الحيات برا تيو واقف مزبور تول) يروزآباديرضا ف ديس يحاج
تهران ساكن  9و پنج صادره از بخش  ستيو ب صديو س كهزاريو  ستيشماره ب هشناسنام يدارا يآباد روزيمحمد ف ديس يحاج

نموده كه منافع حاصله  نييتع يمتول به عنوان يآبادروزيف درضايس ياهللا حاج تيفرزند مرحوم مبرور آ يروزآباديف مارستانيب
تعميرات و مسئوالن آب و  ثيموقوفه از ح نيمخارج مربوطه به ع هياز ملك موقوفه موضوعه ( پس از وضع حمل و پرداخت كل

نامبرده  يتولم يآباد روزيمحمد ف ديحاج س يبا خود آقا يبعد يمتول نييبه مصرف برسد و تع ري) به شرح زرهيبرق و تلفن و غ
 يمتول نييواقف مذكور فوت كند( مقرر شد تع زادهيعل يقبل از آقا يروزآباديمحمد ف ديس يحاج يآقا كهيبود و صورت اهدخو

ملك موقوفه از هر جهت مقدم خواهد  ريو ضمنا همه زمان تعم باشديم يروزآباديمرحوم ف اديامنا بن ئتيه تياكثر ايبه اتفاق و 
دارد درامد  اتيشود مادام كه واقف ح يم حيمخارج الزمه ملك موقوفه به شرح مسطور و تصر ريو سا اتريبود كه پس از تعم

متعلق به شخص واقف  هيبابت حق التول يمخارج ضرور هيشود: نه عشر خالص بعد از وضع كل يمصرف م ريز بيموقوفه به ترت
از فوت واقف به عكس عمل شود.  سو پ ديخواهد رس يروزآباديبه مصرف پرورشگاه يتيمان ف گريعشر د كيخواهد بود و 

 اديملك موقوفه به شرح باال به مصرف پرورشگاه يتيمان بن ي... نه عشر حاصل از درآمد موقوفه بعد از وضع مخارج ضروريستيبا
 يباشد و آقا يهر عصر م يمتول هيبابت حق التول گريعشر د كيو  ديوقف نامه خواهد رس نيمندرجات ا تيبا رعا يروزآباديف

بعد  يمكلف اند برا زين شانيبعد از ا انيمتول نيو همچن دينما نييرا تع يبعد يمكلف است متول يروزآباديمحمد ف ديس يجحا
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باشد كه به نحو مرقوم جزء خود موقوفه قرار گرفته يم 18016تلفن شماره  يو ملك مزبور دارا ندينما نييتع ياز خودشان متول
آن را قبض تيباشد و ملك موقوفه به تصرف وقف داده شده و واقف نامبرده تول ير ملك موقوفه سه فاز ماست و برق موجود د

يصحيحه شرعيه وقف جار غهينموده است فصار وقفا صحيحا شرعية الزمة ابدية. فمن بدله بعد ماسمعه على الذين يبدلونه، و ص
ميدائره شمال ثبت تهران تنظ 47850 – 6/9/47 رهشما هيق استعالموقفنامه طب نيشد و ملك موقوفه مزبور در اجاره است و ا

حق الثبت ملك موقوفه پنج زانيم نييتع يصادر شده است و برا -11/9/47شماره  ليذ يعوارض شهردار يو مفاصا ديگرد
.شده است ميتقس اليهزار ر يو س كصديو  ونيليم

منصوب است كه مورد استفاده چند طبقه يسانترال ( حرارت مركزدستگاه شوفاژ  كيآنكه در ملك موقوفه موصوفه  حيتوض
.جز موقوفه است زين باشديملك موقوفه م

يقمر يهجر 1388رمضان سال  زدهميو چهل و هفت مطابق با س صديآذر ماه هزار و س زدهميس خيبه تار

زادهيامضا محمد باقر عل محل

خالصه وقف نامه

نام موقوفه: محمدباقر عليزاده
سه:...كال

13/9/47تاريخ وقف: 
13/9/47مورخه  12273شماره و تاريخ وقف نامه: 

حوزه تهران 80دفترخانه تنطيم سند: 
تعداد رقبات: يك دستگاه عمارت

نيت واقف: پرورشگاه بيمارستان فيروزآبادي
مورد وقف: مسكوني

نام متولي: شخص واقف
دانگ 6ميزان وقف: 

روزآبادي و نفرات بعد به انتخاب ويسيد محمد فيترتيبات توليت: 
3بخش  3678فرعي از  109پالك ثبتي: 

نداردناظر: نام 
ترتيبات ناظر: ندارد
نوع وقف: منفعت

حسين آباد از اراضي جماليه 3رس موقوفه: بخش آد
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 فرمانفرمائيان موقوفه عبدالحسين 

  (واقف مرقوفه اسد آباد همدان)

 يه. ق در تهران متولد شد. پدر و1273لقب به نصرت الدوله و ساالر لشكر و فرمانفرما در سال فرمانفرما، م رزايم نيعبدالحس
  السلطنه بود. بينا رزايفرمانفرما فرزند شانزدهم عباس م رزايم روزيف

 و يفنون نظام نهيفرا گرفت و سپس وارد دارالفنون شد و در زم يدر خانه پدر يرا نزد معلمان خصوص يمقدمات التيتحص
سه سال  يمشغول شد و در ط يو به خدمت سرباز لياز دارالفنون فارغ التحص 1295ادامه داد در  ليبه تحص يخارج يزبانها

شاه لقب نصرت  نيكرد سپس از طرف ناصرالد يرا ط يبه سرعت مدارج ترق يو »ديرس يبه منصب پاور اول ياز رتبه سرباز«
 نيدر ا اديكوشش ز ليگارد حفاظت شاه را عهده دار شد و به دل استيپا بود او ركه شاه عازم ارو 1307و در سال  افتيالدوله 

 منصوب و لقب ساالر لشكر گرفت. جانيكل قوا قشون در آذربا يراه به فرمانده
 كرمان و يو حكمران استيبه ر«برادرش كه در گذشته بود  يشاه او را به تهران احضار و با لقب فرمانفرما به جا 1309سال  در

 يمجددا به فرمانده رزايم نيمظفرالد عهديبنا به درخواست ول 1311در سال  يكرد و» و به آن منطقه اعزام نييبلوچستان تع
 به او داده شد. زين هيو اروم يمنصوب و حكومت خو جانيآذربا يقوا
شد و از آنجا به عتبات  ديتبععزل و  يپس از چند يول افتيشاه ابتدا منسوب به حكومت فارس را  نيزمان حكومت مظفرالد در

كرمانشاه  يالدوله صدر اعظم وال نيع يبازگشت و از سو رانيه ق به ا 1322رفت و چهار سال در آن جا ماند تا آنكه در سال 
  شد.
 رزايم نهيو در كاب افتيرا  هيافخم منصب وزارت عدل ريوز نهيبود و پس از مشروطه در كاب ندر كرما يدوران مشروطه و يدر ط

به  يمدت و نيا يدر ط دياعزام گرد ياز تجاوز عثمان يريبه منظور جلوگ جانيآذربا ياصغرخان اتابك به سمت استاندار يعل
و  ريدستگ اءيض دياست كه توسط س يزمره افراد رد 1299 يشود تا آن كه در كودتا يم دهيطور مداوم در مناصب مختلف د

بودند تا آن كه  ياما چند تن از فرزندانش صاحب مناصب افتين يمنصب رسم چيشود. در دوره حكومت رضاشاه ه يم يزندان
  درگذشت. يسالگ 89در سن  يشمس 1318در سال  يفرزند ارشدش نصرت الدوله مورد غضب واقع شد. و

  
  موقوفه مرحوم عبدالحسين فرمانفرمائيان عبارت است:

  نامهاي:ه از سه قريه ب
  نجف آباد
  چشمه سر

  گنبده
تاكنون هرچند سال مبلغي به عنوان عوايد موقوفه به  1374رستان اسدآباد از توابع استان همدان كه از سال واقع در شه

بيمارستان پرداخت مي گردد اطالعات بيشتري از اين موقوفه در اختيار نمي باشد و پيگيري از طريق اداره كل اوقاف استان 
  همدان در دست انجام مي باشد.
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)نژاد ارفع دكتر(ارفع   دالرحيمعب موقوفه مرحوم

نوع سند وقف نامه

است دهيتهران به ثبت رس يحوزه ثبت 63در دفتر خانه  1344 وريشهر خيدر تار 19900شماره  يسند ط ني

ابانيطهران ساكن طهران خ 3بخش  4718ارفع فرزند مرحوم حاج محمد رضا به شناسنامه شماره  ميعبدالرح يشد آقا حاضر
دستگاه عمارت دو طبقه از سه هزار و كينمود شش دانگ  يو قانون يو وقف موبد و حبس مخلد شرع ي... منزل شخص........

27دفتر  574صفحه  3157شماره  تياله كه حدود آن بشرح مالك تيهدا يآقااز  يتهران انتقال 3هفتصد و هشتاد و دو بخش 
واقع نياز سه دستگاه عمارت وز گريباب خانه دو طبقه د كيدانگ باشد و شش  يم 315129 تيباشد و شماره ورقه مالك يم

اصغر ياز عل ياست ) انتقال يروانيكوچه نوبهار (فعال كوچه آقا قاسم ش ينادر ابانيحسن آباد خ 3بخش  يدر قطعه جنوب شرق
شبانه انيجر يصوبه دارابا كل متعلقات مربوط به دو خانه فوق و برق من تيكه حدود آن بشرح سند مالك 237پالك  يليخل
الزمه و پرداخت عوارض و راتيو تعم ياز بنگاه مستقل برق بدون استثناء كه پس از برداشت مخارج و حفاظت و نگهدار يروز
يواقع در بخش شهرر يروزآباديف مارستانيب مارانيدارو و جهت ب ديدرآمد را به مصرف خر هيبق يحق متول وضعو  اتيمال

برزگر به شناسنامه شماره ميدكتر ابراه يآنرا مادام الحيوه خودشان با شخص خود قرار دادند و نظارت آنرا با آقا تيبرسانند و تول
محول نمودند كه در صورت فوت 79 يكاش ظهيراالسالم تهران شاه آباد كوچه ساكن يفرزند مرحوم تق زيصادره از تبر 26084
برزگر قرار ميدكتر ابراه يموقوفه را به آقا تيدارند و پس از فوت واقف تول يگري) حق انتخاب ناظر ديواقف (متول يناظر آقا

به يمتول نييتع االبددكتر برزگر را موظف نمودند كه پس از فوت واقف هر كس را بخواهد ناظر قرار بدهد و الى  يدادند و آقا
يناظر شخصأ متول يناظر دارد و پس از فوت متول نييوقف حق تع يمتول شهيكه هم يمعن نيخواهد بود به ا يعهده ناظر انتخاب

واقف نود و پنج درصد از كل درآمد حاصله خواهد يمادام الحيات آقا تيدارد و حق تول ديموقوفه بوده و حق انتخاب ناظر جد
يلق به متولمتع هيو عوارض نه درصد از درآمد حاصله به عنوان حق التول اتيبود و پس از فوت واقف پس از وضع مخارج و مال

186300حق الثبت مورد وقف به مبلغ  يو موقوفه بتصرف وقف درآمد و برا يوقف جار غهيدرصد حق ناظر خواهد بود و ص كيو 
.ديگرد يابيارز الير

يقمر 1375ماه محرم  ازدهميبرابر با  يديخورش 1334ماه  ورينهم شهر بتاريخ

امضا عبدالرحيم ارفع محل
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  خالصه وقف نامه

  موقوفه: عبدالرحيم ارفع (ئكتر ارفع نژاد)نام 
  كالسه:...

  44تاريخ وقف: شهريور 
  44مورخه شهريور  19900شماره و تاريخ وقف نامه: 

  63دفترخانه تنطيم سند: 
  اصلي 3782فرعي از  29دو رقبه شامل يك دستگاه عمارت در دو طبقه شماره تعداد رقبات: 

  3ه در قطعه جنوبي شرقي بخش رقبه ديگري يك دستگاه عمارت در دو طبق
  بيمارستان فيروزآبادي خريد دارو جهت بيماراننيت واقف: 

  مورد وقف: مسكوني
  نام متولي: شخص واقف

  دانگ دو دستگاه عمارت 6ميزان وقف: 
  دكتر برزگر و انتخاب بعدي با نفر دو تا ابد -2واقف  -1ترتيبات توليت: 

  بشرح فوقپالك ثبتي: 
  نتخاب مي كند.نام ناظر: متولي ا

  

  نوع وقف: 

  
  خ نادري كوچه قاسم شيرواني خ فروردين بشرح وقف نامهآدرس موقوفه: 

   

    انتفاع

 منفعت *
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 بابلي سعيدي ابراهيم محمد محبوسه مرحوم سند 

 است دهيبه ثبت رس 29/2/45 خيدر تار 1387تهران تحت شماره  85شماره  يدفتر اسناد رسم 127سند در صفحه  نيا

 سند حبس نوع

 

 مارستانيصادره از بابل ساكن تهران فعال ب 2342بشناسنامه شماره  نيحس يفرزند مرحوم حاج يبابل يديسع ميمحمد ابراهحاج 
سه دانگ مشاع از شش  يو تمام يهمگ ينمود تا مدت پانزده سال تمام شمس يخاطر حبس شرع بيكامل و ط تيمهر با رضا

 يداريمرقوم خر تيمربع با مشخصات محطابق اسناد مالك متريپنج و دستو  يس وعمارت به استثناء:دو متر  كدستگاهيدانگ 
بنا و احداث ساختمان  رييدفتر خانه كه در اثر تغ نيا 51356نامبرده طبق سند شماره  يبابل يديسع ميمحمد ابراه يحاج ياقا

احق عرفيه آن عرصتا و اعيانا بعد و لو هيتوابع شرع عياقبال در آمده است با جم يملك مزبور بصورت يكباب سرا معروف بسرا
در ملك مذكور كه پرونده آن به شماره  هيبرق جار يرويحقوق متصوره نسبت به ن يالحصه و الشايعه بالمناصفه نصف از تمام

 صورهباشد و قدر الحصه از كنتور سه فاز مربوطه و منصوبه در همان محل و قدر الحصه از حقوق مت يبنگاه برق تهران م 1479
 نهياعم از هز يضرور يها نهيكه منافع حاصله آن پس از وضع هز يآب لوله كش انيبت به پرونده آن و حق استفاده از جرنس
مصرف گردد و به مصارف  يضرور نهيبهتر نگاهداشتن ملك فوق الذكر هز يو عوارض و حقوق و هر آنچه برا اتيو مال ريتعم

 مارستانيلوازم مربوطه به آن ب ريدارو و سا هيو ته ميمقدسه حضرت عبدالعظ هياودر ز عهواق يروزآباديف مارستانيب هيريامور خ
و پس از فوت نامبرده  يبابل يديسع ميحاج محمد ابراه يمورد حبس مادام الحيوه با شخص حبس كننده آقا تيبرسد و تول

صادره از بخش  17296ش ش  يدارا افرزند مرحوم حاج محمد رض يحاج فرج اله موحد يمورد حبس با جناب آقا تيتول
 يخود را ناظر استصداب يبانو يبابل ديسع يباشد و آقا يم يهشت تهران ساكن بخش هشت تهران بازار جامع تجارت خانه شخص

 تضويض نمود . يحاج فرج اله موحد يرا به شخص آقا يبعد يمتول نيينمود و حق تع نييتع

 ديگرد يبر مراتب جار هيشرع غهيو كمك و مساعدت ناظر متفقأ انجام دهند و صامور مربوط به حبس را با نظر  ديبا يمتول ضمنا
  ... ديگرد يابيارز اليو پانصد هزار ر ونيلي. كه از نظر حق الثبت ملك مورد حبس به مبلغ چهار م

 يرا وقف شرعملك مزبور  ايو  ديو ناظر وقت حق دارد كه مدت حبس را تمد يضمنا پس از انقضا پانزده سال مدت حبس متول
كه صالح بدانند  يريملك مذكور را فروخته و به مصرف هر امر خ ايو  نديكه صالح بدانند بنما تيو كم تيفيبه شرط و ك

  .برسانند
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خالصه وقف نامه

نام موقوفه: محمد ابراهيم سعيدي بابلي
كالسه:

29/2/1345تاريخ وقف: 
29/2/1345مورخه  61387شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 85دفترخانه تنطيم سند: 
تعداد رقبات: يك رقبه

نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي و لوازم مورد نياز
مورد وقف: مسكوني به شرح فوق

هركس را حاج فرج اله صالح بداند. -3حاج فرج اله موحدي  -2حابس  -1نام متولي: 
ميزان وقف: سه دانگ از شش دانگ

وقترتيبات توليت: به شرح ف
پالك ثبتي:

نام ناظر: ربابه آقامير

نوع وقف:

سراي اقبال –آدرس موقوفه: بازار 

انتفاع

* منفعت
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 زنديه عذرا بانو مرحومه موقوفه 

 است . دهيتهران به ثبت رس 272در دفتر خانه شماره  27/2/1365 خيدر تار 69871شماره  يسند ط نيا

 سند: وقف نامه نوع

 

تهران به وكالت از  2بخش  201به شناسنامه شماره  ييصحرا يحاج هيحاضر شد بانو عذرا زند ريز خيالحمد و الصلوه در تار بعد
 يعل دريتهران امد از ورثه مرحوم ح 2بخش  96فرزند مرحوم على به شناسنامه شماره  ياحمد يدكتر احمد عل يطرف آقا

(جمله ناخوانا ) و بعد الحضور وقف موبد و حبس  خچالي ابانيخ ران،يتهران ، شم ني( جمله ناخوانا ..................) ساكن ياحمد
 2718متر مربع به شماره  557بمساحت  يمزروع نيقطعه زم كيدانگ  6را در  ياحمد يدكتر احمد عل يمخلد نمود سهم آقا

جلد  كيمحدود به طرشت مورد ثبت و  ياراض هرانمزبور واقع در بخش ده ت ياز اصل يفرع 394مفروز از  ياصل 2397از  يفرع
 يحاج يبنام آقا 25/12/1333 خيامالك بخش مربوطه كه در تار 434دفتر  81صفحه  64680شماره ثبت  تيسند مالك

 مورخه 13755شماره  ياست و بعد به موجب سند قطع دهيصادر گرد 279681 يمطابق ثبت و سند شماره چاپ نيوز لياسماع
حصر وراثت مزبور  يمورث واقف منتقل شده است و طبق گواه ياحمد يعل دريح يتهران به آقا 118دفتر خانه  36/6/1334

 15/10/41 خيمرقوم در تار يحصر وراثت مزبور مرحوم احمد يفوت شده و طبق گواه 15/10/41 خيمرقوم در تار يمرحوم احمد
 مارستانيسند وقف بر ب نيموجب افوت شده و ملك مزبور كال به ورثه منتقل شده است كه ورثه مرحوم مرقوم سهم خود را به 

دانگ پالك  6دفتر خانه  نيا 27/12/64مورخه  69491وقف نامه شماره  نيا ينموده كه با امضا يواقع در شهرر يآباد روزيف
بزرگ را در هر حال حاضر و ناظر بدانند  يو خدا نديعمل نما لياست كه بشرح ذ دهيگرد يروزآباديف مارستانيمرقوم وقف بر ب

. 

 مارستانيو مسئول ب سيرئ لهيو مورد وقف مقرر آنكه همه ما به منافع حاصله از موقوفه و پس از وضع مخارج الزمه بوس رفمص
 مارستانيب سيخواهد بود كه رئ يروزآباديف مارستانيمحترم ب استيموقوفه با ر تيبرسد و تول مارستانيمرقوم به مصارف الزمه ب

 مارستانيو بمصارف الزمه ب ديبنما يو قانون يموقوفه اقدام شرع ديعوا صاليه وصول و اب يستيباشد با يدر هر زمان هر كس
  .شد يوقف بر ما رقم جار غهيبرساند و خدا را در هر حال حاضر و ناظر بداند و ص

و شرايظ صحت وقف از قبض و اقباض و تحويل و تصرف به عمل آمد و زمين موقوفه در تصرف و تحويل وقف داده شده است 
  به موجب اقرار واقف در اين سند با توجه به مدارك ذيل كه مالحظه شد انجام گرديده است.

  (در اين قسمت شماره نامه هاي دارايي، ثبت، شهرداري، اوقاف و ...)

  لذا بانو بتول الملوك دولتشاهي زوجه دائمي مرحوم حيدر علي احمدي سمتي نداشت.

  قمري 1406..... شهر رمضان خورشيدي برابر با . 27/2/1365بتاريخ 

  محل امضاء (عذرا زنديه)

  باب خانه و مقداري زمين) 3توضيحا موقوفه واقع در خ آذربايجان ( 
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خالصه وقف نامه
)ياحمد يبوكالت دكتر احمد عل( هيمرحومه عذرا زندنام موقوفه: 

كالسه:
27/2/1365تاريخ وقف: 

27/2/1365مورخه  69871شماره و تاريخ وقف نامه: 
تهران 272دفترخانه تنطيم سند: 

تعداد رقبات: يك رقبه كه تبديل به چهار رقبه شده است.
نيت واقف: مصارف بيمارستان

مورد وقف: مزروعي و مسكوني سه باب
نام متولي: رئيس بيمارستان فيروزآبادي

ميزان وقف: شش دانگ
اصلي بخش ده تهران 2397فرعي از  2718پالك ثبتي: 

وقف: نوع

خيابان آذربايجان –آدرس موقوفه: واقع در بخش ده اراضي طرشت 

انتفاع

* منفعت



  
  
  

 يادگار نيكان: مجموعه اسناد موقوفات و محبوسات دانشگاه علوم پزشكي ايران
 

  
67 

 

  آقامير حاجي مصطفي سيد موقوفه حاج 
 

  وقف نامه :نوع سند

  .است دهيحوزه تهران به ثبت رس 129در دفترخانه شماره 28/2/1337 خيدر تار 19486شماره  ين سند طاي

 

 ديفرزند مرحوم س ريآقا م يحاج يمصطف ديدفتر مرحوم حاج س نيا 31/4/36خ مور 16896نامه شماره  تيمطابق وص چون
 مارستانياو وقف بر ب يبه عنوان ثلث باق شانيا يملك ياز خانه ها يكيمانده ثلث او  يمقرر داشته بود كه در مقابل باق يمرتض

برسد و  مارستانيبضاعت در همان ب يب نمارايب يآن بعد از وضع مخارح اصل ملك به معرف دوا ديگردد كه عوا يروزآباديف
دفتر  نيا 2/2/1337مورخه  19383شماره  ينامه رسم ميورثه به موجب تقس نيمتروكات آن مرحوم ب ميچون بواسطه تقس
و دو  ستياز چهار هزار و ششصد و ب يفرع 46متر مربع به شماره  يسانت 10/125باب خانه به مساحت  كيفقط شش دانگ 

به  انيعرصه و اع 51دفتر  394ص  599شماره  تيآباد مورد ثبت سند مالك يخان ابانيبخش سه قنات آباد خ واقع در تهران
به سهم ثلث مرحوم  16991شماره  وندهبرق مطابق پر يرويو كنتور برق منصوبه در خانه و با حق استفاده از ن يكش ميانظمام س

كمر ، فرزند رمضان به شماره  نيمحمد ارز ي، لذا حاضر شد آقااختصاص داده شده است  ريآقا م يحاج يمصطف ديس يحاج
 يخردسال كوچه صفا منزل شخص ابانيخ حأيصفا توض ابانيصادره از بخش چهار تهران ساكن بخش مزبور خ 14469شناسنامه 

خش پنج قنات تهران ساكن ب 6از بخش  476اصغر شناسنامه شماره  يعل ديفرزند س ريآقا م ياكبر حاج يعل ديس يآقا يوص
و بعد الحضور به منظور مفاد  ريآقا م يحاج يمصطف ديس يمرحوم حاج تيخانه پدر خود ناظر امر وص يقهار ريآباد كوچه ام

به حدود  انيشش دانگ خانه مرقوم را عرصه و اع يطلبأ المرضات اله تمام ريآقا م يحاج يمصطف دينامه مرحوم حاج س تيوص
 يباق ثبرق مرقوم به عنوان ثل يرويبرق و كنتور موجود و حق استفاده از ن يكش ميبا س تيمشخصات ذكر شده در سند مالك

و  دي(حضرت عبدالعظيم )و مقرر داشته اند كه عوا يواقع در شهرر يروزآباديف مارستانيمرحوم نامبرده وقف موبد نمودند بر ب
 يمربوط به اصل ملك مرقوم به مصرف دوا يها نهيهز ريسامستغالت و  اتيو مال ريدرآمد خانه نامبرده بعد از وضع مخارج تعم

 مارستانيب سينامه مرقوم به رئ تيآنرا طبق مندرجات وص تيو تول يصرف شود و تصد مارستانيبضاعت در همان ب يب مارانيب
موقوفه مرقوم را بشرح  در هر عصر و زمان درآمد حاصله از يروزآباديف مارستانيب سينامبرده در هر عصر و زمان قرار دادند كه رئ

 يحاج يمصطف ديس يو ناظر مرحوم حاج يوقف بنا به اقرار وص وردو م ديگرد يوقف بمراتب باال جار غهيو ص نديباال صرف نما
 180000به تصرف وقف داده شده و قبض و اقباض به عمل آمده است و از نظر اخذ حق الثبت مجموع مورد وقف بمبلغ  ريام
  .استشده  يابيارز الير

  يقمر 1388و هفتم شوال  ستيمطابق با ب 1337ماه سال  بهشتيو هشتم ارد ستيب خيبتار

  ريآقا م يحاج يمحل امضا
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  خالصه وقف نامه

  ريآقا م يحاج يمصطف ديحاج سنام موقوفه: 
  كالسه:

  28/2/37تاريخ وقف: 
  28/2/37مورخه  19486شماره و تاريخ وقف نامه: 

  هرانت 129دفترخانه تنطيم سند: 
  تعداد رقبات: يك رقبه شامل شش دانگ يك باب خانه

  نيت واقف: داروي بيماران بي بضاعت 
  مورد وقف: مسكوني

  نام متولي: رئيس بيمارستان مذكور
  ميزان وقف: شش دانگ
  ترتيبات توليت: ندارد

  پالك ثبتي: بشرح سند
  

  نوع وقف: 

  

  92ك آدرس موقوفه: خ خاني آباد نو كوچه آقا تقي كني پال

   

    انتفاع

 منفعت *
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بانو بتول كمره اي موقوفه

شمسي متولد شد. پدرش سيد محمد كمره اي از روحانيان مبارز و فعال در دوره پهلوي بود و مادرش مريم، 1282وي در سال 
دار فاني را وداع كرد. 1362خواهرزاده سيد مصطفي كمره اي، پدر امام خميني بود وي در سال 

اي از مريضخانه فيروزآبادي بسيار ياد شده است و گويا برخي جلسات و ديد و بازديدهاي در كتاب خاطرات سيد محمد كمره
غيررسمي آنان در اين مكان انجام مي شده است. بنابراين طبيعي است كه اين خانم از كودكي با نام و اهميت اين بيمارستان

مانوس شده باشد كه وقف برآن را وظيفه خود تلقي نمايد.

ين كتاب بارها نام اين خانم و برادرش احمد به مقتضاي خاطرات روزانه پدرشان، ذكر شده است اما اطالعات زياديدر البالي ا
در مورد شرح حال او به دست نيامد.

نوع سند : وقف نامه

است . دهيبه ثبت رس 40862حوزه تهران به شماره  52در دفترخانه شماره  23/8/1343 خيسند در تار نيا

 الرحمن الرحيماهللا بسم

و الصالة و السالم على اشرف اصغياثه و افضل سفرالهالفخره ابناء محمد ص ريالحمد هللا الواقف على السرائر و المطلع على الضما
ماتاصحابه و بعد قال رسول اهللا صلى اله اذا  يابن عمه خليقه من بعده و عل مايس تهيخلقه خاتم انبيائه و على اله و اهل ب ريخ
32099شناس نامه شماره  يدارا قاتيو چون توف هيشفع به بعد موته جار -بن انقطع عمله من ثلثه ولد صالح يدعوله و علم ا

مورد يساختمان فوقان دانيتهران نو مجاور م ابانيخ يجنب شمال هيفوز دانيم رهيبخش چهار تهران ساكن بخش دو تهران دا
از مشار اليها نافذ و معتبر بود بالطوع و الرغبه و االختيار هيشرع ريجميع اقار كهيحالدر  رو پس از حضو هايمشارال دهيوقف گرد

نمود يمن دون شائبه االكراه و االجبار طلبالمرضات اله و قربه الى اله و خالصا و مخلصا بوجه اله وقف موبد و حبس مخلد شرع
و پنجاه كصديمربع بشماره  متريو چهار دس ستيمتر و بسه  وبمساحت چهارصد  نيقطعه زم كيپنج دانگ مشاع از شش دانگ 

از شش هزار و ششصد و چهل وسه يشده از شماره پنج فرع ياز ششهزار و ششصد و چهل و سه مفروز و مجز يو هشت فرع
288 هصفح تيدماوند محدوده و ثبت شده طبق سند مالك ابانيخ يجهت شمال رانيواقع در بخش در تهران خارج دروازه شم

كبابيكه شش دانگ بصورت  نياحداث شده در زم يانيامالك بانضمام پنج دانگ مشاع از شش دانگ اع 81دفتر  8856بشماره 
سالن بزرگ و كيهفت باب اطاق و  يهشت باب مغازه و طبقه دوم دارا يعمارت سه اشكوبه درآمده است كه اشكوبه دارا

حقوق واقفه نسبت هيدرآمده است بانضمام كل رهيازمات از حمام و آشپزخانه و غباب اطاق و لو ازدهي يلوازمات و طبقه سوم دارا
73415 يپرونده ها انيدر جر هايو حقوق مشارال 387975سازمان آب تهران كه پرونده مربوطه بشماره  يآب لوله كش انيبجر

و پرونده برق يالملل نيرخانجات بكا يكيالكتر يالف شركت سهام 386ب و  548دور  525 يبنگاه برق تهران و پرونده ها
ضيو مر مارستانيو المپ مربوطه بدون استثناء بر ب چيسرپ دهايو كل يمكشيمنصوبه و س يو كنتورها يب برق مل 697شماره 
يخالص آن پس از وضع مخارجات الزمه كه برا داتيواقع است كه عا مي(حضرت عبدالعظ يكه در شهرر يروزآباديخانه ف
هيو حق التول يو آب بهاء برق و نقاش يو عوارض شهردار يوانيد اتيو مال يو بنائ راتيه موقوفه الزم است از تعمرقب ينگاهدار

صالح بداند برساند و يكه متول يمخارج ريو سا مارستانيو كمك بفقراء ب يلوازم جراح ديرا بمصرف دوا و غذا و خر هيمنافع باق
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دي روزآبايمحمد ف ديحاج س يخود واقفه معظمه بوده و بعدا با حضرت حجت االسالم آقا با مهآن مادام الحيات واقفه معظ تيتول
صالح  انيكنند و توليت بعد با متول نيينامبرده تع يمتول يروزآباديف يخواهد بود كه آقا يو صالح يو بعدا با هر شخص متق

با واقفه معظمه خواهد بود و  يبعد انيمتول نييتع يدروزآبايف يواقفه در صورت فقدان آقا اتيآخر خواهد بود و با ح يال يبعد
با مجتهد اعلم ساكن شهرستان قم در صورت نبودن با  تيتول يبعد يمتول نييو عدم تع انياز متول كيدر صورت فقدان هر 
اال نه دهم درآمد واقفه منافع و درآمد موقوفه بعد از وضع مخارج مرقوم در ب هيخواهد بود و حق التول رانيمجتهد اعلم ساكن دل

دهم از منافع بعد از وضع مخارج  كي هيواقفه حق التول فوتبشرح باال خواهد شد و بعد از  مارستانيصرف ب كدهميو  هيحق التول
 ديگرد يشرعيه ايجابا و قبوال مع القبض و األقباض صادرالجميع شرائط الصحه و األركان بر مراتب باال جار غهيخواهد بود و ص

جزء مورد وقف  عهيمنصوبه در مورد وقف و حق المكالمه ود 74110واقفه از هر حيث و هر جهت در تلفن شماره  حقوق هيكل
و  كهزاريو سوم آبان ماه  ستيب خيشد بتار ميتقو اليو پانصد هزار ر ونيليم كياخذ حق الثبت مورد وقف  يباشد و برا يم
  يهشتاد و چهار قمرو  صديرجب هزار و س 30مطابق  يو چهل و سه شمس صديس

  محل امضاء بتول كمره اي

  خالصه وقف نامه

  يبانو بتول كمره ا نام موقوفه:
  كالسه:

  23/8/43تاريخ وقف: 
  23/8/43مورخه  40862شماره و تاريخ وقف نامه: 

  تهران 52دفترخانه تنطيم سند: 
  تعداد رقبات: 

  فيروزآبادي  نيت واقف: دارو و غذا، لوازم جراحي و كمك به فقرا بيمارستان
  مورد وقف: مسكوني، تجاري، خدماتي

  نام متولي: رئيس بيمارستان بموجب اقرارنامه
  دانگ 6دانگ از  5ميزان وقف: 
  بشرح سند 163343فرعي از  158پالك ثبتي: 

  

  نوع وقف: 

  
  ميدان امام حسين ابتداي خ دماوندآدرس موقوفه: 

   

    انتفاع

 منفعت *
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  مرحومه بتول كمره اي اقرارنامه
  

 است دهيبه ثبت رس 77.......................................... در دفترخانه شماره  خيدر تار 74817شماره  يسند ط نيا

 سند : اقرار نامه نوع

 

 يدارا يتهران بانو بتول كمره ا 56شماره  يدفتر اسناد رسم 23/8/1343در مورخه  30859ف نامه شماره بشرح وق چون
پنج  12طبقه ششم اطاق  24كوچه آذر پالك  يكاخ جنوب ير تهران ساكن تهران چهار راه پهلواز بخش چها 32099شناسنامه 

از  يفرع 158 مارهمربع بش متريو چهار دس ستيبمساحت چهارصد و سه متر و ب نيقطعه زم كيدانگ مشاع از شش دانگ 
 288صفحه  تيمحدود به حدود سند مالكدماوند  ابانيخ يجهت شمال رانيواقع در شش دوم تهران خارج از دروازه شم 6643

مرقوم بصورت  نيشده در زم ياحداث يها يانيامالك بخش مزبور بانضمام پنج دانگ مشاع از ششدانگ اع 81دفتر  8856بشماره 
لوازم ساختمان مزبور در وقف نامه مشروحأ ذكر شده است وقف موبد بر  هيآمده است با كل درباب عمارت سه اشكوبه  كي
آن مادام الحيات با واقف نامبرده و بعد از  تي(حضرت عبدالعظيم) واقع است نموده و تول يكه در شهرر يروزآباديف تانمارسيب

و فوت نموده است طبق  يزديبرحمت ا يروزآباديف يآقا چونبوده و  يروزآباديمحمد ف ديحاج س يبا آقا تيتول هايفوت مشارال
 ايموقوفه مرقوم را بعد از فوت خود با روسا و  تيواقف و بعد از تول يبانو دير گردمندرج در وقف نامه حاض اتيو محتو طيشرا
 شوديم نيي) تعيك(بهداشت ، درمان و آموزش پزش يوزارت بهدار يبموجب احكام رسم يروزآباديف مارستانيب استير ليكف

بر موقوفه مزبور  مارستانيب استياون راز طرف وزارت خانه مزبور مع استير ليكف ايو  سيقرارداد و در صورت عدم نصب رئ
طبق متن وقف نامه بمصرف را  هيبه نفع خود برداشت و بق دهيگرد حيخواهد داشت بعد از وضع مخارج الزم در وقف نامه تصر

  .برساند

  يا كمرهامضاء : بتول 

  خالصه اقرار نامه

  نام موقوفه: بانو بتول كمره اي

  ام رئيس بيمارستان گرديده است.در اين سند اقرار به توليت موقوفه بن .1
  اين سند در تكميل وقف نامه جداگانه اي است كه توسط واقف تنظيم گرديده است. .2
  تنظيم شده است. 77مورخه ناخوانا كه در دفترخانه شماره  74817شماره سند  .3
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 السلطنه عزت فخرالملوك موقوفه بانو 

 نوع سند: وقف نامه

 است دهيبه ثبت رس 15/9/1339 خيدر تار 18365تحت شماره  88 دفترخانه 108سند در صفحه  نيا

   
  وقفنامه) الى كل نفس ذائقه الموت يبسم اهللا الرحمن الرحيم (مقدمه عرب

 

 يافخم همدان ريام نيالعابد نيشامل حال حضرت عليه عاليه بانو فخرالملوك عزت السلطنه صبيه مرحوم ز يربان قيتوف چون
در  د،يگرد يمنزل شخص هيصادره از بخش در تهران ساكن سرچشمه جنب مسجد محمود 26045 شناسنامه شماره يدارا
صحت و سالمت نافذ و معتبر  تياز او در نها هيتمام اقارير شرع كهيورتو رضا در ص ليرغبت و م تيعقل و شعور و با نها تينها

دكه به شماره 2890باب خانه پالك  كيدانگ  6 سه دانگ مشاع از كل يو تمام يبود وقف موبد و حبس مخلد قرار داد همگ
كه مادام الحيوه  يروزآباديف مارستانيرا بر ب ريمحمود وز رزايم يامالك بخش عودالجان واقع در كو 41دفتر  331صفحه  4126

س از وضع كه پ ميولقع در حضرت عبدالعظ يروزآباديف مارستانيآن به عهده واقفه است و پس از آن با اولياء امور ب تيتول
و مال  دينمود كه عوا حيدر آن تصر تيبماند به مصرف وقف داد و بعدا به عنوان تول يآنچه را باق راتيو تعم الزمه مخارجات

 مادام الحيات بفرستند يروزآباديف مارستانيب ياالجاره آنرا همه ماهه برا

  عزت وثوق يامضا محل
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خالصه وقف نامه

زت السلطنهبانو فخر الملوك ع نام موقوفه:
كالسه:

15/9/1339تاريخ وقف: 
18365شماره و تاريخ وقف نامه: 

88دفترخانه تنطيم سند: 
يك رقبه سه دانگ از شش دانگ يك باب خانهتعداد رقبات: 

فيروزآباديو بيماران نيت واقف: بيمارستان 
به شرح فوق مورد وقف: مسكوني

اولياي بيمارستان -2واقف  -1نام متولي: 
بخش عودالجان 2890ك ثبتي: پال

دانگ 6دانگ از  3ميزان وقف: 

نوع وقف:

كوي ميرزا محمود وزيرآدرس موقوفه: 

انتفاع

* منفعت
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السلطنه عزت فخرالملوك بانو نامه اقرار

به ثبت رسيده است. 19/2/1347مورخه  11412تحت شماره  153اين سند در دفتر اسناد رسمي شماره 

نوع سند اقرار نامه

تهران اينجانبه فخرالملوك وثوق (عزت السلطنه) فرزند 88دفترخانه  15/9/1339مورخه  18365و وقف نامه رسمي شماره پير
صادره از بخش دو تهران ساكن تهران، سرچشمه، جنب مسجد محموديه 26045مرحوم زين العابدين (افخم) شناسنامه شماره 

.. كه بعد از فوت واقفه امور خانه مورد وقف با اولياي امور بيمارستان فيروزآباديمنزل شخصي (واقفه) ميدارم كه مراد از جمله ( .
باشد) مقصود از اولياي امور بيمارستان فيروزآبادي صرفا متولي آن بيمارستان است و يا هر شخصي كه شرعا و عرفا متولي امور

بيمارستان باشد خواهد بود.

محل امضاي فخرالملوك عزت وثوق
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  بخشان روان علي محمد دكتر فهموقو 
 

 نوع سند وقف نامه

 است دهيبه ثبت رس 10/7/38 خيدر تار 25355شماره  يحوزه تهران ط 109شماره  يسند در دفتر اسناد رسم نيا

 

از  ستيروان بخشان فرزند مرحوم حسن به شناسنامه شماره دوازده هزار و ب يدكتر محمد عل يآقا ديحاضر گرد ريز خيتار در
خود  يباب خانه ملك كينمود شش دانگ  يشرع حيو بعد الحضور وقف صح 38 يكاش احيفرهنگ ، كوچه س ابانيهواز ساكن خا

برسد و خانه مرقوم  يواقع در شهرر يروزآباديف مارستانيب مارانيمارستان و بيكه منافع آن به مصرف امور ب شهيهم يرا برا
شاهپور كوچه حاج سهم الملك دست چپ  ابانينه واقع در بخش چهار تهران خو  يصد و س كيهزار و  كيپالك شماره  يدارا

شماره  ريز 745در صفحه  يگريدنسبت به آن صادر شده و  421012شماره  يچاپ تيو رضا ثبت و سند مالك ونيكوچه اول هما
و حدود آن طبق  دهيصادر گردنسبت به آن  421023شماره  يچاپ تيامالك به نام بانو معصومه صادر و سند مالك 6دفتر  955

از  24547برق شماره  انيو جر 457220انشعاب آب از سازمان آب تهران شماره  يمزبور است و خانه مزبور دارا تياسناد مالك
با  يروزآباديرضا ف ديحاج س يجناب آقا اتيموقوفه مزبور تا زمان ح تيو تول باشديم چيو سرپ زيو پر ديو كل ياربرق شهرد
شد  يجار غهيخواهد بود و ص دينما يم نيقائم مقام نامبرده مع اي شانياست كه خود ا يبا اشخاص شانيو پس از ا نشايشخص ا

عشر از  ميآنكه ن حيشد توض ميتقو اليهزار ر ستيحق الثبت بمبلغ دو نييو رقبه مرقوم به تصرف وقف داده شد و بجهت تع
  .يديخورش 1338مهرماه  ازدهمي خيعدد تمبر و مهر باطل شد اداره ثبت ) بتار 4محل الصاق (  .آن برسد مارانيمزبور و ب مارستانيبمصارف ب هيشود و بق پرداخت يبخود متول هيمزبور بابت حق التول ديعوا

  يروزآباديف –: دكتر روان بخشان  اءمحل امض

 سربرگ}{

 اري/ دفتر ندهينما نجانبيثبت شده است در دفتر ا 25355دفتر ..................... سر دفتر تحت شماره  115سند كه در صفحه  نيا
  .ديبه ثبت رس 11/7/38 خيدر تار 25355در تحت شماره  109شماره  يدفتر اسناد رسم 96/  63ثبت اسناد هم در صفحه 

  }امضاء اليقرء) {مهر (

  )) 109درجه اول تهران شماره  ي((ثبت كل اسناد و امالك دفتر اسناد رسم

  10/7/1338واقع شده  نجانبيسند در نزد ا نيتمام مراتب مسطوره در ا نيمتعامل تيبا احراز هو
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  خالصه وقف نامه

  روان بخشان يدكتر محمد عل موقوفه نام موقوفه:
  كالسه:

  11/7/1338تاريخ وقف: 
  11/7/1338مورخه  25355شماره و تاريخ وقف نامه: 

  تهران 109دفترخانه تنطيم سند: 
  به (شش دانگ يك باب خانه ملكي)تعداد رقبات: يك رق

  نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي و بيماران
  مورد وقف: مسكوني به شرح فوق

  نام متولي: حاج سيد رضا فيروزآبادي
  ميزان وقف: شش دانگ

  ترتيبات توليت: پس از متولي به انتخاب وي
  4بخش  1139پالك ثبتي: 

  نام ناظر: ندارد
  ترتيبات ناظر: ندارد

  

  ع وقف: نو

  
  تهران خ شاهپور كوچه سهم الملك دست چپ كوچه اول همايون 4آدرس موقوفه: بخش 

   

    انتفاع

 منفعت *
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)1( حكيمي بلقيس مرحومه موقوفه بانو

نوع سند وقف نامه

است دهيرس تهران به ثبت 52شماره  كيدرجه  يدفتر اسناد رسمدر  5/5/1332 خيدر تار 29222سند تحت شماره  نيا

از بخش در تهران 4409ش ش  يلقاءالدوله دختر مرحوم محمود دارا يميحك سيحاضر شد خانم بلق كهنيا رياز تحر غرض
اطيو ح يرونينمود شش دانگ ب يو حبس مخلد دائم يبعد الحضور وقف شرع يمنزل شخص نيميژاله كوچه س ابانيساكن خ

تا 33از شماره  يبه پالك ها نيدكاك يرو ينو سه طبقه فوقا نباب گاراژ مشتمل بر هشت دهنه و پنج باب دكا كيكوچك و 
كوچك واقعات در اطيو حمام و ح يو اندورون يرونيباب عمارت مشتمل بر ب كيدانگ  6مفروز از  43و  40 يو شماره ها 37

از هينظم اطيح لوله از لهيبوس يشمال كوچه.......................... با حق مجر ونيباب هما ابانيخ يارك جهت غرب كي هيتهران ناح
نطوريو هم تيبا حدود مندرج در سند مالك 175به شماره  81ثبت شده در دفتر امالك در صفحه  ونيباب هما ابانيخ ريز

با حدود ونيباب هما ابانيارك خ كيتماما واقع در بخش  تيتماما با حدود مشخصه در اسناد و مالك رهيحمام و طويله و غ
خالص داتيكه در حضرت عبد العظيم ) واقع است كه عا يروزآباديخانه ف ضي(مر مارستانيب ياست برا دهيرس تبه ثب نيمع

به ي، آب نما و نقاش اتيو مال ييو بنا راتيرقبات موقوفه الزمه است از تعم ينگهدار يآن پس از وضع مخارج الزمه كه برا
آن با واقفه معظم تيخانه بصرف برسد و تول ضيمر انيصدو مت انيبرسد كه با نظر متول ماريخانه مزبوره و فقراء ب ضيمصرف مر

خانه مزبوره را اداره ضيكه مطابق با وقف نامه مر يخانه هر زمان و هر كس ضيمر يبا متول شانيله است مادام الحيوت و بعد از ا
صرف وقف داده شد.قبض نمود و به توقف به عنوان تصرف  يشد و متول ياست وقف واقع و جار يو متول يكند و متصد يم

مورد وقف ريصورت است ، در اثر ساختمان و تعم نيا هفعال ب ينوشته شده ول تيتبصره : مورد وقف فوق بشرح قباله مالك(
و چهار دهنه مغازه ها يدستگاه آپارتمان فوقان كيو  يدوم اطيپشت ح ديجد اطيح كيو  يرونيب اطيح كيمشتمل است بر 

اطيپنج دهنه و ح يسمت چپ و كوچه ستون سنگ يو مغازه ها يداخل كوچه ، ستون سنگ يغازه هاآپارتمان دو دهنه م زيو ن
  كوچك آخر و ...)

داده شده است يليتكم حاتيو توض ميتنظ 1340در سال  7136به شماره  يگريوقف نامه سند وقف نامه د نيبعد از ا حأيتوض
)مشاور حيتوض(
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  خالصه وقف نامه

  )1حكيمي ( بلقيس نام موقوفه:
  ندارد كالسه:

  5/5/1332تاريخ وقف: 
  5/5/1332مورخه  29222شماره و تاريخ وقف نامه: 

  تهران 52دفترخانه تنطيم سند: 
طبقه فوقاني روي  3باب دكان و  5شش دانگ بيروني و حياط كوچك و يك باب گاراژ مشتمل بر هشت دهنه و تعداد رقبات: 

  دكاكين
  فقراي بيمارآبادي و نيت واقف: بيمارستان فيروز

  مورد وقف: به شرح فوق
  واقف و پس از وي متولي بيمارستاننام متولي: 

  ميزان وقف: شش دانگ
  نداردترتيبات توليت: 

  43تا  40و  37تا  33از بخش يك ارك براساس سند مالكيت پالك ثبتي: 
  نام ناظر: ندارد

  ترتيبات ناظر: ندارد
  

  نوع وقف: 

  
  يك ارك جهت غربي خ باب همايون ناحيهآدرس موقوفه: 

   

    انتفاع

 منفعت *
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)2موقوفه بانو مرحومه بلقيس حكيمي ( 

نوع سند وقف نامه

حوزه تهران 3درجه  106شماره  يدر دفتر خانه اسناد رسم 13/6/1340 خيدر تار 7536ن سند تحت شماره يا

است دهيثبت رس به

از بخش دو تهران دختر مرحوم محمود ساكن تهران بخش در 4409شناسنامه شماره  ي(لقاء الدوله ) دارا يميحك سيبانو بلق
يدفتر اسناد رسم 5/5/1332مورخ  29292/29222شماره  يبه موجب سند رسم يمنزل شخص نيميس يژاله كو ابانيخ

باب گاراژ هشت دهنه و پنج باب دكان و سه طبقه كيكوچك و  اطيو ح يرونياز جمله شش دانگ ب يتهران رقبات 52شماره 
و حمام و يو اندرون يرونيباب عمارت مشتمل بر ب كيمفروز از شش دانگ  43و  40و  37تا  33 يدكانها پالكها يرو يفوقان

رقبه با نظر ينگهدار يآن پس از وضع مخارج الزمه برا داتيارك را وقف نموده كه عا كيواقع در بخش  ژكوچك و گارا اطيح
موقوفه مادام الحيات خود واقفه معظمه تيمزبور برسد و تول ضخانهيبه مصرف مر يدآبا روزيمريضخانه ف انيو متول انيمتصد

بود و خانم واقفه موقوفه بر حسب ضرورت آنرا خراب نموده و به عهو انهدام و سلوب المنف ياست و رقبه مرقوم شرف به خراب
ديحضور به هم رسان خيتار نيه وقف در ادستگاه پاساژ سه طبقه ساخته از جهت صرفه و صالح و غبط كيخود  يشخص نهيهز
نيرزميز يمغازه جفت بداخل پاساژ مرقوم و چهار با يشمال نيرزميز ياز چهار دانگ باب مغازه جفت كيشش دانگ هر  داتيعا

دو دهنه و شانزده باب كيو هر  يو جنوب يشمال نيرزميز يداخل پاساژ را كه عبارت است از هشت باب مغازه جفت يجنوب
را اختصاص به گرددياز دو برابر مال االجاره موقوفه قبل از خراب كردن بالغ م شيشود و درآمد اجاره آن را ب يوب ممحس
مستحدثه كه عبارت از هيابن هيبق يانيدادند تا كماكان بر طبق وقف نامه فوق الذكر به مصرف برسد و اع يروزآباديف ضخانهيمر

يميحك هيريرا مخصوص موسسه خ ونيباب هما ابانيمشرف به خ نيرزميم و سوم و زطبقه دو يكل مغازه ها و آپارتمان ها
حاصل آن پس از وضع مخارج ديتهران قرار دادند كه عوا يثبت شركت ها يتجار ريدفتر موسسات غ 408شماره  ليثبت شده ذ

به تصرف آن از طرف موسسه نمودند ورقبه برسد در موسسه مزبور طبق مقررات اساسنامه اقرار  يو نگهدار ريتعم يالزمه برا
.ديو واقع گرد يجار يميحك هيريرقبات موصوفه موسسه خ يبر انتقال و واگذار يمبن يشرع ۀغيص

يقمر 1381االول  عيو سوم رب ستيبرابر با ب يديو چهل خورش صديهزار و س كيماه  وريزدهم شهريس خيبتار

  سر دفتر ... يامضا                                  دادستان  ندهينما                           يميحك سيخانم بلق يمحل امضا
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خالصه وقف نامه

)2بلقيس حكيمي ( نام موقوفه:
) شده كه در اثر بازسازي تغيير يافته1توضيحات اينكه موقوفه و رقبات آن جايگزين موقوفه قبلي (بلقيس حكيمي شماره 

است.
13/4/1340تاريخ وقف: 

13/4/1340مورخه  7536شماره و تاريخ وقف نامه: 
106دفترخانه تنطيم سند: 

دانگ هر يك از چهار باب مغازه هاي جفتي زيرزمين شمالي داخل پاساژ 6تعداد رقبات: يك دستگاه پاساژ سه طبقه (عايدات 
تي زيرزمين شمالي و جنوبي و هر يك دوباب مغازه جف 8و چهار باب مغازه جفتي زيرزمين جنوبي داخل را كه عبارت است از 

شانزده باب مغازه را شامل مي شود).دهنه و 
نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي

(تجاري) مورد وقف: به شرح فوق
نام متولي: واقف و پس از وي متولي بيمارستان

ميزان وقف: شش دانگ
ترتيبات توليت: ندارد

ك اركبخش ي 43تا  40و  37تا  33پالك ثبتي: 
نام ناظر: ندارد

ترتيبات ناظر: ندارد

نوع وقف:

آدرس موقوفه: ناحيه يك ارك جهت غربي خ باب همايون

انتفاع

* منفعت
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  موقوفه مرحوم امير سيف الدين بهمن

 نوع سند وقف نامه

 است . دهيبه ثبت رس 13/8/1341مورخه  11779به شماره  33اره سند در دفترخانه شم نيا

 

  الرحيم اهللا الرحمن  بسم

و افضل  نيمحمد خاتم النب ائهيالحمد هللا الواقف على السرائر و المطلع على المضائر و السالم على اشرف اصفيائه و مفخر انب
 ياله اتيو عنا يربان قاتيچون توف -و اما بعد  نيو آله الطيبين الطاهرين و على اصحابه االخيار اجمع هياهللا عل يصل نيالمرسل

تهران  2بخش  3160به شناسنامه شماره  رزايبهمن فرزند مرحوم محمود عباس م نيالد فيس ريام يقاشامل حال جناب آ
معزي اليه و بعد الحضور در  ديدفتر گرد نيحاضر ا خيتار نيلذا در ا ديگرد يمنزل شخص ابيكوچه فار يسعد ابانيساكن خ

االختيار من دون شائبه االكراه و االجبار طلبأ لمرضاه اهللا و خالصا  و الرغبه و بالطوعنافذ بود  شانيجميع اقارير شرعيه از ا كهيحال
چهار دانگ و  يو تمام ياست همگ ياز افراد اجتماع بشر يمسلم هر فرد فهيجان مستمندان كه وظ انتيلوجه اهللا به منظور ص

واقع در تهران بخش  3160شماره  خانه به پالك لسكهو كا يو اندرون يرونيباب عمارت مشتمل بر ب ايمشاع از شش دانگ  مين
محدود و جزء مورد ثبت سند  يبا حق الشرب از آب انبار خانه كوكب السلطنه مجاور غرب يكوچه غفار خيش ابانيدو دولت خ

كه به نام واقف ثبت و سند  3/2/1309-592به شماره امالك بخش مربوطه  4دفتر  559صفحه  402425 يشماره چاپ تيمالك
از آن قدر الحصته  يئيو لواحق عرفيه آن بدون استثناء ش هيتوابع و مشاعات و منضمات شرع هياست با كل دهيردصادر گ تيمالك
-526320 يسازمان آب تهران به شماره ها يآب لوله كش يكه واقف در پرونده ها ييايحقوق و مزا هيبه انضمام كل عهيالشا

شماره  يبنگاه مستقل برق تهران و تلفن ها 1522و  4568شماره برق  يمربوطه در پرونده ها يايو حقوق و مزا 526325
..................  يحقوق نيكه تحت هر عنوان از عناو يو هر حق عهيو حق االمتياز و حق المكالمه و وام و ود 30697و  303022
وبه و آن چه و هر چه كه مربوط به مورد وقف منص يبرق و كنتورها يكش ميو س چيو سرپ زيو پر دي} ..................... و كلي{افتادگ

كه از منافع مورد وقف پس از  يواقع در شهرر يآباد روزيف مارستانيب مارانينمود به ب يباشد را وقف مود و حبس مخلد شرع
ه هر وقف ب يكه متول يآن را به هر مصرف هيبق گريد يورضر يها نهيو هز ييو مرمت و بنا ريو مخارج تعم هيوضع حق التول

  .صالح و مصلحت داند برساند تيفيك

شده و در دفتر  نيي} ... تع ي... { افتادگ يروزآباديرضا ف ديحاج س يموقوفه با حضرت حجت االسالم آقا نيا تيتول .1
 يو متول واقف يروزآباديف يآقا اباست و از طرف جن دهيثبت گرد 12273تهران شماره  33شماره  ياسناد رسم
 نييرا به عنوان ناظر بر وقف تع روزانيپ يسرلشگر محمد عل مساريشده است و واقف معظم ت و مسئول نييمعظم تع

ناظر عنداالقتضاء با  نييتع شانيو پس از ا ديعمل نما يو قانون يشرع نيخود را طبق مواز فيوظا هينمود كه مشارال
 .طبق وقفنامه خواهد بود مارستانيوقت ب يمتول
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كه  يو بعدأ مصارف هيوقت و پس از كسر حق التول يمتعلق به متول هيه عنوان حق التولعشر ب كياز منافع مورد وقف  .2
 .ديبه شرح فوق به مصرف خواهد رس هيمتضمن بقاء عين موقوفه باشد بق

 يوقف دادند و آقا ظممع يمتول يروزآباديف يموقوفه را به تصرف جناب آقا نيوقف واقف معظم ع نيپس از وقوع ا .3
باشد بناء عليهذا واقف  يبر وقف م يمعظم له ، يد متول ديبر وقف آن را قبض نمودند و  تيبه عنوان تول زين يروزآباديف

و  رييتغ چيو ه نديوقت و ناظر خواهش دارد كه نسبت به مورد وقف به شرح مرقوم عمل و اقدام نما يمعظم از متول
مباركه من بدله بعد  هيحاضر و ناظر دانسته و آ نشمرند و در همه حال خداوند را زيوقفنامه جا نيرا در ا يليتبد

واقف معظم را فراهم سازند و  يروح شيماسمعه فانما آثمة على الذين يبذلونه را از نظر دور نداشته و موجبات آسا
 .شد يبه قبول الحاكم جار مقرونوقف  غهيو ص ديگرد ميتقو الير ونيليم كيحق الثبت مورد وقف مبلغ  نييتع يبرا

باب خانه  كيتهران منافع  75دفترخانه  30032شماره  يطبق اجاره نامه رسم ريخ ايواگذار شده است  يملك به كس منافع
از  ميواگذار شده منافع چهار دانگ و ن يجهانبان يبه آقا 1339ماه  نيماه از اول فرورد 18از پالك مرقوم به مدت  ياندرون

به  14/8/41 خيتهران به مدت پنج سال از تار 141دفترخانه  11778شماره  يپالك مذكور به موجب اجاره نامه رسم يرونيب
اجرت المثل  يمتول يشده آقا ينسبت به اجاره كه مدت آن متقض نيبنابرا دهيواگذار گرد يآباد روزيمحمد ف ديحاج س يآقا

 يو اصل اجاره نامه تسليم متول ياقساطقبوض  گريد ميخواهند نمود و نسبت به چهار دانگ و ن افتياز آن را در ميچهار دانگ و ن
باشد كه به هر  يواقف م يو قانون يو هر جهت قائم مقام شرع ثياز هر ح هيال يمعز يمتول يمعن يمو به تما ديمعظم گرد

 .ديصالح و مصلحت بداند اقدام نما بيترت

 1382 يالثان يمطابق هشتم جماد 15/8/1341 خيبتار

  بهمن نيالد فيامضاء : س محل
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خالصه وقف نامه
بهمن نيالد فيسامير مرحوم  نام موقوفه:

كالسه:
13/8/41تاريخ وقف: 

13/8/41مورخه  11779شماره و تاريخ وقف نامه: 
33دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه 

دانگ وقف شده 6و يكبار بقيه جهات  5/4تعداد رقبات: دو باب خانه بيروني و اندروني كه يكباره 
يماران بيمارستان فيروزآبادينيت واقف: ب

مورد وقف: مسكوني (فعال انباري)
نام متولي: حاج سيد رضا فيروزآبادي

دانگ 5/1+5/4ميزان وقف: 
ترتيبات توليت: با متولي قبلي باشد

بشرح سند 2بخش  3160پالك ثبتي: 
نام ناظر: علي پيروزان

نوع وقف:

كه تعيين نمايد. ترتيبات ناظر: با متولي بعدي خواهد بود
آدرس موقوفه: سعدي جنوبي اول پل كوچه خوانسازي و غفاري

انتفاع

* منفعت
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موقوفه مرحومه جميله كرباليي نصراله خياط 

است دهيتهران به ثبت رس 88دفترخانه  5/6/1337 مورخه 1553سند به شماره  نيا

سند وقف نامه نوع

4757ه به شماره شناسنام اطينصراله خ ييكربال لهيواقف بانو جم تهران حوزه هشت تهران 88شماره  يخانه اسناد رسم دفتر
  .صادره از بخش هفت تهران 

دست راست كوچه يواقع در بخش هفت شرق كوچه حكمت 1477باب خانه به پالك شماره  كيمورد وقف تمامت شش دانگ 
دادگاه تهران محدوده طبق اسناد 11/9/1316 مورخه 603وراثت  يطبق گواه يعلى بخار رجب مرحوماز  يموروث يپشت كالنتر

دفتر جلد چهارم امالك بخش مربوطه كه اسناد 211صفحه  530شماره  ليندارد ثبت شده ذ يچهارگانه كه شماره چاپ تيمالك
مرقوم خيدر تار زين كدانگيپنج دانگ بنام خود واقفه صادر و  يو هفده شمس صديو س كهزاري رماهيمرقوم مورخه ششم ت تيمالك

يتهران بواقفه انتقال قطع 19در دفتر  20190نامبرده طبق سند شماره  يصادر و ورثه صفر يخانم استاد رجبعل يبنام صغر
رضا ديس يحاج يموقوفه نامبرده مادام الحيوه واقف راجع است به خود او و پس از وفات واقفه به جناب آقا تيداده تول

و يو پس از وفات معظم له راجع است به قائم مقام شرع يواقع در شهرر يآبادروزيف مارستانيو موسس ب يبان يروزآباديف
مقامات ايگردد اعم از شخص و  يمرقوم عهده دار م مارستانيرا در ب هيكه سمت مشارال يمرقوم و كس يروزآباديف يآقا يقانون
تيمورد وقف را با در نظر گرفتن مسئول منافع ازعشر  كي ديآن عصر با ياز اعصار متول يو مصارف در هر عصر يدولت هيريخ

يمربوطه برابر با مقررات موضوعه كشور يوانيرا پس از وضع و اداء حقوق د هيبرداشت و نه عشر بق هيبه عنوان حق التول يوجدان
م به مصرفدر صورت عدم لزو ايو  مارستانيب يبنا ريمرقوم به مصرف مرمت و تعم مارستانيب هيعال استيو ر يبا نظر خود متول

منافع ياز اعصار حق واگذار يهر عصر يمتول زيروزگار واقف گردد و ن ديتختخواب و دارو برساند تا صواب آن عا ريتعم ايو  هيته
مادام العمر واقف كه تيالعقد مورد وقف مذكور قبض و اقباض و با تول نياز سه سال ندارد و ح ديعقد زا كيمورد وقف را به 

، ضمن تي. واقف مرقوم در حال صحت و با رضادينما يدرآمد اقرار به عمل به وقف نمود و مادام الحيوه م واقفه رفمجدد بتص
وقف الشرع غهيمادام العمر آنرا تصرف نموده و ص تينموده و به عنوان تول ديخلع و رفع  تيوقف مرقوم به عنوان ملك نيا يامضا

ياز بها ديزا يابيارز نيكه ا ديگرد ميتقو اليحق الثبت مبلغ ده هزار ر نييتع نظرشد و مورد وقف از  يالشريف واقع و جار
بانوي نامبرده خانهاست و وقف موبد و حبس مخلد نمود  دهيگرد ميتقو الياست كه هشت هزار ر تيمندرجه در اسناد مالك

برابر با 5/6/1337رديد. بتاريخ ملكي متصرفي مذكور فوق را و به تصرف وقف داده و عمل به وقف گرديد و صيغه وقف جاري گ
قمري. اثر انگشت سبابه راست واقفه با احراز هويت موقوفه و تمام مراتب مسطوره نزد اينجانب واقع شد 1378يازدهم ماه صفر 

بتاريخ متن (محمد حسين اشراقي)

سواد نداشت اين ثبت را بهصادره از نراق ساكن تهران، سرچشمه چون واقفه 1330اينجانب عباس ضيايي شناسنامه شماره 
عنوان معتمد براي او خواندم و وي فهميده و راضي بود و برابر ثبت است و اثر انگشت سبابه استاد را گواهي و او را مي شناسم

تصديق دارم. (امضاء)
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صادره از بادكوبه ساكن تهران سرچشمه بانوي واقفه را مي شناسم و هويت او را گواهي  5396اينجانب ابراهيم داراي ش ش 
  نمايم.مي

  امضاي سر دفتر                                           امضاي واقفه

  

  خالصه وقف نامه

  اطينصراله خ ييكربال لهيمرحومه جم نام موقوفه:
  كالسه:

  5/6/1337تاريخ وقف: 
  5/6/1337مورخه  15532ريخ وقف نامه: شماره و تا

  تهران 88دفترخانه تنطيم سند: 
  تعداد رقبات: يك رقبه

  نيت واقف: بيمارستان فيروزآبادي
  مورد وقف: يك باب خانه مسكوني

  حاج سيد رضا فيروزآبادي -2واقف  -1نام متولي: 
  ميزان وقف: شش دانگ يك باب خانه

  ترتيبات توليت: ندارد
  530پالك ثبتي: 

  نام ناظر: ندارد
  ترتيبات ناظر: ندارد

  

  نوع وقف: 

  

  (شاهين جبارزاده) 31آدرس موقوفه: خ فدائيان اسالم كوچه در دار شرقي كوچه وصالي پالك 

   

    انتفاع

 منفعت *
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رضاعي بانو صديقه  موقوفه

است دهيمذكور به ثبت رس 55در دفترخانه  12/2/1337 خيدر تار 5930سند تحت شماره  نيا

نامه سند وقف نوع

باقر بشناسنامه ديفرزند مرحوم س يها رضاعحاضر شد بانو صديقه شهره به خانم خانم ريز خيو حسن مشيته در تار ياله بتوفيق
جميع اقارير كهيدر حالت يكوچه تاج بخش منزل شخص يموس ياز حوزه نه تهران ساكنه تهران چهار راه حاج 17205شماره 

يرونيباب خانه مشتمل بر ب كيو ممضى بود وقف ابد و جبس موبد قرار داد شش دانگ  ذليها نافاز مشار ا هيعرف يو اقاو هيشرع
در قسمت دوم يكار ديو هشتاد و سه با حق سف صديشرق كوچه آصف الحكما نمره دو هزار و س 7 هيواقفه در ناح يو اندرون
لؤلؤ در صفحه يمهد رزايثبت شده بنام م ي، اول يدانگ سه تيمورد ثبت دو فقره ورقه مالك 2567خانه نمره  واريدر د يحد شرق

دفتر هشتم امالك تهران كه سه دانگ مورد وقف به 1027شماره  ليذ 205واقفه در صفحه  يثبت شده بنام بانو يو دوم 209
19/3/37ه مورخ 122و برابر واقفه شماره  دهيمنتقل گرد يارينامبرده به عنوان صلح خ يمرقوم به بانو يمهد رزايم يآقا لهيوس

يو قانون يشرع يو تصد تيخود را با تول يمتصرف يفسخ ساقط شده است ملك اريتهران مصالح نامبرده فوت و خ اتيدفتر متوف
نهيپس از وضع مخارج و هز يشهرر يروزآباديف مارستانيب يموسس و متول يروزآباديرضا ف ديحاج س يجناب حجه االسالم آقا

يآباد روزيف مارستانيصالح بداند به مصرف ب يكه متول يقيطر همه ساله از مورد وقف بهر هيالتولفع حق الزمه و عشر منا يها
كه منتج به وصول منافع مورد يانجام هرگونه معامله ا ايبداند در اجاره دادن و  يصالح و مقتض كهيبرساند و در صورت يشهرر

ثياز ح نكهيبه ا ديبا ق ساندفوق الذكر بمصرف بر مارستانيخود در ب هيرآنرا طبق نظ ديوقف باشد مجاز و مال االجاره و عوا
ليمورد وقف از قب يابقا يبرا كهيمحافظت مورد وقف كمال مراعات را نموده و منافع حاصله از مورد وقف پس از وضع مخارج

مرقوم صرف بشود و بعد از مارستانيدر ب شانيا ديمرقوم بر حسب صواب د يجناب متول لهيبوس ديبا ديالزم با رهيو غ ريتعم
يشرع يو متصد يبا متول ايباشد و  ي(اورع و اتقاء) نسال بعد نسله م يمورد وقف با اوالد اكبر ذكور متول تيتول امبردهن يمتول

هيالزمه و عشر حق التول يها نهيهر عصر موظف است پس از وضع هز يخواهد بود كه متول يشهرر يروزآباديف مارستانيب
نيداده شد با قراره و از ا يو تصرف متول لينامبرده برسانند و مورد وقف به تحو مارستانينافع مورد وقف را بمصارف الزمه در بم

و مورد وقف از حيث حق الثبت ديمنافع بنما يفاياز منافع حاصله طبق مندرجات فوق است يروزآباديف مارستانيب يبرا خيتار
.موثر است ثبتفقط از نظر روز حق ال يابيارز نيو ا ديردگ ميتقو اليهزار ر صديمبلغ س

(فمن بدله بعد ما سمعه فانما السمه علي الذيل يبدلونه)

بتاريخ بيستم اسفند يك هزار و سيصد و سي و هفت خورشيدي برابر با اول ماه رمضان يك هزار و سيصد و هفتاد و هشت قمري

محل امضا صديقه رضاعي

ا فيروزآباديمحل امضا حاج سيد رض
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  خالصه وقف نامه
  (شهره به خانم خانمها) رضاعي صديقه نام موقوفه:

  كالسه:
  19/2/1337تاريخ وقف: 

  19/2/1337مورخه  5930شماره و تاريخ وقف نامه: 
  تهران 55دفترخانه تنطيم سند: 

  تعداد رقبات: بيمارستان فيروزآبادي
  مورد وقف: مسكوني به شرح فوق

  يد رضا فيروزآبادينام متولي: حاج س
  ميزان وقف: شش دانگ 

  ترتيبات توليت: نسل بعد از نسل
  2383پالك ثبتي: 

  نام ناظر: ندارد
  ترتيبات ناظر: ندارد

  

  نوع وقف: 

  

  12آدرس موقوفه: خ ري جنب بيمارستان بازرگان كوچه دكتر تاجبخش بن بست ازگلي پالك 

   

    انتفاع

 منفعت *
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بيمارستان فيروزگر موقوفات
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وزين كيومرث مرحوم مهنا صلح

است . دهيتهران به ثبت رس يحوزه ثبت 145در دفتر خانه شماره  11/7/91مورخه  154931سند تحت شماره  نيا

سند : صلح بالعوض نوع

كد 0032583461بشماره  يكد مل 1302صادره تهران متولد  25671بشناسنامه  ليفرزند اسمع نيوز ومرثيك يآقا مصالح
اليرو نمايجنب س رانيشم چيبه پ دهيانقالب نرس ابانيتهران خ ميمق 1915683859 بشماره يپست

محمد صادق يآقا يندگيبا نما روزگريف يدرمان يتهران ، مركز آموزش يدرمان يو خدمات بهداشت ي: دانشگاه علوم پزشك متصالح
-6870شماره  نامهيطبق معرف 2063613321 يبشماره مل 1327صادره بابل متولد  29بشناسنامه  ليتبار فرزند اسمع لياسمع

.نيبه آفر ابانيخ -خان زند  ميكر ابانيخ - عصريول دانيم -تهران  ميمق 1593748711بشماره  يكد پست 2/6/91

) واقع در سمت رهيو غ يو سرقفل ي( باستثناء حقوق صنف يدستگاه آپارتمان ادار كيشش دانگ  نيع يمورد مصالحه : تمام
مفروز و يفرع 214شماره  يبه پالك ثبت يكيقطعه نهم تفك مربع متريمتر و چهل و هفت دس 101بمساحت  نيرزميغرب ز

واقع در بخش سه ياصل 3250و  3248از  يو سه فرع ستيو ب كصديو پنجاه و چهار و  يو سه فرع كيشده از پالك  يمجز
نامه ميتقس بموجبآن  ينامه اجرائ نيكه آپارتمان ها و آئتهران با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات طبق قانون تمل

كيمالك متن واگذار شده است ، مورد ثبت و محدوده  يتهران در سهم اختصاص 28دفتر خانه  16/3/62 -947430شماره 
الحبنام مص 29/03/62 خيصادره در تار 394484 يبشماره چاپ 532دفتر  305صفحه  2172بشماره ثبت  تيجلد سند مالك

مقابل -انقالب  ابانيخ -آن و آدرس محل مورد معامله تهران  ياز برق و آب و گاز منصوبه ها يحقوق ناش هيمرقوم بانضمام كل
674ه شمار نيرزميطبقه ز - اليرو نمايس

ل اعم ازصحت صلح بالعوض از هر قبي طيشرا هيو كل گانيوجه مصالحه توضيحا صلح بالعوض و را ايالصلح : بدل از صلح  مال
370دفترخانه  18/4/82 -49566شماره  ياجراء شده است . و طبق سند اجاره نامه رسم رهيباظهار و غ غهيقبض و اقباض و ص
نيو همچن باشديباشد و متصالح قائم مقام مصالح در رابطه با روابط مالك و مستاجر م يم ياصغر اشرف يعل يتهران در اجاره آقا

ديبه اقرارهم شرط و مقرر گرد نيب مايف يبطور شفاه افتهيمن العقد و ضمن عقد خارج الزم انعقاد نسبت به اجور معوقه و ض
حق را از خود نيمورد مصالحه را ندارد و ضمن العقود فوق متصالح ا نقل و انتقال نسبت به چگونهياالبد متصالح حق ه الىكه 

.گردديم روزگريف مارستانيبضاعت مربوط به ب يب مارانيب نهيحاصل از آن هز داتيسلب و ساقط نمود. و در آمد و عا

تهران و 64انه شماره دفتر خ 18/10/1347 – 72433و  72431ه سند شماره با توجه ب نكهيتذكر : با توجه و اظهار مالك بر ا
تهران عصريول اداره ثبت و امالك 5/5/61 -5262/4شماره  يكيدر صورت تفك يشهردار يگواه 26/3/60-6109/1ذكر شماره 

قانون 100ماده  8به قسمت آخر تبصره  تيبنا بوده فلذا و با عنا يدارا 1349ملك قبل از سال  نيا نكهيا ني(شماغرب سابق ) ا
.ديكار صرف نظر گرد انيپا ياز اخذ گواه نيطرف يو بنابر تراض يشهردار

بابت هر گونه خيتار نيتا ا يمعوقه احتمال يها يبده و پرداخت هيمصالح و متصالح متضامنا مسئول هر گونه تسو -1:  تذكر
داده كه اريسند به متصالح حق ئ اخت نيمصالح بموجب هم -2.  باشديمورد صلح م رهيو عوارض و برق و آب و گاز و غ اتيمال
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يسند اقرار نامه اصالح ميخود راسا اقدام به تنظ رهيسند اعم از كسر و اضافه مساحت و غ نيدر صورت بروز هر گونه اشتباه در ا
خدمات و شارژ ندارد و در صورت يو بده باشدينم رهيمد ئتيه يمورد معامله دارا نيبه اظهار متعامل -4.  ديطبق مقررات بنما

اقرار نيمتعامل - 5نخواهد داشت .  يتيخانه مسئول فترد نيو ا باشنديبروز خالف خود متعاملين متضامنا متعهد پرداخت م
دفتر خانه نيو ا ديتذكرات فوق عمل نما كيبه مفاد بند  ديبا نيموفق به اخذ مفاصا حساب آب نشده اند بنابرانمودند كه 

.ندارد يتيمسئول

ميتهران تنظ عصريصادره از اداره ثبت اسناد و امالك منطقه ول 20/6/91 -91901بشماره  يسند باستناد پاسخ استعالم ثبت نيا
قانونديگرد به توجه با مورخ ني. آئ1/7/85مورخ ميتنظليتسهو آن را 27/12/86نامه رويو  17524/43شماره هيوحدت

و ياتيمال ي(مفاصا حسابها يو عوارض نوساز يچون نسبت به پاسخ استعالم دارائ ارانيكانون سردفتران و دفتر  1/7/85مورخ 
شد و مصالح و متصالح متضامنا ميسند به متصالح تفه نيا يو مال ياست لذا آثار و تبعات حقوق دهيواصل نگرد ي) اقدام ينوساز

محقق و نيسند طبق قوان نيا ميمربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظ يهايو بده يتعهدات قانون هيكل ييمسئول پاسخگو
الوصف مسئول ثبت كل به متصالح تذكر داده شده و مع 14/1/58 -130/10 بخش نامه شماره نيو همچن باشديم دهيمسلم گرد

يارزش منطقه بند متيبر اساس ق ريحق الثبت و حق التحر افتينسبت به در نكهيبا حي. با توض دهيمصالح گرد ييشناسا
الير 62000000به مبلغ  ديگرد ياتيمحاسبه بر اساس جدول مال

ريبابت حق التحر الير 780000و مبلغ  14525280808289مرجع بشماره  شيبابت حق الثبت بموجب ف الير 310000مبلغ 
.باشديم 90چ/ يسر 653166و  653165سند  نيا يو شماره ورقه ها ديو اوراق پرداخت گرد

يشمس 1391مهر ماه سال  ازدهمي خيبتار

نيوز ومرثيامضاء : ك محل
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  نامه صلحخالصه 

  كيومرث وزين نام صلح::
  كالسه:

  11/7/91تاريخ صلح: 
  11/7/91مورخه  154931شماره و تاريخ وقف نامه: 

  حوزه تهران 145دفترخانه تنطيم سند: 
  تعداد رقبات: يك رقبه

  نيت واقف: بيماران بي بضاعت بيمارستان فيروزگر
  مورد وقف: يك دستگاه آپارتمان

  ميزان وقف: شش دانگ 
  پالك ثبتي: طبق سند

  نام متولي: دانشگاه علوم پزشكي تهران (ايران)
  ترتيبات توليت: ندارد

  ر: نام ناظ
  ترتيبات ناظر:

  

  نوع وقف: 

  

  674آدرس: تهران، خيابان انقالب، مقابل سينما رويال طبقه زيرزمين شماره 

 

  
  
  
  

    انتفاع

 منفعت *
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  فيروزگر گشتاسب نامه ارباب وقف 

و تالش بود  تيدر فعال شهيهم يخود ساخته و در طول زندگ يبود و فرد زديمتولد شهر  يزرتشت انيرانياز ا روزگريگشتاسب ف
رود اما تمام فرزندانش از  شيراه پ نيبود در ا ليداشت و اگر چه خود نتوانسته بود آن چنان كه ما ياريعالقه بس ليتحص .او به

و استعداد  اقتيرا كه در آنها ل يتوانست افراد يكه م ييروند تا جا شيپ هيعال التيواداشته بود تا مرحله تحص ادختر و پسر ر
چند دانشجو را  يمخارج تن يو حت نديعلم طب نما ليتحص ژهيو به و ليمود تا بتوانند تحصن يم يو معنو يماد تيحما ديديم
  بود. كردهطب در كشور هندوستان تقبل  ليادامه تحص يبرا

كودكان تالش كرد حاصل ازدواج آنان دو پسر و شش دختر بود كه  ميآموزگار بود و سالها در امر تعل يافسر ونيهما يهمسر و
 مارستانيب روزگريتصادف كشته شد و در واقع گشتاسب ف كيدر  يسالگ 29در سن  روزگريف دونينام مهندس فر پسر ارشدش به
احداث و وقف  يشمس 1330هزار مترمربع در سال  20 يربنايهزار متر مربع و ز 18به وسعت  ييضااو در ف اديخود را به نام و 

كه هنوز هم پابرجا و فعال  رسما شروع به كار كرد 1332اد و ظاهرا در سال قرار د يوزارت بهدار اريآن را در اخت تينمود و تول
 است.

من و خواهر بزرگم او  ان،يسرطان شده بود و به اصرار اطراف يماريپدرم دچار ب ديگو يدر مورد پدرش م روزگريمرز ف يپر خانم
 رفتياو انجام پذ يبر رو زين يعمل جراح يند و حتداد صياو را سرطان تشخ يماريدر آنجا ب ميبود وركيويمعالجه به ن يرا برا

و اصال  ميرا از او پنهان كرد هيقض نياما ا ستيبه بهبود او ن يديام گريمعالجه گذشته است و د اناما پزشكان اظهار كردند كه زم
  است. بهتر يپنهانكار نيا يو هيروح يبرا ميكرد يگمان م ديشا ستيچ يماريكه متوجه شود كه ب ميهم نگذاشت

روز به من و خواهرم  كيناشناخته شده است.  يماريكرد دچار ب يدانست گمان م يخود را نم يماريكه پدرم علت ب يياز آنجا
در  حيتشر يو دوم آنكه جسدم را برا ديمن فوت شدم اول آنكه مرا به وطنم برگردان يكرد كه وقت تيوص نيكه در كنارش بود ا

مثل مرا مداوا  مارانيب گريو بتوانند د ابنديرا در  يماريمن بتوانند علت ب حيبا تشر انيتا دانشجو ديدانشگاه تهران قرار ده ارياخت
  كنند.

  .بود تهران شناخته شده يها مارستانيب نيدر زمان افتتاح در زمره مجهزتر مارستانيب نيالزم به ذكر است كه ا

  

 است. دهيماره پنج حوزه ثبت تهران به ثبت رسدر دفترخانه ش 12/1/1330مورخه  38732شماره  يسند ط نيا

 سند: وقف نامه نوع

 

و اعمال  مودهيرا پ كيو راه ن ريمس ايدار دن نياز افراد بشر الزم است تا در ا يعلى الضائر والسرائر، چون بر هر فرد هوالواقف
باشد ، لذا  ايهمنوع گو افراد در السنه ريامر خاقدام در  يبرا ريگذارد تا همنوعان از آن بهره ور و ذكر خ ادگارياز خود ب يريخ

 3از بخش  2542شش  يدارا دونيفر مرحوم فرزند روزگريارباب كشتاسب ف يشامل حال آقا يربان قيمنظور توف نيجهت ا
رضا و رغبت عالما عامدة ، قاصدا در  يو از رو دهيگرد يشاه كوچه شاهرخ منزل شخص ابانيتهران ساكن تهران بخش سه خ

متر  118473بمساحت  نيقطعه زم كيقرار داد  حيمنقول خود در تهران برآمد و وقف موبد صح رياز اموال غ يام وقف قسمتمق
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 -واقع در بخش سه تهران  3273از  يمتر پالك شماره چهار فرع 30/47249بمساحت  نيقطعه زم كيدانگ  6از  مفروزمربع 
تهران را كه بنام واقف به ثبت 3دفتر ثبت امالك بخش  540ص  6970ه شمار تيجزء مورد ثبت سند مالك روزگريف ابانيخ
يگانيشمال ثبت امالك تهران با رهيدا 4/11/1329مورخ  4996 مارهش يكياست و حدود قطعه نامبرده طبق صورت تفك دهيرس
................. تمام مستحدثه در آن ديجد هيابن هيباشد به انضمام كل يدفتر شماره .................. حدود طبق سند و وقف نامه م نيا

عموم وستهيپ بوده باشد و روزگريف شگاهيو زا مارستانيبنام ب صيتخص شهيكه نام آن هم يعموم شگاهيو زا مارستانيب يبرا
متعهد يد و متولقرار دار رانيا يوقف با وزارت بهدار تيواقع شوند و تول يمرقوم مورد پرستار مارستانيو زنان باردار در ب يمرض

و يآالت و لوازم جراح نيو لوازم مربوطه از مصالح و ماش ليساختمان مزبور را تكم هيكل يديخورش 1331است تا آخر سال 
مذكور يمتول نينموده و مورد استفاده عموم قرار دهد و همچن هياست ته مارستانيو هر چه كه مستلزم ب آنچه،  رهيو غ هياثاث

را مادام مارستانيو نظارت بر ب ديو عمل نما يدگيمربوط به آنرا از هر جهت رس رهيوغ يو حسابدار يو ادار يامورات فن هيبه كل
يو معرف نييتهران تع انيكه از طرف انجمن زرتشت يا ندهينظارت امور وقف با نما اوالحيوت واقف با خود قرار داد و پس از وفات 

يباشد و درآمد احتمال يو بستگان واقف نسال بعد نسل م شانياز خو ديانجمن با ندهينما االمكان يباشد و حت يخواهد شد م
.شود مارستانيمرقوم است كه با نظارت ناظر عمل به مصرف ب يمربوط به آن كال با متول نهيهز نيو همچن مارستانيب

يو جراح مانيو زا يو طب يو فن يداراز امورات ا يدر هر امر يقانون تيو بستگان واقف كه صالح شانياز خو كي هر ( تبصره )
ديامور را بنما نيا تيوقف رعا يمتول ديدارند كه با نيريو تقدم بر سا تيداشته باشند نسال بعد نسل حق اولو رهيو استخدام و غ

وقف بموجب نامه يمتول ندهينما 12198ش ش  يدارا يمژده ليمحمود جل يآقا وو واقف مورد وقف را به تصرف وقف داد 
.عهدات نامبرده را متقبل نمودمورد وقف را قبض و انجام ت يوزارت بهدار --------شماره 

18/1/1330  

امضاء واقف محل
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خالصه وقف نامه
نام موقوفه: ارباب گشتاسب فيروزگر

12/1/1330تاريخ وقف: 
12/1/1330مورخه  38732شماره و تاريخ وقف نامه: 

5ره دفترخانه شمادفترخانه تنطيم سند: 
يك رقبهتعداد رقبات: 

نيت واقف: ساخت بيمارستان
متر مربع زمين 18473مورد وقف: 

نام متولي: وزارت بهداري
ميزان وقف: شش دانگ

تهران 3اصلي بخش  3273فرعي از پالك ثبتي: 
نام ناظر: نماينده انجمن زرتشتيان

نوع وقف:

بيمارستان فيروزگر –تهران آدرس موقوفه: 

*انتفاع

منفعت
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موقوفات
بيمارستان شفا يحيائيان
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يحيائيان زيور بانو موقوفه

13760شماره  به يگريو وقفه نامه د دهيبه ثبت رس رانهت 24 فتر خانهدر د 27/4/1322مورخ  13703شماره  يسند مل نيا
.باشد يم مارستانيب ياز وقت اموال مسئول برا يحاك 11/5/1322 مورخه

.ت از وقفه نامه استخراج شده استقسم نيو دقت الزم ا ينا بودن وقت نامه با بررسو ناخوا يميبه علت قد

نامه ف: وقندس نوع

و پنج نيقطعه باغ خود را كه شامل زم كي يفرزند نصراله سپهساالر انيبانو زبور رحمان 13703طبق سند  27/2/22 خيتار در
نيتام گريد ياز محل اجاره سه باب ساختمانها مارستانيب كي متر جهت احداث 5600 يبتقري مساحتبه  دستگاه ساختمان

گردد نيتام ياز بودجه وزارت بهدار يمبلغ كسر ديرا ننما مارستانيب نهيهز فويدرامد به باب ساختمان تكا كهيورتصگردد و در 
يكه پزشك الزم بداند برا ياندازه ابه و پس از رفع مرض  ديرا معالجه نما ريباشد و اشخاص فق يردا شهيهم مارستانيتا ب

بمانند . مارستانيگذراندن دوره نقاهت در ب

.گردد نييمعتمد الملك تع انيائيحيخان  نيحس رزايحاج م مارستاني، بمارستانيب نام •
باشد و در صورت عدم قبول و شانيشهردار برادرزاده واقفه با ا ييحيدكتر  يدر تمام مدت عمر آقا مارستانيب استير •

گردد. نييتعو اطالع اداره كل اوقاف  يوزارت بهدار لهيبوس مارستانيب استير شانيافوت  اي
.حق تقدم خواهند داشت مارستانيدر استفاده از ب مارانيب ريشوند بر سا ماريواقفه اگر ب ريفق ينسب شانيخو •
حق شانيص داده شود كه از ااختصا ريفق ريغ مارانيمعالجه ب يبرا مارستانيدر ب ديبا لوازم با ياطاق خصوص كياقال  •

.دبرس ريفق مارانيمعالجه گرفته شده و بمصرف معالجه ب
  وقفنامه عمل كند . نيحق ندارد بر خالف ا ياداره ا چيو ه چكسيه •
ي: ابتدا خود واقفه سپس وزارت بهدار يمتول •
شهرداد و اوقاف ييحيدكتر  يعبداهللا شهرداد و اوقاف پس از و يآقا ي: پس از فوت واقفه برادر و ناظر •
عبارت است از : موقوفه •
  ) نيدانگ باغ و چهار دستگاه عمارت و زم 6(شامل  5024تا  5020شماره  ياز پالكها كيدانگ هر  6 •

شرط: باغ و عمارت بزرگ محل بيمارستان شود و سه باب عمارت ديگر را اجازه دهند و به معذف بيمارستان برسانند.
مادام كه بانو زيور يحيائيان در قيد حيات است ماهيانه پنج هزار ريال بمشار اليه بپردازد، وزارت بهداري تعهد نموده كه •

ضمنا پس از فوت او هزينه مقبره مرحوم معتمد الممالك شوهر واقفه را از قبيل هزينه روشنائي و تعميرات و نگهداري
مقبره الي االبد وزارت بهداري بپردازد.

تحويل وزارت بهداري گرديده است. 23/4/26بيمارستان در تاريخ  •
تصويب شده 1326بمجلس شوراي ملي رفته و از تاريخ اول مرداد ماه  52375اين موضوع طبق اليحه اي بشماره  •

است.

: زيور يحيائيانامضا
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بانو زيور يحيائيان به رحمت ايزدي پيوست. 1340در سال 

م منقول خودقل 31ميزان  11/5/1322مورخه  13760شماره  ناگفته نماند واقفه محترمه طبق سند (اقرار به وقف) •
)27/4/22مورخ  13703را جهت استفاده بيمارستان مورد نظر وقف نمودند. (پيرو وقف نامه 

متر 11000متر مربع كل زير بناي بيمارستان  7100) مساحت زمين 7/12/56براساس مدارك موجود در پرونده ( •
باشد.طبقه مي  6اطاق در  284مربع 

خالصه وقف نامه

نام موقوفه: زيور يحيائيان
كالسه:

27/4/1322تاريخ وقف: 
27/4/1322مورخه  13703شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 24دفترخانه تنطيم سند: دفتر 
رقبه 6تعداد رقبات: 

نيت واقف: احداث بيمارستان و كمك به بيماران فقير
اندستگاه ساختم 5مورد وقف: زمين و 
نام متولي: اول واقفه

دانگ 6ميزان وقف: 
ترتيبات توليت: دوم وزارت بهداري

طبق سندپالك ثبتي: 
نام ناظر:

ترتيبات ناظر:

نوع وقف:

روبروي مجلس خ مجاهدين اسالم آدرس موقوفه:

*انتفاع

منفعت
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دكتر كريم افشين موقوفه 

اين است مقرر متوليان اظهار به عنايت با( است. دهيگرد ميو تنظ هيتوسط واقف ته 1356اول مهر ماه  خيوقف نامه در تار نيا
)گردد ايران پزشكي علوم دانشگاه تحويل ساخت از پس بيمارستان

سند: وقف نامه نوع

به نستعين و اهللا الرحمن الرحيم بسم

صادره 8840شناسنامه شماره  ي................ دارامحمود ...................... معروف به ..... خيفرزند مرحوم حاج ش نيافش ميكر نجانبيا
شماره يپالك ها هياكراه و اجبار وقف موبد و حبس مخلد نمودم كل چگونهيصحت عقل و اراده كامل بدون ه تياز اراك در نها

واقع ياصل 6933از پالك  يفرع 5646و  1693و  1388و  1393باشد و  يو برق و گاز و دو شماره تلفن م آب يكه دارا 1392
صادر شده اوال تيمذكور سند مالك يپالكها يخود را كه نسبت به تمام يو متصرف يعباس آباد بخش دو تهران ملك يدر اراض

جاديا ديعوا صيباشد به منظور تخص يم 1692و شماره  1688 هشمار يتخت طاووس پالك ها ابانيدر دو قطعه واقع در بر خ
عباس يرقبات موقوفه واقع در اراض ريبنا و ساختمان در سا جادياقدام به ا ديعوا صي: پس از تخص . ثانيا ندينما تايساختمان د

خالص موقوفه در بانك ديدرصد از عوا ههمه ساله پانزد ديگرد ديعوا ي. ثالثأ : بعد از آنكه موقوفه فوق الذكر دارا نديآباد بنما
. برسد موقوفه بمصرف يمترقبه برا ريغ يآمدها شپي مواقع در ٪15 نياو به كار گرفته شود كه از محل اعتبار  عيتود يمل

دياز محل عوا هايمشارال انهيمراسم سال يمقبره مادرم در قم در خاك فرج موسوم بدار السالم و برگزار ي: حفظ و نگهدار رابعا
باشد يواقع در بخش دو قم فرج م ياصل 2607از  يفرع 280 يپالك ها يمقبره مزبور دارا نكهيا حيموقوفه پرداخت گردد. توض

قبر دو طبقه كيو  نديدر آن دفن نما نجانبيا يستيماند جز طبقه اول قبر مادرم كه با يم يدر مقبره مذكور باق كهيقبور هيو بق
شود و فقط موقوفه عليهم كه ياختصاص داده م سيو حاج محسن تدر سيتدر نيحاج ام انيدفن دو برادرم آقا يفقط برا

را جائز كردند حق دفن در مقبره مذكور را دارند و نيدفن در قبرستان مسلم طيشرا هيكل كهيشده اند در صورت زهيرندگان جاب
يباشند و جز اراض يم گريكديكوهك كه متصل به  ياز اراض ياصل 1400 ياز پالك ها يفرع 2و  1 يپالك ها نيهمچن

كرج ديجاده جد رورد آورد واقع د هيواقع در بخش ده تهران قر يفرع يكيقطعه چهارم تفك 1945.......................... است و پالك 
يعموم مارستانيكرج مقابل شركت نفت پارس را وقف موبد و حبس مخلد نمودم جهت احداث ب ديبزرگراه كرج و جاده جد نيب

مارستانيب يبشود و پس از اتمام ساختمان بنا انمارستيبنا و ساختمان ب جاديو درآمد موقوفات عباس آباد ا ديكه از محل عوا
و يپزشك ينوبل در رشته ها زهيجا انهيبه سه نفر اول از برندگان سال زهيموقوفه به عنوان جا ديعوا آوردكوهك و ورد يدر اراض

از دانشمندان كيهر  هيسهم كهينوبل موفق شده باشند بطور زهيبدوأ به اخذ جا نكهيپرداخت گردد مشروط بر ا يمي، ش كيزيف
يپزشك زهيجا ينفر باشد به كس كياز  شيب هيموقوف عل يپزشك رشتهدر  كهياز شصت هزار دالر نشود و در صورت شيمذكور ب

يتيموفق زين يامراض سرطان و امراض قلب لينوبل در طريق معالجه امراض غير قابل عالج از قب زهيداده شود كه عالوه بر اخذ جا
با تمام كوشش ها و انچهعمل شود و چن هيرو نيبه هم يستيبعد با ياست در سالها يو قطع يهيد . و بدبه دست آورده باش

در آن اياست و  يتعدر باق نيا كهيبه دانشمندان فوق الذكر متعدد باشند مادام زهيدادن جا يعنيها عمل به وقف  ينيب شيپ
مارستانيبه مصرف توسعه ب انيموقوفه با نظر متول انهيدرآمد سال ديد بانشو افتي زهيجا افتيدر طيسال برنده دانشمند واجد الشرا
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امالك و وقف آن جهت ديبه مصرف خر ايبرسد و  مارانيمعالجه ب يبرا ستميس نيوسائل معالجه مدرن و آخر ديو خر كورمذ
.امنا خواهد بود اتيو ه انيامر با متول نيدر ا ميموقوفه برسد ، تصم يبرا ديعوا اديازد

مخصوص در دفتر موقوفه يدر وقفه ها يكتب موجوده خود را موبدأ وقف نمودم كه پس از صورت بردار هيكل نيهمچن و
و به كتب موجود اضافه شود .  يداريخر ديكتب جد اليموقوفه مبلغ هشت هزار ر ديشود و همه ساله از محل عوا ينگهدار

كشور و دادستان يعال وانيد سيبه عهده رئ تيباشد و بعد از وفات تول يم نجانبيبه عهده خود ا اتيموقوفه در زمان ح تيتول
يعموم ئتيبه ه ديو در صورت اختالف ، موضوع را با نديكل كشور خواهد بود كه مجتمعة و مشتركة امور موقوفه را اداره نما

اداره موقوفه يفوق االشعار موظفند برا نايمتول نيو هم چن نديمذكور متابعت نما يعال اتيه هيكشور ارجاع و از نظر يوانعاليد
امناء انتخاب و ئتيدارند به عنوان ه يشتريب ييكشور كه سابقه خدمت قضا يعال وانيشعب د ياز طرف خود سه نفر از روسا
به امناء اتيو ه اني. متول نديامناء نظارت نما اتيو مستمر در امور موقوفه نسبت به ه ندينما ضياداره موقوفه را به آنان تفو

عنوان حق چيوجه و ه چيبه ه زيشده نخواهند داشت و ن نييتع قيموقوفه را جز در طر ديوجه من الوجوه حق مصرف عوا چيه
ساختمان در امالك جاديجهت ا يو حقوق يقيدادن اجاره به اشخاص اعم از حق يرقبات موقوفه را ندارند و حت ليو تبد رييتغ

و عرصه بشود را انيموقوفه اعم از اع ياز اجزا يساختمان در قبال عمل خود مالك جزئ زندهاعنوان كه س نيموقوفه را به ا
كه موجب عدم مداخله آنان در امور موقوفه بشود يتوانند نسبت به انعقاد عقود يامناء نم اتيو ه انيمتول زينخواهند داشت و ن

يقيتوانند جهت توسعه امور موقوفه از اشخاص حق يم اني. متول شداب انيتحت نظر متول يستيامور موقوفه با رايندارند ز نديبنما
آنها در زيمنقول كه صورت ر ريموهوبه اعم از منقول و غ نياقدام و شروع به ساختمان از ع يو برا نديقبول هبه بنما يو حقوق

د.نيبرگ هبه نامه ذكر شده استفاده نما

نيافش ميكر

.يمرتضو يو محمد تق يدهكرد يمحمد خوانسار انيوقف نامه آقا يشهود و گواه يامضا
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  خالصه وقف نامه

  نام موقوفه: دكتر كريم افشين
  كالسه:

  1/7/56تاريخ وقف: 
  1/7/56شماره و تاريخ وقف نامه: 

  دفترخانه تنطيم سند:
  رقبه 8تعداد رقبات: 

  اث ديتاتختخوابي و جايزه به برندگان نوبل و احد 200نيت واقف: ساخت بيمارستان 
  مورد وقف: ملك (زمين)

  نام متولي: واقف
  رقبه به مساحت مندرج در اسناد  8ميزان وقف: 

  ترتيبات توليت: پس از واقف دادستان كل و رئيس ديوانعالي كشور
  تماما بشرح سند 1945اصلي و  1400از  12و  1و  1688و  5646-1692-1388-1393-1392پالك ثبتي: 

  نام ناظر:
  :ترتيبات ناظر

  

  نوع وقف: 

   

*   انتفاع  

 منفعت *
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لوالگر مهيموقوفه بانو مرحوم فه

است دهيرس تهران به ثبت 150شماره  يدر دفترخانه اسناد رسم 28/12/91 خيدر تار 170430سند تحت شماره  نيا

سند: وقف نامه نوع

شانه العزيز يتعال هوالواقف

را بر لوح يكتاب هست دهيكه چك يميبخشنده عقل و جان است و داننده آشكار و نهان ، حك را كه يخداوند شيسپاس و ستا
يرا برافراشت و درود نامحدود بر حامل گرام نشياو بر فرشتگان به نعمت دانش كاخ عظمت آفر يدل انسان بنگاشت و با برتر

و يبخش جامعه بشر اتيح دين تنها خورشاستوارش پس از گذشت قرن ها همچنا ني(ص) كه د يمصطف محمدنامه معبود 
سرچشمه زالل معرفت است و جاذبه رسالتش على الدوام گمگشتگان را به منزل مقصود رهنمون و جان تشنه مشتاقان را از

دستور خداوند و ناظران ياجرا انياطهارش كه متول رتبر خاندان پاك و عت انيپا ي. صلوات ب دينما يم رابيس تيكوثر هدا
.نثار باد وستهيپ فيفرجه الشر ياهللا االعظم حجه بن الحسن عجل اهللا تعال هيبق اءيبر خاتم اوص ژهيل امتند به واعما

ي(ره) و شهدا ينيخمحضرت امام  رانيا ياسالم يجمهور انگذاريو معمار انقالب و بن ريو درود و صلوات بر روان پرفتوح رهبر كب
ياهللا العظم تيرهبر انقالب حضرت آ يو عزت برا يسالمت يال دفاع مقدس و آرزوو دوران هشت س يگرانقدر انقالب اسالم

)ي(مدظله العال يخامنه ا

يبه همه آمال و آرزوها ناممكن است . زندگ دنيبس كوتاه و رس ايدن نيكه مدت اقامت در ا ستين دهيپوش نشيبعد بر اهل ب اما
) و64الحيوان لوكانوا يعلمون) (عنكبوت  يكه (ان الدار االخره له ستير نمقدو يو عالم باق گريد يجز در سرا يجاودان يقيحق
فراهم كرد كه (انما الدنيا دار مجاز يا هيقرارگاه آخرت سرما يبرا اياز گذرگاه دن ديالسالم با هيعل يعل نيالمومن ريامام ام انيبه ب

تصاريف االيام و انقضاء الشهور واالعوام لتيبين لكم و يروافسخن (فانظ گريو االخره دار قرار فتحدوامن ممركم لمقر كم) و به د
رهيو ذخ هيته ياخرو يرا متناسب با زندگ يتوشه ا ديكوتاه با يزندگ نيفرصت از ا ناممالحياه الدنيا متارع الغرور) پس با اغت

والنبون األمن أتى اهللا تغلب سليم(يوم ال ينفع مال  ديايخدا به كار ن شگاهيخالص در پ تيجز ن زيچ چيكرد كه در آن روز ه
)88/89 (الشعرا

و علم يتفع به الناس هي(اذامات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقه جار ينبو فيشر ثيحد يپس با اغتنام فرصت و بر مبنا
جباربدون اكراه و ا اريو ولد صالح يد عوله ) و با استعانت از درگاه خداوند متعال و در كمال صحت و اخت

) واقفه:الف

متولد 004032027شماره  يصادره از بخش سه تهران و كد مل 738لوالگر فرزند باقر دارنده شناسنامه شماره  مهيفه نجانبيا
88078255كوچه چهاردهم پالك چهار تلفن منزل  يگل افشان شمال ابانيخ -فاز شش  -ساكن تهران شهرك قدس  1320
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(لوالگر)دختر مرحوم حاج  انيفراز حهيخانم مل هيمكرمه سركار حاج الدها و حسب الوصايه واصالت 09123942632تلفن همراه 
  .واحد را از طرف خود وقف نمودم 3كه دو واحد از آن را از طرف مادر و  لياسماع

 ) مورد وقف:ب

  : ليبه شرح ذ يشش دانگ پنج باب خانه مسكون يو همگ يموبد و حبس مخلد نمودم تمام وقف

 10بخش  يكيتفك 22قطعه  ياصل 1604 ماندهياز باق يفرع 22دستگاه عمارت (ملك طلق) به شماره  كي دانگ شش .1
مشاعات و  ريعرصه و سا زهمكف با قدرالسهم ا يمتر مربع واقع در سمت شمال غرب 66/128غرب تهران به مساحت 

 مشتركات طبق قانون تماك آپارتمان ها

 10بخش  يكيتفك 23قطعه  ياصل 1604 ماندهياز باق يفرع 23به شماره دستگاه عمارت (ملك طلق)  كيشش دانگ  .2
مشاعات و مشتركات طبق قانون  ريمتر مربع واقع در همكف باقدر السهم از عرصه و سا 22/81غرب تهران به مساحت 

  تملك آپارتمان ها
 10بخش  يكيتفك 24عه قط ياصل 1604 ماندهياز باق يفرع 24دستگاه عمارت (ملك طلق) به شماره  كيشش دانگ  .3

مشاعات و مشتركات طبق قانون  ريمتر مربع واقع در همكف باقدر السهم از عرصه و سا 04/89غرب تهران به مساحت 
 تملك آپارتمان ها

 10بخش  يكيتفك 25قطعه  ياصل 1604 ماندهياز باق يفرع 25دستگاه عمارت (ملك طلق) به شماره  كيشش دانگ  .4
مشاعات و مشتركات طبق  ريمتر مربع واقع در همكف باقدر السهم از عرصه و سا 55/171غرب تهران به مساحت 
 قانون تملك آپارتمان ها

 10بخش  يكيتفك ''قطعة  ياصل 1604 ماندهياز باق يفرع 39دستگاه عمارت (ملك طلق) به شماره  كيشش دانگ  .5
ق قانون مشاعات و مشتركات طب ريعرصه و سامتر مربع واقع در همكف باقدر السهم از  4/  40غرب تهران به مساحت 

 تملك آپارتمان ها

  .گرفته شده است تيو به نام واقف سند مالك يتك برگ يسندها يكه تمام دارا

باشد كه مقرر  يفر م يذبيح اهللا موالئ اريمتر مربع در اخت 171به مساحت  يفرع 25وقف نامه به ملك شماره  4ضمنا مورد 
باشند از آن استفاده نموده و بعد از فوت نامبردگان جهت توسعه  يم اتيح ديو همسر نامبرده در ق انشيكه ا يتا زمان ديگرد

  .گردد ليبه اداره اوقاف تحو مارستانيب

  :ج) مورد مصرف

لوالگر در هر دوره مطابق با  مارستانيب يتخصص يها كينيو كل يدرمان يتوسعه و گسترش ساختمانها يفقط و فقط برا
 .يساز مارستانيب يالملل نيب ياستاندارها

  :آن طيو شرا تيتول) و

محمد على  يارجمند خود جناب آقا يباشند به اتفاق اخو اتيح ديلوالگر (واقف ) در ق مهيكه سركار خانم فه يمادام تيتول
كور از نسل حاج باقر لوالگر از اوالد ذ يكيبا  تيتول شانيو بعد از ا ديباالنفراد مداخله نما يگريفوت احدهما د ريلوالگر و بر تقد

مداخله  هيباشد طبقه ثان ياوالد ذكور منتف يكه در طبقه اول يباشد . مادام رانيو ساكن ا هيعشر ياثن عهيكه مومن و معتقد به ش
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اب تيتول تيو صالح تيعدم اهل ايانقراض ذكور از اناث  ري. و بر تقد يذكور در طبقه اول تيباشد مگر در صورت عدم اهل ينم
صالخ ياز بطن اناث و در صورت عدم وجود شخص ذ اي دياز بطن ذكور باش نكهيكه منفعت به صفت مذكور باشد اعم از ا يآنان

.با اداره اوقاف محل

: هي) حق التوله

گردد. يم نييتع يمتول هيداشت مقدار ده درصد از كل منافع پس از كسر مخارج به عنوان حق التول يموقوفه درآمد چنانچه

آن : طينظارت و شرا )و

هيريبا سازمان اوقاف و امور خ نظارت

) شروط عقد وقف :ز

.باشد يموظف به حفظ اصل رقبات موقوفه و ممانعت از فروش آن م يمتول .1
اختيار رقبات و درآمد حاصله از آنها تا پيش از الحاق به بيمارستان با شخص متولي است كه هر طور صالح بداند خرج .2

يد.و مصرف نما
بيمارستان مكلف است كه هر سال پنجاه نفر نيازمند اعم از ايراني و غير ايراني را با معرفي متولي مجانا مداوا نمايد. .3

ح) صيغه وقف:

واقفه در كمال صحت و اختيار و بدون اكراه و اجبار و با توجه به مندرجات وقفنامه، مورد وقف را از مالكيت خويش خارج و به
صرف نمود و به طريق مذكور صيغه وقف جاري و قبض و اقباض به عمل آمد.عنوان متولي ت

).181فمن بدله ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه)) (بقره  ((

هجري شمسي. 1391هجري قمري برابر با هجدهم دي ماه  1434صفرالمظفر  24و كان وقوع ذلك في 

بمنه و كرمه و نسل من فضله اي يجعلها صدقه و جاريه و باقيه صالحه و ذخيره ليوم((تقبل اهللا منا و من جميع اخواننا و اخواتنا 
جزائه يوم يجزي اهللا المتصدقين و ال يصيع اجرالمحسنين))

امضا واقفه: فهيمه لوالگر
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خالصه وقف نامه

نام موقوفه: فهيمه لوالگر
كالسه:

28/12/91تاريخ وقف: 
28/12/91ورخه م 170430شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 150دفترخانه تنطيم سند: 
رقبه مسكوني 5تعداد رقبات: 

نيت واقف: توسعه بيمارستان لوالگر
دستگاه آپارتمان 5مورد وقف: 

نام متولي: واقف و بعد از وي محمد علي لوالگر
دانگ 6ميزان وقف: 

ترتيبات توليت: طبقه اول ارثي نسل بعد نسل
پالك ثبتي: طبق سند

ام ناظر: نداردن
ترتيبات ناظر:

نوع وقف:

آدرس: خ خوش، جنب بيمارستان لوالگر

*انتفاع

منفعت
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)1( موقوفه حاج باقر لوالگر 

ديپلم در مدرسه دارالفنون سپري كرد.در تهران متولد شد تحصيالت خود را با كسب  1286حاج محمدباقر لوالگر، در سال 
كار اصلي وي تجارت قفل و لوال بود كه نام فاميلي وينيز از همين شغل اقتباس پس از آن به كسب و كار و تجارت روي آورد.

فعاليت خود را آغاز كرده است و هنوز هم مشغول به كار 1325شده است. وي بيمارستاني به نام خود احداث كرد كه از سال 
در سنگاپور در گذشت. 1358وي در سال   است.

حوزه تهران به ثبت كيشماره  يدر دفترخانه اسناد رسم 4/10/1335 خيدر تار 54501/  53866سند تحت شماره  نيا
است دهيرس

نامه سند: وقف نوع

و دستيافراد ته يبرا شيورقه آن است كه چون خدمت به نوع بشر و فراهم ساختن وسائل رفاه و آسا نياز نگارش ا غرض
حاج باقر ياصل جناب جاللت مĤب آقا نياز هم يرويآمده و لذا به پ عبادت به شمار نيمستمند و رفع مصائب و آالم آنان بهتر

و ستيدارنده شناسنامه شماره چهارده هزار و دو يبرومند مرحوم مبرور حاج عل رزندسپه ف ابانيطهران خ ميلوالگر بازرگان مق
پروردگار توانا جل شانه و شيتاو بعد الحضور پس از س ديدفتر خانه حضور به هم رسان نيچهل و نه از بخش نه تهران در ا

و فرزندان او صلوات طالبيابن اب يحضرت عل متو آله و اما هياهللا عل يصل يمحمد مصطف اياعتراف به رسالت حضرت خاتم االنب
و نييتع كيمشخصات هر  اليرا كه ذ يوتمام امالك يبضاعت همگ يب مارانيجهت ب لهيوس هيبه منظور ته نياجمع همياهللا عل
.رديقرار گ شانيا تيعالم آخرت و چراغ راه هدا رهيذخ يفضل اله ديتا شا دهيوقف موبد و حبس مخلد گردان دهيگرد حيتصر

شخص خود محفوظ و ياست برا اتيح ديامالك موقوفه را مادام كه زنده و در ق تيو تول يحاج باقر لوالگر واقف مزبور تصد
اكبر ارشد اوالد ذكور يبا اكبر ارشد اوالد ذكور واقف نس؟ بعد نسل و اگر برا تيمقرر نمود و بعد از فوت واقف مزبور امر تول

ياوالد ذكور ياكبر اوالد ذكور اوالد اناث نس؟ بعد نسل واقف و هر گاه فرزندان اناث واقف هم دارا انباشد ب يواقف فرزند ذكور
بود . خواهد رانيا يكشور شاهنشاه يوقت وزارت بهدار ريبا وز تينباشند تول

ابانيلوالگر واقع در بخش ده طهران خ مارستانيموسوم به ب مارستانيباب ب كيشش دانگ  -1مشخصات امالك موقوفه  نكيا
مساحت 24/9/1335-21683 شماره ليواصله از دائره غرب ثبت امالك تهران ذ يكي(خوش) كه بر طبق صورت تفك يمسعود

متر به پالك 77/60ا به طول مربع و حدود آن : شم متريهفت متر و هفتاد و دو دسو هشتاد و  كصديآن بالغ است بر دو هزار و 
3/63، غربأ به طول  ماندهيباق واريمتر به د  77/60، جنوبا به طول  يو شش متر به كوچه ده متر يبه طول س اشرق 5/1605

و هشتاد صديبه نام واقف مزبور در صفحه سهزار و ششصد و چهار  كيملك مفروز است از مورد ثبت پالك  نيا ابانيمتر به خ
.است دهيامالك به ثبت رس 49ست و هفت دفتر يشماره هشت هزار و هفتصد و ب ليو شش ذ

از مورد ثبت ماندهيمتر مربع مفروز و باق 55/466هشت دستگاه به مساحت  يباب عمارت چهار اشكوبه دارا كيشش دانگ  - 2
دست راست با حق يجهت غرب ابانيبعد از چهار راه خ يهاد خيبخش سه چهار راه آقا ش واقع در طهران 2130تا  2127پالك 

5دفتر  686شماره  ليو هفت ذ ستيصد و ب كيكه به نام واقف كر صفحه  يگلرخ خانم دولتشاه يمجاور شرق وارينما در د
،خانه ن واريمتر به د60/20، شما به طول 2/10/27 -2917 امالك تهران ثبت شده و محدود است به موجب نامه صرت خانم
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گلرخ خانم ، جنوب اول به طول هفده متر  2132خانه شماره  واريبه د واريو دوم د واريمتر اول و سوم به د 85/22شرق به طول 
ول است به كوچه خاص ، غربا به ط يواريبه در و دمتر  5/2است به طول  ي، دوم كه غرب كياست به خانه دوم مورد تفك يواريد

 خيتار نيمحسن خان كه هر دو قسمت امالك مورد وقف از هم 2126خانه شماره  واري، دوم د واريمتر اول و سوم به د 30/25
حاج باقر لوالگر  يقاآ دي نيبنابرا رفتيپذ قيتحق دهيكه مقرر گرد يصحت و نظامات طيبه قبض وقف داده شد و وقف با تمام شرا

باشد . مسلم است كه واقف محترم مزبور مادام الحيوه خود چه شخصا و چه با انتخاب  يم تيولبه بعد به عنوان ت خيتار نياز ا
جلب نموده و از  ليبعد را به نكات ذ انيخواهد فرمود اما واقف مزبور خاطر محترم متول اميبه رتق و فتق امور موقوفه ق ليوك

به  شهيهم ديلوالگر با مارستانيوقف نامه ذكر شده و به نام ب نيكه در قسمت اول ا ي: اوأل ملك دينما يتمنا م ترحامأآنها اس
در آمد امالك  يآنها از محل مزبور نشود ول يو مداوا مارانيساختن ب ياز بستر ريغ يگريمانده و استفاده د ينام باق نيهم

 ياعم از مخارج نگاهدار ستانماريالزمه ب يها نهيو صرف هز دهيگرد يوقت جمع آور يلمتو لهيبه وس ديمندرج در قسمت دوم با
از درآمد امالك مزبور و  نيآن برسد و همچن حتاجيما ريدوا و غذا و سا يها نهيآن و هز ساتيو تاس هيآثاث ريساختمان ها و سا

 يريشود و به موقع از تضييع و انهدام آنها جلوگ انجامهر دو قسمت  يضرور راتيتعم ديبا مارستانيدرآمد مغازه واقع در جنب ب
آنان  يو مداوا ماريب نيمراجع هيكل رفتنيمعالجه داشته باشند از پذ يخواباندن و وسائل برا يكه جا برا يگردد . دوم در صورت

تخت  هيپول دوا و غذا و كرا مكه از گرفتن هر نوع وجه به نا ديصادر فرمائ ديامر اك مارستانيب انينفرموده . به متصد يخوددار
 مارستانيمعالجه شده مرخص گردند . سوم در تمام اوراق ب مارستانيب نيمجانا در ا ديبا ريفق ماراني. ب ندينما يخوددار رهيو غ

 رمقال واقف مزبو انيشود . در پا تيمطلب رعا نيهم هم مارستانيموقوفه لوالگر ) . حساب و در مكاتبات ب مارستانيدفتر ( ب
 نيرا در انجام ا مياله يمعز دييو تا قيخواهند فرمود توف يرا تصد تيمر تولكه بعد ا يانياز فردا فرد متول يضمن تشكر و قدردان

را در هر حال حاضر و ناظر  ياز درگاه خداوند متعال مسئلت نموده و از آنها تقاضا دارد كه خداوند تبارك و تعال يعموم ريامر خ
موقوفه و به كار بردن  هيدر محافظت و مراقبت ابن يوقف نامه به خصوص بذل مساع نيمفاد ا ليبا اجر جم واعمال خود دانسته 

پناه خود را ماجور و روح واقف را از خود خشنود گردانند.  يو افتادگان ب مارانيساختن ب يو بستر يآن در راه رفع حوائج عموم
به مبلغ  مارستانيبحق الثبت  نييتع يو برا ديتهران به ثبت رس كيشماره  يدر دفتر اسناد رسم ليذ خيوقف نامه در تار نيا

قسمت دوم يك مليون و پانصد هزار ريال تقويم شد. توضيح آنكه باقيمانده پالك  و ساختمان اليو پانصد هزار ر ونيليسه م
  از بيمارستان لوالگر حق مجري آب دارد. 1604

و سيصد و هفتاد و شش  تاريخ چهارم دي ماه هزار و سيصد و سي و پنج خورشيدي برابر با بيست و دوم جمادي االول هزار
  هجري.

  امضاء حاجي محمدباقر لوالگر
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خالصه وقف نامه

نام موقوفه: محمدباقر لوالگر
كالسه:

4/10/1335تاريخ وقف: 
4/10/1335مورخه  53866/54501شماره و تاريخ وقف نامه: 

دفترخانه تنطيم سند: يك تهران
تعداد رقبات:

بيماران نيت واقف: احداث بيمارستان و كمك به
مورد وقف: عمارت مسكوني

نام متولي: واقف
دانگ 6ميزان وقف: 

وزير بهداري -فرزندان –ترتيبات توليت: واقف 
پالك ثبتي: طبق سند

نام ناظر: ندارد
ترتيبات ناظر: ندارد

نوع وقف:

آدرس: خ خوش، بيمارستان لوالگر

*   انتفاع

* منفعت
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)2( مرحوم حاج باقر لوالگر موقوفه

است دهيحوزه تهران به ثبت رس كيدر دفتر اسناد رسمس شماره  6/8/1342مورخه  65425تحت شماره  سند نيا

سند : وقف نامه نوع

لوالگر به شرح وقفنامه مارستانيبموقوفه ب ريدفتر خانه دا نيا ندهينما 4/10/35مورخه  54501 - 53866امه شماره وقف ن رويپ
محدوده مارستانيمربع متصل به ب متريدس 75/804حاج باقر لوالگر به مساحت  يقاآ يملك نياز زم يذكر شده چون قسمت

يواريمتر د 55/18شده به طول  دهيغرب و به قطعه اول نام رهيدا 23/10/1332مورخه  29677شماره  يكيطبق صورت تفك
بطول ا، غرب كيوم مورد تفكمتر ، هر سه قسمت به قطعه د25/18ل جنوبا در سه قسمت اول بطو كياست به قطعه دوم تفك

قصد منظم نمودن آنرا هيحاج باقر لوالگر مسبوق الهو يعنيباشد فعال مالك آن  يخوش م ابانياست به خ يواريمتر د 85/22
و رغبت جهت بسط و توسعه ليحاج باقر لوالگر با كمال م يحاضر شد آقا خيتار نيموقوفه لوالگر داشتند در ا مارستانيبه ب

متر مربع مفروز واقع در بخش ده تهران از 75/804نامبرده باال را كه مساحت آن  نيموقوفه لوالگر قطعه زم ستانماريمحل ب
موقوفه مارستانيبه ب صيوقف موبد و جبس مخلد نمودند كه به تخص 1امالك  49دفتر  8727تهران  38مورد ثبت صفحه 

آنرا جهت خود مادام الحيوه قرار دادند و شخصأ قبض و تيباشد و تول مارستانيلوالگر داده شده و الى االبد مورد استفاده ب
ضمن وقف نامه كهيباشد همانطور يواقف م يامان ديبه  خيتار نيو از ا افتي يوقف تحقق شرع نياقباض وقف نمودند ، بنابرا

يعنيعمل بشود ،  ديان نحو باقسمت هم بهم نيبا توجه به مفاد وقف نامه در ا ديوقف معلوم گرد يپس از فوت متول فيتكل
نباشد با اكبر يباق ياوالد ذكور يمتول ينخواسته برا يبا اكبر اوالد ذكور نسال بعد نسل و چنانچه خدا يبعد از فوت متول تيتول

و خود عمل يشرع و قانون فيبه تكال 53866اوالد ذكور از اناث بطنأ بعد بطن خواهد بود و در صورت عدم وجود طبق وقفنامه 
نديوقف نامه عمل و رفتار ننما يعنيواقف  ليبرخالف م يرا در همه حال و احوال حاضر دانسته عمل يو خدا نديو اقدام فرما اميق

.ماجور و پاداش داده بشوند يبه اجر اخرو زيمفاد مندرجات وقف نامه مذكور روح واقف را شاد و خود ن يو با اجرا

يكيمتر به قطعه اول تفك يسانت 15/39ل  اشباع ساقط نبوده شماأل بطودر باال يكيقطعه اول تفك ي: حد شمال حأيتوض
مرقوم نيزم نكهيا گريد حيباشد و توض يم يگانيدفتر خانه با 206/115به كالسه  كيباشد و صورت تفك ي........................... م

6/8/1342 خيباشد كه مورد وقف قرار گرفت بتار يبنا م يدارا

: حاج باقر لوالگر امضا
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  خالصه وقف نامه

  نام موقوفه: محمدباقر لوالگر
  كالسه:

  6/8/1342تاريخ وقف: 
  46/8/1342مورخه  65425شماره و تاريخ وقف نامه: 

  دفترخانه تنطيم سند: يك حوزه تهران
  تعداد رقبات: يك رقبه

  نيت واقف: توسعه بيمارستان
  مورد وقف: يك قطعه زمين

  نام متولي: واقف
  متر مربع زمين 75/804دانگ،  6ميزان وقف: 

  اوالد ذكور نسل به نسلترتيبات توليت: 
  پالك ثبتي: طبق سند

  نام ناظر: ندارد
  ترتيبات ناظر: ندارد

  

  نوع وقف: 

  

  آدرس: خ خوش، بيمارستان لوالگر

   

*   انتفاع  

 منفعت  
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مرحوم دكتر قدراله مقيميان وقف نامه
سند : وقف نامه نوع

مبسم اهللا الرحمن الرحي

محمد و آل طاهرين ياهللا على نب يو صل نيالحمد اهللا رب العالم

خالد ابانياز بروجن متولد........................ تهران خ 489فرزند حسن به شناسنامه شماره  انيميدكتر قدرت اهللا مق نجانبيا
.يمنزل شخص 14پالك  ياستانبول

از دوازده كيشش دانگ هر  يو همگ ينوشته وقف موبد نمودم تمام نيو در كمال صحت عقل و ادراك بموجب ا تيبا خلوص ن
باب ساختمان ده اشكوبه قطعات هشتم الى نوزدهم صورت مجلس كيواقع در طبقات دوم تا هفتم جزء  يدستگاه آپارتمان ادار

تيو اسناد مالك يكيشمال ثبت تهران با حدود و مشخصات مندرج در صورت تفك هيناح 17/2/59مورخ  4885شماره  يكيتفك
در شش دانگ ياحداث يو مغازه و چهارده واحد ادار نيرزميباب ساختمان ده اشكوبه شامل ز كيمربوطه مفروز و مجزا شده از 

6933از  يفرع 42902و  41469و  27927 يثبتپالك  يدارا يكيمتر مربع قطعه دوم تفك صديو مساحت س نيقطعه زم كي
متعلقات و منضمات و قدر السهم از هيبا كل يخالد استانبول ابانيخ يدكتر بهشت ديشه ابانيختهران  2واقع در بخش  ياصل
لكمشاعات و مشتركات طبق قانون تم يمتبوع و آسانسور و برق و آب موجوده و منصوبه و عرصه كل و قسمتها هيتهو ساتيتاس

مربوط به آن واقع در پشت بام كه جزء مشاعات سيوباب اطاق و سر كيآن ( به استثناء  ياجرائ يها نيآپارتمان ها و آئ
يآموزش يبهره بردار يبرا رانيا يجهت استفاده دانشگاه علوم پزشك رديفرزندانم قرار بگ اريدر اخت ديساختمان است .) كه با

و بعد يسجاد نيجمال الد ديدكتر س يساختمان مورد وقف را قرار دادم آقا يت و سرپرستيدانشكده بهداشت و تول انيدانشجو
يها نهيو هز دينما يو سرپرست يامور موقوفه را از هر جهت و بابت نگهدار هيو با نظارت فرزندانم كل يو يشغل نياز آن جانش

باشد .  يم رانيا ي... بعهده دانشگاه علوم پزشك رهيآب و برق و تلفن و غ يو مصرف راتيو تعم ساتيساختمان و تاس ينگهدار
نصب گردد .) و از انيميبه مضمون (موقوفه دكتر مق يآن لوحه ا يخارج يدرب ساختمان و نما يه باالمصر تقاضا دارد ك

. و مورد وقفاشندو در همه حال خداوند متعال را مد نظر داشته ب شهيو ناظر و مقامات محترم دانشگاه انتظار دارم كه هم يمتول
كنم ياقرار م انيميدكتر قدرت اهللا مق نجانبي. ا ديبه مورد وقف عمل نما و مراقبت نموده و كماهو حسبه يرا الى االبد نگهدار

دادم و مراسم قبض و اقباض كه شرط صحت عقد و وقف است به عمل آمد يو تصرف متول ليكه ساختمان مورد وقف را به تحو
يالزم را اخذ و در دفترخانه رسم يها يرا انجام و گواه يقانون فاتيتشر گريكه از حال الى يكماه د هستمو متعهد و ملتزم 

.ميو امضاء نما ميتنظ يحاضر شده و وقف نامه رسم

نشود . افتيدر شانياز ا يا نهيكه اوالدانشان در محل سكونت دارند هز كهيتا زمان ضمنا

شهود: يامضا

انيمي: دكتر مق امضاء
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بسمه تعالي

بر وقف مذكور از خداوند متعال تقاضاي قبول و پاداش كريمانه درضمن تاييد مراتب و محتواي مذكور در ظهر ورقه و گواهي 
دنيا و آخرت نسبت به واقف محترم جناب آقاي دكتر قدرت مقيميان دارم.

دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي ايران

علي تهراني

دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري

دانشگاه علوم پزشكي ايران

قف نامهخالصه و

نام موقوفه: مرحوم دكتر قدراله مقيميان
كالسه:

22/1/72تاريخ وقف: 
شماره و تاريخ وقف نامه: فاقد شماره

دفترخانه تنطيم سند: سند رسمي ندارد
رقبه 12تعداد رقبات: 

نيت واقف: بهره برداري آموزشي دانشجويان دانشكده بهداشت
دستگاه آپارتمان 12مورد وقف: 
دانگ 6 ميزان وقف:

نام متولي: رئيس دانشگاه
ترتيبات توليت:

نام ناظر: فرزندان واقف
ترتيبات ناظر: ندارد

تهران 2فرعي اصلي بخش  42902و  41469و  27927پالك ثبتي: 

نوع وقف:

آدرس: خ دكتر بهشتي، خ خالد استانبولي

*انتفاع

منفعت
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بانو بتول عبده صلحنامه

است دهيحوزه ثبت تهران به ثبت رس 29در دفترخانه شماره  1344آبان ماه سال  دوم كشنبهي 46327شماره  يسند ط نيا

صلح نامه :سند نوع

كوچه هيريام ابانيساكن تهران خ نيتهران فرزند مرحوم آقا نورالد 3از بخش  2524بانو بتول عبده ش ش  هي: سركار عل مصالح
محمد عبده يمنزل جناب آقا ياميم

از مادران و نوزادان تيمتصالح: بنگاه حما

-281) شامل قطعات  يقطعه هزار متر 5متر مربع ( 5000كه به مساحت  نيدانگ پنج قطعه زم 6مصالحه و حدود آن :  مورد
دفتر نيا 17/10/34 -33270نامه شماره  ميو تقس رانيثبت شم 21/9/34 – 15220شماره  يكيتفك 282-283-231-232

شماره تياز مورد ثبت سند مالك ياصل 72از  يفرع 2تهران پالك شماره  ازدهيبخش  -زرعه م يشده از اراض يخانه مفروز مجز
بوده و افراز به ------ اتيو از خصوص دهيكامل متصالح رس تيدوم امالك بخش مربوط كه به روئ -دفتر  169صفحه  1769

است: ريبه شرح ز يكيتفك قتصرف دارد حدود مطاب

مذكور تيمطابق سند مالك ي) و حقوق ارتفاعشده است ديق تيطبق سند صلح نامه و اسناد مالكحدود پنج قطعه مورد صلح (
است. دهيمصالح صادر گرد ينداشته و بنام بانو ياست كه شماره چاپ

يساخت تهران كه بعد العقد منافع مورد مصالحه قبال به كس ينبات زرد شهر سير كيو  جيوجه را اليالمصالحه : مبلغ ده ر مال
واگذار نشده است.

شگاهيزا ليمادران و نوزادان از قب تيمربوط به بنگاه حما يساختمان ساتيمزبور به منظور احداث تاس ياراض نكهيبه ا نظر
كه ديشود. لذا ضمن العقد مقرر گرد يبداند به بنگاه مزبور اهدا م يو آن چه كه بنگاه مقتض اريس ييماما سيو سرو يخانوادگ

كه جزء يمنطقه ا متيمتصالح بوده باشد موارد مصالحه از نظر اخذ حق الثبت طبق ق نگاهبه عهده ب يساختمان ي نهيهز هيكل
سعادت آباد ياراض يمزروع ياتينامه مال يشد و گواه يابيارز الير 500،000واقع است بمبلغ  - يهفت اراض يمنطقه ا كيبند 
به يدكتر محمد موتمن يجناب آقا لهيسند به وس نياست و ا دهيدصادر گر رانيشم ييدارا 19/2/1342-4244شماره  يط

آن بنگاه تكميل و امضاء گرديد. 2/8/1344-3799مادران و نوزادان به موجب نامه شماره  تيعامل بنگاه حما ريعنوان مد

خورشيدي 1344بتاريخ دوشنبه سوم آبان ماه 

ليمحل امضاي بتول عبده و محمد موتمني و جمال الدين جما
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  نامه صلحخالصه 

  مصالح: سركار خانوم بتول عبده
  متصالح: بنگاه حمايت از مادران و نوزادان

  قطعه هزارمتري 5هزار متر زمين در  5مورد مصالحه: 
  مال المصالحه: ده ريال و يك سير نبات زرد شهر تهران

  محل: اراضي سعادت آباد بخش يازده تهران
تماني مربوط به بنگاه حمايت از مادران و نوزادان از قبيل زايشگاه و غيره و آنچه بنگاه منظور از صلح: احداث تاسيسات ساخ

  صالح بداند
  پالك طبق سند

  قطعه هزاري متري جمعا پنج هزار متر مربع 5دانگ  6ميزان صلح: 
  
  

   



115

صلح نامه
  بيمارستان حضرت علي اصغر (ع)
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چيدخت باتمانقل نيبانو پروصلح نامه 

است دهيبه ثبت رس 96در دفتر خانه شماره  25/11/94 خيدر تار 77857تحت شماره  سند نيا

سند: صلح نامه نوع

يكيمتر مربع قطعه دوم تفك 75/275حت ه مسامان واقع در طبقه همكف بدستگاه آپارت كيصلح حدود آن : شش دانگ  مورد
تهران با قدرالسهم 1مذكور واقع در بخش  ياز اصل يفرع 2381از پالك  ماندهيمفروز و باق ياصل 3467از  يفرع 30348بشماره 

نو عرفيه آ هيآن با جميع متعلقات شرع ينامه اجرائ نيمشاعات و مشتركات و طبق قانون تملك آپارتمانها و آئ رياز عرصه و سا
مرقوم تيشرح سند مالك محل وقوع مورد صلح اقدام به صلح نموده و محدوده به تيفيو ك تيمتصالح با اطالع كامل از كم

حقوق مصالح نسبت هياز آن به انضمام كل يئيو عرفيه بدون استثناء ش هيملحقات و متعلقات و منضمات شرع هي. با كل باشديم
مربوطه در صورت داشتن و اشتراك لوازم مربوطه به آنها عيدر مورد معامله با وام و ودا وبهپرونده برق و آب و گاز منص ازيبه امت

سند نيا فيو نامبرده به اطالع كامل از مفاد و مندرجات و كم و ك دهيكامل متصالح رس تيدر السهم و مورد صلح كال به روبق
باظهاره و قبض و غهيصحت صلح اعم از ص طيشرا هيالذكر عالمة و عامدا اقدام به انجام مورد صلح نمود . كل ليذ يهايو گواه

الذكر و ليذ طيبه استثناء شرا دياسقاط گرد نيغبن هر چند فاحش از طرف اريخصوصا خ اراتياجرا شد كافه خ رهياقباض و غ
قبول و اقرار شخصاتوقوف كامل از محل وقوع و حدود و م تيمنتقل نشده است و متصالح با رو يمنافع مورد صلح قبال به كس

مورد مصالحه نمود.به تصرف و قبض 

:ديشرط و مقرر گرد نيطرف نيو التزامات : ضمن العقد الزم ب طيشرا

حق هر گونه استفاده و زين شيخو اتيبوده و مصالح در طول ح يمنافع مورد صلح مادام الحياه مصالح متعلق به و .1
.نسبت به منافع مورد مصالحه را خواهد داشت شخصرا با هر كس و هر  يانعقاد هر نوع قرارداد

به نقل و انتقال مورد صلح را ولو به امنتجينقل و انتقال  چگونهيكه متصالح مادام العمر مصالح حق ه ديمقرر گرد .2
كال مشاعا ايصورت جزا  چيوجه و به ه جيمازاد مورد مصالحه را به ايرا از اصل و  رهيصورت صلح حقوق و وكالت و غ

.مصالح خواهد بود يصلح از سو نيايا مفروزا ندارد در صورت تخلف متصالح موجب فسخ 
حق قائم به شخص بوده و پس از فوت مصالح منافع مورد مصالحه نيو ا باشديمصالح م اريالحه در اختمنافع مورد مص .3

.باشديم تيقابل تور ريو غ ابديمورد مصالحه است و قهرا به متصالح انتقال م نيتابع ع
متصالح بدون همچنين مصالح (مالك منافع) اختيار فسخ صلح حقوق را در هر زمان و مكان و بدون حضور و اطالع .4

پرداخت وجهي را خواهد داشت و ضمنا مبلغ مندرج در مبلغ مورد مصالحه جهت تعيين حقوق دولتي (حق الثبت)
ميباشد.

تبصره: اين سند در راستاي قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب مجلس شوراي اسالمي تنظيم و مراتب و مفاد
ون تسهيل اسناد رسمي كليه بدهي هاي احتمالي از قبيل عوارضآن به طرفين تفهيم گرديد و بموجب بند ج قان

نوسازي و شهرسازي و ماليات و نقل و انتقال و غيره را قبول و متعهد به پرداخت آن بهر مرجع و مقام ذيصالحي
گرديدند.
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د متصالح مستندات: گواهي دارائي و شهرداري طبق قانون تسهيل اسناد رسمي تنظيم گرديد. ضمنا بموجب همين سن
متعهد و ملتزم گرديد كه مال مورد مصالحه را فقط در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي و درماني و در صورت تعذر در 
استفاده از مورد مصالحه آن را پس از تصويب هيئت امناي دانشگاه تبديل به احسن نموده و وجه حاصله را در 

ه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران مي بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر (ع) كه زير مجموع
باشد و يا مرمت و يا احداث بنا بنام همسر مصالح جناب آقاي مهدي ساعتچي و خانم پروين دخت باتمان قلح با قيد 

  اسم ايشان در سر بناي احداثي آن اقدام نمايند.
  امضاء:

  خالصه وقف نامه

  قليچنام موقوفه: بانو پروين دخت باتمان
  كالسه:

  25/11/94تاريخ وقف: 
  شماره و تاريخ وقف نامه: 

  96دفترخانه تنطيم سند: 
  تعداد رقبات: يك رقبه

  نيت واقف: زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و يا درماني
  دانگ يك دستگاه آپارتمان 6مورد وقف: 

  متر مربع) 275دانگ ( 2ميزان وقف: 
  نام متولي: دانشگاه علوم پزشكي ايران

  يبات توليت:ترت
  نام ناظر: 

  ترتيبات ناظر: 
  فرعي 2381اصلي مفروز از پالك  3467فرعي از  30348پالك ثبتي: 

  

  نوع وقف: 

  

  طبقه همكف 3آدرس: خ آفريقا خيابان شهيد عاطفي كوچه رفيع پالك 

   

*   انتفاع  

 منفعت  
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ايرنيبانو فاطمه پ يثلث باق يمتصد ايرنيدكتر ابوالقاسم پ صلح نامه

.است دهيبه ثبت رس 231 يدر دفتر اسناد رسم 7/3/1345مورخه  6971شماره  يد طنن ساي

نوع سند: صلح نامه

تهران 2صادره بخش  2054) دارنده شناسنامه شماره رالدولهي(مش ايرنيفرزند شادروان حسن پ ايدكتر ابوالقاسم پرن ي: اقا مصالح
نامه شماره تيبموجب وص ايرنيمرحومه بانو فاطمه پ يبر ثلث باق يبعنوان تصد 150شماره  يمنوچهر ابانيساكن تهران خ

دفتر 19/9/25مورخ  10شماره  ليمادران و كودكان ثبت شده ذ تي: بنگاه حما متصالح 1335و هشتم بهمن ماه  ستيمورخه ب
يوجب آگهعامل بنگاه مزبور بم ريصادره بخش نه تهران مد 22968دكتر محمد بشناسنامه شماره  يثبت شركتها كه جناب آقا

معامله نيكشور بنام از طرف بنگاه مزبور ا يروزنامه رسم 7/4/24 -36/14414درج در صفحه شماره من 24/3/31-569شماره 
كوچك اطيو ح يغرب ميباب عمارت با حر كي، مورد صلح و حدود آن شش دانگ  دينما يرا واقع و سند مربوطه را امضا م

مربع به پالك متريدس زدهيآن بمساحت دو هزار و چهارصد و ده متر و س يباغچه شمالو  يبزرگ جنوب اطيآشپزخانه و ح يشرق
مرحومه بانو يثلث باق 1335و هشتم بهمن ماه  ستينامه مورخه ب تيتهران كه بموجب وص 2واقع در بخش  367از  يفرع 4

يامالك بخش مربوطه شماره چاپ 491دفتر  245صفحه  61609شماره  تياست مورد ثبت و محدوده سند مالك ايرنيفاطمه پ
به مصالح واگذار يو بهداشت يدرمان ساتيهرگونه تاس ايو  مارستانيب سيصلح به منظور تاس دكه مور 623493 تيورقه مالك

گرم نبات موهوب ماخوذه با قرار مصالح و اسقاط كصدياست . مال الصلح مقدار  دهيواگذار نگرد يشده و منافع آن هم قبال به كس
نييتع يو متصالح قبول صلح و اقرار بتحويل و تصرف مورد صلح نمود . برا نيغ اريخ ياز طرفين بعمل آمد حت اراتيافه خك

شد . تذكر : مورد صلح ميتقو اليبمبلغ چهارصد و پنجاه و سه هزار ر تيدر سند مالك ديمف متيحق الثبت مورد صلح طبق ق
يدو شهردار هيناح 1/3/45 – 2/ ش  6241مفاصا حساب شماره  اخذ نشد و ياتيالبوده و م ياتينامه مال نيآئ 4مشمول بند 

د بعهده متصالح است كهداشته باش يمعوقه و احتمال يبده يوانيبابت حقوق د خيتار نيتهران ارائه شد و چنانچه مورد صلح تا ا
.بپردازد

يقمر 1386برابر با پانزدهم ماه صفر  يديخورش 15/3/1345 خيبتار

ايرني: ابوالقاسم پ يحل امضام
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  نامه صلحخالصه 

  دكتر ابوالقاسم پيرنيا به تصدي بر ثلث باقي بانو فاطمه پيرنيانام موقوفه: 
  كالسه:

  7/3/45تاريخ وقف: 
  15/3/1345مورخه  6971شماره و تاريخ وقف نامه: 

  تهران 231دفترخانه تنطيم سند: 
  تعداد رقبات: يك رقبه
  مارستان و يا هرگونه تاسيسات درماني و بهداشتينيت واقف: تاسيس بي

  مورد وقف: خانه و زمين بشرح سند
  نام متولي:

  دانگ 6ميزان وقف: 
  ترتيبات توليت:

  تهران 2واقع در بخش  367فرعي از  4پالك ثبتي: 
  نام ناظر: 

  ترتيبات ناظر: 
  

  نوع وقف: 

  

  9ا پالك خ جمهوري اسالمي، خ الله زار شمالي، كوچه پرني آدرس:

   

*   انتفاع  

 منفعت  
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موقوفات
)ص( رسول حضرت بيمارستان
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  مرحوم محمد سپهوند موقوفه
  

 است. دهيبه ثبت رس 153در دفترخانه شماره  3/10/76مورخه  104851سند تحت شماره  نيا

 سند : وقف نامه نوع

 

 هيا كانوا يعملون (سوره نحل آو هو مومن فلنحيينه حياه طيبه و لنجزينهم أجرهم باحسن م يعمل صالحا من ذكر او اثن من
و به  يخوش يزندگان مشيده يشك زندگان ياو مومن باشد ب كهيزن در حال اياز مرد  ستهيشا ي) هر كه انجام دهد كردار97
  .دادنديانجام م وستهيكه پ يكين ابلرا در مق كوكارانين نيا ميپاداش ده نيقي

 1301صادره كوهدشت متولد  4110شناسنامه شماره  يرزند محمد ولمحمد سپهوند ف يآقا ديحاضر دفتر گرد ريز خيدر تار
و بعد از حمد وثنا بدرگاه  7326483تلفن  101 قيمجتمع شقا ينيبست حس يب يميرح ابانيجشنواره خ ابانيتهران خ ميمق

پرچمدار مشعل داره خلق و  تيكه چراغ هدا امبرانيمقدس همه پ شگاهيمهربان جل جالله و درود فراوان به پ دهخداوند بخشن
با محبت  نكهيمعاد حضرو نشر و سوال قبر و عالم برزخ و بطور خالصه آنچه كه اسالم گفته است و با اعالم ا تيو حقان دنديتوح
باور و  نيآمده ام و انشاء اله با هم ايبدن طالبيابن اب يمسلمانان حضرت عل ممومنان و نور چش ريبخصوص ام تياهل ب تيو وال

 ريرا ترك خواهم نمود به قصد تقرب به درگاه حضرت سبحان و شفاعت ام ايبرحمت و مغفرت حضرت حق دار دن ديام اعتقاد و
 مومنان و سردودمان امامنان وقف موبد و حبس مخلد نمودم :

مربع كه مساحت  متريبه مساحت شصت و نه متر و هفتاد و هفت دس يدستگاه آپارتمان در طبقه همكف شرق كي دانگ شش
 ستيشماره پنج به مساحت پنج متر و ب يبانضمام انبار يكيچهار تفك فيمربع آن بالكن است رد متريو دو دس يشش متر و س

از پالك  يمفروز و احداث ي. اصل يشماره چهار پالك هزار و چهارصد و پنجاه و نه فرع يمربع واقع در شرق انبار متريو پنج دس
تهران بقدرالسهم از مشاعات و مشتركات طبق قانون  ازدهيبخش  هيمذكور واقع در جواد ياز اصل يهزار و چهارصد و چهار فرع

كه  193155بشماره ثبت  570دفتر  253. صفحه 15878 يبشماره چاپ تيجلد سند مالك كيتملك آپارتمان ها مورد ثبت 
منتقل شده است  نجانبيتهران به ا 85دفتر  7/10/67 -92726صادر و برابر سند  يريغالمرضا م يبنام آقاس 16/06/67مورخه 
بشرح مندرج در سند  يو آب لوله كش يداريبشرح سند خر يو برق اشتراك 2/1580722بشماره  يبرق اختصاص يو دارا

سابق  يكيبه قطعه سوم تشك ستيواريبراه پله شرقا د ستيواريمحدود است شماال در و د تيباشد و برابر سند مالك يم يداريخر
مشترك با آپارتمان  است يواريغربا در سه قسمت كه قسمت اول و سوم د اطيح يبه فضا ستيواريالكن و پنجره و دبا ب نوباج

غربي همين طبقه دوم پنجره و ديواريست به نورگير كف اين طبقه با سقف طبقه تحتاني و سقف آن با كف طبقه فوقاني مشترك 
ز آن جهت كمك به بيمارستان حضرت اميرالمومنين علي (ع) واقع است بشرحي كه مالك و متصرف هستم بدون كسر چيزي ا

ء مورد وقف صرف مساعدت در تهران شهرآراء آنرا اجاره داده عوايد و اجاره آن پس از وضع هزينه هاي الزم جهت نگهداري و بقا
ز فوت اينجانب با اداره اوقاف و و كمك به بيمارستان مذكور نمايند و توليت آن را مادام العمر به شخص خود قرار دادم و پس ا

امور خيريه تهران و يا هر سازمان و اداره و نهادي كه احيانا قائم مقام اداره مذكور باشد تعلق نمودم كه بشرح فوق و با توجه به 
  صالح و حرفه وقف اقدام نمايد و مورد وقف را بتصرف وقف داده بعنوان متولي اعالم بتصرف مي نمايم.
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و پس از فوت ايشان حق التوليه متوليان بعد برابر عرف %90عالم نمود حق التوليه مشاراليه در زمان حيات ايشان ضمنا متولي ا
و مقررات اداره اوقاف خواهد بود.

مورخ 0115/100786مالياتهاي شرق و برابر استعالم  035/25سر مميزي  6/76-838/035/35اين سند با توجه به نامه دارايئي 
ريال 1500تنظيم حق الثبت مبلغ  837333الي  19/08/76 -2437ثبت بازداشت و بند ز نيست و نوسازي بشماره  01/10/76

صادر و 922521ريال اخذ قبض تحرير  10600به بانك ملي تاديه حق التحرير و بهاي اوراق مبلغ  99200برابر رسيد شماره 
تسليم شد.

شمسي 1376بتاريخ هفدهم ديماه 

نامه وقفخالصه 

نام موقوفه: محمد سپهوند
كالسه:

3/10/76تاريخ وقف: 
3/10/76مورخه  104851شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 153دفترخانه تنطيم سند: 
تعداد رقبات: يك رقبه

نيت واقف:
مورد وقف: يك دستگاه آپارتمان

نام متولي: واقف
دانگ 6ميزان وقف: 

ترتيبات توليت: اوقاف
طبق سند پالك ثبتي:

نام ناظر:
ترتيبات ناظر:

نوع وقف:

طبق سند 11آدرس: جواديه بخش 

انتفاع

* منفعت
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  )15936( چيباتمانقلمهدي موقوفه مرحوم 
  

آمده اسن مشخصات اوليه  "دوره مجلس شوراي ملي 24فهرست اسامي و مشخصات نمايندگان "براساس جدولي كه در كتاب 
  وي عبارت است از:

د شد تحصيالت وي را متعارف ذكر كرده يعني داراي سواد خواندن و نوشتن بدون داشتن مدرك تحصيلي متول 1281وي به سال 
بوده است شغلش بازرگاني و از جمله مالكان محسوب شده است وي در دوره پانزدهم مجلس به عنوان نماينده اردبيل منتخب 

  شده است.

بازرگان و سرمايه دار معروف و از مالكين « مورد او چنين آمده است:در كتاب شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران در 
  ».به فكر سياست افتاد به حزب قوام السلطنه پيوست و خود را كانديداي وكالت مجلس نمود 1325بزرگ ايران، در 

  از وي سند وقفي باقي مانده كه به شرح آتي آورده شده است.

 

 است دهيبه ثبت رس 78شماره  يدر دفتر اسناد رسم 20/2/1325مورخه  15936سند تحت شماره  نيا

  نوع سند: وقف نامه 

 

فرزند مرحوم ابوالقاسم بشناسنامه شماره سه هزار و پنجاه و پنج از بخش  چيباتمانقل يمهد ينام خداوند بخشنده مهربان آقا به
خداوند  يو خشنود تيو رضا هيحقه جعفر قهيراز ط يروياز همان قبل به پ يمنزل شخص هيزعفران ازدهيچهار تهران ساكن بخش 

 يباشند برا يدارا م يجهان فان نيكه در ا يملكيو ما ييدارا هي(ص) مصمم بودند كه كل لهبزرگ و رسول اكرم محمد ابن عبدا
 خيمنظور و مشورت در تار نيا يو جهت اجرا ندينما يبضاعت و مستمند وقف شرع ياستفاده عموم باالخص اشخاص ب

 يبه امضا نيمز خيهم در همان تار يمحترم كشور نموده و صورتجلسه ا يها تيو شخص هياز مقامات عال يدعوت 29/1/1333
است  دهيگرد ميتنظ ياحمد امام ديو دكتر س يو دكتر پور همان و نجم المك انيگلشائ يعباسعل -سردار فاخر حكمت  انيآقا
باشد  يم يگانيبا يمل يشورا -مجلس  سيسردار فاخر حكمت رئ يقاآ ابنسخه از صورت مجلس مذكور فعال در خدمت جن كي

عادل و  يخدا يينامبرده و پس از حمد و ثنا چيباتمانقل يمهد يآقا دنديحاظر گرد ريز خيمذكور در تار ماتيو تصم رويلذا پ
و امامت  تين عبداله (ص) و والاب دمحم تيعالم بشر ياالنام و هاد ريمتعال و اقرار به نبوت حضرت خ زديا تياعتراف به وحدان

مندرج در صورت جلسه مذكور وقف  ماتياز تصم يقسمت ياجرا يفرزندان او برا ازدهيمرتض (ع) و  يعل انيمتق يحضرت موال
 ريز شگاهيطبقه آن نما كيدستگاه عمارت چهار اشكوبه كه  كيسه دانگ مشاع از شش دانگ  ينمود تمام يو قانون هيشرع
باشد و چهار باب  ينه باب مغازه كوچك و بزرگ كه پنج باب مغازه آن در تصرف واقف م يطبقه دارا كيو  تمام مهين ينيزم

دستگاه  كي زيباشد و طبقه چهارم ن يم ريو دا اليرو نمايهم در اجاره اشخاص است و طبقه سوم آن محل س گريمغازه د
باشد .  يناقص و ناتمام م ونيو دكوراس يكش ميرنگ و س و انو مبلم يكار ديسف ثيتمام ساخته شده كه از ح مهين ينمايس

از  يمتر مربع به شماره هفتاد و سه فرع ستيبه مساحت دو ياول نيمستحدثه در سه دانگ مشاع از شش دانگ سه قطعه زم
و سه و  نصدصفحات پا ستيهزار و ب ستيو ب جدهيهزار ه ستيشماره ب تيشماره سه هزار پانصد و ده مورد ثبت اسناد مالك
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يمربع به شماره شصت و شش فرع متريو چهل دو متر پنجاه و سه دس ستيبه مساحت دو يو دوم ازدهيپانصد هفت و پانصد 
هزار و دوازده صفحه چهارصد هفتاد و هشت و ستيشماره ب تيمورد ثبت سه برگ سند مالك ياز شماره سه هزار پانصد ده اصل

به مساحت يو سوم هيو پنجاه  كصديو نود و پنج و چهار صد و نود و نه دفتر  ارصدهزار شانزده صفحات چه ستيشماره ب
هزار و ستيشماره ب تيسند مالك مورد سه برگ ياز شماره سه هزار و پانصد و ده اصل يششصد متر مربع به شماره شصت فرع

دفتر امالك بخش كيو پنجاه و  كصديده صفحات چهارصد و هفتاد و پنج و چهارصد و هفتاد و نه و چهارصد هشتاد و سه دفتر 
شاه رضا كه سابقا ابانيباشد واقعات در تهران بخش سه حسن آباد خ يمرقوم م تيبر طبق ورقه مالك كيمربوطه كه حدود هر 

دستگاه عمارت چهار اشكوبه مرقوم كيمذكور محل استخر رامسر بوده و فعال در شش دانگ رقبات نامبرده احداث  اترقب
بمصارف حيصح تيبا رعا ريبه شرح ز يستيآنها با داتيباشد و عا يمورد وقف م انيسه دانگ مشاع آن عرصه و اع و دهيگرد

به نام موقوفات و رانيا يدر بانك مل يشده و حساب يجمع آور خيتار نيااز  يستيموقوفه مرقوم با داتيعا -معينه برسد الف
از وجوه موجوده در حساب مندرج -شود ب يو نگهدار ختهيبه آن حساب ر مفتوح شده و چيباتمانقل ليفام هيريخ مارستانيب

ملك موقوفه به كارگران و اشخاص نقروض كه از بابت ساختما اليو پنجاه هزار ر ستيدر مرحله اول مبلغ دو يستيدر بند الف با
كه يشود و بطور ليزبور تكمموقوفه از محل م ينواقص ساختمان ها هيكل يستيبدهكار است پرداخت شود و سپس با گريد
و نمايحق اجاره دادن سه محل س چگاهيه انيمورد وقف مشاهده نگردد تبصره متول يدر ساختمان ها ينواقص چيه گريد

ياز وجوه حاصله از رقبات مورد وقف كه به شرح مندرج در بند الف نگهدار -ج  نديخودشان اداره نما يستيو با درا ندارن شگاهينما
در يستيوقفنامه است با نيكه در بند ب ا ينمودن موضوعات يباشد ) پس از انجام و عمل يحاصله وقف م ديعوا شود ( يم
كه كمتر از پنجاه هزار متر يدهند قسمت يوقف اختصاص م يو برا دطرشت در راه كرج دارن يكه واقف در اراض يها ينيزم

و مدرن ديبا اسلوب جد يتختخواب ستيدو مارستانيدستگاه ب كيآن در  يكش واريو د قينباشند انتخاب و پس از حفر چاه عم
يو خارج يداخل نيدسو با مشاورت مهن حيصح يو فن ياالمكان از نظر بهداشت يحت يستيبا مارستانيساخته شده و نقشه ب

يها مارستانياز ب يكي مزبور مارستانيكه ب يشده به نحو هيته يبطور آبرومند مارستانيلوازم مربوط به ب هيگردد و كل هيته
شدن موضوع بند ج يوجوه موجوده در بند الف پس از عمل الير ونيليمبلغ سه م -د ديبه شمار آ انهيمجهز كشور در خاورم

يداريمنظور خر نيجهت ا چيباتمانقل يكه آقا ينيدر زم ليدر شهر اردب مارستانيدستگاه ب كيساختمان  نهيمصرف و هز يستيبا
كه ندينما ميتنظ يموظفند نقشه را طور لياردب مارستانيمربوطه ساختمان ب انيلوازم مربوطه برسد و متصد هيلنموده اند با ك

اليبا مبلغ مذكور به اتمام نرسد مبلغ پانصد هزار ر مارستانيكه ساختمان ب يمزبور باتمام برسد و در صورت الير ونيليبا سه م
شدن موضوعات مندرج در يو پس از انجام و عمل نديآن بنما هيج ساختمان و اثاثتوانند خر يهم اضافه بر مبلغ فوق الذكر م

مذكور مارستانيدر ب يمصرف نگاهدار بهشود  يم يحاصله موقوفات مرقومه كه به شرح بند الف نگهدار داتيعا هيبند (ج) كل
مارستانيكه از ب يو هر مقدار وجوه ديبضاعت حتى االمكان خواهد رس يب مارانيو معالجه ب ي(ج و د و نگهدار يدر بندها

بضاعت و يب مارانيمعالجه ب نهيشده و هز ختهيدر حساب مفتوحه در بند الف ر يستيشود با مارستانهايب ديممكن است عا
لزومات مربوط به آنها عرصه هي(ج و د) با كل يمندرج در بندها مارستانيدو ب يگردد . تبصره پس از اتمام ساختمان ها ندمستم
مارستانيبر دو ب تيريمد نيبر موقوفات مزبور و همچن تيتول -و  ديخواهد رس چيباتمانقل ليخيرية فاممورد موقوفات  انيو اع

شخصا نتواند در امر يكه به جهات يباشد و در صورت يم هيباشد با شخص مشارال يم اتيح ديكه واقف در ق ينامبرده تا زمان
انيبا سه فرزند معظم له آقا مارستانيموقوفات مرقومه و در ب تيريو مد تيولت نديفوت نما نكهيا ايو  نديدخالت نما تيتول

قادر به انجام امور ايسه نفر نتوانند و  ايدو نفر و  اينفر  كيكه  يباشد و در صورت يم چيو بهمن باتمانقل دونيهوشنگ و دكتر فر
سن و در بيخواهد بود به ترت چيو محمد باتمانقل وشيارد انياقف اقاو گريبا دو نفر فرزندان د تيريو مد تيمزبور نباشند تول
آنها را اول و ارشد آنها اگر ذكور باشد ذكور و از ذكور نباشد اناث خواهد ياز نامبردگان جا كيفوت هر  ايو  يريصورت كناره گ
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 يحت يستيخارج نخواهد شد و با چيمانقلبات لياز فام هيريها و موقوفات خ مارستانيب تيريمد تيتول يگرفت و به عبارت اخر
و محوله را به نحوه  يخارج كشور نموده تا بتوانند وظيفه وجدان ايرا در داخل و  ديعلوم طب جد چياالمكان اوالدان باتمانقل

ه تهران دانشگا سيدو رئ يمل يمجلس شورا سيرئ يكيها  مارستانيب رانيو مد انيبر اعمال متول نيناظر -ز ندياحسن انجام نما
خود سه نفر را به عنوان نظار  نياز ب يباشد نظار مرقوم هر سال يوقت م ييدارا ريپنج وز يبهدار ريچهار وز يدادگستر ريزسه و
 يدر هر نظار اصل يستيبا چيباتمانقل ليفام هيريخ يها مارستانيموقوفات و ب رانيو مد انيمتول -انتخاب خواهند نمود ح  ياصل

از  كيهر  ينموده و برا هيكامل و روشن ته حاتيرا با توض مارستانيموقوفات و دو ب نهيو هز داز درآم يارشو گز النيسه ماه ب
 انياز آقا كياز شخص آنها ارسال دارند و چنانچه هر  ديدو قبضه و اخذ رس ينسخه جداگانه با پست سفارش كينظار محترم 

 النيب داريد خيروز از تار ستيتوانند در ظرف ب يم دض داشته باشنارسال شده اعترا النينظار نسبت به عملكرد مندرج و ب
ارسال شده را  النيشدن مدت مذبور ب يپس از سپر رانيو مد انيمتول ياعالم دارند و ال رانيو مد انياعتراض خود به متول

به ترازنامه  ظاراز ن يكيراض خواهند نمود و در صورت اعت تيكرده و عدم اعتراض آنها را هم حمل بر توافق و رضا يتلق حيصح
رخ داده باشد مرتفع نموده  يدر صورت ارسال يكامل و اگر چنانچه اشتباه حاتيموظفند توض رانيو مد انيمتول يارسال النيو ب

قانع  رانيو مد انيمتول حاتيكه اعتراض نموده به توض ينشده و ناظر يشخص معترض ارسال دارند و اگر چنانچه اشتباه يو برا
دارند و در هر صورت چنانچه  افتيكتبأ در گريخود را از سه نفر نظار د النيصحت تراز نامه و ب رانيو مد انيلمتو يستيد بانشو

دادستان شهرستان در امر اختالف  يستيبا نديننما يو گواه قيرا تصد يارسال النينظار صحت تراز نامه و ب انيسه نفر از آقا
 دهياو برگز ياشخاص متخلف بجا ايبركنار و اوالد ارشد شخص  متخلفكشور شخص  يردخالت نموده و بر طبق مقررات جا

و الزم  يانتخاب شود قطع چياوالدان باتمانقل نياشخاص متخلف ولو از ب ايشخص  نيينظار در تع انيخواهد شد و نظر اكريث اقا
ادامه امور موقوفات  يكه برا يسبت به اعمال و اقداماتاعتماد كامل نظار محترم را ن يستيبا رانيو مد انيخواهد بود متول هيالرعا

در خاندان  شهيهم چيباتمانقل ليفام هيريخ مارستانيموقوفات ب رانيو مد انيو در هر صورت متول نديجلب نما ندينما يم
نظار از  انيآقا يبرا انهيسال النيموظفند ب رانيمدو  انيخواهند نمود و در هر سال متول فهيذكورا و اناثا انجام وظ چيبتمانقل

ماه تمام به شرح مرقوم  كي النيانها ارسال دارند و مدت اعتراض بابت ب يو به شرح مرقوم فوق برا هيعملكرد و اقدامات خود ته
در  يوقت دعوت فيرو نهم خرداد از نظار محترم و معا ستيموظفند در هر سال در روز ب رانيمد انيمتول نيباشد و همچن يم

 رانيو مد انيبه متول كجاياقدامات و كاركرد خود را  جهيو نت انهيسال النيتهران به عمل آورده و گزارش ب ستانماريسالن ب
چون از منافع سه دانگ مشاع از شش دانگ پنج باب مغازه فعال خود واقف  -ط ندياستحضار حضار قرائت نما يبرا مارستانيب

 اليمبلغ پنج هزار ر انهيسند ماه نيا خينشده باشد از تار يوقت دخل و تصرف دينسبت به عوا نكهيا يبرا از دينما ياستفاده م
مرقوم در تصرف  ينامبرده به حساب موقوفه پرداخت خواهد شد و پس از فوت واقف چنانچه مغازه ها يبابت ماال اجاره مغازه ها

كه باجاره اشخاص واگذار شود اجاره  يو در صورت نديپرداخت نما زانيم نيهم هاجاره انها را ب يستيبا ردياوالدان واقف قرار گ
كسب  يمغازه ها يكه از راه واگذار يهر نوع درآمد نيو همچن دينما قيتطب دياجاره مشابه با زانياجاره با م زانيآنها را كه م
و  نمايساختمان سانجام شود پس از اتمام  نظار يبا موافقت قبل ديبا يواگذار نيشود و ا ختهيبه حساب وقف ر ديشود كال با

 انيمتول نيسه آن ب يو صد هينظار بالسو انيآقا نياز كل درآمد حاصله ب يصورت دياز آنها با يمورد وقف و بهره بردار مارستانيب
در بند د به  ندرجم هياول انيكه سه نفر متول يخواهد شد كه در صورت ميبه عنوان حق الزحمه تقس هيموقوفه بالسو رانيو مد
اشغال خواهد  چيو محمد باتمانقل وشيدار انياز آنها را آقا كيهر  يسن جا بيخود نباشند به ترت فير به انجام وظاقاد تيريمد

اوالدان  نيخواهد شد و چنانچه اوالد ذكور وجود نداشته باشد از ب نييتع هياوالدان ارشد ذكور سه نفر اول نينمود و نفر سوم از ب
باشد و در خاتمه  يسه متول يموقوفه دارا يستيسن انتخاب خواهد شد در صورت با بيبه ترت چيو محمد باتمانقل وشيان دارياقا

باشد در امور موقوفه  سريتوانند و م يموقوفه خواهش و تمنا دارم تا انجا كه م رانيو مد انينظار محترم و متول انياز جنابان آقا
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را ناظر بر اعمال خود دانسته و مطمئن باشند كه خداوند متعال  در هر حال خداوند متعال شهيمو منظور و ه يو واف يكاف يسع
پر موقوفه نمود . بنابر  تيبه آنها اعطا خواهد فرمود واقف اقرار معترف موارد وقف به عنوان تول ريخ يدر مقابل اعمال انها جزا

انچه در ضمن امور مربوط به موقوفات چن ديگرد يمراتب مرقوم جار رب هيشرع غهيرقبات نامبرده به تصرف وقف درآمده و ص نيا
در اساس  نكهيوقف نامه را به نظر خود دارند مشروط به ا نيمواد مندرج در ا ليو تبد رييآمد كند واقف حق تغ شيپ ياشكاالت

دوم  خيبه تار ديتقوم گرد الير زارو پانصد ه ونيليم ستيحق ثبت مورد وقف به مبلغ ب نييتع يوارد نشود و برا يعقد وقف تنزل
متعامل  تيبه احراز هو چيو هفتاد و پنج محل امضاء باتمانقل صديپنج دهم رمضان برابر هزار و س يو س صديهزار و س بهشتيارد

 حيصح يعالمت آمده ( سنجر) قلم خوردگ ريدر سطر چهارم صفحه چهار ز نجانبيورقه در دفتر ا نيتمام مراتب مسطوره در ا
 اريباشد دفتر  يتر مرو نوشت برابر ثبت سر دف .ستا

 واقفمحل امضاء 

نامه وقفخالصه   

  باتمانقليچمهدي نام موقوفه: 
  كالسه:

  20/02/1335تاريخ وقف: 
  20/02/1335مورخه  15936شماره و تاريخ وقف نامه: 

  تهران 78دفترخانه تنطيم سند: 
  تعداد رقبات: 

  ن بي بضاعتمعالجه بيمارا –نيت واقف: احداث بيمارستان در تهران و اردبيل 
  طبقه و چند باب مغازه و ... 4دانگ عمارت  6دانگ از  3مورد وقف: 

  نام متولي: مهدي باتمانقليچ
  دانگ) 6ميزان وقف: طبق وقف نامه (

  فرزندان واقف –ترتيبات توليت: واقف 
  پالك ثبتي: به اساس سند

  وزير دارايي –وزير بهداري  –وزير دادگستري  –رئيس دانشگاه  –نام ناظر: رئيس مجلس 
  ترتيبات ناظر: 

  

  نوع وقف: 

  

 

  

  

     انتفاع

 منفعت *



يادگار نيكان: مجموعه اسناد موقوفات و محبوسات دانشگاه علوم پزشكي ايران

127

چيباتمانقلمهدي سند مكمل موقوفه مرحوم 

)15936نوع سند ( سند مكمل وقفنامه 

است دهيبه ثبت رس 26/08/35 خيدر تار 34418سند به شماره  نيا

حوزه 87شماره  يدفتر خانه اسناد رسم و پنج يو س صديهزار و س بهشتيمورخ دوم ارد 15936شماره  يوقفنامه ثبت رويپ در
ابانيبخش چهار تهران ساكن تهران خ 3555فرزند مرحوم ابوالقاسم به شماره شناسنامه  چيباتمانقل يمهد يجناب آقا نيتهران ا

كه در اضافه نمودند نيانجمن شهر را هم به ناظر سيو شهردار محترم وقت با ر ديگرد ظرالله زار نو واقف حا يشاهرضا روبرو
را يبضاعت شهردار يب يها ضيقبول نمودند كه ده نفر از مر نيو مخارج وقف حق نظارت كامل داشته باشند و همچن ديعوا

. ندينما يمعالجه و تحت درمان قرار داده و در صورت لزوم بستر

و هفتاد و صديو هزار و س ياثان عيرب زدهميمطابق س يديو پنج خورش يو س صديو ششم آبان ماه هزار و س ستيب خيتار به
يشش قمر

امضاء باتمانقليچ
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)35382( چيباتمانقل يمهد مرحوموقف نامه 

است . دهيرس حوزه تهران به ثبت 2شماره  يدر دفتر اسناد رسم 6/3/1336مورخه  35282شماره  يوقف نامه ط نيا

وقف نامه :سند نوع

بخش چهار تهران 3555فرزند مرحوم ابوالقاسم به شماره شناسنامه  چيانقلباتم يمهد يجناب آقا ديحاضر گرد ريز خيتار در
تهران و بعد چون بر طبق 5936واقف در وقف نامه شماره  چيالله زار نو ، ساختمان باتمانقل يشاهرضا روبرو ابانيساكن تهران خ

. لذا به رديقرار گ يتختخواب ستيتمان دوطرشت وقف ساخ يپنجاه هزار متر از اراض دهيگردبند (ب) وقفنامه مذكور كه مقرر 
شماره هيبخش ده تهران كه طبق پاسخ استعالم 2395پالك  نيمتر مشاع از زم 5000برگ واقف نامبرده مساحت  نيموجب ا

تهران اقدام به 102دفتر  879/22/5/28و  757/25/3/28شماره  يغرب ثبت تهران به موجب اسناد رسم رهيدا 497/23/1/36
و يمتول 15936نمود كه بر طبق مفاد وقف نامه مذكور به شماره  چيباتمانقل يتختخواب ستيدو مارستانياختمان بوقف س

باشد و واقف ملزم است كه پس از يوقف نامه مزبور م ليدر تكم نفكيبرگ جزء ال نيو ا نديعمل و رفتار نما يبعد انيمتول
بوده و مناسب ساختمان يكه مشرف به شارع عموم يتر مفروز آنرا در محلمرقوم ، پنجاه هزار م نيافراز زم فاتيتشر تماما
6/3/1336رار به تصرف مورد وقف نمود . قرار دهد و واقف اق مارستانيمحل ساختمان ب يباشد برا مارستانيب

واقف امضاء

تهران 2دفتر  -رضا فرزانه  يامضا

رونوشت شده است. 9/6/1337ثبت برابر اصل است 
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نامه وقفخالصه 

)15936نام موقوفه: مهدي باتمانقليچ (مكمل وقف نامه 
كالسه:

6/3/36تاريخ وقف: 
6/3/1336مورخه  35382شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 2دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه شماره 
تعداد رقبات: يك رقبه

نيت واقف: احداث بيمارستان
مورد وقف: پنج هزار متر زمين

:نام متولي
متر مربع 5000ميزان وقف: 

ترتيبات توليت:
بخش ده تهران 2395پالك ثبتي: 

نام ناظر:
ترتيبات ناظر:

نوع وقف:
*انتفاع

منفعت
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  )22006( باتمانقليچ  مهدي مرحوم نامه  وقف 
 

 وقف نامه  :نوع سند

 است. دهيبه ثبت رس 6/3/1346 خيدر تار 22006سند تحت شماره  نيا

 

السماء الحمدهللا الواقف على الضمائر المطلع على السرائر و الصلوة على محمد واله شفعاء يوم االخر . قال اهللا تبارك اهللا خير ا بسم
 : تعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم و العدوان . يو تعال

بخش چهار تهران ساكن تهران  3555ه فرند مرحوم ابوالقاسم به شماره شناسنام چيباتمانقل يمهد يكه جناب آقا نيبه ا نظر
و  راتيخود خ يو زندگ اتيبوده اند كه در ح يكوشا و ساع شهيهم چيالله زار نو، ساختمان باتمانقل يشاهرضا روبرو ابانيخ

 را انجام دهند و لذا در دوم ريداشته اند كه هر چه زودتر عمل خ ليو همه وقت م رندنموده و از خود بجا گذا جاديا يمبرات
و منافع حاصله  دياز اموال خود را وقف نمود و عوا يتهران مقدار 78دفترخانه  15936به موجب سند شماره  1335 بهشتيارد

كه قصد دارند دو  نياز ا تيآنها داده اند و حكا رفو مصا مارستانيرا كه مالك بوده اند اختصاص به احداث دو باب ب ياز رقبات
مذكور احداث نموده اند و قصد داشته  ديخود در طرشت از عوا يملك يدر تهران در اراض يكي و ليدر اردب يكي مارستانيباب ب

اقرار نموده و  و تيخود در سند مذكور حكا ميمرقوم را وقف عام نموده و به طور كامل نسبت به قصد و تصم مارستانيكه در ب
پنجم  خيخود عجله و شتاب داشته اند در تار ريعمل خكرده اند و چون در انجام  نياز هر جهت مشخص و مه زيطرز عمل را ن

نموده و ضمنا اقرار به تصرف  دييدفتر خانه تهران وقف مذكور را تا 35382/35572 به موجب سند شماره 1336خرداد ماه 
قرار به تصرف نموده اند و ا يتخت خواب ستيدو مارستانيب يخود در طرشت برا يملك يدادن معادل پنجاه هزار متر مربع از اراض

كه سند اقرار نامه  خيكه در آن تار ياند در حالت ودهمذكور را به منظور مرقوم نم يمساحت پنجاه هزار متر مربع مشاع از اراض
 ميمبادرت به تنظ ريعالقه و شتاب در امر خ يتصرف نداشته اند و رو يشده است فقط مالك بوده اند ول ميتنظ 35572شماره 

و هر باب  جهتصحت وقف از هر  طيكه شرا نيا يو بعدالحضور برا دهيحاضر گرد خيتار نيدر ا هذايو عل سند مرقوم شده است
  .ندينما يرا اقرار و انشاء و اعتراف م ريو مسلم شود مراتب ز يقطع

اث احد يتهران حاصله از رقبات مذكور در بند مرقوم اختصاص برا 78دفتر خانه  15936كه در سند شماره  يديعوا اصل
 ديمرقوم در مورد عوادر سند  مندرجات يطرشت داده شده است تمام يدر تهران در اراض يكيو  ليدر اردب يكي مارستانيب

كه در سند شماره  اتيباشد و در همان سند انشاء وقف شده است و به تصرف همان خصوص يم يو درست و قطع حيمذكور صح
است و در  دهياز آن به مصرف رس يمقدار خيتار نيكه تا به ا دهيگرد رستانمايشده است وقف بر دو باب ب ديذكر و ق 15936

به  هيشرع غهيهم مجدان ص خيتار نيعمل شود و در ا طيبه همان نحو كه در سند مذكور درجاست و با همان شرا ديبا ندهيآ
و به  جابيعنوان واقف در طرف ابه  چيباتمانقل يو از لحاظ وقوع عقد جناب آقا ديگرد يجار 15936مراتب مسطوره در سند 

و مقررات سند  طيو حبس مخلد با شرا هذاوقفموبديو عل استدر طرف قبول قرار گرفته و به تصرف هم داده شده  تيعنوان تول
 .ديگرد 15936شماره 
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تيحكا چياتمانقلب يكه جناب آقا 35382/35572ره اقرار نامه شما زيو ن 15936نسبت به مورد بند (ب) و (ج) سند شماره  ايثان
فقط مساحت نه خيتار نينموده اند چون تا ا مارستانيخود را در طرشت وقف بر ب يمشاع ملك ياز پنجاه هزار متر مربع از اراض

است و تهقرار گرف چيباتمانقل يو تصرف آقا اريمربع به طور مفروز در اخت متريهزار و نهصد و هشتاد و پنج متر و چهل سانت
هم قرار گرفته است و تصرف ابانيباشد و در جبهه در خ يم شانيا تيقسمت مالك نيو مرغوب تر نيور از بهترمذك نيقطعه زم

قرار گرفته است و عبارت است از شانيا يدفتر خانه در سهم اختصاص نيا 21945آن مقدور بوده است و به موجب سند شماره 
موضوع دادنامه يث) افراز4نام قطعه اول از قطعه اقرار شده (متر مربع به  40/9985 تبه مساح نيقطعه زم كيشش دانگ 

بخش ده تهران و به 1295پالك شماره  يصادره از شعبه در دادگاه بخش مفروز و مجزا شده از شش دانگ اراض 1358شماره 
حرف 5ه قطعه ب متر 75/11به طول ال و محدود است شما دهيدفتر اعالم گرد نيثبت مربوطه به ا 22497شماره  هيموجب اعالم

متر به 24نو ، غربأ به طول  ايدر ابانيمتر به خ 20/115متر به ساعت دوم قطعه اول ، جنوب به طول 5/124ث ، شرقا به طول 
مفروض است . مي، فواصل خطوط مستق ياحداث يمتر 16 ابانيمتر به خ 156، به طول  يقطعه دوم غرب

كيتمان و بنا به صورت شش و هفت اشكوبه ساخته شده است و فعال به صورت مذكور احداث ساخ نيدر حال حاضر در زم و
آن زيبا تمام لوازم موجود در محل كه صورت ر انيمجهز در آمده است . عرصتأ و اع يهشتصد تخت خواب يپانصد ال مارستانيب

يدر محل كه از موتور اختصاص ياصشده در محل مذكور و برق اختص يثبت است و به انضمام آب لوله كش مارستانيدر دفاتر ب
به راتيخ چيباتمانقل ليموقوفه فام مارستانيبر ب ديوقف موبد و حبس مخلد گرد يزيشود تماما بدون استثناء چ ياستفاده م

چيو مورد استفاده عموم است نموده . محل امضاء : باتمانقل ياستفاده عموم يالسالم كه برا هيوجود مقدس حضرت ابوالفضل عل

دفتر 15936است كه در سند شماره  يو مواد طيشرا نيع اتيو جزئ اتيخصوص يبا تمام رهيو نظار و غ تياعم از تول طيشرا و
رم حرف (ث) و به مساحتسند كه به نام قطعه چها نيمذكور در ا نيقطعه زم هذاياست و عل دهيتهران ثبت گرد 78خانه 

جميع لوازمي كه براي آن تا حال تهيه شده و در دفاتر ستحدثه در آن وم يساختمان ها هيمتر مربع است با كل 40/9985
بيمارستان ثبت است و نيز هم نوع ساختماني كه در آينده به هر شكل و صورت و به هر وسيله در زمين موقوم بنا و احداث

هسه شود مجموعا جزو اين وقف استگردد و نيز هر نوع وسايل و لوازم كه در آتيه توسط واقف و يا غير براي محل بيمارستان ت
مشمول آن خواهد بود تمامي شرايط قسمت 78دفتر خانه  15936و تمام مندرجات اين سند و شرايط مندرج در سند شماره 

وقف از هر جهت و هر باب اعم از انشاء و اجراي صيغه وقف ايجابا و قبوال و نيز تصرف دادن مورد وقف به موقوفه و هر نوع شرايط
كه جزو الينفك اين سند است قطعي و غير قابل 15936ت اجراي گرديد و اين وقف نامه با شرايط مندرج در سند شماره جه

تغيير است و از نظر حق الثبت و ابطال تمبر به مبلغ پانصد هزار ريال تقويم گرديد.

قمري. 1387فر به تاريخ ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش خورشيدي برابر با هفدهم ص
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)25039( چيباتمانقل يمهدوقف نامه 

نوع سند : وقف نامه

است دهيبه ثبت رس 104 يدر دفتر اسناد رسم 17/9/1349مورخه  25039سند تحت شماره  نيا

مياهللا الرحمن الرح بسم

از بخش چهار 3555ناسنامه شماره فرزند مرحوم ابوالقاسم به ش چيباتمانقل يمهد يجناب آقا دنديحاضر گرد خيتار نيدر ا
15936 – 2/2/35نامه شماره  ه از مفاد اسناد وقفو بعد الحضور اظهار داشتند كه گرچ يمنزل شخص هيتهران ساكن زعفرائ

مذكور مارستانيتهران كامال معلوم و مشخص است كه وقف رقبات و ب 104دفتر  22006تهران و سند متمم به مشاره  78دفتر 
چون نام موقوفه به نام موقوفات يشبهه و تردد در وقف عام بودن مورد وقف وجود ندارد ول يگونه جا چياست و هوقف عام 

يكه از سواد ب چيباتمانقل ليفام يبعد ياز افراد نسل ها يكيدور  يليخ ندهيممكن است كه در آ است چيباتمانقل ليفام هيريخ
شود كه موقوفه مذكور جنبه موقوفات خاصه دارد يجا مدع يو طمع ب يرزغرض و يرا نداند رو يكلمات فارس يبهره و حت

كه وقف مذكور وقف عام است و ابتدا كه انشاء وقف شده مودندن حيحاضر و اقرار صر چيباتمانقل يمهد يآقا خيتار نيدر ا هذايعل
و ميبه صورت وقف عام تنظ 2006ره سند متمم به شما زيو ن 15936به منظور وقف عموم و وقف عام بوده است و سند شماره 

وقف عام بوده ربضاعت و فقراء و مستمندان بوده است و چون وقف مذكو يب مارانيعموم ب يبرا حأياست و صر دهيثبت گرد
ريدانشگاه تهران و وز سيو رئ يمل يمجلس شورا استير لياز قب مارستانيموقوفه و نظارت در اداره ب يبرا ياست نظار
و ستيشده است كه هر ساله در ب ديشده است و مخصوصا ق نييوقت در وقفنامه تع يدارائ ريو وز يبهدار ريوزو  يدادگستر

را به اطالع عموم كسالهياعمال  نيشهر دعوت كنند و همچن فيو معار نينظار و محترم انياز آقا ينهم خرداد جلسه عموم
اطالع داشته باشند و اگر وقف خاص بود فقط موقوف يم از اعمال متولعمو ديبرسانند و كامال واضح است كه وقف عام است كه با

به مصرف ديبا داتيعا هيشده كل ديمخصوصا ق 15936 هحق نظارت و دخالت داشتند و به عالوه در بند و از سند شمار هميعل
صرف مستمندان ديشود آن هم با ديعا مارانيكه از ب يبضاعت و مستمندان برسد و هر قدر وجوه يب مارانيو معالجه ب ينگهدار
وقف به نياشده است كه  ديق حايو ثبت شده صر ميتنظ 104دفتر  12006شود و در سند متمم كه به شماره  ماريب يو فقرا

شرعيه غهيكرده است و با ص نيبضاعت به طور عام مع يو ب ريفق مارانيرا ب هميباشد و موقوف عل يم يمنظور استفاده عموم
افتي يبعد يدر نسل ها چياز اوالد باتمانقل يهمه صراحت فرد نياست كه با ا ديبع اريو بس دهيعام انشاء گرد وقف به صورت

وقف خاص است و باز به منظور نيشود كه ا يمدع يسواد يطمع و ب غرض و يداشته باشد و رو هاستفاد رييشود كه قصد تغ
را كه عام و خاص را ديمراجع تقل يفتاو زيكرده و ن نيعام و خاص را معاز هر گونه شبهه چند ماده از قانون كه وقف  يريجلوگ

شود : يمتذكر م اليكرده اند ذ نيمع

كه يموقوفات يمل يمجلس شورا 1313 ماهيكه طبق قانون اوقاف مورخه د 1314 بهشتينامه مورخه ارد بياز تصو كمي ماده
ادارات اوقاف لهيدر موقوفات عامه كه در دست اشخاص است به وس اعمال نظارت نياداره آنها با وزارت اوقاف است و همچن

ندگانيتوسط نما اي مايمستق هيريخود را نسبت به موسسات خ يقانون ارتصورت خواهد گرفت . ماده سوم وزارت اوقاف نظ
يبارت از موسسات دائمع هيرياست ماده چهارم موسسات خ يوزارتخانه ها و ادارات مربوطه اعمال خواهد كرد و حق نظارت مجان
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 اي يصح اي يشده باشد مانند موسسات معارف سيرفاه و سعادت عامه تاس ياشخاص برا اياست كه از طرف شخص  يموقت اي
آن محصور و قابل انقراض و انقطاع باشد  همياست كه موقوف عل ي. ماده ششم وقف خاص رقبات نهايا ريو نظا يعموم يمعاونتها

آن وقف عام است . با تذكر مذكور كامال واضح است كه وقف مذكور وقف عام است  ريو خانواده مخصوص و غمانند وقف بر اوالد 
نه نفر از مراجع مسلم  هيكه حاش يبروجرد ياهللا العظم تيالمسائل مرحوم آ حيدر توض ديو مراجع تقل عهيش يعلما يتواو اما ف

است كه بر افراد مخصوص كه قابل انقراض  ياست كه وقف خاص وقف شده ديق حايمعاصر شده است در باب وقف صر عهيش ديتقل
ممكن است  ريهمه صراحت غ نيبر فقراء و غيره . با ا مارستانيوقف ب لياز قب استوقف عام  هيو بق رهياوالد و غ ليباشند از قب

در حال حاضر در محاكم كنند بتوانند بر وقف مذكور نام وقف خاص گذارند .  يهر قدر اشخاص بعدا بخواهند غرض ورز
دانند و عمل وقف عام  يموقوفات را وقف عام م نيانواع ا يو در تمام ادارات مملكت ياتيمال يها ونيسيدر كم اي يدادگستر

مطالب باال  حيپس از اقرار مذكور و توض چيباتمانقل يموجود است . جناب آقا اديز يليدهند و سوابق خ ينسبت به آنها انجام م
كه در تهران وقف شده است و به علت عام بودن از پرداخت عوارض معاف هستند  يو تعهد نمودند كه عوارض رقبات ضمنأ قبول

 مارستانيعوارض در ب نيو از ا نديتهران صرف نما مارستانيمربوط به رقبات تهران است عوارض معاف شده را منحصرا در ب چون
 وجه صرف نكنند . چيبه ه لياردب

 يقمر 1390برابر با هشتم شوال  17/9/1349 خيتار به

 چيامضاء : باتمانقل محل
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مرحومه بانو ربابه فتحيه وقف نامه

است . دهيبه ثبت رس 308در دفتر خانه شماره  1/9/61 خيدر تار 16718شماره  يسند ط نيا

سند: وقف نامه نوع

ساكنه 1288صادره از حوزه در تهران متولد  27984 ش ش نيفرزند حس هيدخت ) فتح نيبانو (پرو هيسركار عل ديگرد حاضر
بمساحت نيقطعه زم كي انيكه شش دانگ عرصه و اع 828995تلفن  31پالك  يمدبر ابانيزند خ مخانيكر ابانيتهران ، خ

ندجلد س كيتهران مورد ثبت  2بخش  6933عباس آباد به پالك  هيقر ازمفروز  6933از  يفرع 926متر مربع به شماره  340
.................. ثبت و به يبه نام آقا 12/9/1330 خيكه در تار 137415 يبه شماره چاپ 179دفتر  397صفحه  19859 تيمالك

دانگ به موجب كيدانگ و  5نسبت به  يصالح يو محمد تق نيحس انيتهران به آقا 231دفتر  3811شماره  يموجب سند قطع
ن مذكوريدر قطعه زم ينامبرده منتقل شده است با هشت دستگاه آپارتمان احداث يانودفتر مزبور شش دانگ به ب 6079شماره 

از لحاظ عقل و كهي.................... و بعد الحضور در حال 1/  153760سازمان آب تهران به شماره  يبه انضمام پرونده آب لوله كش
متعلقات و منضمات و هيو شش دانگ پالك فوق را با كل ديگردوقف نامه  نيا ميشعور و اراده نافذ و سالمت بود خواستار تنظ

مارستانيدر ب ياستقرار درمانگاه تابع وزارت بهدار ي) برا يو قانون يو شرع حياز آن وقف موبد (صح يزيچ استثنامنصوبات بدون 
مستقل با بخش مارستانيبصورت ب 2شماره  مارستانيدرمانگاه وابسته به ب اي يوزارت بهدار ديقرار داد كه با صالحد 2شماره 

بداند اختصاص دهد با نظارت يكه صالح و متقض يبهر نحو رهيبهداشت و غ زمرك اي يميو ترم يو سوختگ يسوانح از جراح
با تيو بعد از فوت واقفه تول هاستياست با خود مشارال اتيح ديواقفه در ق كهيموقوفه مزبور مادام تياداره اوقاف تهران تول

10/1/1321تهران متولد  6صادره بخش  114بشناسنامه شماره  يفرزند عل يطهران ييبايز ياداره اوقاف با بانو فخرنظارت 
و پس از فوت 2پالك  درزادهي........................... كوچه ح يهشت متر حاتيتسل ستگاهي، ا هيديوح ابانيساكنه تهران نو ، خ

تهران ساكن محل مذكور با نظارت اداره 6صادره بخش  1452فرزند فتح اله ش ش  ينينائ يمانيمحسن ا يبا آقا هايمشارال
مشروط به اصلح بودن ينينائ يمانيمحسن ا يبا نظارت اوقاف تهران با اوالد نسال بعد نسل آقا تياوقاف تهران و بعد از فوت تول

استان تهران با يبهدار يست لذا سازمان منطقه امستاجر ا ارياز ذكور و اناث است . چون محل وقف در اجاره و اخت شانيا
و هيسازمان اوقاف تهران محل موقوفه را تخل يداشتن مستاجر اقدام به تصرف موقوفه مزبور كرد و خود تقبل نمود كه با همكار

از ابتدا تا روز نيتاجراجاره بها از مس يافتيوجوه در هيو كل دينموده و اسناد اجاره را فسخ و باطل نما نيرا از مستاجر ديخلع 
نيآنكه شخصأ از مستاجر ايگردد  هايتسليم مشارال ديدر قبال رس يستيبا متعلق به واقف كه نياز مستاجر ديو خلع  هيتخل
استان يبهدار يو سازمان منطقه ا يبعهده وزارت بهدار رهيو غ ياديو بن يو كل يو مخارج از جزئ نهي، هرگونه هز دينما افتيدر

ديواقف در ق ينخواهد داشت و تا وقت ورا نداشته  يو مخارج يوجه چگونهيتعهد پرداخت ه ريز خيست و واقف از تارتهران ا
و پرداخت اجاره بها و بعد از فوت گانيبطور را دينما اريدستگاه از آپارتمان ها شخصأ سكونت اخت كياست حق دارد در  اتيح

حق زقرار خواهد گرفت و واقف ج يو تصرف سازمان بهدار اريموقوفه در اخت هيبق يجزئ يمشار اليها ، آپارتمان محل سكونت و
وقف نامه به درخواست بانو ربابه فتحيه ملقب نينخواهد كرد . ا جادياو ا يبرا تيحق مالك چگونهيسكونت در آپارتمان مزبور ه

كه درباره مشار اليها يثبت كردند مفاد و مندرجاتو  ميسند را تنظ ني، واقفه فوق بدون اكراه و اجبار ا هيدخت فتح نيبه پرو
.ادعا و اعتراض است ابلق رينافذ و معتبر و غ
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و متصرفين محل موقوفه نياز مستاجر ديخلع  كهيتا مادام راتيتعم نهيمخارج و هز هيآنكه كل حي.......................................... توض
نيالمثل مستاجر رتاجاره بها و اج هيكل نيمال خود بپردازد و همچن نيباشد كه از ع يذكر مفوق نشده كال به عهده واقفه فوق ال

.ديو به نفع خود برداشت نما دينما افتيدر نياز مستاجر هياست كه شخصا تا روز تخل هايمتعلق به مشارال

يديخورش 61بتاريخ اول آذر ماه 

اوقاف ،يسازمان بهدار ندگانيامضا نما

هواقف يامضا

نامه وقفخالصه 
نام موقوفه: ربابه فتحيه

كالسه:
1/9/1361تاريخ وقف: 

1/9/1361مورخه  16718شماره و تاريخ وقف نامه: 
308دفترخانه تنطيم سند: 

تعداد رقبات: هشت دستگاه آپارتمان
نيت وقف: استقرار درمانگاه

مورد وقف: هشت دستگاه آپارتمان
نام متولي: فخري زيبايي تهراني

ميزان وقف: شش دانگ هشت دستگاه آپارتمان
ترتيبات توليت: پس از متولي فرزند وي نسل بعد نسل

2از بخش  6933پالك ثبتي: 
نام ناظر: اوقاف تهران
ترتيبات ناظر: ندارد

نوع وقف:

31آدرس موقوفه: تهران، خيابان كريمخان، خيابان مديري، پالك 

*انتفاع

منفعت
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بلوپن مجيد حاج وقف نامه مرحوم

. است رسيده ثبت به تهران حوزه 95 رسمي اسناد خانه دفتر در 19/11/1360 مورخ 67390 شماره تحت سند اين

نامه وقف: سند نوع

پنبلو مجيد آقاي شده امضاء گواهي دفتر اين 21/6/58 مورخ 11957 شماره تحت الواسطه مع كه 1/2/58 مورخه نامه وصيت بموجب چون
به كاظمي محرمعلي حاج والمسلمين االسالم حجت آقايان و نموده وصيت اردبيل از صادره 51507 شناسنامه شماره به علي ملك فرزند
خيابان تهران ساكنين تهران از 19 ش ش به كار دانه هوشنگ و تهران صادره 631 ش ش به عراقي رضا و اردبيل از صادره 171 ش ش

سمت در عراقي و كاظمي آقايان نفر دو فقط و شده فوت كار دانه هوشنگ آقاي ولي انتخاب وصي عنوان به شخصي خانه شيروخورشيد
داده انجام را آن از قسمتي االقرار حسب و دهند انجام بايد كه اموري ساير بر عالوه نامه وصيت در مندرج شرح طبق و اند مانده باقي وصي

مقرر است گرفته قرار پنبلو مجيد حاج مرحوم ورثه تنفيد و تاييد مورد دفتر اين 57856 و 57651 و 59095 سند طبق نامه وصيت و
عام امور براي را تهران 12 بخش در واقع 335/15شماره پالك از مربع دستيمتر هشتاد و متر 6652 مساحت وصايا آقايان كه گرديده
وصيت از حاصله اختيارات به استناد الحضور واجد قيعرا رضا و كاظمي االسالم حجت آقايان شدند دفتر حاضر بنابراين. نمايند وقف المنفعه

و باير اراضي و ارث بر ماليات 8/11/60 مورخ 9961 شماره هاي نامه و ري شهر ثبت اداره 33661 شماره استعالميه ارائه با و مرقوم نامه
مورخه 264/  60 نظريه و ري شهر افاوق 4/11/60 مورخه 5382 شماره و ري شهر روستايي عمران و كشاورزي 12/11/60، 10518 شماره

پرونده در و گرفته قرار پنبلو مجيد حاج مرحوم وصاياي و ورثه تاييد مورد نامه وصيت كه دادگستري و ثبت رسمي كارشناس 12/11/60
مربع دستيمتر دهشتا و متر 6652 مساحت به نمودند موبد حبس و مخلد وقف است سابقه به مسبوق اوقاف و ارث بر ماليات و وراثت حصر
مورد آباد شاه قريه تهران 12 بخش در واقع اصلي 15 از فرعي 335 شماره مربع متر 53000 مساحت به گاوداري باب يك دانگ 6 از شاع
عام موسسات ايجاد و ساختمان احداث براي مالكيت سند طبق صدور مرقوم بخش امالك 332 دفتر 430 ص ------ --- شده ثبت

منزل خيابان تهران ساكن رشت از صادره 22601 ش ش به سليمان فرزند گيالني بالل آقاي و درمانگاه و مدرسه مسجد، لقبي از المنفعه
با توليت ايشان فوت صورت در و برگزيدند و انتخاب واقف نظر اجراي و مربوط امور كليه به رسيدگي در موقوفه توليت عنوان به را شخصي
12/7/60 مورخه 264/60 شماره نظريه طبق بايد متولي و بود خواهد شود مي تعيين شرع حاكم طرف از كسي يا و تهران شرع حاكم

مورد مربع متر 80/6652 مساحت تفكيك به اقدام مربوط هاي نهاد و مراجع ساير و اداري طريق از دادگستري و ثبت و اوقاف كارشناس
.دهد انجام را ذيل عمليات و نمايد ملع را الزمه تشريفات و تفكيك مرقوم پالك بقيه از را وقف

مجالس اقامه و ديني فرايض اداء جهت مسجد باب يك احداث اسالم مقدس شارع دستور طبق آن مربع متر 1000 مساحت در .1
.نمايد اطهار ائمه خواني روضه

.نمايد دايجا بهزيستي و بهداري وزارت ضوابط و حدود در درمانگاه يك آن مربع متر هزار يك مساحت در -2 .2
آموزش وزارت دستورات طبق آموزان دانش و نوباوگان تحصيل براي مدرسه احداث است مربع رمت 80/4650 مساحت بقيه در -3 .3

به آن تصرف به اقرار توليت عنوان به گيالني مراغبي بالل آقاي متقابال و داده وقف تحقق براي و نمايد ايجاد و احداث پرورش و
مسجد و درمانگاه و مدرسه ساختمان متدين اشخاص و اهالي از استعانت و گرفتن كمك با بايد متولي و نمود موجود و شاعه نحو
19/11/1360 تاريخ به برساند اتمام به وي بنام را

شده ذكر هاي وصي امضاء محل
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نامه وقف متن در

نامه وقفخالصه 

نام موقوفه: حاج مجيد پنبلو
19/11/1360تاريخ وقف: 
19/11/1360موخه  67390يخ وقف نامه: شماره و تار

حوزه تهران 95دفترخانه تنطيم سند: دفترخانه 
تعداد رقبات: يك رقبه

نيت وقف: درمانگاه، مسجد، مدرسه
مورد وقف: عرصه سالن گاوداري

مترمربع) 1000مترمربع (جهت درمانگاه  6652ميزان وقف: 
نام متولي: بالل گيالني

تولي حاكم شرعبعد از مترتيبات توليت: 
پالك ثبتي:

نوع وقف: انتفاه
، شهرك دانش، درمانگاه الزهرا14آدرس: جاده قديم كرج كيلومتر 
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موقوفات
بيمارستان هاشمي نژاد (درياني)
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درياني ابراهيمي مهدي مرحوموقف نامه 

است رسيده ثبت هب تهران 118 شماره خانه دفتر در 7/2/1336 تاريخ به 17886 شماره طي سند اين

نامه وقف: سند نوع

. 

ختم و خدا برگزيده سيد انبياء سرور پاك روح به حد بي صلوات و شانه عزه خداوند حضرت حد بي ستايش و سپاس الضماير على الواقف هو
سعادت حال شامل ياله تاييدات و يزداني توفيقات ،چون فان عليها من كل ايه حكم به اجمعين اطهر آل بر و ص مصطفي محمد رسل
نو دريان كرج جاده تهران ساكن مرند ارونق از صادره 1850 ش ش علي حاج مرحوم فرزند درياني ابراهيمي مهدي حاج اقاي جناب اقبال
براي بيمارستان ايجاد درصد نيز ايران بيمه سهامي شركت چون و گرفت تهران در بيمارستان ساخت به تصميم له معظم شخصي منزل

و موبد وقف كريم قرآن از پيروي به درياني ابراهيمي مهدي حاج اقاي ميباشد دارد عهده به داد قرار و قانون مطابق كه بيماران معالجه
شميران تجريش در واقع 3873 شماره پالك زمين قطعه يك دانگ شش سهم 12 از مشاع سهم يك مقدار و نمود شرعي مخلد حبس
براي مربوطه بخش امالك 31 دفتر 223 صفحه 4125 شماره مالكيت سند محدوده و ثبت مورد ويپهل جاده كنار و تهران يازده بخش
و ريال 5100/55/8 مبلغ گرديد متعهد و مستلزم الزم خارج عقد ضمن در بيمارستان ساختمان ايجاد براي همچنين و بيمارستان محل
جمعا كه دينار پنجاه و ريال1,444,899 مبلغ انضمام به. دارد ايران هبيم سهامي شركت نزد و اوست خود به متعلق كه وجهي دينار پنجاه

بدون آن تمام ساختمان اتمام از پس كه بنمايد مناسبي بيمارستان احداث را مزبور زمين در مجانا را خود مال از ميشود ريال مليون دو
امر خود از پس و داده قرار خود براي خود الحيوه مادام آنرا وليتت و ميباشد و بوده وقف جزء واقف نيت از تبعيت به اعيان و عرصتا استثناء
صورت در و نسل از بعد نسل اناث از ذكور اوالد اكبر با ذكور اوالد انقراض از بعد و نسل از بعد نسل ذكور از ذكور و ذكور اوالد اكبر با توليت
وقفيت ، انجام اقباض و قبض و ميباشد تهران دانشگاه رئيس با او غيبت صورت در و تهران وقت پزشكي دانشكده رئيس با اوالد انقراض
متر 5000 از مرقوم سهم يك مساحت افراز اثر در چنانچه گرديد متعهد ، نمود قبول درياني ابراهيم مهدي حاج اقاي ضمنا. گرديد قطعي
.نمايد وقف مجددأ مرقوم ميزان تا را بقيه باشد كمتر مربع

در اين دفترخانه بين واقف (متولي) و (شركت سهامي ايران) تنظيم گرديد. 17887ور بيمارستان قراردادي به شماره توضيحا براي اداره ام
)1(  

مهدي ابراهيمي درياني، سيد جواد خليلي 7/2/1336تصريحا .... بيمارستان مرقوم بنام بيمارستان درياني ناميده خواهد شد. بتاريخ 

باطل گرديده است. 51322تنظيم سند  مذكور با 17887قرارداد شماره  )1(
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  نامه وقفخالصه 

  مرحوم حاج مهدي ابراهيمي دريانينام موقوفه: 
  7/2/1336تاريخ وقف: 

  7/2/1336 مورخه 17886شماره و تاريخ وقف نامه: 
  تهران 18دفترخانه دفترخانه تنطيم سند: 

  يك رقبهتعداد رقبات: 
  ساختمان بيمارستاننيت وقف: 
  سهم شش دانگ يك قطعه زمين و مقداري وجه نقد و دينار 12ك سهم از يمورد وقف: 

  شرح فوق الذكرميزان وقف: 
  واقع در بخش يازده تهران 3873پالك ثبتي: 

  نام متولي: واقف
  واقف فرزندان و در صورت انقراض نسل رييس دانشگاهترتيبات توليت: پس از 

  

  نوع وقف: 

  

  ستان درياني (شهيد هاشمي نژاد)ونك، بيمارآدرس موقوفه: تهران، 

   

*    انتفاع  

 منفعت  
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درياني ابراهيمي مهدي وقف نامه حاج

مي باشد و نوعي شبه قرارداد بين واقف و دانشگاه ملي 7/2/1336مورخ  17886اين سند مكمل سند شماره  توضيحات:
ايران وقف مي باشد.

ثبت به تهران ثبت حوزه 75 شماره دفترخانه در 6/11/1344 تاريخ در 51322 شماره تحت) 17886 وقفنامه مكمل سند(  سند اين
است رسيده

» قرارداد شبه«  نامه وقف: سند نوع

بازنويسي باطله سند مجموعه اين در لذا گرديده ابطال تهران 118 دفترخانه 17887 شماره وقفنامه سند، اين صدور و ثبت با:  توضيح
.است نشده

سهم دوازده از مشاع سهم يك تهران 118 شماره دفترخانه 17886 ي شماره نامه وقف موجب هب درياني ابراهيمي مهدي حاج آقاي چون
شماره مالكيت سند ثبت مورد پهلوي جاده كنار تهران 11 بخش شميران تجريش در واقع 3873 شماره پالك زمين قطعه يك دانگ شش

در و كرده احداث را نظر مورد بيمارستان خود هزينه به و نمود وقف بيمارستان تاسيس براي را امالك يكم و سي دفتر 223 صفحه 4105
ايران بيمه سهامي شركت و بهداري وزارت مقام قائم(  ايران ملي دانشگاه و وقف متولي اينكه به نظر و باشد مي اتمام به قريب حاضر حال
به درياني ابراهيمي مهدي حاج آقاي بين الزم عقد ضمن رزي قرارداد ،لذا باشند مي ايران ملي دانشگاه آموزشي امور توسعه به مند عالقه

به زير تاريخ از سال نود مدت براي ايران ملي دانشگاه و شخصي منزل كرج جاده تهران ساكن ارونق صادره 1850 ي شماه ي شناسنامه
. باشند مي آن اجراي ومتعهد مكلف طرفين و منعقد آتي مواد شرح

در نصب قبيل از است معلوم قرارداد طرفين براي آن مشخصات كه را فعلي بناي ساختمان امور كميلت كه كردند قبول درياني آقاي .1
براي پزشكي تجهيزات نصب ضمن كه را ساختماني امور كليه و كشي نرده و محوطه تسطيح و كاري رنگ و كاري سفيد و پنجره و

از پس قرارداد اين امضاي تاريخ از حداكثر و دهند انجام عوضبال مجانا خود شخصي هزينه به است ضروري برداري بهره و استفاده
.دارند دريافت رسيد و نموده ايران ملي دانشگاه تحويل را شده آماده و ساخته بيمارستان شمسي يكسال

 - عمل اطاق وازمل قبيل از(  است الزم بنا در نصب براي كه را بيمارستان پزشكي الزمه تجهيزات كليه است متعهد ايران ملي دانشگاه .2
بهره و تجهيز براي كه را بهداشتي و طبي لوازم كليه و آب و برق و تلفن دستگاه - آسانسور - آشپزخانه تاسيسات - خانه شوي رخت

وصل قرارداد اين استيفاي تاريخ از ماه شش ظرف تدريج به حداكثر و آماده خود هزينه به) شود نصب بنا در بايد بيمارستان برداري
ضروري ساختماني و فني نظر از بنا تكميل از قبل تجهيزاتي از قسمت آن وصل از پس بتواند وقف متولي آقاي كه طوري به ، يدنما

آقاي به كتبا روز 10 ظرف در را مراتب بايد مذكور تجهيزات وصل از پس ايران ملي دانشگاه. نمايد تكميل را ساختماني عمليات است
به ملي دانشگاه ابالغ از پس) وقف متولي( درياني آقاي.  نمايد اعالم ساختماني علمليات تكميل براي را ابن امادگي و ابالغ درياني
ساختمان و اعالم ملي دانشگاه به كتبا را مراتب روز ده ظرف در و تكميل را بنا ساختماني عمليات يكسال تا قرارداد اين 1 ماده موجب

.بود خواهد ايران ملي دانشگاه عهده به پزشكي تجهيزات نصب فني مسئوليت نمايد ايران ملي دانشگاه تحويل رسيد مقابل در را
تاسيسات كليه است متعهد ايران ملي دانشگاه نمايد، مي را ها آن تهيه تعهد ايران ملي دانشگاه كه تجهيزاتي نصب و بنا تكميل ضمن .3

باشد 1 ي درجه فني استاندارد يعني بيمارستان بناي با متناسب كه نحوي به تختخواب يكصد حداقل براي را بيمارستان تجهيزات و
بيمارستان ساختمان كامل آمادگي تاريخ از ماه شش از بيش بيمارستان بهره كه كند اتخاذ ترتيبي بايد ايران ملي دانشگاه. نمايد تهيه
و درياني بيمارستان اداره و نگهداري هزينه كليه. نيانجامد طول به شد خواهد ايران ملي دانشگاه تحويل درياني آقاي وسيله به كه
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 برداري بهره مخارج ساير و بنا نگهداري و حفظ و بيمارستان پرسنل كليه و پرستاران و پزشكان حقوق پرداخت و مرضي از پذيرايي
 تلفن ، برق و آب انشعاب حق و اشتراك هزينه پرداخت و بيماستان كلي و جزئي تعميرات بود خواهد ايران ملي دانشگاه عهده به كال
 .بود خواهد ايران ملي دانشگاه عهده به كال برداري بهره مخارج ساير و

 در اينكه يا و نمايد بيماران پذيرايي آماده و تكميل را بيمارستان مقرر مواعد در مذكور مواد برابر نتواند ايران ملي دانشگاه كه چنان .4
 خورشيد و شير يا بهداري وزارت به را بحث مورد بيمارستان كه است مختار متولي باشد نداشته مزبور بيمارستان به احتياجي آينده
 در كه بيمارستان لوازم به نسبت حقي گونه هيچ ايران ملي دانشگاه صورت اين در نمايد واگذار بداند صالح كه اي موسسه يا و سرخ
 .نمايد خارج بيمارستان از مجلس صورت تنظيم با و تصرف اندتو مي را منقول اثاثيه ولي داشت نخواهد شده نصب بيمارستان بنا

 در تختخواب پانزده دارد قرار آن اداره تحت بيمارستان كه زماني تا بيمارستان برداري بهره تاريخ از داشت تصميم ايران ملي دانشگاه .5
 هزينه و جراحي عمل و مداوا قبيل از جهت هر از مجانا متولي طرف از شده معرفي بيماران طوريكه به دهد قرار وقف متولي اختيار
 ملي دانشگاه يا و دولت طرف از قرارداد اين تصويب از بعد مقرراتي و قانون هرگونه پذيرايي بيمارستان طرف از غيره و دارويي و غذايي
 تخت پانزده مورد رد مربوط هزينه كليه پرداخت شود وضع بستري بيماران الزحمه حق يا و العالج حق پرداخت خصوص در ايران
 را شده بيمه بيماران ميتوانند او مقام قائم يا دولت كارمندان بيمه سازمان نيز و بود خواهد ايران ملي دانشگاه عهده به مذكور خواب
 مربوط مخارج طرفين موافقت با و روز تعرفه طبق و نمايند معرفي ايران ملي دانشگاه به بيمارستان اين در شدن بستري و معالجه براي

 قائل اولويت حق فوق بيمارستان براي شرايط تساوي با كارمندان بيمه سازمان بيمارستان مخارج به كمك منظور به و بپردازند را
 |. شد خواهد

 قانوني مقام قائم نداشته قرارداد اين در تاثيري شود ايجاد ايران ملي دانشگاه حقوقي شخصيت وضع در كه تبديلي و تغيير گونه هر .6
 متولي ، شود منحل ايران ملي دانشگاه جهات از جهتي به كه صورتي در نمايد اجرا را قرارداد اين مفاد است متعهد ايران ملي نشگاهدا

 .نمايد اقدام قرارداد اين 4 ماده طبق تواند مي وقف

 به مملكتي مربوط قوانين طبق ريبهدا وزارت و بود خواهد ايران ملي دانشگاه موتمنين هيئت همين نظر تحت بيمارستان امور اداره .7
 بيمارستان بر نمود خواهد معين كه صالحيتي ذي شخص بوسيله يا و شخصا تواند مي متولي همچنين و داشت خواهد عاليه نظارت آن

 بيمارستان به مربوط مهمه فقرات از ايران ملي دانشگاه. شود اداره و نگهداري 1 درجه فني استاندارد صورت به همواره كه نمايد نظارت
 را درياني آقاي قبال شود اتخاذ تصميم آنها به نسبت امنا هيئت در بايد كه)  استخدامي و فني مسائل استثناء به(  آن بودجه قبيل از

 تصور هر ،در برسانند امنا هيئت و ايران ملي دانشگاه اطالع به را آن باشند داشته نظري باب اين در ايشان چنانچه تا نمايند مي مطلع
 داشته قرارداد اين مواد با مغايرت كه نمايند اتخاذ بيمارستان درباره تصميمي گونه هيچ توانند نمي امنا هيئت و ايران ملي دانشگاه

 باشد

 هيئت و شود مي ارجاع داوري به آيد پيش ايران ملي دانشگاه و وقف متولي بين قرارداد اين مواد اجراي در كه احتمالي اختالفات كليه .8
 طرفين توافق با مشترك داور و ايران ملي دانشگاه طرف از يكي و درياني آقاي طرف از يكي كه بود خواهد نفر 3 از مركب انداور

 تعيين كشور عالي ديوان رئيس وسيله به مشترك داور:  نكنند توافق مشترك داور به نسبت طرفين صورتيكه در و گردد مي تعيين
 .گرديد خواهد

 قرارداد اين امضاي تاريخ از كه است متعهد و مستلزم قرارداد اين موجب به بهداري وزارت به وابسته دولت انكارمند بيمه سازمان .9
 است مانده استفاده بال تاكنون و شده تهيه بيمه شركت طرف از قبال بيمارستان تجهيز براي كه لوازمي و وسايل كليه روز پانزده لغايت

 از برداري بهره تاريخ از است متعهد و مستلزم ايران ملي دانشگاه ايران بنمايد در عوض ليم دانشگاه تحويل رسيد اخذ برابر در
 بهداري وزارت به وابسته دولت كارمندان بيمه سازمان اختيار در تختخواب پنج قرارداد آن تحت اداره بيمارستان كه زماني تا بيمارستان

 قبيل از جهت هر از مجانأ بهداري وزارت به وابسته دولت كارمندان بيمه مانساز طرف از شده معرفي بيماران طوريكه به دارد قرار
 .شوند پذيرايي بيمارستان طرف از غيره و دارويي و غذايي هزينه و جراحي عمل و مداوا

 :بود خواهد زير شرح به بيمارستان رسمي عنوان .10
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قانوني مقام قائم  2/12/42مورخ  724/10 شماره نامه تصويب طبق بهداري وزارت -1 تبصره ، درياني بيمارستان - ايران ملي دانشگاه
از صادره 14103 شناسنامه شماره به نصري الكتاب ملك محمد آقاي كه باشد مي 17886 سند به نسبت اران بيمه سهامي شركت
و گرديده انجام وقف متولي موافقت با البته انتقال اين كه ايران ملي دانشگاه به داد انتقال مرقوم نامه وقف به نسبت را بهداري شيراز
اين قبول ايران ملي دانشگاه 7/10/43 مورخ 11239 شماره نامه طبق اصفهان 4909 شناسنامه شماره به مهدوي عزالدين سيد آقاي
دانگ شش مسه دوازده از مشاع سهم يك ديگر طرف يك از توليتا و طرف يك از اصالتا درياني آقاي -ب. نمودند را تعهدات و انتقال
قطعه دانگ شش 30/10/43 مورخ 25488 شماره تفكيكي شرح به موقوفه ملك اختصاصي سهم و افراز را مرقوم زمين قطعه يك

مورد از احداثي متري شانزده خيابان به شده حفر پي متر 20/62 طول به أول شماال محدود مربع متر 45/99/5 مساحت به زمين
طول به جنوبا مزبور باقيمانده با است اشتراكي پي متر 51 طول به شرقا باقيمانده با است شتراكيا پي متر 40 طول به دوم تفكيك

و گرفته قرار باقيمانده با اشتراكي پي به متر 51 طول به غربأ تفكيك مورد از احداثي متري شانزده خيابان به شده حفر پي 70/101
نيز و داد وقف تصرف به را آن در احداثي بناي تمامي و موقوفه اختصاصي سهم زمين قطعه دانگ شش واقف بعنوان درياني آقاي

عمل به جهت هر از وقف صحت شرايط و نمود آن در احداثي بناي و مرقوم زمين قطعه تمامي تصرف و قبض به اقرار التوليه حسب
17887 شماره قرارداد سند اين تنظيم با و گرفت قرار درياني آقاي خود اختصاصي سهم در مرقوم زمين قطعه باقيمانده البته و آمد

سند اين مفاد مرقوم مدت انقضاي از پس دارد حق ايران ملي دانشگاه نيز و گرديد ساقط اعتبار درجه از و باطل تهران 118 دفترخانه
زمين قطعه الثبت حق تعيين براي و نمايد استفاده سند همين شرح به مرقوم موقوفه از و داده ادامه ديگر سال 90 مدت براي را

در مندرج لوازم و وسايل از منظور رسما گرديد، ارزيابي ريال هزار پانصد مبلغ به جمعا آن در احداثي بناي و بيمارستان اختصاصي
و باشد، مي دارد اختيار در و گرفته تحويل ايران بيمه سهامي شركت از بهداري وزارت كه است لوازمي و وسايل قرارداد اين 9 ماده
براي و نمايد مي تعهد شود مي محسوب كشور بهداشتي واحد يك كه درياني بيمارستان تقويت منظور به بهداري وزارت ضمنأ

.شود مي محسوب كشور بهداشتي واحد يك كه درياني بيمارستان

ملي دانشگاه مقررات طبق است، شده تهيه درياني بيمارستان تجهيز براي قبال كه لوازمي و اسباب آنجا به انتقال براي و نمايد مي تعهد
.نمايد مساعي تشريك

1384 رمضان ماه24 برابر 1344 ماه بهمن هشتم تاريخ به

نصري الكتاب ملك محمد- مهدوي عزالدين- درياني ابراهيمي مهدي حاج امضاء محل

ثبت نماينده/  دفتريار اينجانب دفتر رد است شده ثبت 51322 شماره تحت دفتر سر... دفتر 170 صفحه در كه سند اين: 1باال حاشيه
. رسيد ثبت به 6/11/44 تاريخ در 51322 شماره تحت 75 شماره رسمي اسناد دفتر 125 صفحه در هم اسناد

عوارض - ريال 1500 التحرير حق - ريال 1563 الثبت حق: شده دريافت سند اين تنظيم براي مقررات طبق كه وجوهي: 2 باال حاشيه
ريال 5987 كل جمع - ريال 126 بهاي - ريال 1563 اقساطي قبض بهاي - ريال1000 خورشيد و شير - ريال 235 شهرداري

}ناخوانا :امضاء تاريخ به شد واقع اينجانب نزد در سند اين در مسطوره مراتب تمام متعاملين هويت احراز با: 3باال حاشيه
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محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان وقف نامه

آن و موقوفات آباد يافت شهداي بيمارستان واقف و سازنده فرمانفرمائيان ميرزا ولي محمد زندگي و حال شرح از مختصري

عزت خانم فاطمه شاهدخت و فرمانروا ميرزا عبدالحسين پسر و شاه الدين مظفر دختري نوه) 1269-1368( فرمانفرمائيان ولي محمد
.بود السطنه

بود شاه الدين مظفر دختر مادرش ميرزا عباس نوه فرمانروا ميرزا الحسين عبدل پدرش. شد متولد تبريز در 1269 سال در فرمانفرمائيان
.شد دولت خدمات وارد و داد انجام اروپا و تهران در را خود تحصيالت

.بود مجلس نماينده نيز هفتم و ششم ادوار در و يافت راه ملي شوراي مجلس به تبريز مردم طرف از گذاري قانون پنجم دوره در

كار وزير عنوان به قوام احمد كابينه ترميم در 1326 سال در و شد انتخاب نمايندگي به سراب مردم طرف از چهاردهم و سيزدهم ادوار در
.گذشت در امريكا در 1368 سال در او. گشت معرفي

تبريز در مالي عامل: از است عبارت آنها اهم كه بوده زيادي دولتي هاي منسب داراي و ميشده شمرده سراب مهم مالكين از فرمانفرمائيان
)1917 تا 1916(

)1946 تا 1945( تبريز در مالي امور گروه رئيس

ملي شوراي مجلس 6 و4 ، 5 دوره در تبريز نماينده

ملي شوراي مجلس 15 و 14 دوره در سراب ماينده

محرومين به خدمت راه در...  و تبريز ، ميانه همانند ديگر شهرستانهاي از تعدادي و تهران آباد يافت در شماري بي امالك وقف با وي
.است برداشته موثري گامهاي

گاه خوار شير درمانگاه بيمارستان احداث منظور به كه ميباشد آباد يافت ملك و آب دانگ شش از دانگ يك وقف وي اقدامات مهمترين از
تماما كه است نموده تدوين و تنظيم منظور همين به نامه وقف زيادي تعداد و است شده وقف منطقه در درماني نياز مورد ابنيه ساير و

، ابتدائي مدارس ، احداث منظور به بيمارستان مجاورت در امالكي وقف به وي موقوفات ساير از ميباشد بعدي فصول شرح به و بازنويسي
.شود مي اشاره المنفعه عام امور ساير و شناسي گياه باغ)  ملي باغ(  تفرجگاه ، بيرستاند

و دانسته متولي را وقت بهداري وزارت ها نامه وقف كليه در وي. گردد مي اداره غرب جنوب اوقاف اداره توسط حاضر حال در وي موقوفات
.نمايد بهداري وزارت تحويل را موقوفات از شده آوري جمع عوايد كليه اوقاف داشته مقرر
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ليست مصارف موقوفه فرمانفرمائيان (يافت آباد)

مالحظات  مصارف وقف نامه (موقوفه عليهم) تاريخ وقف نامه شماره وقف نامه رديف
پس از مخارج موقوفه و قنوات  بيمارستان يافت آباد  29/3/1328  29843/28777  1

پذيرفتن و معالجه بيماران
عرصه و اعيان باغچه  معالجه و پرستاري بيماران  5/10/1329  30996/29915  2

بيمارستان و معالجه بيماران و  25/2/1339  37897/36797  3
ساخت و آماده سازي ابنيه الزم

احداث ابنيه مخصوص درمانگاه و
بيمارستان

سند معرفي متوليان  بيمارستان يافت آباد  26/4/1340  38481/37380  4

در اين وقف نامه اشاره شده  بيمارستان يافت آباد  3/11/1340  38711/37613  5
بيمارستاني كه در جنب

درمانگاهي است كه قبال توسط
واقف احداث شده است.

پارك مجاور بيمارستان  وقف انتفاع  4/11/1340  38714/37615  6

بيمارستان و لوازم آن و بيماران  14/12/1340  38689/37589  7

وكالت به اوقاف جهت جمع آوري  بيماران و درمانگاه  28/2/1342  38181/38281  8
عوايد و تحويل به بهداري

وكالت نامه جمع آوري عوايد زير  درمانگاه  3/5/1344  39178/40278  9
نظر وزارت بهداري
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  )28777/29843 ( فرمانفرمائيان ولي محمدوقف نامه 
  

  29/3/1328 – 28777/29843 شماره نامه وقف سند
 تهران حوزه سه شماره رسمي اسناد دفتر

 

 مواقف الواقفين اله و الهدايه مزرع و الرساله مدينه بنيان اسس من على صلوه و الشاهد و الغائب على الواقف المحامد عليه وقف لمن الحمد
  الدهرين الدهر و االبدين ابد اجمعين اعدائهم على الدائمه اللعنه و الواليه

  رهنماي بد ز نيكي به را جهان - راي خداوند و جان خداوند/  مهر و ماه و اختر فروزنده - پهرس هن فرازنده بنام

  گرگ و ميش خور آبش چشمه يك به - بزرگ رهبران زين گرديده كه / آفرين باد فراوان - گزين پيغمبران به ايزد ور

  همي بپوئي رستگاران ره - همي بجوئي نيكو نام گر تو / بديد اينان در يزدان پاك رخ - بريد دل اهريمن ز آنكه خنك

  سراب يزدان كوي جز است جهان - آب بر نهاده گيتي بنياد كه / خداي يزدان سوي جز روي مكن - گراي مردان آزاد بزم سوي

  بلند هاي انديشه خداوند - ارجمند تني بين كنون اينان از / نيستيم بگذشتگان چو فردا به - زيستيم جهان در اگر روزي دو

 عبدالحسين شهزاده گرانمايه - رشين بد پيراسته آنكه پدرشراز /  يزدانش به باشد پيوسته كه - افراز سر مهتر ولي محمد

  كنگاشگاه فرمان ز ايران در - ماه زيب وي نام جاودان شد كه / جاه و آب با شهنشاه مظفر - شاه مايه پر دخت آن مامش دگر

 آفرين هم انديشه هم خوان بر تو - دلنشين نامه اين از هميدونآغاز كرد /  انديشه نغز كيي - كرد ساز دگر راي نيك نو از

 مذكور بخش ساكن تهران سه بخش از 3209 شماره شناسنامه به فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي جناب ضمير مكنون همواره چون كه
 نمايند مجاهدت و بذل مستمندان آسايش اسباب تدارك و وسايل يهته در بتوان تا كه هست و بوده آن بر معطوف شخصي خانه صبا خيابان

 بيماران آن در و بوده تختخواب چند داراي كه كنند آماده بيمارستاني طهران غار بلوك در واقعه آباد يافت قريه در كه افتادند فكر به ايام اين
 شش از ملك و آب دانگ يك كه گرفتند نظر در منظور بدين.  ايندنم معالجه)  آن فقراي تقدم با و قريه همان مردم بيماران تقدم با( را

 محبوب و خلق مطلوب كه فوق منظور محل اين با زيرين ترتيب به اينكه تا دهند تخصيص منظور اين به را ذيل بشرح مذكور قريه دانگ
 را مرقوم دانگ يك كه گرفتند نظر در ندارد يلزوم آن ذكر كه جهاتي به او قطعي تصميم اخذ از بعد.  درآيد عمل مرحله به است خداوند

 قطعي انتقال شوكتها دامت مواقف خير واقفه ط 2 – 24293 شناسنامه به عدل فر شمس خانم عليه حضرت خودشان بزرگوار همسر به
 و اجر در جميل امر اين انجام در اليها معظم شخص اينكه براي هم و منظور ترتيب شدن عملي جهت هم اليها معزى بانوي بعد و بدهند
 سمت تفضيل به ذي و(  است منظور و مقصود كه ترتيبي به وقف عمل و گردند واقع واقفه نموده وقف به اقدام باشند شريك جزيل جزاي
 همين در تنظيمه جداگانه قباله مطابق مرقوم ميرزاي ولي محمد آقاي جناب:  اوال آن بنابر يابد خاتمه و پذيرد انجام)  است يافته تحرير
 كردند منتقل قطعأ مزبوره عليه حضرت به قباله آن در مندرج بشرح را مرقوم دانگ يك 28776 - 29842 شماره ذيل شده ثبت خانه دفتر

 موبد و شرعي صحيح وقف اليها معزى عليه حضرت باشد مي نامه وقف كه)  حاضره( ورقه اين موجب به آنگاه گرديد ايشان طلق ملك و
 دانگ شش از مشاع نيم و يكدانگ از مشاع يكدانگ همگي و تمامي لمرضاته طلبا و اهللا إلى قربت نمودند اسالمي مخلد صريح حبس و ملي
 كن قريه در شعبه دو آن پيشكار كه داير قنات رشته يك بر مشتمل غار بلوك در واقعه 2 نمره خرابه آباد نوروز مزرعه و آباد يافت قريه

 چاهه كه بائر قنات رشته پنج و است آباد يافت در هراهنج و خان سليمان قلعه به معروف آباد حسين اراضي در آن چاههاي و دارد امتداد
 نهر شاه دانگ شش از قسمت شش از قسمت سه و كن و كرج رودخانه از محل معمول مطالبق آبه حق با باشد مي آباد حسين در آن هاي

 آسياي اراضي ، سعادتيه ، گرمدره ، ناصريه كالك قراء از عبور از پس و شده منشعب كرج هرودخان از كه وصفنارد و آباد يافت نهر به معروف
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 يافت ملك در كن رودخانه از منشعبه نهر رشته يك و شود مي خرابه آباد نوروز وارد آباد كريم و آباد شاه و آباد اسمعيل و ميانجوي و كاظم
 ضميمه ورقه 22 بشرح نمره 309 در بوستان و قلمستان و باغات ابنيه( رعايا اعياني و آباد فتيا كاروانسراي و باغ اعيان و عرصه باستثناء آباد
 مربوطه مالكيت سند طبق آن مشخصات ساير حدود كه مربوطه بخش امالك چهارم دفتر 59 - 61 - 2 صفحه در شده ثبت)  سند دو

  .است

 دانگ شش از مشاع دانگ يك بانضمام آباد ولي به موسوم االحداث جديد قنات المياه مجرى دانگ شش از مشاع دانگ يك اول توضيح
 ورقه اين موقوفه جزء است جاري آن در و است شده آباد يافت قريه جزء و االحداث جديد نيز كه آباد فرمان به موسوم قنات المياه مجرى

 نام به(  است شده صادر جداگانه مالكيت ورقه آنها ياعيان جهت كه رقباتي اعيان و عرصه كليه دوم توضيح الحصه قدر بتوابعها باشد مي
 مصرف به آنچه از اعم مزبوره قريه باير اراضي كليه چنين هم و است ثبت جريان در ايشان نام به اينكه يا و)  مرحوم ميرزاي ولي محمد آقاي

 معظم ميرزاي ولي محمد آقاي كه دسترنجي حق هرگونه نيز و خرابه آباد نوروز به موسوم اراضي چنين هم و است نرسيده يا رسيده فروش
 صلح خود اوالد به يا و باقي ولي محمد آقاي خود ملك در فعال ها شده استثناء اين اينكه از اعم دارند ابنيه و باغات و اراضي به نسبت له

 آقاي طرف از كه زمين متر هزار چهل موازي باستثناي نيز و باشد نشده يا شده صادر مالكيت ورقه ها شده استثناء براي چه و.  باشند نموده
 يك اينك و بوده دانگ يك جزء مستثنيات اين بالجمله و است يافته قطعي انتقال آبادي نجم عبدالحسين آقاي به فرمانفرمائيان ولي محمد
 كه است شده وقف يكدانگ باقي يكدانگ از ها شده استثناء وضع از ديگر بعبارت و است شده واقع وقف نصب مستثنيات اين باستثناء دانگ

 جناب شخص به نمودند مفوض كننده وقف محترمه بانوي را مزبوره موقوفه توليت اما باشد مي فوق مستثنيات منهاي مرقوم يكدانگ موقوفه
 محمد آقاي حيات بعد متولي تعيين يعني ايشان نظر به كردند تفويض را ايشان به ما توليت و الحياه مادام له معظم ميرزاي ولي محمد آقاي
 معزي و بود خواهد مطاع نمايند اقدام خودشان بعد از توليت به راجع نحو بهر كه ، باشد مي ميرزا ولي محمد آقاي نظر به بسته ميرزا ولي
 بود خواهد متبع و شود معمول ترتيب همان به بايد كنند معلوم األبد إلى ديگرى از بعد يكي را يك هر متوليان و متولي تعيين قسم هر اليه
 تعيين به مبتني رسمي ورقه تنظيم له معظم چنانچه و بنمايند متوليان تعيين به اقدام رسمي ورقه يك طبق ميرزا ولي محمد آقاي بايد و

 يعني اناير بهداري وزارت به بود خواهد مفوض مزبوره موقوفه توليت داد دست ايشان جهت ارتحالي و ننمودند خود بعد ما متوليان و متولي
  زمان در كه معني باين است توليت در مرقوم شرح عين به هم آن موقوفه نظارت اما نمايند معين ايران بهداري وزارت كه جي با

 نظارت اليه معزي آقاي ارتحال روز از و بود نخواهد نظارتي حقيقت به و باشد مي اليه معزي خود با نيز نظارت ميرزا ولي محمد آقاي حيات
 ضمن در خود حيات زمان در يعني نمايند معين ميرزا ولي محمد آقاي كه بود خواهد)  ديگري از بعد يكي( كساني و كسي اب تصويبي
 نكردند مذكور بشرح نغالر تعيين به اقدام اليه معزى كه صورتي در و كنند معين)  تصويبي نظار( را خود بعد ما نظار رسمي ورقه يك تنظيم

 باب در كه بشرحي بود خواهد ايران بهداري وزارت به مفوض كامل و تام بطور و توليتا موقوفه اختيار و بود اهدنخو ناظري ايشان از بعد
 باين باشند مي موقوفه مصرف ايشان شخص دارند حيات اليها معزي ميرزاي ولي محمد آقاي تا:  اوال وقف مصارف اما.  گذشت فوق توليت
 مصرف بهر و برداشت)  موقوفه عوايد را آن شخصأ و است ايشان خاصه مزبوره موقوفه عوايد تمامي هميشه دارند حيات ايشان تا كه معني

 اليه معزي حيات مادام كه نمايند صرف مقامات يا اشخاص از دخالت بدون آن غير و شخصي مصارف از اعم باشند مايل و بدانند مقتضي كه
 جناب كه معني اين به بود خواهد آباد يافت بيمارستان موقوفه اين مصرف ميرزا ولي محمد آقاي ارتحال از بعد و باشد مي ايشان خاص وقف
 به متعلق آن اعياني و دسترنجي كه مزبور آباد يافت قريه در واقعه باغچه اراضي مانده باقي در كه هستند مصمم ميرزا ولي محمد آقاي
 درمانگاهي احداث آن شمال از قسمتي در اخيره شهور طي در و دباش مي ثبت جريان در و دو سنگ 257 پالك داراي و له معظم جناب

 با و مذكوره قريه بيماران تقدم با(  نمايند معالجه و پذيرفته مجانا را بيماران آن در كه بسازند آباد يافت محل در بيمارستان يك گرديده
 تصميم همين چنانچه(  شدند منظور تكميل و ساختمان به موفق)  ميرزا ولي محمد آقاي( اليه معزي خود چنانچه پس)  مستمندان تقدم

 و مرمت مخارج وضع از بعد را مزبوره موقوفه عوايد تمامي وقف متولي)  ميرزا ولي محمد آقاي(  اول متولي ارتحال روز از بايد دارند هم را
 غيره و عوارض بابت بدهي و بوده عميرت به محتاج غير موقوفه ، هميشه كه السهم حسب محصول ربط و ضبط مصارف و ها قنات تعمير
 مانده ناتمام هنوز ولي نمودند ساختمان به شروع ميرزا ولي محمد آقاي چنانچه و.  نمايند بيماران معالجه و پذيرفتن صرف)  باشد نداشته
 شروع آن بناي تكميل از پس و كنند متما موقوفه عوايد از اوال را تمام نيمه بناي كه بود خواهد مكلف وقت متولي ايشان ارتحال روز از باشد
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عوايد از اوال وقت متولي باشد نشده ساختمان بشروع ميرزا ولي محمد آقاي طرف از اصال صورتيكه در نمايند بيماران معالجه و پذيرفتن به
از قبل كه است بديهي و دبكنن بيماران معالجه و پذيرفتن به شروع آن تكميل از پس و كند بيمارستان ساختمان به شروع بايد موقوفه

گرديد مقرر و شرط وقف صيغه ضمن و شود خريداري بايد الزم بقدر بيمارستان الزمه اشياء و لوارم و اسباب موقوفه عوايد از بيمار پذيرفتن
بخواهند كه صورتي در دوم.  نمايند اطالق آن به را نام اين بايد يعني بود خواهد)  فرمانفر ميرزا محمد بيمارستان(  ، بيمارستان نام اوال. 

گرفته نبايد پيش سال سه از بيش اجاره وجه هيچوقت و ندهند اجاره سال سه مدت از بيش به را آن از جرئي يا تمام بدهند اجاره را موقوفه
شود نامه اجاره تنظيم به اقدام بايد) باشد سال سه يا دو يا يك چه( ، شد تمام اجاره مدت كه وقتي كه شود مي تصريح مخصوصأ شود
نمايند اجاره تجديد متولي از وكالت از غير يا و خودش مستاجر سال سه از بعد كه بكنند غيره و وكالت شرط بعد و بدهند اجاره نبايد يعني

.است شده ديده بعضي از بطوريكه

با وقت متولي باشد دراز و دور مدت به محتاج هك نمايند آن نظير بنائي يا كارخانه تاسيس بخواهند موقوفه اراضي در وقتي چنانچه:  هتبصر
پيشكي زيادتر سال سه اجاره نبايد هرگز ولي شود تجديد سال ده طور همين و بدهد اجاره سال ده تواند مي)  باشد ناظر اگر(  ، ناظر نظارت
.شود گرفته

قبيل از آن ملحقات و بيمارستان و مريض معالجه نظورم غير به كه بنائي كه شود داده اجازه نبايد هيچوقت مزبوره باغچه مساحت در سوم
بيمارستان به مربوحل كه بنائي مزبوره باغچه مساحت در بخواهند مقامي يا اشخاص كه صورتي در و شود ساخته باشد آن نحو و شيرخوارگاه

از پس بايد و نباشد متقضي آنكه مگر شود دنباي ممانعت و مخالف دارد منظور را مصالح كه وقت متولي موافقت با كنند وقف و بسازد باشد
  . باشد بوده شرايط و مصرفأ و توليتأ موقوفه همين موافق و مطابق كه وقفي هم آن شود وقف شدن ساخته

حق دهم يك عايدي خالص از يك هر ناظر و متولي كردند معين را خود بعد ناظر و متولي فوق بشرح ميرزا ولي محمد آقاي اگر چهارم
النظاره حق و التوليه حق ديگر دو هر يا نظارت يا باشد توليت ايران بهداري وزارت با اگر ولي داشت خواهند عوايد از النظاره حق و هالتولي

خواهد شخي با توليت(  كه شده نوشته فوقا كه توليتي باب در ورقه امضاي و وقف صيغه اجراي موقع دارد مي قلمي خاتمه در بود نخواهد
توليت براي ترتيبي ايشان اگر فرمانفرمائيان ميرزا ولي محمد آقاي از بعد كه شود مي تعيين و قيد صريحا)  كند معين بهداري رتوزا كه بود

خواهد بعدي وزير با توليت كند تغيير وزيري هر و باشد ايران بهداري وزارت مقام شاغل كه بود خواهد شخصي موقوفه اين متولي.  ندادند
حتى وقف لزوم و صحت در مقرره شرايط و پذيرفت جريان سمت البطالن و النواقص عن خاليأ و االركان و الشرايط جامعه وقف صيفه و بود

الذين على اثمه فانما ماسمعه بعد بدله فمن( يرهب وال اليرهن و يباع ال بحيث شرعيا صحيحا وقفا فصار آمد بعمل غيره و اقباض و قبض
. 1328 ماه خرداد نهم و بيست بتاريخ شد تويم ريال هزار پنجاه و دويست مبلغ به وقف مورد الثبت حق تعيين براي و)  يبدلونه

))ميرزا ولي محمد)) ((فر شمس(( امضاء محل

سربرگ

دفتر 28777 شماره ذيل 108 صفحه در ثبت اين است رسيده ثبت به 29843 شماره ذيل دفتر سر 64 جلد دفتر 97 صفحه در سند اين
حق ريال 30/781 الثبت حق است زير بشرح است شده دريافت سند اين تنظيم براي مقررات طبق كه وجوهي رسيد ثبت به ندهنماي 47

.ريال 60/954 جمع ريال 6 برگ بهاي ريال 30/117 شهرداري عوارض ريال 50 التحرير

آبادي النجم عبدالحسين العب متن بتاريخ شد عواق جانب اين نزد در ورقه اين در مسطوره مرتب تمام معظمه واقفه هويت احراز با

محمود بن عبدالحسين عبده

.شد رعايت هزار ده شماره بخشنامه مفاد
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  خالصه وقف نامه

   29/3/1328مورخ  28777/29843شماره و تاريخ وقف نامه: 

  تهران 3محل تنظيم: دفترخانه شماره 

  تقال به همسر بانو شمس فر عدل توسط واقف وقف شده است.محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان كه پس از ان :نام واقف

مورد وقف: يك دانگ آب و ملك قريه يافت آباد از يك دانگ و نيم مشاع از شش دانگ قريه و آب متعلقه شامل (يك دانگ از شش دانگ 
  ست.قنات ولي آباد و يك دانگ از شش دانگ قنات فرمان آباد منهاي مستثنات از آب و ملك كه مالكي ا

  نوع وقف: عام

  ساخت بيمارستان به نام محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان :نيت واقف

  پالك: بشرح وقف نامه

  محل وقف: يافت آباد

  توليت: محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان و پس از ايشان به نظر او تعييد گردد و نهايتا وزارت بهداري

  ييد نشدهدر زمان حيات متولي ناظر تا نظارت:

  اربعه: براساس سند حدود

در اين اراضي درمانگاهي احداث شده يك بيمارستان هم بسازند و شرط شده به نام محمد ولي ميرزا  اشاره شده چون توضيحات: 
فرمانفرمائيان نام گذاري گردد و همچنين اراضي سه سال بيشتر اجازه ندهند ولي تمديد شود و اگر ساختمان و بنايي بسازند ده ساله باشد 
و ده سال به ده سال تمديد شود ما در باغچه (محوطه بيمارستان بناي ديگري ساخته نشود مگر براي بيمارستان كه آن هم بايد وقف شود 

  (اعيا))، گفتني است در اين زمان درمانگاه ساخته شده بود است و منظور از وقف ساخت بيمارستان است.
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)30996/29915( فرمانفرمائيان ولي محمد وقف نامه

5/10/1329 مورخ  30996/29915شماره  نامه وقف سند

تهران حوزه سه شماره رسمي اسناد دفتر

عمله النقطع آدم ابن اذامات الخبر في بعد و اجمعين آله و محمد سيدنا على....  و الشاهد و الغائب على الواقف المحامد عليه وقف لمن الحمد
يستغفرله صالح ولد او به فعين اوعلم جاريه صدقه ، ثالث من اال

خيابان مذكور بخش كه تهران سه بخش از نه و دويست و هزار سه شماره شناسنامه داراي فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي جناب آن بنابر
اهللا الى قربه نمودند مخلد اسالمي صريح حبس و موبد شرعي صحيح وقف فرمانفرماست ميرزا عبدالحسين مرحوم خلف شخصي منزل صبا

يافت قريه در واقع اصلي دو شماره از فرعي هفت و پنجاه و دويست شماره به آن ساختمان با باغچه قطعه يك دانگ شش اعياني تمامي
به 5062 شماره و 343 صفحه در شده ثبت فرعي شش و پنجاه و دويست باغ از المجري حق با ، تهران دوازده بخش غار دهستان آباد

نيم و يكدانگ مالكيت ورقه آنكه توضيح ، آن ششدانگ عرصه از مشاعا را مذكور باغچه عرصه دانگ دو آن مالكيت هورق مشخصات و حدود
حدود و بشرح) 61-2 و 59( صفحه در شده ثبت غار بلوك در واقعه دو نمره به خرابه آباد نوروز مزرعه و آباد يافت قريه ششدانگ از مشاع

از مشاع يكدانگ ديگر نامه وقف موجب به بعدأ ايشان و است شده صادر اليه معزي واقف آقاي جناب نام به مزبور مالكيت ورقه مشخصات و
عدل فر شمس خانم سركار خود متعلقه به مزبور يكدانگ منظور اين به و دادند وقف به تخصيص نامه وقف بشرح آباد يافت نيم و يكدانگ

فوق باغچه ششدانگ از مشاع يكدانگ عرصه الذكر سابق خانم به يكدانگ انتقال واقع در اما نمودند وقف اليها معزى و دادند قطعي انتقال -
ورقه اين واقف آقاي مملوك فوق موقوفه باغچه دانگ شش از مشاع نيم و يكدانگ عرصه تمام تحرير حال در كه نمودند مستثني را االشعار

يافت قريه ششدانگ از مشاع دانگ نيم مالكيت ورقه نيز و دادند قرار ورقه اين وقف مورد ماال را مذكور نيم و يكدانگ عرصه كه باشد مي
خانم بنام آن مالكيت ورقه مشخصات حدود و بشرح) 61-5 و 71( صفحه در شده ثبت غار در واقعه دو بلوك خرابه آباد نوروز مزرعه و آباد
دانگ نيم ثلث دو الدوله عزت خانم بعدا و است گرديده صادر ورقه اين واقف هاي جده والده و شاه الدين مظفر مرحوم دختر الدوله عزت

نيم تمامي الذكر فوق واقف آقاي آن از پس و دادند انتقال ملك گوهر و ملك عزت بانوان خودشان نواده دو به مذكور قريه از را خودشان
اينك و كردند خريداري فرمانفرمائيان گلناز خانم ودشانخ صغير دختر جهت ايشان نواده دو و مسطوره الدوله عزت خانم از را مذكور دانگ
و يكدانگ عرصه...  گلناز خانم اختصاصي مزبور باغچه دانگ نيم عرصه)  خودشان عليهاي مولى( گلناز خانم سركار واليه اليه معزي واقف
ساختمان و اعياني ششدانگ تمامي از است تعبار ورقه اين وقف مورد فوق بمراتب بنا دادند قرار ورقه اين وقف نصب خود اختصاصي نيم

تفضيل به آن ششدانگ از مذكور باغچه عرصه مشاع دانگ دو بانضمام طهران دوازده بخش غار بلوك آباد يافت در واقع 2/257شماره باغچه
موقوفه توليت و آباد يافت اهالي بيماران پذيراي يعني پرستاري و معالجه براي اند نموده وقف را آن وقف مورو خير واقف آقاي و فوق مزبور
خودشان از بعد و الحيوه مادام خودشان شخص با دادند قرار را آن نظارت و ايران عليه دولت بهداري وزارت با دادند قرار را ورقه اي مزبور
مذكور محل در بيماران عالجهم محل بمنظور بنا گونه هر بخواهند وقت هر دارند حيات تا كه نمودند مقرر و بود نخواهد نيز نظارت ديگر

مرعي وقف لزوم و صحت شرايط ديگر و اقباض و قبض شرايط و گرديد جاري االركان و للشرايط جامعه وقف وصيغه باشند مختار بسازند
بوقف اقدام ذال ايران هنر پيشرو و كشاورزي بانك رهن در گلناز خانم به متعلق دانگ نيم تاريخ اين در چون كه شود مي متذكر ذيال گرديد

رهن مورد دانگ نيم اينكه توضيح افتاد معمول 14/9/1329 مورخ  7408/16428شماره  نامه طبق نامبرده بانك نامه موافقت با ورقه اين
جزء آن دانگ دو كه مزبور باغچه عرصه حدود گلناز خام به متعلق دانگ نيم نه است واقف آقاي جناب خود اختصاص دانگ نيم الذكر فوق

عبارتست تهران امالك ثبت غار دائره 13/10/1329مورخ  3167 و 29/3/1328مورخ  950 شماره تفكيكي صورت طبق است ورقه اين قفو
ديوار جنوبا فرعي 256 باغ به اشتراكي ديوار به دوم و است اشتراكي قسمت دو هر فاصل ديوار( مزبور باغ به اول شرقا فرعي 258 باغ شما از
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 دانگ نيم چون و شد تقديم ريال هزار دويست بمبلغ وقف موارد الثبت حق تعيين براي و بشارع غربا فرعي 7 پالك ابيارب كاروانسراي
 رهن نيز موقوفه باغچه عرصه دانگ دو از دانگ نيم بالنتيجه كه است كشاورزي بانك رهن در مذكور آباد يافت قريه از واقف آقاي شخص
 نمودند امضاء را وقف اين مراتب مزبور نامه طبق مذكور هنر پيشرو و كشاورزي بانك طرف از نمايندگي به خرسند عبدالمطلي آقاي لذا است

 نمودند امضاء را فوق مراتب و حاضر بهداري وزارت طرف از نمايندگي به رشت 12198 شناسنامه مژدهي جليلي آقاي و شد جاري صيغه و
 نه. و بيست و سيصد و يكهزار ماه دي چهارم و بيست تاريخ به داريبه وزارت 19/10/1329 مورخ 60698 شماره نامه طبق

 عبدالحسين متن بتاريخ شد واقع جناب اين نزد در ورقه اين در مسطوره تمام واقف هويت احراز با ، خرسند ، مژدهي ، ولي محمد امضاء محل
 نماينده 70 جلد دفتر 29915 شماره ذيل 45 صفحه در تثب اين رعايت هزار ده نامه بخش مفاد)  محمود بن عبدالحسين مهر( آبادي نجم
  ............... ريال 8/732 كل جمع ريال قديم در ريال 8/93التحرير  حق ريال 625 الثبت حق دريافتي وجوه شد ثبت

  

 خالصه وقف نامه

   5/10/1329مورخ  30996/29915شماره و تاريخ وقف نامه: 
  تهران 3محل تنظيم: دفترخانه شماره 

  نام واقف: محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان
  2/257مورد وقف: شش دانگ اعيان و اختمان يك باغچه و دو دانگ مشاع عرصه باغچه 

  نوع وقف: عام
  نيت واقف: بيماران مستمند يافت آباد اعم از معالجه و پرستاري

  پالك: بشرح وقف نامه
  محل وقف: يافت آباد

  توليت: پس از خودش وزارت بهداري
  نظارت: با خود واقف

  حدود اربعه: براساس وقف نامه و سند
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)36797/37897( فرمانفرمائيان ولي محمد وقف نامه

25/2/1339 مورخ  36797/37897شماره 

تهران حوزه سه شماره رسمي اسناد دفتر

ابن اذامات)  ناخوانا عربي(  مغفره الى سارعو و تعالي اهللا قال بعد و)  ناخوانا عربي( خير محمد على السالم و الضماير على الواقف اهللا الحمد
و انساني حس و وجدان نداي و اسالميه سنيه سنت و خداوند فرمان به بنا.  جاريه صدقه ، ثالث األمن عمله النقطع ادم ابن النقطع ادم

صبا خيابان تهران سه بخش ساكن ط /3 اكنس نه و دويست و هزار شماره شناسنامه داراي فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي جناب اخالقي
منظور بديت كنون تا و اند كرده مساعدت و مال بذل شود عموم عايد آن نفع كه طريقي در شده ميسر قدر هر همواره شخصي منزل

معالجه وسايل هيهت به خاصي توجه مخصوصا و اند رسانيده وقف مصرف به را اهميت با رقباتي و امالك ، نقود بذل بر عالوه خداپسندانه
از دارند و داشته آنها معالجه و بيماران پذيرش براي مخصوصه ابنيه نمودن آماده يا و منظور اين تامين جهت عوايد تدارك از اعم بيماران

شماره ميرس اسناد دفاتر در كه منظمه جداگانه نامه وقف شرح به كه است آباد يافت قريه دانگ شش از دانگ يك وقف به اقدام جمله آن
عوايد است مقرر مذكور نامه وقف در كه وقتي از بعد كه اند نموده وقف را آن 29/3/1329 مورخ 29864 شماره ذيل و شده ثبت تهران سه
ورمنظ و اند نموده اقدام آن وقف به زير بشرح و تعيين را الذكر آتي مساحت اهم ايام اين و بوده بيماران معالجه و بيمارستان تهيه صرف آن
ابنيه احداث تقدم با شود منافع استفاده آن از عمومي نفع به يعني برسد المنفعه عام مصارف از مصرفي به كه است آن مساحت اين وقف از
جناب نمودند قانوني شرعي صحيح وقف فوق مراتب به بنا آنها معالجه و بيماران پذيرفتن منظور به آنها نحو و بيمارستان و درمانگاه قبيل از

به اولي كه را الذكر آتي قطعه دو از يك هر اعيان و عرصه دانگ شش تمامي تعالي اهللا قربت فوق مرقوم فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي
تفكيكي چهار قطعه جزء و شهرري ثبت 21/1/1339 مورخ 847 شماره تفكيكي صورت چهارم قطعه كه مربع متر  40/7070مساحت 

شرق متري 6 كوچه به شده حفر پي متر 40/110به طول  شما محدوده باشد مي شهرري ثبت دايره 18/10/1338  مورخ 15109 شماره
18 طول به است غربي كه:  دوم 331 قطعه به ديواريست متر 20/93 طول به:  يك جنوبا تفكيك مورد سوم قطعه به متر 80/61 طول به

56 طول به است شمالي كه دوم بشارع ديواريست متر طول به اول غربا يمارستانب ديوار به متر 54 طول به:  سوم بيمارستان ديوار به متر
15/12 مساحت به بومي و سابق تفكيكي پنجم قطعه به شده حفر پي متر 24 طول به سوم سابق تفكيكي پنجم قطعه به شده حفر ميري
طول به شرقĤ متري 6 كوچه به متر. 60حدود شماال م باشد مي نامبرده 18/10/1338 مورخ 15109 شماره تفكيكي 5 قطعه به مربع متر
و توضيح بشارع ديواري متر 45/28 طول به غربأ تفكيكي چهارم قطعه پي به متر 56 طول به جنوبا تفكيكي چهارم قطعه پي به متر 24

مي 2 سنگ تهران دوازده بخش تهران غار بلوك در واقعه آباد يافت قريه امالك جزء مذكور وقف مورد قطعه دو كه شود مي قلمي تكليم
258/2 پالك عرصه جهت يكي است شده صادر شهرري ثبت از مالكيت ورقه دو است آن جزء ورقه اين وقف مورد در كه ملكي جهت و باشد
11429 شماره 113 صفحه در كه 258/2 پالك عرصه جهت يكي است رسيده ثبت به65 نماينده دفتر 11429 شماره 113 صفحه دركه 
ثبت 1284 شماره 561 صفحه در و يافته صدور اعياني جهت مذكور پالك با ديگر مالكيت ورقه و است رسيده ثبت به 65 نماينده ردفت
منافع از آنكه براي استثناء بدون يك هر ملحقات و توابع تمام با نمودند وقف را تين مذكور قطعه دو اليه معزي واقف بالجمله و است شده
و بيماران پذيرفتن منظور به شيرخوارگاه و درمانگاه و بيمارستان قبيل از ابنيه احداث و ساختمان تقدم با شود استفاده يعموم نفع به آنها

است مفوض توليت خودشان از بعد و حيات مادام خودشان شخص با دادند قرار را موقوفه اين توليت و آنها پرستاري و معالجه و نگاهداري
خانم فر شمس بانو -2 شخصي منزل شميران تجريش ساكن 3/ ط 3212 شماره شناسنامه داراي فرمانفرمائيان صبار دكتر آقاي به -1

امر در مستقل ديگري نباشند نفر دو اين از يك هر و واقف آقاي ملكي ساكنه 2 ط 24294 شناسنامه به واقف آقاي جناب محترمه متعلقه
داشت نخواهد ناظر موقوفه ايم دارند حيوه واقف تا و بود خواهد ايران بهداري وزارت با توليت ايشان از بعد و باشند مي الحيوه مادام توليت

المقرر حسب و بود نخواهد ناظر ديگري نكردند ناظري تعيين اگر و نمايند مي معين رسمس ورقه طبق بعدا كه واقف از بعد نظار يا و ناظر و
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 نظارت و موقوفه اين توليت ترتيب در كه دارند حق و هستند مختار خود عمر تمام در مزبور واقف آقاي جناب فوق وقف صيغه ضمن شرط و
 و تغيير كرار چند هر نمايند تعيين و اقدام بداند مقتضي نوع هر ديگري بعد يكي و ديگري از بعد يكي آن متوليان تعيين در هميشه آن

 چه موقوفه اين در كه دارند عليه موقوف وقف اين مصرف به نسبت رنظ تجديد و تبديل و تغيير حق و مختارند همچنين و كنند تبديل
 همان و شود احداث بدانند متقضي و آورند نظر به را چه هر ديگري مصرف يا و آنها امثال و دو هر يا و بيمارستان و درمانگاه قبيل از بنائي

 محل اين در خودشان از بعد كه باشد دستوري يا و كنند عمل خود ميدارند مقرر كه ترتيبي اينكه از اعم بنويسند رسما باشد كرارا ولو را
 در كه شود عمل شده ذكر فوقأ طوريكه به بايد نكردند اقدامي عليه موقوف امر و نظارت و توليت امر به راجع خودشان اگر و شود احداث

 موقوفه آب مجراي حق محفوظيت با وقف صيغه و تاس فوق شرح به نيز توليت و شود احداث بيمارستان و درمانگاه مخصوص ابنيه محل اين
 غيره و اقباض و قبض از مقرره شرايط تمامي اجتماع با و آن از موقوفه جنوب در واقعه ملك المجراي حق محفوظيت و آن شمال سمت از

 منظور بيمارستان كه بود هشد گرفته نظر در چنين بدوي سطحي نظريه در آباد يافت دانگ يك نامه وقف در كه ميشود متذكر و شد جاري
 كه شد مسلم محل آن مساحتي به توجه از پس ولي شود احداث نامبرده موقوفه جنب 257000 دو شماره اراضي باقي در نامه وقف آن در
 تا شود تدارك بيمارستان تاسيس قابل مساحتي اينكه براي الذكر فوق واقف آقاي جناب لذا نيست بيمارستان تاسيس قابل زمين مقدار آن

 دانگ يك از مفروز كه را ورقه اين وقف مورد قسمت از يا شود تامين بوده نظر در آباد يافت دانگ يك تن)  دانگ يك( موقع كه نظريه
 اقدام آن وقف به نامه وقف اين موجب به اينك و اند گرفته انتقال بخود اعيان و عرصه ديگر مالكين از نيست آن در جزءي آباد يافت موقوفه

 شرط باال وقف صيغه ضمن مخصوصأ كه شود مي تصريح خاتمه در و اند شده وقف و است وقف مورد اعيان و عرصه قطعه دو تهيه و دندكر
 محمد موقوفه( بنام بايد شود احداث بنائي گونه هر موسسه هر و كسي هر طرف از زمان هر)  ورقه اين وقف محل(  اراضيفوق در كه شده
 سي و سيصد و يكهزار پنجم و بيست يكشنبه تاريخ باشد و بوده دائمي طور به ثابت تابلو نصب آن مدخل در و اميدهن)  فرمانفرمائيان ولي

 در مسطوره تمام واقف هويت احراز با فرمانفرمائيان ولي محمد متعاملين امضاء محل قمري 1379 العقده ذي شهر هيجدهم مطابق نه و
 )عبدالحسين مهر(  آبادي نجم عبدالحسين العبد معين اريخت به شد واقع اينجانب نزد در سند اين

 هزينه است رسيده ثبت به نماينده 88 دفتر 164 صفحه در 36797 شماره به فوق ثبت شد رعايت سند در هزار ده شماره بخشنامه مفاد
 اين ششم سطر در گرديد دريافت ريال 4700 كال ريال 10 برگه بهاي ريال 47 عوارض ريال 100 التحرير حق ريال 313 الثبت حق قانوني
) متر 1512( اعداد آن جاي به و اشتباه 12٫15 اعداد 2/ عالمت زير ثبت اين هم سيزده سر در و است صحيح وقتي از كلمه عالمت زير ثبت

  .سطر در و است صحيح)  قطعه كه( عدد آن بجاي و اشتباه بقطعه كلمه 3/ عالمت زير مرقوم سطر در و است صحيح

   



يادگار نيكان: مجموعه اسناد موقوفات و محبوسات دانشگاه علوم پزشكي ايران

155

خالصه وقف نامه

25/2/1339مورخ  36797/37897شماره و تاريخ وقف نامه: 

تهران 3محل تنظيم: دفترخانه شماره 

نام واقف: محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان

مورد وقف: دو قطعه زمين عرصه و اعيان

نوع وقف: عام

نيت واقف: ساختمان و احداث بيمارستان، درمانگاه و شيرخوارگاه

شرح سند وقف نامهپالك: ب

محل وقف: يافت آباد

توليت: واقف و پس ازآن برادر و خانم واقف و نهايتا وزارت بهداري

نظارت: ندارد

حدود اربعه: طبق سند و وقف نامه

يستوضيحات: چون ميزان وقف قبلي براي احداث درمانگاه و بيمارستان كافي نبوده لذا براي اينكه مساحت قابل توجهي كه قابل تاس
بيمارستان باشد تدارك شود دوقطعه مذكور وقف گرديده است.
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)37380 /38481( فرمانفرمائيان ولي محمد وقف نامه

126/4/1340 مورخ 37380 /38481 سند شماره

تهران حوزه سه شماره رسمي اسناد دفتر

دفتر 37898/36798 شماره شده ثبت وقفنامه موجب به فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي جناب تهران حوزه سه شماره رسمي اسناد دفتر
در و اند كرده وقف نامه وقف در مندرج شرح به را تهران 12 بخش غار بلوك آباد يافت در واقعه اراضي قطعه دو تهران سه شماره رسمي
و متولي اوال ورقه اين موجب به اينكه به دادند نظر مد را حق هميشه موقوفه آن عليه موقوف مصرف در و خودشان از بعد متولي تعيين
محترمه متعلقه خانم فر شمس خانم -1 له معظم از بعد متولي اما داشتند مقرر چنين نامبرده بموقوفه نسبت را خودشان از بعد ناظر

له معظم جناب از عدب ناظر اما و نمايند اقدام كه مذكورند وقفي ملك متولي ايشان جناب برادر فرمانفرمائيان صبار دكتر آقاي -2 خودشان
بدرود متولي دو از يك هر بود خواهند موقوفه اين امر ناظر متفقة فرمانفرمائيان علينقي دكتر آقاي – 2 فرمانفرمائيان حافظ دكتر آقاي -1

متولي او جاي هب علينقي دكتر آقاي كرد رحلت نيز ديگر متولي اگر و شوند مي موقوفه اين متولي او جاي به حافظ دكتر آقاي گويند حيات
هم با دو هر وقت بهداري وزير با نفر يك آن بماند باقي نفر يك فقط الذكر فوق نفر چهار از اگر و بود نخواهد الزم ناظر ديگر و ميگردند
و شود مي ليمتو موقوفه به ايران وقت بهداري وزير هميشه براي بعد به آن از كند ارتحال نيز نفر يك آن آنكه از بعد و بود خواهد متولي
ساختن به اقدام وقفي اراضي اين در)  فرمانفرمائيان ولي محمد(  فرمانفرمائيان جناب چون)  عليهم موقوفه(  وقف اين مصرف به راجع

اياجر( باشد داشته بيمارستان به اختصاص اعيانا و عرصه منحصرا بايد هميشه براي موقوفه اين كه داشتند مقرر اينك اند نموده بيمارستان
ناظرين و متولي به نسبت له معظم جناب نظر حق باز - 1 شود مي نگاشته خاتمه در و)  است آمده بعمل نيز باعياني نسبت وقف صيغه
امضا محل قمري 1381 صفر سوم مطابق چهل و سيصد و هزار يك تير ششم و بيست دوشنبه تاريخ به الحيوه مادام است باقي موقوفه
مفاد آبادي نجم عبدالحسين العبد متن تاريخ به شد واقع جانب اين نزد و سند اين در مسطوره است تمام متقاضي تهوي اهراز با ولي محمد

الثبت حق قانوني هزينه است رسيده ثبت به نماينده 90 دفتر 121 صفحه در دفتر در فوق ثبت شد رعايت سند و هزار ده شماره بخشنامه
.است صحيح جناب و محل اين چهارم سطر در شد دريافت ريال 21 برگه بهاي عوارض ريال 10 التحرير حق ريال 35

آبادي نجم عبدالحسين هستم ثبت صحت و واقف هويت مسئول است برابر سند با ثبت
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خالصه وقف نامه

26/4/1340مورخ  38481/37380شماره و تاريخ وقف نامه: 
تهران 3محل تنظيم: دفترخانه شماره 

لي ميرزا فرمانفرمائياننام واقف: محمد و
37898/36798مورد وقف: دو قطعه زمين اراضي موضوع وقف نامه 

نوع وقف: عام
نيت واقف: ساخت بيمارستان به نام محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان

پالك:
12محل وقف: يافت آباد بلوك غار بخش 

ئيان (پس از فوت متوليان) وزارت بهداريتوليت: بدوا با توليت خانم شمس همسر واقف، دكتر صبار فرمانفرما
نظارت: دكتر حافظ فرمانفرمائيان، دكتر علينقي فرمانفرمائيان

ترتيبا بعدي: چنانچه يكي از دو متولي وفات كند جانشين وي حافظ فرمانفرمائيان و به جاي ديگري دكتر علينقي فرمانفرمائيان
حدود اربعه: طبق سند مالكيت

ه چون در اراضي وقفي بيمارستان احداث شده است اين موقوفه عرصه و اعيان به بيمارستان مذكور تعلق دارد.توضيحات:  اشاره شد
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)387/1137613( فرمانفرمائيان ولي محمد وقف نامه

3/11/1340 مورخ 387/1137613 شماره نامه وقف سند

تهران حوزه سه شماره رسمي اسناد دفتر

الطاهرين اهللا صلي و العالمين رب اهللا الحمد

عبدالحسين مرحوم پسر تهران سه بخش از نه و دويست و هزار سه شماره شناسنامه داراي فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي جناب آنكه بعد
اين در منظمه 37898 شماره ذيل شده ثبت جداگانه نامه وقف شرح به شخصي منزل صبا خيابان تهران سه بخش ساكن فرمانفر ميرزا
اراضي نمودن وقف از بعد و تهران 12 بخش غار بلوك آباد يافت در است واقع مذكور اراضي و نمودند وقف را اراضي)  تهران سه خانه ردفت

كه ديدند الزم ضمن در و باشد مي اتمام شرف در كه كردند آن در بيمارستان ساختمان به اقدام بيماران درمان و آسايش منظور به مذكور
الزمه آالت ماشن و موتور و كرده عميق چاه حفر به اقدام و كافي آب تدارك..  آن به متعلقه اراضي و بيمارستان دائمي نشد مشروب جهت

باشد شده مذكور بيمارستان مصالح جزء بيشتري اراضي آنكه براي نيز و دادند انجام را منظور هاي كشي.  لوله و نمودند نصب و تهيه را آن
همين در منظمه ديگري نامه وقف مطابق شود حاجات رفع و شده استفاده بيمارستان مصالح و لوارم جهت اراضي آن از لزوم موقع در تا

دفتر - 2 - 3 پالك جزء مرقوم بيمارستان شرقي جنوب جانب در واقعه را ديگري اراضي 38689/37589 شماره ذيل شده ثبت خانه دفتر
الذكر فوق چاه آب از بايد نيز موقوفه اين البته و است قلمي آن وقف در كه بشرحي ودندنم وقف هم 779/237 صفحه در شده ثبت غار 8
واقعه و است اليه معزي آقاي جناب ملكي نيز كه زميني قطعه در مزبور چاه كه شود مي قلمي و شود مشروب كامال باشد احتياج وقت هر
وصل و بيمارستان شرقي سمت در نيز و است شده حفر شود مي لميق ذي آن بشرح و آن جنوب در و بيمارستان شرقي شمال جانب در
آن وضعيت هم ذيل و باشد مي قطعه ايندر  2-3پالك االشعار فوق چاه از آب مجراي كه است ايشان مملوك ديگري زمين قطعه آن

زمين قطعه يك - 1 تمامي اهللا ىال قربه نمودند ابدي و قانوني و شرعي صحيح وقف نامه وقف اين موجب به اكنون و يابد مي نگارش
مشروحه زمين ديگر قطعه – 2 باشد مي موصوف آن در مربوطه آالت ماشن و موتور و است شده حفر آن در عميق چاه كه را ذيل مشروحه

ماشين و تورمو تمامي و عميق چاه كليه - 3 باشد مي آن در االشعار فوق 2-3 پالك اراضي به عميق چاه از جاريه آب مجراي كه را ذيل
اعياني كليه بانظمام اند گرديده نصب نظر مورد محل به چاه آب جريان منظور به هائيكه كشي لوله همگي و مزبور زمين در موصوفه آالت
يانفرمانفرمائ ولي محمد(  واقف آقاي شخص با موقوفه اين توليت شد مقرر و آنها از چيزي استثناء بدون شده ذكر زمين قطعه در موجود هاي

اوقاتي چه اينكه و آن اوقات و شود مشروب آب از بايد كه هايي محل و مذكور چاه آب از استفاده طرز الشرط حسب و باشد الحياه مادام) 
مقتضي مصرفي گونه هر يا باشد داشته نامه وقف اين وقف مورد زمين قطعه در فرضا كه عوايدي كليه بخوابد و نكرده كار چاه يا كند كار

بهداري وزير يا و واقف محترم برادر فرمانفرمائيان صبار دكتر آقاي به موقوفه اين توليت واقف از بعد و است واقف اختيار در همه و همه باشد
خواهد مستقال موقوفه توليت ايران بهداري وزارت با يعني است بيمارستان توليت شرح به توليت صياد دكتر آقاي از بعد و است ايران وقت
آن واقف آقاي جناب سابقا كه آن به متصله درمانگاه و آن اراضي و بيمارستان شدن مشروب از است عبارت ورقه اين عليه موقف اما و بود
حاجت موقع چاه اين از هم و 2 - 3 پالك مساحت يعني الذكر فوق اراضي با نيز و بيمارستان به وصل دبيرستان با و اند كرده احداث را

1 تبصره. آيد بعمل آب حيث از آنها احتياجات رفع و شوند مشروب بايد مذكور عميق چاه آب از نامبرده هاي محل لهبالجم و شود مشروب
تعميرات گونه هر و ها كشي لوله و آالت ماشين و موتور و مزبور عميق چاه الزمه مخارج و احتياجات رفع براي موقوفه اين متولي چنانچه
فوق نامبرده موقوفه چاه آب از توانند مي نداشت وجود ديگر محل از وجوهي و ديدند الزم و شده محتاج هورق اين موقوفات قلم سه الزمه

كار به ضروري قدر.  به جز موتورها و چاه اين كه باشد العين نصب هميشه و شود حاجت رفع تا برسانند فروش مصرف به احتياج قدر به
واقف آقاي جناب كه مقررات و شرط وقف ضمن در 2 تبصره. باشد تامين بيمارستان حاجات هميشه و نشود خراب و مانده محفوظ تا نيفتد
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 الحيوه مادام باشد مكرر در مكرر چند هر بدانند متقضي تبديلي و تغيير گونه هر ورقه اين اليه موقوف توليت كه دارند حق الحيوه مادام
 قطعه در وضعيت شرح به اينك و داد تذكر نامه وقف اين مالحظات در و نوشت دخواهن رسمي بدهند تبديلي و تغيير گونه هر البته و بدهند
 متر دو چهل و پانصد ديگري و مربع نيم و متر پانصد مساحت به يكي مزروعي زمين قطعه هر دو دانگ شش اند شده وقف فوقا كه زميني

 حقوق با تهران دوازده بخش غار دهستان و آباد يافت قريه در واقع نامبرده اصلي از شده مجزي و مفروض و يكديگر به متصل قطعه دو هر و
  :  زير حدود به مالكيت سند طبق آن ارتفاقي حقوق و مربوطه بخش امالك 65 دفتر 11429/113 صفحه در شده ثبت آن در رعايا

 به شما از باشد مي ارتعب شهرري ثبت 21/1/1339 مورخ 847 شماره تفكيكي صورت سوم قطعه كه متري 500/50 زمين قطعه حدود1
 است ديواري متر  10/8 طول به جنوب آباد يافت بزرگ باغ ديوار به متر 61/8 طول به شرق متري 6 كوچه به شده حفر پي متر 10/8 طول

 رتصو به سوم قطعه كه متري 542 قطعه حدود – 2 تفكيك مورد چهارم قطعه به شده حفر پي متر 61/8 طول به غربأ سابق 321 قطعه به
 15/44 طول به شرق صالح باغ ديوار به متر 12/20 طول به شما از است عبارت شهرري ثبت 18/10/1338 مورخ 15109 شماره تفكيكي

 قطعه دو اعيان و تفكيكي دو قطعه به متر 5/46 طول به غربأ متري 6 كوچه پي متر 40/12 طول به جنوب آباد يافت بزرگ باغ ديوار به متر
 تصريح خاتمه در است غار 11 دفتر 1284/561 صفحه ثبت مورد در و اصلي دي از فرعي هشت و پنجاه و دويست الكپ داراي نيز فوق
 مي واقع ورقه اين در مرقوم عميق چاه وقوع محل شرقي جنوب جانب در كه خودشان ملكي بزرگ باغ از الذكر فوق واقف آقاي كه شود مي

 دو هر كه نامه وقف دو طبق بزرگ قطعه دو است رسيده ثبت به شهرري ثبت 779/237 صفحه رد و 2-3 شماره به مزبور بزرگ باغ و باشد
  38714/37615شماره  ذيل ديگري و است شده مذكور هم فوقأ كه 38689/37589 شماره ذيل يكي است رسيده ثبت به خانه دفتر اين در
 فوق عميق چاه آب از بايد مرقومه 38689/37589شماره ذيل بتث قطعه آنكه بر عالوه كه شود مي مقرر و شرط وقف اين ضمن اينك و

 شرايط و مقررات و گردد مشروب چاه آب از بايد نيز است رسيده ثبت به 38714/37615 شماره به كه ديگر قطعه شود مشروب االشعار
 شماره طي آن رسيده پاسخ و شده ماستعال شهرري ثبت از فوق رقبات به نسبت و آمد بعمل اقباض و قبض و صيغه اجراي از وقف تحقق

 اسناد چاپي شماره و شد تقديم رايج ريال هزار پانصد مبلغ به وقف موارد الثبت حق تعيين براي باشد مي 8/11/1340 مورخ 23142
  .باشد مي 234 نمونه و 297288 مالكيت

  قمري يك و هشتاد و سيصد و هزار يك رمضان هفتم و بيست مطابق چهل و سيصد و هزار يك ماه اسفند چهاردهم دوشنبه تاريخ به 

  فرمانفرمائيان ولي محمد امضاء محل

 شد واقع اينجانب نزد ورقه اين در مسطوره مراتب تمام واقف هويت احراز با

  آبادي نجم عبدالحسين العبد متن تاريخ
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خالصه وقف نامه

3/11/1340مورخ  37613/38711شماره و تاريخ وقف نامه: 
تهران 3دفترخانه شماره محل تنظيم: 

نام واقف: محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان
مورد وقف: يدو قطعه زمين و چاه عميق و موتور و ماشين آالت مرتبط

نوع وقف: عام
نيت واقف: استفاده جهت بيمارستان

پالك: براساس پرونده ثبتي و وقف نامه فوق االشاره
محل وقف: يافت آباد
او برادرش و پس از اآنوزارت بهداري توليت: واقف و پس از

حدود اربعه: به شرح وقف نامه و صورت مجلس تفكيكي
توضيحات:  قابل توجه اينكه در وقف نامه آمده است كه مورد وقف براي آسايش و درمان بيماران بمارستاني است كه در دست ساخت و

در شرف اتمام است.
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  )37814/376153( فرمانفرمائيان ولي محمد وقف نامه
  

 4/11/1340 مورخ 37814/37615 شماره

 نامه وقف :سندنوع 

 تهران حوزه سه شماره خانه دفتر

  

   اله و محمد على اله صلى و اله بسم

 سه بخش ساكن تهران سه بخش از 3209 شماره شناسنامه داراي فرمانفرمائيان ميرزا ولي محمد آقاي جناب نظر و منظور چون آنكه بعد و
 كه جمعي براي مساعدت در مخصوصا و باشد شده كوشش المنفعه عام امور در االمكان حتي كه است اين بر معطوف شخصي نزلم تهران

 مصالح تامين اراضي تخصيص بيمارستان بناي اتمام از پس آن بر بنار دارند خاصي نظر شوند منتفع آن از هستند آباد يافت مستمند
 كه دهند اختصاص مذكوره قريه سكنه عمومي تفرجگاه جهت نيز را مساحتي االذكر سابق اراضي از قسمتي در گرفتند تصميم بيمارستان

 تمامي نمودند موبد قانوني و شرعي وقف آن بنابر شود احداث نامبرده دبيرستان و دبستان محصلين براي نيز گاهي ورزش آن از قسمتي در
 اعيان و عرصه دانگ شش از مفروض نيم و دانگ يك از شده مفروض مربع متر رهزا يازده مساحت به اعيان و عرصه براي زمين قطعه يك
 در شده ثبت دو نمره باغ از المجري حق با را تهران دوازده بخش غار بلوك در واقع اصلي دو از فرعي سه نمره اربابي بزرگ باغ قطعه يك

 است نمونه 334 آن مالكيت سند چاپي شماره و شمسي چهل يكهزار آبان چهاردهم آن ثبت تاريخ كه غار هشتم دفتر 237 – 729 صفحه
 شرق متري هشت خيابان به است پي متر 233 طول به شمال از ري شهرستان ثبت اداره 21274 شماره تفكيكي صورت طبق آن حدود و

 چهارم پالك باغ به متر 185 طول به است ديواري) جنوب ديوار به متر 5/3 طول به دوم تفكيك مورد سوم قطعه به 5/56 طول به اول
 به ششم مزبور قطعه است جنوبي متر 5/29 طول به است جنوبي در سوم و متر 5 طول به است جوي دوم متر 13 طول به اول غربا فرعي
 - 1 با توليت از بعد و است واقف آقاي خود با الحيوه مادام مزبوره موقوفه توليت و اختصاصي شارع محوطه به است ديواري متر 5/2 طول
 فرهنگ وزير آقاي شخص كنند فوت متولي دو اين از يك هر و واقف برادر فرمانفرمائيان صبار آقاي - 2 واقف آقاي همسر فر شمس خانم

 كه است واقف آقاي شخص نظر مورد كه است اموري موقوفه اين مصرف دارند حيات واقف آقاي كه مادام موقوفه و عليه موقوف و هستند
 و ميرسانند مقامي يا و شخصي دخالت بي باشد داشته رجحان مصارف به مستقال و شخصأ و وصول عوايد و نمايند عمل است صالح آنچه
 در تفرجگاه بايد المقرر حسب و نمايند استفاده تفرجگاه براي مزبور محل از كه شرح و قيد اين به اند مزبوره موقوفه واقف بعد به راجع
 خرسندي و ادب كمال در آن از و بوده قانوني غير و غيرمشروعه سياسي يا و معامالتي امور منظور به اجتماعات از دور و متانت و آرامي نهايت
 دبيرستان و دبستانها محصلين مخصوص ورزشي استفاده منظور به فرهنگ وزارت طرف آن از شوند مستفيذ احترام و نزاكت حفظ و افراد
 وقت متصديان است اميد و باشد موقوفه هم آن بايد بنا آن ساختمان از پس البته و شود اثاحد خانه وزارت آن خرج به بايد محلي هاي

 در و واقف آقاي جناب با نظر تجديد حق واقعيت اين صيغه اجراي ضمن و موقوفه آبروي و حفظ در را واقف منظور رعايت مزبوره موقوفه
 و تغيير آن در خواستند نوع هر به كه است مشروط و محفوظ الحيوه مادام نيز موقوفه اين آن مصرف به و عليه موقوف امر در و توليت امر

 در واقف فوت از بعد از كه آن توضيح شود عمل بين فيما نحو همان به بايد بدهند تغييرات كرارا لو و قسم هر به و بدهند ميتوانند تبديلي
 وقت وزير زمانيكه تا بود خواهند متولي فوق موقوفه وقت الذكر فوق متوليان معيت با بايست ايران فرهنگ وزارت وقت وزير اوقات همه

 مورخه 23142 شماره ضمن رسيده پاسخ و است شده استعالم شهرري ثبت از مرقوم پالك به نسبت و شد خواهد متولي مستقال فرهنگ
 .آمد عمل به اقباض و وقف تحقق و وقوع مقررات باشد مي 8/11/1340

  امضاء محل هشتم بيست 1381 رمضان هفتم و بيست با مطابق 1340 ماه اسفند چهاردهم دوشنبه
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 خالصه وقف نامه

  4/11/1340مورخ  38714/37615شماره و تاريخ وقف نامه: 
  تهران 3محل تنظيم: دفترخانه شماره 

  (موضوع اين وقف نامه و خالصه نويسي اثبات ساخت بيمارستان در زمان حيات واقف است.)
  ولي ميرزا فرمانفرمائيان محمد نام واقف:

  مترمربع مفروض شده از يك دانگ و نيم مفروض از شش دانگ عرصه و اعان يك باغ با حق المجري 110000مورد وقف: 
  نوع وقف: عام

  استراحتگاهنيت واقف: ساخت 
  بشرح سند پالك:

  محل وقف: يافت آباد
  به شرح سند حدود اربعه:
اتمام بناي بيمارستان واقف تصميم گرفته مساحتي را جهت تفرجگاه (باغ ملي) جها اهالي  تصريح شده است با توجه بهتوضيحات:  

  اختصاص دهد.
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)37589/38689( فرمانفرمائيان ولي محمد وقف نامه

14/12/1340مورخ  37589/38689 شماره نامه وقف سند

تهران حوزه سه شماره رسمي اسناد دفتر

اله و محمد على السالم و الصلوه و المطلع و السرائر على الواقف اهللا الحمد

ميرزا الحسين عبد مرحوم پسر تهران سه بخش از 3209 شماره شناسنامه داراي فرمانفرمائيان ميرزا ولي محمد آقاي جناب آنكه از پس
در 37898 شماره به)  تهران 3( خانه دفتر اين در شده ثبت مشروحه نامه وقف طبق مذكور بخش در تهران خيابان ساكن فرمانفرمائيان

سند كه اصلي دو از فرعي 4730 و اصلي دو از فرعي 4729 امالك و غار تهران 12 بخش آباد يافت قريه در واقعه مزروعي زمين قطعه
اقدام گاهآن نامه وقف در مندرج شرح به نمودند وقف است شده صادر مربوطه امالك دفتر از 577 و 29026 در اعيان و عرصه دو هر مالكيت

بيمارستان جوار در كه برآمدند صدد در اينك نمايند معالجه و پذيرفته را بيماران آن در اينكه منظور به نمودند آن در بيمارستان ساختن به
استفاده بيمارستان مصالح براي آن از و بوده االشعار فوق بيمارستان ضميمه تحقيقه اينكه منظور به نمايند وقف را بيشتري مساحت مذكور
باقي بيمارستان امور مصالح رنجور و دردمند وطنان هم مداواي و معالجه براي اهللا الى قربه نمودند موبد شرعي و صريح وقف بنابراين شود
و دانگ يك از شده مجري و مفروض مربع متر هفتاد و سيصد و هزار پنج و بيست مساحت به اعيان و عرصه زمين قطعه يك دانگ شش
دوازده بخش غار بلوك در واقع آباد يافت قريه اصلي 2 از فرعي سه نمره اربابي بزرگ باغ قطعه يك اعيان و عرصه دانگ شش از مفروض نيم

آبان چهارم آن تاريخ كه غار هشتم دفتر 237 و 779 صفحه در شده ثبت شمالي حد مجاور فرعي دو نمره باغ از المجري حق با را تهران
22/9/1340 مورخ 19619 شماره تفكيكي صورت طبق آن حدود و است نمونه 334 آن مالكيت سند چاپي شماره و شمسي 1314 ماه
و متر 92 طول به شرقأ فرعي 2 شماره باغ به كه اشتراكي است ديواري متر 272 طول به شما از عبارت ري شهرستان اسناد و ثبت داره

به است غربي كه احداثي متري هشت خيابان متر 5/267 طول به پي جنوبا آباد يافت اراضي از احداثي متري بيست خيابان به ديواريست
مشخصات و شرح به احداثي متري چهار كوچه به متر 92 طول به غربأ اختصاصي شارع محوطه به ترم 5/5 طول به سوم و متر سه طول
كه آباد يافت در جاري داير قنات رشته يك دانگ شش از نيم و دانگ يك جمله از ساعت دوازده المياه مجرى انضمام به آن مالكيت ورقه

سند و است آباد يافت در هرانج و سليمان قلعه به معروف آباد حسين اراضي در آن هاي چاه و دارد امتداد كن قريه در شعبه دو آن پيشكار
نمونه) 334( آن مالكيت سند چاپي ارهشم و شده ثبت 1312 ماه آذر نهم مورخ غار سوم دفتر 5961-2 صفحه در 2 شماره به آن مالكيت

قنات به فوق قنات رشته اكنون آنكه ديگر توضيح و است باقي چنان هم قنوات مجاري به مالكيت ورقه اين اعتبار اينكه توضيح با باشد مي
معظم تا و باشد مي واقف آقاي صشخ با الحيوه مادام موقوفه اين توليت اوال است قرار اين از موقوفه اين توليت اما و است شده معروف باغ
عوايد غير دخالت بدون آن بنابر.  متولي شخص نظر در باشد رجحان داراي كه است اموري موقوفه اين عليه موقوف و مصرف دارند حيات له
دكتر آقاي -2 نخودشا محترم متعلقه عدل فر شمس خانم - 1 محترم واقف از بعد متولي و رسانند مي ارجح كه مصرفي هر به و وصول را

متولي ايشان جاي به فرمانفرمائيان حافظ دكتر آقاي نمايند رحلت متولي دو آن از يك هر و باشد مي واقف محترم برادر فرمانفرمائيان صبار
شدند ليمتو اخيرالذكر نفر دو اگر و داشت خواهند نظارت علينقي دكتر با او جاي به توليت كرد رحلت نيز ديگر متولي اگر و شد خواهد
نفر يك آن اگر و شوند مي متولي ايران بهداراي وزير با نفر يك آن ماند باقي نفر يك نفر چهار اين از آنكه از پس نيست الزم ناظري ديگر

فهموقو متوليان براي كه ترتيبي توضيحأ.  بود خواهد ايران بهداري وقت وزير فوق موقوفه متولي هميشه براي ديگر نبود هم نفر چهار از
38481/37380 شماره ذيل ثبت خانه دفتر اين تهران سه شماره خانه دفتر در منظم ورقه موجب به كه ترتيبي با است مطابق شد داده
جناب براي نظر تجديد حق ورقه اين صيغه اجراي ضمن باز كه شود مي تصريح نيز و است شده داده واقف آقاي طرف از 26/4/1340 مورخ
از بعد از موقوفه اين مصرف كه دارد مي قلمي خاتمه در و باشد مي باقي و ثابت الحيوه مادام موقوفه اين عليه توليت به نسبت واقف آقاي
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 محل در ساختماني اگر و باشد مي موقوفه اين عليه موقوف آن لوازم و مذكور بيمارستان كه باشد مي الذكر فوق بيمارستان مصالح واقف
 اين در واقف نظر تجديد حق و برسد مذكور بيمارستان مصرف به بايد باز عايدي گونه هر بالجمله و باشد داشته عوايدي و بشود موقوفه
 مورد و يافت جريان آن لزوم و صحت و تماميت شرايط و تمام اجتماع با وقف صيغه و استمحفوظ  ايشان براي الحيوه مادام هم قسمت
 .شد داده وقت تصرف به وقف

 مورخ 23142 شماره به شهرري ثبت از وقف موارد به استعالميه پاسخ و شد تقديم رايج ريال هزار سيصد وقف مورد الثبت حق تعيين براي
 باقي ايشان مالكيت در اينكه از اعم وقت مورد شرق سمت در واقعات واقف آقاي جناب ملگي اراضي الشرط حسب باشد مي 8/11/1340

 متطابق چهار و چهل و سيصد و هزار يك ماه اسفند چهاردهم دوشنبه تاريخ به دارند المجري حق وقف مورد از شوند منتقل بغير يا بماند
  قمري يك و هشتاد و سيصد و هزار رمضان هفتم و بيست با

   فرمانفرمائيان ولي محمد امضا محل

 شد واقع اينجانب زد ورقه اين در ستوره مراتب تمام واقف هويت احراز ا

  آبادي نجم ينالحس عبد امضا و محل مهر

  

  خالصه وقف نامه

  14/12/1340مورخ  37589/38689شماره و تاريخ وقف نامه: 
  تهران 3محل تنظيم: دفترخانه شماره 

  نام واقف: محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان 
 25370ه مساحت دو قطعه زمين مزروعي (باقي شش دانگ يك قطعه زمين عرصه و اعيان ب 37898مورد وقف: قطعات مورد اشاره دو سند 

اصلي يافت  12مترمربع مفروض شده از يك دانگ و نيم مفروض از شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه باغ بزرگ اربابي نمره سه فرعي از 
  آباد و حق المجري و مجري المياه دوازده ساعت آب از قنات داير جاري به مشخصات سند مربوطه

  نوع وقف: عام
  ارستان براي معالجه و مداواي بيماران و مصالح امور بيمارستاننيت واقف: ضميمه شدن به بيم

  از دو صلي 4730و  4729پالك: 
  محل وقف: يافت آباد

  توليت: واقف و پس از او همسر و برادر پس ازآنها ساير برادران و نهايتا وزير وقت بهداري
  نظارت: دكتر حافظ و دكتر علينقي فرمانفرمائيان

  صورت مجلس تفكيكي حدود اربعه: طبق سند و
توضيحات:  در اين وقف نامه اشاره شده واقف اقدام به ساخت بيمارستان نموده و اين وقف نامه و مورد وقف ضميمه نمودن به بيمارستان 

  و مصالح امور آن بوده كه مساحت بيشتري داشته باشد.
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)39281/38181(  فرمانفرمائيان ولي محمد وقف نامه

28/2/1342 مورخ 39281/38181شماره 

نامه وكالت :سندنوع 

تهران حوزه سه شماره خانه دفتر

22/3/1328 مورخ 29843/  38777 شماره ذيل در كه تهران سه شماره رسمي اسناد خانه دفتر در منظمه رسمي نامه وقف مطابق آنكه
معالجه براي مذكور نامه وقف در مندرج مشروح شرح هب تهران دوازده بخش در واقعه آباد يافت دانگ شش از دانگ يك است رسيده ثبت به
است شده بهداري وزارت تحويل نيز مزبور درمانگاه كرديده دائمي وقف آباد يافت در موجود درمانگاه كنندگان مراجعه و بيماران پذيرائي و
مزبور بخش تهران ساكن سه بخش از 3212 شماره شناسنامه داراي فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي جناب با شده ذكر موقوفه توليت در. 

موجب به فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي جناب تاريخ اين در ميباشد مرحوم فرمانفرمائيان ميرزا عبدالحسين پسر شخصي منزل صبا خيابان
مطابق و نموده وصول را الذكر فوق موقوفه دانگ يك سنواتي موقوفه عوايد كه دادند وكالت ايران كشور اوقاف كل اداره به نامه وكالت اين

و وصول اوقاف اداره وسيله و دستور به شده ذكر عوايد نمايند بهداري وزارت حسابداري تحويل االشعاره فوق درمانگاه مصارف براي مقررات
.است موثر وكالت نفس در وكالت اين.  شد خواهد رعايت منظوره وقف صرفه و صالح نهايت جهت هر از و ايصال

قمري 1382 الحجه ذي شهر چهارم و بيست مطابق دو و چهل و سيصد و يكهزار ارديبهشت هشتم بيست ريختا به

فرمانفرمائيان علي محمد امضا حلم

خالصه وقف نامه

28/2/1342مورخ  39281/38181شماره و تاريخ وقف نامه: 
تهران 3محل تنظيم: دفترخانه شماره 

نام وكيل: اوقاف
آوري عوايد موقوفه توسط اوقاف موضوع وكالت: جمع

پالك: بشرح سند
، بلوك غار12محل وقوع: يافت آباد، بخش 

توضيحات:  مقرر است عوايد موقوفه توسط اوقاف جمع آوري و تحويل حسابداي وزارت بهداري گردد.
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)39178/40278( فرمانفرمائيان ولي محمد وقف نامه

3/5/1344 مورخ 39178/40278شماره 

نامه وقف :ندسنوع 

تهران حوزه سه شماره خانه دفتر

دفتر در كه منظمه نامه وقف موجب به فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي متعلقه عدل فر شمس بانو كه است آن ورقه اين نگارش از مقصود
دوازده بخش غار بلوك در هواقع آباد يافت قريه دانگ شش از مشاع دانگ يك 28777/29843 شماره ذيل شده ثبت تهران 3 شماره خانه
الحيوه مادام فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي له معظم آقاي جناب با را موقوفه اين توليت و اند كرده نامه وقف در مندرج شرح به را تهران
ورقه اين موجب به تاريخ ناي در اليه معظم آقاي از بعد موقوفه اين براي نظار و نظارت و متولي تعيين امر نيز و اند داده قرار اليه معزي
ايران دولت وقت همه چون كه داشتند مقرر قسم اين به و نموده تقرير چنين خودشان حيات بعد از موقوفه اين نظارت و توليت امر به راجه
جزء كه موقوفه اين شدن هادار امور ناچار و داشت خواهد اي اداره ديگري نام يا و اوقاف محل اداره نام به كشور اين موقوفات اداره امر براي

اداره رئيس با له معظم از بعد)  الذكر فوق(  موقوفه اين توليت هميشه لحاظ اين به بود خواهد اداره آن به مربوط نيز است ايران موقوفات
و كرده آوري جمع را نآ عوايد و اداره را موقوفه اين امور كه باشد مي است ايشان با كشور كل اوقاف امور نمودن اداره كه االشعار فوق

احوال همه در و باشد بهداري نظر با بايد عوايد آوري جمع و برسانند آباد يافت درمانگاه بيماران مصرف به تا نمايند بهداري وزارت تحويل
فرمانفرمائيان خانم جباره بانو يكي و الذكر سابق خانم فر شمس بانو يكي باشند مي نفر دو اين موقوفه اين در ناظر له معظم حيات از بعد

ديگر ناظر نبود با و فرمانفرمائيان حافظ دكتر آقاي نباشد ناظر دو اين از يك هر و اليه معزي فرمانفرمائيان ولي محمد آقاي جناب خواهر
كه وقتي تا بالجمله و ) هستند مرقوم فرمانفرمائيان ولي محمد برادران نفر دو اين(  بود خواهد موقوفه امر ناظر فرمانفرمائيان علينقي دكتر
شدن اداره امر در نظارت نباشند ايشان نفر چهار هر صورتيكه در و باشد مي موقوفه امر اين در ناظر او دارند حيات نفر چهار اين از نفر يك
  . شود مي بهداري وزارت با آن عوايد جمع و موقوفه اين

ي فرمانفرمائيان براي امر توليت و نظارت اين موقوفه مادام الحيات ايشاندرخاتمه باز تصريح مي شود كه اختيارات جناب آقاي محمد ول
كماكان باقي است.

1385تاريخ سه شنبه پنجم مرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار مطابق با بيست و هفتم ربيع االول 

محل امضاءمحمد ولي فرمانفرمائيان

) كلمات (جمع عوايد آن) زايد است و در سطر سوم ثبت مقابل محل عالمت1المت (توضيحات دارد: در سطر دوازدهم ثبت مقابل محل ع
) كلمات و (نظارت براي) زايد است.2(
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  خالصه وقف نامه

   3/5/1344مورخ  39178/40278شماره و تاريخ وقف نامه: 

  تهران 3محل تنظيم: دفترخانه شماره 

صورت پذيرفته ات و صرفا آقاي محمد ولي فرمانفرمائيان كه حق تعيين متولي را توضيحا در اين سند كه وقف نامه قيد شده است وقفي 
 ولو كرارا داشته است در اين سند اداره اوقاف و به عبارتي (رئيس سازمان اوقاف كشور) را متولي قرار داده است كه عوايد موقوفه را جمع

  آوري و تحويل وزارت بهداري نمايد.
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  مرحوم فرمانفرمائيان وليت در اسناد تنظيمي موقوفهو ت خالصه سير مراحل وقف
  

ـــناد متعدد اقدام به وقف امالك و  مرحوم فرمانفرمائيان واقف محترم موقوفات در مقاطع مختلف و طي اس
ــتان يافت آباد و  ــتاي امور عام المنفعه بويژه احدث و نگهداري بيمارس مســتقالتي نموده اند كه تماما در راس

   خالصه سير مراحل وقف و توليت در اسناد مي اندازيم. نگاهي باشد. درمان مستمندان مي
  

  

  

 جهت بسازند بيمارستاني غار بلوك در اند افتاده فكر به فرمانفرمائيان آقاي است آمده 29/3/1328 مورخه 28777/29843 نامه وقف در .1
 وقف از قبل اما دهند مي اختصاص منظور بدين را مذكور قريه دانگ شش از ملك و آب دانگ يك لذا و آباد يافت قريه بيماران معالجه

 . كنند مي وقف را آن مذكور منظور به ايشان همسر سپس دهند مي انتقال عدل فر شمس خانم همسرشان به را آن

 قبل اگر اند گفته و گردد تعيين متولي ايشان نظر به نيز آن از پس و الحياه مادام ميرزا ولي محمد آقاي به اند نموده تفويض را توليت .2
 . است ايران بهداري وزارت با توليت نمايند فوت كند متولي تعيين به اقدام وي آنكه از

 بسازند بيمارستاني است شده ساخته آن در درمانگاهي قبال كه اراضي اين در هستند مصمم ميرزا ولي محمد است آمده نامه وقف در .3
 نيمه يا و بسازد بايد متولي نشد ساخت به موفق ايشان اگر ولي.  باشند مقدم قريه رانبيما و شوند معالجه رايگان بيماران آن در كه

 . كند تكميل و بكند را كار اين وقت متولي ماند تمام

 يموارد يا اي كارخانه تاسيسات براي مگر نگيرند پيش اجاره نباشد سال 3 از بيش موقوفه اجاره.  بگذارند فرمانفرمائيان را بيمارستان نام .4
 .شود تجديد سال ده سال ده و بدهند اجاره سال 10 خواهد مي بيشتر زمان كه

 ) بيمارستان زمين(  شود بيمارستان وقف هم احداثي بناي و نسازند درماني امور راستاي در جز به بنايي اراضي اين در .5

  

 

  5/10/1329 – 30996/29915 شماره نامه وقف سند

 وقف فرمانفرمائيان مرحوم توسط باغچه عرصه مشاع دانگ دو انضمام به اي باغچه ساختمان و اناعي دانگ 6 نامه وقف اين موجب به .1
 باشد وقف و مختارند بسازند هم بنايي رابطه اين در باشد الزم اگر و بيماران پرستاري و معالجه براي شده

  .است بهداري وزارت با مورد اين توليت .2

  )است قريه وقف انگد شش از دانگ يك مورد جز به مورد اين(

  

 يكشماره

 دوشماره
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  25/2/1339 مورخه 36797/37897 شماره سند

 وقف به مبادرت مجددأ نامه وقف اين موجب به آباد يافت دانگ 6 از دانگ يك وقف از پس فرمانفرمائيان آقاي:  است آمده نامه وقف اين در
 پذيرفتن منظور به غيره و بيمارستان و درمانگاه قبيل از ابنيه احداث تقدم با برسد المنفعه عام مصرف به كه اند نموده زمين قطعه دو

 آنها معالجه و بيماران

 مربع متر 40/7070 مساحت به قطعه يك

 مربع متر 1512 مساحت به قطعه يك

  بهداري وزارت نهايتا و شمس خانم ، صبار دكتر سپس ، الحيوه مادام خود با توليت

 اضافه را فوق قطعه دو لذا نبوده كافي نظر مورد ملك بيمارستان احداث جهت اند كرده كه يمساحت در كه اند كرده بيان چنين را وقف علت
  .اند كرده

 

  

  26/4/1340 مورخه 38481/37380 شماره سند

 وقف اين با مرتبط موارد لذا ام نموده بيمارستان ساخت به مبادرت چون نموده اضافه و است شده پرداخته متوليان موضوع به سند اين در
  .دارد احداثي بيمارستان به اختصاص اعيان و عرصه 36798/37897 شماره سند موجب به زمين قطعه دو وقف موضوع(  نامه

  

  

  3/11/1340مورخه  37613/38711سند وقف نامه شماره 

ن و اراضي متعلقه به در اين وقف نامه آمده است: چون احداث ساختمان بيمارستان در شرف اتمام است لذا جهت مشروب نمودن بيمارستا
مترمربع را كه شامل چاه و موتور آب و ماشين آالت و حق المجري است وقف  542متر مربع و  50/500آن دو قطعه زمين به مساحت هاي 

  نموده ام.

  توليت:اول واقف، بعد از آن برادر واقف سپس وزارت بهداري همانند توليت بيمارستان مي باشد.

  مصرف:

 سهشماره

 چهارشماره

 پنجشماره
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  وقف شرب بيمارستان، درمانگاه متصل و دبيرستان وصل به بيمارستان است.موقوف عليهم اين 

  

  

  4/11/1340مورخه  38714/37615سند شماره 

  مترمربع زمين جهت پارك و ورزشگاه وقف شده است. 11550به موجب اين سند يك قطعه زمين به مساحت 

ه اتمام بناي بيمارستان اقدام به وقف زمين پارك و ورزشگاه به منظور آنچه در اين سند قابل توجه است واقف عنوان داشته است با توجه ب
  استفاده اهالي نموده ام.

  

  

  14/12/1340مورخه  37589/38689سند شماره 

مترمربع با حق  25270به موجب اين سند اعالم شده است در جوار بيمارستان مجددا شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 
  مودن به بيمارستان وقف بر مصالح بيمارستان نموده ام.المجري را جهت ضميمه ن

  توليت آن هم مادام الحيوه خود و پس از آن دكتر صبار و خانم شمس و بعد وزارت بهداري قرار دادم.

  عوايد اين وقف بيمارستان و لوازم آن مي باشد.

  

  28/2/1342مورخه  39281/38181سند شماره 

  داده شده عوايد موقوفه را جمع آوري و تحويل وزارت بهداري نمايد.براساس اين سند به اوقاف وكالت 

  

  

  

 شششماره

 هفتشماره

 هشتشماره
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  3/5/1344مورخه  39178/40278سند شماره 

ا در اين سند اداره اوقاف را متولي قرار داده اند كه عوايد را جمع آوري و تحويل وزارت بهداري نمايد. همچنين جمع آوري عوايد بايستي ب
  نظر بهداري باشد.

  اداره شدن موقوفه نيز وزارت بهداري بايستي نظارت داشته باشد.در امر 

   

 نهشماره
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  فرمانفرمائيان فوت متوليان و ناظرين موقوفه
همانگونه كه در مطاعه وقف نامه ها و ليست تنظيمي مستخرجه از وقف نامه ها مالحظه ش، واقف محترم در 

شخاصي را به عنوان ناظر و م شخص و يا ا شته است زمان تنظيم وقف نامه ها  تولي قرار داده است و مقرر دا
  (ليست مربوطه ضميمه است) پس از فوت آنان توليت با وزارت بهداري در هر زمان بوده باشد.

  

  ليست متوليان و ناظرين موقوفه فرمانفرمائيان (يافت آباد)

  مالحظات  نام ناظرين نام متولي تاريخ وقف نامه  شماره وقف نامه رديف
محمد ولي   محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان  29/3/1328  29843/28777  1

ميرزا 
  فرمانفرمائيان

پس از مخارج موقوفه و 
قنوات پذيرفتن و معالجه 

  بيماران
  عرصه و اعيان باغچه  واقف  وزارت بهداري  5/10/1329  30996/29915  2
  . صبار فرمانفرمائيان1  25/2/1339  37897/36797  3

  .بانو شمس فر عدل2
ه مخصوص احداث ابني  

  درمانگاه و بيمارستان
پس از واقف بانو شمس فر عدل و   26/4/1340  38481/37380  4

دكتر صبار و سپس دكتر علينقي و 
  دكتر حافظ نهايتا وزارت بهداري

  .دكتر حافظ1
  .دكتر علنقي2

  سند معرفي متوليان

  .واقف1  3/11/1340  38711/37613  5
  .پس از فوت واقف برادرش صبار2

اين وقف نامه اشاره در   ندارد
شده بيمارستاني كه در 
جنب درمانگاهي است 
كه قبال توسط واقف 

  احداث شده است.
  پارك مجاور بيمارستان      4/11/1340  38714/37615  6
اول واقف بعد بانو عدل و دكتر صيار   14/12/1340  38689/37589  7

و در صورت فوت آنها دكتر حافظ و 
  عباس علينقي

دكتر حافظ و 
  ينقيعل

  

اوقاف را وكيل قرار داده اند و   28/2/1342  38181/38281  8
  خودشان را متولي

وكالت به اوقاف جهت   
جمع آوري عوايد و 
  تحويل به بهداري

وزارت بهداري   واقف اوقاف  3/5/1344  39178/40278  9
و بانو شمس فر 

عدل و جبار 
  فرمانفرمائيان

وكالت نامه جمع آوري 
 عوايد زير نظر وزارت

  بهداري
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