
پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی  
 خدمت در بارگاه رضوی 

از افتخارات آیت هللا فاطمی نیا بود
رضوی  قــدس  آستان  تولیت 
استاد  درگــذشــت  پیامی،  در 
خطیب  و  اخــــاق  برجسته 
ــام   ــ ــت االسـ ــ ــجـ ــ فـــــاضـــــل حـ
والــمــســلــمــیــن فــاطــمــی نــیــا را 

تسلیت گفت.
متن پیام حجت االسام والمسلمین احمد مروی به این 

شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون

فاضل  و خطیب  و عرفان  اخاق  برجسته  استاد  ارتحال 
فاطمی نیا رضوان هللا  والمسلمین  حضرت حجت االسام  

علیه، موجب تأثر گردید.
را صرف  بابركت خویش  متواضع عمر  و  ربانی  عالم  این 
تبلیغ اسام و ترویج تعالیم نورانی اهل بیت علیهم السام 
در سنگر وعظ و خطابه نمود و به  طور قطع والیتمداری، 
هدایت  در  ایشان  اخاقی  و  علمی  و سلوك  نیك  گفتار 
مردم به  سوی ارزش های الهی، توشه گرانسنگ در محضر 
بــزرگ را در صفحه روزگــار  یــاد و خاطره آن مــرد  و  الهی 

ماندگار خواهد كرد.
افتخارات  از  یكی  نیز  رضـــوی  مــنــور  بــارگــاه  در  خــدمــت 
بزرگ این عالم وارسته و خطیب توانا بود كه برگ زرین 
 دیگری در كارنامه ایشان و ذخیره ارزشمندی برای آخرت 

خواهد بود.
ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا 
فداه، رهبر معظم انقاب اسامی، دوستان و ارادتمندان به 
 ویژه خاندان گرامی ایشان، در جوار مضجع منور و شریف 
آن  بــرای  والثناء  التحیة  آالف  علیه  ثامن الحجج  حضرت 
خادم بااخاص اهل بیت)ع( از درگاه ایزد منّان علو درجه و 
رضوان الهی و برای بازماندگان محترم شكیبایی و پاداش 

معنوی مسئلت می نمایم.

نگاهش  و  می نشینم  توسلی   رقیه 
مــی کــنــم. خــبــر اســــت. نـــه مــثــل ده هــــا و 
روز هول هولی  صدها خبری که در طول 
تیترشان  روخــوانــیِ  به  یا  می جومشان  یا 
بسنده کرده، رد می کنم بروند. عکس خبر 

جار می زند؛ غمی از نو، غمی از نو...
چشم می بندم و تمرکز می کنم تا صدای 
ســرم.  تــوی  بپیچد  فاطمی نیا«  »حــاج آقــا 
همان کلمات محترم و مهربانی و جمات 
و خطابه الیق  بــرای موعظه  که  ارجمندی 

پامنبری ها می دانست. 
ابوحمزه  دعــای  صــدای  کجا  از  نمی دانم 

ــد... مــســافــر زمــــان شـــدم انـــگـــار و  ــ ــی آی مــ
و  اســت  سحر  گذشته ها.  بــه  برگشته ام 
باز کرده  را  مــادرم پیچ رادیــو ترانزیستوری 
و چلوخورشت تیار می کند. به گمانم ماه 
رمضان سال هفتاد و پنج یا کمی عقب تر 
باشد. مــادرم مفاتیح به دست می چرخد 
توی نور مایم آشپزخانه و گوشش پیش 
کــرده. صدای  را روشــن  دعاست که خانه 

خاص آقا سیدعبدهللا.
ــدر، خــواهــرم و بــرادرهــا هــم مــی آیــنــد تا  پـ
که  آخ  ــاز.  ــیـ رازونـ قافله  از  نمانند  عقب 
با گرمای کام شما  فقط خدا می داند ما 

جناب فاطمی نیا چه رمضان های قشنگی 
را، ما  را که تجربه نکردیم. مهربانی شما 
بچه ها و نوجوان ها خیلی دوست داشتیم. 
که صداتان می کردیم شیخ خدا.  قدر  آن 
اصاً به خاطر مرام و ماحت شما بود که 
با جان و دل، ابوحمزه ثمالی می خواندیم. 
اللّٰهُمَّ  بخوانید؛  که  هم  گرد  می نشستیم 
ٌّ وَوَعْدَُك ِصدْق، إِنَّ  أَنَْت الْقائِلُ وَقَوْلَُك حَق
اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَِحيماً وَلَيَْس مِنْ ِصفاتَِك و ما 
فکر کنیم به معنی اش ...که شیفته درس 
دین بشویم. بعد، فرداشب دوباره ساعتی 
مانده به اذان همراهتان بیاییم دور رادیو. 

که شما باز خوشرو و متین، خدا را صدا 
بزنید و ما یاد بگیریم اهل عبادت چقدر 
مردمان نازنین و آرامی اند.دوباره چشم باز 
می کنم وسط بغض تلخ و شیرین. وسط 
خبر رحلت استاد. این  بار اما با طمأنینه به 
خودم نهیب می زنم؛ پامنبری یکهزارم مراد 

و مرشدش، باید دآلرام باشد!

پینوشت
»شاید هم خاک از اینکه مقربان و نیکان 
را با خود یکی کرده، این چنین بوی خوبی 

می دهد...«.

نیمکتزندگینیمکتزندگی

 خداحافظ 
»شیِخ خدا«
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توصیه آیت اهلل فاطمی نیا به وعاظ و مداحان چه بود؟

حاصل 50 سال منبر رفتن

روایت آیت اهلل فاطمی نیا از عطوفت و رأفت امام رضا)ع( چه بود؟

 راوی مکتب 
»احسان و محبت« 

 حجت االسالم واعظ موسوی 
 از شاخصه های علمی
 آیت اهلل فاطمی نیا می گوید

 سطح منبر را 
ارتقا داد
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در نشست تخصصی نمایشگاه کتاب تهران بررسی می شود

 راهکارهای توسعه انتشارات 
 آستان قدس رضوی 
در عرصه بین الملل 

    سال دوم    ویژه نامه 336    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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از هــر ورودی كــه پــا بــه صحن و ســرای حــرم آقا 
بگذاری خدمه ای را می بینی كه در كمال تواضع 
و با چهره هایی بشاش در حال انجام وظیفه اند. 
کفشدار.  دیگری  و  اســت  انتظامات  مأمور  یكی 
حضورت  و  می دهند  را  سامت  پاسخ  گرمی  به 
نمی کند  فرقی  برایشان  می گویند.  خوشامد  را 
که در کجا مشغول خدمت هستند؛ چوب پر به 
یا  و  ــران خوشامد بگویند  زائ به  و  دســت بگیرند 
در حال جمع آوری گرد و غبار یا پوست شکاتی 
از دست کودکی به زمین افتاده. اگر  که احتماالً 

بیرون از این مکان دارای پست 
که  اینجا  امــا  باشند  مقامی  و 
می آیند كسی برای خود عنوان 
نیست.»صفیه  قائل  سمتی  و 

خانی« از خادمیاران ...

نگاهی به زندگی و شخصیت مرحوم آیت اهلل فاطمی نیا 

عارف شیرین سخن
 دقایقی همراه با خادمان خواهر 

حرم حضرت رضا)ع(  

بانوان 
بلندهمت 
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منبرمجازی

خبر

قلبی را شاد کن

حیات  امید  ما  همه  فاطمی نیا   آیت اهلل 
امید معقول داشت.  زندگی  به  باید  داریــم. 
امید معقول غیر از آرزوهای هیچ و پوچ است. 
شما در آرزوی کار معقولی باشید مثاً کاری 
کنید؛ خیریه بسازید. مدرسه بسازید. آرزوی 
معقول  آرزوی  ــد.  داری و...  صالحات  باقیات 
)امل( دارید. ان شاءهللا به نتیجه برسید. در 
نهج الباغه آمده است: »اال و انکم فی ایام 
امل من ورائه اجل« اما بدانید آخرش اجل 

است. 
استفاده  ایــام  این  از  بگیرید،  نظر  در  را  این 
دارد  کــه  مهلتی  همین  در  کــس  هــر  کنید. 
کاری که قبل از اجلش انجام دهد به او سود 
می رسد و اجل هم ضرری به او نمی رساند. 
مثاً  کند  کوتاهی  آرزوی  ایــام  ایــن  در  کسی 
فقط بخورد و بخوابد در عملش زیانکار شده 
از عمرشان خیلی استفاده  است. بعضی ها 
کردند. سیدرضی 43-42 سال بیشتر در این 
دنیا زندگی نکرده است. این آدم در این عمر 

کم چقدر کار کرده است.
انسان مادی فکر می کند مردیم تمام شد خیر! 
مردن تمام شدن نیست. مردن به گشایش 
پــریــدن اســـت. صاحب  از قفس  و  رســیــدن 
از  دستشان  می میرند  که  مستعده  نفوس 
این دنیا بازتر است. وهابی ها نمی فهمند که 
می گویند سر این قبرها می آیید چه کار کنید؟ 
اهل تحقیق گفته اند صاحب نفوس مستعد 

دستشان بازتر است.
فرض کنید مسجد و حسینیه را می خواهند 
تــخــتــه و سطل  و  بــشــکــه  کــنــنــد؛  نــقــاشــی 
می گویند  بیاید  می خواهد  کسی  می گذارند 
تخته  و  تیر  ایــن  وقتی  بایست.  طرف تر  آن 
را بــیــرون بــردنــد دســتــشــان بــازتــر مــی شــود. 
آنجا  اســت؛  طــور  ایــن    ً یقینا مــی دانــم  بنده 
ــنــجــا عــالــم  ــت. ای ــ  عـــالـــم کــشــف غـــطـــاء اسـ

گرفتاری است.
صدوق  شیخ  ثواب االعمال  از  دیــدم  روایتی 
ــده اســـت که  ــوان هللا عــلــیــه( نــقــل شـ ــ )رضـ
می فرماید: وقتی مؤمن را در قبر می گذارند، 
می گوید:  می شود.  قبر  وارد  زیبایی  صــورت 
رفــتــه انــد،  و  گــذاشــتــه انــد  را  ــو  ت بستگانت 
نــتــرس! مــن بــا تــو هستم. ایــن صــورت زیبا 
و انس  برزخ  او صحبت می کند در طول  با 
مــی گــیــرد. قــیــامــت مــی شــود مــؤمــن از قبر 
می گوید  زیبا  صــورت  دوبـــاره  می آید  بیرون 
تو  با  من  نترس!  هولناک  ســروصــداهــای  از 
او را به بهشت  تا آنکه صورت زیبا  هستم 
صــادق)ع(  حضرت  از  گفتار  ایــن  می رساند 
تــو چه  مؤمن می گوید  کــار  آخــر  در  اســت. 
کسی بودی؟ خدا رحمتت کند! می فرماید: 
اخیک  قلب  فی  ادخلت  الــســرورالــذی  ــا  »ان
المؤمن« می گوید من آن شادی بودم که در 

قلب برادر مؤمنت وارد کردی.

حسین نیکبخت   محمد
»مَْشدی«  یا  »مشهدی«  قدیم  از 
به کسانی می گفتند که افتخار سفر 
بارگاه  زیـــارت  و  مقدس  به مشهد 
داشته   را  ثامن الحجج)ع(  ملکوتی 
اینکه مجاور آن آستان مقدس  یا 
بوده اند. در فرهنگ ایرانیان، از دیرباز شأن زائر امام 
رضــا)ع(، عالی و جایگاه وی به دلیل یافتن افتخار 
عتبه بوسی آن امام همام، رفیع بوده  است. هنوز هم 
در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، رد و نشانی 
از مراسمی که برخی آن را »چاوُش خوانی« می نامند، 
وجود دارد؛ مراسمی که برای زائران بیت هللا الحرام، 
زائـــران  اشـــرف و همچنین  و نجف  کــربــای معلی 
امام رضا)ع( برپا می شود؛ خانواده، قوم، خویش و 
همسایه ها به پیشواز زائر بازگشته از سفر می روند 
یا در مراسم بدرقه او شرکت می کنند؛ یک مداح 
ــیــت)ع(  ــدح اهــل ب ــدا، اشـــعـــاری را در مـ ــوش صـ خـ
می خواند که معموالً در برگیرنده محتوای مناسب با 
مکان زیارت زائر است. برخی از مورخان، این مراسم 
خاص و ویژه را که برای تکریم جایگاه زائر ترتیب 
داده می شود، مربوط به سده های اخیر می دانند، در 
حالی که شواهد تاریخی، جز این است و می شود 
ردپای چنین برنامه های معنوی ای را دست کم تا هزار 

سال قبل پی گرفت.

گزارش شیخ صدوق ◾
شیخ صدوق در کتاب ارجمند »عیون اخبارالرضا)ع(« 
ضمن بیان ارج و قرب زائر حرم رضوی، اشاراتی به 
)یعنی حدود  خــودش  معاصر  دوران  مراسم   برخی 
البته  و  او  گـــزارش  پایه  بــر  دارد؛  هــزار ســال پیش( 
آنچه درباره سفر زیارتی اش به مشهد آورده  است، 
زائر پیش از عزیمت به مشهد، به دیدار دوستان و 
آشنایان می رفت و از آن ها حالیت می طلبید؛ البته 
خداحافظی برای عزیمت به سفر، امری عادی بود، 
اما معموالً خویشان و آشنایان پیش از آغــاز سفر 
زیــارتــی، از زائــر التماس دعــا داشتند و از وی برای 
عرض حاجت در حرم مطهر قول می گرفتند. چنان که 
رکن الدوله دیلمی در دیدار خداحافظی شیخ صدوق، 
از وی قول گرفت سامش را به امام رضا)ع( برساند 
و حاجاتش را نزد آن حضرت مطرح کند. نمونه های 
متعددی از چنین رفتارهایی در کتاب های تاریخی 
دوره های بعد به ویژه از عصر تیموری به این سو قابل 
مشاهده است. زائر پس از بازگشت نیز باید گزارشی 

از ارائــه عرض حال دوستان و آشنایان به حضرت 
ثامن الحجج)ع( می داد و آن ها را با گفتن این روایت، 

خوشحال و خرسند می کرد.

گزارش ویژه یک جهانگرد اسپانیایی ◾
یکی از نمونه های جذاب در این زمینه را می  توان در 
سفرنامه »کاویخو«، جهانگرد اسپانیایی که در سال 
807ق / 783ش برای دیــدار با اُمــرای تیموری وارد 
ایران شد و از شهر مشهد نیز عبور کرد، دید. او درباره 
وضعیت شهر مشهد و حرمت زائــران حرم رضوی 
می نویسد: »راندیم تا رسیدیم به شهر مشهد یعنی 
محل شهادت امام رضا که به نام سلطان خراسان 

مشهور است و آرامگاهش در آنجا قرار دارد ... وی 
در مسجدی بزرگ و در تابوتی )صندوقی( که در نقره 
و طا گرفته شده، مدفون است. مشهد شهر عمده 
زیارتی همه این حوالی است و ساالنه گروه بی شماری 
به زیارت می آیند. هر زائری که به آنجا رفته باشد چون 
بازگردد همسایگانش نزد او می آیند و لبه قبای وی را 
می بوسند، چون دریافته اند که وی از زیارت چنین 
محل محترمی بازگشته  اســت. چــون به ایــن شهر 
رسیدیم، ما را برای زیارت این مکان مقدس و آرامگاه 
بردند. سپس چون در ایران راه می پیمودیم و بر سر 
زبان ها افتاده بود که ما به زیارت مشهد مشرف شده 
و آن مکان مقدس را دیده ایم، مردم همه می آمدند و 

لبه قبای ما را بوسه می زدند«. گزارش کاویخو مربوط 
به حدود 618 سال پیش است و اطاعات عجیب و 
تکان دهنده ای را در بر می گیرد. در این دوره، مذهب 
شیعه هنوز مذهب رسمی کشور نیست، اما حرمت 
زائر امام رضا)ع( در اقصی  نقاط ایران رعایت می شود 
و با وی بسان مرد محترمی که از حج برگشته باشد، 
برخورد می کنند. نکته دیگر، شهرت امام رضا)ع( به 
»سلطان خراسان« است که خبر از قدمت این لقب 
می دهد و نشان دهنده این است که اطاق این عنوان 
به آن  حضرت، مربوط به دوران قدرت گرفتن صفویه 
در ایران نیست. روایت کاویخو نشان می دهد تکریم 
برگزاری  و  خــاص  مراسم های  قالب  در  زائــر  جایگاه 

آن ها در شهرهای مختلف، ابداً سنتی تازه  تأسیس 
یا مربوط به چند قرن گذشته و ایــام رسمی شدن 
مذهب حقه شیعه در ایران نیست و اجداد ما صرف 
نظر از هر مذهب اسامی ای که داشته اند، از دیرباز 
بــرای زائــران حــرم رضــوی احترام ویــژه قائل بودند و 
برای تکریم وی، برنامه های خاص تدارک می دیدند. 
دور  روستاهای  و  شهرها  در  امــروز  آنچه  بنابراین، 
و نزدیک در این زمینه می بینید، ریشه در سنتی 
احــیــای آن می تواند  کــه  هــزار ساله دارد  دســت کــم 
نقش مهمی در توسعه فرهنگ رضوی و اهتمام به 
 فرهنگ زیــارت در اقصی نقاط ایــران و حتی جهان 

داشته باشد.

زائر پیش از عزیمت به مشــهد، به دیدار دوستان و آشــنایان می رفت و از آن ها 
حاللیت می طلبید؛ البته خداحافظی برای عزیمت به سفر، امری عادی بود، اما 
معموالً خویشان و آشنایان پیش از آغاز سفر زیارتی، از زائر التماس دعا داشتند و 

از وی برای عرض حاجت در حرم مطهر قول می گرفتند.
گزيدهگزيده

سنت استقبال و بدرقه زائران ثامن الحجج)ع( از چه دورانی رواج پیدا کرد؟

تاریخ هزار ساله مراسم تکریم زائران  



خیراملومنین 
 من کان 
مالفه 
 للمومنین 
و ال خیر 
 فیمن 
 ال یالف 
و ال یولف
بهترين مؤمنان 
 كسى است كه 
با مؤمنان اُنس بگيرد و 
كسى كه انس نگيرد و 
 انس نپذيرد، 
خيرى در او نيست.

تزاوروا 
حتابوا و 

تصافحوا و 
ال حتامشوا

به ديدن يکديگر رويد 
 تا يکديگر را 

دوست داشته باشيد 
و دست يکديگر را 
بفشاريد و به هم 

خشم نگيريد.

دليل گريه 
عالمه امينى

آیت هللا فاطمی نیا: 
»عالمه امینی در 
حالی که به پهنای 

صورت اشک 
می ریخت، فریاد زد 
و گفت: مگر رسول 

خدا نفرمود: انا و علی 
ابوا هذه االمه؛ من و 

علی دو پدر این امت 
هستیم. دو تا پدر به 

این عظمت و بزرگواری 
داریم. سپس مثال 

زد و فرمود: انسان دو 
تا پدر پولدار داشته 
باشد، برود گدایی 

کند؟ چرا گدایی 
می کنید؟! بروید 
و از این بزرگواران 

حوائجتان را بگیرید!«

دعا را براى 
ترقى بخوانيد  

آیت هللا فاطمی نیا: 
»اهل بیت)ع( 
فرموده اند: کاری کنید 
که قرآن برایتان شیرین 
بماند؛ دعا برایتان 
شیرین بماند! دعاهای 
مأثوره بسیار فضائل 
دارد؛ اما اثربخشی 
این ها منوط است به 
دوری از گناه... مرحوم 
پدرم خودش از صلحا 
و اولیا بود، می فرمود: 
دعاها را برای ترقی 
بخوانید؛ ثواب خودش 
می آید«.

حواشی حواشی

حجت االسالم والمسلمین حسین فتحی، مدیر مؤسسه هنر و 
ادبیات هالل که نزدیک به سه دهه از محضر آیت هللا فاطمی نیا 
بهره برده است، درباره شخصیت اخالقی و علمی ایشان نکاتی 

را به خبرگزاری ایکنا گفته که در ادامه می خوانید.
جمله معروفش این بود »ما طلبکار خدا نیستیم«. در شرایطی 
که خــودش مریض بــود، همسرش مریض بــود، فرزندش هم 
سرطان داشت و کماکان درگیر بیماری است و همه خانواده در 

یک گرفتاری شدید قرار داشتند، وقتی فرزند ایشان می گوید 
این چه وضعی است که داریم، ایشان پاسخ می دهد: »بهترین 
وضع را داریــم، مگر از خدا طلبکاریم؟« این ها گمشده های 
ماست. به نظرم آقای فاطمی نیا گیر اصلی را رد کرده بود. وقتی 
شما از این مرحله رد شوی با مالئکه و انبیا و اولیا همنشین 
هستی. ایشان در آن حس و حال بود. وقتی اسم بزرگانی را 
که دیده بود می آورد طوری صحبت می کرد و درباره شان نکته 

می گفت انگار با آن ها زیسته و زندگی کرده است، یعنی ذهن 
و ضمیرش مملو از زندگی و تاریخ بزرگان بــود. همین طوری 
چیزهایی که در اساتیدش مشاهده کرده بود از وجودش فوران 
می کرد. به خصوص ایشان از محضر آیــت هللا بهاءالدینی 
استفاده کرده بود و به ایشان نزدیک بود. خودش می فرمود: 
استفاده های عجیبی از ایشان کردم. بعدها خدمت آیت هللا 
بهجت می رسید. وقتی ایشان درباره این افراد صحبت می کرد 

فقط خاطره و داستان نمی گفت، بلکه به ابتهاج و وجدی 
می رسید که انگار دارد با تمام وجودش با آن ها زندگی می کند.

لطافتهاییکروضهخوان ◾
ایشان بسیار لطیف بود. کمتر کسی به لطافت ایشان دیده ام. 
من خــودم روضــه خــوان هستم. روضه خوانی موقعیت های 
سختی دارد. وقتی می خواهید از اتفاقاتی که افتاده به خصوص 

در مورد عاشورا صحبت کنید خیلی سخت است. این  همه 
سال که در محضر ایشان بودیم لطافتش اجــازه نمی داد نه 
خودش وارد موضوع شود و نه کسانی که کنارش بودند. هر وقت 
می خواستیم در محضر ایشان نوحه بخوانیم با اشاره دست 
می گفت این را نگو. بعد که صحبت می کردیم، می گفت من 
نمی گویم این حرف ها دروغ است ولی آدم چطور می تواند بیان 
کند. این از لطافت ایشان بود. واقعاً اعتقاد داشت در مجالسی 

که برگزار می شود حضرات معصومین حضور دارند. گاهی به 
بنده تذکر می داد آدم جلو امام زمان)عج( این حرف را می زند؟ 
مثالً در ایام فاطمیه می گفت: آدم چطور می تواند در مورد مادر 
امام زمان)عج( این حرف را بزند؟ این لطافت واقعی بود. یک 
موقع شاید ما ادا درمی آوردیم ولی ایشان حدود 30 سال این 
روحیه را داشت. ایشان از حدود دهه 70 که 30 شب ماه رمضان 
در مهدیه تهران منبر می رفت و حاج  منصور ارضی هم بعد از 

ایشان مناجات می خواند، از همان سال ها که در مجالس تهران 
منبر داشت و در مجالس بزرگان حاضر می شد این روحیه را 

داشت و این لطافت همیشه با ایشان بود.

اینطورقرآنرابهدستبگیرید... ◾
یک نکته ای که از زبان ایشان دربــاره قرآن شنیدم این بود که 
از عالمه طباطبایی نقل می کردند: وقتی می خواهید قرآن 

بخوانید بدانید قرآن کالم خداست و خدا دارد با شما صحبت 
می کند؛ یعنی با این رویکرد کتاب خدا را دست بگیرید که 
انگار می خواهید با خدا صحبت کنید. یک نکته دیگر اینکه 
می گفتند: سیر انسان در معارف و به سوی خداوند با همین 
قرائت ساده قرآن حاصل می شود و همین قرائت ساده شما را 
به اوج می برد و هر آیه مانند یک نردبان است که شما به واسطه 

آن یک سطحی از معارف را طی می کنید.

نیم نگاه
استاد به روایت شاگرد

هميشه مى گفت 
»از خدا طلبکار 
نيستيم«

موعظه
مرحومآیتاهللفاطمینیا

   اگر يقين نداشتم نمى گفتم 
آيت اهلل فاطمى نيا از جمله اساتيد اخالق و روحانيون مشهورى بود كه در 
دفاع از انقالب اسالمى، حضرت امام خمينى و رهبر معظم انقالب اسالمى 

به دفعات گوناگون سخن گفته و اعالم موضع كرده بود. آنچه در ادامه 
مى خوانيد متن يکى از سخنان ايشان است.

امشب در ختام اين مجلس برايتان مى گويم. بنده روى منبر امام 
حسين)ع(، در خانه خدا، آن هم در مجلس حضرت زهرا)س( اگر چيزى 
را يقين نکنم، نمى گويم. بدانيد و آگاه باشيد هر كس كوچک ترين حرفى 

 در تضعيف مقام رهبرى بزند، هر كس انديشه اى داشته باشد كه 
ضد مقام رهبرى باشد، خدا او را نخواهد بخشيد. اين را يقين بدانيد. 

قدردان رهبر باشيد؛ اگر افکار پاشيده اى، پوسيده اى به شما عرضه 
كردند، قبول نکنيد؛ اين مرد بزرگ عّز اسالم است و هر كس با اين مرد 

بزرگ، با رهبر معظم انقالب مخالفت كند، خدا از او نمى گذرد، اگر يقين 
نداشتم نمى گفتم. خدايا تو شاهدى كه چيزى مى دانم و مى گويم، جوانى 

باشد، پيرى باشد، هر كس باشد با يک مشت افکار پوسيده و پاشيده كه 

از صاحبان هواهاى فاسد، هواهاى نفسانى گاهى عرضه مى شود، اگر 
كسى گوش به حرف كسى بدهد و خداى نکرده با اين مرد بزرگ كه امروز 
آبروى اسالم است، عّز اسالم است، اين فرزند حضرت زهرا)س(، بخواهد 

مخالفت كند عاقبت بخير نمى شود؛ حواستان باشد؛ يک چيزى مى دانم 
و مى گويم امروز از اوجب واجبات يکپارچگى و تأييد حضرت آيت اهلل 

خامنه اى است. جوان ها يک وقت افکارتان را اين طرف و آن طرف نکنيد. 
فقط حواستان به رهبر باشد، گوشتان به رهبر باشد. فالن كسى چنين 

چيزى گفت، فالن روزنامه هم چنين چيزى نوشت، گوش ندهيد، گوشتان 
به رهبر باشد. خدايا به حق زهراى مرضيه )س( اين رهبر را حفظ كن. 
خدايا ما را قدردانش قرار بده. اين را سربسته گفتم. گفت »العاقل يکفيه 

االشاره« يک چيزى را مى دانم عرض مى كنم، 
مدعى علم غيب نيستم. هيچى نيستم. يک كودک 

نادانم، ولى بفضل اهلل و كرمه كه يک معيارهايى 
در دست دارم كه بر مبناى آن مى دانم كسى 

مخالفت با اين مرد بکند و توبه هم نکند خدا او را 

نمى بخشد، مگر توبه كند. يک عده با امام مخالفت كردند، امام 
را از دست دادند، هنوز دست بردار نيستند. مرحوم آيت اهلل 
آقاى اراكى، شيخ الفقهاست، وقتى مى رفت خدمت امام، دم 

در مى ايستاد مى گفت: السالم عليک يابن رسول اهلل بابى انت و 
امى، آن وقت داخل مى شد. االن يادگار آن مرد، اين بزرگوار است.

نيکوكار  برخی مشایخ عرفانی می گویند ذکر 
حضرت امام رضا)ع( »یا رئوف یا رحیم« بوده است و 
به باور بعضی باید امام هشتم)ع( را پایه گذار مکتب 
»محبت و احــســان« دانــســت، چــرا کــه بیشترین 
ترویج این نظریه از طریق این حضرت بوده و به همین 
دلیل نیز امام رضــا)ع( را به امام رئوف می شناسیم. 
اشــاره به رأفــت و عطوفت حضرت رضــا)ع( یکی از 
محورهای همیشگی سخنرانی های مرحوم آیت هللا 
ــوده اســـت. هــمــزمــان با  سیدعبدهللا فاطمی نیا بـ
درگذشت این عالم بزرگوار، گزیده هایی از مجموعه 
سه جلدی »گفته ها از نکته ها« که متن سخنرانی های 
آیت هللا فاطمی نیا در مشهد مقدس است را با همین 
محور انتخاب کرده ایم که در ادامه از نظر می گذرانید.

همینکهواردحرممیشوی... ◾
عالمه سیدمحسن حسین طباطبایی، صاحب 
تفسیر جلیل القدر و بی نظیر »المیزان« جمله ای 
در مورد حضرت فرمودند که حقا نیاز به یک کتاب 

شرح دارد!
فرمودند: همه ائمه، رئوف اند ولی رأفت امام رضا)ع( 
حسی است. همین که وارد حرم می شوی می فهمی 

که حضرت رئوف است!

یکمیلیونحج! ◾
هر کس حرم حضرت رضا)ع( مشرف می شود، یقین 
بداند توی کاسه اش چیزی می ریزند... منتها وقتی 
رفتی، عرض حاجت و توسل کردی، منتظر باش آن ها 

هر چه بریزند توی پیاله!
برحسب روایات معتبر، یک سالم به حضرت رضا)ع( 

ثواب یک میلیون حج دارد!

درحرمچهکنم؟ ◾
ــودم؛ شخصی آمـــد و  ــ در خــدمــت آقـــای بهجت ب
گفت: می خواهم بروم حرم؛ چکار کنم، توصیه ای  
می فرمایید؟! فرمودند: من بیشتر از آنچه در مفاتیح 
نوشته بلد نیستم؛ اما وقتی می روید آنجا، اتصال 
قلب به لسان باشد! ]یعنی توجه و حضور قلب 

داشته باشید و دلتان همراه زبان و گفتارتان باشد.[

عنایتمستقلبهزائر ◾
ــیــای خــدا در کشف دیـــده بــود حضرت  یکی از اول
ــرانــش مستقالً عنایت دارد.  ــا)ع( بــه تــمــام زائ  رضــ
آیت هللا العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری)رضوان 
هللا تعالی علیه( مؤسس حــوزه علمیه قم و استاد 
بسیاری از شخصیت های بــزرگ اســالمــی بودند. 
پس از رحلتشان آن بزرگوار را در خواب دیده بودند. 
فرموده بود: من 36 مرتبه به مشهد مشرف شده بودم 

و حضرت رضا)ع( هم 36 مرتبه به دیدن من آمدند.

عنایتویژه ◾
در مشهد طلبه ای بــوده 15-14 ساله، در سختی و 
تنگدستی به سر می برده است. روزی گرسنگی بر او 
غلبه می کند، مدتی چیزی نخورده بوده، کاری هم از 
دستش برنمی آید. به حالت ضعف شدید می افتد. 
با خود می گوید: حال که بناست بمیرم، بروم حرم و 

در آنجا بمیرم!
ــوار، خود را به حرم  با نهایت سختی و دست به دی
رسانده می افتد. می گوید: مدتی گذشت، خادم آمد 
گفت: بلند شو! می خواهیم در را ببندیم! با سختی 
فراوان خودم را به حجره رساندم، در بسته بود. قبل 
از اینکه در را باز کنم از پشت شیشه نگاه کردم، دیدم 
میوه غیرفصل در حجره است! خدایا، در حجره قفل 

است، این ها از کجاست؟!
رفتم داخل اتــاق، مقداری از آن 
خوردم، ناگهان دیدم پرده ها کنار 
رفت، حجاب های ملکوتی برطرف 
شد! خالصه می رسد به جایی که 
مرجع عالی قدر زمــان، آیت هللا 
العظمی بـــروجـــردی گــاهــی که 
بــا ایــشــان بــرخــورد مــی کــردنــد با 
اشتیاق بــا ایــشــان کــه آن موقع 
جوانی 22 ساله بود، احوال پرسی 
می کردند و می فرمودند: آقای 
آشیخ علی خدمت نمی رسیم! 

و او در جواب می گفت: ان شاءهللا خدمت می رسم! 
)یعنی آیت هللا بروجردی نهایت توجه و عنایت را به او 

داشتند و در نظرشان بسیار جلیل القدر بود.(

راهنمایزائر ◾
از شخصی از دوستان ما که مرد بسیار نازنین و باصفا 
و بــزرگــواری اســت نقل کردند که گفت: یک وقتی 
تصمیم گرفتم برای زیارت حضرت ثامن الحجج )ع( 
به مشهد مشرف شوم. یک شخصی باغبان ما بود، 
خواستم خدمتی به او کــرده باشم، او را هم دعوت 
کردم که با ما بیاید و میهمان ما باشد. او هم قبول کرد 
و مشرف شدیم. او یک مرد روستایی بود و برای اینکه 
زیارت او صحیح باشد، مراقب بودم در ورود و خروج 
و خواندن اذن دخول و کیفیت زیارت، او را راهنمایی 
کنم تا کاری را اشتباه انجام ندهد. وارد حرم که شدیم، 
بدون اعتنا به من وارد شد و به سوی ضریح مطهر 
حرکت کــرد... دیدم رفت و خود را به ضریح رساند. 
من هم ناچار به دنبال او رفتم و او را می نگریستم که 

چه می کند!
دیدم دارد با حضرت صحبت می کند مانند کسی 
که با شخصی مستقیماً صحبت می کند و جواب 
می گیرد. مقداری که گذشت به او گفتم با که حرف 
می زنی؟ گفت: با آقــا! گفتم: آقا کجاست؟ گفت: 
این آقاست، مگر نمی بینی؟! تازه فهمیدم عجب، 
او باید مرا به مشهد بیاورد و راهنمایی کند نه اینکه 

من او را بیاورم!

همینجاحاجتتراازامام)ع(بگیریم ◾
خدا رحمت کند، صاحب دلی از دوستان ما در قم 
بود، گفت: سیدی بود در قم که در جوانی عالم و فاضل 
بــود. علم اگر بــدون تقوا باشد، موجب غــرور و تکبر 
می شود. مال و ثروت هم همین طور است. خالصه آن 
سید که در جوانی صاحب فضل و علم بود، مقداری 
بلندپروازی و تکبر داشت. در همان زمان یک شیخ 
دیگری بود که در مدرسه فیضیه یا جای دیگر، مقداری 

کتاب بساط می کرد و عمامه کوچکی هم داشت. 
پس از مدتی این شیخ به مشهد مهاجرت کرد؛ اتفاقاً 
آن سید فاضل هم به مشهد مشرف می شود. شیخ 
او را می بیند، می رود جلو و سالم می کند و احوال او را 

می پرسد و می گوید: چرا اینجا آمدی؟!
سید می گوید: پنج مشکل باطنی دارم؛ آمــده ام از 
حضرت رضــا)ع( بــرای حل مشکلم استمداد کنم! 
شیخ او را به منزلش تعارف می کند و می گوید: بیا منزل 
ما یک چایی بخور بعداً برو حرم! او هم قبول می کند.

ظاهراً مشکالت سید از امور مادی نبوده؛ یک حاجات 
و مشکالت روحــی و قلبی بــوده که قابل بیان نبوده 
است. انسان گاهی نیازها و مشکالتی دارد که به زبان 

نمی آید؛ دردهایی که در باطن او است!
پس از صرف چای این شیخ –که شاید اصــالً مورد 
اعتنای سید نبوده- رو به سید نموده و می گوید: حاال 
می خواهی بــروی و حاجات قلبی ات را از حضرت 
بگیری؟! اگر همین جا از حضرت بگیریم و در همین 

اتاق بدهیم چطور است؟ 
سید با تعجب می گوید: اینجا مگر می شود؟ شیخ 
ــد: بــلــه کــه مـــی شـــود. سپس  مــی گــوی
دستش را روی قلب سید می گذارد 
و می گوید: »یــا اباالحسن یا علی بن 
موسی الرضا«. سید می گوید: با این 
سخن او، گویا در سینه ام بــاران بارید؛ 
همه مشکالتم حــل شــد! پــس از آن 
می رود حرم و از حضرت تشکر می کند! 
نــاقــل مــی گــویــد: آن سید پــس از این 
قضیه از سر و صدا و تکبر و غرور افتاد 
و متحول شــد! بلی، انسان اگــر چیزی 

بفهمد دیگر ادعا و سروصدا ندارد. 

پیش از این در گفت وگویی گفته بود: »تعارف نداریم، 
کفگیر ما دارد یواش یواش به ته دیگ می رسد، در 
گذشته مجتهدان روی منبر می    رفتند، اما امروز...«. 
گوینده این جمالت، آیت هللا فاطمی نیا، کسی که همه 
او را به منبرهای سرشار از محبتش می شناختند، 
حاال با رفتنش بیشتر از همیشه معنای این جمالت 
را به ما فهماند تا بدانیم چقدر نسبت به دیروزی که 
بود و پای منابرش بودیم، دست خالی تر شدیم. آنچه 
در ادامه می خوانید گزیده هایی از گفت وگوی ایشان 
با خبرگزاری فارس است که در آن مرحوم فاطمی نیا 
توصیه هایی را به اهل منبر، هیئت های مذهبی و 

مداحان می کند.

 تعارفنداریم،کفگیرماداردیواشیواش ◾
بهتهدیگمیرسد

این عالم ربانی در بخشی از سخنانش اشاره داشت: 
آقا! ببینید تعارف نداریم، کفگیر ما دارد یواش یواش 
به ته دیگ می رسد، در گذشته مجتهدان روی منبر 
می    رفتند، اما امـــروز... . آیــت هللا بهجت)ره( دربــاره 
محتوای سخنرانی در جلسات عزاداری اشاره داشتند 
که منبری ها از نهج البالغه بگویند، بنده دیدم ایشان 
درســت می گویند، ولی اگر بخواهیم نهج البالغه را 
برای مردم شرح بدهیم، شاید همه مردم متوجه نکات 
و ظرایف آن نشوند و باید بر اســاس عقول مــردم با 
آن ها سخن گفت. سخنرانان می توانند یک جمله از 
نهج البالغه، مقداری از قرآن کریم یا فرازهایی از دعای 
عرفه را محور صحبت های خود قرار دهند، در کنار 
این موارد روضه ای هم باشد، یعنی صحبت خشک 

تنها نباشد.

ایــنتجربهکسیاســتکه۵۰ســالمنبررفته ◾
است

وی افزود: در یک جمع بندی برای اهل منبر عرض کنم 
دعای عرفه، قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه را 
مالک قرار دهند. این تجربه کسی است که 50 سال 
منبر رفته اســت. حــال در برخی از مجالس آش، 

شله زرد، شربت و پلو می دهند، کار درستی هم هست، 
خدا هم قبول کند، اما می خواهم بگویم عالوه بر این ها 

باید به فکر معرفت و آگاهی مردم هم بود.

مداحنبایدبافعلوحرکتششأناهلبیت)ع( ◾
راپایینبیاورد

آیت هللا فاطمی نیا در ادامــه با اشــاره به حواشی  آن 
دوران درباره برخی هیئت ها بیان کرد: امان از دست 
برخی مداحان که مراعات نمی کنند! مداح نباید با 
فعل و حرکتش خدایی نکرده شأن اهل بیت)ع( را 
پایین بیاورد، بنده با این مخالف هستم، اینکه مداح 
می خواهد مردم گریه  کنند واقعاً خوب است، ولی 
به تازگی چند فیلم به من نشان دادند که در بعضی  
ــزاداری انجام  از هیئت ها حرکات خــارج از عــرف عـ

می دهند.

خاطرهآیتهللافاطمینیاازرهبرانقالب ◾
 او همچنین خاطره ای از رهبر انقالب تعریف کرد: 
20 سال پیش خدمت رهبر معظم انقالب رسیده 
بودم، چند نفر از اهل علم هم حضور داشتند. یقین 
دارم آقا با این عزم راسخی که در این موضوع دارند 
شاید موانعی برایشان به وجود آمده است، معظم له با 
ناراحتی فرمودند: آقا باید یک دانشگاه تبلیغ تأسیس 
شود که هرکس از راه برسد به منبر نــرود. خالصه 
مطلب اینکه ایشان خیلی با ناراحتی  فرمودند: 
هرکس از راه می رسد منبری می شود، بله!  واقعیتی 

است و باید دانشکده دارالتبلیغ تأسیس شود.

توصیهایخطاببهمسئوالنهیئتها ◾
این استاد اخالق در این گفت وگو توصیه ای خطاب 
به مسئوالن هیئت ها داشت: باز تأکید می کنم مداح 
یا سخنران نباید برای اینکه مردم را به گریه وا دارند، 
دست و پا بزنند و از هر کجا مایه بگذارند، در حالی که 
گریه دست خداست! خالصه عرایضم این است که 
سخنرانان مطالب را کوتاه بگویند، اطاله نکنند تا مردم 

از جلسات سخنرانی زده شوند.

روایت آیت اهلل فاطمی نیا از عطوفت و رأفت امام رضا)ع( چه بود؟

راوی مکتب »احسان و محبت« 
توصیه آیت اهلل فاطمی نیا به وعاظ و مداحان چه بود؟

حاصل 50 سال منبر رفتن

به روایت خوددیدگاه

آیت هللا فاطمی نیا سطح منبر را ارتقاء داد، 
برای ایشان کسر شأن نبود که در کسوت 
یک محقق پا به عرصه منبر بگذارد. برخی 
اندیشمندان وقتی مقام محقق دریافت 
می کنند، کسر شأنشان می دانند در کسوت وعظ و خطابه 

ظاهر شوند.
حجت االسالم واعظ موسوی از سخنرانان و وعاظ مذهبی در 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به برخی شاخصه های 
علمی و اخالقی آیــت هللا فاطمی نیا گفت: خاطرم است 
از اوایل دهه 70 با ایشان آشنا شدم. نکته ای که در همان 
جلسات اول برایم جلب توجه کرد، اطالعات باالی علمی 
ایشان و معنویت آن مرحوم بــود. بسیار جــذاب، متقن و 
علمی و از طرفی هم بسیار دلنشین سخنرانی می کردند و 
سخنانشان به جان می نشست و در نفس ها نفوذ می کرد. 
یک نکته  بارز در شخصیت ایشان این بود که در عرصه های 

فرهنگی و مذهبی مثل یک کارآگاه عمل می کرد؛  مثالً از 
وهابیونی که متون حدیثی و تاریخی را تحریف و یا کم و 
زیاد می کردند، مچ گیری می کرد. ایشان نسخه های اولیه را 

می یافت و به استناد آن ها اثبات می کرد در چاپ های 
بعدی آن اثر سرقت شده است.

واعظ موسوی با اشاره به اینکه شخصیت هایی 
مثل آیت هللا فاطمی نیا سطح منبر را از حالت 
عوامانه باال بردند، گفت: برخی از منبری ها 
و نیز اهل وعظ و خطابه گاهی حرف های 
سبک و سستی می زنند و هیجان مدارانه 
صحبت می کنند. بــا سخنان سبک و 
بی پایه، مردم را هیجانی می کنند. این ها به 
منبر جفا می کنند و در نهایت مورد تمسخر 
دشمنان قرار می گیریم. برای ایشان کسر 
شأن هم نبود که در کسوت یک محقق پا به 

عرصه منبر بگذارد. برخی اندیشمندان وقتی مقام محقق 
به ایشان اعطا می شود، کسر شأنشان می دانند در کسوت 
وعظ و خطابه ظاهر شوند. ایشان منبر را جایگاه بسیار مهمی 
می دانست و لذا هیچ وقت آن را ترک نکرد. این مسئله، گویای 
خلوص ایشان است. به قضاوت دیگران کاری نداشت. با درد 

مادی و معنوی و انحرافات فرهنگی و عقیدتی هم آشنا بود.
این سخنران مذهبی با تصریح بر اینکه آیت هللا فاطمی نیا 
واعظی محقق و مطلع بــود، افــزود: ایشان واعظی بــود که 
به متون اولیه دسترسی داشت و بسیار مستند صحبت 
می کرد. از متون دست چندم استفاده نمی کرد. بنابراین 
در یک نگاه کلی، ایشان ذو وجوه بود؛ یعنی در عین اینکه 
محقق، مورخ و حدیث شناس بود، با قرآن هم بیگانه نبود. 
سخن بلیغی داشت. فصیح و بلیغ سخن می گفت و از طرفی 
نفس پاکی داشت و بنابراین حرفش به دل می نشست. با 
مقدس بازی ها و تحریف ها مبارزه می کرد. در مقام 
عرفان نظری و عملی بی بهره نبود. از بزرگانی 
همچون آیـــت هللا بهاءالدینی و طباطبایی و 

بهجت بهره برده بود.
حجت االسالم واعظ موسوی افزود: به نظرم برای 
اهل منبر و فضال و محققان یک الگو بود. 
برخی کنج عزلت می گزینند و به تحقیق 
خــود مــی پــردازنــد و بــا مــردم بیگانه 
هستند، امــا آیــت هللا فاطمی نیا 
بــه عرصه اجتماع و تلویزیون 
می آمد، به هیئت های مذهبی 
می رفت، با جوانان حشر و نشر 
داشـــت. بر خــالف اینکه زبان 
اهــل فلسفه و عــرفــان را فقط 
شاگردان خودشان می فهمند، 
زبان ایشان همه فهم و ساده بود. 

از نگاه دیگران
حجتاالسالمواعظموسویازشاخصههایعلمیآیتهللافاطمینیامیگوید

سطح منبر را ارتقا داد

مجيد تربت زاده مدتی 
پیش با همان لهجه و لحن 
دوست داشتنی که هیچ وقت 
شیرینی اش ته نمی کشید 
برایمان از مرگ گفت؛ جوری 
که بفهمیم مردن آن طور که گفته اند همیشه و برای 
همه مساوی با کوتاه شــدن دســت آدم از حیات و 
توانایی هایش نیست. آیت هللا فاطمی نیا نگاهش 
به همه پیچیدگی های دنیا و عُقبی، عارفانه طور و مثل 
لحن و لهجه اش شیرین بود. خطیبی که نه تنها در 
حرف زدن از زندگی و دشواری هایش بلکه حتی وقتی 
از مرگ سخن می گفت، شهد امیدواری و دینداری 
را به کام مخاطبانش می ریخت: »آخــه آدم مادی 
فکر می کنه وقتی مُردیم کار تمام میشه... مردن که 
تمام شدن نیست... تازه به یک گشایش رسیدنه... 
از قفس پریدنه. خدا انشاءهللا عاقبت ما رو بخیر 
کنه... آقــا... صاحب نفوس مستعده که می میرند 
دستشون از این دنیا بازتره... می دونی چرا؟ فرض کنید 
این مسجد رو االن می خوایم نقاشی کنیم، تعمیرات 
کنیم... بشکه و تخته و سطل مــی گــذارن... کسی 
می خواد بیاد جلو، میگن نیا، اون طرف تر وایستا... 
اما وقتی این تیر و تخته را بــردن بیرون، دستشان 
بازتر میشه... بنده می دانم... یقیناً این طور است؛ 
آنجا عالم کشف غطاء اســت. اینجا عالم گرفتاری 

است...«.

پسرکوندارد... ◾
علم و عرفان در خانواده فاطمی نیا انگار موروثی بود 
چون استاد 76 یا 77 سال پیش در تبریز و در خانه 
عالمی اهل عرفان، چشم به جهان باز کرد. پدرش 
آیت هللا »حاج سید اسماعیل اصفیایی شندآبادی« 
که از روحانیون وارسته و سرشناس آذربایجان بود 
از همان ابتدا تعلیم و تربیت فرزندش »عبدهللا« را 
به عهده گرفت. برای اینکه جمله قبلی درباره علم و 
عرفان موروثی را غلو حساب نکنید، درباره حاج سید 

اسماعیل بیشتر می نویسم. 
»سید اسماعیل« مثل بقیه همسن و ساالنش، ابتدا 
در مکتبخانه های آن زمان قرآن و خواندن و نوشتن 
آموخته بــود و بعد بــه حــوزه علمیه شهر شبستر 
رفته و همان جا دروس دینی را تا سطح عالی نزد 
استادان سرشناسی چون آیت هللا حاج میرزا کاظم 
آقا شبستری خوانده بود تا بعدها خودش هم بشود از 
جمله مدرسان سرشناس این حوزه علمیه. آیت هللا 
شندآبادی به جز تدریس، در امور اجتماعی هم بسیار 
فعال بود و عالقه خاصی هم به احیای مراکز دینی و 
فرهنگی که رونق خود را از دست داده بودند، داشت. 
خلق و خوی نرم و مهربانی هایش سبب شده بود نفوذ 
معنوی بسیاری میان مردم پیدا کند. فرزندش درباره 
او گفته بود: »پدرم بسیار کریم النفس، منیع الطبع، 
سخی، صبور و شجاع بود. در قضای حوائج مؤمنان 

و رسیدگی به مستمندان و مریضان همت عجیبی 
داشــت. کــارش خالصانه بود و از مقام و جاه طلبی 
بــه شــدت پرهیز داشـــت... در ســال رحلت مرحوم 
آیت هللا العظمی بروجردی، روزنامه ندای حق عکس 
مراجع تقلید آن زمان را چاپ کرده بود که عکس امام 
خمینی رضــوان هللا تعالی علیه در میان آنــان بود. 
مرحوم پدرم عکس ایشان را به ما نشان داده و گفت: 
تنها شخص جامع الشرایط از جمیع جهات ایشان 
هستند«. آیت هللا اصفیایی پس از انقالب مدتی 
امام جمعه شهر مراغه بود. سال های پایانی عمر را هم 

در قم زندگی کرد و سال 1368 از دنیا رفت.

عالمرجالی ◾
»عــبــدهللا« پــس از اینکه مدتی نــزد پــدر شاگردی 
می کند، افتخار پــرورش یافتن در محضرآیت هللا 
ــارف کبیر« و از  مصطفوی تبریزی مــعــروف بــه »عـ
شاگردان آیت هللا سیدعلی قاضی را پیدا می کند. این 
شاگردی کردن البته نزدیک به 30 سال طول می کشد 
تا تحت تربیت ظاهری و باطنی استادی بزرگ قرار 
بگیرد. در این سال ها تحصیالت حوزوی را هم دنبال 
کرده و محضر اساتیدی چون عالمه محمدحسین 
طباطبایی، آیت هللا الهی تبریزی، آیت هللا محمدتقی 
آملی، آیت هللا سیدرضا بهاءالدینی، آیت هللا بهجت 
و دیگر بــزرگــان را هم درک می کند. می شود گفت 
آیت هللا فاطمی نیا با یک واسطه، از شاگردان آیت هللا 
قاضی است چون تقریباً تمام اساتیدش از شاگردان 

سرّ آیت هللا قاضی بودند.
با یک جست وجوی ســاده در اینترنت می توانید 
ــاره او و فعالیت هایش این ها را  خیلی خالصه درب
هم پیدا کنید: ایشان از کارشناسان علوم اسالمی 
بــود و به تحقیق و پژوهش در ایــن زمینه اشتغال 
داشـــت؛ از دیگر فعالیت های ایشان مــی تــوان به 
تدریس در حوزه های علمیه، حضور در برنامه های 
مذهبی صدا و سیما به عنوان کارشناس و سخنرانی 
در مراکز حوزوی و دانشگاهی اشاره کرد. آیت هللا 
فاطمی نیا در مورد علم رجال و عرفان نظری دارای 
آگاهی گسترده  بود و در عین حال بیشتر به خطابه 
در منابر عمومی می پرداخت. ایشان از مفسران 
معروف و زبردست صحیفه سجادیه و نهج البالغه 

هم به حساب می آمد. 

مغزتراتسلیمهرکسینکن ◾
این صحبت های استاد را بخوانید که مال همین چند 
سال پیش است: به عنوان یک طلبه پیر نصیحتی 
برای شما دارم؛ در تهران آن قدر گفتم دیگر خسته 
شدم، گفتم شاید زیاد دارم تکرار می کنم؛ لذا دیگر 
تکرار نکردم... هر نواری گوش دادن ندارد... هر منبری 
گوش دادن ندارد... شاید منبر من هم از آن ها باشد... 
هر کتابی خواندن ندارد...  ای جوانان! اگر چنین کنید 
ذائقه تان خراب می شود، این مغز را تسلیم هر کسی 

نکنید... اگر برای یکی از اعضای بدن اتفاقی بیفتد؛ 
مثالً دستی بشکند و گچ گرفته شود؛ بعد از یک ماه 
که آن را باز کنند، آن دست از دست دیگری کمی 
الغرتر اســت؛ چون این یک ماه را کار نکرده است. 
مغز ما انسان ها نیز همین طور است، امروز بیماری 
آلزایمر در کشور زیاد شده که امیدوارم خدا به همه 
سالمتی بدهد؛ ممکن است بخشی از علت آن هم 
این باشد که مردم دیگر خیلی به مغزشان زحمت 

نمی دهند... ایــن را بــاور کنید، بسیاری از حرف ها 
مبتذل شــده اســت، مــردم حاضری خور شده اند، 
تلویزیون را بزنند چیزی ببینند، روزنامه ای بخوانند، 
حرف این و آن را بشنوند؛ اما اگر مغز 10 تا 20 دقیقه 
منسجم زحمت بکشد، این طور نمی شود... مرحوم 
شهریار در زمان خودش سلطان الشعرا بود... گروهی 
رفته بودند دیــدنــش... اواخــر عمر شهریار بــود؛ از 
شهریار نصیحتی خواستند؛ او گفت: »شعر وسط 

نخوانید که مغز و استعدادتان وسط می ماند؛ بلکه 
شعر بلند و واال بخوانید...«.

جاذبههایمنبر ◾
هفت سال پیش درباره روش های نوین و جذابی که 
باید در منبرها مورد استفاده قرار بگیرد گفته بود: 
»منبر باید صرفاً برای تقرب به خداوند تبارک و تعالی 
و رضایت امام زمان)عج( باشد. پس جاذبه های منابر 
هم باید معقول و مقبول صاحب شریعت باشد. 
مگر چه مانعی دارد برای اینکه مستمع خسته نشود 
مطایبه های سنگین و مناسب شأن منبر و روحانیت 
مطرح شود؟ یا استشهاد از اشهاد صاحبان معرفت 
ــرای مطالب خــود خــوب اســت، مشروط بر اینکه  ب
منبری بــا ســواد بــاشــد... بــا احــادیــث اهــل بیت)ع( 
آشنایی داشــتــه و در ادب عربی و فــارســی زحمت 
کشیده باشد. همان طور که پزشک بر اساس مبانی 
علم خود و با لحاظ قرار دادن همه مسائل دارو تجویز 
می کند، خطبا نیز باید سخنان خــود را بر اساس 
مبانی عقالنی مطرح کنند، نه آنکه به طرح مسائلی 
بــپــردازنــد کــه از احــســاس آن هـــا سرچشمه گرفته 
باشد. این موضوع حتی در رسانه ملی ما نیز دیده 
می شود. متأسفانه برخی سخنرانان و کارشناسان در 
صداوسیما حرف هایی را مطرح می کنند که درست 

نیست.

بیارفیقباشیم ◾
سید حسن فاطمی نیا، فرزند بزرگ استاد فاطمی نیا 
و دامــاد شهید بهشتی اســت. او چند ســال پیش 
در مــصــاحــبــه ای از ویــژگــی هــای اخــالقــی و رفــتــاری 
ــود؛ خــوانــدن بخش هایی از آن برای  پــدرش گفته ب
شناخت بیشتر اســتــاد فاطمی نیا خالی از لطف 
نیست: »حاج آقا در شیوه های تربیتی خودشان به 
هیچ وجه در هیچ مــوردی به ویژه برای انجام فرائض 
دینی سخت گیری نمی کردند اما به هر حال انجام 
فرائض دینی یا برخی رفتارها و رفت  و آمدها کنترل 
می شد ولــی نه با شیوه های سخت گیرانه. ایشان 
با محبت و صمیمیتی که بین خودشان و فرزندان 
به وجود آورده بودند مسائل را حل می کردند. برای 
همین مــا نــاخــودآگــاه هــر آنچه را موجب ناراحتی 
ایشان می شد تــرک می کردیم. مهربانی، بردباری 
و خــوش رفــتــاری ایــشــان همیشه در ذهنم بسیار 
پررنگ اســت. البته ایشان به مسائل مهمی مثل 
حق الناس و سوءاستفاده نکردن از امکانات بیت المال 
بسیار حــســاس انــد. بــه یــاد دارم تــازه از دبیرستان 
فارغ التحصیل شده بودم و قرار بود مهر همان سال 
وارد دانشگاه شوم. ایشان فرمودند االن از مدرسه 
بیرون آمدی و وارد محیط بزرگ تری خواهی شد. افراد 
مختلف با سلیقه ها و عقاید گوناگون را پیرامون خود 
خواهی یافت و با آن ها هم صحبت و همکالس خواهی 
شد. به یاد داشته باش اگر به هر قدمی که برمی داری و 

هر لحظه ای که از آن عبور می کنی دقت نداشته باشی 
ممکن است به نقطه ای برسی که اگر االن به تو بگویند 
در آن جایگاه قرار خواهی گرفت از غصه قالب تهی 
کنی. انحراف قدم به قدم انسان را به سمت ضاللت 
می کشاند. پس در هر کاری که می کنی و هر ارتباطی 
 کــه بــرقــرار می کنی و در هــر مسیری قــرار می گیری 
دقت کن و سرانجام کار را در نظر بگیر. در آخر هم 
گفتند ما غیر از رابطه پــدر و پسری با هم دوست 
هستیم. اگر دوست داشتی می توانی خیلی از مراحل 
و کارها را با من مطرح کنی و مثل دو رفیق با هم در آن 
مسئله صحبت کنیم. روحیه پدرم به طبیعت خیلی 
نزدیک است و گاهی حتی یک گل کوچک کنار جوی 
هم توجه ایشان را جلب می کند... حاج آقا بسیار به 

شعر نزدیک هستند...«.

شرمندهخداییم ◾
بیماری استاد مال همین یکی دو سال نبود. اولین 
بار سال 97 خبرگزاری ها از قول یکی از نزدیکانش 
نوشتند: »پس از بررسی آزمایش های فاطمی نیا 
توسط پزشک ایشان، اعــالم شد مبتال به سرطان 
شده اند. در حال حاضر یک جلسه شیمی درمانی را 
گذراندند و حال عمومی ایشان خوب است. بناست 
جلسات شیمی درمانی ادامه پیدا کند«. مداوا برای 
مدتی اثربخش بود و استاد فاطمی نیا دوباره به منابر 
برگشت. دو سال بعد اما سرطان نرفته برگشت و 
استاد را روی تخت بیمارستان انداخت. بستری 
شدن البته او را از مطالعه نینداخت. فرزندش آن 
زمــان با تشریح حــال وی به خبرنگاران گفته بود: 
»می توان گفت بیماری دوباره بیدار شده و مقداری 
حاج آقا را اذیــت می کند... این بیماری مشکالت 
خود را دارد و حاج آقا در این سن و با مشکالتی که 
درگیر اســت، حتی روی تخت بیمارستان برنامه 
علمی و مطالعاتی خود را تعطیل نمی کند. تا زمانی 
کــه بیمارستان بـــود، بــه مــن ســفــارش مــی کــرد چه 
ــرای وی ببرم. بارها در آخــر شب و  کتاب هایی را ب
هنگام استراحت حاج آقا دیده ام درحالی که کتاب 

در دستش است، به خواب می رود«.
این فقط من و شما نیستیم که هرگز چیزی درباره 
شــکــوه و شکایت اســتــاد از بــیــمــاری یــا وضعیت 
زنــدگــی اش نشنیده ایم. حتی اعضای خــانــواده او 
هم هرگز ناله و شکایتی از او نشنیده اند. گواهش 
صحبت های »سید حسن فاطمی نیا« اســت که 
گفته بــود: »حــدود 20 سال است یکی از برادرانم 
دچار یکی از سخت ترین بیماری هاست، بیماری 
مادر نیز مدتی است شدت گرفته و وضعیت پدر هم 
که مشخص است. با وجود این یک شب خدمت 
حاج آقا گفتم: چرا ما دچار چنین وضعیتی شدیم؟ 
ناگهان دیــدم رنــگ صــورت پــدرم برافروخته شد و 
گفت: غرق در نعمتیم؛ شرمنده خدا هستیم و هیچ 

طلبی هم نداریم!«

نگاهی به زندگی و شخصیت مرحوم آیت اهلل فاطمی نیا 

علم و عرفان در خانواده فاطمى نيا انگار موروثى بود چون استاد 76 يا 77 سال 
پيش در تبريز و در خانه عالمى اهل عرفان، چشم به جهان باز كرد. پدرش آيت اهلل 
»حاج سيد اسماعيل اصفيايى شندآبادى« كه از روحانيون وارسته و سرشناس 
آذربايجان بود از همان ابتدا تعليم و تربيت فرزندش »عبداهلل« را به عهده گرفت.

گزيدهگزيده
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حاجی قربان محمدپور، به اس��تناد یک برگ استش��هادیه گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی ش��ماره 140121708005000087 مورخ 1401/02/10، جهت درخواست سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت پالک 3572 فرعی از 3238 فرعی 
از 90- اصلی بخش 12 نیمبلوک متعلق به حاجی قربان محمدپور می باشد و مفقود شده است، با بررسی 
دفتر امالک معلوم ش��د شش��دانگ سند مالکیت تک برگ مفقودی ذیل ثبت 4052 دفتر 30 صفحه 55 
به شماره چاپی 95584، ج – 93 به نام نامبرده فوق صادر و تسلیم و دارای سابقه رهن و فاقد بازداشت 
می باشد، دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود س��ند مالکیت نزد خود باشد، بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را 
به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تس��لیم نماید، بدیهی است در صورت عدم 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. شناسه آگهی:1317577     آ40102141               

تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/02/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک- حمیدرضا توسلی فرشه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی حسنی، به استناد یک برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
شماره 140121708005000076 مورخ 1401/02/06، جهت درخواست سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه و مدعی اس��ت که س��ند مالکیت پالک 16 فرعی از 11- اصلی بخش 12 نیمبلوک 
متعلق به علی حسنی می باشد و مفقود شده است، با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ سند مالکیت  
دفترچه ای مفقودی ذیل ثبت 3260 دفتر 24 صفحه 65 به شماره چاپی 893512 الف- 81 به نام نامبرده 
فوق صادر و تسلیم و دارای سابقه رهن و فاقد بازداشت می باشد، دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد 
لذا به استناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد. بایستی ظرف 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این 
اداره تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد. شناسه آگهی:1317583   آ40102142                  تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/02/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

 حمیدرضا توسلی فرشه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای غالمعلی اسکندری احدی از ورثه مرحوم حیدر اسکندری باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند 
مالکیت شانزده سرقه و سه ربع و نه چهارم سرقه مشاع از مدار شانزده سهم مزرعه و قنات حسینی و چهار برجی از 
148- اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد که متعلق به مالک میباشد بعلت جابجایی وسایل منزل مفقود 
گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 457 دفتر 42 بنام آقای حیدر اسکندری 
ثبت و سند مالکیت صادر تسلیم گردیده سوابق بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره 1- اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ40102060
تاریخ انتشار: 1401/02/27

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160326009000058 مورخه 1/21/ 1401 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی استان همدان بشماره 
شناسه ملی 14003163370 دریک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 408752/18مترمربع ازپالک 
98 اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین اراضی روستای حاجی آباد خریداری از 
مالک رس��می آقایان  منوچهر ومحمد وس��ایروراث مرحوم اجاقعلی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 59(  آ40102125
تاریخ انتشار نوبت اول : 27 /1401/02                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/11

رضا بیات - ر ئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی           
 برابر رای ش��ماره 140060308001005862 م��ورخ 1400/11/30 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا یزدانی پور فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه34 صادره از 
بیرجند در  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 329/31 متر مربع تمامی پالک 58 - فرعی از 215 
اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالم دزگی دره میرکی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   آ40101399               شناسه آگهی:1304551
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 1401/02/11              تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/02/27

حسین براتی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140060306006000309  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین نجاتی طاهر آبادی 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 200 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت

 158/40متر مربع ) یکصد و پنجاه و هشت و چهل صدم متر مربع ( قسمتی از پالک 91 و 93 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ40101391
تاریخ انتشار نوبت اول : 11/ 1401/02                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/27

سید امین موسوی 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140060306006000329  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا رئوفی راف فرزند 
خالقداد بشماره شناسنامه 606  صادره از مشهد نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 153متر 
مربع ) یکصد و پنجاه و سه متر مربع ( قسمتی از پالک 118 فرعی از اراضی خرایه پالک 127اصلی دهستان اربعه 
واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی معصومه فروغیان محرز 
گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر 
تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ40101392
تاریخ انتشار نوبت اول : 11/ 1401/02                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/27

سید امین موسوی 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140060306006000310  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واح��د ثبتی ح��وزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا پیروزی فرزند 
محمد بش��ماره شناسنامه 3928 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41 متر 
مربع )چهل و یک متر مربع ( قسمتی از پالک یک فرعی از پالک 606 اصلی  واقع در خراسان رضوی بخش یک 
ش��هر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالکین رس��می سید محمد حسین ضیایی و اعظم وفایی محرز 
گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها 
منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو 

ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ40101393

تاریخ انتشار نوبت اول : 11/ 1401/02                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/27
سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140160326009000055 مورخه 1/21/ 1401 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی استان همدان بشماره 
شناسه ملی 14003163370 دریک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 100053/39مترمربع ازپالک 
98 اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین اراضی روستای حاجی آباد خریداری از 
مالک رس��می آقایان  منوچهر ومحمد وس��ایروراث مرحوم اجاقعلی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 58(  آ40102126
تاریخ انتشار نوبت اول : 27 /140/02                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/11

رضا بیات - ر ئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160326009000061 مورخه 1/21/ 1401 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی استان همدان بشماره 
شناسه ملی 14003163370 دریک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 350050/27مترمربع ازپالک 
98 اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین اراضی روستای حاجی آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای خانعلی قراگوزلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 60(  آ40102126
تاریخ انتشار نوبت اول : 27 /1401/02                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/11

رضا بیات - ر ئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین



فجر  طـــاهـــره 
ــی  از هــر  ــ داودلـ
ــا بــه  ــ ــه پـ ــ ورودی كـ
صحن و ســـرای حرم 
آقا بگذاری خدمه ای 
ــنــی كـــه در  ــی را مــی ب
كمال تواضع و با چهره هایی بشاش 
در حال انجام وظیفه اند. یكی مأمور 
انتظامات اســت و دیــگــری کفشدار. 
به گرمی پاسخ سالمت را می دهند و 

حضورت را خوشامد می گویند. 
بــرایــشــان فــرقــی نمی کند کــه در کجا 
مــشــغــول خــدمــت هــســتــنــد؛ چــوب پــر 
به دست بگیرند و به زائــران خوشامد 
بگویند و یا در حــال جــمــع آوری گــرد و 
غــبــار یــا پــوســت شکالتی کــه احتماالً 
از دســت کودکی به زمین افــتــاده. اگر 
ــن مــکــان دارای پــســت و  بــیــرون از ایـ
مقامی باشند امــا اینجا کــه می آیند 
كسی بــرای خود عنوان و سمتی قائل 

نیست.
»صفیه خانی« از خــادمــیــاران بخش 
حریم حــرم مطهر اســت و چند سالی 
اســـت کـــه تــوفــیــق خــدمــت نصیبش 
شــده. او حال و هــوای خدمت در حرم 
مطهر ثــامــن الــحــجــج)ع( را شــیــریــن و 
لذتبخش توصیف می کند و می گوید: 
هــمــان طــور کــه طبیعت نــو مــی شــود و 
ــان دوبـــــاره مــی گــیــرد ما  هــمــه چــیــز جـ
ــم و  هــم نــیــاز بــه رشــد شخصیتی داریـ
حرم بهترین مکان بــرای رشد معنوی 
انسان هاست. کار من امر به معروف و 
نهی از منکر و حفظ امنیت بانوان زائر 

در حرم است. خدمت در این فضا به 
من کمک می کند تا با آگاهی و معرفت 
بـــه رشـــد مــعــنــوی بـــرســـم. ایـــن روزهـــا 
حــال خوبی را تجربه می کنم و خــدا را 
 شکر که دوبــاره میزبان خیل زیــادی از 

زائران هستیم. 

بهترین پاداش خدمت ◾
به سراغ یكی دیگر از خادمان حرم مطهر 
می رویم و از حــال و هــوای خدمتگزاری 
می پرسیم. »زیبا سیدمحمدی« که در 
بخش انتظامات خــواهــران اســت، این 
خدمتگزاری را مرهون لطف و عنایت امام 

هشتم)ع( مــی دانــد و می گوید: هشت 
سالی می شود که در حرم امام هشتم)ع( 
در حال خدمت هستم. اما امسال تجربه 
متفاوت تری نسبت به سال های گذشته 
داشتم و بیشتر وقتم را در حرم گذراندم. 
احساس می کنم اینجا خانه خودم است؛ 

مثل زمانی که در خانه ام میهمان دارم 
و سعی می کنم بهترین پــذیــرایــی را از 
میهمانانم انجام دهم، اینجا هم تالش 
می کنم به بهترین نحو به زائران خدمت 
کنم. وقتی در حال خدمت هستم و زائر 
امام پس از کمک کردن و راهنمایی کردن 
می گوید: »خدا پدر و مادرت را بیامرزد« 
بهترین پـــاداش و حــس بــه مــن منتقل 

می شود. 

حضور زائران، نعمت است ◾
ایــن بــانــوان بــا وجـــود دلمشغولی هایی 
ــد اینجا که می آیند اضطراب و  که دارن
پریشانی را کنار می گذارند و با خیالی 
آسوده خود را وقف زائران این امام مهربان 

می کنند. 
»لیال خداشناس« هم خادمی است که 
هر هفته از شاندیز به مشهد می آید تا 
در لباس سبز خادمی، خدمتگزار زائران 
آقا علی بن موسی الرضا)ع( باشد. این 
بــانــوی جــوان می گوید: خدمت مــن در 
ــوارداری  ــ بخش انـــوار اســت کــه بــه آن ان
می گویند. وظیفه ما این است کتاب های 
دعا و مهرهای نماز را سر جایشان مرتب 
و تمیز بــگــذاریــم. اوایـــل کــار بــرایــم کمی 
مشکل بود اما اکنون که چهار سال از 
خدمتم مــی گــذرد عاشق ایــن کــار شدم 
و از خدمتم لــذت مــی بــرم. در دو سال 
گذشته به خاطر کرونا بخش زیــادی از 
کتاب های دعــا و قــرآن هــا از صحن ها و 
رواق ها جمع آوری شد اما خوشبختانه با 
گذر از شرایط سخت کرونا این کتاب ها 
دوبــاره به قفسه ها بازگشتند و زائــران و 

مجاوران می توانند از کتاب های ادعیه 
استفاده کنند.

»طــیــبــه مـــؤمـــنـــیـــان زاده« هـــم از دیگر 
خادمانی است که کشیک خدمتی اش 
را در بخش کــفــشــداری مــی گــذرانــد. او 
می گوید: شاید شلوغی این روزهای حرم 
برای خدمت رسانی کمی خسته کننده به 
نظر بیاید اما حضور همین زائران برای ما 
مشهدی ها نعمت است. خیلی ها آرزوی 
خدمت در ایــن صحن و ســرا را دارنــد و 
برای این توفیق لحظه شماری می کنند. 
به لطف و مدد همین حضرت که نگاه و 
عنایاتشان هیچ گاه از ما دریغ نشده، دعا 
می کنم به جای ماسک های روی صورت 
میهمانان امام هشتم)ع(، لب های همه 

خندان باشد.
»سیده لیال طهماسبی« هم از خادمان 
ــم مثل  ــخــش ســـالمـــت اســـــت. او هـ ب
ــران  ــاره زائ سایر خــادمــان از حضور دوبـ
در مشهدالرضا)ع( خوشحال اســت و 
می گوید: دو سالی می شود که به عنوان 
خادمیار سالمت در حال خدمت رسانی 
ــار من  ــ بـــه زائــــــران حــضــرت هــســتــم. ک
توزیع ماسک و محلول پاک کننده بین 

میهمانان امام رضا)ع( است. 
به گفته او بهترین لحظه خدمت زمانی 
است که کودکان مراجعه می کنند و با 
دســتــان کوچکشان ماسک یــا محلول 
پاک کننده می خواهند و خوشحالم که 
می توانم این لحظات را با خدمت در حرم 
مطهر امام هشتم)ع( تجربه کنم و دعا 
می کنم حس خدمت به زائران حضرت 

نصیب همه بشود.

دقایقی همراه با خادمان خواهر حرم حضرت رضا)ع(   

بانوان بلندهمت 

خبرخبر
امروزامروز

راهکارهای توسعه انتشارات آستان قدس رضوی در عرصه بین الملل 
به همت معاونت بین الملل ســازمــان علمی و فرهنگی 
ــان قـــدس رضــــوی، نشست تخصصی »بــررســی  آســت
راهــکــارهــای توسعه انــتــشــارات آســتــان قــدس رضــوی در 
عرصه بین الملل« برگزار می شود. دکتر حسن غالمپور؛ 
نماینده واحد ارتباطات بین الملل سازمان علمی و فرهنگی 

آستان قدس رضوی با اعالم این خبر اظهار کرد: امروزه 
عرصه ارتباطات از مهم ترین خاستگاه های جهانی جذب 
مخاطبان از سوی گروه ها و فرقه های مختلف اســت، از 
همین رو شایسته است دین مبین اسالم با داشتن معارف 
ناب برگرفته از سرچشمه وحی، گذرگاه های ارتباطات را با 

هدف نشر گسترده این معارف درنــوردد. وی حوزه چاپ و 
نشر را یکی از این گذرگاه های مهم ارتباطی ذکر کرد و گفت: 
به همین منظور نشست تخصصی »راهکارهای توسعه 
 انتشارات آستان قدس رضوی در عرصه بین الملل« امروز 
ساعت 11 تا 13 در سی و سومین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران تدارک دیده شده است. غالمپور ادامه داد: 
این نشست تخصصی با حضور ناشران و مؤلفان حوزه 
بین الملل و نمایندگانی از کشورهای قطر، عمان، لبنان، 
عراق، پاکستان ، تونس، تاجیکستان و سوئیس در مصالی 

امام خمینی)ره(- سرای اهل قلم برگزار می شود.

علمی فرهنگی 
   بازدید وزیر فرهنگ لبنان 

از موزه و کتابخانه رضوی 
وزیر فرهنگ کشور لبنان به اتفاق 
هیئت همراه از موزه ها و کتابخانه 

 مرکزی آستان قدس رضوی 

بازدید کرد. 
»محمد وسام المرتضی« در این بازدید 
ضمن ابراز خرسندی از سفر به مشهد 

گفت: آنچه در کتابخانه و موزه های 
حرم مطهر رضوی مشاهده کردم 

انعکاسی از هنر نیمی از جهان بود. 
دیدن گنجینه  های متنوع با موضوعات 

مختلف در موزه های آستان قدس 
رضوی در کنار حظ بصری، معنویت 

را به انسان القا می کند. وی با ابراز 

شگفتی از تنوع و گستردگی آثار 
موجود در این مجموعه، به قرآن پنج 

تفسیر در موزه قرآن اشاره کرد و آن را 
نمونه ای از وحدت میان شیعه و اهل 

سنت برشمرد.
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خدمت من در بخش انوار اســت که به آن انــوارداری می گویند. وظیفه ما این اســت کتاب های دعا و 
مهرهای نماز را سر جایشان مرتب و تمیز بگذاریم. اوایل کار برایم کمی مشکل بود اما اکنون که چهار 

سال از خدمتم می گذرد عاشق این کار شدم و از خدمتم لذت می برم.
گزيدهگزيده

القصد 
الی اهلل 
تعالی 
بالقلوب ابلغ 
من اتعاب 
اجلوارح
به دل آهنگ 
خدا داشتن، برتر 
است ازخسته کردن 
جوارح با عبادت .

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول
بموجب رای ش��ماره140027390000417659 صادره از س��وی ش��عبه 102 کیفری دادگاه عمومی اسفراین در 
پرونده کالسه 0000341 آقای ابراهیم ابراهیمی محکوم است بپرداخت دیه بمبلغ 12000000 تومان در حق شاکی 
گردیده و با توجه به ابالغ جهت پرداخت دیه حاضر نش��ده اتومبیل وانت  پیکان مدل 86 رنگ س��فید-دوگانه سی 
ان جی-شاسیجلو خوردگی و جوش کاری شده ودارای رنگ بشماره پالک 261ط59 ایران 26 معرفی که وتوسط 
کارش��ناس ارزیابی به ارزش پنجاه میلیون تومان قیمت گذاری شده در تاریخ 1401/3/25 از ساعت 7/5 الی13/5 
صبح در محل دادسرا دفتر اجرای  احکام کیفری از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذاری خواهد شد طالبین به خرید مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
اموال توقیف شده داده شود ضمنا حداقل 10% ارزیابی مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد. آ-40102108

دادیار اجرای احکام کیفری اسفراین

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محسن ولی پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 24 و شماره ملی 0682527025 صادره بجنورد 
برابر وکالتنامه شماره 467773 مورخ 1399/12/28 دفتر خانه 9 بجنورد بوکالت از تعدادی وراث مرحوم حضرتقلی 
ولی پور فرزند محمد ولی به شماره شناسنامه 242 صادره قریه آبچور باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی 
است سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک 288 فرعی از 142 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره 2973 
مورخ 1318/06/04بعلت جابجایی مفقود شده است و بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل صفحه 
379 دفتر امالک جلد 4 ثبت 723 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس��ی نس��بت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را بپیوس��ت اصل س��ند مالکیت یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ویا وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت 

اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است. شناسه اگهی 1317982     تاریخ انتشار: 1401/02/27   آ-40102123
علیخان نادری- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره140060319078011601 هیات دوم مورخه 1400/12/03موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي منصور کاکوئي نژاد فرزند جواد بش��ماره شناسنامه 19 صادره از بردسیر درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 176 مترمربع تحت پالک 24755 فرعي از 2787اصلي بخش 3کرمان واقع در کرمان بزرگراه 
امام )ره(کوچه 58سمت چپ منزل 10 خریداري از مالک رسمي آقاي حسین بانک توکلی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  شناسه آگهی: 1318560     آ-40102127
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/27                   تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/11     
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره 14001603190780000258 هیات دوم مورخ��ه 1401/01/20موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم حلیمه حسني کبوترخاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 1132 صادره از 
رفس��نجان درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 299 مترمربع تحت پالک 7006 فرعي 
از 2788 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1853 فرعي از 2788 اصلي بخش3 واقع  کرمان خیابان مالک اشتر 
کوچه19خریداري از مالک رسمي آقاي امان اهلل عامری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی : 1318564

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/27           تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/11      آ-40102128
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره 140160307004000106 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض

 متقاض��ی اقای مصطفی بهادری  فرزند نورمحمد به ش��ماره شناس��نامه 43 و به ش��ماره مل��ی 5249772242  
ص��ادره از مان��ه و س��ملقان در یک باب باغ دیم  به مس��احت  11284  متر مربع در قس��متی از پالک11– اصلی 
واقع در اراضی اس��الم اباد  بخش 3 مانه و س��ملقان خریداری از مالک رس��می اقای فتح اهلل شادلو موضوع پرونده 
1401114407004000044محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خو درا به این اداره تسلیم و پی از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   آ-40102130
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27                      تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/03/11

بشیر خانی-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 براب��ر رای ش��ماره 140160307004000105 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی اق��ای مصطفی بهادری  فرزند نورمحمد به ش��ماره شناس��نامه 43 و به ش��ماره مل��ی 5249772242  
ص��ادره از مان��ه و س��ملقان در یک ب��اب باغ دیم  به مس��احت  8784  متر مربع در قس��متی از پالک11– اصلی 
واقع در اراضی اس��الم اباد  بخش 3 مانه و س��ملقان خریداری از مالک رس��می اقای فتح اهلل شادلو موضوع پرونده 
1401114407004000045محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خو درا به این اداره تسلیم و پی از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    آ-40102054
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27              تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/03/11

بشیر خانی-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140160318603000135 م��ورخ 1401/01/14 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2  رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای کورش پور توکلی فرزند ابوالحس��ن به شماره شناس��نامه 110 صادره ازکیاشهر در قریه شالکو در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مس��احت 160 متر مربع پالک فرعی 41347 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 330 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای نصراله کاظمی 

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

خواهد شد. م الف 328    آ-40102052
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/02/27            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/11

سعید بدوی-  رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
از طرف غفار فرزانه

ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره  140160306006000570  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محمدی بایزیدی  فرزند 
ولی محمد بشماره شناسنامه 355 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکدربند مغازه  به مساحت46/90 متر 
مربع )چهل و شش و نود صدم متر مربع ( قسمتی از پالک 52  فرعی از اراضی شاهده پالک 129اصلی دهستان 
اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی ولی محمد محمدی 
بایزیدی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 
شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .  آ-40102132
تاریخ انتشار نوبت اول : 27 / 1401/02              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/12

سید امین موسوی
  رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اکبر وکیلی نسب برابر تقاضانامه شماره 3525 مورخ 1401/02/21 منضم دو برگ گواهی 
استشهادیه و شهادت شهود تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت 936499 پالک 1451 
فرعی از 234 اصلی بخش 2 نیشابور به علت جابجایی مفقود گردیده است که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت 
پالک مزبور ذیل دفترالکترونیک 139720306005011899 س��ه دانگ مش��اع از شش دانگ یک قطعه زمین به 

استثنای ثمینه عرصه و اعیان به مساحت 241.6 مترمربع به نام علی اکبر وکیلی نسب صادر و تسلیم گردیده است 
و برابر نامه ش��ماره 139985606005002511 مورخ 1399/04/29 واحد اجرای اس��ناد رسمی نیشابور بازداشت 
گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا چنانچه سند مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای 
به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری سند مربوطه را اخذ و جهت ابطال به این اداره ارسال فرمائید. 
لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ40102147        م الف 1184
 سیدابوالفضل حسینی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور

ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140160306006000579  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مرضیه علی پور فرزند علی 
اصغر بشماره شناسنامه 25760 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 18/64 متر 
مربع )هجده و ش��صت و چهار صدم متر مربع ( قس��متی از پالک شماره 2916 الی 2921 اصلی  واقع در خراسان 
رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک رسمی علی اصغر علی پور و سهم االرت 
متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 
شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 27 / 1401/02         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/12         آ-40102133

سید امین موسوی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

)آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز(
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد:
آق��ای داود دهقان آویانی به شناس��نامه ش��ماره 510 کد ملی 0748827897 ص��ادره تایباد فرزند محمد رضا در 
ششدانگ یکباب ساختمان صنعتی کشاورزی به مساحت 7930 متر مربع پالک شماره 53 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت محمد رضا اسماعیلی و قسمتی از پالک 

کالسه 1400-86
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-40102138
تاریخ انتشار نوبت اول:1401.2.27                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401.3.11

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

)آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز(
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد:
آقای داود دهقان آویانی به شناس��نامه ش��ماره 510 کد ملی 0748827897 ص��ادره باالوالیت فرزند محمد رضا 
در شش��دانگ یکباب ساختمان صنعتی کشاورزی به مس��احت 599.82 متر مربع پالک شماره 14 اصلی واقع در 
خراس��ان رضوی بخش14 باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قس��متی از مالکیت غالمعلی کریدانی و قسمتی از 

پالک کالسه 1400-85
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.     آ-40102136
تاریخ انتشار نوبت اول:1401.2.27                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401.3.11 

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

آگهی فقدان سند مالکیت
  حس��نعلی چهاربش بااعالم مفقود ش��دن سندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استش��هادیه گواهی امضاءشده 
ذیل ش��ماره یکت��ا 1400203010460004585وش��ماره ترتی��ب 23735مورخ1400.8.19دفتراسنادرس��می 
ش��ماره 6پیشواو طی درخواس��ت وارده به ش��ماره 1400856010460004585مورخ1400.8.19تقاضای صدور 
المثنی س��ند مالکیت تک برگی نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی 
می گردد 1. نام ونام خانوادگی : حس��نعلی چهاربش2-میزان مالکیت:شش��دانگ *3-ش��ماره پالک:6570فرعی 
از114-اصلی مفروزازپالک2779* 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام س��وخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودش��دن 
به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:س��ه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه6به مساحت 
71.42مترمربع  تحت پالک114.6570مفروزازپالک 2779ذیل 93092دفتر271صفحه 34 بنام هماحس��ن زاده 
ثبت وسندبه شماره چاپی 398990صادرگردیده است2سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه آپاتمان قطعه6به 
مس��احت 71.42مترمربع تحت پالک 114.6570مفروزازپالک 2779ذیل ثب��ت 93091دفتر271صفحه 31بنام 
حمیدرضاحسن زاده ثبت وسندبه شماره جاپی 398989صادرگردیده است سپس به موجب سندقطعی 30763مورخ 
1393.12.24دفترخانه17پیشواتمامی موردثبت به حسنعلی چهاربخش منتقل گردیده است وبه موجب سندرهنی 
شماره 30764مورخ 1393.12.24دفترخانه17پیشوادررهن بانک مسکن شعبه پیشواقرارگرفته است.لذاباتوجه به 
اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی 
باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن 
ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل 
س��ندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه 
متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و 

امالک پیشوا -111 م /الف   آ-40102149
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
  آقای محس��ن تاجیک بااعالم مفقود شدن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل شماره یکتا 1400021537900000419وش��ماره ترتیب 6798مورخ1400.11.10دفتراسنادرسمی شماره 
3پیش��واو طی درخواست وارده به ش��ماره 1400856010460006400مورخ1400.11.10تقاضای صدور المثنی 
س��ند مالکیت تک برگی نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 
1. نام ونام خانوادگی : محس��ن تاجیک2-میزان مالکیت:شش��دانگ یکبابخانه*3-شماره پالک:231فرعی از152-

اصلی مفروزازپالک152* 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام س��وخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودش��دن به دلیل 
جابجایی دراثاث کشی6-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ یکبابخانه مسکونی 501.49مترمربع قطعه27تفکیکی 
تحت پالک152.221ذیل ثبت76837دفتر149صفحه 121بنام محس��ن تاجیک فرزنداحمدثبت وسندبه شماره 
چاپی 0085078صادرگردیده است و به موجب سندرهنی شماره1217مورخ 1390.10.11دفترخانه3پیشوادررهن 
بانک تعاون اعتباری بازنشس��تگان نیروی مس��لح قرارگرفته است)تاییدیه بانک اخذش��د(لذاباتوجه به اعالم فقدان 
سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف 
مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اس��ناد وامالک پیش��وامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه 
اصل س��ندمالکیت یا سندمعامله تس��لیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل 
س��ندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه 
متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و 

امالک پیشوا -110 م /الف     آ-40102148 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی                      
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ر رای اصالح��ی  ش��ماره 140060306022000711هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمان های فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدحس��ین ملک نژادفرزندغالمرس��ول به شماره شناس��نامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه 
زمین مزروعی پالک275فرعی از341اصلی واقع در بخش5مشهدبرابرگزارش نقشه برداروکارشناس مساحت ملک 
ازمقدار30324،60مترمرب��ع به مقدار     35516مترمربع افزایش داش��ته اس��ت لذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله 15روزآگهی میش��وددرصورتیکه اش��خاص نسبت بصدورس��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشندمیتوانندازتاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.     آ-40102153               
تاریخ انتشارنوبت اول:1401،2،27                       تاریخ انتشارنوبت دوم:1401،3،10                      

 محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابر رای اصالحی  شماره 140060306022000709هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی 
پالک ثبتی279فرعی از341اصلی بخش5 مش��هدبرابرگزارش کارشناس ونقشه بردارمشخص گردیدمساحت ملک 
ازمقدار55615مترمربع بمس��احت     69035،80مترمربع افزایش داش��ته اس��ت لذابمنظ��ور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله 15روزآگهی میش��وددرصورتیکه اش��خاص نسبت بصدورس��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشندمیتوانندازتاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.   آ-40102154                                 

تاریخ انتشارنوبت اول:1401،2،27
تاریخ انتشارنوبت دوم:1401،3،10

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک
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