
حجاب و عفاف

۲۱تیرماهبرگزارمیشود

جشنبزرگحجاب

جشن بزرگ حجاب ۲۱ تیر ماه با حضور مسئوالن، خانواده 
برگزار  تهران  شیرودی  ورزشــگــاه  در  انقالب  دختران  و  شهدا 

می شود.
به گزارش مهر بهاره جنگرودی، مسئول جریان مردمی دختران 
انقالب در نشست خبری که در مجموعه فرهنگی شهدای 
دختران  مردمی  جریان  به شکل گیری  برگزار شد  تیر  هفتم 
انقالب اشاره و عنوان کرد: جمعی از دختران دانشجو و حوزوی 
گرد هم آمدند و نسبت به شبیخون و تهاجم فرهنگی که رهبر 
انقالب به آن اشاره و تأکید داشتند اقدام به مطالعه، تحقیق و 
تحلیل کردند؛ نتیجه این شد که تنها راهکار مقابله با تهاجم 
و شبیخون فرهنگی آن است که مــردم نسبت به یکدیگر و 
مسئوالن بی تفاوت نباشند. وی برگزاری ساالنه جشن دختران 
انقالب را یکی از برنامه های این جریان مردمی برشمرد و گفت: 
دختران  جریان  شد  سبب  انقالب  دختران  جریان  فعالیت 
خیابان انقالب که از سوی دشمنان حمایت می شد، به انزوا 
برود. امروز زن ایرانی آگاه است و می داند که حجاب جدای از 

فرهنگ دینی یک فرهنگ ملی محسوب می شود.
همایش دختران انقالب از دو شبکه صدا و سیما به صورت 
زنده پخش خواهد شد و همچنین در این مراسم دختران دهه 
هشتادی و نودی حضور خواهند داشت تا جشن عبادت برای 
آنان برگزار شود. بخش دیگر این برنامه مربوط به مطالبه از 

مسئوالن است تا به امر حجاب توجه شود.
جشن بزرگ حجاب ۲۱ تیر ماه در ورزشگاه شیرودی تهران، ۲۲ 

تیر ماه در رشت و ۲۳ تیر ماه در اصفهان برگزار می شود.

سراغ  رفتم  که  صبح  از  توسلی   رقیه 
گوشی ام و خبر هرمزگان را خواندم، یادش 
افتادم. یاد »آقا ولی میرزا«. آقاولی میرزا بنّا. 
که توی اولین خانه اجــاره ای، همسایه مان 
بودند. روزی نبود که دعا نکند: من چاکرتم 

خداجان. آزمایش آسان! 
کردیم  همسایگی  بیشتر  که  بعدها  البته 
اصل قصه و پشت پرده این دعا دستم آمد. 
فهمیدم که آقا ولی میرزا چرا همیشه طلب 
می کرد؛ خداجان مرگ آرام! گویا یازده نفر 
توی سفری جــاده ای سقوط  نزدیکانش  از 
می کنند به اعماق دره و خودرویشان دچار 

حریق هم می شود. و الباقی تقدیر سخت.
تیتر خبر کفایت می کند تا تمام صحنه های 
دردناک جلو چشمم چیده شوند؛ زلزله های 
می گذارم  دست  هرمزگان...  در  6ریشتری 
را  درد  سکانس  بــه  سکانس  و  ســرم  روی 
ماشین های  می بینم.  را  زلــزلــه  می بینم. 
هالل احمر و اورژانــس، هموطنان مبهوت 
صدای  فروریخته،  دیــوارهــای  پریده،  رنــگ 
دیگر  کــه  پــراکــنــده، خانه هایی  شــیــون هــای 
می خوانم.  بــار  چند  را  خبر  و...  نیستند 
آسیب دیدگان  می شوم  متوجه  که  همین 
به  پزشکی  فــوریــت هــای  و  نیستند  تنها 

اعــزام شده اند،  بندرلنگه  زلــزلــه زده  منطقه 
زیرلبی  و  پیدا می کنم  حــال غریب خوبی 

می گویم؛ خیر ببینند بانیان کمک رسانی. 
همکاری، فیلمی استوری می کند از شرایط 
باالی  آمــده.  بــار  به  و خرابی های  هرمزگان 
هفت دفعه خیره می شوم به تصاویر. االمان! 
ایستاده  پوشی  نارنجی  پسرک  می بینم 
روبه روی آوار و به تلنبار مصالح نگاه می کند. 
جوری  ایستاده،  که  جــوری  دارد  افسوس 
که تماشا می کند، جوری که دست هایش 
ــزان اســت. پیداست آمــده بــرای وارسی  آوی
اوضــاع. آمــده یک سر ببیند امــروز چقدر 

خوب نیست. آن قدر بغض دارد که بشوم 
خود »آقــا ولی میرزا« و بی وقفه دعا کنم. 
ــرای هرمزگان که  ب به خصوص  ــرای همه  ب
زمین لرزه عزادارش کرده و برای این پسرک 
می زند  پرسه  غم  که  نارنجی پوش  جنوبی 
توی چشمش و اصــالً معلوم نیست توپ 
فوتبال و کتانی اش مانده کجای این خروار 

دلخراش... .

سنجاق
َّذِیَن  ابِرِینَ ال رِ الصَّ قرآن کریم می فرماید: وَ بَشِّ
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یادداشت/ بهمن دهستانی

عالمهامینی،مدافعمذهب
درتفاهمبامذاهب

 خاطراتی از سیدعبدالعزیز طباطبایی معروف به محقق یزدی 
که از شاگردان صاحب الغدیر بود

عالمهبهروایتشاگردش

    سال دوم    ویژه نامه 374    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

روایت مرحوم سیدعبداهلل فاطمی نیا از امتیازهای کتاب »الغدیر«

استدالل هایی که کرامت عالمه امینی بود

2

خبر 

عناویندههامامتو
والیتاعالمشد

دهه  عناوین  مــاه ذی الحجه  آغــاز  با  همزمان 
امامت و والیت که از عید قربان تا غدیر قرار 

گرفته است به این شرح اعالم شد: 
۱۹ تیر/ روز عید سعید قربان به عنوان روز 
»توحید، بندگی و اطــاعــت« اعــالم شــده که 
امامت و  بر »تبیین فلسفه  در همین راستا 
والیت«، »تبیین عبودیت، معنویت و اطاعت 
از والیت از دیدگاه امیرالمؤمنین)ع(«، »بیان 
اهمیت و فلسفه برگزاری دهه امامت و الیت« 

و... تأکید شده است.
۲۰ تیــر/ بــه عنــوان »والیــت، ضامــن تحقــق 
بــر  و  شــده  نام گــذاری  انقــالب«  دوم  گام 
اســالمی«،  نظــام  اقتــدار  در  والیــت  »نقــش 
»نقــش غدیــر و والیــت در ایجــاد تمــدن نویــن 
زندگــی علــوی و  اســالمی«، »تبییــن ســبک 

اســت. تأکیــد شــده  و...  فاطمــی« 
۲۱ تیر/ روز »والیت، عدالت و انتظار« است و 
بر »تبیین نسبت غدیر و مهدویت«، »تبیین 
مهدویـت در خطبـه غدیـر« و »تبییـن نقـش 
انتظـار در تحقـق اهـداف مقـدس غدیر« تأکید 

شـده است.
۲۲ تیر/ روز »والیــت و مــردم ســاالری دینی« 
است و بر »تبیین نقش مــردم ســاالری دینی 
در اسالم«، »تبیین وظایف متقابل حاکمیت 
و مردم از دیدگاه امیرالمؤمنین)ع(«، »تبیین 
وظــایــف اشــاعــه و گسترش فرهنگ والیــی و 
غدیری در بستر فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی« و... تأکید شده است.
۲۳ تیر/ »روز ایثار و دفاع از حریم والیت« 
است و بر »تبیین ضرورت مجاهدت در حفظ 
و گسترش حقیقت غدیر« و »تجلیل از شهدا 
و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان« 

تأکید شده است.
۲۴ تیر/ والدت امام علی النقی الهادی)ع( روز 
»والیت، هدایت و عزت اسالمی« است و بر 
ترویج زیــارت غدیریه و تبیین تعالیم و سیره 

امام هادی)ع( تأکید شده است.
امت  وحــدت  و  روز »والیت محوری  تیر/   ۲۵
اسالمی« است و بر نقش امیرالمؤمنین)ع( به 
عنوان محور وحدت امت اسالم و سیره ایشان 
در دست گیری از نیازمندان و محرومان تأکید 

شده است.
و  بـــصـــیـــرت  »والیـــــــــــت،  روز  تــــیــــر/   ۲۶
استکبارستیزی« و بر »تبیین نقش بصیرت 
در والیت پذیری«، »تبیین نقش بصیرت در 
تأکید  و...  آن«  با  مقابله  و  دشمن  شناخت 

شده است.
۲۷ تیر/ عید سعید غدیر و »روز غدیر، امامت 
و والیت« است و بر افزایش معرفت جامعه 
نسبت به غدیر و تبیین فلسفه و آموزه های 
غدیر به عنوان نیاز امروز و فردای جوامع بشری 

تأکید شده است.
بـر  و  اسـت  عتـرت«  و  »قـرآن  روز  تیـر/   ۲۸
و  روایت هـا  و  کریـم  قـرآن  در  والیـت  تبییـن 
 پیونـد ناگسسـتنی قـرآن و اهـل بیـت)ع( تأکید 

شده است.
۲۹ تیر/ والدت امام موسی الکاظم)ع( است 
و بر تبیین سیره، فضائل و تعالیم امام موسی 

الکاظم)ع( تأکید شده است.

ازسویحجتاالسالموالمسلمینمرویمطرحشد

دعوتازهنرمندانبرایخلقآثارهنریدرحرممطهررضوی
رضوی  قــدس  آستان  تولیت 
ــژه امام  با اشـــاره به توجه وی
خــمــیــنــی)ره( و رهــبــر معظم 
انقالب به مقوله هنر، گفت: 
آثــــار هــنــری خــلــق شـــده در 
حرم رضوی در دوره جمهوری اسالمی که رهبران آن 
اهتمامی ویژه به هنر دارند؛ باید نسبت به گذشته 
و  بــرخــوردار باشد  بالندگی و شکوفایی بیشتری  از 
کوشش ما رقم زدن دورانی درخشان در آفرینش آثار 

هنری حرم رضوی است.
دیــدار  در  مــروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم  
هنر؛  دانشگاه  برجسته  استادان  و  مدیران  رئیس، 
ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه شاهکارهای هنری 
خلق شده در حرم امام رضا)ع( در دوره های گوناگون 
جهان  هنرمندان  از  بسیاری  کــرد:  اظهار  تاریخی، 
رفته در حرم  کــار  به  و معماری  که هنر  معترف اند 
مطهر امام رضــا)ع( نسبت به دیگر اعتاب مقدسه 
متمایز و منحصر به  فرد اســت، این جایگاه هنری 
نتیجه کوشش هنرمندان دوره های مختلف تاریخی 
است و امروز نیز با توجه به نگاه و توجه ویژه امام 
راحل و رهبری معظم نسبت به مقوله هنر، تالش 
داریم دورانی درخشان در خلق آثار هنری حرم مطهر 

رضوی رقم بزنیم.
وی ارتقای هنرهای مورد استفاده در حرم مطهر را 
از جمله سیاست های آستان قدس رضوی معرفی و 
با بیان اینکه برنامه آستان قدس رضوی، بهره مندی 
حداکثری از بهترین هنرهاست؛ تصریح کرد: بر این 
باوریم که هنرهای خلق شده در این آستان نورانی 
در دوران جمهوری اسالمی باید نسبت به دوره های 

گذشته تاریخی فاخرتر باشد. 
حرم مطهر امام رضا)ع( گنجینه ای منحصر به  فرد 
از ظرایف و لطایف هنر و معماری اسالمی بوده که 
نگهداری و صیانت از آن ها از جمله وظیفه های اصلی 

و بزرگ آستان قدس است.

این بارگاه مقدس را از خود بدانید ◾
وی با تأکید بر اینکه هنرهای حرم مطهر امام رضا)ع( 
آمیخته با معنویت بوده و تنها جنبه تزئینی نداشته 
انتقال دهنده مفاهیم معرفتی و  و در کنار زیبایی، 
معنوی نیز هست؛ عنوان کرد: در این حرم ملکوتی 
هیچ  کس حق ندارد خودرأی باشد؛ این بارگاه نورانی 
متعلق به همه مــردم است و همه حق نظر دارنــد؛ 
آستان قدس نیز تالش دارد از ظرفیت های مردمی 

در بخش های گوناگون برای اداره شایسته این فضای 
قدسی استفاده کند. در عرصه هنر نیز هنرمندان 
کشور باید این بارگاه مقدس را از خود بدانند و در 
آفرینش هنرهای فاخر آن سهیم باشند. آستان قدس 
از همه هنرمندان برای پاسداری، نگهداری و خلق آثار 
هنری گرانمایه در حرم مطهر رضوی دعوت و از آن ها 
برای کمک و همراهی درخواست می کند؛ در این حرم 
نورانی حتی در طراحی و چاپ قرآن و کتاب های ادعیه 

باید هنر ارزشمند جاری و ساری باشد.
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری 
از سخنان خود به اهمیت استفاده از ابزار هنر در 
بیان  با  و  اشــاره  و اخالقی  انتقال مفاهیم اسالمی 
و نخستین هنرمند  بهترین  متعال  اینکه خداوند 
هستی است؛ اظهار کرد: بزرگ ترین هنرمند نظام 
هستی پروردگار قادر و متعال است که این جهان، 
طبیعت، حیوانات و غیره را در اوج نظم و زیبایی به 

بهترین شکل خلق کرده است.
از  را یکی  قــرآن کریم  تولیت آستان قــدس رضــوی 
افــزود: هر کــدام از  تجلی های هنر الهی دانست و 
بــه  تناسب  کــه  بــودنــد  هنرمندانی  اطــهــار)ع(  ائمه 
برای  را  بهره  بهترین  هنر  از  زمانی خویش  شرایط 
آن  می بردند؛  اسالمی  آمــوزه هــای  و  معارف  انتقال 
حضرات برای انتقال مفاهیم حکیمانه، معارف دینی 
و آموزه های انسان ساز از هنر فصاحت و بالغت در 
سخن به بهترین و زیباترین نحو برای تأثیرگذاری بر 

مخاطب استفاده می کردند. زیبایی الفاظ و استفاده 
انسان ساز  آموزه های  انتقال  بــرای  بالغی  از صنایع 
در نهج البالغه، صحیفه سجادیه و ادعیه حضرات 

معصومین)ع( از اوج هنر آن بزرگواران حکایت دارد.

هنر در خدمت رشد و کمال  ◾
حجت االسالم  والمسلمین مروی همچنین به تشویق 
و حمایت اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( از شاعران 
آزاده و حقگو اشــاره و عنوان کرد: ائمه اطهار)ع( و 
زمان  که هنرمندان مهم  به شــاعــران  دینی  اولــیــای 
خویش بودند توجه داشته و از هنر برای رشد و کمال 
جامعه استفاده می کردند. بسیاری از علمای بزرگ 
شیعه شاعر بودند و به شعر و در واقع هنر اهتمام 
داشــتــنــد؛ بــه  عــنــوان مثال آیـــت هللا محمدحسین 
غروی اصفهانی مشهور به »کمپانی« که از مراجع 
بزرگ و فقهای مطرح شیعه است شاعر نیز بوده و 

دیوان شعر دارد؛ همچنین حضرت امام خمینی)ره( 
با آن مقام واال در فلسفه، حکمت و جایگاه رفیع 

مرجعیت، شاعر بودند و دیوان اشعار دارند.
هنر در طول تاریخ جایگاه و اهمیت واالیــی داشته 
همواره  انسانیت  و  دیــن  دشمنان  متأسفانه  ولــی 
کوشیده اند این عرصه ارزشمند و اثرگذار را به ابتذال 
بکشانند به  خصوص در دوره طاغوت به هنر ظلم 
فراوانی شد و هنر بیشتر به سمت امــور سخیف، 

بی ارزش و پوچ کشیده شد.
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هنرمندان کشور باید این بارگاه مقدس را از خود بدانند و در آفرینش هنرهای فاخر آن 
سهیم باشند. آستان قدس از همه هنرمندان برای پاسداری، نگهداری و خلق آثار هنری 
گرانمایه در حرم مطهر رضوی دعوت و از آن ها برای کمک و همراهی درخواست می کند. گزيدهگزيده



انه یوم 
عید و فرح 
و سرورو 
یوم صوم 
شکرا هلل 
تعاىل 
عید غدیر، روز 
عید و خوشى 
و شادى و روز 
روزه دارى به عنوان 
سپاس نعمت الهى 
است .

حدثنى 
ابى ، عن 

ابیه )ع( 
قال :إن 

یوم الغدیر 
فى السماء 

اشهر 
منه فى 

االرض
پدرم به نقل از 

پدرش نقل کرد که 
فرمود :روز غدیر در 
آسمان مشهورتر از 

زمین است .

»الغدیر« در نگاه 
صاحب الذریعه

شیخ آقا بزرگ تهرانی 
صاحب الذریعه در 
خصوص »الغدیر« 
می گوید: نویسنده 
این اثر، امینِی امین 

است. روزی که کتاب 
شهداءُ الفضیله را 

عرضه داشت، پرده از 
افتخارات درخشانی 
برگرفت و از افق علم، 

نوری خیره کننده 
برتابانید. او با این 

کتاب، رایحه ای 
دل انگیز به مشام ها 

رسانید؛ رایحه ای برتر 
از دو صد مشک دان. 

گوهرهایی به هم در 
پیوست آذین آفرین 
و آویزه هایی فراپیش 
داشت، زینت بخش 
گوش جان و خرد.بعد 

از این که به محتوا و 
عظمت علمی کتاب 

الغدیر پی بردم، دست 
به دعا برداشته، از 
خدا طلب کردم که 

بقیّه عمر مرا به عالّمه 
امینی ببخشد تا 

ایشان صورت واقع به 
الغدیر دهد.

»الغدیر« در نگاه 
عالمه جعفرى

عالمه محمدتقی 
جعفری در خصوص 
 کتاب »الغدیر« 
می گوید: کتاِب الغدیر 
از آن آثارِ ارزنده ای 
است که مورد قضاوت 
ها و اظهار نظرهای 
مختلف قرار می گیرد. 
با نظر به موضوعات 
و محتوای این کتاب 
و آرای صاحب نظرانِ 
آگاه، دو موضوع در این 
اثر، روشن است:یکی، 
عظمتِ کوششی است 
که در الغدیر صورت 
گرفته است به طوری 
که می توان گفت 
مراجعه به آن همه 
مدارک و تنظیم آن ها 
برای تهیه چنین اثری 
کار فوق العاده ای و در 
عالَمِ تحقیق و تتبّع کم 
نظیر است. دوم، ایمان 
و خلوص نیت مرحوم 
عالمه امینی است 
درباره روشن شدن 
یکی از ارکان اساسی 
ایدئولوژی اسالمی که 
برای هر مطالعه کننده 
هُشیار پدیدار است. 
این دو موضوع قابل 
تردید نیست.

حواشی حواشی

بهمن دهستانى  دوازدهم تیرماه روز بزرگداشت عالمه امینی 
در تقویم رسمی نام گرفته است تا یادآور منزلت این شخصیت 

بزرگ و اثر سترگ او یعنی کتاب الغدیر باشد.
عبدالحسین امینی معروف به عالمه امینی زاده ۱۲۸۱ شمسی 
در سراب آذربایجان شرقی و درگذشته ۱۲ تیر ۱۳۴۹ در تهران 
و مدفون در نجف اشــرف اســت. او عــالوه بر آنکه یک فقیه و 
متکلم و محدث و مورخ برجسته در میان علمای بزرگ شیعه 

بود؛ احیاکننده مباحث امامت در قرن چهاردهم هجری قمری 
به شمار می رود.

ــرای تحصیل علوم اسالمی به  عالمه امینی از ٢٢سالگی ب
نجف رفت و از بزرگان و استوانه های علم و عمل آن زمان یعنی 
سید ابوالحسن اصفهانی، مــیــرزا محمدحسین نایینی، 
محمدحسین غروی اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی 

اجازه اجتهاد دریافت كرد.

اثر نامدار او موسوعة یا دایرةالمعارف ۱۱جلدی »الغدیر« در رأس 
تألیفات امینی و حاصل زحمات ۴۰ ساله او است. امینی برای 
تدوین این کتاب به کتابخانه های کشورهای مختلف از جمله 
عراق، هندوستان، پاکستان، مغرب، مصر و کشورهای دیگر 
دنیا مسافرت کرد. او با کار پیگیر شبانه روزی در کتابخانه های 
بزرگ جهان اسالم آن را به سرانجام رسانید. وی در نگارش این 
اثر چنان که خود گفته ۱۰هــزار جلد کتاب را به دقت مطالعه 

و استنساخ و به ۱۰۰هــزار رساله مراجعه مکرر کرده است. از 
جمله شهرهایی که وی با این هدف به آن ها سفر کرد، می توان 
حیدرآباد، دکن، علیگره، لکنهو، کانپور، جاللی در هند؛ قاهره 
رامپور، فوعه، معرفه در مصر و حلب، نبل و دمشق در سوریه 

را برشمرد.
از این منظر تالش او یادآور زحمات اسطوره های حدیث و فقه 
شیعه همچون شیخ کلینی است که برای استوار ساختن مبانی 

مکتب اهل بیت)ع( به اقطار جهان اسالم سفر نمود تا آثار 
برجای مانده از ائمه اطهار)ع( را گردآورد. نمونه های فراوانی از 
همت واالی عالمه امینی در دلدادگی به مقام امیرمؤمنان و 

صبر در مسیر رفع مظلومیت از او نقل شده است.
سید ابوالحسن اصفهانی، مرجع بــزرگ تقلید آن دوره در 
تقریظ و مقدمه خود بر کتاب شهداء الفضیلة درباره عالمان 
شهید شیعه، عالمه امینی را پرچمدار دانش، ادب و قهرمان 

جنبش فکری اسالمی دانسته است. محمدسعید دحدوح، 
از عالمان اهل سنت ساکن حلب، در بخشی از نامه اش به 
عالمه امینی، او را وارث راستین روش و اخالق آل محمد)ص( 

معرفی کرده است.
به سختی می توان درباره ابعاد شخصیت و فکر و آثار عالمه 
امینی در حجمی اندک سخن گفت مگر آنکه تنها برخی نقاط 
برجسته و مشهور از حیات او را مرور کرد، اما جهاد علمی و 

عملی احیاگر غدیر آموزه های تعیین کننده ای بر اندیشه شیعی 
و حتی حیات اجتماعی پیروان اهل بیت)ع( داشته است. غیرت 
و همت عالمه امینی در مسیر دفاع از والیت نخستین عنصر 
الهام بخش زندگانی او است اما این غیرت برآمده از عقل بارور 
و شکوفای متکی بر اجتهاد و شیفته علم و تحقیق بوده است.

شاید یکی از بزرگ ترین درس هــای عالمه امینی بــرای نسل 
مؤمن و والیت خواه امروز غیرت برآمده از علم و تعصب متکی 

بر آگاهی وسیع و عمیق است.
ــر الغدیر عــالمــه امینی در تـــراز علمی پایین و  بــی تــردیــد اگ
روشمندی بیگانه از فضای اندیشمندان اهل سنت جهان 
اســـالم قـــرار داشـــت هیچ گاه مـــورد توجه محافل دینی قــرار 
نمی گرفت. مفاهمه ای که عالمه امینی با تبیین یک عقیده 
خالص شیعی و از رهگذر آن با دیگر مذاهب اسالمی ایجاد نمود 

از نمونه های کم نظیر دوران معاصر است.

یادداشت
عالمه امینى 
مدافع مذهب 
در تفاهم با 
مذاهب

موعظه
آیت اهلل حائری شیرازی

والیت است که به عبادت روح و معنا مى دهد
وصل شدن به خدا چگونه است؟ مثالى مى زنم. شبکه تولید برق، 

70هزار ولت است. توان چراغ هاى معمولى 220 ولت است که 
باید از چندین ترانس بگذرد تا به شبکه 70هزار ولتى برسد. 

وقتى این برق تنزل کرد تا به 220 ولت رسید، آن موقع مى توانى 

المپ روشن کنى و مى گویى این چراغ، وصل است. چون وصل 
است نور مى دهد. این اتصال اگر از یک جایى قطع شد، چراغ 

هست اما روشن نمى شود و نور نمى دهد! 
»والیت« مثل برق است. »نماز« مثل چراغ است. خدا از ما نور 

مى خواهد. شبکه والیت در نماز که چراغ است، ایجاد نور 

مى کند. شبکه والیت در روزه که مثالً یخچال است، ایجاد خنکى 
مى کند. شبکه والیت در حج، ایجاد حرکت مى کند. شبکه والیت 
در زکات، ایجاد اقتصاد مى کند. اما مى گویى شبکه والیت است 
که کار مى کند. نماز، روزه، حج، جهاد و... ابزارند مثل ابزارهاى 

الکتریکى! اما آن چیزى که ابزارهاى الکتریکى را فایده دار 

مى کند، شبکه برق است.
در غدیر آمدند ترانس جدیدى نصب کردند و گفتند تاکنون از 
ترانس پیغمبر)ص( مستقیماً برق مى گرفتید؛ مأموریت ایشان 

پایان یافت. از این پس از طریق ترانس على)ع( به والیت اهلل وصل 
شوید. این کار را کردند که نماز، روح و معنا داشته باشد، حیات 

داشته باشد و محبت آفرین باشد. در سقیفه آمدند اصل نماز را 
قبول کردند، حج، روزه، جهاد و زکات را قبول کردند اما والیت و 

شبکه اتصال را حذف کردند! نتیجه این قطع اتصال، عدم پذیرش 
و عدم کارایى حج و جهاد و نماز شد که مصیبت هاى فراوانى 

براى اسالم درست کرد و درست مى کند!

از روزى که شبکه والیت قطع شد مصیبت وارد اسالم شد. نگاه 
کن عالم را؟ از روز 18 ذى الحجه تا 28 صفر درمجموع 70 روز 

مى شود! در این 70 روز چه اتفاقى افتاد. والیت قطع شد. پس 
از رحلت و قطع والیت تا به حال که هزار و اندى سال مى گذرد 

چه اتفاقى افتاد؟ 70 روز سقوط، با هزار سال جبران نمى شود! 

شما تا حاال براى احیاى والیت 300هزار شهید داده اید. بیش 
از دو برابر آن جانباز داده اید. این همه شکنجه و مجاهدت هاى 

فراوان، این همه کشته هاى شب و روز در عراق و سوریه و لبنان و 
پاکستان و افغانستان! این همه مجاهدت هم نتوانسته آن 70 روز 

را جبران کند!

 پارسا نیکوکار  »ما یک الغدیر می شنویم و خیلی 
گذرا عبور می کنیم. ۱۱ جلد چاپ شده و ۱۱ جلدش 
چــاپ نشده اســت .۲۲ جلد کتاب تحقیقی! خدا 
می داند این مرد در راه نوشتن این کتاب، فانی شد! 
چه زحمت های طاقت فرسا...« این جمالت به عالوه 
خاطراتی از زحمات عالمه عبدالحسین امینی ذکر 
گاه و بیگاه مرحوم سیدعبدهللا فاطمی نیا بر منابر 
بود. در حالی که کمتر از یک هفته از چهلمین روز 
درگذشت ایــن استاد اخــالق مــی گــذرد، نیم نگاهی 
به روایــت مرحوم فاطمی نیا از امتیازات »الغدیر« 
داشتیم. آنچه می خوانید گفتاری است که از خالل 
گفت وگوی این استاد با ویژه نامه »امین شریعت« 

استخراج شده است.
كوچک تر از اين هستم كه الغدير را توصيف كنم، اما 
می گويند »المعروف بقدر المعرفة«. بنده برداشت های 
خودم را از نظر توصيف اين كتاب شريف، در چند بند 
جمع بندی كــرده ام. يكی قدرت استدالل و استنتاج 
مرحوم عالمه امينی در اين كتاب است. يعنی رنگ 
استدالل و استنتاج را خيلی از كالم ها دارند. در عالم 
محاوره و گفت وگو می بينیم كسی مطلبی را به عنوان 
استدالل و استنتاج عرضه می كند، ولی وقتی نگاه 
می كنيم می بينيم آن دليل، عليل است و فقط رنِگ 
دليل دارد و می توان خدشه ای وارد كرد و آن را شكست. 
يكی از قدرت های بزرگ عالمه امينی كه می توان گفت 
نزديک به كرامت است، اين است كه ايشان وقتی 
دليل می آورد، آنچنان قلعه و دژی درست می كند كه 
نمی توان از آن فرار كرد و اين صفت به خوبی در اين 

كتاب ديده می شود.
مطلب ديگر... مسئله قلمِ عالمه امينی در اين كتاب 
اســت. نكته ای را که بايد واضــح بگوييم- چــون به 
قول عالمه طباطبایی »در بحث های علمی تعارف 
نــيــســت«- ايــن اســت كــه علمای مــا، علمای غير 
عرِب ما، از نظر عربی نويسی به چند قسم تقسيم 
می شوند: يک عده صحيح می نويسند، ولی خيلی 
زيبا نيست، قلمی است كه مطلب را می رساند ولی 
امتيازی نــدارد. یک قسم، شايدعربیشان صحيح 
هم نباشد، چــون در بــالد عربی نبوده اند؛ البته در 
علما نيست، ولی در متأخرين پيدا می شود. قسم 
ديگر كسانی هستند كه مثل عالمه امينی تسلط 
دارنـــد بــر صحيح نويسی و زيبانويسی و در زمــانِ 
حاضر غير از صحيح نويسی و زيبانويسی بــرای 
نويسنده عربی، عامل ديگری الزم است و آن اينكه 
بايد قلمش رنگ عربيِت جديد و تحول يافته داشته 
 بــاشــد. در غير ايــن صــورت مــی تــوان گفت بـــرادران 
عــرب زبــان بــه آن كــتــاب، شايد بی رغبت باشند و 

دوست نداشته باشند بخوانند.
قلم عالمه امينی چند مزيت دارد: يكی اينكه جديد 
است. البته قلم جديد، خود نيز چند قسم است، 
مثالً قلم طه حسين هم جديد است، يا مثالً جبران 
خليل هم زيبا می نويسد، ولی بايد اين نكته را گفت 

قلم طــه حسين يــا قلم جــبــران خليل 
به رمان نويسی و مطالب سطحی 
نوشتن، بيشتر تناسب دارد تا 
نوشتنِ مطالب علمی و عميق. 
قلم عالمه امينی عجيب است 
كــه مــزايــا را جمع كـــرده، يعنی با 

ــگ عــربــى جــديــد در  يــک رنـ
ــال قــلــم بسيار  عــيــن حـ

سنگين و آبرومندانه 
و عالِم پسند است. 

حتی شاید  بتوان 
ــس از  ــ گـــفـــت پ
نشر الغدير، در 
نــويــســنــدگــىِ 
عـــــــرب هـــــــا 
ــای  ــ ــوج هـ ــ مـ
جديدی به 
وجــود آمده 
باشد و اين 
ــوع قــلــم را  ــ ن
مورد اقتباس 
داده  قـــــــــرار 
باشند. ايشان 
عنوان هايی در 

الغدير دارنــد كه در نويسندگان عرب نيست، ولی 
همان نويسندگان عــرب، با اينكه می دانند ايشان 
عجم و ايرانی بوده، همان عناوين را اقتباس می كنند. 
يک نمونه را ذكر می كنم: يادم می آيد يک مجتهدی 
كــه سيد هــم بــودنــد، می خواستند تمجيد كنند 
می نوشتند »بقيّة أهل البيت«. ايشان تنها كسی 
بود كه وقتی از يک مرجع سيد می خواست تمجيد 
كند می گفت »طريقة بيت الوحي«. خب اين خيلی 

زيباتر و دقيق تر از آن است.
آقای امينی يک خصوصيت ديگر هم داشت كه اين 
خصوصيت در بسياری از نويسنده های قابل عربی 
و فارسی ديده می شود؛ يكی مسئله جهانگردى آن 
بزرگوار است، يعنی آن هايی كه با ملل و اقوام و طوایف 
حشر و نشر داشتند و با آن ها به زبان های مختلف 
گفت وگو داشتند، زبانشان فربه و فرهيخته شده و 
قلمشان هم به تبع آن. مثالً خود سعدی را در زندگی 
توجه فرماييد: »هفت كشور نمی كند امــروز/ بی 
مقاالِت سعدی انجمنی«، اين سعدی همه جای 
عالمِ آن روز، آسيای صغيرِ آن روز را رفته و گشته، 
افت و خيز كرده، گفت وگو داشته و اين موجب روانی 
و پختگىِ بيان او و در نتيجه، روانىِ قلم و بنان او شده 
است. همچنين يک نكته ديگر درباره عالمه امينی 
ایــن اســت ايشان اهــل تبريز بــوده اســت. ايــن همه 
بالغتی كه در صحبت امينی لبريز است نه به اين 
خاطر است كه اهل تبريز بــوده، بلکه چون زبانش 
ترکی بوده و ادب فارسی را از روی مجاهدت فرا گرفته. 
معموالً دانشمندانی كه زبان فارسی را از طريق تعلم 
می آموزند، به دقائق و رقائق ادبيات فارسی توجه 
می كنند . عربی هم همين گونه است. ما ايرانی ها به 
تاريخ ادبيات عرب كه می نگريم، مؤلفانِ شيعی كه 
بسياری از آن ها ايرانی بوده اند، همان گونه كه مرحوم 
مطهری در خدمات متقابل می شمارند و آثارشان را 
ذكر می كنند، اين ها چون ادب عرب را از طريق تعلم 
آموختند و زحمت به انــدازه كافی كشيده  و سرد و 
گرمِ روزگــار چشيده اند، كتب صرف و نحو و معانی 
و بالغت را ديده اند، قلمشان روانی پيدا كرده است. 
چه بسا خود عرب ها احساس نياز چندانی نكنند 
كه در پرداختن يک جمله عربی اين همه اهتمام 
كنند. خود اين يک توفيق جبری بوده و مخصوصاً 
در علوم اسالمی كه می بينيم ادبيات، خودش جزو 
مبادی علوم است. در حوزه های علميه ابتدا ادبيات 
را می آموزند و سپس قلم به دســت می گيرند و به 

مسائل فقه و اصول و غيرهما مشغول می شوند.
به نظرم خودِ عالمه امينی هم يک استعداد خاصی 
را داشتند و پيش از اينكه صحبتی از الغدير به ميان 
بيايد، از زمان سال ۱۳5۲ ق. يعنی زمانی كه مرحوم 
عالمه امينی ۳۲ ســال داشتند، مرحوم اردوبـــادی 
قصيده ای را در ۳۳ بيت در توصيِف ايشان و بيان 
علم و تقوای ايشان می سرايند كه خود، حاكی از آن 

استعداد خدادادىِ مرحوم عالمه هم هست.
درباره اصل مطلب اين كتاب و محتوا، كتب ديگری 
هم داشته ايم، مثل همين عبقات يا غاية المرام 
بحرانی، ولی يک امتياز بسيار عمده و چشمگير 
الغدير ايــن اســت كه ايشان در مقابل بعضی 
از منحرفان معاصر، به مقابله با تک تک آن ها 
برخاسته و شبهات آن ها را بررسی كرده و جواب داده 
است. مثالً مالحظه بفرماييد، نويسنده ای مانند 
محمد كــردانــی خيلی بی مهری به شيعيان 
نشان داده كــه مــرحــوم شــرف الــديــن هم 
تــذكــراتــی بــرايــش نوشته، يــا احمد 
امين مؤلِف كتاب ظهر اإلسالم 
بی مهری هايی كرده، يا حتی از 
قدما، ايشان رسيدگی كرده. 
يعنی بهتر است اين گونه 
بــگــويــم كــه قسمتی از 
الغدير بــررســىِ همين 
شبهاتی اســت كه به 
شيعه وارد بوده است. 
مطلب ديگر اين است 
كه عالمه امينی وقتی 
نــوشــتــه هــای آن هــــا را 
رسيدگی می كند، قاطع 
و بــدون معطلی جواب 

آن ها را می گويد.

مجید تربت زاده  مادر دو قاچ طالبی را گذاشت 
تــوی پیشدستی و داد دســت پسرک هشت ساله 
و شیطانش کــه ببر بــرای پـــدرت. عالمه »امینی« 
دوسالی می شد افتاده بود توی بستر. بیماری، آدم 
چهار شانه، قوی و قد بلند دیروز را که تا دو سال پیش، 
حتی پسرهای جوانش هم وقت آب تنی حریفش 
نمی شدند، بدجوری خانه نشین کرده بود. پسرک 
تــوی راه به طالبی ها ناخنک زد، غافل از اینکه رد 
انگشت هایش روی آن ها مانده بود. »عالمه« ظرف 
طالبی را گرفت و آرام گفت: »وقتی چیزی می دهند 
می گویند ببر، مؤدبانه ببر...«. لهجه شیرین آذری و 
لحن شیرین تر، شیطنت های خفته پسر هشت ساله 
را بیدار کرد. ریز خندید... خندید تا جایی که پدر این 
بار محکم تر گفت: »وهللا... اگر حالم خوب شود، قبل 
از تکمیل »الغدیر« تو را آدم می کنم...«! آن روزها اجل 
به »عالمه« فرصت تکمیل کردن »الغدیر« را نداد و به 

پسرک، فرصت زود »آدم« شدن !

عالمه امینی جانش را گذاشت ◾
اگر در این گــزارش بیشتر از نام ســوژه، چشمتان به 
کلمه »الغدیر« روشن شد، تقصیر ما نیست. یعنی 
پیشاپیش بگوییم عالمه »عبدالحسین امینی« 
خودش خواست و انتخاب کرد که زندگی، شهرت و 
همه چیزش را بگذارد پای کتاب »الغدیر«. کتاب که 
می گوییم، چیزی مثل کتاب های عادی به ذهنتان 
نیاید. از اهمیت آن بــرای عالَم تشیع زیــاد گفته و 
نوشته اند و ما از قول خود »عالمه« تنها یک جمله 
می نویسیم: »من برای نوشتن الغدیر، ۱۰هزار کتاب را 
از بای بسم هللا تا تای تمت خوانده ام و به ۱۰۰هزارکتاب 
مراجعه مکرر داشتم«. این جمله فقط من و شما 
آدم های امروز را که آمار کتاب نخواندن ها و مطالعه 
نکردن هایمان همه را جان به لب کــرده، حیرت زده 
نمی کند. حتی بزرگان اهل کتاب خواندن و نوشتن، 
درباره »الغدیر« و نویسنده اش گفته اند: خدا می داند 
که این مرد در راه نوشتن »الغدیر« جانش را گذاشت.

کودک بدون کودکی ◾
پیشینه خانوادگی و اینکه فرزند »شیخ احمد امینی« 
بــود و از نــوادگــان روحــانــی سرشناس تبریز- امین 
الشرع – و محیط خانوادگی سرشار از روح علم آموزی 
بود به کنار، »عبدالحسین« هوش و نبوغ باالیی هم 
داشت و مهم تر از آن خیلی به دلبستگی های کودکی 
و اقتضای سنش تن نمی داد. ۱۰ یا ۱۲ سالگی درست 
مثل بزرگ ترها صحبت می کرد و مشغولیت هایش، 
چندان با عوالم کودکی جور درنمی آمد. معلوم بود به 
زندگی عادی در زادگاهش »سراب« و درس خواندن 
در تبریز بسنده نمی کند. درس های مقدماتی را که در 

تبریز تمام کرد، به »نجف« رفت.

ققنوس ◾
مانند دیگر همسن و سال هایش، فقه، اصول، کالم 

و... خواند، پای درس اساتید بزرگ نشست، 
مــراحــل مختلف علمی را طــی کـــرد و... اما 
پای عالقه های دیگری هم در کار بــود. عشق 

دیگری افتاده بود به جانش، دست به قلم 
بــودن را هم که از پــدرش به ارث برده 

بــود. ایــن دو انگار دســت به دست 
هــم دادنـــد، عشق ســرشــارش به 
زندگی و سیره اهــل بــیــت)ع( و 
ــدن  مــیــل بـــه نــوشــتــن و خــوان

ــد تـــا حریصانه  یــکــی شــدن
بــرود ســراغ تاریخ، تجزیه و 
تحلیل رویـــدادهـــای پــس از 
پیامبر)ص(، جست وجو در 
روایات و احادیث، قرآن و... 

و خالصه نخستین جرقه های 
»الــغــدیــر« و یــک احــقــاق حق 
تاریخی در ذهنش زده شود. 
این آغاز همه رنج و مرارت هایی 
بود که اگر چه عالمه »امینی« 
را ذره ذره آب کرد، تحلیل برد و 
حتی سوزاند اما همه آن عشق 
و ارادت و تالش های باور نکردنی 
سبب شد از آتش این سوختن 

چندین ساله، ققنوسی مثل »الغدیر« سر برآورد و 
ماندگار شود.

مرا زندانی کردی ◾
۴۰ سال آزگار... ۴۰ سال حتی اگر به یک زندگی عادی 
و آرام بگذرد باز هم چیز کم و آسانی نیست چه برسد 
به اینکه در تالش و تکاپو، در سفرهای عجیب و غریب 
تحقیقاتی برای بدست آوردن چند جلد کتاب نایاب 
بگذرد. عالمه »امینی« برای »الغدیر« رنج همه نوع 
سفر را به جان خرید. هرچند در همه سفرها، در همه 
کتاب خوانی های تمام نشدنی و شبانه روزی اش، در 
همه بی خوابی هایش آنچه را زیاد تحویل نگرفت و 
حتی گاه به یادشان نیاورد، سختی، تلخی، بی خوابی، 
گــرمــا، ســرمــا و... بـــود. چــه آن روز کــه در کتابخانه 
حسینیه ای روز و شــب را فــرامــوش کــرد و البــه الی 
کتاب ها نشست به خواندن و یادداشت برداری، تا 
یکی دو روز بعد که سرایدار آمد و کلید انداخت، در را باز 
کرد و یک نفر را میان انبوه کتاب ها غرق مطالعه یافت... 
در گرمایی که زیرانداز را از عرق تن کتابخوان خیس 
کرده بود! شما از کی اینجا هستید... عالمه همان طور 
که چیزی را یادداشت می کرد گفت: از وقتی شما در را 

قفل و مرا زندانی کردی و رفتی!

خدا نخواست ◾
از برکت تالش ها برای شکل گیری »الغدیر« کتابخانه 
امیرالمؤمنین)ع( هم در عراق شکل گرفت. با همان 
سختی هایی که مجموعه کتاب های الغدیر داشت، 
همان سفرها، همان بی پولی ها، همان... و گاه حتی 
سخت تر. کتابخانه و گنجینه نسخه های نایاب و 
خطی اش -منسوب به امام علی)ع( و امام صادق)ع( 
- هنوز سرپاست و فرزند کوچک عالمه امینی – 
همان که به طالبی ها ناخنک زد- در کنار هیئت 
امنای عراقی و ایرانی، آن را اداره می کنند. اگرچه 
در دوره هــای مختلف تا مرز تخریب پیش رفت اما 
اراده ای ناشناخته خواست که کتابخانه هم مانند 
بهانه اش –الغدیر- ماندگار شود. »احمد امینی« در 
این باره می گوید: »چند بار خواستند این کتابخانه را با 
خاک یکسان کنند... در زمان صدام نجف را محاصره 
کرده بودند... به اهل محل دستور داده بودند محله 
را خالی کنند... مأمورها هم آمده بودند... قرار بود 7 
صبح کتابخانه را منفجر کنند... می گویند یکباره و 
چند دقیقه پیش از شروع عده ای آمدند و به سربازان 
دستور دادنــد برگردند... نمی دانــم چه شــد... خدا 

عالم است«.

تالفی می کنم ◾
شیرینی آنــچــه از خــود بــر جــای گــذشــت، البــد بر 
همه آن ۴۰ ســال می چربیده اســت. ۴۰ سالی که 
»عالمه« آب خــوش از گلویش پایین نرفت، زن و 
فرزند کمتر از موهبت حضورش بهره مند شدند، تا 
پای کشته شدن پیش رفت و... . شیرینی 
»الغدیر« تنها به استناد های محکم 
و خدشه ناپذیرش نبود. به این بود که 
عالمه توانسته بود در فضای مسمومی 
که دشمنان اهل بیت)ع( علیه تشیع به راه 
انداخته بودند، علمای اهل سنت را 
هم پای کار بیاورد و برای تدوین و 
انتشار »الغدیر« از آن ها کمک 
بگیرد. گالیه ها و تالفی کردن 
را هـــم گــذاشــتــه بـــود بـــرای 
آن دنیا وقتی گفته بــود: 
»روز قیامت با دشمنان 
امـــیـــرالـــمـــؤمـــنـــیـــن)ع( 
مــخــاصــمــه خــواهــم 
کــــــرد! هـــمـــان طـــور 
کـــــه وقـــــــت آقـــــــا را 
گرفتند، وقت مرا هم 
گرفتند؛ و گــرنــه من 
مــی خــواســتــم معارف 
امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( را 
گسترش بدهم؛ این ها 
آمدند مــرا وادار کردند 
در اثبات امامتش کتاب 

بنویسم!«

روایت مرحوم سیدعبداهلل فاطمی نیا از امتیازهای کتاب »الغدیر«

 استدالل هایی که 
کرامت عالمه امینی بود

نگاهی متفاوت به زندگی و شخصیت عالمه امینی

فدایِی»الغدیر«

بازنشرنیم نگاه ــا  ◾ مــــــبــــــارزه ب
وهابیت، از تبریز تا نجف

مرحوم عالمه امينی شهداء 
الفضيلة را در تبريز تأليف 
كرد و فرستاد نجف و مرحوم 
آقای اردوبــادی در غياب ايشان آن را چاپ كردند. به 
موال أميرالمؤمنين)ع( و حقانيت مذهب شيعه عشق 
می ورزيد. نمی توانست تحمل كند صدمه ای، اشكالی 
و يا مــبــارزه ای شــود. در همان تاريخی كه ايشان در 
تبريز بود، وهابی ها در تبريز ايادی ای داشته و فعاليت 
می كردند و برای تبليغات ضدمذهب و ضد شيعه، 
جلسه هايی داشتند و ايشان از همان وقت با آن ها 
مبارزه می كرد. ادامه فعاليت های ايشان باالخره منجر 
به مسافرت به نجف اشرف برای هميشه شد. از وقتی 
هم كه از تبريز درآمد ديگر هيچ وقت به تبريز بازنگشت، 
حتی برای مسافرت. ضديت وهابی ها فقط با ماست، 
با شيعه، نه به يهودی ها كار دارند و نه به مسيحی ها، 
تمام قوايشان را در همه جهانِ گسترده برای ضديت 
با ما و برای مبارزه با ما بسيج كرده اند. اين مبارزات از 
همان تاريخ كه عرض كردم در تبريز هم بوده و ايشان 
از همان تاريخ با اين معنا مبارزه می كرده كه منجر به 

مسافرت ايشان شد.

می گفت: »ديگر مذهب ما طاپو شد« ◾
ايشان می فرمودند در سفری كه به هند و سوريه 
تشريف بردند و كتابخانه های آنجا را ديدند، ۱۸ ساعت 
)در شبانه روز( كار می كردند و يادداشت برمی داشتند 
كه االن ايــن يــادداشــت هــا در دو جلد به نــام ثمرات 
األسفار موجود است كه اميد دارم ان شاءهللا به زودی 
چاپ شود. آنجا می فرمودند: »ديگر مذهب ما طاپو 
شــد«، به اصطالحِ عــراق يعنی سندِ مالكيت داريم 
كه ثابت می كند به استناد احاديث پيغمبر و سنت 
رســول هللا)ص( و مآخذ و منابع اهل سنت، آنچه ما 

می گوييم درست است.

11 جلد کتاب، یک دانه ایراد ندارد! ◾
نكته ای درباره ادبياِت الغدير وجود دارد؛  كتاب های 
مرحوم شيخ محمدرضا مظفر كه از اساتيد معروف 
نجف و صاحب كتاِب أحالم اليقظة بودند هم چاپ 
شده است مانند منطق مظفر و اصول مظفر. ايشان 
می فرمودند: »من تعجب می كنم شيخ محمدحسين 
كاشف الغطاء كه آبا و اجدادی عرب بود و سرآمدِ ادبای 
عرِب عصرِ خودش بود و آن قلم زيبا و شيوا و معروف 
را دارد، وقتی كتاب كوچكی نوشت به نام اصل الشيعة 
وأصولها، هفت اشكالِ ادبی به ايشان كرده اند كه در 
چاپ های بعدی مطرح است وعالمه امينی كه از تبريز 
به نجف آمــده و هنوز هم لهجه اش ايرانی و تبريزی 
است، ۱۱ جلد به آن ضخامت نوشته، يک دانه ايراد 

ندارد«.

تمام کتابخانه را مطالعه کرد و یادداشت برداشت! ◾
هم از مرحوم آقای امينی شنيدم و هم از مدير كتابخانه 
شوشتری ها؛ آقای امينی می فرمودند: »من می رفتم 
كتابخانه حسينيه شوشتری ها مطالعه می كردم. بعد 
ديدم اين مقدار وقتی كه برای مراجعه برای خواننده ها 
تعيين شــده، مثالً از صبح تا ظهر، كافی نيست. با 
متصدی آن كتابخانه قــرار گذاشتيم من بــروم آنجا 
۲۴ ساعت باشم و در را بر من ببندد. يک مقدار نان 
با خــودم می بردم و وقتی كتابخانه تعطيل می شد، 
در را می بست و من می ماندم، چون تصميم گرفته 
بودم تمامِ كتاب ها را مطالعه كنم و يادداشت بردارم. 
ماندم و همين كار را ادامه دادم تا همه را مطالعه كردم و 
يادداشت برداشتم«. تصادفاً متصدى همان كتابخانه 

هم يک وقتی به مناسبتی همين مطلب را گفت: 
»آقای امينی آمد و قرار گذاشته بود من در را به روی او 
ببندم، ايشان ۲۴ ساعت اينجا باشد و تمام كتابخانه را 

مطالعه كرد و يادداشت برداشت«.

»من تا حاال 20 هزار كتاب مطالعه كرده ام« ◾
مرحوم كاشف الغطاء يک وقتی از ايشان به من گله 
می كرد و می فرمود: »آقای امينی آمد و از كتابخانه ما 
استفاده كرد، كتابخانه ما را ريز ريز كرد )تعبير ايشان 
اين بود كتاب های ما را ريز ريز كرد( ولی وقتی الغدير را 
چاپ كرد، يک نسخه برای كتابخانه ما نفرستاد!«. از 
خود آقای امينی باز شنيدم درباره كتابخانه شخصىِ 
مرحوم شيخ محمدرضا فرج هللا كه  كتاب هم در الغدير 
دارد با عنوان الغدير في اإلسالم كه در نجف چاپ شده 
است، هر نوعِ منابع و مآخذ را ايشان دارد و ايشان 
می رفت آنجا، كتابخانه شخصی شيخ محمدرضا 
فرج هللا و استفاده می كرد و يادداشت برمی داشت. 
زمانی از ايشان شنيدم در آن وقت ها می فرمودند: »من 

تا حاال ۲۰ هزار كتاب مطالعه كرده ام«.

»اين الغدير، ما را از انسانيت انداخت« ◾
عالوه بر اين ]کار یادداشت برداری و نسخه برداری از 
کتب[ به كارهای عبادی خودشان می رسيدند و به 
مستحبات، قرائت قرآن، زيارت ائمه و... می پرداختند. 
ايشان مكرر می فرمودند: »اين الغدير، ما را از انسانيت 
انداخت«، يعنی از ديد و بازديد و آن چيزهايی كه در 
ميان دوستانشان متعارف است محروم بودند و جایی 
نمی رفتند و به اين شكل اعتزال می كردند و از اين 

دلیل، از اين قسمت ها كم می كردند.

اهمیت بازبینی با توجه به انتشار کتاب های جدید  ◾
تازه بعد از اينكه در سال های اخير تعداد زيادی كتاب 
چاپ می شد و می آمد، ايشان )عالمه امینی( مكرر 
می فرمودند: »بايد مطالعه كتاب را از سر گرفت، 

كتاب های جديد كه  آمده«. 

کار سازمانی یک نفره! ◾
خــوب در نظر دارم مــرحــوم آيت هللا العظمی ميرزا 
عبدالهادی شــيــرازی)ره( در تقريظی كه بر الغدير 

نوشته اند، نكته جالبی را تذكر داده اند. فرمودند: »اگر 
ايشان در ميان ما در نجف نبود و در ديدگاه و منظرِ 
خودمان نبود، الغدير كه از چاپ بيرون می آمد، فكر 
می كرديم كارِ گروهی است، كار يک سازمانی است، 
كار يک نفر نمی تواند باشد! و ايشان به تنهايی كار يک 

گروه و سازمان را كرده است«.

ما ارباب داریم ◾
بعد از جنگ... كاغذ كوپنی بود و تهيه كاغذ خيلی 
سخت شد. ايشان فرمودند: »من برای تهيه كاغذ به 
بغداد رفتم و در حرم با مرحوم شيخ محمدرضا مظفر 
مالقات كردم، به من گفت: برای چه آمدی؟ گفتم: برای 
كاغذ. گفت: چقدر كاغذ می خواهی؟ گفتم: ۳۰۰ بند. 
ايشان فرمود: من با همه روابطم ۱5 بند كاغذ می خواهم 
برای السقيفة -ايشان می خواست السقيفة را چاپ 
كند- و االن يک ماه است كه دارم دوندگی می كنم و 

هنوز دستم به جايی نرسيده است!«
ايشان )مرحوم عالمه( فرمودند: »من فردا می روم. ما 
ارباب داريم«. عالمه فرمودند: »من رفتم مركزِ اين كار. 

مسئولِ آنجا از من پرسيد: چقدر كاغذ می خواهی؟ 
گفتم: ۳۰۰ بند. گفت اينجا تحويل می گيری يا به نجف 
بفرستيم؟ گفتم: اگر به نجف بفرستيد كه خيلی بهتر 
است. من آدرس چاپخانه را دادم و پولش را پرداختم و 
بيرون آمدم. بعد به آن آقا اعتراض شده بود كه چطور 
۳۰۰ بند كاغذ يكجا دادی؟! او گفته بود: اين آقا وقتی 
جلو من قرار گرفت و می آمد، به من حالتی دست داد 
كه اگر هر چه كاغذ می خواست من بايستی می دادم 

و ايشان ۳۰۰ بند خواست و من هم ۳۰۰ بند دادم«.

نسخه بهتر و کامل تر ◾
يـک كتابخانـه ای را كـه اسـم نمی بـرم - چون ايشـان بـا 
بی توجهـی بـه كتـاب، مطالعـه می كردنـد. بعضی هـا 
خيلـی مقيـد بودنـد كـه كتـاب چگونـه بايـد بـاز شـود و 
رعايت شود و... و ایشان آن رعايت الزم را نمی كردند- 
عـذر می خواسـتند و آقـای امينـی را بـرای مطالعـه 
نمی پذيرفتنـد. بعـد ايشـان فرمودنـد: »يـک كتابـی 
آنجا بـود كه مـن احتيـاج داشـتم و راهـی هم نداشـتم. 
بـه مسـئول كتابخانـه گفتـم و ايشـان اول نپذيرفـت. 
از ناراحتـی بـه حـرم مشـرف شـدم، عـرض كـردم: آقـا 
اميرالمؤمنيـن! شـما مظلـوم بوديـد، حـاال هـم مظلـوم 
هسـتيد. حتـی شـيعه های شـما هـم بـه شـما ظلـم 
می كننـد! مـن در خدمـت شـما هسـتم، می خواهـم 
كاری كنم به من كمک نمی كنند، همكاری نمی كنند. 
به دلـم افتاد بـروم بـه كربـال. از حرم بيـرون آمدم، سـوار 
ماشين شدم و رفتم كربال - ايشان به مشاهد مشرفه 
كـه وارد می شـدند اول بـه حـرم می رفتنـد بعـد جاهای 
ديگـر- از ماشـين پيـاده شـدم رفتـم حـرم. يكـی از 
منبری هـای كربـال بغـل دسـت مـن نشسـته بـود، بعد 
از سـالم نماز گفت: آقـای امينی، مـن چند كتـاب دارم 
كه فعـالً مـورد نیـاز مـن نيسـت. شـما بيایيـد منـزل ما 
ببينيد اگر به درد شـما می خورد هر كدامش را كه الزم 
داشـتيد، ببريـد. از حـرم بيـرون آمديـم، رفتيـم منـزل 
ايشـان، كتاب هـا را آورد. اول كتابـی را كـه برداشـتم 
ديدم همان كتابی اسـت كـه مـن می خواسـتم و آن آقا 
نپذيرفـت! خطـی بـود، نسـخه بهتـر و كامل تـری بـود!  
چنـد كتـاب دیگـر هـم ديـدم مـورد اسـتفاده مـن قـرار 
می گيرد؛ از ايشـان اجازه گرفتم و به منزل آوردم و پس 

از اسـتفاده برگردانـدم«.

شاید الزم شود! ◾
چيز عجيبی كه خودم شاهد بودم اين بود كه يک روز 
بنده و آقای سيد مهدی  ِخرسان كه از دوستانِ فاضل 
ما در نجف بود، بر ايشان وارد شديم. ايشان فرمودند: 
»لعب ]فالن[ بِالقِمار؛ فالن كتاب صفحه چند. من 
يادداشت دارم ولی نصش را می خواهم، خود عبارات را 
می خواهم و پيش همان آقاست- كه نمی توانست برود 
كتابخانه اش- صفحه اش مشخص است، چاپش هم 
مشخص است. يكی از شماها برويد و عين عبارت را 
بنويسيد و برای من بياوريد«. آقای سيد مهدی ملتزم 
شد اين كار را بكند. بعد از دو روز فاصله، يا شايد يک 
روز، رفتم خدمتشان ديدم خود كتاب روی ميز ايشان 
است. عرض كــردم: »اين آقای سيد مهدی خرسان 
خود كتاب را برای شما آورد؟« فرمودند: »نه، شيخ أسد 
حيدر، مؤلِف اإلمام الصادق عليه السالم والمذاهب 
األربعة ديروز آمد منزل ما و اين كتاب دستش بود و 
گفت اين باشد خدمت شما شايد الزم شود«. شيخ 
اسد حيدر همان كتابی را كه ايشان احتياج داشت برده 

بود خدمتشان.

آیت هللا بروجردی گفته بود الغدیر برای ما ضرر  ◾
داشت!

مرحوم آقای امينی می فرمودند: »يک سفر خدمت 

آيت هللا بروجردی رفتم، ايشان فرمودند: الغدير شما 
بــرای گروهی نفع داشــت، بــرای گروهی ضــرر. عرض 
كردم: شما از كدام قسم هستيد؟ فرمودند: برای من 
ضرر داشت؛ گروه زيادی در سوريه و لبنان در اثر اين 
كتاب شيعه شدند و بعضی ها پيشنمازِ مسجدی 
بودند كه از اوقــاف  ماهانه داشتند يا امثال این ها كه 
كارمند بودند، این ها را اخراج كردند. آقای شرف الدين 
به من نامه نوشتند كه این ها را اخراج كردند، شما برای 
این ها ماهانه قرار دهيد و ما ماهانه قرار داديــم«. اين 

كتاب در همان وقت اين قدر اثر داشت.

چرا اين قدر در حّب اهل بيت مبالغه می كنيد؟ ◾
در سفری كه ايشان به حلب رفته بود و از كتابخانه های 
آنجا استفاده می كرد، فرمودند: »كسی از من پرسيد 
شما چرا اين قدر در حّب اهل بيت مبالغه می كنيد؟ ما 
هم اهل بيت را دوست داريم، شما هم دوست داريد، 
شما زيــاده روی می كنيد« و ايشان با او وارد صحبت 
شــده بــود. بعد که از سفر برگشتند، همان مباحثه 
و مناظره را منظم كردند و مفصل، البته دقيق تر و با 
منابع بيشتری  به صورت كتابی درآمد به نام »سيرتنا 
و سنتنا« که بارها چاپ شده و ترجمه هم شده است.

خودم در اختیار شما هستم ◾
ــانـــه رامـــــپـــــور در مــنــطــقــه  ــابـــخـ ــه بــــه كـــتـ ــ ــالم عــ
رامپورهندوستان- كه پادشاه شيعه بود و كتابخانه 
فنی ای داشت- تشريف برده و بر خود ملِک رامپور 
وارد شده بودند. مدير كتابخانه سلطنتىِ آنجا كسی 
بود به نام امتياز علی عرشی كه اسناد نهج البالغه را 
كه چاپ شده نوشته است؛ يک سنى متعصب و 
خيلی متكبر هم بود. در برخوردِ اول با آقای امينی، 
با اينكه میهمان آن ها بود، برخورد خوبی نداشته و 
گفت: »حاج آقا رضا )آقــازاده ايشان( به من گفت 
مثل اينجا كارمان به سختی می كشد! گفتم: خب، 
ما هم اربــاب داريــم«. بعد ايشان كتاب هايی را كه 
شماره هايش را يادداشت كرده بود، طلبيد. وقتی 
كتاب های خطی را برای ايشان آوردند- خطی های 
كهنه و مهم كه جایی ديگر كمتر هست- ايشان 
فرمودند: وقتی آوردند من نگاه كردم ديدم اشتباه 
است، چيز ديگر است، اين كتاب نيست. به علی 
عرشی گفتم اين مثالً تفسير سفيان ثوری نيست. 
او هــمــان طــور بــا تبختر گفت: تــا حــاال كــه تفسير 
سفيان ثوری بــوده! من گفتم: خوب از اين به بعد 
می خواهد تفسير سفيان ثوری نباشد! بعد گفت: 
اگر اشتباه است پس چيست؟ ايشان فرمودند: 
من مراجعه كــردم صحيحش را گفتم. يكی ديگر 
را آوردنــد باز اشتباه درآمــد. گفتم: آقا اين اشتباه 
اســت، ايــن كتاب نيست. گفت: پــس چيست؟ 
دقــت كــردم از مشايخ إســنــادش فهميدم، گفتم: 
اين معانی األخبار كالباذی اســت. ســوم، چهارم، 
همين طور دنبال هم اشتباه درآمــد و ايــن موجب 
شد او خضوع كند! و امينی را شناخت و تسليم 
شــد. بعد گفتند: به او گفتم: مدتی که كتابخانه 
بــرای مــردم باز می شود چقدر اســت؟ مثالً گفت 6 
ساعت. گفتم: من از جای دور آمدم و ماندن من در 
اينجا خيلی محدود است، اين مقدار وقت به درد 
من نمی خورد. او گفت: چقدر وقت می خواهی؟ 
گفتم: ۱۴ ساعت. گفت: اشكال ندارد. من يک نفر 
را معين می كنم از فردا كه شما در بزنيد، در را باز كند 
و ۱۴ ساعت اينجا تشريف داشته باشيد. گفتند: 
رفتم منزل و فــردای آن روز برگشتم و در زدم ديدم 
خودش آمد و در را باز كرد. گفتم: خوب است من 
 كسی را كه بــرای باز كــردن معين كرديد بشناسم.

 گفت: آقا خودم هستم در اختیار شما!
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      صفحه 11

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدرآباد

1-شش��دانگ یکباب انباری از پالک 3322 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 187/52 متر مربع ابتیاعی خانم 
فاطمه مفید بجنوردی از محل مالکیت رسمی علی علی آبادی برابر رای شماره 0817-1401 مورخه 1401/03/09- 

کالسه 1400-0378
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.
شناسه اگهی 1334090   آ-40103723

تاریخ انتشارنوبت اول1401/03/28      تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/12
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد-اکبر اقبالی

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک 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 ش��ماره 140160319078002370 هیات دوم موضوع 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 سعید یگانه فرزند جاوید بشماره شناسنامه 116 صادره از خلخال در 
شش��دانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 169.68 مترمربع تحت پالک 16972 
فرع��ي از 3968 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 989 فرع��ي از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع 
درکرمان خیابان سرباز کوچه16خریداري از مالک رسمي آقاي اسفندیار دانشگر 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:1334223   آ-40103581

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/28                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/12
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

براب��ررای ش��ماره 140160321006000561هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای 
کاظم میر شمس��ی  فرزند شعبانعلی بشماره شناس��نامه 1476 صادره از یزد دریک باب خانه و باغچه به مساحت 
301/80 مترمربع بطور مفروز قسمتی ازپالک 1445 فرعی از 24 اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج خریداری عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای غالمحسین  طالیی سانیج محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40103614

تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه 1401/03/28           تاریخ انتشارنوبت دوم : یک شنبه  1401/04/12
علی اصغر کریمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

برابر کالسه 1401/027 و رای شماره 140160307114000794 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امیرمحمد رجب زاده فرزند یحی محمد به شماره شناسنامه 13968 در ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت 5037 مترمربع قسمتی از پالک 145 فرعی از 47 اصلی واقع در االشلو حوزه ثبت ملک شیروان از 
محل مالکیت کریم رحیم نیا االشلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   آ-40103616
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/28         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/12

علی محمودی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

 نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض. متقاضی خانم طاهره مقدس 
مشهد فرزند علی به شماره شناسنامه 31486 صادره از در یک باب خانه به مساحت 121/03 متر مربع در قسمتی 
از پ��الک 45 فرع��ی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واق��ع در اراضی تلخ زنج قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها 
منتش��ر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا 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 ودر این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود 

برابر ماده13 وآیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید 
حدود  به صورت همزمان با طالع عموم می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .   آ-40103617
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12
                                       سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
خانم لیال طوفانی محس��ن آبادی به شناسنامه ش��ماره 5114 کدملی 0748390820 صادره تایباد فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 188 مترمربع پالک شماره 96 فرعی از 256 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم فیض محمد مختاری یوسف آبادی )سهم االرثی 

غالم حسن مختاری یوسف آبادی(** کالسه 345- 1400
لذا بموجب 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 کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-40103618
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12
کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

خاطراتی از سیدعبدالعزیز طباطبایی معروف به محقق یزدی که از شاگردان صاحب الغدیر بود

عالمه به روایت شاگردش

ــیــل عـــالقـــه اش به  محسن فاطمى نژاد بــه دل
کتاب شناسی و بررسی و احیای میراث کهن شیعه، 
در نجف از دو شخصیت مشهور، آقا بزرگ تهرانی 
و عالمه امینی تأثیر پذیرفت. وقتی عالمه امینی 
کتابخانه امیرالمؤمنین)ع( را تأسیس کرد، در آنجا 
به تحقیق و تدوین فهرست کتابخانه پــرداخــت و 
همین امر سبب انس و ارتباط مداومش با عالمه 

عبدالحسین امینی شد. 
سید عبدالعزیز طباطبایی یــزدی شهرت یافته به 
محققِ طباطبایی، محقق و کتاب شناس برجسته 
ایرانی، یکی از فعال ترین محققان حوزه متون کهن در 
احیای آثار شیعی بود. او به بسیاری از کتابخانه های 

جهان در آسیا و اروپا و آمریکا سفر و نسخه های خطی 
بسیاری را شناسایی نمود. یک سال پیش از انقالب 
ــران، به علت فشارهای رژیــم عــراق به  اسالمی در ای
ایرانی ها، به میهن آبا و اجدادی خویش آمد و در جوار 
نگین شهر قم، حرم حضرت معصومه)س( تا زمان 

رحلت اقامت گزید.

آنچه می خوانیـد گزیده خاطرات او از عبدالحسـین 
امینـی نجفـی مشـهور بـه عالمـه امینـی، از مراجـع 
بنام شـیعه و نویسـنده کتاب دایرةالمعارفـی الغدیر 
است. محقق طباطبایی که همه، او را برجسته ترین 
شـاگرد عالمـه امینـی می داننـد در گفت وگویـی کـه 
در سـال های پایانـی حیاتـش بـا صـدای جمهـوری 
اسالمی انجام داده، بخشی از خاطراتش از صاحب 
الغدیـر را روایـت کـرده اسـت. گزیـده ایـن نـکات 
و خاطـرات کـه نخسـتین بـار در سـال ۱۳75 و در 
یادنامـه آن مرحوم بـا نـام »المحقـق الطباطبائي في 
ذكـراه السـنويّة األولـی« منتشـر شـده را در ادامـه 

می خوانیـد. 



محمدحسین   
نیکبخت  12 تیرماه، 
ســــالــــروز درگـــذشـــت 
عــامــه امــیــنــی اســت؛ 
عالمی بزرگ که با وجود 
عظمت نام و اثرش، در 
میان ما چندان شناخته شــده نیست. 
او مؤلف کتاب ارجمند »الغدیر« است؛ 
دائره المعارفی که عامه در آن، نه فقط 
برای شیعیان بلکه برای همه مسلمانان، 
ــات و احادیث  گنجینه ای گرانبها از روای
قابل اعتماد را از کتاب های همه مذاهب 
اسامی فراهم آورده اســت. با این حال، 
بسیاری از ما از زندگی شخصی او، از زهد 
و عبادت های طوالنی و از مجاهدت های 
ــر«  ــغــدی بـــی وقـــفـــه اش بــــرای تــألــیــف »ال
بی خبریم. شاید کمتر کسی بــدانــد که 
مرزبان بزرگ حریم والیــت، تا پایان عمر 
و در نــهــایــت عــســرت در نــجــف اشــرف 
زیست و حتی خانه ای از خودش نداشت 
ــاره ای و کــوچــک زندگی  ــ و در منزلی اجـ
می کرد. می دانیم که عامه امینی برای 
تهیه فیش های کتاب الغدیر، سفرهای 
فــراوانــی کــرد؛ امــا خیلی ها نمی دانند که 
بسیاری از این سفرها، برای او کم از جهاد 
و مبارزه با سختی های توان فرسا نبود و به 
واقــع، نگاهی به سرگذشت این سفرها، 
داستان های شگفت انگیزی را پیش روی 
انسان قرار می دهد که بیشتر به افسانه 

می ماند، اما جز حقیقت نیست.
 
40سالتالشبیوقفه ◾

عامـه امینـی بـرای جمـع آوری اطاعـات 

مورد نیاز کتاب »الغدیر«، بیـش از 10هزار 
جلـد کتـاب را در کتابخانه هـای اقصـی 
نقـاط جهـان اسـام مطالعـه کـرده و بیـش 
از 100هـزار جلـد را مـورد بررسـی قـرار داده  
اسـت. ایـن کار در مـدت بیـش از 40سـال 
انجام شـد؛ یعنـی عامه امینـی، 40 سـال 
از عمـر 68 سـاله خـود را وقف تهیه اسـناد 
و منابـع مـورد نیـاز ایـن کتـاب کـرد. بـا ایـن 
حـال، کار او صرفـاً جمـع آوری منابـع و 
اسـناد بـرای لیسـت کـردن آن هـا در یـک 

اثـر چندجلـدی نبـود. عامـه امینـی، 
تحلیل هـا و نتایـج بررسـی های دقیـق خود 
را هـم بـر محتـوای غنـی کتـاب افـزود. بـه 
تعبیر مرحوم عامه محمدرضا حکیمی، 
»]عامه امینی[ در کتاب الغدیر، ]درباره[ 
1۵0 کتـاب، از مهم تریـن  بـه  نزدیـک 
کتاب هـای مسـلمانان کـه در طـول تاریـخ، 
شـخصیت افـراد و اجتماعـات را سـاخته 
اسـت، ]سـخن[ بـه میـان آورده و براسـاس 
ماک هـا و مآخـذ اهـل  سـنت، بـه مطالـب 

آن ها رسیدگی کرده  اسـت. این کار عامه 
امینـی، در واقـع نوعـی بازسـازی علمـی 
اسـت و او ]عـاوه بـر تهیـه مطالـب مـورد 
نیاز اثرش،[ به تصحیح کتابخانه عمومی 

]جهـان[ اسـام دسـت زده«.  

حقایقیکهنمیتوانباورکرد ◾
حرف زدن دربــاره 40 سال تاش بی وقفه 
در گفتن و بیان، ســاده  اســت؛ امــا وقتی 
شرایط سفر در آن روزگــار، نوع برخورد با 

ــرای تهیه  علمای شیعه و کمی بودجه ب
امکانات را کنار هم بگذارید و بعد بخواهید 
اسناد و اطاعاتی را در حجم کتاب الغدیر 
جــمــع آوری کنید، حتماً بــرای انجام این 
کار، به ایمانی راسخ و اراده ای پوالدین نیاز 
خواهید داشــت؛ عامه در سخت ترین 
ــاد و کــتــاب هــای  ــنـ ــرایـــط مــمــکــن، اسـ شـ
موجود در کتابخانه های حیدرآباد دکن، 
علیگره، لکهنو، کانپور، جالی، رامپور، 
فوعه، معرفه، قاهره، حلب، نبل، دمشق 
و... را بررسی کــرد. بسیار پیش می آمد 
که به او اجــازه بیرون بــردن کتاب را برای 
نسخه برداری نمی دادند و مجبور می شد 
با خواهش، از مسئول کتابخانه بخواهد 
که اجازه دهد شب را در محیط نمور آنجا 
به روز برساند. خودش نقل می کند یک 
 بار در یکی از کتابخانه های هند، تا صبح و 
با یک شمع، در کتابخانه بیدار مانده و از 
شدت عرق، لباسش تا صبح کاماً خیس 
شده و بدنش چنان درد گرفته و خشک 
شده  است که قدرت برخاستن نداشته. 
حاج حسین شاکری )از دوستان عامه 
امینی و تولیت پیشین کتابخانه او در 
نجف( حکایتی عجیب درباره تاش های 
مؤلف الغدیر نقل می کند؛ او می گوید: 
»وقــتــی عــامــه امینی تألیف الــغــدیــر را 
شــروع کــرد، بــرای تهیه مصادر کتاب به 
مسافرت رفت. در دمشق کتابخانه ای به 
نام »ظاهریه« وجود داشت، عامه امینی 
شنیده بود در آنجا منابع ارزشمندی از 
اهــل  سنت وجــود دارد. بــه همین دلیل 
بــه دمشق رفــت و در کتابخانه ظاهریه 
مشغول مطالعه شــد. روزی بــرای دیدن 

او به کتابخانه ظاهریه رفتم، دیدم بسیار 
خسته اســت؛ وقتی مــرا دیــد گریه کــرد و 
گفت: من از خــدا می خواستم کسی را 
برای کمک بفرستد که شما آمدید. ایشان 
در مدت 10روز، بیش از هزار و ۵00 صفحه 
را با خط خود نوشته  بود. استنساخ در آن 
زمان مانند حاال نبود، کار بسیار مشکلی 
بــود و دیــگــران بــرای ایــن امــور از کتاب ها 
فیلم می گرفتند؛ ولی خب عامه چنین 
امکاناتی در اختیار نداشت به همین دلیل، 
بسیار خسته شده  بــود. به او گفتم: من 
همه مخارج فیلم های این نسخه برداری را 
تأمین می کنم. از کتابخانه بیرون آمدم تا 
اقدام کنم، اما چون شیعه بودم، اجازه این 

کار را پیدا نکردم«.
این کار مداوم سبب بیماری عامه امینی 
شد و او با وجود کسالتی که داشت، حاضر 
نبود راه مقدسی را که در پیش گرفته، 
نیمه تمام بگذارد. وی در سال 1343 دوباره 
و در حالی که بیمار بــود، به سوریه رفت 
و در کتابخانه های قدیمی این کشور در 
شــهــرهــای حــلــب، حُــمــص و دمــشــق به 
بررسی کتاب ها و اسناد موجود پرداخت. 
عامه پس از آن، در سال 1346 راهی ترکیه 
شد و از کتاب ها و نسخ خطی موجود در 
این کشور نیز نسخه برداری کرد. او شرح 
این سفرهای طوالنی و سخت پژوهشی 
را در کتابی دوجــلــدی با عنوان »ثمرات 
ــی االمــطــار« بــه رشته تحریر  االســفــار ال
درآورده؛ کتابی که مشحون از روایت های 
شگفت انگیز اســت. عامه امینی در 12 
تیرماه سال 1349 در 68 سالگی دار فانی 

را وداع گفت.

به مناسبت سالروز درگذشت عالمه عبدالحسین امینی

روایت شگفت انگیز تألیف »الغدیر«

خبرخبر
امروزامروز

افتتاح سومین پایگاه کتاب خوانی در حرم مطهر رضوی 
در ادامــه طرح توسعه فضای کتاب خوانی در حرم مطهر 
رضوی، سومین پایگاه  کتاب خوانی در رواق امام خمینی)ره( 

حرم مطهر رضوی به بهره برداری رسید.
پس از تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر ترویج 
فرهنگ مطالعه و گسترش فضای کتاب خوانی در اماکن 

متبرکه رضــوی، طرح توسعه پایگاه های کتاب خوانی در 
حــرم مطهر با بهره برداری از سه فضای اختصاصی در 
ــران و مجاوران به  رواق هــا بــرای مطالعه و کتاب خوانی زائ
همت سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی تکمیل 
 و به بــهــره بــرداری رسید. نخستین فضای کتاب خوانی

 دی  سال 1400 در رواق نجمه خاتون و دومین پایگاه نیز 
20 اردیبهشت سال جاری در رواق دارالعباده تکمیل شد 
و در حال حاضر نیز سومین فضای مطالعه در رواق امام 
خمینی)ره( به بهره برداری رسیده اســت.  »رواق کتاب« 
صحن قدس نیز یکی دیگر از مکان های اختصاصی برای 

کتاب خوانی است که روزانه با اجرای برنامه هایی همچون 
منبر کتاب، حلقه های معرفت، قصه گویی برای کودکان، 
رونمایی از کتاب، معرفی و خوانش و امضای کتاب پذیرای 
خیل زیــادی از زائــران، فعاالن حوزه کتاب، نویسندگان و 

صاحبنظران و عاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی است.

موزه 
   عقدنامه 500 ساله

عقدنامه های تاریخی اسنادی هستند 
که بیان کننده اصالت های فرهنگی و سبک 

زندگی گذشتگان، زمینه های علمی و 
مذهبی و... مردمان قدیم اند.

»محبوب« رئیس اداره اسناد سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی، قدیمی ترین قباله   ازدواج 
موجود در این مرکز را متعلق به دوران 
صفویه می داند که مربوط به عقدنامه 

حمزه میرزای صفوی؛ پسر شاه محمد 
خدابنده و برادر بزرگ شاه  عباس صفوی 

است و خطبه عقد آن توسط شیخ 
بهاءالدین محمد عاِملی خوانده شده است.

وی همچنین قباله نکاح آقامحمد 

شریف خان، متولی و مالباشی آستان قدس 
با سلطان خانم، دختر بیگَلر بیگی با مهریه 
500 درهم در سال 1177 دوره افشاریه و 
عقدنامه دختر شاهرخ شاه افشار را دیگر 

عقدنامه قدیمی این مرکز برشمرد.
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کفاک 
من لسانک 
اوضح 
لک سبیل 
رشدک 
من غّیک 
 همین مقدار 
بهره برداری از 
زبانت برایت بس 
که راه هدایت را 
از گمراهی برایت 
آشکار می کند.

H

      صفحه 12
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی (

بستانکار : بانک ملی ایران شعبه وحدت 
بدهکار و راهن : شرکت دوچرخه سازی قوچان و شرکت الستیک تایر خراسان ) وام گیرنده  و راهن ( 

به استناد ماده 121 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 34 اصالحی قانون ثبت : 
مزایده شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه مزروعی و تأسیس��ات به مساحت 544300 متر مربع ) پانصد و چهل و 
چهار متر و س��یصد دس��یمتر مربع ( دارای پالک ثبتی ش��ماره 127 ) یکصد و بیست و هفت ( فرعی از 6) شش ( 
اصل��ی مفروز و مجزا ش��ده از فرعی از اصلی مذک��ور واقع در بخش دو بجنورد حوزه ثبت ملک منطقه یک بجنورد 
که سند مالکیت آن ذیل شماره 54053 صفحه 281 دفتر 330 بخش مزبور به نام شرکت الستیک طایر خراسان 
شماره ثبت 21970 تاریخ ثبت دارای شماره ملی 10101198272بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره 
مستند مالکیت 22855 تاریخ 1384/03/31 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 211111 وثیقه گذار پرونده 
اجرائی کالس��ه 139604001013002730 و به شماره بایگانی 9601118 صادر و تسلیم شده است و برابر اسناد 
رهنی ش��ماره 6138 – 1393/04/17 دفترخانه 908 ش��هر تهران و در رهن بانک ملی ایران شعبه وحدت به مبلغ 
95/000/000/000 ریال به مدت 5 سال و رهنی شماره 6139 مورخ 1393/04/17 و 6140 مورخ 1393/04/17 
و 6140 – مورخ 1393/04/17 دفترخانه اس��ناد رس��می شماره 908 شهر تهران استان تهران در رهن بانک ملی 
ایران شعبه وحدت می باشد ، که به موجب ماده 30 – 31 آئین نامه اجرا به این اداره نیابت اچرائی اعطا شده است 

محدود به حدود زیر : 
شماال : به طور شکسته به طول های 17 متر و 12 متر و 47.50 متر و 61.80 متر و 9.50 متر و 25 متر و 23.50 
متر مرزیست به زمین های کالغ آشیان 18 فرعی شرقا به طور شکسته به طول های 43 متر و 124 متر و 12 متر 
و 30 متر و 30 متر و 68.5 متر و 60 متر و 283 متر و 57 متر و 65 متر و 45 متر و 87 متر و 94 متر و 58 متر 
و 122 متر و 31 متر و 76 متر و 36 متر و 68 متر و 157 متر و 201 متر و 12 متر و 8 متر و 31 متر و 107 متر 
و 8 متر و 14 متر و 48 متر و 99 متر و 28 متر و 115 متر و 6 متر به دامنه جنوبا به طول 35 متر به زمین های 
بدون شماره قریه حمید غربا به طور شکسته به طول های 16 متر و 9 متر و 14 متر و 24 متر و 20 متر و 4 متر 
و 46 متر و 95 متر و 7 متر و 30.50 متر و 32 متر و 33.50 متر و 32 متر و 51 متر و 27 متر و 51.50متر و 62 
متر و 28 متر و 47 متر و 21 متر و 47 متر و 36 متر و 21 متر و 33 متر و 31.7 متر و 36 متر و 42 متر و 86 متر 
و 34 متر و 25 متر و 40.20 متر و 186 متر و 16.20 و 22.30 متر و 63 متر و 34 متر و 29 متر و 23 متر و 18 
متر و 24 متر و 23.70 متر و 60 متر و 107.50 متر و 43 متر و 7 متر و 19 متر و 30 متر و 2 متر و 10.50 متر 

و 20 متر و 9.30 متر و 52 متر به راه . و حقوق ارتفاقی ندارد 
ششدانگ پالک موصوف که توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفته جمعا به مبلغ نود و یک میلیارد و چهارصد 
و بیست و یک میلیون و چهارصد هزار ریال ) 91/421/400/000( ریال براورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده 
اس��ت . ملک در روز پنج ش��نبه مورخه 1401/04/23 – از ساعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بجنورد به نشانی بجنورد خ شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم به مزایده گذاشته میشود ، خریداران می توانند 
در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند ، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می 
گردد و از مبلغ نود و یک میلیارد و چهارصد و بیست و یک میلیون و چهارصد هزار ریال ) 91/421/400/000( ریال 

شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته میشود . 
طبق ماده 136 - اصالح أبین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده با تشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 

برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ملک مورد نظر برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری دارای سه کاربری اعیان پالک ، تاسیسات و مزروعی می 
باشد که به شرح ذیل ارزیابی گردید . مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناسان : 1- دارای سند رسمی با مالکیت 

ششدانگ عرصه و اعیان به نام شرکت ثابر و الستیک خراسان می باشد . مساحت عرصه ملک مذکور حدود
5/54هکتار می باشد . در دو قسمت از عرصه ملک مورد نظر دو دستگاه ساختمان ) شبه سوله ( ساخته شده که 
مختصات ساختمان اول به صورت ) 4147491 و 536436( utm و مختصات ساختمان دوم به صورت )4146699 
و 536221( utm می باشد . ساختمان اول : ساختمان اول ) شبه سوله ( این ملک با مساحت حدود 360 متر مربع 
به صورت اس��کلت با س��تون های فلزی و سقف خرپایی با شیب یکطرفه ساخته شده و سقف این ساختمان با ورق 
گالوانیزه و پش��م شیش��ه و تور مرغی و بست فلزی پوشانیده نشده است . این ساختمان دارای 7 قاب فلزی ) شش 
دهانه شش متری ( بوده که به دهانه های حدود 6 متر تقسیم شده است و ساختمان مذکور به صورت آجر نمای 
سفال بند کشی شده با درب و پنجره فلزی می باشد . دور تا دور این ساختمان با مصالح بتنی کفسازی و پیاده رو 
سازی شده است . این ساختمان برای دو کاربری اداری و انبار از وسط به دو قسمت تقسیم شده است که قسمت 
اداری آن نیز به صورت دو طبقه بوده که سقف آن طاق ضربی می باشد ، طبقه همکف قسمت اداری دارای شش 
اتاق و یک آشپزخانه با کف موزائیک و بدنه گچ سفید و سرویس بهداشتی با درب و پنجره فلزی می باشد و طبقه 
دوم آن به صورت سالن جلسات با کف سرامیک و یک آشپزخانه اپن که دارای کابینت و هود و سینگ و گاز می باشد 
. ساختمان دوم : ساختمان دوم )شبه سوله ( این ملک با مساحت حدود 265 متر مربع به صورت اسکلت با ستون 
های فلزی ) تیر آهن IPE( و سقف تیرورق ) ماهیچه ای (با شیب دو طرفه ساخته شده و با ایرانیت و پشم شیشه و 
تور مرغی و بست فلزی پوشانیده شده است . این ساختمان به صورت 4 قاب فلزی )سه دهانه شش متر( بوده که به 
دهانه های حدود 6 متر تقسیم شده است . نمای ساختمان مذکور با پالستر سیمان پوشانیده شده و درب و پنجره 
آن فلزی می باشد دور تا دور این ساختمان با مصالح بتنی به عرض حدود 1/5 متر کفسازی و پیاده رو سازی شده 
اس��ت. این س��اختمان برای دوکاربری اداری و انبار از وسط ) در طول ساختمان ( به دو قسمت تقسیم شده است . 
طبقه همکف فسمت اداری دارای چند اتاق بوده که فاقد درب چوبی ولی دارای چهار چوب فلزی می باشد . نتیجه 
: با توجه به موقعیت مکانی ملک . عرف منطقه ، بافت  اجتماعی ، عمر ساختمان ، نوع و کیفیت مصالح به کار رفته 
، مساحت ، نوع مالکیت و دیگر فاکتورهای موثر در ارزیابی و همچنین سایر معامالت مشابه در منطقه ارزش أعیان 
ملک مورد نظر ) هر دو ساختمان ( به صورت ششدانگ بدون در نظر گرفتن دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی و 

عوارضات احتمالی مبلغ 18/750/000/000 ریال برآورد و تعیین می گردد. 
2- یک عدد مخزن آب از ورق سیاه 3 میل به قطر2.5 متر و طول 6 متر با پایه زمینی280/000/000

ریال 2- ش��بکه برق با دیماند 30kW به طول 1040 متر با تیرهای بتنی  800 * 12 به تعداد 12 عدد و هزینه 
نص��ب و اج��را به ارزش 1/388/000/000 ریال 3- امتیاز برق و ترانس هواییkva 50 وهزینه نصب  و دو عدد چاه 
ارت و 15 عدد تیر سیمانی 600*9 و کابل بطول 950 متر و تابلو دیواری و 21 عدد چراغ الک پشتی و امتیاز آب 
آش��امیدنی از روس��تای بابا امان به ارزش747/500/000ریال . جمع س��ه مورد | فوق 2/415/500/000 ریال ) دو 

میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون و پانصد هزار ریال می باشد .
3- به محل وقوع ملک واقع در بجنورد موسوم روستای کالغ أشیان ششدانگ پالک مذکور به مساحت 540430 
متر مربع عزیمت و با راهنمایی پستانکار پرونده پس از شناسایی ملک مورد نظر ضمن تطبیق آن با سند مالکیت به 
نقطه پوتی ام 4146796 ، 536082 به پیوست کروکی پس از بررسی وضعیت عرصه نتیجه کارشناسی به شرح زیر 
تقدیم می گردد . دستور کارشناسی 1- آیا حدود سند با وضع موجود در محل مطابقت دارد یا خیر؟ بله مطابقت دارد 
2- عرصه به مساحت 540430 متر مربع و دارای کاربری زراعی و در حال حاضر دیم می باشد. ملک بصورت مفروز 
است قیمت هر متر مربع 130000 ریال برآورد می گردد . ارزش کل عرصه 70/255/900/000ریال هفتاد میلیارد و 

دویست و پنجاه و پنج میلیون و نهصد هزار ریال می باشد. | و طبق صورتجلسه مامور اجرا مورخه
1399/02/21 به صورت یک زمین دیمه زار با دو سوله با فاصله یکی در ابتدا و یکی در انتها تعیین می باشد . با توجه 
به تعهدات بین راهن و مرتین در اجرائیه موارد رهن مندرج در ماده 1 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین 
می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنام و بنفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه 
نامه را همزمان با تاریخ امضای این قرارداد به بانکه تسلیم نماید همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه 
نامه راس انقضایی س��ر رس��ید به صورتی اقدام نماید که مورد /موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج 
نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف مدت دو روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر این 
صورت بانک حق دارد مورد/ موارد رهن را به هزینه بدهکار معادل یکصدو سی درصد مانده. بدهی و تعهدات بدهکار 
بیمه نماید و بدهکار متعهد به پرداخت هزینه بیمه می باشد.و مکلف است به محض مطالبه بانک آن را بپردازد و در 
ص��ورت ع��دم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود از بدهکار منظور نماید اقدام به بیمه از طرف 
بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر بدهکار بعهده بانک نیست که در خصوص 
انجام یا عدم انجام تعهد مربوط به بیمه توسط بدهکار یا راهن ، سابقه ای در پرونده نیست و ضمنا بستانکار اعالم 

نموده عین مرهونه تا مورخه1402/01/31دارای سابقه بیمه می باشد .
نشانی ملک جهت بازدید : بجنورد روستای کالغ آشیان    آ-40104499

زهره علی ابادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای مرتضی احمدی باوکالت ازجوادحسینی بااعالم مفقود شدن سندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه 
گواهی امضاء ذیل شماره یکتا13990215126000026وشماره ترتیب18602مورخ1401.3.25 دفتر اسنادرسمی 
شماره 17 پیشوا و طی درخواست وارده 1401856010460002080مورخ1401.3.31تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی می گردد 1. 
نام ونام خانوادگی : جوادحس��ینی 2-میزان مالکیت:سه دانگ مشاع ازشش��دانگ یک دستگاه آپارتمان*3-شماره 
پالک:3807فرعی از158-اصلی مفروزازپالک950 * 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته 5-علت ازبین رفتن 
: مفقودشدن به دلیل جابه جایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع 
درطبقه همکف قطعه1 به مساحت67.89مترمربع تحت پالک158.3807مفروزازپالک950فرعی واقع درحبیب آباد 
بخش بهنام سوخته ذیل دفترالکترونیکی 139620301046002085بنام جوادحسینی ثبت وسندبه شماره چاپی 
709024صادر گردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک 
برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده 
یامدعی وجوداصل س��ندمالکیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین 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 سندمالکیت 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 اسنادوامالک پیشوا. م الف119   آ-40104500
 رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای محمدرضاحس��ینی جعفری به ش��ماره ملی 0421542764  احدی از ورثه سیدمجتبی حسینی جعفری به 
موجب انحصاروراثت 583.2.87مورخ 1387.12.21واستش��هادیه ش��ماره11875مورخ 1401.2.1دفتر4پیشواوبه 
موجب درخواست سندالمثنی به علت سرقت به شماره وارده 1401856010466000479مورخ1401.2.4چنین 
اذعان داشته سندمالکیت 113.1076به علت سرقت مفقودشده لذامراتب دراجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
به شرح ذیل   آگهی می گردد:1-نام ونام خانوادگی مالک:سیدمجتبی حسینی جعفری به شماره شناسنامه2-شماره 
ملک:113.1076 * 3-علت ازبین رفتن:سرقت. خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ اعیانی یک باب خانه بخش بهنام 
سواخته واقع درپیش��وابه پالک ثبتی113.1076به مساحت 593 مترمربع ذیل ثبت 7733دفتر62صفحه 168که 
به نام س��یدمجتبی حس��ینی جعفری ثبت وسندبه شماره چاپی 806039صادرش��ده که احدی ازوراث مرحوم به 
نام سیدمحمدرضاحس��ینی جعفری اعالم مفقودی به علت سرقت نموده.لذا مراتب اعالم چنانچه اشخاص اعتراض 
ویامدعی وجودس��ندمالکیت نزدخودباشندظرف مدت10روزپس ازانتش��ارآگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوا 
مراجعه واعتراض کتبی خودرااعالم نمایندوچنانچه اعتراض واصل نشوداداره ثبت نسبت به صدور سند المثنی طبق 

مقرات جاری اقدام خواهد کرد. م الف 120   آ-40104507
رئیس ثبت واسنادوامالک پیشوا

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 140160308001001141 م��ورخ 1401/03/31 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 حسین جانی ، فرزند : خالقداد ، بشماره شناسنامه 472  درششدانگ یکباب منزل مسکونی 

به مساحت 101،39  متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت عیسی دستیگردی 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.  شناسه آگهی:  1344936   آ-40104511
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1401/04/12      

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1401/04/28
حسین براتی -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

 برابر رای ش��ماره 140160308002000156 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه انتظاری فرزند محمدعلی بش��ماره شناس��نامه 8 ص��ادره از قائن در 
شش��دانگ یک قطعه باغ به مس��احت 273.47مترمربع در قسمتی از پالک 44 فرعی از 1269اصلی 
واقع در اراضی مزرعه شاهیک بخش 11 شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی 
انتظاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
  آ-40104512

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/12         
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/04/28

غالمرضا  صادقیان - رئیس  اداره ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر کالسه 1400/488 و رای شماره 140160307114001018هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم الهه عامی زاده تبادکان فرزند اکبر بش��ماره شناس��نامه 821 در ششدانگ یکباب مغازه و 
محوطه متصل به استثناء ثمن اعیان وبه مساحت 144/90متر مربع، قسمتی از پالک970فرعی از13اصلی واقع در 
بخش 5 قوچان قطعه 3شیروان  از محل مالکیت وزیرغالمی 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 مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40104514
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/12            

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/28
علی محمودی - رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر کالس��ه 1401/058رای ش��ماره 140160307114001130-1401/04/06-هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اصغر نودهی فرزند حسین بشماره شناسنامه 10431 در ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعی به مساحت 11216 متر مربع، قسمتی از پالک 12 اصلی امان آباد از محل مالکیت محمد جمعه سلیمی 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 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 خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع فضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40104515
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/12            

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/28
علی محمودی- رییس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده اتومبیل )سند ذمه(
براب��ر درخواس��ت خانم لیال رحیمی به ش��رح وارده 3169-1401/03/05 به موج��ب پرونده اجرائی 
140004007141001054 و به ش��ماره بایگانی 140001120 یک دس��تگاه خودروی س��واری به 
ش��ماره پالک انتظامی 26- 235 ج 62 متعلق به آقای حس��ن س��عیدی نام پدر: عبدالحسین تاریخ 
تولد:1361/10/18 ش��ماره ملی: 0680357955 ش��ماره شناس��نامه: 36576 مدیون پرونده اجرائی 
کالسه فوق که به موجب سند ازدواج : شماره سند : 25748 ، تاریخ سند:1387/09/10، دفترخانه صادر 
کننده : دفترخانه ازدواج شماره 8 و طالق شماره 5 شهر بجنورد در قبال مبلغ 1/580/000/000ریال ) 
معادل 100 سکه طالی تمام بهار آزادی( طلب خانم لیال رحیمی بازداشت گردیده است و طبق نظریه 
کارش��ناس رسمی دادگستری به مبلغ1/250/000/000ریال )یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون 
ریال( )معادل یکصدو بیست و پنج میلیون تومان( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از 
ساعت 9- إلی 12 روز یکشنبه مورخه1401/04/26در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در 

بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم از طریق مزایده به فروش می رسد، خریداران 
می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند ، مزایده فقط 
در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ1/250/000/000 ریال )یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون 
ریال( )معادل یکصدو بیست و پنج میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته 
می شود و طبق ماده 136 - اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی 
به ش��کایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حس��اب 
سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در این 
صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار س��اقط و مزایده تجدید می گردد و )) ضمنا کلیه بدهی های 
خوروی مذکور )خالفی- پارکینگ - هزینه دفتر خانه و غیره( بر عهده برنده مزایده خواهد بود و حق 
مزایده و نیم عشر نقدأ دریافت میگردد . (( مشخصات خودرو طبق نظریه کارشناس: الف( مشخصات 
 EX 111 فنی خودرو: شماره پالک 235 ج 62 ایران 26 نوع : سواری سیستم و تیپ : سواری پراید
مدل :1392 رنگ سفید شماره شاسی : D 5734669 شماره موتور : 483955 ب( وضعیت ظاهری و 
فنی خودرو در زمان بازدید : اتاق و بدنه : از قسمت های درب جلو و عقب سمت راست و سینی کاپوت 
و سر گلگیرهای جلو دارای آثار رنگ پریدگی دارد . داشبورد : سالم ، صندلی و تودوزی : سالم ، تایرها 
: 70 درصد ، شیش��ه ها : س��الم ، موتور : خاموش ) به علت نبودن س��ویچ خودرو روشن نگردید ( ج ( 
ارزش پایه خودرو : ) با توجه به نوع و کارگرد و سال ساخت و شرایط بازار و قیمت بودروهای مشابه ( 
مبلغ1/250/000/000ریال برآورد و تعیین می گردد. محل استقرار ماشین جهت بازدید: در بجنورد 

پارکینگ رضا واقع گردیده است .  شناسه آگهی:1344511     آ-40104516

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140160319005000120مورخ 1401/01/31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شهداد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای/خانم رضا عبداله یار فرزند حاجی بشماره شناسنامه 21 صادره 
از ش��هداد در شش��دانگ یکبابخانه به مساحت ششدانگ 305 مترمربع  پالک 1 فرعی از 873-اصلي 
واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد خیابان طالقانی کوچه تکیه خضریها تقاضا و انتقال ملک از 
محل مالکیت مالک رسمی خانم سکینه محمدی خبیصی 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:1336588    آ-40103751
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/29               

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/04/12                                                 
  ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 1735- 1400/11/06هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمید ربیع پور فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 12298 صادره از بهار در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 231/78مترمربع پالک 5914 فرعی از 144 اصلی مفروز ومجزی شده 
ازپالک 135و136 فرعی از 144 اصلی واقع در بخش چهارهمدان حوزه ثبت ملک بهاراراضی اللجین 
خریداری ازمالک  رسمی آقای فرج اله پور حمزه محرز گردیده است. در چهار دانگ ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 160/56 متر مربع پالک 916 فرعی از 144 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  
فرعی از 144 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار اراضی اللجین خریداری از مالک رسمی 
آقای ورثه مرحوم ذکریا رس��ولی محرز گردیده اس��ت. 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 32 (  آ-40103688

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/28             
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/12

جالل حدادی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار
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