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دلجویی خادمان رضوی از 
خانواده های آسیب دیده زشک

لباس هایی که با همت مسجدی ها 
قامت محرومیت را پوشانده است
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دیدگاه

 نقش انتخاب اصلح 
در تبدیل ایران به قدرت جهانی

حجــت االســام احمــد رهــدار، مدیر مؤسســه فتوح اندیشــه در نشســت برخط 
شیوه های ترویج حضور حداکثری در انتخابات گفت: جریان انقابی که شناخت 

سطح باال و ادراکی از انقاب اسامی دارند همیشه ...

امام حسین )ع( :
 حلم زینت انسان 

و وفا نشانه 
جوانمردی است.

بحاراالنوار، ج ۷۵، 
ص ۱22

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحسین نیکبخت: قصــه جالب و شیرینی 
دارد؛ اصــاً شــاید تــا بــه حــال دربــاره اش فکــر 
کــرده، امــا باالخــره متوجــه نشــده اید کــه اصــل 
ماجرا چیســت؟ اینجا در شــهر مقدس مشهد، 
در میــان همهمــه و شــلوغی شــهر و خیابان ها و 
ســاختمان های مــدرن و تــازه تأســیس، هنوز هم 
کوچه هایــی پیــدا می شــود کــه بــر آن هــا نام هــای 
عهــد قجر خودنمایی می کند؛ »شــجاع التولیه«، 
»نظام التولیــه«، »ناظــر آســتانه« و... . القابی که 
مســتقیم با تشــکیات آســتان قدس رضــوی در 
ایــن دوره تاریخــی ارتبــاط داشــته  اســت؛ یعنــی 
بــود  منشــأ اعطــای آن هــا، خدمــت در آســتان 
و معمــوالً داشــتن چنیــن لقبــی افتخــار بزرگــی 
محســوب می شــد. تــا ســال 1304ش. کــه پایــان 
اعطا و کاربری لقب در ایران است، در تشکیات 
اداری آســتان قدس رضــوی صاحبــان منصــب و 
مســئولیت را با اعطای القابــی مفتخر می کردند 
تــا با نام بردن از آن ها، جایگاهشــان در ســاختار 
ســازمانی آســتان معلوم باشــد. امــا نکته جالب 
توجــه این بود اعطــای این القاب به تدریج آن قدر 
عمومیــت پیــدا کــرد کــه در بعضــی جاهــا کار از 
دست در رفت و حتی کسانی که هیچ ارتباطی با 
آســتان نداشــتند هم صاحب لقب شدند. قصه 
اعطــای لقب در تشــکیات آســتان قدس رضوی 
ماجرایی اســت که می خواهیــم امروز در صفحه 

نخست رواق درباره اش صحبت کنیم.

روزگاری که بازار لقب داغ بود»
همیــن ابتــدا بگویم تا پیــش از دوره قاجار اصوالً 
چیزی به نام اعطای لقب به شــکل گســترده آن، 
وجــود خارجــی نداشــت و اگــر هــم پیدا می شــد 
ایــن  در  بــود.  و منحصربه فــرد  بســیار محــدود 
دوره، افراد و شــخصیت هایی که در آستان قدس 
خدمــت می کردنــد، بــا القــاب و نام هــای ثابتــی 
خطاب قرار می دادند. ابوالفضل حسن آبادی در 
شــرحی که بر »القاب در آســتان قدس« نوشــته، 
آورده  اســت: »]در دوره پیــش از قاجاریــه و بــه 
خصــوص صفویه[ تنهــا از عنوان های کلی مانند 
مســتوفی عالیقدر و ناظر ســموالمکان اســتفاده 
می شــد. متولی آســتان قدس نیز بــا عبارت هایی 
چون »قواماً لســیاده والنقابــه واالیاله والحکومه 
والشــوکته واالقبال« ... خطاب می شده  است«. 
بــا این حال، اســتفاده از لقب بــرای معرفی افراد 
رواج چندانــی نداشــت و آغــاز اعطــای گســترده 

آن در دوره قاجــار اتفــاق افتــاد. در ایــن دوره کــه 
بازار اعطای لقب در تمام کشور بسیار داغ شده 
 بــود، مجموعــه ای وســیع از ترکیبــات دســتوری 
بــرای این امر مورد اســتفاده قــرار می گرفت و گاه 
بــه دلیــل تعــدد القــاب، واژه کــم می آمــد و لقب 
اعطایی لقبی نامفهوم و بی مســما می شــد؛ مثاً 
در دوره ناصرالدین شاه قاجار، فردی در کتابخانه 
آســتان قدس را ملقب به »هم قلم« کرده  بوده اند 
نمی  دانســت  هــم  آن بخت برگشــته خــودش  و 
معنــای لقبــش چیســت! بــه همیــن دلیــل بــه 
دستور شاه قاجار، لقب وی را تغییر دادند. البته 
ســاخت لقب هــا همیشــه این قدر بی حســاب و 
کتــاب نبود و برای آن ســاختار دســتوری خاصی 
تعریــف می شــد؛ انــواع اســم فاعــل ماننــد ناظر، 
معــاون، منتظــم، منتصــر، مدیــر یا اســم مفعول 
مانند منصور، موثق، مشــار یا مصدرهایی مانند 
قــوام، اقبــال، اجال، عــاء و مانند این هــا را کنار 
یک مضاف الیه مانند تولیه، مُلک، ســلطنه و ... 

قرار می دادند و می شد لقب فرد.

القاب اعطایی در آستان»
در دوره قاجــار رونــد اعطای القاب در آســتان به 
چند صورت بود؛ نخســت اینکه متولی از شــاه 
درخواســت لقبــی را بــرای فان کارمنــد یا خادم 
به دلیل خدمتی که انجام داده  است، می کرد و 
بــه ایــن ترتیب، لقبی اعطا می شــد. دیگر اینکه 
متولی می توانســت خودش لقبــی را برای خادم 
یــا کارمنــد آســتان در نظــر بگیــرد که ایــن لقب 
از لحــاظ اداری، تنهــا در محــدوده فعالیت هــای 
آســتان قدس رســمیت داشت، اما در بیرون این 
مجموعــه، از باب احترام برای افراد صاحب آن، 

بــه کار بــرده می شــد و ارزش حقوقــی نداشــت. 
لقب هــای اعطایــی متولــی معمــوالً اعتبــار کمی 
داشــتند و فرد نمی توانســت چنــدان از مواهب 
مالــی و اداری آن برخــوردار شــود فقــط نوعــی 
احترام و تکریم بود. گاهی پیش می آمد که شاه 
خــودش بــدون تقاضــای متولــی، به فــردی لقب 
مــی داد و بعضــی وقت ها هم خود فرد با اعطای 
پیشکشــی بــه شــاه و درباریــان، لقبــی را بــرای 
خــودش دســت و پا می کــرد؛ مثاً میرزاحســین 
بــرای فرزندانــش  بــا همیــن روش  نایب التولیــه 
از  را  مؤیدالتولیــه  و  جال التولیــه  لقب هــای 

ناصرالدین شاه گرفت.

نمونه هایی از القاب کاربردی»
القابــی کــه در آســتان رواج داشــت عمومــاً بــه 
»التولیه« ختم می شد، اما در این میان، استثنا 
هــم کــم نبــود. برخــی از این القاب شــغل فــرد را 
نشــان می داد مثاً لقب هــای »امین کارخانه« یا 
»ناظــم کارخانه« را برای مســئوالن مهمانســرای 
و  و »دبیرالکتــاب«  کار می بردنــد  بــه  حضرتــی 
کتابخانــه  بــرای مســئوالن  را  »معتمدالکتــاب« 
حــرم رضــوی. برای رئیس دارالشــفاء یا پزشــکان 
حــاذق این بخش از القابی مانند »صدراالطباء« 
و  می کردنــد  اســتفاده  »امین الصحــه«  و 
الذاکریــن«،  پســوند »ذاکریــن« مثــل »افتخــار 
»رئیس الذاکریــن« و مانند این هــا، برای مداحان 
و روضه خوان هــای برجســته حــرم رضــوی کاربرد 
داشــت. بعضــی از القــاب بــه صــورت موروثی از 
پدر به پســر می رســید مثاً »رکن التولیه«، لقب 
موروثــی سرکشــیکان اول آســتان قدس بــود. در 
ایــن بیــن، القابی هم بودند که نه به شــغل تعلق 
داشــتند و نه به ارث می رســیدند. این القاب که 
اتفاقــاً آمــار و ارقامشــان هــم کم نیســت به وفور 
و بــا رویکردهــای متفــاوت به افراد اعطا می شــد؛ 
القابــی ماننــد اعتضادالتولیــه، احتشــام التولیه، 
امجدالتولیــه،  مصدق التولیــه،  بشــیرالتولیه، 
اقبال التولیــه و... که احتماالً نمونه های متعددی 
از آن ها را به عنوان نام کوچه یا محله و راسته بازار 
در مشــهد مقــدس دیــده یا شــنیده اید. بنابراین 
مشــهد  شــهر  خیابان هــای  از  گذرتــان  در  اگــر 
به خصــوص از کوچه پس کوچه هــای اطراف حرم 
رضوی، با چنین القاب و اســامی خاصی برخورد 
کردیــد، بدانید ریشــه و منشــأ آن ها کجاســت و 

تاریخ شکل گرفتنشان چگونه بوده  است.

پیامد ها و راه های پیش روی ایران پس از آزادی خرمشهر چه بود؟پیامد ها و راه های پیش روی ایران پس از آزادی خرمشهر چه بود؟

فتحی در مسیر »بیت المقدس«فتحی در مسیر »بیت المقدس«

»بست« و مفهوم آن در تاریخ حرم رضوی

محمدرضا انصافی: یکی از واژه هایی که احتماالً هر زائری پس از ورود به حرم 
رضوی با آن برخورد می کند، »بَْســت« اســت. به طور کلی واژه »بســت« به 
محــدوده حریــم حرم پیــش از ورود به صحن ها اطاق می شــود اما در طول 
تاریــخ، ایــن واژه مفاهیــم و معانی متعددی داشــته  اســت؛ بــه این معنا که 
محدوده بســت، گاه بســیار گســترده می شد و تمام شــهر را دربر می گرفت 
و در بعضــی دوره هــا هــم دامنه وســعت آن تــا بازارهای اطراف حرم توســعه 
می یافت مثاً در دوره قاجار در راســته بازار بزرگ مشــهد و در گذر نزدیک 
به حرم رضوی، بازار »زنجیر« قرار داشــت، جایی که در وســط آن، زنجیری 
را از ســقف بــازار آویــزان کــرده  بودنــد و می گفتنــد عبــور از این زنجیــر، ورود 
به بســت حرم رضوی اســت و حرمت ویژه ای دارد. ســنت بست نشــینی و 
پناهنده شدن افراد به اماکن مقدسه، دقیقاً با این مفهوم پیوندی مستقیم 
دارد. بــا ایــن حــال، امروزه واژه بســت به همان ورودی های گل کاری شــده به 
ســمت صحن ها اطاق می شــود. بســت های چهارگانه حرم رضوی؛ بست 
شیخ طوسی)باالخیابان(، بست شیخ حرعاملی)پایین خیابان(، بست شیخ 
طبرســی و بســت شــیخ بهایی اســت که هر کدام در انتهای خود به ورودی 
یک صحن یا رواق های متبرکه می رســد. با چنین دیدگاهی می شــود تاریخ 
ایجاد بست در حرم رضوی را به دوره شاه عباس یکم و زمانی رساند که برای 
نخســتین بار خیابان مشــهد از شــرق به غرب آن ایجاد شــد و ورودی های 
حرم رضوی در قالب بست، شکل گرفت؛ جایی که مجاوران و مشهدی ها 
از آن هــا بــا نام »بســت باال« و »بســت پاییــن« یاد می کنند. اطــراف این دو 
بست، بازار و حجره هایی قرار داشت که عموماً اجاره داده می شد و موقوفه 
بود. بنابراین بست باالخیابان و پایین خیابان، قدمتی از دوره صفویه دارند و 
حدود 400 سال از عمر آن ها می گذرد و تا پیش از دهه 1340، نهر مشهور 
نادری یا همان نهر خیابان از وســط این بســت ها می گذشــت. بست شیخ 
طبرســی پس از ایجاد فلکه شــمالی که به صورت یک نیم دایره، باالخیابان 
و پایین خیابــان را از ســمت شــمال حــرم رضوی به هم متصل می کــرد و در 
وسط آن خیابان طبرسی ایجاد شد، شکل گرفت. با این حال، بنای اصلی 
و مهندســی شــده آن، مربوط به دوره پس از پیروزی انقاب اسامی است. 
بست شیخ بهایی نیز بستی تازه تأسیس است. این بست، پس از پیروزی 
انقاب اســامی و  ایجاد صحن جمهوری اســامی، در مســیر راســته بازار 
قدیمی مشهد ساخته شد. در ضلع شرقی این بست، مسجد گوهرشاد قرار 
دارد و انتهای آن به کفشداری های 13 و 14 و ورودی شرقی صحن جمهوری 

اسامی ختم می شود. 

آن روزها 

گل در جواب موشک
به تازگی تصاویری از مادر دو شهید فلسطینی در فضای 

مجازی منتشــر شــده که نشــان می دهد او گل های 
رز را در پوکــه بمب هــا مــی کارد تــا از جنگ، زیبایی 
ایجــاد کنــد و بگویــد نوار غزه از میــان درد و رنج در 
ســرزمین مقــدس زیبایــی می آفرینــد. »صبیحــه 
موســی العبــد« قهرمــان این داســتان اســت که دو 

فرزند او با گلوله های اشک آور به شهادت رسیدند، اما 
او به شیوه خود پاسخ داد. این مادر مسن که به ۶0 سالگی 

رســیده، ایــن بمب هــا را به گلــدان تبدیل کرده و برای شــادی روح فرزندان 
شــهیدش در آن ها گل قرار داده اســت. پسرش »باسم« در ۲00۹/4/1۷ 
درحالی که فقط 30 ســال داشــت با شلیک مستقیم گلوله به سینه اش 
به شــهادت رســید. دختر 3۵ ساله اش نیز در ۲011/1/1 بر اثر استنشاق 
گاز دار فانی را وداع گفت. این مادر فلســطینی گفته اســت می خواهد با 
این کار پیامی را به جهانیان و دشمن انتقال دهد و آن پیام این است: ما 
قدرتمند هستیم و قادر به کاشتن گل در بمب هایی هستیم که موجب 
کشــته شــدن فرزندان ما می شود. ما قوی هستیم، زیرا اصرار داریم هیچ 
کس با این بمب ها افراد دیگری را نکشد ما می خواهیم دنیا با دیدن این 

بمب ها رژیم صهیونیستی را مهار کند.

خوب درس بخوانید
در آســتانه امتحانات پایان ترم دانشــجویان در سرتاســر 
کشور، صفحه اینستاگرامی »نوجوان«، منتسب به 
دفتر حفظ و نشــر آثار رهبرمعظم انقاب پســتی 
را از بیانات معظم له درباره درس خواندن جوانان و 
نوجوانان در فضای مجازی منتشر کرد. در بخشی 
از این پست به نقل از رهبر انقاب آمده است: »آن 
چیزی که من توصیه می کنم، این است که بچه ها از 
اســتعداد و از وقت خودشــان اســتفاده کنند؛ خوب درس 
بخوانند. ما بیشترین چیزی که امروز الزم داریم، این است که بچه ها به 

طور جدی درس بخوانند«.

دنیای اسالم مسئول است
صفحــه مجــازی منتســب بــه دفتــر حفظ و نشــر آثار 

شــیرین  پیــروزی  از  پــس  انقــاب  معظــم  رهبــر 
فلســطین، لوحــی را برگرفتــه از بيانــات رهبری با 
عنــوان »همبســتگی صادقانــه« منتشــر کرد که 
در ادامه آن را می خوانید: »دنیای اسام یکسره 
در برابر قضیه  فلسطین، مسئول و دارای تکلیف 

دینی است. دولت های مسلمان باید در پشتیبانی 
از ملــت فلســطین صادقانــه وارد میــدان شــوند، چــه در 

تقویت نظامی، چه در پشتیبانی مالی و چه در بازسازی زیرساخت ها 
و ویرانی ها در غزه«.

پرسه در صحن

مثل پیرمردها

 روایت هایی خواندنی
 از  شب خاطره »از وقتی مادر شدم«

فرشتههاباهممیآیند
4

تصویــر ذهنــی مــن از ســقاخانه بــدون آب ســردکن و لیوان پاســتیکی 
می آید آخرین بار چه زمانی آن قــدر مبهــم اســت کــه بــه ســختی یادم 

کاســه های طایی رنگ سقاخانه را 
دیــدم امــا خــوب یــادم می آید که 
بــه جز ســقاخانه اصلــی، حوض 
کوچکی هم در حرم وجود داشت 

کــه نوعــی ســقاخانه بــه حســاب 
می آمــد و پاتــوق پیرمردهــا بــود. ایــن 

پیرمردهــا از همــان لحظــه ای کــه 
ســامِ رو بــه گنبدشــان تمــام 
می شد و کمر راست می کردند، 
مشــغول باال زدن آســتین ها و 

درآوردن جوراب هایشان می شدند و 
این کار را هم اغلب در حین حرکت 

به سمت حوض انجام....

مجازآباد مروری بر تاریخ آغاز و انجام اعطای القاب در آستان  قدس رضوی

خوشم به آن لقبی که نشان خادمی است

3
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 ظرفیت حکمت متعالیه برای تمدن سازی  حجت االسالم حیدر همتی، مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا)ع( در یادداشتی درباره مکتب فلسفی مالصدرا نوشت: از شاخص های فکری آیت اهلل خامنه ای اهتمام ایشان به روش عقالنی در گفتمان دینی است. عقالنیت در نگاه رهبر معظم انقالب؛ استخراج نیروی خرد انسان و حاکم 
ساختن آن بر تفکرات و اعمال انسان است نه محافظه کاری، مسامحه و تساهل. همچنین ایشان درباره ظرفیت مکتب فلسفی صدرالمتألهین در تمدن سازی نوین اسالمی می فرمایند: همواره همه بشریت به یک چارچوب و استخوان بندی متقن عقالنی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند؛ هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل 

قبولی نمی تواند بشریت را به فالح و استقامت و طمأنینه روحی برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد و چنین است که به گمان ما فلسفه اسالمی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خویش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آنجا برپا خواهد شد.

لباس هایی که با همت مسجدی ها 
قامت محرومیت را پوشانده است

آمنــه مســتقیمی: وقتــی حــرف از کمــک مؤمنانــه و 
دســت گیری از محرومان به میان می آید شــاید بســیاری 
از مــا تصــور کنیم باید پولمان به اصطــاح از پارو باال برود 
تــا بتوانیــم در چنین کارهایی مشــارکت کنیم. امــا دوران 
شیوع کرونا با همه تهدیدهایش این فرصت را ایجاد کرد 
تــا دریابیم مواســات و همدلی بیش از صفرهــای دارایی، 
همت هــای بلنــد و دل هــای بــزرگ می خواهــد... چنان که 
بچه های مسجد »حضرت قمر بنی هاشم)ع(« با همین 
همت هــای بلند توانســتند لبخنــد را بر لبان بســیاری از 

خانواده های محروم بنشانند.

 تولید و توزیع بیش از یک میلیون ماسک »
در دو ماهه نخست شیوع کرونا!

در آن بحبوحه اوایل شیوع کرونا که ماسک حکم کیمیا 
را پیدا کرده بود و با قیمت های گزاف به فروش می رسید، 
بچه های مســجد »حضرت قمر بنی هاشــم)ع(« مرکزی 
را بــرای بــرش زدن پارچــه و تولیــد ماســک نــه فقــط برای 
اهالــی محلــه بلکــه با جامعه هــدف و چشــم انداز تأمین 
نیاز بیمارستان ها و کادر درمان راه اندازی کردند. تولیدات 
این مرکز تا اردیبهشــت 99 به 20 اســتان ارســال شــد که 

تعدادی نزدیک به یک میلیون ماسک را شامل می شد.
»عبــاس مریــدی« مدیر کانون فرهنگی هنری مســجد 
»حضــرت قمــر بنی هاشــم)ع(« دربــاره اقدامــات دیگــر 
بچه هــای ایــن مســجد، می گویــد: پــس از تعــادل بازار 
عرضــه و تقاضــای ماســک و تأمیــن انواع و اقســام آن 
در بــازار کــه بــاز هــم مســجدی ها در انجام آن پیشــتاز 
و فعــال بودنــد و همچنیــن باتوجــه بــه توصیــه رهبــر 
معظــم انقــاب بــه اجــرای رزمایش مواســات و همدلی 
مؤمنانه، بچه های مســجد حضرت قمر بنی هاشم)ع( 
وارد میدان تهیه و توزیع بســته های معیشــتی و رونق 
بخشــیدن به ســفره خانواده های محروم و بی بضاعت 
شــدند و در همیــن راســتا ماهانــه بین 50 تا 60 بســته 
معیشتی شامل اقام ضروری همچون برنج، روغن و... 
را تهیــه و توزیــع کردنــد. نکتــه مهــم ایــن اســت گرانی 
روزافــزون اقامــی مثل روغن این رویه را متوقف نکرد و 

حتی اقام تنوع بیشتری هم پیدا کردند.
او می گویــد: در همیــن راســتا کمــک به هزینــه درمانی 
بــه ســوءمصرف،  افــراد مبتــا  تــرک اعتیــاد  بیمــاران، 
تأمیــن اجاره بهــای برخــی خانواده های محــروم، تأمین 
جهیزیه برای زوج های جوان و کم بضاعت و... تا جایی 
کــه بضاعــت و تــوان اهالی و اعضــا اجازه دهــد، انجام 
شــده و می شــود. همچنیــن باید بگویم اعضــای کانون 
فرهنگــی هنــری و اهالــی ایــن مســجد در رســیدگی به 
محرومان، با سازمان بهزیستی هم همکاری می کنند؛ 
به این صورت که شناسایی، معرفی و حمایت مالی با 
بچه های مسجد و حمایت های قانونی از نیازمندان نیز 

برعهده بهزیستی است.
 
کمک به آموزش آنالین دانش آموزان محروم»

با توجه به گســترش دامنه نفوذ و اثرگذاری آســیب های 
کرونــا بــه عرصه های علمی و آموزشــی و ضــرورت آناین 
شدن آموزش ها، کمبود امکانات آموزشی نیز باری جدید 
بر دوش خانواده های محروم و بی بضاعت شده است و این 
کمبــود و محرومیت می توانــد دانش آموزان و کودکان این 
خانواده ها را آسیب پذیرتر از پیش کند؛ از این رو، بچه های 
مسجد »حضرت قمر بنی هاشم)ع(« به فکر تهیه گوشی 
هوشــمند و تبلت برای آموزش های آناین، افتادند.مدیر 
 کانون فرهنگی هنری مسجد حضرت قمر بنی هاشم)ع(
با بیان اینکه از دوران تولید ماسک در ابتدای شیوع کرونا 
بــا گروه هــای جهادی در شــهر تهران و خــارج از تهران در 
ارتباط هستیم، تأکید می کند: در پی این تعامات دامنه 
کاری مان را گسترش دادیم و مجمع جهادی »حاج قاسم« 
را فعال کردیم که شناسایی و رسیدگی به محرومان را در 

دستور کار دارد.

توزیع 40 هزار دست لباس میان خانواده های »
نیازمند در استان های مختلف

یکی از اصلی ترین و اثرگذارترین فعالیت های بچه های این 
مسجد که دامنه آن در سطح کشور گسترده شده، تأمین 
لباس برای اقشــار آســیب پذیر و ضعیف بوده است. این 
طرح از مهرماه 99 و در آســتانه فصل ســرما کلید خورد، 
بدین ترتیب فراخوان جمع آوری لباس های نو و دست دوم 
و اسباب بازی اعام شد. تا به امروز 40هزار دست لباس 
میان خانواده های نیازمند توزیع شــده باشــد.مریدی در 
این باره بیان می کند: برای اجرای این پویش سه دستگاه 
ماشــین لباسشــویی را در حیاط مســجد جایابی و فعال 
کردیــم تــا البســه دســت دوم در حــد نــو را شست وشــو، 

خشک و بسته بندی کنیم. 
وی اضافه می کند: پیش از این در طرح »دیوار مهربانی« 
بحــث تقدیــم لبــاس بــه محرومــان انجــام شــده بــود اما 
لباس ها نه تمیز و بسته بندی و نه سایزبندی می شدند. 
در حالــی کــه بــه همــت اهالــی و خیــران و بچه هــای ایــن 
مســجد، لباس هــا بــر اســاس ســایز بســته بندی و توزیع 
می شــود. البته بســیاری از خیران هم لباس های نو را در 

اختیار ما گذاشته اند.

نقش انتخاب اصلح در تبدیل 
ایران به قدرت جهانی

حجــت االســام احمــد رهــدار، مدیــر مؤسســه فتوح 
اندیشــه در نشســت برخط شــیوه های ترویج حضور 
حداکثــری در انتخابــات گفــت: جریــان انقابــی کــه 
شــناخت ســطح باال و ادراکی از انقاب اسامی دارند 
همیشه در انتخابات ها حضور پرشور داشته اند و باید 
کاری کنیم این شناخت از طبقه حزب اللهی به اقشار 
مختلــف جامعــه تعمیــم پیدا کنــد و مردم بیشــتری 
بفهمند انتخابات چیست و زمینه های هستی و قوام 

انتخابات چه مسائلی است.
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت االسام رهدار با اشاره 
به اینکه نباید بیگانگان مورد اعتماد ما واقع شــوند و 
امــام خمینی)ره( بر این موضــوع تأکید دارند، تصریح 
کــرد: در تجربــه انقــاب اســامی، امام خمینــی)ره( با 
عبرت گرفتن از سرنوشــت شــوم مشــروطه که علمای 
تــراز اول بــاد اســامی و کشــور مــا را از میــان بــرد و 
مشکات بسیاری به دنبال داشت، فرمودند نباید به 
بیگانگان دل ببندیم و بر مبنای توانمندی های داخلی 
و اتــکا بــه درون کشــور، انقاب اســامی را شــکل داد 
و بیگانــگان را از کشــور خــارج کرد و خروجی آن شــده 
است جمهوری اسامی که از کشورهای همتراز ما در 

منطقه بسیار جلوتر است.

اخالق سیاسی از مطالبات مهم مردم است »
حجت االســام رهــدار با اشــاره به تأکیــد رهبر معظم 
انقــاب بــر تکیه بــه توان داخلــی، اظهار کــرد: اعتماد 
کــردن بــه تــوان داخلــی وجــه ایجابــی عدم اعتمــاد به 
بیگانــگان اســت؛ دفــاع مقدس نشــان دهنده حاصل 
اعتماد و تکیه به ظرفیت های داخلی و دســتاوردهای 

آن است.
وی بــا بیــان اینکــه تحریم های گســترده یکــی دیگر از 
عوامــل اهمیــت داشــتن اتــکا به تــوان داخلــی و عدم 
اعتماد به بیگانگان است، تصریح کرد: کشور ما باوجود 
تحریم هــا، در عرصه های مختلــف نظیر فعالیت های 
علمی، پزشکی و نظامی رشد کرده است و مردم ما نیز 
همواره در تحمل فشــارهای ناشــی از تحریم ها همراه 
و همسو هستند. مسائلی مانند بی عدالتی، تبعیض، 
رانت و فســاد از جمله مشــکاتی هســتند که سبب 
دلسردی مردم در خصوص شرایط کشور خواهد شد.

حجــت االســام رهــدار در ادامــه افزود: مــردم باید در 
عرصه هــای مختلــف همراه، همســو و آگاه از مســائل 
کشــور باشــند، وقتــی مردم شــریک شــوند حتــی اگر 
مشکلی رخ دهد و خطایی باشد نیز همراهی خواهند 
کــرد. عمــل کردن مســئوالن بــه وعده هایی کــه در ایام 
انتخابــات می دهند یکی دیگر از مطالبات مهم مردم 
است. مسئوالن باید صادقانه به مردم وعده بدهند و 
اگر واقعاً نتوانستند به وعده هایشان عمل کنند باید از 
مــردم عذرخواهی کــرده و درصدد جبران خطا برآیند؛ 

اخاق سیاسی از مطالبات مهم مردم است.

گفتمان مقاومت برخاسته از فطرت مردم است»
مدیر مؤسسه فتوح اندیشه تحفظ بر روحیه انقابی 
را از دیگــر مســائل مهــم در بســتر انقــاب اســامی 
بــرای افزایــش مشــارکت مردم دانســت و اظهــار کرد: 
مشکات سبب کاهش اعتبار نظام و انقاب اسامی 
خواهد شد و باید بتوانیم با برنامه ریزی های گسترده و 
سیاست های دقیق و صحیح از حجم مشکات کشور 

بکاهیم.
حجــت االســام رهدار گفتمــان مقاومت با محوریت 
جمهوری اســامی ایران را گفتمانی مردمی و ســرزنده 
برشــمرد و تصریــح کرد: برخاف گفتمان ســلفی گری 
که گفتمانی حکومتی و وابسته به پول های عربستان 
اســت، گفتمــان مقاومــت یک گفتمــان برخاســته از 
فطرت مردم و گفتمانی مردمی و پویاست. به هر میزان 
نتایج مثبت و ملموســی برای این گفتمان در منطقه 
ایجــاد کنیــم قطعــاً بــر کم و کیف مشــارکت مــردم ما 

اثرگذار خواهد بود.

انتخاب صحیح، کشور را به یک قدرت جهانی »
تبدیل می کند

وی بــا اشــاره بــه مقاومت مردم در هشــت ســال دفاع 
مقــدس بــرای اثبات اقتدار و اســتقال کشــور، عنوان 
کــرد: گــذار ما از ســطح قدرت ملی به قدرت منطقه ای 
موجب شد وارد مبارزه با داعش شده و به همت مردم 
و رزمنــدگان مدافع حرم بتوانیــم حجاب های میان ما 
و ملت های منطقه را برداشــته و تبدیل به یک قدرت 
منطقــه ای شــویم. نشــانه مؤیــد آن این اســت جریان 
استکبار جهانی نمی تواند توطئه ها و نقشه های خود 
را در منطقه پیاده کند و هرنقشــه ای بکشــد به دلیل 

مخالفت ایران شکست خواهد خورد.
ریاســت  انتخابــات  اندیشــه  فتــوح  مدیــر مؤسســه 
جمهوری 1400 را بسترســاز تبدیل ایران از یک قدرت 
منطقه ای به یک قدرت بین المللی ذکر کرد و گفت: با 
یک انتخاب صحیح و دقیق دور نیســت کشــور ما از 
یــک قــدرت منطقه ای تبدیل به قدرتی جهانی شــود، 
این موضوع نیازمند مشارکت مردم و انتخاب صحیح 

است.
ریاســت  نامزدهــای  افزایــش  رهــدار  حجت االســام 
جمهــوری را از عوامــل افزایــش مشــارکت برشــمرد و 
اظهــار کــرد: هرنامزدی پایگاه اجتماعی خــود را دارد و 
ســبب افزایش مشــارکت خواهد شــد، البته این یک 
تاکتیــک خواهــد بــود امــا ایجاد نشــاط و امیــدواری و 
تحقــق وعده هــا و همین طــور توجــه بــه دغدغه هــا و 
مطالبــات مردمــی یــک راهبرد بــرای افزایــش ماندگار 

مشارکت مردم در انتخابات است.

ایــن عکــس »فتــح خرمشــهر« نــام دارد و در واقع تپش تاریخ اســت. این 
اثــر صبح روز آزادســازی خرمشــهر ثبت شــد و برای ثبــت آن 18 کیلومتر 
پیاده دویدم تا به صحنه برسم. می توان گفت این عکس ماندگارترین قاب 
عکس فتح خرمشهر است که احساس نشاط و پیروزی یک ملت از فتح 

خرمشهر را نشان می دهد.
ایــن یــک لحظــه تاریخــی بــود؛ در واقع مــن به عنــوان شــاهد تاریخ، یک 
همبستگی ملی را ثبت می کردم. همبستگی که در عکس وجود دارد به 
جان من و عکس هم چسبیده است. من شاهد از دست رفتن خرمشهر 
و ریختن خون ها و جان های بســیاری بودم. این مســیر طوالنی ای بود که 
ســه شــبانه روز بدون خواب و خوراک از مرز عراق وارد آن شــدم. من شهر 
را خوب می شناختم. روزهای شکست، روزهای از دست دادن و تراژدی از 
دست رفتن همراهم بود، اما تنها همبستگی ملی در آن لحظات را ثبت 
کردم. تنها در عملیات آزادسازی خرمشهر است که در هشت سال جنگ 
نقش نیروهای ملی مردمی با عشق در جهت اتصال خرمشهر به تن ایران 
تحقق پیدا می کند.من به عنوان عکاس در روزهای جنگ همبستگی ملی 
در این مکان و این معماری را در این مرکز دفاع مردمی شاهد بودم و این 

همبستگی در همان روز آزادسازی خرمشهربه نشاط ملی تبدیل شد.
این عکس نشاطی دارد که پس از دو سال در بدن نیروهای مردمی فوران 
می کند؛ نقطه مرکزی عکس، مســجد جامع خرمشــهر بوده و تنها جای 
شهر است که سالم مانده؛ دشمن هم به دلیل اعتقاد مذهبی آن را حفظ 
کــرده اســت. تجمــع نیروهای دفاع مردمی در مســجد شــکل گرفت و در 
واقع مسجد نقطه فتح خرمشهر بود که بینش اعتقادی ما هم در آن بود. 
شاخص ترین نقطه احساس نشاط و پیروزی ملت که جنبه اعتقادی دارد 

فتح خرمشهر است.
برگرفته از خبرگزاری دانشجو

آسیب  ارتباط نداشتن اعضای خانواده با یکدیگر
ارتباط نداشتن اعضای خانواده با یکدیگر یکی از مهم ترین آسیب هاست. این 
مســئله در تمام حوزه های تحول تربیتی، اخاقی، دانشــی و آموزشی خانواده، 
نقــش محــوری دارد.یکــی از اندیشــمندان غربــی )آخن لمیــن( می گوید: نظام 
روان شناختی انسان یک میدان است و در آن اجزایی وجود دارد که اگر هرکدام 
از این اجزا آسیب ببینند، درواقع کل مجموعه آسیب دیده است. ما باور داریم 
نظام خانواده نیز این گونه است؛ اگر در هر بخش از ارکان خانواده مشکل ایجاد 

شود، کل نظام خانواده دچار مشکل خواهد شد.
در یک خانواده، اگر زن، وظایف همســری خود را به نحو احســن انجام ندهد، 
همــه خانواده به چالش کشــیده می شــود، اگر پدر نقش مدیریتی، نــان آوری و 
تربیتــی خــود را به درســتی انجــام ندهد و یا اگر فرزنــدان به وظایف خود عمل 

نکنند، تعامل منطقی بین اعضای خانواده مختل خواهد شد.
در خانواده هایی که با حفظ ظاهر خانواده، در درون خود ازهم گسسته اند، یکی 

از مهم ترین آسیب ها، ارتباط ناشتن اعضای خانواده با یکدیگر است.
هرکــدام از اعضــا مســیر خــود را مــی رود و مشــکات دیگــری را مشــکات 
خــودش نمی دانــد. پــدر در قبــال مســائل و مشــکات فرزنــدان احســاس 
مســئولیت نــدارد و هرکــدام دغدغه های شــخصی خــود را دنبــال می کنند. 
البته در کشور ما این مسائل کمتر است، ولی متأسفانه تا حدودی شاهد 
آن هســتیم و بایــد گفــت فرزنــدان طــاق بیشــتر در معــرض آســیب های 

اجتماعی قرار می گیرند.
عوامل تشکیل دهنده شخصیت انسان )زیرساخت های شکل گیری شخصیت یا 

مؤلفه های شکل گیری آن و اینکه شخصیت چیست( تعریف های مختلفی 
دارد و منظور ما در اینجا کلیت روان شناختی 

فرد اســت. شــخصیت، موجب می شــود 
رفتارهای ما به گونه خاصی شکل گیرد؛ 
یعنــی رفتارهــا و کنش هــای ما و شــما 
متأثر از شخصیت است. چند عامل 
اساســی در شــکل گیری شــخصیت 
دخالــت دارد کــه یکی از آن هــا از پدر و 

مادر منتقل می شود. 
حجت االسالم  گفت وگوی  از  برگرفته 

علی  احمد پناهی با خبرگزاری حوزه

مثل پیرمردها
کیــان راد: تصویــر ذهنــی مــن از ســقاخانه بــدون آب ســردکن و لیوان 
یکبــار مصــرف آن قــدر مبهــم اســت کــه به ســختی یــادم می آیــد آخرین 
بــار چــه زمانی کاســه های طایــی رنگ ســقاخانه را دیدم امــا خوب یادم 
می آیــد کــه به جز ســقاخانه اصلی، حوض کوچکی هــم در صحن وجود 
داشــت که نوعی ســقاخانه به حساب می آمد و پاتوق پیرمردها بود. این 
پیرمردها از همان لحظه ای که ســامِ رو به گنبدشــان تمام می شد و کمر 
راســت می کردند، مشــغول باال زدن آســتین ها و درآوردن جوراب هایشان 
می شــدند و این کار را هم اغلب در حین حرکت به ســمت حوض انجام 
می دادند و ابداً امکان نداشــت گوشــه ای بایســتند و با آرامش آستین ها 

را باال بزنند!
آن موقع حوض حرم حســابش از آب نماهای تزئینی جدا بود، به همین 
خاطــر خادم هــا مانع وضو گرفتن با آب حوض نمی شــدند. پیرمردها یله 
می دادند به دیواره سنگی حوض آب و همزمان با آنکه زیر لبشان دعای 
نامفهومی می خواندند، دستشان را فرو می بردند توی آب. همیشه کنار 
حــوض چنــد کاســه طایــی رنــگ –از همان هایی کــه به دیواره ســقاخانه 
آویزان بودند- ولو بود و پیرمردها پس از وضو، با کاســه های طایی رنگ 
آب می خوردنــد و در نهایــت ســانه ســانه می رفتنــد بــه ســمت روضــه 
منــوره. تمــام هــم و غــم مــن در آن روزهــا ایــن بــود که مــادرم اجــازه دهد 
یــک بــار هم که شــده لــذت آب خوردن  آن هم با کاســه های طایی رنگ 
را بچشــم اما باید اعتراف کنم نســل ما نســل نازپرورده ای اســت که آب 
خــوردن، آن هــم بــا کاســه ای کــه همــه بــا آن آب خورده انــد، برایــم حکم 

خودکشی را داشت!
نمی دانــم چنــد روز قبــل از تخریب حوض بود که بــه بهانه وضو گرفتن، 
از کنــار مــادرم بلنــد شــدم و رفتــم ســمت حوض آب. اســترس ســرتاپای 
وجــودم را گرفته بود و احســاس می کــردم دارم خافکارانه ترین عملی که 
تا آن روز از من ســر زده را مرتکب می شــوم. تمام تاشــم را به کار بســته 
بــودم کــه مبــادا آثار اســترس در صورتم ظاهر شــود و پیشــانی ام را چین 
بینــدازد و از آنجــا بــدود تــوی گونه هایم و آن قدر سرخشــان کند که تمام 
زائرهــا بفهمنــد دارم کاری به شــدت خــاف انجام می دهم!ایســتادم کنار 
حوض و بدون توجه به پیرمردهایی که با هم گپ می زدند دستم را دراز 
کردم ســمت کاســه فلزی طایی رنگ. توی کاســه چیزهایی نوشــته شده 
بود که نمی توانســتم بخوانمشــان. نوشــته هایش اما شــبیه به تابلو وان 

یکاد توی خانه مان بود. 
کاسه را  به جای پر کردن از شیر آب با تمام توان زیر آب بردم و چند لحظه 
بعــد چســباندمش بــه لب هایم. خنکی کاســه پخش شــد توی تمــام تنم و 
جگرم را خنک کرد. احســاس غریب و لذت بخشــی که تا آن روز در خودم 
سراغ نداشتم از توی گلویم شروع می شد و می رفت تا جایی که نمی دانستم 
کجاســت. کاســه را توی حوض رها کردم، پهن شــدم روی ســنگفرش حرم، 
تکیه دادم به حوض و چشم هایم را بستم. صدای نقاره ای که نمی دانستم به 
چه مناسبت نواخته می شد همراه با صدای همهمه جمعیت می پیچید تو 

گوشم. مثل پیرمردها 
زیــر لــب شــروع 

خوانــدن  بــه 
دعایــی  تنهــا 
کــه از حفــظ 
یعنــی  بــودم، 

صلوات خاصه 
امام رضــا)ع( کردم 

ســمت  بــردم  دســت  و 
ســاق پایم تا جوراب هایم را 

دربیــاورم و آماده شــوم 
بــرای وضو 

گرفتن...

نذرکننده المپ های حرم
الهه ارجمندی راد: نذرکننده بود و این را تمام افتخار عمر 60 ساله اش 
می دانست. مگر می شود هر سال برای امام رضا)ع( نذری داد و دلت 
به این خوش نباشد که روزی همین ها دست گیرت می شود؟ البته ته 
دلش می دانســت شــاید خیلی جاها هم کم گذاشــته. سال هاست در 
ایــن روزهــا در این مســیر می آیــد و می رود و دیگر داســتان المپ های 
نذری دهه کرامت برایش داستان تکراری شیرینی است که سال های 
زیــادی اســت شــروع شــده و تکــرارش هرســال اتفاقات خاصــی را هم 
رقــم می زنــد. خاصــه حاجــی یــک زائــر خــاص و دعوت شــده بود که 
هرسال چندماه مانده به والدت آقا، پیگیری برای جمع آوری المپ ها 
و تجهیــزات و جمــع کــردن نیروهــای داوطلب تیمــش را کلید می زد و 
آخر سر با دستی پر و با بهترین حال از تهران راهی مشهد می شد.

دستی در موهای سپیدش کرد و آهی کشید. دلش می خواست مثل 
هرسال او هم با دوستان و همکارانش در جاده بود و خودش ریسه ها 
و المپ ها را به مشــهد می رســاند اما چه حیف که ماشــین دقیقه 90 
خــراب شــده و برنامــه حاجی هــم به هم خورده بود. حــاال باید با قطار 
خــود را پیــش از ورود بــار چراغ هــا بــه حــرم امام می رســاند تــا آن ها را 
تحویل دهد. اصاً تمام این سال ها آن اتفاقات خوب در همین جاده 
برایش می افتاد که حالش را متفاوت می کرد. اما حتماً خرابی ماشین 

هم حکمتی داشته که او نمی دانست.
نوه بزرگش همراهش بود. هیچ وقت او را تنها نمی گذاشــتند. 16 ســال 
بیشــتر نداشــت اما او هم از همان حدود هشت سالگی، دهه کرامت 
هــر ســال بــا پدربــزرگ، پــدر و دوســتان پــدرش میهمان مشــهد بود و 
کمکی هم می رساند. اصاً تمام برکت زندگی خانواده از همین عشق 
و ارادت بــه مــوال بــود. ایــن را پیرمــرد خــوب می دانســت. از پنجــره به 
قطاری که از روبه رو می آمد زل زد و با چشم دنبالش کرد. چه پرسرو 
صــدا مســیرش را روی ریل هــا گرفــت و رفت. درســت مثل گذر عمری 
که این سال ها از خدا گرفته بود. صدای بوق قطار که آمد، ناخود آگاه 
رفــت بــه خاطره آن ســال در جاده مشــهد. وقتی صــدای بوق اتوبوس 
او را بــه خــود آورد و کمی جلوتر بعد پیچ، وانت واژگون شــده المپ ها 
را دید... مضطرب پســرش را دنبال کرد و بعد دید که ســالم اســت و 
حتی خراشــی برنداشــته... مگر می شــد آن تصادف فراموشــش شــود 
و یــادش نباشــد خــود امــام پســرش را در همیــن مســیر و در نزدیکــی 

روزهای والدت دوباره به او داد.
 خانم همسفری که ساندویچ های کوچک کوکوسبزی برای بچه هایش 
درســت کــرده، بــه او و نوه اش تعارف می کنــد و پیرمرد به خود می آید. 
لقمــه را برمــی دارد و تشــکر می کنــد. باز یــاد آن ســالی می افتد که در 
ســمنان با آن خانواده مهربان در رســتوران بین راهی آشــنا شــدند و از 
وقتــی آن هــا فهمیدنــد این بار چراغ ها،  برای ریســه کردن حرم رضوی 
اســت، هرســال بــا اصرار یــک ناهــار را میزبان کاروان آن ها می شــوند؛ 

یکهو دلش برای آن دستپخت پرمهر مادر خانواده تنگ شد.        
حــرم لقمــه کوکــو را در دهــان گذاشــت و چشــمانش  و  بســت  را 

امــام را تصــور کرد. شــب میــاد را، 
وقتــی تمام صحــن پیامبر 

اعظــم را ریســه کشــیده 
و حرم غرق نور و شــادی 

است... .  

قطار تهران _ مشهد

دیدگاهگزارش

نمای نزدیک
18 کیلومتر پیاده روی برای ثبت عکس »فتح خرمشهر«   عکس: سعید صادقی

 محمدحســن شــاهنگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی   معنویت مسئله ای است که 

در الیه های مختلف زندگی بشــری تنیده شــده اســت؛ 
بــر ایــن اســاس نمی توان این مســئله را صرفاً مطابق با 
آنچــه برخی صاحبنظران مطرح کرده اند در»ســینمای 
شــهودی«، »ســینمای معناگــرا« و یا »ســینمای ماورا« 

یــا  از ســنخ شــاعرانگی ها  امــور معنــوی  کــرد.  مشــاهده 
اینگمــار  ماننــد  فیلم ســازی  مشــکوک  عرفــان واره  الهامــات 

برگمــان نیســتند بلکــه در باور ها و اعتقادات بشــر ریشــه داشــته و 
سرچشــمه ای الهــی دارنــد؛ ایــن امــور در پیونــد با فطرت بشــری اند 
و مخاطبــان ســلیم النفس را جــذب خــود می نمایند. بــا این مقدمه 
می تــوان بــه ضــرورت وجــودی »ســینمای معنویت گــرا« اندیشــید؛ 
ســینمایی کــه مملــو از کد هــای معرفتــی و جهان بینــی بــوده و هدف 
اصلی اش ارتقای فکری، شــخصیتی و معنوی مخاطب خود اســت. 
در طیف قابل توجهی از آثار ســینمای غرب، معنویت گرایی معموالً 
بــر روح انســان متمرکــز اســت و به جســم و پیکــر او کاری ندارد؛ اما 
در ســینمای بومی هر دو مؤلفه )جســم و روح( می تواند مورد توجه 
قــرار گیــرد؛ بی شــک بزرگــی روح از مجرای مراقبات جســمی صورت 
می گیــرد و جدایی این دو از اســاس اشــتباه اســت. بــرای پاکی روح، 

پاکی جسم را باید در دستور کار داشت.
ســینمای معنویت گــرا در غــرب و در آثــار کارگردانانــی ماننــد آنــدری 
تارکوفســکی عمدتــاً از منزلــگاه »رازآلودگی هســتی« عبــور نمی کند، 
متوقف در آن می شــود و خودش را به منزلگاه های مهم تر نمی رســاند 
و ایــن دامــی اســت کــه می تواند بر ســر راه آثار داخلی نیز قــرار گیرد. 

یکی دیگر از ویژگی های ســینمای معنویت گرا در غرب، محور 
قرار دادن شخصیت های مذهبی مثل راهبان، کشیشان، 
قدیســان و یــا حتــی انبیــای الهــی به خصــوص حضرت 
کشــیدن های  ســختی  و  رنج هــا  روایــت  و  عیســی)ع( 
آن هاســت و فیلمســازان تمرکز بر شخصیت های عادی 
و معمولی و زندگی شــان را در اولویت دوم قرار می دهند. 
ثمــره ایــن نگاه چیزی جز آه و افســوس برای مخاطب باقی 

نمی گذارد و او را به وادی امید نمی رساند.
جــای تعجــب اســت بخــش قابــل توجهــی از فیلم هــای معنویت گــرا 
در غرب، توســط فیلمســازانی ســاخته شــده کــه یا بی دیــن بوده اند یا 
علقه های مذهبی کمی داشته اند! روایت غرب از مفهوم مهمی به نام 
»ایمان« اغلب آمیخته با شک و تردید است؛ در حالی که مطابق با 
نگرش اســامی، ایمان با یقین همراه اســت. در بســیاری از فیلم های 
غربی امانیستی، ایمان آوری، عملی قلبی و از سر اختیار کامل نشان 
داده نمی شــود و روزنه هایــی از گزینه هــای جایگزین در ذهن مخاطب 
ایجاد می شــود. این قرائت ســبب می شــود »فردا« تصویری مبهم و 
نامعلــوم پیــدا کنــد و اطمینانی از نتیجه افعال دینــی و نظام عقاب و 

پاداش به مخاطب داده نشود.
گاهــی بــه جای تزریق روحیه خوشــبینی و امید بــه رحمت و مغفرت 
الهــی، یــأس و وادادگی پیشــکش مخاطب می شــود و نگــرش او را به 
زمیــن و زمان، نگرشــی آمیخته با بدبینــی، پوچی و بی هدفی می کند. 
این رویه به جای دعوت انسان به کرنش و تسلیم در برابر خداوند، او 
را تبدیل به موجوی یاغی، طغیانگر و مطیع امیال شیطانی می سازد 

که در برابر همه چیز میل به شورش دارد.

اما و اگرهای سینمای معنویت گرا 

محسن فاطمی نژاد: صدام خبرنــگاران را به خرمشــهر می آورد 
تــا وانمــود کنــد ایرانی هــا در عملیات شکســت خورده انــد. همه 
فکر می کردند ایران فتح خرمشــهر را به بعد موکول کرده اســت 
اما از ســاعت 12:30 روز یک خرداد تا 16:30 ســوم خردادماه که 
محمود کریمی علویجه با آن صدای به یادماندنی اش خبر آزادی 
خونین شهر را در رادیو جمهوری اسامی اعام کرد، می شد زمزمه 
شکســت ارتش صهیونیســتی مســلک بعثــی را از رادیــو بغداد 
شنید، آنجا که در آستانه ورود رزمندگان ایران به خرمشهر اعام 
می کرد:»دفاع از خرمشــهر به معنی دفاع از بصره اســت. آبروی 

امت عرب در گرو دفاع از خرمشهر است«.
درنهایت پس از مجاهدت های فراوان، خرمشهر که غروب 4 آبان 
59 و پس از 34 روز مقاومت قهرمانانه ســقوط کرده بود، پس از 
گذشــت 576 روز دوباره به آغوش ایران بازگشــت. ایران توانســته 
بود خرمشهر را که برگ برنده عراق بود از چنگالش بیرون بکشد 
و حاال در موقعیت ویژه ای به لحاظ نظامی و سیاسی در منطقه 

قرار گرفته بود.

پیامدهای مهم فتح خرمشهر»
نخســتین پیامد مهم فتح خرمشــهر و رســیدن ایران به مرزهای 
بین المللی، بیانیه ای بود که در اجاس فوق العاده شورای خارجی 
همکاری خلیج فارس حدود هفت روز بعد منتشــر شــد. در این 
بیانیه به علت واهمه از گســترش پیروزی جمهوری اســامی در 
منطقه، بدون اشاره به حقوق ایران و معرفی و تنبیه متجاوز، تنها 
به ضرورت آتش بس در جنگ ایران و عراق و برقراری صلح تأکید 

شده بود.
قطعــاً واکنــش مهم تــر از بیانیه وزیــران خارجه شــورای همکاری 
خلیج فارس، قطعنامه  514 شــورای امنیت ســازمان ملل بود که 
نزدیک به دو ماه بعد به تصویب رسید. در این قطعنامه با توجه 
بــه رســیدن ایــران بــه مرزهــای بین المللــی و آمادگی عبــور از آن، 
نکاتی در مورد به خطر افتادن امنیت و صلح بین الملل، تقاضای 
آتش بــس و بازگشــت نیروهــا به مرزهای بین المللی مطرح شــد. 
شــورای امنیت با وجود برتری جمهوری اســامی، شرایط ایران را 
مبنی بر محکومیت متجاوز و پرداخت غرامت به ایران نپذیرفت 

و همچنان بر تقدم آتش بس بر هر امر دیگری تأکید داشت.

3 راه حل پیش روی ایران »
 بــا توجــه بــه ایــن موقعیــت سیاســی و نظامــی، ایران ســه 

راه حل را فرا روی خود می دید: نخستین راه، آغاز مذاکره 
سیاســی با رژیم عراق و قدرت های حامی 
صدام بود؛ ولی سازمان ملل و قدرت های 
حاکم بر شــورای امنیت، این اقدام را به 

منزله به رسمیت شناختن قدرت انقاب 
ایران در منطقه می دانستند و عماً به این 
دلیل که الزمه این کار، دادن امتیاز به ایران 
بود، درهای مذاکره را به روی ایران بستند.

راه حــل دوم تــرک مخاصمه بــدون پایان جنگ بود؛ این 
بــدان معنی بــود نیروهای نظامی ایران می بایســت در حالت 

نه جنگ و نه صلح در مرزها مســتقر می شــدند، اما این کار جز 
فرسایش قوای سیاسی و نظامی ایران نتیجه ای نداشت، ضمن 
آنکــه ایــن احتمال وجود داشــت دشــمن بــا بازســازی به تهاجم 

مجــدد اقــدام کند.فرماندهــان نظامــی ایران نیز اعتقاد داشــتند 
بــه لحــاظ نظامی امــکان پدافند با توقــف روی خط مــرزی وجود 

ندارد زیرا در اغلب نقاط مرزی هیچ گونه مانع طبیعی وجود 
نداشت، عاوه بر این، ایجاد استحکامات نیز یک سال 

بــه طول می انجامیــد و در این مدت احتمال تجدید 
قــوای دشــمن و حمله مجدد وجود داشــت. مهم تر 
از همــه اینکــه بــا تکیه بــر اصل »تعقیب دشــمن« 
هــر گونــه توقــف پــس از فتح خرمشــهر یک حرکت 

غیراصولی بود.
عــاوه بــر این، برای تداوم جنگ آن هم در خاک عراق چند 

مؤلفــه  دیگــر نیــز دخیل بــود: نخســت ورود به خاک عــراق برای 
تأمین ســاحل شــرقی رودخانــه اروند اجتناب ناپذیــر بود. ضمن 
آنکه با تهدید شــهر بصره و در تیررس قرار دادن منطقه عظیم 
نفتــی رمیلــه و صفــوان، عــراق وادار به تأمین خواســته های ایران 
می شد. عاوه بر این، صدام با عقب نشینی ادعایی قصد داشت 
با حضور در ارتفاعات، اشــراف خود را بر مناطق حفظ کند و به 

تثبیــت مواضع خود بپردازد. در کنار تمام 
این موارد بمباران شــهرها همچنان ادامه 

داشت.
ســومین راه حل »صلح شــرافتمندانه و 
تضمیــن شــده« بــود. شــرافتمندانه به 
این معنا که حقوق ایران تأمین شــود 
و تضمیــن شــده بــه این معنــا که از 

بروز جنگ جدید جلوگیری شود. 
جلســه شــورای عالی دفــاع در 

حضور امام خمینی)ره( برگزار 
و ایــن راه حــل هر چند 

با تأخیر برگزیده شد.

با فتح خرمشهر هنوز اوضاع به وضع پیش از تجاوز »
بازنگشته بود

محمد درودیان در کتاب »پرسش های اساسی جنگ« 
اعتقــاد دارد پرســش از علــت ادامــه جنگ پس از 
فتح خرمشــهر بیش از آنکه با نظر به شــرایط و 
واقعیات باشد، با توجه به طوالنی شدن جنگ و 
نحوه پایان آن و با فرض اینکه امکان پایان جنگ 
وجود داشت ولی ایران نپذیرفت، طرح شده و به 
همین دلیل یک پرسش سیاسی است؛ آن هم در 
حالــی کــه مســئله ادامه جنگ پس از فتح خرمشــهر، 
یــک مســئله راهبــردی بوده اســت. او می گوید: اگر ایــران پس از 
فتح خرمشهر بنابر نظر منتقدان، جنگ را خاتمه می داد امروز 
می توانست با انتقاد دیگری با این مضمون روبه رو شود که چرا 
جمهوری اسامی در وضعیتی که در موضع بر تر بود و احتمال 
شکست عراق و سقوط صدام وجود داشت و همچنان بخشی از 
خاک ایران در اشغال عراق بود، جنگ را این گونه به پایان رساند؟ 

در ادامه توضیح او درباره این گزاره را می خوانید. 
پــس از گذشــت 18 ســال از زمــان تصمیم گیــری پــس از فتــح 
خرمشــهر این پرســش را می توان مطرح کرد که ایران اساســاً 
چــه گزینه هایــی در برابــر خــود داشــت؟ آنچه انجام شــد آیا 
بهترین گزینه بود؟ برای پاســخ به این پرســش باید افزون بر 
نگرانی ها، تصور ها و ذهنیاتی که وجود داشت به خواسته های 
ایــران و موانــع موجــود بــرای تأمیــن آن هــا نیــز توجــه کرد. 
جمهوری اسامی ایران بافاصله پس از تجاوز عراق 
و تردد هیئت های صلح خواســته های خود را که 
شامل عقب نشــینی عراق از مناطق اشغالی، 

اعام متجاوز بودن 
عــراق و پرداخــت 
بــود،  غرامــت 

بــه عنــوان پیش شــرط های خاتمــه جنــگ مطــرح کــرد. مجامــع 
بین المللــی و هیئت هــای صلــح بــه نحــو تعجب آمیزی بــه جای 
توجــه کــردن به عامل تجاوز و ضرورت عقب نشــینی، بــر اجرای 
آتش بــس تأکیــد می کردنــد! تجربــه جنــگ اعــراب با اســرائیل و 
پیامدهــای مخاطره آمیز پذیرش آتش بس، جمهوری اســامی را 
وادار کرد همچنان بر خواسته و شرایط خود تأکید کند. به تدریج 
بــا برتــری تــوان نظامی ایــران و در هم شکســتن ماشــین نظامی 

ارتش اشغالگر و آزادسازی مناطق اشغالی، 10 هزار 
کیلومتــر مربع از 15 هــزار کیلومترمربعی که 

عراق به اشغال خود درآورده بود، آزاد شد 
و عــراق 5 هزار کیلومتــر مربع از خاک 
ایران را در اشــغال داشــت که پس از 
اعــام عقب نشــینی از خــاک ایران 
2هزار و 500 کیلومتر مربع از خاک 
ایــران شــامل ارتفاعــات و مناطــق 
حساس در اشغال نیروهای عراقی 

باقی ماند. در مرحله جدید، 
محکوم کردن عراق که متجاوز 

بــود و پرداخــت غرامــت اهمیت 
بیشتری داشت. با این توضیحات 

در واقع با فتح خرمشــهر هنوز اوضاع به 
وضــع پیش از تجاوز بازنگشــته بــود؛ زیرا عــراق 5 هزار 
کیلومتر مربع از خاک ایران را در اشــغال داشــت. عراق 
همچنــان تهدیدی برای ایــران بود و ایران صد ها میلیارد 
دالر خسارت دیده بود. ایران در چنین وضعیتی برای حل 
مسائل چگونه باید تصمیم می گرفت؟مسئله مهم برای 
ایــران در زمان تصمیم گیری، دفع تهدیدهای احتمالی 
عراق و پرداخت غرامت بود و این مهم با عقب نشینی 
کامــل عــراق از خــاک ایران و اعام متجــاوز بودن عراق 
و پرداخــت غرامــت بــه ایــران تأمیــن می شــد. 

حامیان منطقه ای و بین المللی عراق 
که نگران ســقوط صدام در صورت 

ادامه جنگ بودند در گام 

نخست بر آتش بس تأکید داشتند تا درباره توقف جنگ و مهار 
رو بــه گســترش پیروزی های ایــران اطمینان حاصل کنند، ضمن 
اینکه در تعیین متجاوز حساسیت داشتند؛ زیرا انجام این مهم 
به معنای اعام پیروزی سیاسی ایران بر عراق بود و تزلزل در عراق 
و احتماالً فروپاشــی رژیم بعثی را موجب می شــد. افزون بر این، 
قدرت های بزرگ در تجاوز عراق سهیم بودند و اعام متجاوز بودن 
عــراق بــه منزله پذیرش سیاســت تجاوزآمیز این کشــور ها ضد 
جمهــوری اســامی ایران بود، از ایــن رو از پذیرش 

آن اجتناب می  کردند.
بودنــد  مایــل  پرداخــت غرامــت  بــرای 
نخســت، مبلغ پرداختــی به میزانی 
نباشــد که ایران در مرحله بازسازی 
بــه موفقیتــی جدید دســت یابد؛ 
بنابرایــن تــاش می کردنــد ایــران 
هزینه هــای  برابــر  در  همچنــان 
بازســازی خســارت جنــگ درگیــر 
بــه  بمانــد. دوم،  باقــی  و ضعیــف 
بازسازی عراق که قدرت متعادل کننده 
ایــران بــود توجه کردند. بــه همین دلیل 
کشــورهای شــورای همکاری تأکید داشــتند 
یک صندوق مشــترک تشــکیل شــود که پول آن را 
کشــورهای مختلف تأمین کنند و به تناســب میان ایران و عراق 
تقسیم شود.حال پرسش این است اگر جمهوری اسامی ایران، 
بنا بر نظر منتقدان، جنگ را پس از فتح خرمشهر تمام می  کرد آیا 
امروز به جای پرسش از علت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر 
این پرسش مطرح نمی شد که چرا جمهوری اسامی در وضعیتی 
که در موضع بر تر بود و احتمال شکســت عراق و ســقوط صدام 
وجود داشــت و همچنان بخشــی از خاک ایران در اشــغال عراق 
بــود، جنــگ را ایــن گونه به پایان رســاند؟باید بــه این نکته توجه 
کرد پرداخت غرامت برای بازسازی ایران و عراق به لحاظ حقوقی 
بــر ایــن فرض مبتنی بــود که ایــران و عراق هر 
دو در شروع جنگ مقصر هستند، 
حــال آنکه عراق متجاوز بود و پس 
از پایان جنگ با ایران و تجاوز عراق 
به کویت، دبیر کل سازمان ملل عراق را 
متجاوز معرفی کرد. افزون بر این، تشکیل صندوق 
مشترک و پرداخت هزینه برای بازسازی به طور حتم 
پیامدهایی داشــت؛ از جمله اینکه در هر مرحله و در 
برابر هر پرداختی ایران باید گزارش هزینه ها را ارائه می داد 
تــا مجــدد پــول دریافــت کند. آیا بــرای طرف پیــروز در جنگ 

پذیرش چنین مواردی امکان پذیر بود؟

پیامد ها و راه های پیش روی ایران پس از آزادی خرمشهر چه بود؟

فتحی در مسیر »بیت المقدس«

خانواده

درنگ

 

اگر ایران پس از فتح خرمشهر بنابر 
نظر منتقدان، جنگ را خاتمه می داد 

امروز می توانست با انتقاد دیگری با این 
مضمون روبه رو شود که چرا در وضعیتی که 
در موضع بر تر بود و احتمال شکست عراق 

و سقوط صدام وجود داشت و همچنان 
بخشی از خاک ایران در اشغال عراق 

بود، جنگ را این گونه به پایان 
رساند؟



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

حکومت اسالمی بر مبنای عدالت گستری استوار است    حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی واعظ موسوی در ویژه برنامه تبلیغی- مذهبی روزنامـه صبـح ایـران
حرم مطهر رضوی گفت: حکومت اسالمی بر مبنای عدالت گستری استوار است و کسی که در رأس این حکومت قرار دارد، به دنبال قدرت طلبی و کسب 
ثروت نیست. کسی که در رأس حکومت اسالمی قرار دارد اگر به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد، حکومت را وسیله ای برای خدمت به مردم می داند.

دلجویی خادمان رضوی از 
خانواده های آسیب دیده زشک

بــه همت مدیریــت امور مجاوران بنیــاد کرامت رضوی 
از خانواده هــای آســيب دیده زشــک که منــازل آن ها در 

آتش سوزی این روستا خسارت دید، دلجویی شد.
خبــری  کــه  همیشــه  مثــل  آســتان نیوز،  گــزارش  بــه 
متأثرکننده از یک حادثه یا بحران منتشر می شود، این 
بار هم مســئوالن آســتان قدس رضوی با انتشــار خبر 
آتش سوزی در روستای زشک از توابع شهر شاندیز وارد 

میدان شدند و در کنار مردم آسیب دیده قرار گرفتند.
جمعی از مســئوالن معاونت خدمات اجتماعی بنیاد 
کرامت رضوی با گروهی از خدمه به محل وقوع حادثه 
اعــزام شــدند تا ضمن بازدیــد از محــل، از خانواده های 
آســيب دیده زشــک کــه در جریان آتش ســوزی روســتا 

متحمل خسارت شدند، دلجویی کنند.
در جریان این حضور میدانی، خادمان رضوی 170 وعده 
غــذای متبــرک حضــرت رضــا)ع( را میــان خانواده هــای 
خســارت دیده توزیــع کردنــد. همچنیــن ضمــن توزیع 
غــذای متبــرک، از خدمــات آتش نشــان های در حــال 

خدمت رسانی به آسیب دیدگان قدردانی شد.

قدردانی از روزه اولی های اصفهانی 
در پویش »ریحانه بهشتی«

مســئول کانــون خدمــت رضوی شــمس الشــموس)ع( 
اصفهــان گفــت: پویــش »ریحانه بهشــتی« به منظور 
قدردانــی از دختــران روزه اولی با همکاری مرکز فرهنگی 
قرآنی حجت بن الحسن و کانون خدمت رضوی شمس 
الشموس)ع( برگزار شد.محمدحسن امامی در مراسم 
قدردانــی از دختــران روزه اولــی در قالب برنامه »ریحانه 
بهشتی« در گفت وگو با آستان نیوز از اصفهان گفت: 
یکی از رســالت های مهم کانون های خدمت رضوی در 
کنار خدمت رسانی به مستمندان، تالش برای افزایش 
معرفت در ســیره اهل بیت)ع( به  ویژه امام رضا)ع( در 

جامعه است.

سارا صالحی: فضــای باغ پر شــده از صدای 
خنــده بچه هــا. پدرهــا و مادرها بــا بچه ای به 
 بغــل و کودکــی در دســت وارد باغ می شــوند 
و  شــور  خاطره انگیــز،  عصــر  یــک  در  تــا 
شــیرینی های تربیــت همزمــان چنــد فرزنــد 
را از زبــان مــادران بشــنوند. مادرانــی که تنها 
هنرشــان فرزندپــروری نبــوده و در عرصه های 

مختلف اجتماعی دستی بر آتش دارند.
ویــژه برنامــه و شــب خاطــره »از وقتــی مــادر 
شــدم« بــه همت مرکز امور بانــوان و خانواده 
بنیــاد کرامــت رضوی و با مشــارکت ســازمان 
بــرای  رضــوی  خراســان  اســالمی  تبلیغــات 
در  فرزنــدآوری  حــوزه  در  فرهنگ ســازی 

باغ اردوگاه خاتون برگزار شد.

ساعتی آسودگی همراه با آگاهی»
در باغ خاتــون بــه روی میهمانــان باز اســت و 
حضــور پرتعــداد بچه هــا در جای جــای آن به 
چشــم می آیــد. مادرهــا و پدرهــا در فضــای 
دلنشــین بــاغ از ســاعتی اســتراحت بــدون 
دغدغــه لــذت می برند. صندلی هــا در فضای 
گســترده باغ با فاصله از هم چیده شــده اند 
و کم کــم بــا حضور خانواده ها مراســم شــکل 

رسمی به خود می گیرد.
را  جدی تــر  حرف هــای  برنامــه،  اول  همــان 
مدیرکل ســازمان تبلیغات اســالمی خراسان 
شــود.  شــنیده  بهتــر  تــا  می گویــد  رضــوی 
در  صاحبقرانــی  هــادی  حجت االســالم 
ســخنانی به اهمیت فرزندآوری در این برهه 
حســاس زمانی پرداخت و گفت: اگر والدین 
امــروز آگاه و دغدغه مند نباشــند، کشــورمان 
»تلــه جمعیتــی«  دچــار  نزدیــک  آینــده  در 

خواهد شد.
حجت االســالم صاحبقرانــی، خــودش جوان 
اســت و بــه دغدغه هــا و مشــکالت زوجیــن 

جوان آشناست. 
وی بــا تأکیــد افــزود: در صورتــی کــه در چنــد 
ســال باقیمانده، فرصــت را برای پر کردن این 
خأل جمعیتی مغتنم نشماریم، مثل بسیاری 
از ملت هــای غربــی در ایــن تلــه می افتیــم که 
بیــرون آمــدن از آن چیــزی حــدود 150 ســال 
طــول می کشــد. این دوره طالیی کوتاه اســت 
چون متأسفانه دست اندرکاران فرهنگ سازی 
درخصــوص افزایــش جمعیت در کشــورمان 

دیر به فکر چاره افتادند.

اولویت مغفول مانده»
وی نقبــی بــه فرمایشــات رهبــر انقــالب زد و 
گفــت: معظم له حــدود 40 مرتبه به صراحت 
در رابطــه بــا خطــر کاهــش نــرخ رشــد ایــران 
صحبت کردند و تذکر دادند و سیاســت های 
جمعیتی را ابالغ کردند ولی هنوز به مســئله 

اولویت دار برایمان تبدیل نشده است.
»صاحبقرانــی« بــا اشــاره بــه آیه 151 ســوره 
انعــام، دلهــره از تأمین مخارج فرزند را دلیل 
افــزود:  و  کــرد  عنــوان  فرزنــدآوری  از  تــرس 
متأســفانه برخــالف آموزه هــای قرآنــی، ترس 
از فرزندآوری بیشــتر از تربیــت فرزند تبلیغ 
شده. ترس از به فقر افتادن با داشتن چند 
فرزنــد، دشــواری های چندفرزنــدی، همــه از 
فرزنــد  فرهنــگ  ترویــج  ســال ها  پیامدهــای 

کمتر، زندگی بهتر است.
این کارشناس علوم دینی با ابراز ناخشنودی 
از آمــار ســقط جنیــن در کشــورمان، ضمــن 

اســتناد بــه آیه دیگــری از قــرآن، اظهار کرد: 
وعده خداوند حق است که در آیه  31 سوره 
اســراء فرمــوده؛ »فرزندانتــان را از تــرس فقر 
به قتل نرســانید«. همه ســقط جنین ها در 
کشور ما به فتوای همه مراجع عظام به جز 
مــوارد خــاص پزشــکی، قتل نفــس محترمه 

محسوب می شود.
به گفته وی، اگر برای مردم ما خطر جمعیتی 

و گناه بزرگ فرزندکشــی جا بیفتد، کشور با 
این خطر جدی مواجه نخواهد شــد. نســل 
جــوان نیــاز آینــده هر کشــور باثبــات چه در 
مســیر رشــد و توســعه و چه در بحران هایی 
چــون جنگ تحمیلی و شــیوع کروناســت تا 

نقش آفرینی کنند.

از مسابقه تا شگفتانه»
پــس از ســاعتی حرف هــای صریــح و جــدی، 
دقایقــی بــه برگــزاری مســابقه ای مفــرح بین 
پــدران اختصــاص پیــدا کــرد. امــا آنچــه در 
ایــن بیــن جالب اســت، اینکه ایــن برنامه از 
معدود مراسمی بود که بچه ها می توانستند 
آزادانه و بدون هیچ قید و بندی حتی تا روی 
سکوی اجرا، گرم دویدن و بازی باشند چون 
این جمع به ارزش و اهمیت کودکان آشنا و 
آگاه هستند و بنا دارند که این قدر و منزلت 

را به دیگران هم بشناسانند.

یکــی از شــگفتانه های برنامــه هــم قدردانــی 
در  فعــال  و  دینــی  مبلــغ  از  متفــاوت 
مشــهد،  شــهر  حاشــیه  اجتماعــی  امــور 

حجت االسالم فیض آبادی بود. 
کســی کــه منزلــش را پایگاهــی بــرای تربیــت 
پنــج فرزنــد خــود در کنــار نوجوانــان و جوانان 
هم محله ای کرده؛ از فعالیت های قرآنی گرفته تا 
برپایی نمایش عروسکی، فعال کردن تیم های 
فوتبــال و والیبــال، کمــک بــه اشــتغال زایی و 

برگزاری مراسم عروسی و آیینی.
حدیــث خدمات ارزشــمندش به گوش رهبر 
معظم انقالب رســیده و ایشــان انگشتری را 
مخصوص حجت االسالم فیض آبادی هدیه 
کردنــد. او با گرفتن این هدیه معنوی گفت: 
همین که حاصل کارهای ما به گوش ایشان 
برســد و بدانــم بــاری از دوش حضــرت آقــا 

برداشته ام، خدا را شاکرم.

روایت های مادر و فرزندی»
ســاعتی از عصــر گذشــته و تازه مراســم گل 
انداختــه کــه اعــالم می شــود بخــش اصلــی 
یعنــی روایتگری مــادران صاحب چند فرزند 
قــرار اســت شــروع شــود. از پشــت تریبون، 
چنــد بانــو معرفــی می شــوند و اول از همــه، 
زینــب مهاجــر مــادر پنــج فرزنــد از خاطرات 
تلــخ و شــیرین فرزندپــروری تعریف می کند: 
نمی گویــم حضــور ایــن تعداد بچــه در خانه 
دردســر نــدارد، ولی شــیرینی هایش بیشــتر 
اســت. مــن در کنــار مســئولیت های مادری، 
تحصیل دانشگاهی داشته ام و همچنین به 

حفظ قرآن مشغولم.
خانوادگــی  محفــل  یــک  همســرم،  همــراه 
انــس بــا قــرآن در منزلمــان برگــزار می کنیم. 
بچه هایــم کنــار بــازی و کودکــی کــردن، بغــل 

دستم قرآن می آموزند.
مهنــاز هــروی، بانــوی 30 ســاله ای اســت که 
در همیــن ســنین جوانی، 6 فرزنــد را مادری 
می کنــد، می گویــد: موفقیــت من مــادر فقط 
در ادامــه تحصیــالت و اشــتغال اجتماعــی 
خالصه نمی شــود، معتقدم وقتی یک فرزند 
مؤمــن و محــب آل علــی)ع( تربیــت کنــم، 
بــه وظیفــه ام عمــل کــرده ام. خودم مشــغول 
فراگیــری علــوم قرآنی هســتم و فرزندانم نیز 
بــه آموختن قــرآن و نهج البالغه تمایل دارند 

و تا امروز حائز عناوینی هم شده ا ند.

روایت هایی خواندنی از  شب خاطره »از وقتی مادر شدم«

فرشتههاباهممیآیند
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حجت االسالم هادی صاحبقرانی در 
سخنانی به اهمیت فرزندآوری در این 
برهه حساس زمانی پرداخت و گفت: 

اگر والدین امروز آگاه و دغدغه مند 
نباشند، کشورمان در آینده نزدیک 
دچار »تله جمعیتی« خواهد شد
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آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول سعید حریمی

 به موجب پرونده اجرایی به شماره بایگانی۹۹۰۰۱۲۷ اجرای ثبت زبرخان فاطمه زارعی باستناد سند نکاحیه شماره 
۱۲3۱3 - ۱38۷/۱۰/۲3 اقدام به صدور اجراییه به تعداد یکصد و بیس��ت و پنج عدد س��که بهار آزادی علیه سعید 
حریمی فرزند حس��ین نموده اس��ت که پس از ابالغ اجراییه و طی مراحل قانونی حسب درخواست بستانکار اموال 
غیرمنقول به شرح ذیل: ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۱۱۹ فرعی از ۱۲۰ اصلی بخش 3 زبرخان توسط کارشناس 
رسمی مبلغ هشتصدوپنجاه میلیون رالش معادل هشتادوپنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است که پس از قطعیت 
ارزیابی جلسه مزایده در روز سه شنبه بیستم خرداد ماه سال هزاروچهارصد از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره 
ثبت اسناد و امالک زبرخان با حضور مسئولین اجرا و نماینده مقام قضایی دادگستری زبرخان تشکیل می گردد و مبلغ 
مزایده از هشتصدوپنجاه میلیون راال معادل هشتادوپنج میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 
خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. نیمعشر اجرایی و حق حراج و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. انتشار:۱4۰۰/3/3   آ۱4۰۱۷34

 سید حسن پور موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زبرخان

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

برابر رای ش��ماره ۱3۹8۶۰3۲۷۰۰۱۰۰۰۲۱3مورخ۱3۹8/۰3/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانگیر حسنلو فرزند شهبازعلی به شماره شناسنامه ۲۰8 صادره از زنجان در شش 
دانگ یک باب عمارت به مساحت ۱3۷.۶۷متر  مربع پالک 8۷۲۷۱ فرعی از ۱4اصلی  واقع در بخش ۷زنجان محرز 
گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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. آ۱4۰۱۷33
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۰3/۰3                                   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۰3/۱8

 مجتبی محمدپور -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای ش��ماره ۱3۹۹۶۰3۱8۰۱8۰۰۵3۲8م��ورخ ۹۹/۱۲/۱۹هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمید فرهمند فرزند احمد به شماره ملی ۰۰۶۲۱۶۵۷۹8 در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت ۲۵3/۱8 متر مربع مجزی شده از ۷۱ فرعی از سنگ ۲۰اصلی واقع در قریه شهرستان بخش ۱۲ گیالن ، 
که برای آن شماره ۶۲۰ فرعی در نظر گرفته شده محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 4۷4 آ۱4۰۱۷3۲
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱4۰۰/۰3/3                                تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰3/۱8 

علی نصرتی-رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

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

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱8۶۰3۰۱3۱8۶مورخ۱3۹۹/۱۲/۱8 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آفای احمد بشر زاد فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۶3۱ صادره از رشت در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۵4/4۹ متر مربع پالک فرعی 4۰3۵۰ از اصلی ۷۷ مفروز مجزی از پالک 
۱3۱ باقیمانده از اصلی ۷۷ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای ورثه سلیمان داود زاده محرز 

گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۵۷8 آ۱4۰۱۷۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۰/۰3/۰3                            تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰3/۱8 

حسین اسالمی کجیدی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شمار۱3۹۹۶۰3۰۶۰۲۲۰۰۰۹۲۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینت مزینی 
فرزندقاس��م به شماره شناسنامه33صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت۱۵4.۱۹مترمربع پالک۲4۰۵ 
فرعی از۲۷۶ اصلی واقع دربخش۱3ازمحل مالکیت رس��می  متقاضی محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روزآگهی می ش��وددر صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورس��ندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 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.  آ۱4۰۱۷۲8                                  

تاریخ انتشارنوبت اول:۱4۰۰/3/۰3                          تاریخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۰/3/۱۷
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

        آگهی فقدان سندمالکیت
نظربه اینکه آقای حس��ن غالمی فردباس��تناددوبرگ  استش��هادیه گواهی ش��ده منظم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت س��ند  مالکی��ت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت س��ندمالکیت ۵۰۰س��هم 
از۱۶۰۰۰س��هم شش��دانگ پالک۹۶4۱فرع��ی از۲۷۶ اصل��ی بخش۱3مش��هدکه متعل��ق ب��ه وی می باش��د 
بعلت بی احتیاطی مفقودش��ده اس��ت بابررس��ی دفترامالک معلوم ش��دکه س��ند ذیل دفتر3۱۶صفحه 8۹ به 
نام  وی ثبت وسندبش��ماره چاپی۶۲834۷س��ری الف س��ال8۵ صادروتسلیم شده اس��ت که برابرسند۱۹4۶۷ 
-۱۷/۰۶/۱38۶دفت��ر۱۵ فریمان به وی منتقل ش��ده اس��ت.دفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد .لذا باس��تناد 
تبص��ره ذیل ماده۱۲۰اصالح��ی قانون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هر کس نس��بت به ملک 
موردآگه��ی معامل��ه ای انجام داده یامدعی وجودس��ند مالکیت نزدخودمیباشدبایس��تی ظ��رف ۱۰روزازتاریخ 
انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل   س��ندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند 
معامله رس��می نس��بت به صدورس��ند  مالکیت المثنی وتس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ۱4۰۱۷3۰

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان 
    

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغ��ازه به پالک ۷4۰ فرعی از۱-اصلی ملکی  اق��ای محمد خدایاری واقع 
در قطعه یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4 راس س��اعت 8صبح 
ش��روع و بعمل  خواهد امد لذا بر حس��ب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می 
گردد تا در محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید 
حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین 
بعمل خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد 
ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و8۶  ائین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی 
ثب��ت ی��ا نماینده قانونی وی میتواند ب��ه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به 
اداره ثبت تس��لیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .آ۱4۰۱۷3۵                  

تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰3/۰3
اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغازه به پالک ۷3۹  فرعی از۱-اصلی ملکی  اقای محمد خدایاری واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4 راس ساعت 8صبح شروع 
و بعمل  خواهد امد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در 
محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و8۶  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .آ۱4۰۱۷3۶          
 تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰3/۰3

اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغ��ازه به پالک ۷38 فرعی از۱-اصلی ملکی  اق��ای محمد خدایاری واقع 
در قطعه یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4 راس س��اعت 8صبح 
ش��روع و بعمل  خواهد امد لذا بر حس��ب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می 
گردد تا در محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید 
حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین 
بعمل خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد 
ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و8۶  ائین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی 
ثب��ت ی��ا نماینده قانونی وی میتواند ب��ه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به 
اداره ثبت تس��لیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .آ۱4۰۱۷3۷           

    تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰3/۰3
اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغازه به پالک ۷3۵ فرعی از۱-اصلی ملکی  اقای محمد خدایاری واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4 راس ساعت 8صبح شروع 
و بعمل  خواهد امد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در 
محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و8۶  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت 
بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .آ۱4۰۱۷38       تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰3/۰3

اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه به پالک ۷33 فرعی از۱-اصلی ملکی  اقای محمد خدایاری واقع در قطعه 
یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4 راس ساعت 8صبح شروع و بعمل  
خواهد امد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل حضور 
بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند 
تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها 
برابر ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و8۶  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد . آ۱4۰۱۷3۹                  تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰3/۰3
اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغازه به پالک ۷34 فرعی از۱-اصلی ملکی خانم زینب ش��اه دوست واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4 راس ساعت 8صبح شروع و 
بعمل  خواهد امد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و8۶  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد . آ۱4۰۱۷4۰                 تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰3/۰3
اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغازه به پالک ۷3۶ فرعی از۱-اصلی ملکی  خانم زینب ش��اه دوست واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4 راس ساعت 8صبح شروع و 
بعمل  خواهد امد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و8۶  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .آ۱4۰۱۷4۱             تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰3/۰3
اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغازه به پالک ۷3۷ فرعی از۱-اصلی ملکی  خانم زینب شاه دوست واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4 راس ساعت 8صبح شروع و 
بعمل  خواهد امد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و8۶  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .آ۱4۰۱۷4۲                 تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰3/۰3
اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز

نظر به دستور مواد ۱ و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱4 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی می گردد:خانم س��عیده بافیض رودی به شناسنامه شماره ۵۹۹۶ کدملی ۰۷۶88۵۰43۶ صادره خواف فرزند 
عبدالحکیم در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 33۹/۵۰ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱34۶ فرعی از ۱۲۵ 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱4 حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت محمد سلیمانی رودی 
** کالسه ۲۱-۹8   لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار 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 
دادخواس��ت 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. آ۱4۰۱۱88
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۲/۱۹                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/3/3

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 ۱ و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱4 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:آقای محمد 
تیموری رزدابی به شناس��نامه ش��ماره ۲۷ کدملی ۰۷4۹88۵۲38 صادره تایباد فرزند محمدرضا در ششدانگ دکاکین به 
مساحت 4۶۶/3۲ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱83۶ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱4 مشهد حوزه 
ثبت ملک باخرز از محل مالکیت مرحوم حسن نظافت شهرنوی و غالمعلی انصاری** کالسه ۱۶-۹8    لذا بموجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار 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 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.آ۱4۰۱۱8۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۲/۱۹                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/3/3
رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

تایباد ثبت  حوزه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
نظر به دستور مواد ۱ و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱4 مشهد 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:آقای اویس 
ابوبکری به شناس��نامه شماره ۰۷4۰۰۵۷88۱ کدملی ۰۷4۰۰۵۷88۱ صادره تایباد فرزند کریم در ششدانگ یکباب منزل 
به مس��احت ۱4۶/۷۰ مترمربع پالک ش��ماره ۶84 فرعی از ۲۵۰ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱4 مشهد حوزه ثبت 
ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی خانم حمیده داورپناه ار مرحوم رجب داورپناه و قسمتی از پالک   کالسه 
۵۰۰-۹8  لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نماین��د و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند ک��ه در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 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.آ۱4۰۱۱۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۲/۱۹                         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

تایباد ثبت  حوزه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
نظر به دستور مواد ۱ و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱4 مشهد 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:آقای ناصر 
معصومی به شناسنامه شماره ۵۱3 کدملی ۰۷4۹۰۵۶۲۹۰ صادره تایباد فرزند دوران در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
۱۲۵ مترمربع پالک شماره 3۹۶3 فرعی از ۷۶۵ و ۱۰38 فرعی از ۲۵۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱4 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقای رامین محمدی و تمامت پالک* کالسه 448-۹۹ لذا بموجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 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 اس��ت 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.آ۱4۰۱۱۹3
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۲/۱۹              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر 
به دستور مواد ۱ و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی سید کاظم سخدری به شماره شناسنامه 
4۷3۵۰ کد ملی ۰۹3۲84۲8۰۱ صادره مشهد فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۰۱۰۲ 
متر مربع در قسمتی از پالک های شماره ۵۷8 فرعی از ۱33 اصلی و ۱4۶ اصلی واقع در اراضی سخدر و بایره ده خانی در 
بخش 3 حوزه ثبت ملک زبرخان خراس��ان رضوی از محل مالکیت خود متقاضی در هر دو پالک و حس��ین سخدری فرزند 
محمد و آقایان علی و محمد و حسن شهرت همگی سخدری فرزندان طالب از پالک ۱4۶ اصلی محرز گردیده است. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱3آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا 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 است 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 برابرماده۱3آیین 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 .آ۱4۰۱۱۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۹ /۱4۰۰/۰۲                             

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۰3/3
سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان
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