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کیانا ایزدی

از چندهال تا جنگ
از چندهال تا جنگ ،خاطرات شمسی سبحانی با تدوین گلستان
جعفریاناست .کتاببخشاندکیازخاطراتهشتسالهدفاعمقدس
وایثارگریزنانایرانیاست کهدوشبهدوشمرداناز مملکتو کشور
خوددفاع کردند.راویدراین کتاببهنقلخاطراتیتوأمباامیدوتلخی
و سایهروشنهایی از دوران کودکى ،مبارزات انقالبى ،دوران آموزش
امدادگرىدربیمارستانوحضورخوددرمناطقجنگىجنوبپرداخته
است.راویخاطرات کهدرآغازجوانی،بهجریانمبارزانانقالبپیوسته
ودر تظاهراتوپخشاعالمیهومبارزهبارژیمشاهفعالیتداشته،پساز پیروزیانقالبوآموزش
دورههای امداد و نظامی و تبلیغاتی ،وارد سپاه میشود ،سپس به مناطق ناآرام و پرهیاهوی
کردستان اعزام میشود .وی در بیمارستانهای سنندج و کرمانشاه و گروههای امداد مناطق
پرخطر انجاموظیفه میکند .پسازآن ،با آغاز جنگ تحمیلی به اهواز و اندیمشک میرود و در
بیمارستانهای این شهرها به کمک مجروحان میشتابد و درواقع از آغاز جنگ تحمیلی عراق
علیهایرانتااواخرسال1364در مناطقجنگىجنوب،بهعنواننیروىداوطلببهامدادرسانى
مجروحان جنگى میپردازد .شمسی سبحانی در این اثر به ذکر خاطرات خواندنیاش از حضور
ى فتحالمبین ،بیتالمقدس ،خیبر ،والفجر
در کردستان و مناطق جنگى جنوب و عملیاتها 
مقدماتى ووالفجریکپرداختهاست.آنچهایناثرواقعیراخواندنیترمیکند،تدوینخاطرات
یک پرستار جنگ ،از نوجوانی تا دوران هشت سال دفاع مقدس ،بهوسیله یک زن است که
بهخوبی در جایجای کتاب فضای زنانه محسوس است .عالوه بر این ،مجموعه این خاطرات
داستانی و جذاب و بهسادگی بیانشده و نویسنده از زیادهگویی پرهیزکرده است .در این اثر
 185صفحهای ،آنقدر خاطرات مستند و واقعی بیان و چنان به جزئیات پرداختهشده است
که خواننده تصویر ماجرا را مانند فیلمی داستانی در ذهن خود بازسازی میکند« .از چندهال
تا جنگ» بازگویی جریان دوستیها و رفاقتها و ارتباط بین پرستاران و ارتباط با رزمندگان،
همچنین غمها ،شادیها ،تحوالت و ازدواج آنها در جبهههای جنگ تحمیلی است و چنان
جذاب تنظیمشده که خواننده را تا پایان با خود همراه میکند.عالقهمندان به مطالعه میتوانند

این کتاب را باقیمت  15هزار تومان از انتشارات سوره مهر خریداری نمایند.
معراجالسعادة
()31

و دانستی که  :بعضی از آنها متعلق است به قوه عاقله  ،و برخی به غضبیه  ،و طایفهای به
ی کنیم  .و بدان که
شهویه  ،و بعضی به دو یا به سه قوه  .پس ما آنها را در چهار مقام بیان م 
والد ماجد حقیر  -طاب ثراه  -ابتدا بر سبیل اجمال  ،جمیع اخالق را از فضایل ورذائل بیان
فرمودهاند  ،و بعدازآن در مقامات اربع  ،تفصیل آنها و معانی و معالجات و سایر متعلقات
آنها را بیان کردهاند  )1( ،و چون فایدهای چندان بر ذکر اجمال مترتب نیست  ،ما در این
کتاب متعرض آن نشدیم .
*فصل هشتم  :مشتبه شدن صفات رذیله به صفات حسنه
از اموری که دانستن آن قبل از شروع در تفصیل اخالق و معالجات آنها الزم است  ،آن است
که بدانی که بسیار اتفاق میافتد که از بعضی مردمان صفات و افعالی چند به ظهور میآید که
در ظاهر نیک است و صاحب آنها از ارباب اخالق حسنه متصور میشود و حالآنکه چنین
نیست.پسبایدفرقمیانفضایلصفاتوآنچهشبیهبهآنهاستوحقیقتااز فضایلنیست
دانستهشود،تابرغافلمشتبهنشودوبر گمراهینیفتد.وهرکسیعیوبنفسخودرابشناسد
تاطالبفریبنخورد،وخودراصاحباخالقجمیلهنشمرد،وازتحصیلمعالیاخالقبازنماند
.پس می گوییم که  :دانستی که صفت «حکمت» عبارت است از علم به حقایق موجودات
بهنحویکه هستند  ،و الزم این  ،علمالیقین و اطمینان نفس و ثبات خاطر افتاده است  .پس
محض فرا گرفتن بعضی از مسائل بهعنوان تقلید و بیان تقریر آنها بروجه الیق بدون وثوق و
اطمینان نفس  ،حکمت نیست  ،و صاحب آن را حکیم نمینامند  ،زیرا که حقیقت حکمت
منفک نمیشود از اعتقاد جازم و تصدیق قطعی  .و یقین چنین شخصی مانند طفلی است
که خود را شبیه به مردان کند  ،و سخنان ایشان را گوید .
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خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند
 پيامهاي خود را به سامانههاي
  10002188910808

يا  50001060658119

حکمت نهج البالغه
ن کس كه از افكار و آراء گونا گون
آ 
استقبال كند ،صحيح را از خطا
خوب شناسد.

پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.
بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

سالمت

ً
در دوران کرونا داشتن اضطراب عملکردی کامال طبیعی و سالم است و درواقع
تهدیدها کمکمانمیکندتابرایمحافظتازخودماناقداماتیانجامدهیم.
ازجملهنرفتنبهجاهایشلوغیاصرفنکردنوقتبادیگران،شستندستها
و لمس نکردن صورتتان .با این احساسات نهتنها خودتان بلکه دیگران را نیز
ً
ی کنید و
ایمن نگه میدارید و با این کار دقیقا از اعضای جامعهتان محافظت م 
به تمام افراد دوروبرمان نشان دادهاید که به آنها اهمیت میدهید.

بررسی راههای برپایی مراسم عزاداری ماه محرم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی؛

شاهبیت

دشمنخطیر،حقیرتر  ازحقیر
حسن شجاعی -دبیر گروه فرهنگی
محرم کهنزدیکمیشودشهرحال
و هوای دیگری به خود می گیرد .اقامه
عزای سرور وساالر شهیدان میشود
اولویتهمه.باشکوهوباعزت.ایناتفاق
1380سالاست کهادامهداردوتاقیامت
قیامت به لطف خون سرور جوانان اهل
بهشت ادامه خواهد داشت.
مگرمیشودمحرمباشدوعزادارینباشد؛
مگر میشود یاد و نام حسین(ع) باشد و
خونی به جوش نیاید .اما این بار «این
دشمنحقیرامابسیار خطیر»تالشدارد
تا عاشقان حسینی را از گرد علم او دور
کرده و شیاطین زمینی نیز برای رسیدن
به این هدف تالشی دوچندان را آغاز
کردهاند .تبلیغات گسترده رسانههای
معاند و برخی دشمنان داخلی نیز بر این
موضوع صحه گذارده است.
اما روز گذشته رهبر فرزانه انقالب آب
پا کی را روی دست همه ریختند و اعالم
فرمودند«:همه سوگواران حسینی،
هیئتها و مداحان موظف هستند به
هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم
می کند ،عمل کنند زیرا موضوع بسیار
مهماست.بندههرچهآنهاالزمبدانند
مراعات خواهم کرد .توصیه و تأ کید من
به همه عزاداران ،هیئتها ،منبریها و
مداحان نیز این است که ضوابط ستاد
ملی کرونا باید رعایت شود ،چرا که
ا گر همین مقدار مراقبت و کنترل هم
سست شود ،فاجعهای بزرگ پدید
خواهد آمد».
اینبیاناتموجبشدتامؤمنینوعاشقان
اباعبداهلل کهجانشانرابرایهدفقیام
حسینی فدا می کنند سر از پا نشناخته
و به دنبال تحقق منویات رهبری برای
هرچهآبرومندتربرگزارشدنمحرمامسال
خود را آماده سازند .ستاد ملی کرونا نیز
که پیشازاین در دستورالعملی شرایط
و الزامات برگزاری مراسم محرم را اعالم
کردهبودوحاال تنهامیماندرعایتدقیق
آن و در کنارش برپاداشتن علم حسینی.
بیانصافی است ا گر نگوییم در این ایام
شیو ع کرونا ،مساجد و هیئتهای

متدینینومتولیانمساجدومکانهای
مذهبیبهواسطهتقیدی کهدارنددر اجرای
دستورالعملهاخودرامکلفشرعیوانسانی
میدانندوبههمیندلیلاینمرا کزاز کمترین
مبتالیان به کرونا محسوب میشوند

مذهبی بیشترین دغدغه را در رعایت
دستورالعملهای ستاد ملی کرونا
داشتند و شا گردان مکتب حسین(ع)
برای حفظ جان مؤمنین از هیچ تالشی
فروگذار نبوده و کمکهای مؤمنانه و
برپایی مراسم شب قدر امسال نشان
داد کهبهچهمیزاندر اینزمینهدغدغه
دارند .حتما میشود هم رعایت کرد و
هم مجلس عزای حسینی را اقامه کرد.

حسینی کهبرایادایحقالناسآنهمه
دلواپسونگرانبود،حتمامریدانشهم
به تبعیت از ارباب الزامات حفظ سالمت
مهماناناورافراهمخواهند کردوسربلند
از این آزمون بیرون خواهند آمد.
برای تبیین بیشتر این موضوع گپ و
گفتیباحجتاالسالمسیدمحمدمحسن
روحاالمینی،مدرسحوزهداشتیم کهدر
ادامه بخشهایی از آن را میخوانید.
وی در ابتدا با اشاره به اینکه در روزهایی
کهدولتبهدلیل کرونامحدودیتهایی
را برای بازگشایی مرا کز مختلف کشور در
نظر داشت گفت :اما در عمل دیدیم که
مساجدومرا کزمذهبییکیاز سالمترین
فضاهایی بودند که در عین نگرانی از
بابتشیوع کرونادر رعایتپروتکلهای
بهداشتی موفق عمل کردند.
حجتاالسالم روحاالمینی ادامه داد:
متدینینومتولیانمساجدومکانهای
مذهبی بهواسطه تقیدی که دارند در
اجرایایندستورالعملهاخودرامکلف
شرعیوانسانیمیدانندوبههمیندلیل
این مرا کز از کمترین مبتالیان به کرونا
محسوب میشوند .در ایام ماه محرم
نیز قطعا این تکلیف سنگینتر بوده
و این عزیزان برای اجرای همهجانبه
دستورالعملهای ستاد ملی کرونا عمل
خواهند کرد و اجازه نخواهند داد جان
مردم به خطر بیفتد.

شب ِف راق که داند که تا سحر چند است؟

سعدی

مگر کسی که به زندان عشق ،دربند است…

توییتر

این استاد حوزه با اشاره به اینکه رعایت
حقالناس از اولویتهای متدینین و
مؤمنان است خاطرنشان کرد :شما
ببینید در ایامی که کمکهای مؤمنانه
از سوی خیرین انجام میشد و یا در
شبهای قدر تمامی پروتکلها از سوی
این عزیزان رعایت شد تا خداینکرده
کسی دچار مشکل نشود .به همین
دالیل،اطمینانخاطردرستادملی کرونا
ایجاد شد تا مجوز صدور برگزاری مراسم
محرم امسال را صادر نماید.وی سپس
به اعتقاد و توسل شیعیان به اهلبیت
بهعنوان یکی از راههای دوری بال و آفت
اشاره کرد و افزود :نباید تنها نگاه ما به
مسائل جهان دنیوی و الئیک باشد،
بلکه باید در نظر بگیریم که اقبال و توجه
به ائمه و توسل به این عزیزان میتواند
بسیاری از مشکالت ظاهری این جهان
را رفع نماید .ا گر این نگاه را در کنار رعایت
مسائلبهداشتیداشتهباشیمخواهیم
دید که خیر بیشتری نصیب بشر شده و
ان شاءاهلل در سایه توسل به ائمه و در
رأس آنها سید و ساالر شهیدان بال از
جامعه دور شود.این استاد حوزه در
ادامه به تالشهای کادر درمان در این
روزهای کروناییاشاره کردوبابیاناینکه
رعایت دستورالعملهای بهداشتی در
ایام محرم میتواند زحمات این عزیزان
را کاهش دهد تصریح کرد :بر اساس
آنچه ستاد ملی کرونا ابالغ کرده برگزاری
مراسم عزاداری محرم امسال در صورت
توجه به محدودیتها منعی ندارد اما
این موضوع نباید سبب شود که برخی
از عزاداران حسینی از رعایت این موارد
سرباز زنند.بایدتوجهداشت کهعزاداری
امامحسین(ع)برایمابهعنوانفضایی
در جهت ارتقاء فضائل انسانی و توجه به
ی گیردوا گر
سیرهائمهمعصومینصورتم 
بنا باشد که این امر محقق شود بایستی
کهدستورالعملهایبهداشتینیزرعایت
شودتاانشاءاهللبهبرکتاینعزاداریها
لطفوعنایتخداوندمتعالشاملحال
بشر شده و این ویروس منحوس هرچه
زودتر از جامعه رخت بربندد.

عکسنوشت

محمدرضا عباسی/مهر

مراسم دعای روز عرفه پنج شنبه با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و در فضای
باز مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

آ گهی مزایده عمومی

نوبت اول

واگذاری وفروش امالک شماره 99/21-22
اداره کل راه وشهرسازی استان گیالن به نمایندگی از سازمان ملی زمین ومسکن  ،درنظردارد امال ک و مستغالت تحت اختیار خود را ازطریق
مزایده عمومی وفراخوان ماده  100قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقرررات مالی دولت باجزییات مندرج دراسناد مزایده وبا
بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت( )setadiran.irبه صورت الکترونیکی وا گذار و یا به فروش رساند
مهلت دریافت اسناد مزایده:تا تاریخ 99/5/25
تاریخ انتشار ا گهی از 99/5/11
مهلت ارسال پیشنهاد :تا مورخ  99/5/27تاریخ بازگشایی 99/5/30:ساعت  9صبح
ضمنا باتوجه به اینکه درسامانه تدارکات الکترونیکی حین مزایده امکان تغییر مهلت های تعیین شده فوق وجود دارد لذا مال ک عمل زمان
نهایی تعیین شده در سامانه می باشد

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر
رای شماره 12002056هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملک
نکا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی سیده صغری رمضانی فرزند سید آقا
به شماره ملی  4999532972ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  33-30متر مربع جهت تجمیع با پال ک  792فرعی
قسمتیاز پال ک4اصلیبه کالسه523-98واقعدر اراضی کلبستانبخش9
ثبت نکا خریداری شده از سید صالح رمضانی مالک رسمی محرز گردیده لذا

به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود تا در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض
دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 1399-5-11
تاریخ انتشار نوبت دوم1399-5-25
م الف 19903373
محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نکا

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره12000007
هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بال معارض
متقاضی صدیقه ابراهیمی ششکی فرزند حافظ به شماره ملی 2080212370
ششدانگعرصهواعیانیکقطعهزمینبابنایاحداثیبهمساحت189-78متر
مربعقسمتیاز پال ک28اصلیبه کالسه217-15واقعدراراضی کلبستانبخش9
ثبتنکاخریداریشدهاز علیرضاییوفاطمهامینیمالکرسمیمحرز گردیدهلذا
بهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشودتادر صورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایندبدیهیاستدر صورتانقضاءمدتمذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-5-11
تاریخ انتشار نوبت دوم1399-5-25
م الف 19903374
محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نکا

آ گهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینوتکلیفوضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای  98/16247هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال
معارض متقاضی اقای شعبانعلی سورکی فرزند رمضان درششدانگ یکقطعه
زمین بابنای احداثی به مساحت  91/01متر مربع به شماره کالسه 92/1668
قسمتی از پال ک - 11اصلی واقع دراراضی زیروان بخش  18ثبت بهشهرمحرز
گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبتی به فاصله  14آ گهی
میشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضاعتراضی
داشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخود
را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مفررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/25
م الف 19903570
رئیس اداره ثبت اسناد وامال ک بهشهر علیمراد بابایی

ردیف

مشخصات

مبلغ پایه
کارشناسی(ریال)

مبلغ تضمین شرکت
درمزایده(ریال)

نشانی

شماره ثبت سیستمی
درسامانه تدارکات
الکترونیکی دولت

1

فروش نقدی ششدانگ  یک باب منزل
مسکونی واقع دراستارا   -خیابان  شهید
زاهدان (سربازگمنام) -خیابان  19متری
روبروی اداره ابیاری شهرستان استارا به
مساحت 259/25مترمربع

8/160/000/000

408/000/000

استارا-خیابان
شهیدپورزاهدان(سربازگمنام)-
خیابان 19متری روبروی اداره
ابیاری -ضلع شرقی دفتر نمایندگی
مهندسی استارا

2099000026000021

2

واگذاری یک قطعه زمین با کاربری
فرهنگی واقع درشهرک امام خمینی فومن
به مساحت  654/87مترمربع بصورت
 35درصد نقدوالباقی  دراقساط 5ساله

10/084/998/000

504/249/900

فومن – شهرک امام خمینی(ره)

2099000026000022

رعایت موارد ذیل الزامی است:
-1برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد
مزایده  ،پرداخت تضمین شرکت درمزایده(ودیعه)  ،ارسال پیشنهاد قیمت واطالع ازوضیعت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین طریق
امکان پذیرمی باشد
-2کلیهاطالعاتامال کومستغالت(مشخصات،شرایطونحوهوا گذارییافروش)در برداعالنعمومیسامانهمزایدهقابلمشاهده،بررسی
وانتخاب میباشد
-3عالقه مندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)باشماره های ذیل تماس حاصل
نمایند:مرکزپشتیبانی وراهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها درسایت سامانه ( )www.setadiran.irباثبت نام /پروفایل مزایده گر موجوداست
شرایط ومدارک الزم جهت شرکت درمزایده:
-1رعایت شرایط مزایده براساس اطالعات منتشرشده درسامانه الزامی می باشد
-2درامال کموردوا گذاری(ردیفاول)،باتوجهبهاینکهطبقماده100قانونالحاقموادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتدولتانجاممیشود
لذا الزم است متقاضیان اسناد ومدارک صالحیت خودرا به همراه اصل ضمانتنامه بانکی یااصل فیش واریزی بابت تضمین شرکت درمزایده ،
یک روز قبل از زمان بازگشایی پیشنهادات ،تحویل دبیرخانه ساختمان شماره  2اداره کل راه وشهرسازی استان گیالن نمایند
 -3متقاضیان محترم درمزایده الزم است مبلغ تضمین شرکت درمزایده(پنج درصد قیمت پایه) رابه یکی ازروش های زیرپرداخت نمایند:
)1ضمانت نامه بانکی درغالب یک دوره سه ماهه که برای یک دوره دیگرقابل تمدید باشد بعنوان ودیعه دریافت گردد واصل ضمانت نامه
راتاقبل از روزبازگشایی پا کت به دبیرخانه اداره کل راه وشهرسازی واقع درساختمان شماره 2تحویل دهندورسید دریافت نمایند
 )2به صورت الکترونیک وازطریق درگاه سامانه ستادپرداخت نمایند
)3به صورت وجه نقد درقالب فیش به شماره حساب  4001037106372777بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده
واریزنمایند
کدپستی 41638-33111:شماره ملی دستگاه 14002905405:کداقتصادی21763244140000:
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/13:

اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی گیالن

