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وهشگر حوزه عفاف مدّرس و پژ

ــالـــــروز بزرگداشت شهدای مسجد  در س زندگي ــاد که جمعی از مؤمنین غیور، علیه سبك  گوهرش
ــریف  ــف حجاب رضاخانی اعتراض کرده و در این راه جان ش کش
خود را از دست دادند و در روز ملّی عفاف و حجاب، بر آن شدیم 
ــخ یک سؤال مهم در زمینه عفاف و حجاب بپردازیم و  تا به پاس
ــاً  ــد؟ اساس ــت که حجاب باید اولویّت چندم باش آن این اس
ــامی  حجاب باید در چه مرتبه ای از اهمّیت برای نظام اس

ــد؟ چه میزان از توان و نیروی نظام اسامی باید  ــته باش قرار داش
هزینه کرد مسأله حجاب و کیفّیت پوشش افراد جامعه شود؟

ــه عده ای  ــای کنونی ک ــؤاالت، در فض ــرح این س ــاید ط ش
ــی ناآگاهانه و  ــده و برخ ــا اهداف از پیش تعیین ش ــه و ب آگاهان
ــی از قبیل »حجاب  ــهرت، به طرح مباحث ــب ش صرفاً جهت کس
ــاند که گویا  اختیاری« می پردازند این مطلب را به ذهن برس
ــتای تضعیف جایگاه حجاب  ــؤاالت در راس هدف از این س
ــطح حاکمّیت و اجتماع باشد تا فضای بازتری برای  در س
ــود. حال آنکه غرض  ــزی و بی بندوباری فراهم ش هنجارگری

نگارنده مقاله قطعاً چنین نیست؛ بلکه کامًا بر عکس است.
ــاس فتاوای اکثریّت قریب به  ــش شرعی براس حجاب و پوش
اتّفاق مراجع عظام، یکی از ضروریات دین مبین اسام است و اگر 
کسی از روی عمد و توّجه، آن را انکار کند از اسام خارج شده و 
مرتّد شمرده می شود. حجاب و کیفّیت پوشش، یکی از مهمترین 
ــنجِش میزان تدیّن افراد یک جامعه است و عیار  شاخص های س
ــان به حجاب و پوشش اسامی  دین داری آنان با میزان پایبندیش

به عنوان مهمترین نماد دین داری سنجیده می شود.
در باب کیفّیت پوشش افراد جامعه خصوصاً زنان، هم در قرآن 
ــّدت  ــان از ش و هم در روایات مطالب متعّددی وجود دارد که نش
اهتمام به این فریضه الهی است که باید حکومت اسامی به عنوان 
ــبت به تدارک تدابیر الزم برای بسترسازی  مجری احکام دین، نس
ــا باشد و پس از  ــطح اجتماع کوش و تحّقق این فریضه الهی در س
ــبت به  ــر معّظم انقاب درباره وظیفه حکومت نس اظهارنظر رهب
تحّقق حجاب در سطح جامعه دیگر جای هیچ شکی باقی نمی ماند 
ــامی جهت تحقق حجاب اسامی در  ــئولین نظام اس که باید مس

سطح اجتماع اعمال مدیریّت کرده و تدابیر الزم را بیندیشند.
ــت، آن است که حجاب  اّما آنچه در این مقاله مورد بحث اس
و پوشش اسامی با توّجه به اهمّیت بسیارش، باید اولویّت چندم 

ــوان و نیروی حکومت  ــد؟ باید چه میزان از ت ــامی باش نظام اس
اسامی صرف مسأله حجاب بشود؟

اهمّیت این مسأله از آن جهت است که اگر در مقوله مدیریّت 
ــته  فرهنگی و اخاقی جامعه، امر اهّم و اولِی از حجاب وجود داش
ــامی تمام تمرکز و توان خود را متوّجه امر مهم  باشد و نظام اس
ــود و  ــاب کند در آن صورت مصلحت آن امِر اهّم فوت می ش حج
ماجرا آنجا حیاتی تر می شود که تحّقق امر مهّم ]حجاب[ منوط به 
تحّقِق آن امِر اهّم باشد و این بدان معناست که اگر در این فرض، 
تمام نیرو و توان حکومت بر امر مهّم متمرکز شود و امر اهّم مورد 
غفلت قرار گیرد؛ هم مصلحت امر اهّم و هم مصلحت امر مهّم، هر 
ــد و هیچکدام از آن دو محّقق نخواهند شد که  دو فوت خواهد ش

به نظر می رسد مسأله حجاب از این قبیل است.
حجاب شرعی، یک استانداردسازی از سوی شارع مقّدس در 
ــت تا لباس و پوشش آنها  ــش و لباس افراد جامعه اس زمینه پوش
از کارکرد الزم برخوردار باشد. قرآن کریم درباره لباس و پوشش 
ظاهری و کارکردهای آن چنین می فرماید: »ای فرزندان آدم، به 
ــی که عورت های شما را بپوشاند و لباسی که  یقین بر شما لباس
ــد نازل کردیم )مواد اولیه آن را در زمین  ــما باش زیب و زیور ش
آفریدیم و استعداد تهیه آن را به شما دادیم( و البته لباس تقوی 
ــت. اینها از آیات و نشانه  های خداوند )برای مردم( است،  بهتر اس

باشد که متذکر شوند«.
ــوان موهبتی خدادادی  ــن آیه، لباس را به عن ــد در ای خداون
ــدان آدم عطا کرده و  ــد که به عنوان تکریم، به فرزن بیان می کن
دو کارکرد برایش بیان می کند: ۱- پوشاندن زشتی های ظاهری 

۲- جمال و زینت
ــخن از لباس  ــه آیه، خداوند در مقابل لباس ظاهری، س در ادام
ــوا را برتر از لباس  ــی یعنی »تقوا« به میان می آورد و لباس تق باطن
ظاهری برمی شمارد. خداوند متعال از تقوا با عنوان لباس تعبیر کرد؛ 

ــان مانند نسبت لباس است در ظاهر  ــبت تقوا در باطن انس زیرا نس
ــتی های ظاهری را  ــان. همانطور که لباِس ظاهری، عورات و زش انس
می پوشاند و همچنین موجب زینت و جمال ظاهری می گردد؛ تقوا 
نیز سبب می شود تا رذائِل نفِس انسانی پوشیده بماند و نه تنها انسان، 

از رسوایی مصون بماند بلکه به خوش سیرتی نیز شناخته شود.
ــریفه، بیانی نورانی از امام باقر)ع( پیرامون لباس  ذیل آیه ش
ــوا و خیر و بهتر بودن آن وجود دارد که غرض ما از طرح این  تق
آیه را روشن می سازد. »عّفت: مهار نفس و خویشتن داری از آنچه 

حال و شایسته نیست«.
ــن  روایت بیانی دارند که وجه برتر بودن  حضرت در ادامه ای
ــن می سازد. »فرد عفیف حتی  لباس تقوا را بر لباس ظاهری روش
ــتی هایش ظاهر نمی شود  اگر برهنه از لباس ظاهری بماند باز زش
ــه می کند و خود را حفظ می کند[ ولی شخص فاجر  ]عّفت پیش
ــد باز  ــانده باش و غیرعفیف حتی اگر تمامِی بدنش را لباس پوش

زشتی هایش آشکار می شود«.
همانطور که حضرت بیان فرموده است؛ برخورداری از عفاف، 
ــد، پوشش  ــوایی حفظ می کند و اگر عفاف نباش ــان را از رس انس
ــازی عیوب و زشتی  ظاهری نیز کارکرد خود، که همان مستورس
ــت می دهد و به همین جهت است که خداوند  ــت را از دس هاس

متعال فرموده است که لباس تقوا و عفاف بهتر است.
ــأله و دغدغه  ــش حضرت، باید مس ــاس فرمای بنابراین براس
ــد؛ زیرا فقط زمانی لباس  اصلی، رعایت لباس باطنی )عفاف( باش
ظاهری بهره ورِی الزم را داراست که انسان، لباس باطنی عفاف بر 
تن داشته باشد. لذا آنچه از اهمّیت اّول برخوردار است و امر اهّم 
ــمرده می شود، عفاف و خودکنترلی است. زیرا عفاف مهمترین  ش
ــت. این مطلب، به  ــتوانه، برای کارآمدی پوشش ظاهری اس پش
ــد؛ بلکه جایگاه بس  ــه از اهمّیت لباس ظاهری نمی کاه هیچ وج

سترگ و مهم تر را برای لباس باطنی یعنی عفاف بیان می کند.
ــامی، تمام توان و نیروی فرهنگِی خود  بنابراین اگر نظام اس
ــش ظاهری کند  ــرف تبلیغ و ترویج حجاب، به عنوان پوش را ص
ــبت به مدیریّت عفاف و خویشتن داری افراد  ــوی دیگر نس و از س
جامعه، غفلت یا کوتاهی داشته باشد؛ نه تنها در تحّقق حجاب در 
سطح جامعه توفیق نخواهد داشت؛ بلکه روز به روز وضع پوشش 

افراد جامعه بدتر و مظاهر بی عّفتی علنی تر خواهد شد.

ــراد جامعه را به خودکنترلی  ــا زمانی که حکومت نتواند اف ت
ــاند؛ هیچ اقدام بیرونی، اعّم از  ــتن از درون برس و مدیریّت خویش
اقدامات تبلیغی و انتظامی، کارآمدِی الزم را نخواهد داشت و در 
این شرایط، کشف حجاب سلبریتی ها در خارج کشور، باال رفتن 
ــی، افزایش آمار تجاوز،  ــار مبتایان به ایدز از راه ارتباط جنس آم
افزایش آمار سقط جنین، افزایش آمار فرزندان بی پدر، گسترش 

بدپوششی و تبّرج و...، امری متوّقع و گریزناپذیر خواهد بود.
ــتوانه و  ــر در مدیریّت جامعه، حیا به عنوان مهم ترین پش اگ
ــود و اگر زینت المجالِس همایش ها  عقبه عفاف، نادیده گرفته ش
ــند که نه در گفتار و رفتار،  ــلبریتی هایی باش و محافل دولتی، س
ــش و نه در زندگی شخصی و یا حرفه ای، هیچ رنگ و  نه در پوش
بویی از حیا و عّفت ندارند، دیگر چطور می توان از جوانان انتظار 

حیا و عفت مئابی در کف خیابان داشت؟
ــگاه باشد، نه  ــینمایی که قرار است دانش ــینما، س اگر در س
ــریال های رسانه ملّی، روابط آزاد بین  ابتذال کده و در فیلم ها و س
ــود و اگر در جراید و صفحات نخست  ــازی ش دو جنس، عادی س
ــران به امری عادی  ــای بزک کرده زنان و بازیگ ــات، چهره ه مج
تبدیل شود، دیگر نباید از آمار باالی روابط دوستی بین دختران 

و پسران و آمار باالی واردات لوازم آرایشی تعّجب کرد.
ــاهل و تسامح دمیده شود و به  و اگر در جامعه ای روحیه تس
ــی و یا غیره از پرداختن به فضائل اخاقی به  جهت اغراض سیاس
عنوان ایده ال ها پرهیز شود، دیگر نباید هیچ انتظاری برای تحّقق 

عّفت عمومی وجود داشته باشد.

کالم پایانی
اگر خواهان افزایش تراز پوشش اسامی در بین آحاد جامعه 
هستیم باید اولویّت نخست در مدیریّت فرهنگی، بر ترویج روحیه 
عفاف گرایی بین آحاد جامعه خصوصاً زنان و دختران باشد که اگر 
ــود ناخودآگاه التزام عملی به حجاب و پوشش  این امر محقق ش
ــطح اجتماع نیز پررنگ تر خواهد شد و اگر روزی  ــامی در س اس
ــئوالن، این بشود که چرا زنان ما به ورزشگاه  اولویّت نخست مس
نمی روند یا چرا پخش زنده مسابقات ورزشی ندارند یا چرا اجرای 
ــرت تک خوان زن ندارند، در آن هنگام است که باید فاتحه  کنس

عفاف و حجاب را در چنین جامعه ای خواند.  فارس

چگونه انتظار حیا و عفاف از جوانان داریم وقتی...

حجاب اولوّیت چندم؟

تسليم  با  انصارى  افخم  خانم  اينكه  به  نظر  مالكيت  سند  المثنى  فقدان  آگهى   
 1397/3/6 14864 مورخ  استشهاديه محلى مصدق شده طى شماره  2 برگ 
تقاضا  تهران و برگ  ثبتى  381 حوزه  اسناد رسمى شماره  توسط دفترخانه 
به  مالكيت  سند  گرديده  مدعى   1397/3/6 مورخ   007548 وارده  شماره  به 
در  واقع   6 قطعه  آپارتمان  دستگاه  يك  دانگ  شش   702554 سريال  شماره 
شرق طبقه 3 به انضمام انبارى قطعه 7 و پاركينگ قطعه 3 به پالك  51471 
انصارى  افخم  خانم  نام  به  تهران   2 بخش  در  واقع  اصلى   -7022 از  فرعى 
درخواست  و  گرديده  مفقود  زباله  دفع  احتمال  علت  به  شد  تسليم  و  صادر 
مراتب  لذا  است  نموده  را  خود  موصوف  پالك  مالكيت  سند  المثنى  صدور 
در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه 
انجام  ادعاى  كسى  چنانچه  تا  شود  مى  آگهى  روزنامه)  (همين  كثيراالنتشار 
را  خود  نزد  مالكيت  سند  اصل  وجود  يا  و  مذكور  ملك  به  نسبت  معامله 
خود  اعتراض  روز   10 مهلت  ظرف  آگهى  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد  داشته 
رسيدگى  مورد  تا  نمايد  ارائه  منطقه  اين  به  مالكيت  اصل سند  انضمام  به  را 
ارائه  به  مالحظه  و  رويت  از  پس  مالكيت  سند  اصل  است  بديهى  گيرد  قرار 
مالكيت  سند  اصل  ارائه  بدون  اعتراض  به  ليكن  شد  خواهد  اعاده  دهنده 

نمى شود.  داده  اثر  ترتيب 

 در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى المثنى سند مالكيت 

پالك مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد. 

 13356/ م الف                 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نارمك – شهميرزادى

 آگهى فقدان سند مالكيت آقاى رضا اميدى (مالك) با تسليم دو برگ استشهاديه 
محلى مصدق كه تحت  شماره 25949 مورخ 97/3/6 دفترخانه رسمى 759 تهران 
و برگ تقاضاى وارده به شماره 13243 تاريخ 97/4/9 مدعى فقدان سند مالكيت 
1/5 دانگ مشاع از شش دانگ مشاع يك باب مغازه تجارى واقع در جنوب شرق 
طبقه همكف به مساحت 38/94 مترمربع قطعه دوم تفكيكى به شماره 6508 فرعى 
از 1322- اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 841 فرعى از اصلى مذكور واقع در 
بخش ده تهران به انضمام دو واحد پاركينگ به مساحت هر كدام يازده مترمربع 
قطعه شماره هاى 11 و 12 واقع در جنوب محوطه مشاعى طبقه همكف با قدرالسهم 
از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه 
اجراى آن.   ذيل ثبت به شماره 69283 صفحه 157 دفتر 304- امالك به شماره 
چاپى 322717 به نام آقاى رضا اميدى صادر و تسليم گرديده است به علت جابه 
جايى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى آن را نموده است لذا 
مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه 
كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را داشته باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند 
مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد اصل سند مالكيت پس 
از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت 
ترتيب اثر داده نخواهد شد.   در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت مقرر 
قانونى المثنى سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد. 
 13351/ م الف                 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيبادشت – شكورى

آگهى فقدان سند مالكيت نظر به اينكه آقاى روح اله اميرحسينى به وكالت از مالك 
به استناد نامه شماره 25086 مورخ 97/2/1 دفترخانه 1053 تهران با تسليم دو 
برگ استشهاديه محلى مصدق شده طى شماره 11688 مورخ 1397/4/3 توسط 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 1053 حوزه ثبتى تهران و برگ تقاضا به شماره 
وارده 1078012339 مدعى فقدان سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به 
مساحت 47/04 مترمربع به شماره 48953 فرعى از 1 اصلى مفروز و مجزى شده 
از شماره 41282 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 12 تهران ذيل ثبت صفحه 
دفتر به شماره چاپى 367070 به نام خانم رحيمه خواتون زلفى ثبت و صادر و 
تسليم گرديده است.   به علت جا به جايى مفقود گرديده و درخواست المثنى سند 
مالكيت پالك موصوف را نموده است لذا مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود تا چنانچه 
كسى ادعاى انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد 
خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود 
را به انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد 
بديهى است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد 
شد ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمى شود.   در 
صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى المثنى سند مالكيت پالك 

مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد. 
 13363/ م الف         رئيس اداره ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران- غالمرضا غضنفرى

نشانى:  به  محمدعلى  فرزند  حدادى  به حسين  وسيله  بدين  اجراييه  ابالغ  آگهى   
تهران، شيرخورشيد، سليمانى جنب مسجد حاج مجيد كاشى 99 ابالغ مى شود: 
خانم فاطمه حدادى به استناد سند شماره 2470 دفتر ازدواج شماره 204 تهران 
براى وصول مبلغ 80 هزار ريال وجه رايج به نرخ روز بدهى شما بابت پرونده 
اجرايى كالسه 9700609 مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده كالسه فوق در 
اين اداره تشكيل و در جريان اقدام است لذا چون طبق گزارش مامور پست آدرس 
تعيين شده در اجراييه شناخته نشده و بستانكار نيز نمى تواند آدرس دقيق شما 
را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد و براى اين اداره هم آدرس شما معلوم نيست به 
استناد تقاضاى بستانكار مفاد اجراييه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجراييه محسوب مى گردد اقدام به پرداخت بدهى 

خود ننماييد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه شما تعقيب مى گردد. 
اداره پنجم اجراى اسناد رسمى تهران الف                                13361/م 

بدين  رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آيين   18 ماده  طبق  اجراييه  ابالغ  آگهى   
دوم  فلكه  نشانى  به  ابوالقاسم  فرزند  منتظرمقدم  شاملو  على  آقاى  به  وسيله 
كالنتر  تدى  آقاى  كه  شود  مى  ابالغ   12 پ   12 الله  فردوس،  بلوار  صادقيه، 
مورخ   447346 برگشتى شماره  فقره چك   1 براى وصول  نماگردى  اوهانيان 
1396/3/31 به مبلغ 4/000/000/000 ريال به عهده بانك ملى شعبه ارديبهشت 
تشكيل  اداره  اين  در   9701162 كالسه  به  پرونده  و  اجراييه صادر  شما  عليه 
عدم شناسايى  بر  مبنى  ابالغ  مامور   1397/3/29 مورخ  گزارش  به  توجه  با  و 
آدرس شما در متن سند ابالغ قانونى به شما ميسر نبوده و بستانكار هم اعالم 
به  لذا  نمايد،  معرفى  واقعى  ابالغ  جهت  را  شما  از  آدرسى  تواند  نمى  نموده 
موجب تقاضاى بستانكار طى وارده به شماره 14014352 مورخ 1397/4/6 و 
طبق ماده 18 آيين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجراييه 
اقدام  خود  بدهى  پرداخت  به  نسبت  روز  بيست  ظرف  چنانچه  است  محسوب 

ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. 
   13358/م الف                                  اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران

آگهى فقدان سند مالكيت نظر به اينكه خانم مرواريد بيرانوند برابر وكالت نامه شماره 
97811 مورخ 85/4/19 دفترخانه 9 شهررى به وكالت از طرف آقاى اكبر بيرانوند 
(مالك) و برگ به شماره 34870 مورخ 96/9/19 با تسليم دو برگ استشهاديه محلى 
مصدق شده طى شماره هاى 12638 مورخ 96/9/12 توسط دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 30 تهران مدعى فقدان سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه اول 
تفكيكى واقع در طبقه اول به مساحت 106/70 مترمربع به انضمام انبارى قطعه سوم 
تفكيكى به مساحت 13/5 مترمربع به پالك ثبتى 2/18340 فرعى از اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك 17360 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 12 تهران مورد ثبت 
ذيل ثبت شماره 26970 صفحه 548 دفتر جلد 141 امالك و به شماره چاپى 644344 
به نام خانم كبرى شاه ميرى ثبت و صادر و تسليم گرديده و سپس به موجب سند 
شماره 83218 مورخ 79/2/23 دفترخانه 391 تهران به اكبر بيرانوند منتقل شده است 
و برابر استشهاديه ابرازى به علت سهل انگارى مفقود گرديده و درخواست المثنى 
سند مالكيت پالك موصوف را نموده است لذا مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود تا چنانچه 
كسى ادعاى انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود 
را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به 
انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد بديهى 
است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد ليكن 
به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمى شود.   در صورت عدم 
وصول واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى المثنى سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به 

متقاضى تسليم خواهد گرديد. 
 13349/ م الف                كفيل اداره ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران - غالمرضا غضنفرى

مالك شش دانگ يك باب   آگهى فقدان سند مالكيت آقاى بيت اله پهلوان اصالتا" 
خانه احداثى در يك قطعه زمين به مساحت 61/42 مترمربع به شماره پالك ثبتى 
1400 فرعى از 4418 اصلى مفروز و مجزى شده از اصلى مذكور واقع در بخش 7 
تهران كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 81742 صفحه 195 دفتر 547 به شماره چاپى 
19882 به نام غالمعلى ايمانى طهرانى صادر و تسليم شده است سپس مع الواسطه 
و به موجب سند قطعى شماره 97414 مورخ 74/4/8 دفترخانه 62 تهران به بيت اله 
پهلوان انتقال يافته است سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهاديه كه به  امضاء 
شهود رسيده است و ذيل يكى از آنها طى شماره 23648 مورخ 96/12/3 توسط 
دفترخانه 359 تهران گواهى امضاء گرديد مدعى است كه اصل سند مالكيت به 
علت سرقت مفقود گرديده است و تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت ملك مذكور 
را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى 
مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند 
مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهى به اين منطقه 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهى است 
كننده  ارائه  به  مالكيت  سند  اصل  مجلس  صورت  تنظيم  از  پس  صورت  اين  در 
مسترد خواهد شد و صدور المثنى سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذى 
صالح قضايى خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذكور و عدم هرگونه اعتراض 
اين منطقه نسبت به صدور المثنى سند مالكيت اقدام خواهد نمود.   درخصوص 
سرقت نامه شماره 96/6071/020199/480 مورخ 96/11/10  كالنترى 159 تهران 

ارائه شده است. 
 13365/م الف                  كفيل اداره ثبت اسناد و امالك خاوران – بهروز جشان

برگ  دو  ارائه  ضمن  مالك  باباجانى  صفا  آقاى  وكيل  مالكيت  سند  فقدان  آگهى   
استشهاديه محلى مصدق به شماره 98399 مورخ 1397/2/29 دفترخانه 64 تهران 
مدعى است كه سند مالكيت شش دانگ آپارتمان قطعه 7 تفكيكى واقع در شمال طبقه 
سوم به مساحت 51/26 مترمربع به شماره 3592/1263 اصلى مفروز و مجزى شده 
از پالك 497 فرعى از اصلى مرقوم واقع در بخش 7 تهران ذيل ثبت 376509 صفحه 
408 دفتر امالك 2321 به شماره چاپى 49220 به نام صفا باباجانى ثبت و صادر 
شده است و طبق سند رهنى 9462 – 83/3/30 دفترخانه 454 در رهن بانك مسكن 
مى باشد به علت اسباب كشى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى مورخ 72/9/2 ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود مى 
باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت 10 روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نماييد 
تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مهلت مزبور و نرسيدن واخواهى 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
شعبانى  13347/م الف                           رئيس ثبت منطقه پيروزى تهران – 

و  كيهانى  ميالد  و  كيهانى  كامبيز  آقايان  مالكيت  سند  فقدان  آگهى  نويس  پيش 
با تسليم استشهاديه گواهى شده شماره 55032 الى  خانم ميالو كيهانى اصالتا" 
55034 مورخ 96/9/17 دفتر اسناد رسمى شماره 244 تهران طى درخواست وارده 
اينكه اسناد مالكيت 4/5 دانگ مشاع از شش  9003956 مورخ 97/2/22 با اعالم 
دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه 5 به مساحت 117/42 متر مربع 
كه مقدار 40/5 مترمربع آن بالكن است قطعه 28 تفكيكى به شماره 202 فرعى از 
3274- اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 13 فرعى از اصلى مذكور واقع در 
بخش 3 تهران به انضمام انبارى قطعه 6 تفكيكى به مساحت 14/43 مترمربع واقع 
در طبقه زيرزمين ذيل ثبت 182557 و 176998 صفحه 389 و 113 دفتر امالك 
1207 و 1166 طى شماره چاپى 146125 و 199516 به نام خانم معصومه كريمى 
زند نسبت به 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ به استثناء ثمنيه اعيانى آن و آقاى 
كوروش كريمى زند نسبت به 3  دانگ مشاع از شش دانگ ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است و سپس آقاى كوروش كريمى زند برابر حصر وراثت شماره 1239 
مورخ 90/12/1 شوراى حل اختالف منطقه 12 و 13 تهران فوت نموده كه تنها ورثه 
وى سهيال كريمى زند (خواهر) متوفى مى باشد و سپس برابر حصر وراثت شماره 
93099710458001032مورخ 93/10/30 مجتمع شماره 10 شوراى حل اختالف 
تهران خانم معصومه كريمى زند فوت نموده كه وراثت وى ميالد و ميالو هر دو 
كيهانى (فرزندان) و كامبيز كيهانى (همسر متوفى) مى باشد كه به علت اسباب كشى 
مفقود گرديده و تقاضاى صدور المثنى اسناد مالكيت پالك مذكور را نموده است 
كه در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  (اصالحى 80/11/8) مراتب در يك 
نوبت آگهى مى شود تا چنانچه شخص يا اشخاصى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
اين آگهى اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد دريافت نمايند.   بديهى است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم 
وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه 

نگردد طبق مقررات المثنى سند مالكيت صادر و تسليم خواهد شد. 
 13346/م الف                              كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ولى عصر (عج) تهران – سلطانزاده

تشریح فلسفه حجاب 
شهید آیت اهلل مطهری

ــویان با  ــام موس حجت االس فلسفه شهید مطهری دیـــــدگاه تشریح 
ــاب اجتماعی، به راهکارهای جلوگیری  درباب حج

از بدحجابی پرداخت.
حجت االسام والمسلمین سیدجال موسویان 
ــفه شهید مطهری در حجاب گفت:  با اشاره به فلس
ــان ها سه محیط  ــهید آیت اهلل مطهری برای انس ش
فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار می دهد، پس از آن 
می فرمایند حجاب در محیط فردی برای مرد ایجاد 
ــاس  ــی می کند. در متن روایات و براس آرامش روان

ــات کریمه، مرد با حفظ حریم نگاه خودش باعث  آی
ــود روانش آرامش پیدا کند و در محیط فردی  می ش
ــمت  ــرد غیر از حفظ حجاب آن را به این س یک م
ــته باشد. در  ــوق نمی دهد که آرامش روانی داش س
محیط فردی حفظ حجاب برای کم شدن هیجانات 
ــهید مطهری می فرماید در محیط  ــت. ش کاذب اس
ــود مرد از طغیان شهوت  فردی اگر حفظ حجاب ش
ــود و برای زن در محیط فردی، ملزوم به  دور می ش

باالبردن ارزش زن و حفظ حریم زنان است.
ــری  ــهید مطه ــرد: ش ــان ک ــه بی وی در ادام
ــرد و چه برای زن،  ــد حجاب چه برای م می فرماین
ــت. آن مردی که  ــط خانوادگی اس ــتحکام رواب اس
بتواند خانواده اش را حفظ کند و در خانه اش امنیت 
ــد؛ افراد آن خانواده به جای دیگر پناه  را برقرار کن

نمی برند، به همین سبب کسانی که بیرون از خانه 
ــلیم می شوند یا لذت را بیرون از خانه خودشان  تس
ــه می کنند، به طور معمول بنیان خانواده این  تجرب

افراد دچار تزلزل است.
این کارشناس مذهبی ادامه داد: در مجموعه در 
فضای اجتماعی که امروز نقش حجاب در آن پررنگ تر 
است، شهید مطهری مباحث بسیاری را در این رابطه 
دارند و می گویند؛ حجاب در محیط اجتماعی حفظ 
ــت، مثل عفت و حیا که یکی  ارزش های اخاقی اس
ــمرده می شود. ممکن است  از ارزش های اخاقی ش
کسی در فضای فردی و خانوادگی خودش چیزی به 
عنوان حفظ حریم شخصی نداشته باشد، اما به تعبیر 
شهید مطهری عفت و حیای اجتماعی اقتضا می کند 

که ما تاکید بر فضائل اخاقی داشته باشیم.

ــویان در ادامه  ــام والمسلمین موس حجت االس
ــان کرد: بحث این است  صحبت های خود حاطرنش
ــردی بودن هر خانه،  ــخصی بنا به ف که در فضای ش
نوع حجاب بحثی نیست. اما در محیط اجتماع حفظ 
ارزش های اخاقی بسیار مهم است. همچنین شهید 
ــاب در محیط اجتماع  ــئله حج مطهری درباب مس
می فرماید که حجاب استواری جامعه است. اگر شما 
یک اجتماعی را به تزلزل روانی بکشید و آن جامعه را 

تخریب کنید، مسئله حجاب را باید هدف بگیریم.
وی با اشاره به فلسفه حجاب شهید مطهری در 
محیط اجتماعی با نگاهی به حجاب در ادوار گذشته 
ــه طور مثال در مورد حجاب  تاریخی ایران گفت: ب
ایرانی ها در گذشته، مسئله حفظ حریم خانوادگی و 
ــد، اجتماع سالم بود و امروز  فردی اگر مطرح می ش

این اجتماع خراب شده و حریم ها از بین رفته است. 
ــهید مطهری می فرمایند حفظ حجاب در جامعه  ش
ــرای زن و مرد، باعث باالرفتن احترام زنان در  هم ب
ــود و اگر حریم زن حفظ نشود، مردم  جامعه می ش

دچار به تعدی زن خواهند شد.
این سخنران و کارشناس علوم دینی با اشاره به 
درج ارزش واالی زن در قرآن کریم، گفت: در محیط 
قرآن، خداوند خیلی برای زن ارزش قائل است. ولی 
شما در محیط تاریخ مشاهده کنید بیشترین نگاهی 
که به زن می شود مسئله کاال بودن، زنان است. این 
قرآن است که می گوید که اگر زن حجاب خودش را 
حفظ کند، محفوظ تر و ایمن تر می ماند. البته یکی 

از حفظ ماک های زن حفظ حجاب است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از فلسفه شهید مطهری 

در باره حجاب مسئله هویت مسلمانی است که باید 
ــام  با نگاهی بر احکام دین ببینیم که حجاب در اس
چگونه تعریف شده است و خواص و آثار آن چیست.

ــلمین موسویان در ادامه  حجت االسام والمس
ــمردن علت های بی حجابی یا  این گفت وگو با برش
بدحجابی، اظهار کرد: آنچه واضح است، هیچ وقت 
در فضای فرهنگی از حجاب تجلیل نشده و واکاوی 
ــد مرحله ای را  ــت. بای ــده اس پیرامون آن انجام نش
ــوالن فرهنگی روی  درنظر گرفت که مبلغان و مس
ــه عقیده من جا دارد که  ــتر مانور بدهند. ب آن بیش
ــان و آقایان روحانی این موضوع را برمحوریت  مبلغ
موضوعات منبر خودشان قرار بدهند. شاید یکی از 
ــد که آقایان در دهه اول محرم راجع  راه ها این باش

به آن صحبت کنند.  باشگاه خبرنگاران


