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سال سی و چهارم

شماره 9689

حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا ،عضو هیئت
علمی گــروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
در نشست «فرایند تحقق انقالب اسالمی» به بایستههای
تـمــدنســازی نوین اســامــی پــرداخــت و گفت :تمدنگرایان
در مقابل دو نحله فکری نوگرایان و بنیادگرایان معتقدند
تمدنسازی اثبات هویت ملی و ظهور ارزشه ــای ناشی از
باورهای متعالی و انسانیت تراز دین و تعلق به عنصر زمین

کتاب «خوشبختیهای خانواد ه خوشبخت» تازهترین اثر بهنشر به
آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان میپردازد.
به گزارش آستاننیوز ،در این اثر که به قلم سپیده خلیلی ،دکترای

دین پژوهی
نظرعالمهطباطبایی
درباره ماهیت غرب و غربزدگان چه بود؟

بیماردال ِن امت

هـمــواره در جامعه اســامــی ،هستند اف ــرادی که با
توجیهات بیراه که عمدتا ًناشی از ضعف درونــی،
نداشتن اعتماد به دستاوردهای داخلی و نیز ضعف
در باور به آموزههای حیاتبخش دین مبین اسالم
است ،سرسپرده غرب میشوند .از آنجا که به گواه
تاریخ ،این سرسپردگی همیشه سبب عقبگرد و
عقبافتادگی جوامع ِ تحت سلطه تفکر غرب بود،
مفسرانی همچون عالمه طباطبایی را بر آن داشت
تا درصدد کشف دیدگاه قرآن درباره کیفیت تعامل با
غرب ،حد و حدود و خط قرمزهای این ارتباط بپردازند.
در ادامــه گزارشی از دیدگاههای عالمه طباطبایی
در این موضوع را که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده
میخوانید.
عالمه طباطبایی یکی از چالشهای بزرگ غربزدگان
را در عدم نگرش اجتماعی و کلنگر به زندگی انسان
درغربمعرفیمیکندومعتقداستاینعدهتوانایی
تفکر اجتماعی ندارند و غرب را در بستر فردگرایانه
مورد توجه قرار میدهند و مینویسد« :و اما شیفتگی
و دلدادگی چنین افــرادی از مشرق زمین ،به صدق
و صفا و امانت و خوشی و مانند آن که در بین افراد
ملل مترقی (مغرب زمین) مشاهده میکنند ،در
واقع حقیقت مسئله بر آنها مشتبه شده است،
زیرا اغلب اندیشمندان ما – مشرقزمینان  -توانایی
تفکر اجتماعی نداشته و فقط در حیطه تفکر فردی
به سر میبرند».
عالمه ضمن انتقاد از این دست روشنفکرانی که با
نگاه فــردی ،مدام با نشان دادن نقاط قوت غرب در
پی تطهیر آنها هستند ،به تاریخ سراسر وحشیانه
غرب توجه میدهد و مینویسد:و به جانم سوگند
اگر مطالعهکننده اهل تأمل ،تاریخ اجتماعی غربیها
را از آغ ــاز نهضت جدید در اروپ ــا م ــورد مطالعه و
نحوه رفتارشان را با امـتهــای ضعیف و درمانده
مورد مشاهده و تعمق قرار دهد ،برخالف ادعاهای
ظاهرشان که جز رأفت و خیر بشر را نمیخواهند و
در راه حریت و آزادی انسانها و نجات مظلومان و
شکستن سنت بردگی و اسیری ،از جان و مالشان
یگــذارنــد ،آ نهــا را جــز اف ــرادی کــه هــر روز با
مایه مـ 
اسمی خاص ،درصدد به بندگی کشیدن ملتهای
ضعیفاند ،نخواهد یافت؛ روزی از طریق قهر و غلبه،
روز دیگر از راه استعمار ،روزی از طریق ادعای مالکیت
و روزی دیگر از راه ادعای قیمومت و سرپرستی ،روزی
به اسم حفظ منافع مشترک و روز دیگر با نام کمک
در حفظ استقالل کشور دیگر...
عالمه طباطبایی مبتنی بر تفسیر آیاتی از قرآن
معتقد است این نوع رفتار منفعالنه ناشی از پذیرش
والیت یهود و نصارا (سردمداران غرب) است .ایشان

چهره

مداحی استودیویی
ذائقهها را
خراب میکند

◾

◾بــرای آراستگی جامعه و افــراد آن به معنویت و
اخــاق که از ملزومات تمد نسازی اســت عرضه و
ترویج عرفان اهل بیت(ع) چقدر میتواند اثرگذار و
راهگشا باشد؟

گزيده

عرضه عرفان راستین تأثیر بسزایی در کنار زدن و منزوی کردن عرفانهای کاذب دارد .مدعیان صادق
و مدعیان کاذب همواره در هر فن و علمی حضور دارند و در عرفان نیز فعال هستند ،بنابراین میتوان
با معرفی عارفان راستین و عرفان ناب ،متقاضیان آن را از عرفای مدعی و عرفان کاذب پرهیز داد و باز
داشت.

ابنعربی ،صدرالدین قونوی ،جاللالدین محمد
بلخی(مولوی) ،سید حیدر آملی ،ابوعلیسینا،
خــواجــه نــصــیــرالــدیــن طــوســی ،صدرالمتألهین
شیرازی ،عالمه سید علی آقا قاضی ،عالمه رفیعی
قزوینی ،امام روحهللا خمینی ،عالمه سید محمد
حــســیــن طــبــاطــبــایــی ،آی ـ ـتهللا شــهــیــد مرتضی
مطهری ،عالمه حسن حسنزاده آملی ،آیتهللا

ای ــن روزهـ ــا عــرصــه مــداحــی بــا پ ــدی ــدهای بــه ن ــام «مــداحــی
اس ــت ــودی ــوی ــی» روب ـ ـ ـهرو اسـ ــت ک ــه بــرخــی آن را نـ ــوآوری
و ب ــرخ ــی دی ــگ ــر آن را ب ــدع ــت و انـ ــحـ ــراف م ـینــامــنــد.
م ــه ــدی ســلــحــشــور در گــف ـتوگــو ب ــا خ ــب ــرگ ــزاری ف ــارس
ب ــه تــشــریــح دی ــدگ ــاه ــش در ایـ ــن خ ــص ــوص پ ــرداخ ــت ــه و
گفته است:
یــک زمــانــی کــار اســتــودیــویــی ،حکم نمک غــذا را داشــت،
بسیار مالیم هر از گاهی از ایــن ظرفیت استفاده میشد
کــه آهــنــگ و موسیقی نــداشــت و تنها یــک زیــرصــدایــی
داش ــت و یــا یــک افــکــت بسیار سنگین در کــار استفاده
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آگهیمفقودی

/1407380ر
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آگهیمفقودی

وشهرس���ازی برای قطعه شماره  15واقع در

آگهی مفقودی

هیئ���ت منتخب کارکنان س���ازمان مس���کن

, 1408636ر

ش���ماره  6855مورخ���ه  1375/07/02بن���ام

بلوک  30محله گلشهر( )8قسمتی ازپالک

,1408634ف

بخش  7چناران با کد نوس���ازی 15_30_8_1
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی

ثبتی  7فرعی مجزاشده از پالک  236اصلی

ش���ماره 6085مورخه  1385/08/24متعلق

ثبت���ی 3879فرع���ی از 7فرع���ی مجزاش���ده

پروانه ساختمانی به ش���ماره  7736مورخه

1385/12/13براس���اس ق���رارداد واگذاری به

تولی���دی توزیعی کارکنان فنی توس نیرو به
ب���ه قطعه ش���ماره 7بل���وک 41محله 7پالک

/1408623ر

براب��ر رای ش��ماره  140060319078005801هیات دوم مورخ��ه  1400/6/21موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی نادری فرزند عبدالرضا بشماره
شناس��نامه  1253صادره از کهنوج در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  300مترمربع تحت پالک
 24517فرعی از  2787اصلی بخش  3کرمان واقع در خیابان ابوذر جنوبی کوچه  18داخل کوچه سه
خانه مانده به چهار کوچه س��مت چپ خریداری از مالک رس��می آقای محمود پورزاده حسینی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 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 1113 .م/الف آ1408037
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1400/9/15
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1400/9/1
محمود مهدی زاده
رییس ثبت اسناد و امالک

کلیه اسناد و مدارک مربوط به قطعه زمین
با مشخصات  26فرعی از  192اصلی با پالک
ثبتی972و ش���ماره قطعه  ،1262که متعلق
به مرحوم خندان میباش���د گمشده است و
از درجه اعتبار س���اقط میباشد .چنانچه هر
ش���خصی خواه حقیقی یا حقوقی نسبت به
این قطعه زمین ادعایی دارد با ارائه اسناد و
مدارک مالکیت در اولین فرصت به ش���رکت
آبادان���ی مس���کن الهی���ه خراس���ان مراجعه
نماید.

1388/05/11متعل���ق ب���ه ش���رکت تعاون���ی

ازپ���الک ثبتی  236اصلی بخش 7چناران با

کدنوسازی  1-7-41-7مفقود گردیده از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

روزهای کرونایی فرصتی فراهم آورده تا کودک هفت
ساله خدابندهای ،قرآن کریم را به همراه مفاهیم و
معانیحفظکند.
به گــزارش فــارس ،با شیوع ویــروس کرونا بسیاری از
کــاسهــای قرآنی در مراکز قرآنی و جامعهالقرآن
تعطیلوهمانندسایرفعالیتهایدیگرایناقدامات
دچار وقفه شد .با این حال بسیاری از خانوادهها از این
ایام هم استفاده کرده و با آموزش مجازی و یا تدریس
خصوصی به تربیت حافظان قرآنی پرداختند.
در استان زنجان و البته در مناطق دور از شهر با وجود
مشکالتی که در رفتوآمد هم وجود داشت ،نیروهای
خوبیدر زمینه حفظ قرآن کریم تربیتشدند و تعداد
حافظان قرآنی نیز افزایش یافت.
سال گذشته کودک پنج ساله زنجانی حافظ کل قرآن
کریم شد و امسال هم از همان منطقه یک کودک
دیگر با هفت سال سن حافظ قرآن کریم شده است.
«مبینا عــزیــزی» کــودک خــردســال زنجانی یکی از
نوابغ زنجانی است که در سن هفت سالگی موفق به
حفظ قرآن کریم شده و در واقع یکی از خردسالترین
حافظان کشور محسوب میشود.
وی که از  3.5سالگی در کالسهای جامعهالقرآن
حضور داشته ،امروز در سن هفت سالگی حافظ قرآن
کریم است و پیش از رفتن به مدرسه مبانی دینی را
بهخوبی میداند.

◾

◾خانم عزیزی حفظ قرآن را از کی آغاز کردید؟
کامل یادم نیست ،ولی تقریبا ًحفظ قرآن را از 3.5
سالگی شروع کردم.

◾

◾در زمانی که قرآن را حفظ میکردید ،تمام مدت به
حفظ قرآن مشغول بودید یا تفریح هم داشتید؟

یک ــردم ،یعنی هم
بـلــه ،در ای ــن م ــدت ب ــازی هــم مــ 
استراحت میکردم و هم چند ساعت در روز قرآن را
حفظ میکردم.
کتــرم هــم بــازی
حتی در ایــن مــدت بــا بـ ـرادر کــوچـ 
میکردم ،در این مدت مربیام به من فرصت میداد با
گوشی بازی کنم تا تنوع ایجاد شود.

زمانی که در منزل مربی بودم با خانم طارمی تمرین
میکردم و در زمانی که در خانه بودم با مادرم و زمانی
که مــادرم مشغول کارهای خانه بود با پــدرم تمرین
میکردم.مادر مبینا عزیزی نیز میگوید :در مدتی که
مبینا حفظ قرآن را شروع کرده ،شیوه زندگی ما هم
تغییر کرده است.
در این مدت تالش کردیم با برنامهریزی درست ،مبینا

پروانه س���اختمان به ش���ماره  3514و تاریخ

س����ند کمپان����ی  ،ب����رگ س����بز و کارت موت����ور س����یکلت
س����اوین تی����پ  125 CDIم����دل  95رن����گ قرم����ز ش����ماره
موت����ور  0124NDR072499 :و ش����ماره شاس����ی :
 NDR***125B9509124به شماره پالک انتظامی
 481-91136به مالکیت امیرحس����ین ش����قاقی به کد ملی
 5890066315مفقود و از درجه اعتبار س����اقط می باشد.

را در حفظ قرآن همراهی کنیم.

◾

◾برای کودک سه ساله حفظ قرآن کریم سخت نبود؟

مبینا حفظ قرآن کریم را از آیات و احادیث کوچک
آغاز کرد و سپس به این مرحله رسید.
یعنی با توجه به شرایط سنی که داشت ،ابتدا برخی
از آیات را با اشاره یاد گرفت و بعدها وارد حروف عربی
و روانخوانی شد.
البته با زمانی که بــرای حفظ قــرآن صرف کردیم ،در
 6سالگی کامال ًروخوانی قرآن کریم را یاد گرفته بود.

◾

◾در زمینه حفظ ،مبینا چند ساعت تمرین داشت؟
پس از مرحله روخوانی بالفاصله وارد مرحله حفظ
شدیم و مبینا با تمرین چند ساعت در روز به حفظ
قرآن پرداخت.
یعنی از دی ماه  98حفظ قرآن کریم را شروع کرد و
در ابتدا با بقیه قرآنآموزان کالس داشت ،اما بعدها
که مربی متوجه استعداد مبینا شد ،کالس او را جدا
کردیم.

◾

◾میزان زمانی که در هر روز بــرای حفظ قــرآن وقت
میگذاشتید چقدر بود؟

مبینا برای حفظ قرآن روزی  12ساعت تمرین و حفظ
داشت ،یعنی زمانی که پیش مربی بود ،حفظ قرآن را
انجام میداد و وقتی در خانه بود من و پدرش او را در
حفظ کمک میکردیم.

◾

◾توصیه شما بــه خــانــوادههــایــی کــه تمایل دارنــد
فرزندشان حافظ قرآن باشد چیست؟

حفظ قرآن کریم هم همانند دیگر کارها مشکالت
خاص خود را دارد و باید صبر کرد تا به نتیجه برسد.
یعنی موضوعی نیست که در مدتی کوتاه و بدون
تالش بدست بیاید ،باید همراهی همه خانواده وجود
داشته باشد تا نتیجه خوبی حاصل شود.
یشــک خــانــواد ههــایــی کــه بــه دن ـبــال موفقیت
بـ 
فرزندانشان در هر عرصهای هستند باید همراهی
کنند تا زحماتشان به بار بنشیند.

س���ند کمپان���ی کامی���ون کمپرس���ی بن���ز تی���پ ال کا
 52/1921م���دل  1358رن���گ فیلی روغنی به ش���ماره
موتور 10021760و ش���ماره شاسی  14453786شماره
انتظامی 548ع  93ایران  32مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

اصل برگ س���بز و س���ند و کارتکس خودروی سواری
پ���ژو آردی مدل 84رنگ یش���می به ش���ماره انتظامی
 12ایران  975ق  92به شماره موتور 11784046993
و ش���ماره شاس���ی  13449374و س���ریال کارتک���س
 /19/13711س متعل���ق ب���ه آقای فرش���ید ش���یرافکن
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام عام نخریسی و نساجی
خسروی خراسان (سهامی عام) به شماره ملی  10860062290شماره ثبت 206

ب���رگ س���بز و کلی���ه اس���ناد خ���ودرو س���واری س���ایپا
 132SEم���دل  1397رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه
ش���ماره موت���ور  M136062455و ش���ماره شاس���ی
 NAS421100J1236670ش���ماره انتظام���ی  419ن 61
ای���ران  74بن���ام علی رضا لطف���ی مفق���ود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سواری ام وی ام تیپ -SQR7201A2F
 530رنگ قرمز متالیک سال  1390به شماره شهربانی 96
و  441ایران  74و شماره بدنه NATGCAVF701004802
وش����ماره موت����ور  MVM484FFFA005496ب����ه مالکیت
محم����د خاکپور مفق����ود گردیده و از درجه اعتبار س����اقط
می گردد.

برگ س����بز خودرو س����واری هاچ بک پارس خودرو تیپ
 BRILLIANCE H220MTرن����گ س����فید روغنی س����ال
 1397ب����ه ش����ماره ش����هربانی  37ط  472ای����ران  84و
ش����ماره بدنه  NAPH220AAJ1005875وش����ماره موتور
 BM15L*H022982ب����ه مالکیت س����هیال به����زادی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

کارت ،برگ س���بز و کلیه اس���ناد خودرو سواری پراید
 GTXiمدل  1383رنگ سفید روغنی به شماره موتور
 00995886و ش���ماره شاس���ی S1412283373938
ش���ماره انتظامی  886ه  33ایران  74بنام علی اکبر
ناضری مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

بيشتر دوست دارم
مالى را قرض بدهم
تا آن را ببخشم.

کودکی که در ایام کرونا
کل قرآن را حفظ کرد

◾

,1408610ف

برابر رای شماره  140060319078007551هیات دوم مورخه  1400/08/12موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم محبوبه پاپلی برواتی فرزند محمود بشماره شناسنامه  2128صادره از کرمان در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  429/13مترمربع که مقدار  35/76مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است
تحت پالک  228فرعی از  3979اصلی بخش  2کرمان واقع در کرمان جاده قدیم ماهان حسین آباد خان صاحب
الزمان  18خریداری از مالک رسمی آقای جواد پورشعبان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ 1127 1408038م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه  1400/9/1تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1400/9/15
محمود مهدی زاده
رییس ثبت اسناد و امالک

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

دفترچه آبی رنگ کارشناس���ی رسمی دادگستری
رشته حسابداری و حسابرسی خانم نرگس مقدم
با کد ملی  6159174495فرزند رجبعلی به شماره
شماس���نامه  561ب���ه ش���ماره پروان���ه کارشناس���ی
 12633تاری���خ ص���دور پروان���ه 1397/05/29
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.

س���ند و برگ س���بز و برگ���ه کمپانی خودرو س���مند
مدل  1388به ش���ماره پ���الک  618و 85ایران 42
و ش���ماره موتور  14788002836و شماره شاسی
 NAACJ1JC4AF253888بنام میالد هوشیار
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

الن
اقرض
قرضا احب
الی من ان
اصل مبثله

درباره «مبینا عزیزی» نابغه قرآنی هفت ساله

◾وقتی در خانه بودی چطور تمرین میکردی؟

آگهی مفقودی

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

برابر رای شماره  140060319078007585هیات دوم مورخ  1400/08/13موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم اکرم حاج خلیلی گوکی فرزند محمد بشماره شناسنامه  456صادره از گلباف در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  130/60مترمربع که مقدار  50/60مترمربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت
پالک  7526فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان مفروز و مجزی شده از پالک  899فرعی از  3968اصلی واقع در
کرمان خیابان دستغیب کوچه  52جنوبی  4شرقی 7سمت چپ درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای سیدعباس
ابراهیمی پور فرسنگی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 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 1122 .م/الف آ1408036
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1400/9/15
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1400/9/1
محمود مهدی زاده
رییس ثبت اسناد و امالک

تا آسمان متفاوت است .من در گذشته خودم چند کار
استودیویی برای شهدا خواندم که نرم و لطیف و بدون
موسیقی بود و تنها یک زیرصدای ساده داشت .اگر
کار اندک بود شاید ایرادی نداشت اما االن جریان
شده است و همه به سمت استودیوخوانی در حال
حرکت هستند و این فراتر از تنوع است و ذائقه
مردم را خراب میکند.
بسیاری از اوقات اشک و حال و توجه جوان
را میگیرد و عمده توجهش به موسیقی و
سبک و آهنگ اســت .برخی از عزیزان و نور

چشمانم که ما دوست داریم تا شهادتشان ،انشاءهللا
مداح مقدس هیئتی باقی بمانند ،میگویند مداحی
استودیویی بــرای ایــن اســت که جوانان بهسمت
موسیقی غربی و مبتذل نروند ،خب سلمنا
اما آیا با این رویکرد و با استفاده از ابزار
موسیقی و فضاسازی غیر هیئتی و
پوشش متأثر از غــرب و ...خیل
کــثــیــری از ج ــوان ــان را بــه سمت
الــمــانهــای غــربــی و ابـ ــزار غربی
سوق نمیدهیم؟

آگهی مفقودی

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش  14مشهد 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 میگردد:
آقای نادر احمدپرست به شناسنامه شماره  1986کدملی  0749775491صادره تایباد فرزند ابراهیم در ششدانگ
یکقطعه زمین دیوار شده با بنای احداثی به مساحت  3213/45مترمربع پالک شماره  247اصلی واقع در خراسان رضوی
بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک** کالسه 99 -573
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز 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 رس��ید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ1407990
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/30 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
غالمرضا آقازاده

سیدرضا بهاءالدینی ،آی ـتهللا عبدهللا جــوادی
آمــلــی ،آی ـتهللا مــیــرزا هاشم آمــلــی ،شیخ احمد
کــافــی ،آیـ ـتهللا سیدعلی خــامــن ـهای ،آی ـتهللا
سیدعلی سیستانی ،آیتهللا ناصر مکارم شیرازی،
آیـتهللا محمد فاضل لنکرانی ،آیـتهللا محمد
ابراهیم جناتی و استاد محمد مهدی مهندسی
اشاره کرد.

میشد و کسی هم موضعی نــداشــت ،امــا االن کــار شدت
گــرفــتــه اس ــت تــا ح ــدی کــه رهــبــر معظم انــقــاب هــم ســال
گذشته تلویحا ًدر دی ــدار مــداحــان فــرمــودنــد از ابــزارهــای
خــارج از هیئت استفاده نشود تا هیئت به جاهای دیگر
تبدیل ش ــود .ایــن یعنی آش شــور شــده اس ــت ،ط ــوری که
خیلی از ما ضعف خوانندگیمان را با استودیویی کردن
جبران میکنیم.
دوم اینکه ایــن رون ــد ،ذائــقــه م ــردم را عــوض میکند و به
سمت استودیوخوانی میبرد و دیگر افــراد در هیئت لذت
نمیبرند ،زیرا اجرای آن مداح در هیئت و در استودیو ،زمین

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

◾

◾بــا تــوجــه بــه عــاقــه وافـ ــر بــســیــاری از مـ ــردم به
عرفان که همین عالقه و تقاضامندی ،بــازار عرضه
عرفانهای دروغــیــن و کــاذب را نیز داغ کــرده ،بیان
خـ ــاطـ ــرات شــخــصــی ـتهــای ب ـ ــزرگ و وارسـ ــتـ ــه در
عــرصــه عــرفــان و معنایی کــه آنه ــا از عــرفــان بیان
کــردهانــد چقدر از افــتــادن به دام عرفانهای کاذب
کمک میکند؟

آگهی مفقودی

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

اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در اوج معنویت
و قرب الی هللا هستند و همگان اعم از دوست
و دشمن به آن اذعان دارند ،گرچه از نظر عمل و
در این راستا بودن شاید وضع مطلوبی نداشته
باشیم اما این ایده و عقیده در آنها وجود دارد
که انسا نهای ملکوتی به ائــمــه(ع) نظر و اقتدا
دارنــد و اگــر ما بتوانیم قــول و کــام و رفتار آ نها
را بــه بــهــتــریــن وج ــه عــرضــه کــنــیــم نــســل تشنه
معنویات متوجه آ نهــا میشوند .عبدالسالم
بــن صــالــح هــروی از امــام رض ــا(ع) نقل میکند:
رحمت خدا بر کسی باد امر ما را احیا میکند.
بــه حــضــرت(ع) عــرض شــد :چگونه امــر شما را
احیا و زنده میکند؟ امام(ع) فرمودند :احادیث
و متاع و علوم ما را یاد گیرد و به مردم بیاموزد؛
زیــرا مــردم اگر حُسن و حقایق کالم ما را بدانند
قطعا ًاز ما پیروی خواهند کرد .این روایت تکلیف
مــا را تعیین میکند کــه ح ــاالت ،رفــتــار و سیره
مــعــصــومــان(ع) را در قــالــب بسیار زیــبــا عرضه
و بـهواســطــه زیــبــایـیهــای آن ،نسل ج ــوان را که
جویای حقیقت هستند ،جذب کنیم ،اینچنین
است که آنها راه سعادت دنیا و آخرت را پیدا و
طی میکنند.

, 1408637ر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی»
براب��ر رای ش��ماره  1400/6/10 -140060308002000658هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین
تصرف��ات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی حس��نیه پری نژاد به ش��ماره شناس��نامه  51کد ملی
 0889022259صادره از قاین فرزند رضا در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت  266/81متر
مربع در قسمتی از پالک  -267اصلی شهر قاین بخش  11قاین از محل مالکیت سید محمد تقی
احمدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتیکه 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 س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د .آ1407992
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/30 :
علی صفائی فر
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک قاینات

از جمله عــارفــان ،حکیمان و اندیشمندانی که
نــکــات ن ــاب و خ ــاط ــرات شــنــیــدنــی در خصوص
آنــان در ایــن کتاب آمــده ،میتوان به محیالدین

عرفانی که انسان را
بیدار میکند...

/1408612ر

براب��ر رای ش��ماره  140060306012003095هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای  /خانم مهدی مددی فرگی فرزند محمد بشماره شناسنامه  98صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان
به مس��احت 44/30متر مربع از پالک  1فرعی از 1371اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاش��مر به آدرس خیابان
باقری – بین باقری  18و 20خریداری از مالک رسمی آقای /خانم ایرج رحیمی احدی از ورثه ذبیح اله رحیمی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.آ1407994
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/15:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/30:
احمد جهانگیر
قائم مقام رئیس واحد ثبتی

◾

◾دربــاره بیان کشف و شهود و خاطرات ،به کدام
علما و بــزرگــان در حدیث سهر اش ــاره کــردهایــد که
مــیتــوانــد چـ ــراغ راه پــویــنــدگــان مــســیــر ع ــرف ــان و
عالقهمندان این عرصه باشد؟

گفتوگو با آیتاهلل حسن رمضانی به بهانه انتشار کتاب«حدیث سهر»

آگهی مفقودی

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

من چهار سال پیش مباحثی را در سحرهای ماه
مبارک رمضان درویژهبرنامه شبکه چهار با عنوان
حدیث سحر داشتم و همان سبب شد به فکر
نگارش حدیث سهر بیفتم .سهر یعنی بیداری
و در حقیقت مراد از این بیداری ،خارج شدن از
خواب غفلت و ناآگاهی و توجه به خود و موقعیت
خود و وظایف فــردی و اجتماعی و احکام در این
باره است .نکته مهم آنکه برای این تذکر و بیدار
شــدن ،شرح حال بزرگان عالم علم و ادب بسیار
مؤثر است.
از ایــن رو ،نکات نــاب علمی و خــاطــرات شیرین
و شنیدنی از عــارفــان ،حکیمان ،اندیشمندان،
آگاهان ،بیداردالن و صالحانی که پندار ،رفتار و
کردار آنان مایه بیداری دل و روشنی ضمیر و پاکی
روح و اندیشه است و با کمال فروتنی و اخالص در
اختیار دوستداران علم و معرفت و پاکی قرار گرفته
و بیداری و سعادت را بــرای آنــان آرزومــنــد است،
دستمایه تألیف کتاب قرار گرفته است.
بدین ترتیب که از محبان اهل بیت(ع) آغاز کرده و
بهتدریج به سایر عرفا و فالسفه ،اهل علم و معرفت
پرداختهایم و خاطرات و نکات نابی که از آنها در
ذهن داشتم ،بازگو کــرد ه و نیز به برخی شبهات
درباره این شخصیتها پرداخته و پاسخ دادهایم.
شرح حال رجال و شخصیتهای دینی مذهبی و
کنش و واکنش و سیر و سلوک آنها در وادی علم
و عمل در این کتاب به رشته تحریر درآمده است؛
همچنین است ماجراها و اتفاقاتی که در حیات
و سیره آ نهــا رخ داده و همه مایه پند و انــدرز و
عبرتآموزی است و میتواند راهنمای عالقهمندان
عرفان و عمل قرار گیرد.

معموال ًدر فضای علمی مسائل و شبهات علمی
مطرح و پاسخ داده میشود در مقام عمل برخی
از امور تجربیاتی است خوب و خوشایند و دارای
خیرات و برکات که مایه پندگیری ،درسآمــوزی
و الــگــوبــخــشــی م ـیشــونــد و بــرخــی مــســائــل هم
ناخوشایند هستند کــه اف ــراد آ نه ــا را مطلوب
نمیدانند و خوشایندشان نیست .این وقایع در
زندگی بزرگان و عرفا برای ما پندآموز است تا در
مواجهه با امور ناخوشایند درس عبرت بگیریم و
بدانیم چگونه برخورد کنیم و در وقایع و اتفاقات
مطلوب و خــوب زندگی نیز بدانیم چطور مسیر
را بپیماییم .درواقع میکوشیم تجربیات شیرین
آنه ــا را تــکــرار کنیم .ای ــن ،هــدف اصــلــی نگارش
«حدیث سهر» بدین شیوه است .با توجه به اینکه
از زمان ورود به عرصه حوزه علمیه برای تحصیل
تاکنون از مشهد گرفته تا قم با بزرگانی نشست و
برخاست داشتم ،هر شخصیتی که برایم جنبه
الگوبخش و درسآموز داشته را در قالب مصاحبه
بیان کــردم که درنهایت به انتشار کتاب حدیث
سهر انجامید.
از این منظر این اثر سعی دارد در مرحله نخست،
شخصیتهای تأثیرگذار علمی ،عملی ،فلسفی
و عرفانی را به تشنگان زالل حکمت و معرفت
و عاشقان پاکی و طهارت بیشتر بشناساند و در
مرحله دوم ،ابهامها و شبهههایی را که به سبب
عدم آشنایی و کمی اطالع در ذهن بسیاری از افراد،
درباره آنان نقش بسته و مشکالتی به وجود آورده
و نیز مانع بهرهگیری از زندگی علمی و عملی آنان
شده ،پاک کند و از این طریق راه را برای تأثیرپذیری
از انسانهای آگاه و بیدار ،هموار و به سهم خود
مقدمات تنبه و بــیــداری اف ــراد مستعد کمال و
جویای حقیقت را فراهم کند.

عــرضــه عــرفــان راســتــیــن تــأثــیــر بــســزایــی در کنار
زدن و مــنــزوی کـ ــردن عــرفــانهــای کـ ــاذب دارد.
مــدعــیــان صـ ــادق و مــدعــیــان کـ ــاذب ه ــم ــواره در
هــر فــن و علمی حــضــور دارنـ ــد و در عــرفــان نیز
فــعــال هــســتــنــد ،بــنــابــرایــن مـ ـیت ــوان ب ــا معرفی
عــارفــان راستین و عــرفــان نــاب ،متقاضیان آن را
از ع ــرف ــای مــدعــی و ع ــرف ــان کـ ــاذب پــرهــیــز داد
و باز داشت.
انــســان هــر چــه در ظــواهــر غ ــور بیشتری کــنــد و
مسحور آن باشد از باطن و معنویات دور میشود،
خصوصیت زمانه ما این است با رشد صنعت و
تکنیک ،بیشتر متوجه ظواهر و چرب و شیرین
دنیا هستیم و از حقایق و بواطن دور افتادهایم؛ در
این شرایط توجیه افراد و توجه دادن آنها به باطن
امور یکی از وظایفی است که باید بزرگان متوجه
آن باشند؛ کتاب سهر میکوشد در ایــن مسیر
قدم بردارد و امید است بزرگان در این زمینه بهتر
ورود کنند.

تربیت دینی

/1408616ف

برابر رأی شماره  1399/03/24 - 1399-728هیات به کالسه پرونده شماره 1398 -69موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ساحل مظفری فرزند علی بشماره شناسنامه  4صادره از بجنورد در یک باب انباری
به مساحت  170.30متر مربع از پالک 907فرعی از  163اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری
از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.آ1407999
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/30 :
احمد اصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک

◾

◾

◾چرا فضای خاطرهگویی و واقعهنویسی از سیره
علما و شخصیتها را بــرای بــیــداری یا همان سهر
کــه عــنــوان کتاب اســت ،بــرگــزیــدهایــد؛ ایــن شیوه در
مقایسه با دیگر اقسام نگارش چه امتیازاتی در تأثیر
بر مخاطب دارد؟

و غریبی برای رسیدن به خوشبختی وجود داشته باشد .ولی هیچ
مسیری به سمت خوشبختی وجود ندارد ،چون خوشبختی خودش
مسیر است و خوشبخت بودن خیلی ساده است! همهاش از فکر ،احساس
و باور ما شروع میشود .فقط کافی است فکر بد نکنیم ،احساساتمان را
بشناسیم و باور کنیم که بیهدف به دنیا نیامدهایم.

خوشحال و خندان باشیم .در حالی که اگر خوشحال و خندان
باشیم ،اوضاع خوب میشود».
کتاب «خوشبختیهای خانواد ه خوشبخت» با تصویرگری
سمیه صالح شوشتری در 40صفحه ،قطع رحلی با شمارگان
2هزار نسخه در قالب کتابهای پروانه منتشر شده و با قیمت

 25هزار تومان در فروشگاههای کتاب انتشارات آستان قدس رضوی در
دسترس عالقهمندان قرار دارد.
«قصههای شب»« ،سفرهای گالیور»« ،ماجراهای وروجک و سگ
مرموز»« ،مثل هیچکس»« ،امیل و سه پسر دوقلو» ۱۵۰« ،نکته برای
خواب راحت» از جمله آثار سپیده خلیلی است.

/1408615ر

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

آمنه مستقیمی کتاب
«حـ ــدیـ ــث س ــه ــر (ن ــک ــات
نــاب و خــاطــرات شنیدنی
از عـ ــارفـ ــان ،حــکــیــمــان و
ان ــدی ــش ــم ــن ــدان در بــیــان
آی ـتهللا حسن رمــضــانــی)» بهتازگی بــه کوشش
وحید واحــد جــوان و به همت مؤسسه بوستان
کتاب در  544صفحه منتشر شده است .انتشار
این کتاب و عنوان و محتوای جذاب آن ما را بر آن
داشت با مؤلف اثر به گفتوگو بنشینیم؛ در ادامه
مــشــروح گــفـتوگــوی آیـ ـتهللا حسن رمضانی،
استاد عرفان با قدس تقدیم حضورتان میشود.

پرسشهایی مطرح میشود که ذهن مخاطبان را فعال میکند و از طریق
قرار دادن مخاطب به جای شخصیت داستان ،کودکان را به تفکر و تأمل
وامیدارد و همچنین صفحهای برای درج پاسخ توسط کودک پیشبینی
شده است.
در پشت جلد این کتاب آمده است« :همه فکر میکنند باید راههای عجیب

مهم نیست دیگران دربار ه ما چه فکر میکنند .فکر دیگران درباره
ما ،ما را خوشبخت نمیکند .فکر کردن به داشتههایمان است
که به ما شادی و آرامش میدهد .در حالی که مقایسه با دیگران
و حسرت نداشتههایمان ،اضطراب و نارضایتی را در وجودمان
رشد میدهد .آن وقت خیال میکنیم اوضاع باید خوب باشد تا

عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی در ادامــه چهارمین بایسته تمدنسازی اسالمی را
«دولت کارآمد» دانست و در تبیین آن گفت :تمدن اسالمی
امری واقعی است و در مدار عناصر زمین و زمان و انسان و خدا
شکل میگیرد و نیازمند سازمان تشکیالتی و «دولت کارآمد»
است تا زمینههای قانونی ،امنیتی ،انتظامی ،رفاهی ،حقطلبی،
عدالتمحوری و قدرتمندی را فراهم کند.

حجتاالسالم والمسلمین مهاجرنیا در پایان جلسه رویکرد
«جهانگرایی» و جهانیاندیشی را ششمین عنصر بایسته
تمدنسازی نوین اسالمی معرفی نمود و گفت :با ملیاندیشی
دینی و ملیگرایی وطنی ،تمدنسازی اسالمی غیرممکن است،
زیرا جهتگیری رسالت معارف قرآنی و آموزههای دینی بر پایه
خطاب «للناس» و«للعالمین» و «لالنسان» همه جهان و همه
ِ
بشریت را در دایره خود قرار داده است.

,1408620ف

نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1399/09/20و برابر رای ش��ماره  140060306006004114هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اتحادیه تعاونی تولید روستایی
شهرستانهای تربت حیدریه و مه والت و زاوه به شناسه ملی  10380084895نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان
مشتمل بر تاسیسات و سوله به مساحت  16051متر مربع ( شانزده هزار و پنجاه و یک متر مربع ) قسمتی از پالک
 24فرعی از اراضی حسین آباد پالک  134اصلی دهستان رخ واقع در خراسان رضوی بخش پنج حوزه ثبت ملک
تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق
روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند
 .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست  .آ1408564-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/01 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/15 :
سید امین موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

روانشناسی بالینی نگاشته شده؛ کودکان با مسائلی چون دوستیابی،
اهمیت کار گروهی و ...آشنا میشوند.
«خوشبختیهای خانواد ه خوشبخت» ماجراهای فرزندان یک خانواده
است که هر بار با یک مسئله روبهرو میشوند و شیوه برخورد با آن
مشکل و حل آن را به طور ضمنی آموزش میبینند .در انتهای هر قصه

◾عنوان «حدیث سهر» به چه معناست و چرا آن
را برای این اثر تازه خود برگزیدهاید؟

خذُوا
ذیل آیه 51سوره مائده« :یا أَیُّهَا الَّذِی َ
ن آمَنُوا ال تَت َّ ِ
الْیَهُود َ و َ النَّصاری أَوْلِیاء َ بَع ْ ُضهُم ْ أَوْلِیاء ُ بَعْضٍ» از
قول مجمعالبیان مینویسد« :اتخاذ» (در آیه) به
معنای اعتماد کردن بر چیزی است ،به این صورت
که شخص به آن دلگرم باشد که در فالن کار به دردم
یخورد و آن را برای آن کار ذخیره کند .خدای سبحان
م
در جمله مورد بحث مسئله والیت را مقید به هیچ
یک از خصوصیات و قیدها نکرده و به طور مطلق
فــرمــوده :یهود و نصارا را اولیای خــود نگیرید؛ پس
آیه شریفه از این جهت مطلق است .در آیه بعدی
ی قُلُوبِهِم ْمَرَض ٌ ی ُسارِعُو َن
نف 
م
یفرماید« :فَتَرَی الَّذی َ
ی أَن ْ تُصیب َنا دائ ِـرَة ،»...فهمیده
فیهِم ْ یَقُولُو َن نَخْش 
میشود مــراد از والیــت ،نوعی از نزدیکی و اتصال
است که با بهانه بیماردالن متناسب باشد و آن ،این
است که یهود و نصارا دولتی و سلطهای داشت هاند که
یترسید هاند ،در تحت سلطه
مسلمانان بیماردل م 
آنان منکوب شوند.
عالمه نتیجه چنین نگرشی در سطح مسئوالن
جامعه اسالمی را دگرگونی در سیره دینی جامعه
مسلمانان و همگرایی با سیره کفار معرفی کــرده و
مینویسد« :پــس حاصل کــام ایــن شد که مــراد از
ی أَوْلِیاء َ» نهی از
خذُوا الْیَهُود َ و َ النَّصار 
جمله «ال تَت َّ ِ
دوستی با یهود و نصاراست؛ دوستی به حدی که
موجب کشش روحی بین مسلمین و اهل کتاب شود
و در نتیجه اخالق اهل کتاب در بین مسلمین راه یابد،
چون چنین دوستیای سرانجام سیره دینی جامعه
مسلمان را که اســاس آن پیروی از حق و سعادت
انسانهاست دگرگون کرده و سیره کفر در بین آنان
جریان مییابد که اساسش پیروی از هوای نفس و
پرستش شیطان و خروج از راه فطری زندگی است».
ایشان در انتها اشاره میکند« :کمترین چیزی که از
یشود ،این است اینگونه مؤمنان
این بیان استفاده م 
راه هدایت خدا را که همان ایمان است ،سلوک نکرده
بلکه راهی را اتخاذ کردهاند که یهود و نصارا آن را سلوک
میکنند وبه سویی در حرکتاند که یهود و نصارابه آن
یشود که راه
سو رواناند و راهشان به آنجا کشیده م 
یهود و نصارا به آنجا منتهی میشود».

اسالمی است.
حجت االسالم والمسلمین مهاجرنیا ادامه داد :فعالسازی
اجزا و ابعاد و نهادهایی که در قانون اساسی پذیرفتیم نیازمند
تولید علم مبتنی بر معارف قرآنی و آموزههای معصومین(ع)
اس ــت .علم دیـنــی مـمـلـکـتداری و مــدیــریــت ک ـشــور ،علم
قانونگذاری ،علم قضاوت ،علم فرهنگسازی ،علم کار حزبی،
علم دیپلماسی و تعامل با دنیا ،علم اخالق ،علم هنر و رسانه،

علم اقتصاد و علم زندگی ،همه اینها بایستههای تمدنسازی
اسالمیهستند.
عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی در ادامه ،تحصیل «قدرت و اقتدار» را سومین بایسته
تمدنسازی دانست و گفت :وقتی قرآن میفرماید «وَأَعِدُّوا لَهُم ْ
ستَطَعْتُم ْ مِن ْ قـ ُوَّهٍ »...هر چه در توان دارید از نیرو ،قدرت،
مَا ا ْ
امکانات و تدارکات به میدان مواجهه و رقابت بیاورید؛ این

آمادهسازی در همه عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی و نظامی اســت .اینها باید اقتدار درونــی دولت
اسالمی و قدرت بیرونی آن را آن قدر باال ببرند که سبب (ترهبون
به) وحشت دشمنان شناخته شده اعتقادی (عَدُو َّاللَّهِ) و ملی
(عدُوَّکُمْ) و دشمنان ناشناخته َ(ل تَعْلَم ُونَهُمْ) شود.
وی در ادامه افزود :منبع تمدنسازی یک الگوی رفتاری ثابت به
نام «أ َ ِشدَّاء ُعَلَی الْکُفَّار ِرُحَمَاء ُب َیْنَهُمْ» ترسیم کرده که دو روی

سکه قدرت را نشان میدهد؛ در روی سکه «اقتدار رحمانیت»
ت قــدرت» تمدن اسالمی را آمــوزش
و در پشت سکه «شــد ِ
میدهد .در سوره آلعمران پس از جنگ شکستخورده احد
به مسلمانان دستور داد« :و ََل تَهِنُوا و ََل تَحْز َنُوا و َأَن ْتُم ْا ْلَعْلَو ْ َن إِن ْ
کُن ْتُم ْم ُؤْمِنِینَ» اگر هنوز مؤمن هستید ،در سختترین شرایط
همسستینکنیدوغمگیننشوید،برپایهبنیادهاومنابعالهی
استوار باشید که تراز شما برتر از دشمنانتان است.

شماره 9689

آگهی مفقودی

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

ویژه نامه 217

و زمان است .برای ساختن چنین تمدنی ،نیاز به استلزامات
بنیادی و بایستههای راهبردی و سازوکارهای کاربردی است و
صرفا ًاز طریق تدارک و ظرفیتسازیهای الزم ،ایده تمدنسازی
قابل تحقق است.
وی در ادامــه به «منابع تمدنی» به عنوان نخستین بایسته
تمدنسازی اشاره کرد و گفت :معارف قرآنی و آموزههای سنت
نبوی مهمترین منبع معرفتی و اعتقادی و هویتی تمدنسازی

آموزش مهارتهای زندگی در کتاب
«خوشبختیهایخانواد هخوشبخت»

تاز ههای نشر

دوشنبه  15آذر 1400

 1جمادیاالول 1443

 6دسامبر۲۰۲۱
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بدینوس��یله به اطالع کلیه س��هامداران محترم ش��رکت سهامی عام نخریسی و نساجی خس��روی خراسان میرساند
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت با دستور جلسه ذیل راس ساعت  10:30روز پنج شنبه مورخ 1400/09/25در
محل بنیاد بهروری موقوفات آستان قدس رضوی واقع در مشهد بلوار خیام بین خیام  33و  35مؤسسه سازمان
اقتصادی رضوی برگزار میگردد .از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان تقاضا میشود در روز و ساعت
مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و ش��رایط مندرج در نامه ش��ماره  104/31مورخ  1398/12/20س��تاد ملی مبارزه
ب��ا بیم��اری کرونا و ابالغ س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تا اطالع ثانوی برگ��زاری مجامع عمومی ش��رکت صرف ًا در
ش��رایطی که با حضور حداکثر پانزده س��هامدار حقیقی یا حقوقی تش��کیل ش��ود امکانپذیر میباش��د ،سهامداران
محت��رم ی��ا نماین��دگان قانونی آنها که تمایل به حضور در جلس��ه مجمع هس��تند الزم اس��ت جه��ت دریافت برگه
ورود ب��ه جلس��ه با در دس��ت داش��تن برگه س��هام و کارت ملی و وکالتنامه رس��می ی��ا معرفینام��ه معتبر در روز
ش��نبه مورخ 1400/09/20در س��اعات اداری به دفتر ش��رکت نخریسی و نساجی خسروی خراس��ان واقع در مشهد،
خیابان فدائیان اس��الم ،روبرو فدائیان اس��الم  15جنب حس��ینه امام ش��رکت نخریسی و نس��اجی خسروی خراسان
مراجع��ه فرماین��د ،همچنی��ن کلیه س��هامداران محترم حقیق��ی و حقوقی میتوانند جهت ش��رکت در جلس��ه مجمع
ب��ا مش��اهده همزمان به ص��ورت زن��ده از طری��ق لین��ک  https://webinar.epf.ir/nakhrisiاق��دام فرمایند.
دستورجلسه-:ارائهگزارش توجیهیافزایشسرمایهازمبلغ200.000میلیونریالبهمبلغ500.000میلیونریالتغییر.
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.اس��تماع گزارش هیات مدیره حس��ابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش س��رمایه از مبلغ 200.000میلیونریال به  500.000میلیون .
اصالح ماده مربوط به اساسنامه شرکت .-سایر موارد که اتخاذ تصمیمات در صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده باشد.

هئیت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

