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شیما ناصری

مهاجرعشق
در کتاب قطور تاریخ فصل جدیدی پدیدار شده است که
سختعاشقانهاست.فقطآنان کهدریافتندجانبیجانان
همچومرداریبیشنیست،عزمبرهجرتیبزرگجزم کردند
تا به معشوق برسند؛ اما این هجرت نه پیمودن کوهها و
دشتهاوراههابودونه گذر از شهرهاوروستاهابلکههجرتی
بسیار عظیمتر بود  .هجرت از درون خویشتن  .آری میتوان
از درون خویش هجرت کرد اما بال پرواز ،نه هرکسی را شاید.
بال پرواز فقط بر شانه پرستوهای عاشق میروید  .پیمان
عشق بستن کار آسانی است اما تا آخر بر سر پیمان ماندن ،نه کار هر خسی است.
مر غ زرین میخواهد و درآمدن در آتشهای نمرودیان  .شیرمردی باید این راه
شگرف ؛ تا عاشقانه و حیران در ره عشق گریان و خندان راه بپیماید  .شهید حاج
حمیدرمضانیدر عنفوانجوانیهجرتیعاشقانهاز درونبهسویمعشوقآغاز کرد
و چندین سال بر سر این پیمان پایمردی کرد  .او در کوران حوادث انقالب اسالمی
و دفاع مقدس مردانه دست از جان شست و پای در این راه نهاد و سرانجام به
سرمنزلمقصودرسید .کتابمهاجرعشقسرگذشتمستنداینمهاجرتعاشقانه
است  .این کتاب حاصل سه سال پژوهش و بیش از صد ساعت مصاحبه ازجمله
 36ساعت مصاحبه توسط محمدرضا رشیدی و  10ساعت مصاحبه توسط بهزاد
شیخی و جمعآوری اسناد مکتوب و غیر مکتوب از خانواده و دوستان و همرزمان
شهید و ارگانهایی مانند بنیاد شهید انقالب اسالمی و مرکز اسناد دفاع مقدس
است که تعدادی از این اسناد انتخاب و در بخش پایانی کتاب درج شده است.
همچنین منبع اغلب خاطرات برای اطالع عالقهمندان در پینوشتهای متن
کتاب نیز ذکرشدهاند  .عالقهمندان میتوانند این کتاب را باقیمت  40هزارتومان
از انتشارات سوره مهر خریداری نمایند.
معراجالسعادة
()113

پس خدای تعالی خون حیض را از دفع شدن منع فرموده و نطفه بیشعور را قوه داد
تا خون را از اعماق عروق بهجانب خود کشیده تا نقطههای دمویه در آن ظاهر گشته
و علقه گردید و بعدازآن  ،سرخی آن بیشتر و ظاهرتر گشت تا شبیه به خون بسته شد و
باد گرمی در آن بههیجانآمده مضغه شد  .پس  ،خالق بیچون  ،به قدرت کامله خود
نشان جوارح و اعضا در آن پیدا و هیئت شکل و صورت در آن هویدا گردانید و باوجود
تشابه اجزای آن  ،آن را به امورمختلفه  ،از رگ و پی و استخوان و گوشت و پیه و پوست
منقسم کرد و در آن اعضای مختلف الشکل را ظاهر کرد .سر را مستدیر گردانید و چشم
و گوش و دهان و بینی وسایر منفذها را شکافت و دست و پا را کشید و از برای هر یک
پنج انگشت خلق فرمود،هر انگشتی را سر انگشتی و ناخنی مقرر فرمود و در باطن آن
دماغ و دل و جگر وسپرز و شش و معده و رحم و مثانه و روده ها و غیر اینها از اعضا که
هر یکی را هیئتی خاص و شکلی مخصوص است ایجاد نمود و هر کدام را شغلی معین
و عملی مشخص داد و در جمیع این احوال در ظلمت رحم در کیسه ای محبوس و
به خون حیض فرورفته و کفهای دست بر دو طرف روی و مرفقها بر تهیگاه نهاده و
دو زانوی خود را برسینه جمع کرده و زنخدان را بر سر زانو گذاشته و نافش به ناف مادر
متصل و از آن غذا می مکد و پسر را روی به جانب پشت مادر و دختر را روی به جانب
روی مادر  ،نه او را از این نقشهای بدیع که بر او وارد می شود خبر و نه پدر و مادر را
اطالعی  ،نه در اندرون نقاشی پیدا و نه در بیرون مصوری هویدا و زبان حال جنین در
این حال باخداوند متعال به این مقال گویاست:
خواهی جگرم بسوز و خواهی خون کن
باالتر از آنی که بگویم چون کن
نقاش تویی عیب مرا بیرون کن
من صورتم و زخود ندارم خبری

تاریخ انتشار99/9/10 :
خ ش99/9/10 :

مدیرعامل شركت

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده و هیاتمدیره
شركت سیمینبرق زریندشت
(سهامی خاص) به شماره ثبت ()3492
آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده و
هیاتمدیرهشركتسیمینبرقزریندشت(سهامیخاص)به
شماره ثبت  3492به شناسه ملی  14006094828بدینوسیله از
كلیه سهامداران و اعضای شركت دعوت میشود تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده كه در ساعت  10صبح و
جلسه هیاتمدیره در ساعت  12روز شنبه مورخ  99/9/22در
محل دفتر شركت تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عادی به طور فوقالعاده:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
دستورجلسه هیاتمدیره:
 -1تعیین سمت مدیران
 -2تعیین دارندگان حق امضاء
تاریخ انتشار99/9/10 :
خ ش99/9/10 :
4882

هیاتمدیره شركت سیمینبرق زریندشت

اوقات شرعی

اذان ظهر11:53:
اذان مغرب17:11 :
اذان صبح فردا5:27 :
طلوع آفتاب فردا6:56 :

خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند
 پيامهاي خود را به سامانههاي
  10002188910808

يا  50001060658119

آنانكهوقتشانپايانيافته،خواستار
مهلتاند و آنان كه مهلت دارند
كوتاهى میورزند.

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

شاهبیت

«رسالت» حق انتقام مسلمانان علیه دشمنان الهی را در آیات قرآنی بررسی میکند؛

انتقام،مانعگستاخیدشمنان
گروه فرهنگی
اتفاقاتی کهدر طولسالهایاخیر
از سویدشمناننظاممقدسجمهوری
اسالمی ایران در راستای متوقف کردن
و یا جلوگیری از پیشرفتهای علمی
دانشمندان این مرزوبوم صورت گرفته
موضوعتازهاینیستوهموارهدر دستور
کارسرویسهایاطالعاتی کشورهایغربی
و نیز دشمنان نظام مقدس جمهوری
اسالمی قرار داشته است.
در این زمینه همواره دولتهای مستقر
با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک
و گاها حربههای اطالعاتی و نظامی
تالش کردهاند که نسبت به پاسخگویی
و پیشگیری ،اقدامات متناسبی را در
دستور کار داشته باشند ،اما گویا این
پاسخها کافی نبوده و دشمن به خود
اجازه داده تا این روند را ادامه دهد و به
اهداف شوم خود دست یابد.
در اینزمینهموضوعانتقاموپاسخگویی
به دشمنان ،بحثی است که در آیات و
روایات بر آن تأ کید شده و به مسلمین
اجازه دادهشده که در برابر ظلم کافران
و دشمنان از خود دفاع کرده و انتقام
خو نها ی بهنا حق ر یخته شد ه ر ا
بگیرند.
بااین که اعتقاد مسلمانان بر این است
که انتقام گیرنده اصلی ذات خداوند
متعال خواهد بود اما به مسلمین اجازه
دادهشده که حق خود را با گرفتن انتقام
باز پس گیرند .اسالم  ،با هرگونه ظلم و
تعدی به فرد یا جامعه مخالف است
ازاینرو مقابله با ستمگران و گرفتن حق
مظلومان را امری ممدوح و گاه واجب
میشمارد .قرآن کریم در آیات  ۱۴و ۱۵
سوره توبه به مسلمانان فرمان میدهد
با کافران و مشرکان نبرد کنند تا ضمن
رفع شرک و کفر از روی زمین ،خشم
مؤمنانستمدیدهفرونشستهودلهای
آنان تشفی یابد .شاید پسندیده بودن و
وجوب انتقام در این موارد بدان سبب
باشد که ا گر از ستمگران انتقام گرفته
نشود ،موجب گستاخی آنان و پایمالی
حقوق دیگران شده و فساد و ناامنی در

جامعه گسترش مییابد.
در این زمینه امام علی علیهالسالم
َّ
َ
ْ ْ ُ
وم َعلى الظا ِل ِم
َفرمودند«َ :ي ْو ُم آل َمظل
َ ُّ ْ َ ْ َّ
ََ ِ َْ ْ ُ
وم.روز
أشد ِمن يو ِم الظا ِل ِم على آلمظل ِ
انتقام مظلوم از ظالم ،شديدتر از روز
ستم كردن ظالم بر مظلوم است ».امام
علی علیهالسالم در اين كالم حكيمانه به
ظالمان هشدار مىدهند كه در انتظار
انتقام باشند.
برای بررسی بیشتر این موضوع در آیات
قرآنی با حجتاالسالم محمد صدارت
کارشناس علوم قرآنی گفتوگویی ترتیب
دادهایم که در ادامه میخوانید؛
تأ کید قرآن کریم بر ایستادگی علیه
ظلم آشکار
وی در گفتوگو با «رسالت» عنوان کرد:
«خداوند در قرآن کریم به دفاع از اسالم
و حفظ سرزمین اسالمی ،بسیار تأ کید
کرده است .بنابراین هر اقدام دشمن
که باهدف تحتالشعاع قرار دادن دین
مبین اسالم باشد ،میبایست با پاسخ
قاطعانه مواجه شود».

آ گهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت حمل و نقل بینالمللی
حنانترابرشرقبهشمارهثبت1867وشناسهملی10980016964
دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی به طور عادی
كه در ساعت  10صبح روز شنبه  1399/9/22در محل قانونی
شركت به آدرس زاهدان ،آزادی  ،6پالك  2تشكیل میشود،
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی:
اعالم درگذشت آقای الهیار ریگیفرد به كد ملی 6119863575
عضو هیاتمدیره شركت حنانترابر شرق

حکمت نهج البالغه
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نش ��انی :تهران،خيابان اس ��تاد نج ��ات اللهی جنوبی
خياب���ان ش���هيد اس���ماعيل محم���دی -پ�ل�ا ک1
کد پستی 1599976711:تلفن88910806- 10:

کتابخانه

د وشنبه

سالمت

تنگینفسیکیازشایعترینعالئم کروناست.افزونبر کمبودنفس،تنگینفس
ممکن است شامل احساس تنگی در قفسه سینه ،تنفس سریع یا احساس
ناتوانی در دریافت ا کسیژن کافی باشد .جمع شدن لبها به حالت غنچه یا
سوزش سوراخهای بینی هنگام تنفس هم ممکن است رخ دهد.

وی افزود« :فقها و علمای دین همواره بر
جهادومبارزاتدینیتأ کیدداشتندوپایه
اینتأ کید،فرمانخداوندمتعالدر قرآن
کریم است که میفرماید؛ در مقابل ظلم
و ستم همواره ایستادگی کنید».
حجتاالسالم صدارت تصریح کرد« :آیه
اشاره به ّاخراج
 ۳۹سوره مبارکه حج با ُ
مردم مکه ،میفرماید« :أ ِذ َن ِل َل ِذ َ
ين
ُ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َّ َهّ َ
الل َعلى
يقاتلون ِبأ نهم ظ ِلموا و ِإ ن
ََ
َ
ن ْص ِر ِه ْم لق ِد ٌير ».به مسلمانان که مورد
قتل و غارت قرار گرفتهاند رخصت جنگ
با دشمنان داده شد ،زیرا آنها از دشمن
سخت ستم کشیدند و همانا خدا بر یاری
آ نها قادر است .نزول این آیه ،مجوز
مقابله با اقدامهای خصمانه دشمنان
را بهخوبی آشکار می کند».
اسالم هراسی ،عامل جنایتهای
خصمانه دشمنان
این کارشناس علوم قرآنی همچنین
خاطرنشان کرد« :ترور یک شخصیت
برجسته علمی کشور ،مصداق حقیقی
ظلم است .نمیتوان ایستاد و تماشا کرد

تا دشمن وارد خا ک ایران اسالمی شود
و علیه منافع ملی و جان مردم دست به
اقدامات ظالمانه بزند».
وی گفت«:اقدام کنونیرژیمصهیونیستی
جان عزیزی را گرفت که یک کشور
همواره از اطالعات و دانش علمی آن
بهره میبرد .ترور شهید واالمقام دکتر
محسن فخریزاده ظلم به بزرگان کشور
بود و طبق آیات قرآن کریم ،اجازه مقابله
با چنین ظلمی وجود دارد».
بآسمانیاش
اواظهار کرد«:خداونددر کتا 
میفرماید:چنانچهظلمدفعنگردد،فساد
زمین را فرا می گیرد .بنابراین ایستادگی
علیه ظلم ،عالوه بر جلوگیری از پایمال
شدن خون شهیدان ،از رواج فساد در
جامعه نیز جلوگیری خواهد کرد».
حجتاالسالم صدارت همچنین ادامه
داد« :بهطور حتم ا گر امروز در مقابل
دشمن آشکار سرزمینهای اسالمی
ا یستا د گی نکنیم  ،جسا ر ت د شمن
برای اقدامات ظالمانه را بیش از پیش
افزایشخواهیمداد.بنابراینآنچه کهدر
حالحاضر اهمیت دارد ،ایستادگی علیه
رژیم صهیونیستی باهدف پایان بخشی
جسارت بیحدوحصرشان است».
این استاد حوزه بیان کرد« :جبههای
از کشورهای اسالمی تشکیل شده که
درصدد رواج تمدن دینی _اسالمی
هستند .قلب این جبهه ،ایران اسالمی
است .ا گر امروز دشمنان اسالم در پی
ضربه و ترور شخصیتهای برجسته
ایرانی هستند ،به دلیل اسالم هراسی
و مرکزیت ایران اسالمی در رواج تمدن
دینی است».
این کارشناس علوم قرآنی در پایان
گفتوگو یادآور شد« :طی سا لهای
گذشته ،ظلم آشکار دشمنان اسالم
بهویژه رژیم صهیونیستی علیه ایران،
اعمال شده و حال نیز به دلیل فرا گیری
اسالمهراسی،قوت گرفتهاست.بنابراین
ا گر امروز فرمان مبارزه و ایستادگی علیه
ظلم صادر نگردد ،در آیندهای نزدیک
شاهد گسترش ظلم و ستم علیه مرکزیت
تمدن دینی_اسالمی خواهیم بود».

شماره مجوز 1399/4975

وزارت نفت

«آ گهی ابالغ اتهام»

اقلیم دل ،بهزور مسخر نمیشود

این فتح ،بیشکست میسر نمیشود
توییتر

نمایه

شماره مجوز 1399/4976

وزارت نفت

«آ گهی ابالغ اتهام»

کلیم کاشانی

Khamenei.ir

شماره مجوز 1399/4974

وزارت نفت

«آ گهی ابالغ اتهام»

خانم زهرا اسماعیلزاده به شماره كارمندی
 570573فرزند علیرضا

خانم راضیه اسكندری به شماره كارمندی
 576418فرزند مراد

آقای محسن سعید به شماره كارمندی
 561092فرزند جاناله

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح
گردیده است .لذا به علت عدم دسترسی و به تجویز ماده 73
قانونآییندادرسیمدنیمراتبدر یكنوبتمنتشرمیشودتا
ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر آ گهی در یكی از روزهای اداری
به محل امور اداری ذیربط یا این هیات واقع در تهران ،خیابان
مالصدرا،خیابانشیخبهاییشمالی،ضلعجنوبغربیمیدان
شیخبهایی،پالك ،144طبقهچهارمشرقی،هیاتپنجمبدوی
وزارت نفت مراجعه نمایند.

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح
گردیده است .لذا به علت عدم دسترسی و به تجویز ماده 73
قانونآییندادرسیمدنیمراتبدر یكنوبتمنتشرمیشودتا
ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر آ گهی در یكی از روزهای اداری
به محل امور اداری ذیربط یا این هیات واقع در تهران ،خیابان
مالصدرا،خیابانشیخبهاییشمالی،ضلعجنوبغربیمیدان
شیخبهایی،پالك ،144طبقهچهارمشرقی،هیاتپنجمبدوی
وزارت نفت مراجعه نمایند.

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح
گردیده است .لذا به علت عدم دسترسی و به تجویز ماده 73
قانونآییندادرسیمدنیمراتبدر یكنوبتمنتشرمیشودتا
ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر آ گهی در یكی از روزهای اداری
به محل امور اداری ذیربط یا این هیات واقع در تهران ،خیابان
مالصدرا،خیابانشیخبهاییشمالی،ضلعجنوبغربیمیدان
شیخبهایی،پالك ،144طبقهچهارمشرقی،هیاتپنجمبدوی
وزارت نفت مراجعه نمایند.

آ گهی فقدان سند مالكیت
آقای رضا هادی شهنی وكیل آقای مسعود حسنپور به موجب
یك برگ استشهادیه گواهیشده در دفتر اسناد رسمی شماره
198مسجدسلیمانمدعیاست كهسندمالكیتشمارهچاپی
095175ب مربوط به ششدانگ پالك شماره  10834فرعی از
پالك  1اصلی واقع در بخش یك مسجدسلیمان ثبتشده ذیل
شماره  5471صفحه  437دفتر جلد  27كه به موجب خالصه
معامله شماره  39761مورخ  69/5/15دفترخانه شماره 54
مسجدسلیمان به وی منتقل شده و به علت جابجایی مفقود
شده و درخواست سند مالكیت نموده ،لذا در اجرای تبصره 1
اصالحی ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هر كس
كه مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالكیت مذكور در نزد
خود میباشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت  10روز اعتراض
خود را كتبا و ضمن ارائه اصل سند مالكیت و یا سند خریداری به
این اداره اعالم نماید و در غیر این صورت سند مالكیت المثنی
به نام مالك صادر و سند مالكیت مفقود شده از درجه اعتبار
ساقط خواهد شد.

آ گهی پذیرهنویسی سهام شركت مجتمع صنعتی فرآوردههای
دامی كویر خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت 1127
باتوجهبهجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1399/08/29
افزایش سرمایه شركت از مبلغ  10/300/000/000ریال به
 61/800/000/000ریال و افزایش تعداد سهام از  1030000سهم
 10/000ریالی بانام به  6180000سهم 10/000ریالی بانام از طریق
مطالبات حال شده سهامداران و ورود سهامدار جدید مورد
تصویب قرار گرفته است .لذا بدینوسیله به كلیه سهامداران
محترم شركت مهلت داده میشود ظرف مدت شصت روز از
تاریخانتشارآ گهیپذیرهنویسینسبتبهحالنمودنمطالبات
خود و پذیرهنویسی سهام جدید به نشانی سبزوار ،كیلومتر 20
جاده سبزوار – شاهرود ،شركت مجتمع صنعتی فرآوردههای
دامی كویرخراساناقدامنمایند.عدممراجعهدر مهلتمقرر به
منزله انصراف از پذیرهنویسی بوده و حقتقدم در پذیرهنویسی
بهسهامدار دیگروا گذار خواهد گردید.برایسهامجدیدامتیاز
خاصیدرنظر گرفتهنشدهاست.مبلغاسمیسهامهمانمبلغ
اولیه  10/000ریال میباشد.

تاریخ انتشار99/9/10 :
هیات پنجم بدوی رسیدگی
خ ت99/9/10 :
به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

حسین بینیاز – رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مسجدسلیمان

تاریخ انتشار99/9/10 :
د ش99/9/10 :

تاریخ انتشار99/9/10 :
هیات پنجم بدوی رسیدگی
خ ت99/9/10 :
به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

تاریخ انتشار99/9/10 :
خ ش99/9/10 :

هیاتمدیره شركت

تاریخ انتشار99/9/10 :
هیات پنجم بدوی رسیدگی
خ ت99/9/10 :
به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

«آگهی تحدید حدود اختصاصی»
نظر بر این كه تحدید حدود ملك ذیل تا كنون به عمل نیامده لذا به
استناد مواد  14و  15قانون ثبت تحدید حدود امالك مزبور از ساعت
 10صبح به شرح ذیل:
«از بخش هشت سنجبد حوزه ثبتی كوثر»
ردیف-1آقاییوسفعلیپارساپور كیویفرزندجانعلیدرششدانگیك
بابانباریومحوطهبهمساحت362/10مترمربعپالك4947فرعیاز
 82اصلی واقع در گیوی علیا بخش  8حوزه ثبت ملك كوثر (گیوی)
ردیف  -2آقای رضوان صالحپور كیوی فرزند نریمان در ششدانگ یك
بابخانهمسكونیبهمساحت244/50مترمربعپالك4948فرعیاز
 82اصلی واقع در كیوی علیا بخش حوزه ثبت ملك كوثر (گیوی)
روز تحدید حدود سهشنبه  2دیماه 1399
بهعملخواهدآمد.بدینوسیلهمراتبجهتاطالعمالكینومجاورین
پالكهایفوقالذكرآ گهیمیشود كهدر روزهایمقرر در آ گهیدر محل
وقوع ملك مذكور حضور به هم رسانند واخواهی بر حدود و حقوق
ارتفاقی مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت
سی روز پذیرفته خواهد شد .بنابراین الزم است معترض ظرف مدت
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم داخواست
به مرجع قضایی صورت پذیرد .در غیر این صورت حق آنان ساقط
خواهد شد و ضمنا عدم حضور مجاورین مانع از عملیات تحدید
حدود نخواهد شد.
تاریخ انتشار99/9/10 :
د ش99/9/10 :
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبیل
مالف5/431 :

