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همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

اینجانب فاطمه فتوحــی اردکانی مالک خودرو 
سواری رانا مدل 1393 به شماره پالک -581
64 ب 38 شــماره موتور 163B0082183 و 
شاسی 057288 به علت فقدان اسناد فروش 
و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی نموده ام 
لــذا چنانچه هر کس ادعایــی در مورد خودرو 
مذکــور را دارد ظرف مــدت 10 روز به دفتر 
حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند، کارت شناسایی و برگ کمپانی 
موتور ســیکلت تیزتک 150 رنگ 
مشــکی مــدل 1394 به شــماره 
انتظامــی 76741- ایران 753 و 
شــماره تنه 9426548 و شماره 
موتور 939128 متعلق به اینجانب 
حسینعلی علیزائی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

اصــل ســند کمپانی، شناســنامه 
مالکیت، کارت مشخصات، بیمه نامه 
و کلیه اوراق نقل و انتقال سواری 
دوو ماتیز  مدل 1380 به شــماره 
انتظامــی 729 ج 78 ایــران 56 
شــماره موتور 615619 و شماره 
بــه   IR80155023198 بدنــه 
مالکیت وحید شــهابی محمدآبادی 
مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشــمند( به شــماره 1414618 
متعلق به کامیون باری فلزی بنز اس 
36/1632 به شماره انتظامی 762 ع 
69 ایران 13 مدل 1973 رنگ سبز- 
روغنی شماره موتور 021564 شماره 
شاســی 10895608 بــه مالکیــت 
فرهــاد شــایان نوش آبــادی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند و برگ سبز خودرو سواری 
405 جی ال آی به رنگ سورمه ای 
روغنی به شــماره پــالک 785 د 
37 ایــران 38 به شــماره موتور 
شــماره  بــه   12484125925
شاسی 16220238 به نام صادق 
تیموری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
آئــودی مشــکی بــه شــماره 
ایــران  979ص59  پــالک 
موتــور  ره  شــما بــه   88
071615 و شــماره شاســی 
  WAUZZZ8DZWA079036
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

گلوله زنــی  ســالح  مجــوز 
گلنگدنــی  تیــر   5 مــدل 
کالیبر 7/92 شماره بدنه 
ایــران  ســاخت   36237
به نام موســی امیری نیک 
مفقــود شــده اســت و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو تویوتا کروال 
مدل 2007 به شماره شاسی: 
 JTDBR22E073218855
به شــماره پــالک: 44 ایران 
939 ط 68 بــه نــام صدیقه 
پاک طینت مفقــود گردیده و 

فاقد  اعتبار می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
پرایــد صبــا  خــودروی ســواری 
جی تی ایکــس، بــه رنــگ ســفید 
 1379 مــدل  روغنــی،  شــیری 
م   259 انتظامــی  شــماره  بــه 
14 ایــران 38 و شــماره موتــور 
و شــماره شاســی   00143310
مفقــود   S1412279622912 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب قاســم موالئــی مالک خودرو 
پــالک  شــماره  بــه   EF7 تیــپ  دنــا 
716ج69 ایران 20 و شــماره شاسی 
 NAAW01HE6JE104554 و شــماره 
موتــور 147H0416389 بــه علــت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد مذکور را نموده است. 
لــذا چنانچه هرکــس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت 
ایــران خــودرو واقع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

»آگهی مفقودی«
کارت شناســایی و بــرگ ســبز 
کامیون بــاری ولوو مدل 1376 
شماره انتظامی 661ع29 ایران 
موتــور 212096  31 شــماره 
 811158 شاســی  شــماره  و 
محمــد  اینجانــب  بــه  متعلــق 
عزیزالــه  فرزنــد  ترکاشــوند 
شماره شناســنامه 1284 و کد 
ملی 5579237545 صادره از 
بروجرد مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان اسناد فروش
فرزنــد  فــاز  نیــک دل  محمــد  اینجانــب 
کــد  و   1397 شناســنامه  شــماره  احمــد 
ملــی 0937150118 صــادره از مشــهد 
مالــک کامیــون رنو-داخلی-میــدالم تیپ 
270/16اچ دی به شــماره انتظامی 695 ع 
24 ایــران 12 قدیــم و 293ع 44 ایــران 
 83MOG57009 59 جدید و شــماره موتور
 NAD45ACAO00006165 و شماره شاسی
به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( 
تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را 
نمــوده ام. لــذا چنانچه هرکســی ادعایی در 
مورد خــودروی مذکــور را دارد ظرف مدت 
ده)10( روز به دفتر حقوقی شــرکت سایپا 
دیزل واقع در تهران جاده مخصوص مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

شناســنامه مالکیــت )برگ 
ســبز( خودروی سواری پژو 
206 به رنگ بژ مدل 1383 
به شــماره انتظامی 572 ب 
17 - ایران 62 به شــماره 
موتور 10FSS14817066و 
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 083650585مربــوط بــه 
خانم کبرا باباپور مله مفقود 
گردیــده از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ ســبز پرایــد مدل 91 ســفید به 
نام ســیدنیما بنی هاشمی شماره موتور 
13249 شماره شاسی 33798 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و برگ کمپانی موتورسیکلت 
آپاچی 160CC به رنگ قرمز به شــماره 
شــهربانی 42614-125 شــماره تنــه 
N2G***160V بــه نــام پویا یــاری مرئی 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

 405GLXI ســند و برگ ســبز خــودرو پــژو
مــدل 90 به رنگ نقره ای متالیک به شــماره 
موتور 12490148419 و شــماره شاســی 
NAAM11CAOBK261854 بــه نــام فاطمــه 

طاهرخانی مفقود گردیده اعتبار ندارد.

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۱-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

فروشی رستوران تجاری
با تمام وسایل

متری 25 میلیون
نصف مبلغ معاوضه

ابتدای بلوار بهشتی کهریزک

09127004911
09100022422

ده  ونک 70 متر آشپزخانه فعال
با فروش روزانه 2/500 م

با چهار خط تلفن واگذار می شود جهت اجاره
09190237954 -09148211105

تهران نو- خ ارمغانی- پ 144
22 متر مغازه با ملکیت با لوازم 

میوه فروشی، رهن یا فروش
09122431371

ونک شیخ بهایی، نبش کشفیان
151 و 136 متر تجاری

جهت بانکها و تهیه غذا جهت اجاره
88093729 -09121150821

جنت آباد- چهارباغ غربی
85 متر 2 خواب بازسازی کامل با 

انباری+ بالکن، فوری زیرقیمت
09127195989

بر شریعتی
261 متر تجاری 

متری 180 میلیون
09360501339 

کرمان 

»فروش هتل«

09123873112
حکیمیه- سازمان آب 100 متر 

سوپرمارکت فعال سرقفلی
09126906292

سهروردی- بر خیابان خرمشهر 
+50 تجاری با 2 ســال سابقه 
قهوه و نان، پاخور عالی- نبوی

09121365619

4 راه مولوی خیابان صاحب جمع
فروش سرقفلی مغازه 80 متر

متری 70 میلیون، برق، گاز و تلفن
09123768910 -09121486028

هفت تیر مفتح شمالی 370 متر زیر 
همکف ملکیت و سرقفلی فروش یا 

رهن و اجاره مناسب سفره خانه
09121332562

میدان انقالب
90 متر با ملکیت 

زیر قیمت منطقه، فوری فروشی
09121213836

حسن آباد فشافویه بر جاده اصلی 3444 
متر ســند 6 دانــگ در و دیوار 70 متر 

سوئیت )مناسب سوله و کارگاه و...( 
09190315229 -09902062927

میدان امامت
90 متر، طبقــه 4، تک واحدی 

بدون آسانسور و پارکینگ 
09192227783

خرید و فروش
کلیه امالک

تاسیسات لوله کشی آب، 
شوفاژ و فاضالب نصب 

موتورخانه تعمیرات
 )کلی و جزئی(

56773465
09124954688

بنایی 
و خدمات

خـدمـات سیـد
رفع نم و چکه حمام و توالت
با مواد خارجی بدون خرابی
تشخیص با دستگاه )3کاره ژاپنی(

22638421-26207507
88946794-22736429
77542098-44293584

 گروه معماری بام آسمان
پیمان ، مدیریت، بازسازی 

)ولیعصر، پالک 3053(
22736994 -09121068840 

فراز گسترش
نصب، سرویس، نگهداری آسانسور
 و باالبرهای  هیدرولیکی و کششی

09191053571-77560097

بازسازی
 دکوراسیون داخلی

66566972

 )شمیران  کمپرسور نیاوران(
شکســتن بتن و ســنگ و چاه  های 

سنگی و خاکی
3392989-0912 رفیعی

 کاشی کاری- قیرگونی
تعمیرات

09120786534

خدمات کلیه امور ساختمانی
تاسیسات، جوشکاری، لوله کشی،کولر، پکیج، 

بنایی، نقاشی و بازسازی و خرده کاری
اکبری 09120841316

گروه خدمات راپل کاران برج سپهر
بــا طنــاب در ارتفــاع، پیــچ و رولپالک 
نماشوئی نصب سنگ با بیمه و ضمانت

44072678 - 09128772698

 دفتر مهندسی سماء 
بازسازی، نوسازی 

بازدید و طراحی و مشاوره رایگان
26317099

و  کنکوری هــا   توجــه  قابــل 
دانش آمــوزان پایه های 10 و 
11 تهرانــی و یزدی های مقیم 
تهران، کالس های خصوصی به 
صورت فشــرده شیمی، جهت 
جمع بندی کتاب های نظام قدیم 
یا جدید )تســت و بیان نکات( 
توســط یکــی از مجرب تریــن 
دبیران استعدادهای درخشان 

استان یزد
09121786368

مشاور حقوقی
آموزشی
تربیت مربی

جهــت تدریــس ترجمــه قرآن بــه زبان 
انگلیسی )همراه با مکالمه( طرح بشارت 

)ساعت تماس: 8-12( 
77582027-77571012

وکالت و مشاوره )قاضی سابق(
دادگاه خانواده، دادسرا ارشــاد دادگاه انقالب، 
کیفری استان و کلیه پرونده های کیفری حقوقی

66553274 

 مجری حقوقی 
پیمــان مدیریت همراه با برگ مجری و 

شناسنامه فنی ملک- بدون واسطه 
44448231-09121759270

خرید و فروش
ضایعات و لوازم منزل

 بهترین خریدار کاغذ باطله
مجلــه، کتــاب، روزنامه،  باتری 

خرده ریز انباری و آهن آالت
09124790658

ضایعات آهن آالت
کاغذ باطله، مس، چدن

آلومینیوم، باطری، رینگ
09127229617-33604739

خرید ضایعات سبک و سنگین
فلزات رنگی، مسی، آلومینیوم 

)تخریب ساختمان(
09122784522-  09125876456

عـدالـت
خریدار عادالنه کلیه لوازم

 ساید- یخچال- لباسشویی
  LED-کولرگازی- مبلمان
و خرده ریز منزل و انباری

22676612و 88460323
09122127420

صیادبار سیدخندان
جابه جایی تخصصی کلیه وسایل
با کارگر ورزیده، خاور مخصوص
22301200-88446844

قالیشویی، مبل شویی مهنام 
شستشویی فرش 48 ساعته

مرکزی 88454810
شبانه روزی 09128381392

متفرقه

 TOS ینــگ  ر بو ه  ســتگا د
نــو(  حــد  )در  چکســلواکی 
ابعــاد  بــا   WHN130 مــدل 

W800-Z1200
X3500-Y2000

VDF250 دو متر cnc تراش

0912-1470796

تابلوهــای تبلیغاتــی- بنــر- چلنیــوم 
CNC- لیزر- چاپ دیجیتال استندهای 

نمایشگاهی- الیت باکس 
22344882  - 09126871887

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

خرید و فروش فیش حج 
تماس 8/30 تا 22/30

با مجوز حج و زیارت
66386975 - 66383692

09123701351

مجری مستقیم - دم قسط 
 - لیــا  نتا آ  - ل  نبو ســتا ا
 - م  و ر بــد ســی  ا د ش آ کو
مارماریــس - دبــی- تایلند - 

مالزی - کیش - مشهد
هفت ستاره 26401000

خانم رستم 09120182681

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســید رضا 
ابراهیم زاده گنجی فرزند عابدین به شماره 
شناســنامه 116 صــادره از بابــل در مقطع 
کارشناسی  ارشد رشته شبکه های کامپیوتری 
صــادره از واحد دانشــگاهی آزاد اســالمی 
قزوین با شماره 169421401495 مفقود 
گردیــده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از 
یابنــده تقاضا می شــود اصل مــدرک را به 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد قزویــن به 
نشــانی: قزویــن- خیابان دانشــگاه- بلوار 
نخبگان- مجتمع شهید عباسپور ارسال نماید.

گمشده
پیدا شده

اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران در نظر دارد: 
ســاختمان مدرســه منحلــه اندرزگو واقــع در: خیابان 
شــریعتی- بلوار صبا- خیابان فاطمیه- مهر هفتم را به 
مدت یک ســال و قیمت پایه ماهانه 580/000/000 
ریال به صورت اجاره با کاربری آموزشــی واگذار نماید. 
متقاضیــان می توانند ظرف مــدت 10 روز از درج آگهی 
جهت دریافت اســناد مزایده به کارشناسی  تدارکات و 
پشتیبانی اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران واقع 
در: میدان قدس- خیابان شهید باهنر- اول دزاشیب 

مراجعه نمایند.

اداره آموزش و پرورش منطقه یک در نظر دارد ساختمان 
مدرسه منحله شهید بهشــتی واقع در: خیابان شریعتی 
باالتــر از پل رومی نبش ســهیل را به مدت یک ســال و 
کاربری آموزشــی و قیمت پایه ماهانه480/000/000 
ریال به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
ظــرف مــدت 10 روز از درج آگهی جهت دریافت اســناد 
مزایده به کارشناسی تدارکات و پشتیبانی اداره آموزش 
و پرورش منطقه یک تهران واقع در میدان قدس- خیابان 
شهید باهنر- خیابان دزاشیب- جنب آتش نشانی مراجعه 

نمایند.

اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران درنظر دارد: 
ســاختمان آموزشی شهدای لواسان واقع در: لواسان- 
انتهای بلوار امام- نرســیده به میــدان نارون- کوچه 
حکمت دوم را به مدت یک سال تحصیلی و قیمت پایه 
ماهانــه65/000/000 ریال به صــورت اجاره واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز چهارشــنبه مورخ98/2/18 جهت دریافت اسناد 
مزایده به کارشناسی تدارکات و پشتیبانی اداره آموزش 
و پرورش منطقه یک تهــران واقع در: میدان قدس- 

خیابان شهید باهنر- اول دزاشیب مراجعه نمایند.

آگهی دعوت از بستانکاران موسسه پویا فیلم سوره
 به شماره ثبت 37704 در حال تصفیه )نوبت سوم(

در اجــرای مفــاد ماده 225 قانون تجارت، بدینوســیله از کلیه 
بســتانکاران دعوت می شــود که از تاریخ انتشار سومین نوبت 
آگهی ظرف مدت قانونی با در دســت داشــتن مستندات طلب 
خود را به نشــانی محل تصفیه واقع در تهران، خیابان ســمیه 
نرســیده به حافــظ، پالک 253 مراجعه نماینــد و ادعای خود را 

کتبا تسلیم دارند.
بدیهــی اســت پس از انقضــاء مهلت قانونــی هیچگونه ادعایی 

پذیرفته نمی شود.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 با نمایندگی احمد قدس- مدیر تصفیه

 سند کمپانی و سند برگ سبز موتور سیکلت 
آپاچــی به شــماره شــهربانی ایــران 129- 
 0E6GF2142172 61244 شــماره موتــور
به نام ســعید بیات مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 قصرالدشت- 84متر- فول
نور و نقشــه کم نظیر- 5 ســاله واقعی 

فقط با متری 10400 خرید کنید
09112428244 مدیری

نشر آگهی جهت گواهی حصر وراثت
خانم مژگان فرهانی به شماره ملی 0490917054 به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 98/164 
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف ساسائی 
به شماره ملی 0490914731 در تاریخ 96/8/21 اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- مجید فرهانی شماره ملی 0493134212 ت ت 58/1/1 ص شهرری نسبت با متوفی پسر

2- حمیدرضا فرهانی شماره ملی 0480092040 ت ت 68/7/22 ص شهرری نسبت با متوفی پسر
3- زهرا فرهانی شماره ملی 0493152385 ت ت 62/2/26 ص شهرری دختر

4- مژگان فرهانی شماره ملی 0490917054 ت ت 55/5/1 ص شهرری نسبت با متوفی دختر
5- مژده فرهانی 0493591427 ت ت 64/2/2 ص شهرری نسبت با متوفی دختر

6- محمدعلی فرهانی شماره ملی 0490914330 ت ت 30/4/10 ص شهرری نسبت با متوفی همسر
7- زیبده تاجیکی شماره ملی 0490913385 ت ت 1315/10/9 ص شهرری نسبت با متوفی مادر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
م - الف 358          تاریخ انتشار 98/2/24

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش فشافویه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر 4 منطقه12 تهران )در حال تصفیه(

شما در تاریخ 1398/3/8 در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه به حضور در اولین جلسه سالیانه 
شرکت با دستور و مضامین ذیل دعوت شده اید.

1- استماع و گزارش عملکرد هیئت تصفیه.
2- اعالم صورت های مالی سال 89 لغایت 95.

3- انتخاب 3 نفر به عنوان هیئت تصفیه.
4- تمدید مدت هیئت تصفیه.

اعضاء می توانند حق حضور و رای خویش را طی وکالت نامه محضری به نماینده تام االختیار خود 
واگذار نمایند. لذا می بایست جهت بررسی وکالت نامه ها و صدور مجوز شرکت در مجمع تا مورخ 

1398/3/1 به همراه وکیل خود به دفتر تعاونی مراجعه نمایید.
کاندیداهای مناســب از تاریخ انتشــار آگهی تا 1398/3/5 فرصت دارند به منظور ثبت نام 
همــراه شناســنامه، کارت ملــی، و 2 قطعــه عکــس 4*3 و گواهی عدم سوءپیشــینه به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند.
مصوبات مجمع فوق در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء، 

اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
تعاونی مهر 4 منطقه 12 تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
بــه نــام: آقای پرویز خدابخش نیکجه وکیل آقایان مرتضــی حبیبی و پرویز خدابخش نیکجه 
طبــق وکالتنامه شــماره 14797- 95/8/5 دفترخانه 40 شــهرری آدرس: تهران خانی آباد 
خ میعاد شــمالی کوچه 19 پالک یک با تســلیم 4 برگ استشــهاد مصدق به شــماره 12025 
و 12026- 98/2/24 دفترخانه 40 شــهرری به شــرح وارده به شماره 4003434 مورخ 
98/2/15 اعالم نموده که ســند مالکیت ششــدانگ پالک به شماره 22128 فرعی از 114 
اصلی مفروز و مجزا شده از 5 فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 12 ناحیه 2 حوزه 

ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 360 متر مربع. مشخصات مالکیت:
مالکیت پرویز خدابخش نیکجه فرزند تیمور شــماره شناســنامه 1 تاریخ تولد 1349/4/1 
صادره از ســراب دارای شــماره ملی 1652214194 با جز ســهم 3 از کل سهم 6 به عنوان 
مالک ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان موضوع ســند مالکیت 
اصلی به شــماره چاپی 387660 ســری ب سال 95 با شــماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 

139620301024010900 ثبت گردیده است.
مالک مرتضی حبیبی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 18320 تاریخ تولد 1354/10/24 
صادره از تهران دارای شــماره ملی 0060559942 با جز ســهم 3 از کل ســهم 6 به عنوان 
مالک ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان موضوع ســند مالکیت 
اصلی به شــماره چاپی 387659 ســری ب سال 95 با شــماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 

139620301024010898 ثبت گردیده است.
ســپس وکیل مالکین اعالم داشته اسناد مذکور مفقود گردیده است و تقاضای المثنی سند 

نموده است.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانونی ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید تا ده 
روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
م- الف 356           تاریخ انتشار: 98/2/24

سیدمهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری از طرف سعید فارسی

»به موجب پرونده کالســه 971060 شعبه اول دادگاه 
عمومی بخش بشاریات موضوع دعوی شرکت جهان ستاره 
آریــا با وکالت خانــم لیال قنبرپور علیه آقــای محمدرضا 
صنوبری دایر بر خیانت در امانت با توجه به اینکه حسب 
اعالم وکیل شاکی نامبرده مجهول المکان می باشد بنابر این 
وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
1392 به نامبرده ابالغ می گردد در وقت رسیدگی تعیین 
شده برای روز یکشنبه مورخ 1398/3/26 ساعت 11 
جهت رســیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادگاه 
حضور به هم رســاند در غیر این صــورت وفق مقررات  
اقدام خواهد شــد و به متهم موصوف یادآوری می شود 
به محض اطالع از وقت رســیدگی نشــانی دقیق و کامل 

خود را جهت اقدامات بعدی به این شعبه اعالم دارد.«
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه دادگاه عمومی
 بخش بشاریات - امین باجالن

آگهی فقدان سند مالکیت
به نام سمیه حسن زاده

آدرس خ شهید رجایی میدان دردشت خ خداکرمی کوچه آبان پالک 9 طبقه 3
با تسلم دو برگ استشهاد مصدق به شماره 6085 مورخ 98/2/16 دفترخانه 1488 
تهران به شــرح وارده به شــماره 4003759 مورخ 98/2/16 اعالم نموده که سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 1552 فرعی از 224 اصلی قطعه دوم 
مفروز از 374 فرعی به مساحت 46/22 متر در طبقه اول به انضمام پارکینگ قطعه 
اول ذیل صفحه 202 دفتر 2651 به نام سمیه حسن زاده ثبت و سند صادر و سند 
شماره چاپی 299230 صادر گردید و برابر گواهی دفتر امالک طبق سند 52167 و 
52164 مورخ 92/11/16 دفتر 5 پاکدشــت در رهن است به علت جابجایی منزل 

مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است.
لــذا طبق مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشــد بایدتا ده روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

م الف 355
تاریخ انتشار 98/2/24

سیدمهدی المعی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی انتخاب مشاور حقوقی در امور ثبتی بابت 
قسمت شرقی پروژه شهرک بیستون هوانیروز

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مسلط به انجام 
امور ثبتی حدود 53 هکتار از ضلع شــرقی شــهرک بیستون 
هوانیــروز جهت رفع تعــارض و تهیه حدود پالک ثبتی مزبور 
دعــوت می گردد ظرف مدت یک هفته جهت ارائه راهکارهای 
فنی و مشــورتی و همچنین پیشنهاد قیمت درپروژه سیمرغ 

حضور یابند.
آدرس: کرمانشــاه- حــد فاصــل پــل والیــت به میــدان امام 
حســین- نرســیده بــه ورودی شــهرک تعاون پروژه ســیمرغ 

هوانیروز کرمانشاه
تلفن: 0918-339-8297

آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسی صالح نیروی کرج 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 3244 و شناسه ملی 
10100211116 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی فوق العاده که 
در ساعت 8:30 مورخ 98/3/7 در آدرس: البرز، کرج، سه راه رجائی شهر، ساختمان صدف 1، 
طبقه سوم به شماره تماس: 32700134-026 تشکیل می گردد حضور به همراه رسانند.

دستور جلسه:
هیئت مدیره1- تصمیم در مورد انحالل شرکت 2- انتخاب مدیر تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
اداره کار سنندج 1708

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند با توجه به 
انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران مجمع 
عمومی فوق العاده این شــرکت راس ســاعت 9 صبح روز جمعه مورخ 98/3/10 
در محل مســجد ابراهیم خلیل اهلل برگزار می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت 
می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار خود 
را بــه صورت مکتوب معرفی نمایند. ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور 
دوســوم کل اعضاء شــرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع 

اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
 دستور جلسه:

1- تغییر مواد اساسنامه/ طرح و تصویب تطبیق اساسنامه شرکت
رئیس هیئت مدیره2- تمدید مدت فعالیت قانونی شرکت

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی
 عادی سالیانه شرکت ساختمانی زرین دشت سهامی خاص

 به شماره ثبت 9390 و شناسه ملی 10100391600
بدینوسیله از کلیه شرکا/سهامداران شرکت ساختمانی زرین دشت سهامی 
خاص به شماره ثبت 9390 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت که در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/3/7 

در محل دفتر تهران شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح زیر می باشد:

1- تصویب ترازنامه و رسیدگی به صورت های مالی منتهی به 1397/12/29
2- تعیین میزان اندوخته اختیاری شرکت

3- تعیین ســود قابل تقســیم براســاس ماده 90 اصالحیه قانون تجارت 
مصوب سال 1347

4- تعیین بازرسان اصلی و علی البدل
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

6- تعیین هیئت مدیره شرکت برای 2 سال آتی

هیئت مدیره

صفحه 6
سه شنبه 24 اردیبهشت ۱3۹۸ 
۸ رمضان ۱44۰ -شماره 22۱۸5

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

امام توجه خاصى به نوافل داشتند و هرگز نوافل را ترك 
نمى كردند. نقل شده است كه امام، در نجف اشرف، با آن گرماى 
شدید، ماه مبارك رمضان را روزه مى گرفت و با این كه در سنین 

پیرى بودند و ضعف بسیار داشتند، تا نماز مغرب و عشا را به 
همراه نوافل به جاى مى آوردند، افطار نمى كردند! و شب ها تا صبح، 

نماز و دعا مى خواندند و بعد از نماز صبح، مقدارى استراحت 
مى كردند و صبح زود، براى كارهایشان آماده مى شدند.

حضرت امام توجه ویژه اى نسبت  به ماه رمضان داشته و 
بدین جهت، مالقات هاى خودشان را در ماه رمضان تعطیل 

مى كردند و به دعا و تالوت قرآن و... مى پرداختند. و خودشان 
مى گفتند: »خود ماه مبارك رمضان، كارى است «

سیره عملی امام خمینی)ره(
در ماه مبارک رمضان

عالمان ربانى، چلچراغ هاى پرفروغى 
هســتند كه در هر عصرى، در آسمان 
علم و عمل مى درخشــند و با كســب 
نور و گرما از خورشید رسالت و امامت 
بر زمینیان تجلى مى كنند و آنان را به 
سوى منابع نور و بركت دودمان وحى، 
رهنمون مى ســازند و بر بــال عرفان 
ناب محمدى)ص( نشانده، بر مشكات 

ملكوت، عروج مى دهند. 
در میان دین باوران كفر ستیز، چهره  
محبوب قرن، فقیه تیزبین سیاستمدار 
ایزدخواه، فیلسوف عارف ژرف نگر، عالم 
متخلق و رهبــر و بنیانگذار جمهورى 
اســامى، حضــرت امــام خمینى از 
موقعیتى واال و ویژه برخوردار اســت؛ 
زیــرا، روزها و ســاعت ها و لحظه هاى 
عمر او، با مراقبه و محاسبه سپرى شد 
و صدها آیه  قرآن را مجســم ساخت و 

عینیت  بخشید. 
حضرت امام توجه ویژه اى نســبت 
 بــه ماه رمضان داشــته و بدین جهت، 
ماقات هاى خودشان را در ماه رمضان 

بیدار شدم و صداى آه و ناله اى شنیدم، 
نگران شدم كه مگر اتفاقى افتاده است؛ 
حاج آقا مصطفى را بیدار كردم و گفتم: 
»ببین چه خبر است!«. ایشان نشست 
و گوش داد و گفت: »صداى امام است 
كه مشغول تهجد و عبادت است « )10(. 
 در مــاه مبــارك رمضــان، ایــن

 شب زنده دارى و تهجد، وضعیت دیگرى 
داشت. یكى از محافظان بیت مى گوید 
در یكى از شب هاى ماه مبارك رمضان، 
نیمه شــب، براى انجام كارى مجبور 
شدم از جلوى اتاق امام گذر كنم. حین 
عبور، متوجه شدم كه امام، زار زار گریه 
مى كردند! هق هق گریه  امام كه در فضا 
پیچیده بود، واقعا مرا تحت تاثیر قرار داد 
كه چگونه امام، در آن موقع از شب، با 
خداى خویش راز و نیــاز مى كند)11(. 
آخریــن ماه مبــارك رمضــان دوران 
حیات امام، به گفته  ســاكنان بیت، از 
ماه مبــارك رمضان هاى دیگر متفاوت 
بــود! به این صورت كه امام، همیشــه 

براى خشــك كردن  اشك چشمشان 
دستمالى را همراه داشتند، ولى در آن 
ماه مبارك رمضان، حوله اى را نیز همراه 
بر مى داشتند تا به هنگام نمازهاى نیمه 

شبشان، از آن استفاده كنند! )12( 
توجه ویژه به قرآن 

امام خمینــى )ره( توجه خاصى به 
قرآن داشتند، به طورى كه روزى، هفت بار 

قرآن مى خواندند! 
امــام، در هر فرصتى كه به دســت 
مى آوردند، ولو اندك، قرآن مى خواندند. 
بارها دیده شد كه امام، حتى در دقایقى 
قبل از آماده شــدن سفره- كه معموال 
بــه بطالت مى گــذرد- قــرآن تاوت 
مى كننــد)13(!  امام، بعد از نماز شــبش 

تا وقت نماز صبح، قرآن مى خواند )14(. 
یكى از اطرافیان امام مى گوید: امام، 

نباید به عبادت به چشــم وسیله اى 
براى رسیدن به بهشت نگاه كرد )5(. 

اكثر آشنایان امام نقل مى كنند كه 
از سن جوانى، نماز شب و تهجد، جزء 
برنامه هایشــان بود. بعضى از نزدیكان 
ایشان مى گفتند كه وقتى در ظلمت 
و تاریكى نیمه  شــب، آهســته وارد 
اتاق امام مى شــدم، معاشــقه امام را 
با ایزد احســاس مى كردم و مى دیدم 
كه با خضوع و خشــوعى خاص، نماز 
مى خواندند و قیام و ركوع و سجود را 
به جــا مى آوردند كه حقا وصف ناپذیر 
بود. با خودم فكر مى كردم كه شب 

امام، حقیقتا، لیلةالقدر است )6(. 
یكى از اعضاى دفتر ایشــان، در 
این باره مى گوید: پنجاه ســال است 
كه نماز شــب امام ترك نشده است. 
امــام، در بیمــارى و در صحت و در 
زندان و در خاصى و در تبعید، حتى 
بر روى تخت بیمارستان قلب هم نماز 

شب خواندند )7(. 
امام توجه خاصى به نوافل داشتند 
و هرگــز نوافل را ترك نمى كردند. نقل 
شده اســت كه امام، در نجف اشرف، با 
آن گرماى شــدید، ماه مبارك رمضان 
را روزه مى گرفت و با اینكه در ســنین 
پیرى بودند و ضعف بســیار داشتند، تا 
نماز مغرب و عشــا را بــه همراه نوافل 
به جاى مى آوردند، افطار نمى كردند! و 
شب ها تا صبح، نماز و دعا مى خواندند 
و بعد از نماز صبح، مقدارى استراحت 
مى كردند و صبح زود، براى كارهایشان 

آماده مى شدند)8(. 
خانم زهرا مصطفوى مى گوید: راز و 
نیاز امام و گریه ها و ناله هاى نیمه شب 
 ایشــان چنان شــدید بود كه انسان را 

بى اختیار به گریه مى انداخت)9(. 
یكى از اساتید قم نقل مى كرد: شبى، 
میهمان حاج آقامصطفى بودم. ایشان، 
خانه  جداگانه اى نداشتند و در منزل امام 
زندگى مى كردند. نصف شب، از خواب 

از نظر قرآن روزه عبادتى بس بزرگ و با اهمیت است. در این میان روزه در ماه رمضان كه ماه خدا و ضیافت 
اهلل است بسیار مهم تر و با اهمیت تر است؛ زیرا یك كارگاه عملى است كه انسان مى تواند در آن به سبب عواملى 
چون امدادهاى غیبى فرشتگان و غل و زنجیر شدن شیاطین و مانند آنها خود را براى رسیدن به مهم ترین 
هدف عبادت الهى یعنى تقوایى كه موجب تعلیم و تزكیه الهى و رسیدن به قرب شهود مى شود، آماده كند. 
خداوند در آیات 45 و 153 سوره بقره بیان مى كند كه انجام این عمل سنگین عبادى تنها از خاشعان 
بر مى آید. از این رو از آن به صبر و شــكیبایى تعبیر مى كند تا ســختى و فشــار آن را روشن نماید. خداوند 
لوهًْ واِنَّها لََكبیَرهًُْ ااِلّ َعلَى الخـاِشعین؛ از صبر)روزه( و نماز استعانت بجویید و  بِر والَصّ مى فرماید: واسَتعینوا بِالَصّ

براستى كه آن جز براى خاشعین سنگین و بزرگ است.
 از امام صادق)ع( روایت شده است: مراد از صبر، روزه است. پس هنگامى كه سختى یا گرفتارى شدید به 
شخص وارد شد، روزه بگیرد، زیرا خداى ـ عّزوجّل ـ مى فرماید: از صبر یارى بجویید، یعنى از روزه. )تفسیر 

نورالثقلین، امین االسام طبرسى، ج 1، ص 76، ح 182؛ الكّشاف، زمخشرى، ج 1، ص 134( 
پس از نظر قرآن انجام این دو عمل عبادى نماز و روزه تنها از كسانى بر مى آید كه در برابر خداوند خاشع 
و خاضع باشند و به تكالیف الهى عمل كنند. این خضوع و خشوع از باب ترس و خشیت از عظمت الهى است 
كه ترس عالمانه است؛ هر چند كه حتى اگر ترس و خوف بردگان باشد كه از مجازات الهى هراسان هستند 

و نمى خواهند در دوزخ الهى قرار گیرند، نیز ممدوح و پسندیده است. 

روزه، عبادت صابران
همچنین از نظر قرآن، روزه در كنار نماز، عبادت صابران است؛ یعنى كسانى كه در برابر مشكات و تكالیف 
سنگین مسئولیت پذیر بوده و به مسئولیت خویش عمل مى كنند و با شكیبایى و بردبارى بر آن هستند تا 
در اوقــات پنــج گانه نماز در هر حالى، نماز خود را بجا آورند و هرگز آن را به تاخیر نیندازند یا كارى نكنند 
كه وقت از دست برود و ناچار به قضاى آن شوند، بنابراین، بر نماز و انجام آن در اوقات پنج گانه مواظبت و 
مراقبت دارند و این گونه مســئولیت پذیرى خویش را در اوج صبر و شــكیبایى نشان مى دهند. از همین رو 
مى گویند نمازگزار نشــان مى دهد كه مســئولیت پذیر است و مى توان به او همسر داد؛ و براى همین است 
كه براى پذیرش داماد شــرط آن اســت كه به نمازش نگاه شود و درباره نمازش پرسش شود؛ زیرا این گونه 
مى توان دریافت كه انسانى مسئولیت پذیر است كه در هر شرایطى از وظیفه و تكلیف خود كوتاه نمى آید و 
آن را انجام مى دهد؛ پس در برابر دختر شما نیز این گونه عمل خواهد كرد و به وظایف شرعى و عرفى خود 

به عنوان یك مرد پایبند خواهد بود.
همچنین كســى كه در طول ماه رمضان در هر شــرایطى از گرما و سرما از همه مباحات و مشتهیات از 
جنســى و غذایى و لذت هاى خوردن و نوشیدن دست بر مى دارد و وسوسه هاى بوى غذا و دوستان ناباب او 
را به روزه خوارى سوق نمى دهد، بطور طبیعى انسانى صبور و صابرى است كه باید به او اعتماد كرد؛ به ویژه 
آنكه در هواى گرم تابســتان و روزهاى بلند آن بخواهد دســت از خوردن و نوشیدن بردارد و با خواسته هاى 

نفس خویش مبارزه كند. 
براین اساس خداوند نمازگزاران و روزه داران را جزو صابران دانسته و فرموده است:اى كسانى كه ایمان 

آورده اید از صبر)روزه ( و نماز یارى بجویید؛ زیرا خداوند با صابران است.)بقره، آیه 153(
روزه، راهبرد حل مشکالت و مقابله با آن

روزه در كنار نماز یكى از دو راهبرد مهم و اساسى براى حل مشكات و نیز مقابله با شداید و سختى هایى 
است كه انسان در زندگى با آن رو برو مى شود. پس انسان هر گاه با مشكل و مصیبتى مواجه شد و راه ها را 
بر خود بســته دید، مى تواند با اســتعانت جویى از نماز و روزه خود را از مشكل برهاند و وضعیت را از بحران 

به وضعیت عادى تبدیل كند.
بر اســاس همین اصل اســت كه در روایات تاكید شده كه اگر حاجت و نیازى دارید نمازى بخوانید و از 
خداوند براى برطرف كردن حاجت خویش یارى بجویید. در داســتان هاى بســیارى كه از بزرگان نقل شده 
بهره مندى از این راه براى حل مشكات حتى علمى نیز سخن به میان آمده است. از جمله از بوعلى سینا  
و ماصدرا نقل شده كه براى حل مسائل علمى به نماز متوسل مى شدند و ماصدرا از كهك به قم مى آمد و 
پس از زیارت قبر مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( دو ركعت نماز حاجت خوانده و مشكل علمى خویش را 

حل مى كرد و به كهك باز مى گشت و كتاب اسفار اربعه و شواهد ربوبیه و معادش را مى نگاشت. 

روزه، عبادت خاشعان و صابران

روزه در كنار نماز یکى از دو راهبرد مهم و اساسى براى حل 
مشکالت و نیز مقابله با شدائد و سختى هایى است كه انسان 
در زندگى با آن رو برو مى شود. پس انسان هر گاه با مشکل 

و مصیبتى مواجه شد و راه ها را بر خود بسته دید، مى تواند با 
استعانت جویى از نماز و روزه خود را از مشکل برهاند و وضعیت 

را از بحران به وضعیت عادى تبدیل كند.

ربوبــى، با نعم الهى و در مهمان ســراى 
بارى تعالى، آلوده به معاصى باشید! شما، 
اقا به آداب اولیــه  روزه عمل  نمایید و 
همان طورى كه شكم خود را از خوردن 
و آشامیدن نگه مى دارید، چشم و گوش 
و زبــان را هم از معاصى باز دارید! از هم 
اكنون، بنا بگذارید كه زبان را از غیبت، 
تهمت، بدگویى و دروغ نگهداشته، كینه، 
حسد و دیگر صفات زشت  شیطانى را از 

دل بیرون كنید! 
اگر با پایان یافتن ماه مبارك رمضان، 
در اعمال و كردار شما هیچ گونه تغییرى 
پدید نیامد و راه و روش شما با قبل از ماه 
صیام فرقى نكرد، معلوم مى شود روزه اى 
كه از شما خواسته اند، محقق نشده است. 
اگر دیدید كسى مى خواهد غیبت 
كنــد، جلوگیرى كنید و به او بگویید: 
»ما متعهد شده ایم كه در این سى روز 
مــاه مبارك رمضــان، از امور محرمه 
خوددارى ورزیم.« و اگر نمى توانید او 
را از غیبت  بازدارید، از آن مجلس خارج 
شوید! ننشینید و گوش كنید! باز تكرار 
مى كنم تصمیم بگیرید در این ســى 
روز مــاه مبارك رمضان، مراقب زبان، 
چشــم، گوش و همه  اعضاء و جوارح 

خود باشید. 

به وقت ســحر افتاد افطار به مى كرد 
برم پیر خرابات

گفتم كه تــو را روزه، به برگ و ثمر 
افتاد

 با باده، وضو گیر كه در مذهب رندان
در حضــرت حق ایــن عملت  بارور 

افتاد )4( 
عبادت و تهجد 

از جمله برنامه هاى ویژه  حضرت 
امام در ماه مبارك رمضان، عبادت و 
تهجد بود. امام، عبادت را ابزار رسیدن 
به عشق الهى مى دانستند و بصراحت 
 بیان مى كردند كه در وادى عشــق، 

تعطیل مى كردند و به دعا و تاوت قرآن 
و... مى پرداختند. 

و خودشــان مى گفتند: »خود ماه 
مبارك رمضان، كارى است « )1(. 

یكى از یــاران امــام، در این باره 
گفته اســت: در این ماه، ایشان، شعر 
نمى خواندند و نمى سرودند و گوش به 
شعر هم نمى دانند. خاصه، دگرگونى 
خاصى متناســب با این ماه در زندگى 
خود ایجاد مى كردند، به گونه اى كه این 
ماه را سراسر به تاوت قرآن مجید و دعا 
كردن و انجام دادن مستحبات مربوط به 

ماه رمضان سپرى مى كردند)2(. 
ایشان، به هنگام ســحر و افطار، 
بسیار كم مى خوردند، به گونه اى كه 
خادمشــان فكر مى كردنــد كه امام، 

چیزى نخورده است! )3( 
حضرت امام درباره رمضان چنین 

مى سرایند: 
ماه رمضان شد، مى و میخانه بر افتاد             

عشق و طرب و باده،

در نجف، چشمشان درد گرفت و به دكتر 
مراجعه كردند. دكتر، بعد از معاینه  چشم 
امام گفت: »شــما باید چند روزى قرآن 
نخوانید و به چشمتان استراحت  بدهید«. 
امام خندیدنــد و فرمودند: »دكتر: من، 
چشم را براى قرآن خواندن مى خواهم! 
چه فایده اى دارد كه چشم داشته باشم 
و قرآن نخوانم؟ شما یك كارى كنید كه 

من بتوانم قرآن بخوانم )15( !«. 
گزیده اى از توصیه هاى امام به 
مناسبت ماه مبارك رمضان 

شــما، در این چند روزى كه به ماه 
رمضــان مانده، به فكر باشــید، خود را 
اصاح كرده، توجــه به حق تعالى پیدا 

 نمایید. 
از كــردار و رفتار ناشایســته  خود 
اســتغفار كنید! اگر خداى نخواســته 
گناهى مرتكب شده اید، قبل از ورود به 
ماه مبارك رمضان توبه كنید! زبان را به 
مناجات حق تعالى عادت دهید! مبادا در 
ماه مبارك رمضان، از شما غیبتى، تهمتى 
و خاصه گناهى ســربزند و در محضر 

توجه بكنید كه به آداب ماه مبارك 
رمضان عمل كنیــد؛ فقط دعا خواندن 
نباشد، دعا به معناى واقعى اش باشد )16(. 
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