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پس از شکل گیری مســجد توسط پیامبر 
رحمت صلی اهلل  علیــه و آله، یکی از نقش های 
اساسی این جغرافیای مقّدس، آموزش قرآن و 
معارف دینی بود. حضرت عقیده داشت شالودۀ 
مسجد می بایست با معارف پاک شکل گیرد، تا 

مردانی پاک در آن رشد یابند.
به همین جهت خداوند متعال در آیه 108 سوره توبه و 
در بیان ویژگی مسجد نمونه می فرماید: »همانا مسجدی که 
از روز نخست بر اساس تقوا بنا شده، سزاوارتر است که در آن 
نماز برپاداری. )زیرا( در آن مسجد، مردانی هستند که دوست 
دارند خود را پاک سازند و خداوند پاکان را دوست می دارد.«

در مبانی اســالمی تهذیب و تعلیم همراه یکدیگرند، 

جایگاه مساجد در نشر فرهنگ دینی و رسیدگی به مشکالت مردم

مسجد؛ اولین پایگاه 
نشر معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم

مطابق ســیره نبوی و ائمه معصومین 
علیهم السالم متولی مسجد به ویژه امام 
جماعت، موظف اســت تا با تشکیل 
محافل علمی و آموزشــی بر تربیت 
نسل دیندار مسجدی همت بگمارد و 
با ایجاد محافل مختلف سعی در حل 

مشکالت مردم داشته باشد.

یک پژوهشگر دینی: از دیرباز مسجد 
محور آموزش و نشــر قرآن بوده است، 
و محافل و مسابقات قرآنی در مساجد 
برگزار می شــد. از ایــن روی متولیان 
مســجد باید در نشــر معارف قرآنی 
بکوشند. امام جماعت خود به عنوان خط 
مقدم تبلیغ دین در مســجد می بایست 
از صــوت خوش برخــوردار بوده و در 
سخنرانی های خویش از معارف قرآن به 

خوبی بهره ببرد.

به همین جهت اســت که مســجد هم پایــگاه عبادت و 
بندگــی اســت و هم آموزشــگاهی برای کســب معارف 
قرآن و ســنت. رســول اکرم در این بــاره می فرماید: »هر 
کــس برای تعلیــم و تعلّم وارد مســجد شــود همچون 
 مجاهد راه خداســت و پاداش حاجی را خواهد داشــت.«

)شهید ثانی، زین الدین محمد بن علی)966ق(: قم، مکتب 
االعالم االسالمی، 1409ق، ص 106(

ابعاد اجتماعی مساجد
قبل از طلوع اســالم علم آموزی ارزشی نداشت و 
باسوادان در جزیرهًْ العرب اندک بودند. اما با تابش خورشید 
اسالم و اهمیت به آموزش و پرورش، مسلمانان به دستور 
رسول خدا بر آن شدند تا به یادگیری بپردازند. در این 
میان مسجد، نخستین فضای آموزشی اسالم بود، که با 

شکل دادن محافل آموزشی؛ مسلمانان به آموختن علم 
دین و سواد و معارف دینی می پرداختند.

امام علی علیه السالم سه بهره از هشت بهرۀ اهل مسجد را 
رشد علمی و معرفتی نمازگزاران قلمداد می کند و می فرماید: 
»هر کس پیوسته یا در وقت هر نماز به طرف مساجد روان باشد 
یکی از این هشت چیز را بهره خواهد برد...یا طرفه دانشی که از 
زبده های علم باشد، یا کلمه و سخنی که او را از بدی باز دارد، 
 یا شنیدن جمله ای که او را به راه خیر و نجات راهنمائی کند. 

)إبن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص: 237(
سید مهدی بهشتی، پژوهشگر دینی درباره تاریخچه 
مسجد در نشــر معارف می نویســد: »در مسجدالنبی 
کالس های درس برگزار می شد، و مردم با عالقه به کسب 

معارف قرآن می پرداختند. 
در آن مکان حلقه های آموزش قرآن، تعالیم اســالمی، 
خواندن و نوشتن که پیش از آن در جزیرهًْ العرب جایگاهی 
نداشــت، شکل گرفته بود. و به طور مستمر مسلمانان برای 
آموزش در مسجد حاضر می شدند. و در آنجا کالس های متعدد 
با موضوعات مختلف تشکیل می شد و همگی مورد تشویق 

رسول اکرم قرار می گرفت.«
او می افزاید: »روزی رســول اکــرم صلی اهلل علیه و آله 
مشاهده کرد که در مسجد، دو مجلس تشکیل شده است، 
یکی محفل علم که در آن از معارف اسالمی بحث می شود و 
دیگری مجلس دعا که در آن خدا را می خوانند. رسول اکرم 
صلــی اهلل علیه و آله فرمود: این هر دو مجلس خوب و مورد 
عالقه من اســت. آن گروه دعا می کننــد و این گروه درس 
می خوانند و درس می گویند، ولی گروه علمی برتر و باالتر از 

گروه دعا هستند و من از طرف پروردگار برای تعلیم مردم، 
مبعوث شــده ام. سپس رسول اکرم)ص( به گروه معلّمین و 

محّصلین پیوست و با آنان در مجلس علم نشست.«
عبدالرحمن بن غنم می گوید از 10 نفر از صحابه رسول 
اکرم شنیدم: ما در مسجد قبا مشغول مباحثه و فراگیری علم 
بودیم که ناگاه پیامبر خدا)ص( وارد مســجد شد، و فرمود؛ 
از علــوم آنچه را که می خواهید یــاد بگیرید و به آن عمل 
کنید تا مشمول اجر و پاداش شوید. )فیض کاشانی، محمد 
محسن)1091ق(: المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء، قم، 

انتشارات اسالمی، 1376ش. ج 1، ص: 134(
بهشتی ادامه می دهد: »در این میان نه تنها این آموزش ها 
مختص به ســن خاصی نبود، بلکه از کودک و جوان گرفته 
تــا پیران را در گرد این میدان فرهنگی جمع کرده بود و به 

آموزش و پرورش آنان می پرداخت. و خوِد رسول اکرم صلی 
اهلل علیه و آله مسلمانان)اعم از زن و مرد( را امر به علم آموزی 
می فرمــود. در ماجرای پس از پیــروزی جنگ بدر، پیامبر 
اکرم)ص( تصمیم گرفت اســیران را در ازای پرداخت فدیه 
مالی آزاد کند، عده ای را هم که تمکن مالی نداشتند، ولی با 
ســواد بودند، دستور داد تا هر کدام 10 پسر بچه از فرزندان 
انصار را به طور کامل خواندن و نوشتن بیاموزند و سپس آزاد 
شوند. و این آموزش ها در جایی غیر از مسجد نبود، که پایگاه 

تولید نسلی سازنده برای آینده اسالم باشد.«
مسجد کوفه؛ نگینی در تاریخ اسالم

در میــان مســاجد تاریخی، مســجد کوفــه یکی از 
ماندگارترین و پرخاطره ترین مســاجد دنیای اسالم است. 
مسجد کوفه شاید نخستین بنایی باشد که به هنگام احداث 
شــهر برپا گردید، زیرا هنگامی که سعد بن ابی وقاص این 
منطقه را برای استقرار دائم سپاهیان مسلمان در نظر گرفت، 

نخستین اقدام بنای مسجدی برای عبادت مردم بود.
آنان ابتدا نقشه مفصل و جامعی برای بنای مسجد کشیدند 
و بر آن اســاس مسجد را، که محور و مرکز اصلی شهر بود، 
ساختند. محدوده مسجد را با تیراندازی یک تیرانداز تعیین 
کردند که در چهار ســمت تیر انداخت. دلیل این کار آن بود 
که می خواستند مساحت بسیار زیادی را به مسجد اختصاص 
دهند به گونه ای که همه جنگجویان و ساکنان این منطقه، که 
به 40 هزار نفر می رسیدند، برای ادای نماز در آنجا حضور یابند. 
مسجد کوفه از همان ابتدای تاسیس، یکی از مراکز فرهنگی 
 شــهر به شــمار می رفت. هنگامی که امام علی )ع( در سال 
36 ه – ق وارد کوفه شد، ابتدا به مسجد کوفه رفت و در آنجا 
برای مردم ســخنرانی کرد. امام پس از استقرار در کوفه، در 
مسجد کوفه تفسیر قرآن و علوم دیگر درس می داد. شاگردان 
زیادی همچون کمیل بن زیاد و ابن عباس نیز از محضر ایشان 

استفاده می کردند.

برخی شــئون اجتماعی دیگر حکومت امیرالمومنین 
علیه السالم همچون قضاوت نیز در مسجد انجام می گرفت. 
به همین دلیل در شمال شرقی مسجد سکویی به نام دکه 
القضاء قرار داشــت. این جا محل حضور امام علی )ع( برای 
قضاوت بین مردم بود و آن حضرت، در مواردی خاص، روی 
آن می نشستند و به قضاوت می پرداختند. در مجموع مطابق 
ســیره نبوی و ائمه معصومین علیهم السالم متولی مسجد 
به ویژه امام جماعت، موظف است تا با تشکیل محافل علمی 
و آموزشی بر تربیت نسل دیندار مسجدی همت بگمارد و با 
ایجاد محافل مختلف سعی در حل مشکالت مردم داشته باشد.
روزی امام حســن مجتبی ســالم اهلل علیــه فرزندان 
خــود و بــرادرش را جمع کرد و فرمــود: ای فرزندان من و 
فرزندان برادرم! شــما کم ســاالن این نسل هستید و امید 
 است که بزرگاِن نسلی دیگر باشــید. پس دانش بیاموزید. 

)دارمی، 1349 ق،ج1، ص:130(

 آموزش قرآن و معارف اهل بیت در مسجد 
همان گونه که در صدر اســالم شاهد آموزش قرآن در 
مسجد بودیم، در دولت مهدوی نیز طبق توصیف امام علی 
علیه السالم از آن دولت آرمانی؛ شاهد تشکیل کالس های قرآن 
در مسجد خواهیم بود. چرا که رسول خدا فرمود: »بهترین شما 
کسی است که قرآن را بیاموزد و بیاموزاند.« )طوسی، محمد بن 
الحسن)460ق(: االمالی، قم، دارالثقافه، 1414ق، ص: 357(
حضرت علی علیه الّســالم می فرمایند: »خداوند اراده 
می کنــد مردمان روی زمین را عذاب کند، و همۀ کســانی 
را که معصیــت و گناه می کنند هالک ســازد، ولی در آن 
هنگام مشاهده می کند گروهی از پیرمردان و کودکان برای 
نماز و یاد گرفتن قــرآن حرکت می کنند در این جا ترّحم 
می کند و عذاب را بــه تاخیر میاندازد.« )إبن بابویه، محمد 
بن علی)381ق(: ثواب االعمال و عقاب االعمال، قم، شریف 

رضی، 1406ق، ص: 39(
بهشتی، پژوهشگر دینی معتقد است: »از دیرباز مسجد 
محور آموزش و نشــر قرآن بوده است، و محافل و مسابقات 

قرآنی در مساجد برگزار می شد. 
از این روی متولیان مســجد باید در نشر معارف قرآنی 
بکوشند. امام جماعت خود به عنوان خط مقدم تبلیغ دین 
در مســجد می بایســت از صوت خوش برخوردار بوده. و در 
ســخنرانی های خویش از معارف قرآن به خوبی بهره ببرد. 
اولین نمایندۀ پیامبر اکرم به مدینه، مصعب بن عمیر بود که 
عالوه بر مبلغ معارف دینی و امام جماعت، وی حافظ و قاری 

و معلم قرآن بود.«
او ادامه می دهد: »انسان ها برای نجات از انحراف نیازمند 

انتخاب راه صحیح هستند. راهی که خداوند و فرستادگانش 
به ما معرفی کرده اند. پیامبر اکرم)ص( بارها مردم را از گمراهی 
بیــم داد و راه نجات از انحــراف و گمراهی را چنگ زدن به 
ریسمان قرآن و عترت دانست. از این جا مشخص خواهد شد 
که در این ورطۀ خطرناک که هر راهزنی قصد دارد تا افکار 
آدمی را به خویش جذب کند، راهی جز رفتن به دامن معارف 
قرآن و اهل بیت نخواهیم داشت.  لذا در این آشفته بازار الزم 
است تا مومنین به معارف و اعتقاداتی ناب چنگ زده و از این 
دریای خروشــان معارف اهل بیت به خوبی بهره ببرند تا در 

آغوش الابالیان گرفتار نیایند. 
مســجد به عنوان پایگاه اصلی نشــر معــارف دینی، 
می بایست خط مقدم نشــر معارف اهل بیت باشد، در این 
میان نقش امام جماعت و متولیان مســجد را نباید از نظر 

دور داشت.« بهشتی تصریح می کند: »امام جماعت موظف 
اســت تا بدنۀ مسجدیان را با معارف قرآن و اهل بیت آشنا 
ســازد. در این بین رشد کم ساالن با معارف ناب دینی از 
اهمیت بیشــتری برخوردار است، چرا که در روایات تالش 
برای آموزش کودکان به اعتقادات برای جلوگیری از نرفتن 
در دامن بی پروایان و الابالیاِن فکری، توصیۀ اکید شده است 
و نیز اهل مســجد می بایست هنگامی که کم ساالنی را در 
مسجد مشاهده می کنند، آنان را گرد خود جمع کرده، قرآن 

و احکام دین را به آنان بیاموزند.«
به گفته این پژوهشــگر دینی؛ یکی از راهکارهای امام 
جماعت برای باال بردن ســطح معارف دینی نمازگزاران در 
مســجد؛ بهره برداری از خطابه های کوتاه و جذاب و ایجاد 
حلقه های آموزش قرآن و معارف اهل بیت است. این کار جز 
از امام جماعت خوش ذوق و با حوصله و عالِم بر نخواهد آمد. 
همان گونه که وقتی رسول اکرم)ص( جوانی به نام »ُمصَعب 
بن ُعمیر« را برای تبلیغ و امامت جماعت به مدینه فرستاد، 

پس از چندی در اثر فعالیت های مصعب؛ جمعیت مسلمانان 
در مدینه زیاد شــد و حتی مصعب توانست با اجازۀ پیامبر 

)ص( در مدینه نماز جمعه برپا کند.
ســخنرانی باید پرمحتوا و جّذاب باشد، تا نمازگزاران 
را بــا مغناطیــِس خاص، به خــود نزدیک کنــد. معاویه 
که دشــمنی سرســخت برای امام علــی )ع( و فرزندانش 
بــود، در توصیف حســین بن علی علیه الســالم می گوید: 
»هنگامــی که به مســجد رســول اهلل)ص( وارد شــدی، 
می بینی حلقه ای را که نشســته اند و همچنان به سخنرانی 
گــوش می دهند، که گویا پرنده ای بر سرشــان نشســته 
 اســت، آن حلقه ســخنرانی حســین بن علی)ع( اســت. 
)ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، مصحح علی شیری، چاپ 

اول، بیروت، دارالفکر، 1415ق، ج 14، ص: 179(

بخش نخست
گروه گزارش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/10/10 تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91738138( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91738310( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۴۵79 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵8۲ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486781184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵66۵۰۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰9۴9۴۰6۰ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمــد بیدآبادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
برای  علی البدل  بــازرس  به عنوان   0055839983
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۲79

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱768۰ 
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به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عــادی ســالیانه 
 1400/03/11 مــورخ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ســود  و حســاب  ترازنامه 
و زیــان ســال مالی1399 
مورد تصویــب قرار گرفت. 
ترازنما  حسابرسی  موسسه 
ملی  شناســه  به  همکاران 
بــه   10100522558
ســمت بــازرس اصلــی و 
خانم نیرالســادات سلیمان 
ملی  شــماره  بــه  ریــزی 
0045546118 به ســمت 
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 
هیئت مدیره  اعضای  شدند. 
برای مدت دو سال به قرار 
آقای  تعیین گردیدند:  ذیل 
 هــادی غالمی به شــماره 
بــه  ملــی0943455960 
هیئت مدیره  عضو  ســمت 
به  غالمی  غالمعلــی  آقای 
شماره ملی 6299706716 
رئیــس  ســمت  بــه 
هیئت مدیره آقای محســن 
غالمــی بــه شــماره ملی 
0945854927 به ســمت 
هیئت مدیره  رئیــس  نائب 
به  غالمــی  مهــدی  آقای 
شماره ملی 0940922797 
بــه ســمت مدیرعامــل و 
کلیه  هیئت مدیــره  عضــو 
بهــادار  اوراق  و  اســناد 
از  شــرکت  تعهــدآور  و 
قبیــل چک ســفته بروات 
عقوداســالمی  و  قراردادها 
رئیس  و  مدیرعامل  امضا  با 
هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت بن تاژ 

پارس
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۲۵۴۰۳8
و  شناسه ملی 
۱۰۱۰۲9۴۴۴۴۳

به اســتناد مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1400/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 
دارای شناســه ملی 10100573323 به ســمت بــازرس اصلی 
و موسســه حسابرســی آریان محاســب پویا دارای شناسه ملی 
10980002869 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی 
به تاریخ 1399/12/30 به تصویب رســید.- روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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آگهی تغییرات شرکت نیک آهن سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۱۵869 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵9۴8۴۴

به اســتناد مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان و صورت هــای مالی منتهی به پایان ســال 
مالی 1399 مورد تصویب قرارگرفت. مؤسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حساب گستر پویا 10100473895 به سمت 
بازرس انتخاب شد- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تحریر سایمان 
شرکت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰7۳9۲۵7۱

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت 
 اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شــد:

- آقــای محمــد محمدخانی دارنــده کدملی 
0048165670 بــه ســمت رئیــس  هیئــت  
مدیره - آقای علــی محمدخانی دارنده کدملی 
0068461755 به ســمت نایــب  رئیس  هیئت  
مدیــره - آقای احمد محمدخانی دارنده کدملی 
0048267198 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضای 
هــر یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 967۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰7۵67

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران


