
مجری مستقیم - دم قسط 
 - لیــا  نتا آ  - نبول  اســتا
 - بــدروم  کوش آداســی 
مارماریــس - دبــی- تایلنــد 

- مالزی - کیش - مشهد
هفت ستاره 26401000

خانم رستم 09120182681

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 365 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17302
DB023167327 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 363 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17279
DB023166703 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 393 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   16928
DB023166658 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 369 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17082
DB023168216 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 521 ع 17  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17013
DB023168217 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 354 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17016
DB023168639 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 371 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17313
DB023167713 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 367 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17317
DB023167587 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 523 ع 17  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17079
DB023169151 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 356 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17014
DB023168353 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 392 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17255
DB023166708 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز کشنده اویکو به شماره 
شهربانی 156 ع 73  ایران 22 و 
شماره شاسی 17259 و شماره 
موتــور DB023166937 بنــام 
شرکت  حمل و نقل سپهر خودرو 
شریف مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 366 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17338
DB023167231 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 364 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17312
بنــام   DB0231167626
شــرکت  حمــل و نقل ســپهر 
خودرو شریف مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 155 ع 73  
ایران 22 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17260
DB023167659 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 368 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17326
DB023166837 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 372 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17265
DB023167532 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کشــنده اویکو به 
شماره شــهربانی 355 ع 42  
ایران 44 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   17012
DB023168378 بنام شرکت  
حمــل و نقل ســپهر خــودرو 
شــریف مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرق
26500088 رودهن	
77909939	-	77936888 تهران	نو	
76321938 دماوند	
76225850 بومهن	
76323777 جاجرود	
مامازند)پاکدشت(														36048480

55953636	-	55900897 شهرری	
36257074 ورامین		
33962211	-	33962233 سعدی	
36257074 شرق	استان	تهران	
09122338176
56344343 اسالمشهر	
56359598 چهاردانگه	

جنوب

دفتر	مرکزی
33112193											33118052
33902599							33112291-5
33910862											33942000
	33113519					33112296-9	

مرکز

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا

برگ سبز خودرو اپل خارجی مدل وکترا به شمال
 WOL000087S5195425 شماره شاسی
و شــماره موتــور 31191474 مفقود و 

اعتبار ندارد.

برگ سبز و ســند خودرو وانت نیسان 
زامیاد مدل 1390 به رنگ آبی روغنی 
بــه شــماره موتــور 621181 شــماره 
شاســی nazpl140pbo337854 مفقود 

گردیده اعتبار ندارد.

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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

گمشده
پیدا شده

متفرقه

نیاز به اجاره سوئیت
 تــا مبلــغ 900-10 محدوده 

منطقه 2 و 5
09115921514

اراک کیلومتر 5 جاده فراهان 10 هکتار 
زمین کشاورزی ســند 6 دانگ آبیاری 

بارانی 2000 متر چهار دیواری باغ
09188621697 

کنکور، ریاضیات، فیزیک

09123016849

شیمی، زبان و آموزش
30/000 )سی هزار(

تست و نکته
 توسط تنها مدرس

کلیه دروس با 30 سال تجربه

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

66553274 

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

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

نیاز به خرید آپارتمان تا مبلغ 
حــدود 700م با قدر الســهم 

مناسب در منطقه 2
09115921514

رهن و اجاره سوله از 200 الی1000 متر

09351035271-09121035271

دارای آب،برق،سه فاز صنعتی
جهت صنایع چوبی و انباری

فروش چهار دیواری 750 و 1000متری
واقع در آیت ا...سعیدی ابتدای چهاردانگه 

نبش راهنمایی و رانندگی خیابان قاسم آباد خشگه

بــرگ ســبز خــودرو H30 کراس به شــماره 
شــهربانی 445 م 85 ایــران 77 به شــماره 
موتــور  شــماره  و    HX031813 شاســی 
 FA173B0018792 بنام حسن  خان محمدی 

مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

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

)ساعت تماس: 8-12( 
77582027-77571012

22738979 ـ 44150554
77473038 ـ 88485283

33475961 ـ 33475968 ـ 55515646

خشکشوئی مبلمان و موکت 

متخصص در شستشوی فرشهای نفیس  و اعالء 

عمواوغلی
سرویس سراسر تهران 

کد 218

تحویل 48ساعته 

09026757176 

بیمـه 
آسیـا 

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های)کد26062(
اتومبیل: شخص ثالث و بدنه اتومبیل

آتش سوزی: منازل، مغازه ها، کارگاه ها، کارخانجات
مسـئولیت: سـاختمانی - عمرانـی - مهندسـان - پزشـکان، 

پیراپزشـکان - صاحبـان کارگاه هـا و کارخانجـات
اشـخاص: حـوادث انفـرادی و گروهـی - عمـر و پس انداز 

تکمیـل درمـان گروهی
مهندسی: شکست ماشین آالت - تمام خطر نصب

 و بیمه های باربری
بسمه تعالی

بدینوســیله بــه اطــاع آقــای مجیــد تاجیک فرزند هوشــنگ 
می رســاند پیرو تقاضای همسرتان و در اجرای دادنامه شماره 
9709972920401657-1397/11/27 از شعبه چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت به خواسته طاق به درخواست 
زوجه از تاریخ اباغ به مدت یک هفته فرصت دارید به نشانی 
پاکدشت بلوار شمالی شورای قی جنب بانک رفاه دفتر ازدواج 
و طاق شــماره 2 پاکدشــت مراجعه نمایید در غیر این صورت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر ازدواج و طاق شماره 2 پاکدشت جعفر مکایی

سرکار خانم شقایق ابوسعیدی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 
33753 صــادره از تهــران متولــد 1367/1/1 جنــاب آقــای 
ســیدنیما دلقندی به ایــن دفترخانه مراجعه نموده اســت و با 
ارائه دادنامه 9709970243602688 مورخ 1398/1/24 
به قطعیت رسیده است تقاضای ثبت و اجرای طاق را دارد لذا 
به شــما اخطار می شود ظرف مدت یک هفته پس از رویت این 
اخطار در جراید کثیراالنتشار جهت انجام و اجرای طاق به آدرس 
دفترخانه واقع در تهران تهرانپارس فلکه چهارم ضلع شــرقی 
مجتمع قضائی باهنر پاک 14 مراجعه و در غیر این صورت طاق 

طبق دستور مقام محترم قضائی انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/1/27

سردفتر طاق 114 - مهدی قاسمی نیت

جناب آقای محمدرضا علیقلی فرزند عبداله به شماره شناسنامه 
8213 صادره از شمیران متولد 1363/6/9 همسر شما سرکار 
خانم سمیه توکلی طره ئي به این دفترخانه مراجعه نموده است و 
با ارائه دادنامه 9709972208002517 مورخ 1398/1/17 
به قطعیت رسیده است تقاضای ثبت و اجرای طاق را دارد لذا 
به شــما اخطار می شود ظرف مدت یک هفته پس از رویت این 
اخطار در جراید کثیراالنتشار جهت انجام و اجرای طاق به آدرس 
دفترخانه واقع در تهران تهرانپارس فلکه چهارم ضلع شــرقی 
مجتمع قضائی باهنر پاک 14 مراجعه و در غیر این صورت طاق 

طبق دستور مقام محترم قضائی انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/1/27

سردفتر طاق 114 - مهدی قاسمی نیت

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 17/959/98

وقت رسیدگی: دوشنبه 98/2/29 ساعت 9 صبح
خواهان: معصومه شعبانی

خوانده: محمد ابراهیم حداد
خواسته: مطالبه نفقه

خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه های عمومی نمــوده که جهت 
رســیدگی به شــعبه چهارم ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین 
شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا 
اباغی به وســیله آگهی الزم شــود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
م الف 31

تاریخ انتشار 98/1/27
مدیر دفتر شعبه 959 شورای حل اختاف شهرری

فراخــوان ثبــت انتخابات هیئت مدیــره و بازرس 
اتحادیه های صنفی شهرســتان گمیشــان به اطاع 
اعضای محترم )غیر از اتحادیه خبازان( می رســاند 
جهت ثبت نام داوطلبی عضویت در هیئت مدیره و 
بازرســی اتحادیه از تاریخ 98/1/27 به مدت 15 
روزکاری با مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان و یا 
دبیرخانه هیئت اجرایــی انتخابات با ارائه مدارک 

مورد نیاز اقدام نمائید.
هیئت اجرایی انتخابات

)نوبت اول(
انجمن ژئوفیزیک ایران به شماره ثبت 1767

از اعضای پیوســته انجمن ژئوفیزیک ایران دعوت می شــود در جلســه 
مجمع عمومی عادی )نوبت اول( در ساعت 12:15 روز چهارشنبه مورخ 
98/2/11 به نشــانی: تهران، ضلع شــمال شــرقی میدان شیخ بهایی، 

مدیریت اکتشاف نفت، طبقه اول حضور بهم رسانند.
دستور کار مجمع:

گزارش هیئت مدیره و بازرس درمورد عملکرد انجمن
سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی

هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران
با سپاس و آرزوی توفیق روزافزون
غام جوان دلوئی
رئیس هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت خزرخز )سهامی خاص( 

در حال تصفیه به شماره ثبت 21550 
و شناسه ملی 10100671030

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت خزرخز 
ســهامی خــاص در حــال تصفیــه به شــماره ثبت 
21550 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده این شرکت راس ساعت 11 
روز شــنبه مورخ 1398/2/14 در دفتر شرکت 
گــروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران واقع در 
خیابان مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پاک 53، 
ســاختمان مهیا، طبقه اول با دستور جلسه بشرح 

ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تمدید مدت تصفیه
2- تمدید مدت ماموریت مدیر تصفیه

مدیر تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
»نوبت اول«

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی ایثارگران کوثر پلور
در ســاعت 17:00 روز پنج شــنبه مورخ 1398/2/5 در محل 
مســجد امام حســن مجتبی)ع( به آدرس: خیابان آزادی بعد از 
تقاطع یادگار امام ناحیه مقاومت بســیج مقداد برگزار می گردد 
از کلیــه اعضاء دعوت به عمل می آید شــخصا یا با وکالت جهت 
اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات ذیل در این جلســه حضور 

به هم رسانند.
* ضمنا: به اطاع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه 
تشــکیل مجمع عمومی فوق العاده تعــداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثــر 3رای خواهــد بود و اعضاء متقاضــی اعطای نمایندگی 
می بایستی به هر نماینده خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه مورخ 
1398/2/4 در محل تعاونی حاضر شوند تا پس از احراز هویت 

و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.
1( تصمیم گیری در خصوص انحال یا ابقاء تعاونی

2( تعیین محل تسویه در صورت انحال تعاونی
3( رای گیری در انتخاب هیئت تسویه بنا به موافقت سهام داران 

همزمان در مجمع فوق
هیئت مدیره تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
»نوبت دوم«

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی ایثارگران کوثر پلور
در ســاعت 15:00 الی 16:00 روز پنج شــنبه مورخ 1398/2/5 در 
محل مسجد امام حسن مجتبی)ع( به آدرس: خیابان آزادی بعد از تقاطع 
یادگار امام ناحیه مقاومت بسیج مقداد برگزار می گردد از کلیه اعضاء 
دعوت به عمل  می آید شخصا یا با وکالت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا: به اطاع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل 
مجمــع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای خواهد بود و 
اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایستی به هر نماینده خود حداکثر تا 
تاریخ چهارشنبه مورخ 1398/2/4 در محل تعاونی حاضر شوند تا پس 
از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

1( گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1397
2( گزارش بازرس در سال 1397

3( طرح تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال 1397
4( طرح و تصویب خط مشی تعاونی در سال 1398

5( تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
6( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل سال 1398

هیئت مدیره تعاونی

مشخصات محکوم علیه
نام: ابراهیم، نیره

نام خانوادگی: سرمدی، فریدونی
نام پدر:

شغل: آزاد - خانه دار
نشانی محل اقامت: مجهول المکان

مشخصات محکوم له
نام:  رضاعلی

نام خانوادگی: احمدی
نام پدر: محمود

شغل: وکیل
نشانی محل اقامت: شهرری، خ شهید غیوری - جاده سوم - کوچه شهید مهدی محمد 

پ 77- 09111116072
محکوم به

بــه موجــب رای شــماره 1339 تاریــخ 97/10/9 حوزه 955 شــورای حل اختاف 
شهرســتان ری که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال )به صورت تضامنی( بابت اصل خواســته و همچنین خسارت 
تاخیــر تادیه از تاریخ تنظیم دادخواســت 97/7/23 لغایت اجرای حکم به انضمام 
هزینه دادرسی به مبلغ 340/000 ریال به اضافه مبلغ نیم عشر در حق محکوم له 

صادر و اعام می نماید.
مطابق مقررات محکوم علیه مکلف است:

پــس از ابــاغ ایــن اخطار اجرائی ظــرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد و 
یــا ترتیبــی برای پرداخت محکوم بــه و یا انجام تعهد و مفــاد رای بدهد در غیر این 
صــورت پرونده جهــت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگســتری 

محل تحویل خواهد شد.
م - الف 6370

تاریخ انتشار: 98/1/26
امضاء و مهر مسئول دبیرخانه شورا

امضا و مهر رئیس شورا

اخطار اجرائی

)) بـــازاریــاب((

09026757176

جذب تعدادی خانم جهت امور بیمه ای
)شخص ثالث ، بدنه ، آتش سوزی و ...(

همراه با آموزش
) مبتدی ـ حرفه ای (

صفحه 6
سه شنبه 27 فروردین 1398 
10 شعبان 1440 -شماره 22162

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

شرط صحیح بودن هر عبادتی مثل نماز و روزه و.. این است که فقط برای خدا انجام شود. در این صورت 
عبادت، خالصانه و به تعبیر امام)ع( برترین عبادت به شمار می رود. اما اگر عبادت، هم برای خدا و هم 
برای غیر خدا باشد، عبادت خالصانه نبوده بلکه آمیخته با شرک شده است. به طوری که اگر غیرخدا 

را در اثرگذاری مستقل فرض کنیم، عبادت کامال باطل است و اگر غیرخدا را در اثرگذاری مستقل 
ندانستیم، عبادت صحیح است اما از پایین ترین مراتب اخالص برخوردار خواهد بود.

این	ماه	بر	خالف	ســایر	ماه	ها	یک	ویژگی	عجیب	دارد	و	آن	اینکه	هرکس	در	این	ماه	صدقه	بدهد	
خداونــد	آن	صدقه	را	تا	قیامت	پرورش	می	دهد	و	آنچنان	برمی	گرداند	که	به	عقل	و	تصور	انســان	
نمی	رسد	و	لذا	اهل	محشر	تاسف	دارند	که	چرا	در	شعبان	صدقه	نداده	اند.	علت	این	تاکید	این	است	
که	خداوند	حساس	است	که	مسلمان	ها	در	ماه	رمضان،	بدون	موانع	استجابت	دعا	و	بدون	موانع	قبولی	
اعمال	حاضر	شوند	تا	سرنوشت	خوبی	برای	آنها	در	ماه	رمضان	نوشته	شود.	صدقه	آثار	حرام	واقعی	

را	از	بین	می	برد	و	در	انسان	برای	عنایات	خداوندی	قابلیت	درست	می	کند.	

اکنــون خداوند با ربوبیــت خود، بعد از 
رجب با ســفره عظیم دیگری بنام ســفره 
شعبان در صدد پذیرایی از ماست تا با آمادگی 
کامل در کنار ســفره عظیم آسمانی، یعنی 

رمضان المبارک حاضر شویم.
خداوند متعال حساس است که بنده اش 
از فیض بزرگ رمضان المبارک محروم نشود 
و آن به رجب و شــعبان بســته شده است. 
این دو ماه مثل دوران قرنطینه و سم زدایی 
است. بعد از دوران سم زدایی، بدن در آمادگی 
کامل است. رجب و شعبان تصفیه خانه است. 
در شــعبان با چهار چیز سم زدایی می کنند: 
روزه، اســتغفار، صدقه و دعا. و لذا این چهار 
عمل، ثواب مضاعف در شــعبان دارد. رسول 
خدا این امــور را در ماه های دیگر نیز انجام 
می داد ولی در ماه شعبان به طور ویژه به آنها 
اهتمام می ورزید، به همین جهت در دعای 
این ماه)صلوات شعبانیه( آمده که رسول خدا 
»یدأب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایّامه«. 
)رســول خدا بر روزه روزها و شب زنده داری 
شب های این ماه مداومت و کوشش فراوان 

داشت(.
قدر این ماه را بدانیم. در شأن آن همین 
بس که رســول خدا فرمود شعبان ماه من 
است. خداوند رحمت کند بر کسی که در این 
ماه کمک کار من باشد: »شعبان شهری رحم 
اهلل من اعاننی علی شهری« یعنی هرکاری من 
کردم او هم بکند. یعنی روزه گرفتن در این 
ماه، مدیون کردن رسول خدا )ص( است و آن 
حضرت در حساس ترین روز، دین خود را ادا 
می کند. این کمک شخصی نیست. می خواهد 
ما را باال ببرد تا امت از رمضان محروم نشود. 
در این مــاه امیرالمؤمنین)ع(، بزرگ کمک 
کار پیامبــر بود. به حــدی که فرموده از آن 
روزی که منادی رســول خدا را شنیدم که 
مســلمان ها را به روزه ماه شــعبان دعوت 
می کرد، روزه این ماه از من فوت نشده است 
:»َما َفاتَِنی َصْوُم َشْعَباَن ُمْنُذ َسِمْعُت ُمَناِدَی 
َرُسوِل اهلَل صلّی اهلل علیه وآله« )زاد المعاد، جلد 
1، صفحــه 43( خداوند با لطف و کرم خود 

از نظر قرآن، برخی از امور است که عقل انسانی، 
خوب و بد آنها را تشخیص می دهد و نیازی به عاملی 
دیگر برای شناختشــان نیست؛ حتی عقل انسانی نه 
تنها خوب و بد امور را تشخیص می دهد، بلکه در شکل 
عقل عملی به خوب گرایش دارد و از بد گریزان است. 
از اموری که عقل در مقام اندیشه و انگیزه یعنی علم 
و عمل به عنوان حق و امر ارزشــی آن را می پذیرد و 
بدان گرایش دارد، اموری چون عدالت، صداقت، امانت 
و وفا است؛ در مقابل، اموری مانند ظلم، خیانت، دروغ، 

پیمان شکنی و مانند آنها را ضد ارزشی تلقی کرده و 
آن را بر نمی تابد.

به سخن دیگر، عقل انسانی کاشف از حسن و قبح 
چیزها است به طوری که حتی اگر نقل وحیانی معتبر 
هم نبود، عقل به تنهایی این امور را کشــف کرده و 

عاقل بر اساس آن رفتار می کند.
اگر این اصول اساســی که عقل کشــف می کند، 
مورد اعتبار از سوی شخص یا افراد اجتماعی نباشد، 
نمی توان با افــراد آن اجتماع زندگی کرد؛ زیرا بنیاد 

اجتماع بر اســاس همین اصولی اســت که در قالب 
مصادیق حسن و قبح عقلی مطرح است. 

اگر انســان با افرادی یا مردمی مواجه اســت که 
هیچ گونه پایبندی به اصول عقلی و حسن و قبح عقلی 
نشــان نمی دهد باید با چنین افرادی مبارزه کرد به 
طوری که گاه الزم است این مبارزه در راستای حذف 
آنان از روی زمین باشد؛ زیرا اینان نه تنها خود فاسد 
هســتند بلکه به عنوان مفسدان در زمین، بنیادهای 
اجتماع انسانی را در معرض خطر قرار می دهند. از این 

ْهً الُْکْفِر اِنَُّهْم ال اَیْماَن لَُهْم؛  رو خدا می فرماید: َفقاتُِلوا اَئَِمّ
پیشوایان کفر را بکشید؛ چرا که آنان پایبند سوگند 
و پیمان خودشان نیســتند. )توبه، آیه 12( بنابراین 
با ترامپ به عنوان پیشــوای کفری که به هیچ اصول 
عقالنی پای بند نیست و ابتدایی ترین اصول انسانی را 
زیر پا می گذارد جز از راه مقاتله و نابودسازی نمی توان 
کنار آمد. پس باید به قصد کشــتن چنین پیشوایان 
و امامانی بسیج شد و اجازه نداد چنین افرادی نبض 

اجتماع را به دست گیرند.

لزوم نابودسازی سردمداران پیمان شکن

ماه شعبان ؛ ماه سم زدایی معنوی

ثواب عبادات را در شــعبان مضاعف کرده تا 
مسلمان ها با طهارت و آذوقه بیشتر به سفره 

رمضان المبارک حاضر شوند.
فضیلت استغفار و روزه و دعا 

در شعبان
استغفار در این ماه ثواب فوق العاده دارد. 
هفتاد اســتغفار در هر روز شــعبان، هفتاد 
هزار اســتغفار در ماه های دیگر است. روزه 
نیز ثــواب مضاعف دارد و ثواب محّیرالعقول 

بــه آن گفته اند. بــرای روزه این ماه خیلی 
تاکید شــده و عجیب این اســت که برای 
 روزه هــر روز در اخبار مفصل، فضیلتی ذکر 

شده است.
امام صادق)ع( فرمود: »َمْن َصاَم أََوَّل یَْوٍم 
ْهً َو َمْن َصاَم یَْوَمْیِن  ِمْن َشْعَباَن َوَجَبْت لَُه اَلَْجَنّ
نَْیا  نََظَر اهلََل إِلَْیِه فِي ُکِلّ یَْوٍم َو لَْیلَْهً فِي َداِر اَلُدّ
ْهً َو َمْن َصاَم ثاََلثَْهً  َو َداَم نََظُرُه إِلَْیــِه فِي اَلَْجَنّ
ِتِه ُکَلّ یَْوٍم.«؛ هر  أَیَّاٍم َزاَر اهلََلَ فِي َعْرِشِه ِمْن َجَنّ

که نخستین روز از ماه شعبان را روزه بدارد، 
بي گمان بهشت بر او واجب شود؛ هر که دو 
روز را روزه بدارد، خداوند در سراي دنیا در هر 
روز و شبي به او بنگرد و نگریستن خویش را 
در بهشت نیز از او برنگیرد؛ و هر که سه روز 
روزه بدارد، خداوند را در بهشت او هر روزه بر 
روي عرش زیارت کند. )ثواب األعمال، جلد 1، 
صفحه 59( همچنین فرمود: »َمْن َصاَم ثاََلثَْهً 
أَیَّاٍم ِمْن آِخِر َشــْعَباَن َو َوَصلََها بَِشْهِر َرَمَضاَن 

ُ لَُه َصْوَم َشْهَریِْن ُمَتَتابَِعْیِن.«؛ هر کس  َکَتَب اهلَلّ
سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و آن را 
به ماه رمضان متصل کند، خداوند پاداش روزه 
دو ماه متوالی را برای او می نویسد. )همان( 
دعاهای این ماه از مهم ترین و با عظمت ترین 
ادعیه معصومین است و غفلت از آنها خسارتی 

بس بزرگ است.
رهبر معظم انقــالب می فرمایند: »یک 
بار از ایشــان )امام خمینی( سؤال کردم که 
در میان دعاهای معروف، به کدامیک از آنها 
بیشــتر اُنس یا اعتقاد دارید؟ ایشان بعد از 
تأملی فرمودند: »دعــای کمیل و مناجات 
شعبانیه« ایشان ادامه می دهند: »وقتی که 
شما به این دو دعا مراجعه می کنید، با اینکه 
دعاهــای دیگر هم - مثل ابوحمزه  ثمالی و 
یا دعای امام حسین در روز عرفه و دعاهای 
فراوان دیگر - برقراری رابطه با خداست؛ اما 
در این دو دعا و مناجات، حالت اســتغفار و 
انابه و استغاثه و تضرع به پروردگار را به شکل 
عاشقانه  آن مشاهده می کنید. دعای کمیل 
هم مناجاتی با خدای متعال اســت و رابطه  
محبت و عشق میان بنده و معبود را ترسیم 
می کنــد و این همان چیزی بــود که امام 
بزرگوار ما، روح و دل خود را از آن روشن و 

منّور می داشت.«
اهمیت صدقه در این ماه 

این ماه بر خالف سایر ماه ها یک ویژگی 
عجیــب دارد و آن اینکه هرکس در این ماه 
صدقه بدهــد خداوند آن صدقه را تا قیامت 
پرورش می دهــد و آنچنان برمی گرداند که 
به عقل و تصور انســان نمی رسد و لذا اهل 
محشر تاسف دارند که چرا در شعبان صدقه 
نداده اند. علت این تاکید این است که خداوند 
حساس است که مسلمان ها در ماه رمضان، 
بدون موانع اســتجابت دعــا و بدون موانع 
قبولی اعمال حاضر شوند تا سرنوشت خوبی 
برای آنها در ماه رمضان نوشته شود. صدقه 
آثار حرام واقعی را از بین می برد و در انسان 
برای عنایات خداوندی قابلیت درست می کند. 
خطبه های نماز جمعه اردبیل 16/1/98

اخالص و مراتب آن

امام جواد)ع( فرمود: افضل العباده االخالص، برترین عبادت، 
اخالص است. )میزان الحکمه، ج 2، ص 643(

آیت اهلل مشکینی می نویسد: عبادتی که در آن اخالص باشد، 
برترین عبادت محســوب می شــود. یا اینکه خود اخالص نیت 
)صرف نظر از عمل( عبادت قلبی قلمداد می شــود که فضیلت و 

ثواب خاصی دارد.
ویژگی عبادت خالصانه

اخالص صفتی اســت مربوط به نیت، نیــت همان هدف و 
منظوری است که انسان قبل از عمل آن را در ذهن خود در نظر 
می گیرد و ســپس او را بر انجام عمل وامی دارد. مثال اگر از نجار 
بپرسند این چوب ها را برای چه می خواهی؟ پاسخ می دهد: برای 
ســاختن صندلی. نیت از ارکان اصلی عبادت است. یعنی شرط 
صحیح بودن هر عبادتی مثل نماز و روزه و.. این اســت که فقط 
برای خدا انجام شــود. در این صورت عبادت خالصانه و به تعبیر 
امام)ع( برترین عبادت به شمار می رود. اما اگر عبادت، هم برای 
خدا و هم برای غیر خدا باشد، عبادت خالصانه نبوده بلکه آمیخته 
با شــرک شده اســت. به طوری که اگر غیرخدا را در اثرگذاری 
مستقل فرض کنیم، عبادت کامال باطل است و اگر غیرخدا را در 
اثرگذاری مستقل ندانستیم، عبادت صحیح است اما از پایین ترین 

مراتب اخالص برخوردار خواهد بود.
امام عسگری)ع( فرمود: اگر همه دنیا را یک لقمه کنم و آن 
را در دهان کســی که خدا را خالصانه می پرسند، بگذارم، باز هم 
خــود را در حق او مقصر می دانم. زیرا خدا به صورت ها و اعمال 
ظاهری نمی نگــرد بلکه به دل ها نگاه می کنــد. )درس هایی از 

اخالق، ص 69-72( 
باالترین مرتبه اخالص

اخالص ضد ریا اســت. یعنی همه کارهــا اعم از واجبات و 

باالترین مرتبه اخالص آن است که در عمل
قصد عوض و پاداشی اصال نداشته باشد،

 نه در دنیا و نه در آخرت. 
برای عوض گرفتن از خدا در امور شخصی دنیایی و آخرتی مانند 

خانه، شغل، نعمت های بهشتی.
اگر دقت بکنیم همه موارد یاد شده خوب است اما هیچ کدام 
خالص برای خدا نیست. علی)ع( و اهل بیت او سه روز پیاپی وعده 
افطاری خود را با آنکه نیاز داشــتند به مســتمند و یتیم و اسیر 
می بخشند و در دل خود می گویند: ما فقط برای رضای خدا شما 
را اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی نمی خواهیم. )نساء 9-8(
 نقل می کنند: عالمی از نجف می آمد. سر راه به قهوه خانه ای 
رســید. دید که عده ای مشغول نوشیدن شرابند. او عصبانی شد 
و با عصایش شیشــه های شراب را شکست. یکی از آنان شعری 

چنین گفت:
شیخ نجفی شکست پیمانه می

گردید بساط عیش ما یکسره طی
گر بهر خدا شکست پس وای به ما

گر بهر ریا شکست پس وای به وی
شــیخ رجبعلی خیاط می گفت: من همیشه بعد از نماز امام 
زمان، یا نماز جعفر طیار و.. حاجتی از خدا می خواستم. یک بار 
گفتــم هیچ حاجتی نمی خواهم و برای خود خدا نماز می خوانم. 
همان شب در خواب به او گفتند: چرا دیر آمدی؟ باید سی سال 
پیش به این فکر می افتادی. حاال بعد از یک عمر نماز خواندن تازه 

نماز بدون مزد و پاداش از ما می خوانی. )طریق وصل، ص 62(
اگر کســی پیش مرحوم رجبعلی خیاط می آمد و می گفت: 

مســتحبات و... باید برای خــدا و به خاطر خدا و به تعبیر قرآن 
»لوجه اهلل« باشــد. )نساء/ 9( و باالترین مرتبه اخالص آن است 
که در عمل، قصد عوضی و پاداشی اصال نداشته باشد، نه در دنیا 
و نه در آخرت. همچنین پایین ترین مرتبه اخالص آن است که 
در عمل، قصد رســیدن به پاداش و نجات یافتن از عذاب جهنم 
داشته باشد. )معراج السعاده، ص 528-527( برای روشن شدن 
انگیزه هــای غیرالهی فرض کنید: بنده فالن چیز را انفاق کردم. 
چرا؟ برای اینکه: دلم ســوخت، برای سالمتی، از بخشیدن لذت 
می بــرم، عذاب وجدان نگیرم، برای طول عمر، برای اینکه از من 
تشکر و قدردانی کنند، برای اینکه از من تعریف و تمجید نمایند، 
برای حفظ آبرو، برای روز مبادا که به من نیز کمک کنند، برای 
ترس از جهنم، برای اینکه بهشت بروم، در عوض برایم دعا کرده 
و یا قرآن بخوانند! برای رسیدن به مقامات معنوی مثل کرامت، 

از ریاضتم نتیجه نمی گیرم. پاســخ می داد: شما برای نتیجه، کار 
کرده اید. این مکتب نتیجه نیست، بلکه مکتب محبت و خداخواهی 

است. )کیمیای محبت، ص 161(
مرحوم حاج مال هادی سبزواری به اتفاق عده ای از دوستان 
بــرای عیادت بیماری می رفت. نزدیک منزل بیمار که رســید، 
برگشــت و نرفت. پرسیدند: آقا چرا برمی گردی؟ گفت: به قلبم 
خطوری کرد که بیمار وقتی مرا ببیند، از من خوشش خواهد آمد 
و در دل خواهد گفت: سبزواری چه انسان واال و بزرگی است که 
به عیادت من آمده است. حاال برمی گردم تا هنگامی که اخالص 
اولیه را پیدا کنم و تنها برای خدا به عیادتش بیایم. )پرتو سخن 

تاریخ 92/6/27(
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که خواجه خود روش بنده پروری داند )حافظ ص 313(

محمد مهدی رشادتی

آیت اهلل سید حسن عاملی


