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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی

آمـوزشی
مـتفرقـه

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

بنایی 
و خدمات

قالیشویی
مبل شویی

کارخانه قالیشویی آیدین
عضو رسمی اتحادیه = قیمت پایین

بازسازی، ریشه زنی، رنگبرداری
متخصص در شستشو انواع فرش

دستگاه مخصوص ضمانت نامه
شبانه روزی 22464649

44484955 و 88848540

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

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

اسامی 10 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شهید ترکمانی

رباط کریم- بلوار امام خمینی
جنب مخابرات جنب بستنی نعمت، 
2 قطعــه زمیــن هر کــدام 570 
متر، 30 متر بر جاده اصلی سند 
6 دانــگ بــا موقعیت هــای عالی 

فروش فوری
ساعت تماس: 16 الی 22

0912-6281492

حومه انزلی
بین دریا و مرداب
1420 متر خانه باغ با سند 
مالکیت دیوارکشی- آب- 

برق- گاز با بنای قدیمی

0919- 555  55 92

ایزدشهر
یک واحد آپارتمان 70 متری پالک 

یک ساحل اکازیون فروشی
09120570755

4700 متر عرصه )زمین(- 4000 متر بنا- 60 غرفه- 
40 متــری به انضمام )12 متــر بالکن( و 11 غرفه 60 

متری با امتیاز آب و برق- ششدانگ 
نشانی: نور- ابتدای جاده چمستان به انضمام واگذاری 

تعاونی پایانه صادراتی جهت واردات و صادارات 

09021574004

میدان بــار
 فـروشی

جاده قدیم قم، حسن آباد
»سرمایه گذاری مطمئن«

زمین در قطعات 1000 متری
 هر قطعه 1000 متری

 85 میلیون
»با سند قطعی تک برگ تهران«

56224435
09123968269

25 هزار متر زمین دارای 5000 متر ساختمان و سوله 
صنعتی همراه با مجوز جهــت بهره برداری کارخانه خرما 
و محصوالت غذایی دیگر که تمامی دســتگاه ها نصب و 

وسایل آماده شروع به کار می باشند.
دارای مجوز رسمی دریافت وام 20 میلیارد ریالی از 

سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خوزستان

تماس 09120970075

فروش ویژه در منطقه آزاد اروند

شهرک غرب
فــروش یکجــا مجتمع ســند 

اداری
550 زمین- 2220 مترمربع 

مفید اداری
مشاورین امالک بازیار

26742834 -26742832
تیموریان 09122708245

نمک آبرود
دیــد تله کابیــن و دریــا- 
زیباتریــن  و  بزرگتریــن 
شهرک شــمال با امکانات 
تفریحــی- 1800  کامــل 
متر بنــا 1300 متر مفید 
5 طبقــه 250 متــری با 3 
خواب مستر- 3 طبقه فلت 

2 طبقه دوبلکس
0912-1850394
09014770925

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

شرکت نمانوین
تامین کننده و مجری

نماهای چوب و کامپوزیت
26710833 -09125186388

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
09125346694

22579321 پاسداران   22820364 نیاوران 
22926306 میرداماد   22687798 قیطریه 
88443165 سهروردی   22025629 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 44841975 
جنوب 33314517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

»قالیشویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع

نام کودک:  سوگند
تاریخ تولد: 89/12/11

تاریخ پذیرش: 92/5/20
نام مادر: شهناز

نام پدر: حسن
ارجاع دهنده: اورژانس 123

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

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

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی
پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(

 به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

شرکت توان پیمایش امن 
تخصصــی  یــی  به جا جا
دستگاه های مین فرم کولینگ 
هواساز، UPS چاپگر با ابزار و 
کامیون جک دار مجهز به انواع 

جرثقیل- شبانه روزی 
»دفتر« 55853183 

09126080139

فروش اقساطی 
گوشی موبایل و سیم کارت

09124340083

ساخت تاسیسات کارخانه ها 
و تصفیه خانه ها، لوله کشی گالوانیزه 

با آهن فلزی- با اکیپ کامل
09192753912 -09199171124

فروش ویــژه ورق های کامپوزیت 
نما و چوب ترمووود با گارانتی

22759354-09372733204

بهترین و منصفانه ترین خریدار 
کامپیوتر ماشین های اداری و مخابراتی 

به صورت دسته دوم و اسقاطی 
افسری 09125972349 

ساعی 09126583955

نمــای  و  تابلــو  اجــرای  و  طراحــی 
کامپوزیت حروف برجسته و ترمووت 

09126018482
33167077

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا به شماره 
ثبت 49570 دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که رأس 
ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 1398/12/1 در محل دفتر تعاونی مصرف شماره 
یک ناجا واقع در تهرانسر، بلوار شاهد شرقی، خیابان شهید طالبی جنوبی نبش 

کوچه 39 غربی پالک 4/1 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند 
می توانند اســتفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی 
به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 
3 رأی و هر شــخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد داشــت. بدین منظور عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 11 روز از  تاریخ انتشار این آگهی 
به همراه نماینده خود و با در دســت داشتن مدرک مؤید عضویت در تعاونی 
و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در تهرانسر بلوار 
شــاهد شــرقی خیابان شــهید طالبی جنوبی نبش کوچه 39 غربی پالک 4/1 
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه 

نمایندگی مربوط توســط نمایندگان هیئت مدیره تایید تا برگه ورود به مجمع 
عمومی برای نماینده صادر گردد. ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور 
اکثریت اعضا)نصف + یک( رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود 

برای کلیه اعضا )اعم از غایب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- جایگزینی کلمه »ارزش روز سهام« به جای »ارزش اسمی« در ماده 18 
اساسنامه در خصوص لغو عضویت اعضا:

متن ماده 18 اساسنامه:
 در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، ارزش سهام 
عضو »براساس اسمی محاسبه« و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات 
وی، به دیون تعاونی تبدیل می شــود و پس از کســر بدهی وی به تعاونی، 
به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

تاریخ انتشار: 1398/11/19

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل جاده ای 
کاالی آسان ترابر امیرآباد)سهامی خاص( ثبت شده

 به شماره 1222 و شناسه ملی 10760169902
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود 
تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل جاده ای کاالی 
آسان ترابر امیرآباد)سهامی خاص( که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
98/12/3 به نشانی استان مازندران شهرستان بهشهر بخش مرکزی 
دهستان میان کاله آبادی بندر امیرآباد خیابان )نیروگاه( خیابان ساحلی 
پالک 143 طبقه همکف کد پستی 4854151583 حضور بهم رسانند.

* دستور جلسه: 1- اصالح ماده اساسنامه)الحاق به موضوع فعالیت(

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

حمل و نقل جاده ای کاالی آسان ترابر امیرآباد)سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 1222 و شناسه ملی 10760169902

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل جاده ای کاالن آسان ترابر 
امیرآباد)سهامی خاص( که در ساعت 14 صبح روز یکشنبه مورخ 98/12/4 به 
نشانی استان مازندران شهرستان بهشهر بخش مرکزی دهستان میان کاله آبادی 
بندر امیرآباد خیابان )نیروگاه( خیابان ساحلی پالک 143 طبقه همکف کد پستی 

4854151583 حضور بهم رسانند.
* دســتور جلســه: 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسان 3- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار

هیئت مدیره شرکت

ورامین- شرکت نوین سبزی
با 20 ســال ســابقه در عرصه ســبزیجات با خطوط سبزی خوردن 
خرد شــده برگی منجمد پیاز و سیر سرخ شده سبزی سرخ شده 
هویج خالل و... با تجهیزات و دستگاه آالت اتوماتیک سردخانه و 
آزمایشگاه های میکروبی و شیمیایی تجهیز شده با تمام پروانه ها 

و مجوزات بهداشتی نهادهای دولتی و سیب سالمت
09376625248

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب آناهیتا رســتمی فرزند محمدعلی شغل خانه دار اقامتگاه 

و آدرس: مجهول المکان
موضوع: مخاطب گرامی؛ این دفتر در آستانه اجرای دادنامه شماره 97/10/3-1806 
اصداری از شعبه 250 دادگاه خانواده تهران قرار دارد لذا مقتضی است ظرف مدت 
هفت روز از تاریخ نشــر آگهی به منظور اجرای صیغه شــرعی طالق و دریافت حقوق 
مالی خود )نحله- پیش قســط مهریه( به همراه پاســخ تســت بارداری در محل این 
دفترخانه، به نشــانی ذیل الذکر حاضر شوید. شهرری- خ 24 متری- جنب سازمان 

آب- کوچه مسلم بن  عقیل پالک 81
سردفتر طالق 21 شهرری- حسین اسحاقی

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت اول(
شرکت نسبی کبریت سازی سعادت زنجان حاج محمدعلی شالچی
 به شماره ثبت 25 شناسه ملی 10460003077 )در حال تصفیه(

در اجرای ماده 215 الیحه اصالحی قانون تجارت بدین وسیله از کلیه بستانکاران 
شرکت منحله نســبی کبریت سازی سعادت حاج محمدعلی شالچی و شرکاء شماره 

ثبت 25 و شناسه ملی 10460003077 
در حال تصفیه درخواســت می شــود با در دست داشتن اسناد معتبر ظرف مدت 
یک ســال از انتشــار اولین آگهی به اینجانبان افروز کرباســی زاده به شماره ملی 
0040939091 و مهناز شــالچی به شــماره ملی 0034773460 حوریه شالچی 
به شــماره ملی 0039900924 مدیران تصفیه فوق به نشــانی استان تهران- 
شهرســتان تهران- بلوار میرداماد- خیابان نفت شمالی- کوچه سوم- پالک 15 

زنگ 103 کدپستی 1919644536 مراجعه نمایند.
مدیران تصفیه شرکت
افروز کرباسی زاده- مهناز شالچی- حوریه شالچی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی مسکن لشــکر 16 زرهی قزوین دعوت به 
عمــل می آید تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم که در روز یکشــنبه مورخ 
98/12/5 راس ساعت 11 صبح در محل فاطمیه، کوی سازمانی شهید صفوی نشانی میدان 
ارتش،  کوی سازمانی شهید صفوی لشکر 16 زرهی تشکیل می گردد با در دست داشتن برگه 

سهام یا دفترچه عضویت حضور به هم رسانند.
ضمنــا طبق مــاده 19 آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی مصــوب 1387/3/9 هر یک از 
اعضای تعاونی می تواند نماینده تام االختیاری )از میان اعضای تعاونی مســکن و یا خارج آنان( 
برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و 

هر شخص غیرعضو 1 رای خواهد بود.
ضمنا وکالتنامه های عادی می بایست با حضور وکیل و موکل یک روز بعد از انتشار آگهی مذکور 
تا یک روز قبل از تشــکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شــرکت تعاونی تنظیم و 
توسط هیئت مدیره/ بازرس یا بازرسان بررسی و تایید شود و مجوز ورود به مجمع صادر گردد، 
در غیر اینصورت وکالتنامه رســمی حضور در مجمع می بایســت به تایید یکی از دفترخانه های 
اسناد رسمی رسیده باشد. همچنین کسانی که داوطلب تصدی سمت بازرسی تعاونی هستند 
حداکثر تا تاریخ یک هفته پس از انتشار فرصت دارند با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی نسبت 

به تکمیل فرم پذیرش کاندیداتوری و ارائه مدارک اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن لشکر 16 زرهی

نام مستعار کودک:   ملیسا
تاریخ تولد: 98/10/22

تاریخ پذیرش: 98/10/30
نام والدین: راحله مرادی
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان امام سجاد شهریار

نام مستعار کودک:   دنیا
تاریخ تولد: 98/10/10

تاریخ پذیرش: 98/11/2
نام والدین: آزیتا مقصودی ساری رقیه

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام مستعار کودک:   اسماء
تاریخ تولد: 1393

تاریخ پذیرش: 98/10/23
نام والدین: میثم اردشیر و معصومه رازقی

علت پذیرش: مسامحه و غفلت
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی نواب

نام مستعار کودک:   حسین
تاریخ تولد: 1396

تاریخ پذیرش: 98/10/23
نام والدین: میثم اردشیر و معصومه رازقی

علت پذیرش: مسامحه و غفلت
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی نواب

نام مستعار کودک:   فرزانه
تاریخ تولد: 98/10/12

تاریخ پذیرش: 98/10/24
نام والدین:  زینب بیگی
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان امام سجاد شهریار

نام مستعار کودک:   رهام
تاریخ تولد: 98/10/19

تاریخ پذیرش: 98/10/29
نام والدین:  علی نوری کمری- ربابه اروج زاده
علت پذیرش: اعتیاد مادر- زندانی بودن پدر

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی رباط کریم

نام مستعار کودک:   دالرام
تاریخ تولد: 98/10/30

تاریخ پذیرش: 98/11/2
نام والدین:  --

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: کالنتری ابوسعید

نام مستعار کودک:   امیرصدرا
تاریخ تولد: 98/10/5

تاریخ پذیرش: 98/11/6
نام والدین:  بی بی مریم موسوی زاده

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک:   حسام
تاریخ تولد: 98/10/22

تاریخ پذیرش: 98/11/5
نام والدین:  زهرا عسگری

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک:   حامد
تاریخ تولد: 98/10/20

تاریخ پذیرش: 98/11/5
نام والدین: بسناز نارویی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا به شماره 
ثبت 49570 دعوت می شــود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس 
ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1398/12/1 در محل دفتر تعاونی مصرف شماره 
یک ناجا واقع در تهرانسر، بلوار شاهد شرقی، خیابان شهید طالبی جنوبی نبش 

کوچه 39 غربی پالک 4/1 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند 
می توانند اســتفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به 
یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد داشت. بدین منظور عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی باید حداکثر ظرف 11 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده 
خود و با در دســت داشــتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناســایی  
معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در تهرانسر بلوار شاهد شرقی خیابان 
شهید طالبی جنوبی نبش کوچه 39 غربی پالک 4/1 حاضر تا پس از احراز هویت 
طرفین)عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه نمایندگی مربوط توسط نمایندگان 
هیئت مدیره تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. ضمنا 
یادآوری می شــود این مجمع با حضور اکثریت اعضا)نصف +1( رسمیت می یابد 

و تصمیماتــی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیــه اعضا)اعم از غایب و مخالف و 
حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه به میزان صددرصد

2- اتخاذ تصمیم در خصوص فروش ساختمان های تعاونی در تهرانسر برابر شرایط 
و مقررات با کارشناسی رسمی دادگستری، به منظور پرداخت ارزش سهام اعضایی 
که قصد انصراف و خروج از عضویت را دارند)با کارشناسی رسمی ارزیاب سهام(:

الف( ساختمان فروشگاه پاسداران: تهرانسر بلوار الله خیابان شهید طالبی نبش 
کوچه نسترن پالک 75 به پالک ثبتی 2/11487 متراژ عرصه 349/69 در یک 

طبقه با کاربری تجاری
ب( ســاختمان دفتر مرکزی تعاونی: تهرانســر بلوار شاهد شرقی خیابان شهید 
طالبــی جنوبــی نبش کوچه 39 غربی پالک 4 به پالک ثبتــی 2/10477 و متراژ 

عرصه 772/13 در سه طبقه با کاربری فرهنگی

رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

تاریخ انتشار: 1398/11/19 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

پاورقی
Research@kayhan.ir
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30شرححکیمانهرهبرمعظمانقالببرفرازهاییازنهجالبالغه

مردم برابر  در  مسئوالن  تواضع  و  وتنی  فر وم  لز

ازجملــهتوصیههایحضرت
امیرالمومنیــنعلــی)ع(به
محمدبنابیبکــرهنگامابالغ
حکمفرمانــداریمصربهوی
برخورد مــردم، با نرمخویی
و آنها بــا باچهرهگشــاده
توجهیکســانبههمهاست.

27تاریخشفاهیانقالببهروایتمرحومحاجحبیباهللعسکراوالدی

ساواک به بیت آقای شریعتمداری نفوذ کرده بود

درماجرایجمعآوریپولبرایبازسازیمدرسهفیضیهقمبرخیمتدینینمعتقد
بودندکهبرایمرجعتقلیدزیبندهنیستکهحساببانکیبازکند،بهحیثیتمرجعیت

آسیبواردمیشود.برخیدیگرنیزمیگفتندممکناستمردمبترسندونیایندو
بامراجعاتکمبهحیثیتمرجعیتآسیبواردبشود.ایندرحالیاستکهبعدهابا

تصمیمحضرتامامخمینی)ره(اشتباهبودنچنینتحلیلهاییمشخصشد.

حاجمیرزاعبداهللتوسلیازجملهخیرین
مدرســهومسجدســازیبودکهقبلاز
پیروزیانقالباسالمیدرمسائلاقتصادی
واجتماعیمورداعتمادمراجعتقلیدوعلما
بود.حضرتامــامخمینی)ره(درماجرای
جمعآوریپولبرایبازسازیمدرسهفیضیه
بهمرحومعسکراوالدیتوصیهخاصکرده
بودندتادراینموضوعباویمشورتشود.

یکیازویژگیهایحاکماسالمیمدنظرامیرالمومنینعلی)ع(نوعرابطهویباعمومجامعهاست.
آنحضرترقیقالقلببودنوداشــتننگاهپدرانهدرمقابلمردمراازصفاتمهمیکحاکمدر

ترازاسالمیبرشمردهاند.

شکنان شب  فرمانامیرالمومنینعلی)ع(
بهمحّمدبنابیبکر

من فرمان حضرت را به محّمدبن ابى بکر انتخاب 
کردم که بعضى از فقره هاى آن را بخوانيم. البّته کوتاه 
اســت و مثل فرمان به مالک اشتر، جامع نيست لکن 
ايــن چند مطلبى که من در ذهنم بود مطرح بکنم، 
در اين نامه هست؛ آنها را مطرح مى کنم. و محّمدبن  
ابى بکر هم، مي دانيد، روابطش با حضرت يک روابط 
ويژه اســت؛ چون مثل فرزند اســت براى حضرت. 
محّمد، پســر جناب ابى بکر خليفه اّول است وليکن 
بزرگ شده دامان اميرالمؤمنين است؛ چون حضرْت 
مادر او را، بعد از آنکه او متولّد شــد و خيلى کوچک 
بود و ابى بکر از دنيا رفت، به زنى گرفتند؛ شــد عيال 
او. اســماءبنت ُعَميِس معروف که شنيده ايد، همين 
مادر محّمدبن ابى بکر اســت کــه اّول عيال جعفربن 
 ابى طالب بود؛ بعد از شــهادت او، ابوبکر او را گرفت و 
عيال ابى بکر بود؛ بعد از فوت ابى بکر هم، حضرت امير 

آقاتندرفتیاشماکندمیروید؟
حضرت امام)ره( فرمودند: »آن نوار آقاى 
فلســفى را ببريد و براى آقاى شريعتمدارى 
بگذاريد که ايشان هم اين محتوا را بداند که 
در تهران چه گذشــته است«. در اين فرصت 
ما به منزل آقاى شريعتمدارى رفتيم و نوار را 
آنجا گذاشتيم. ايشان هم دو عکس العمل راجع 
به اين مسئله داشتند. يکى از عکس العمل ها 
که باعث شد برادران ما نتوانند سکوت کنند 
اين بود که با همان لهجه خودشــان گفتند: 
»آقا امروز تند رفتند و تندتر از اندازه رفتند«. 
همين طور که داشــتند اين صحبت را ادامه 
مى دادند يکى از برادران صحبت ايشــان رو 
قطع کرد و گفت آقا تند رفتند يا شــما کند 
حرکت مى کنيد؟ بحث باال گرفت و چند نفر 

از طرفداران ايشان هم انجا بودند.
از آنجا برگشــتيم و گــزارش را خدمت 
حضرت امام تقديم کرديم. ايشــان فرمودند 
که آنجا چه کسانى بودند؟ چند نفرى را اسم 
برديم؛ فرمودند: »از اينجا که بيرون مى رويد، 
مواظب خودتان باشــيد. اين کسانى که شما 
نام برديد بعضى هايشان که ايشان نمى دانند 

ولى در ارتباط با دستگاه هستند.«
ما با همان احتياطى که ايشــان فرمودند 
از همان جا پراکنده شــديم و به کوچه هاى 
اطراف رفتيم. آن شــب چيزى براى ما پيش 
نيامد، اما بعد معلوم شد شهيد عراقى و دونفر 

را شناسايى کرده اند.
تامینهزینهبازسازیفیضیه

چند مطلب ديگر درباره مقدمات 15خرداد 
هست که بايد عرض کنم. اول اينکه هيئت هاى 
دينى کــه بعدها موتلفه نام گرفتند، تصميم 

او را گرفتنــد که عيال حضرت بود. و حضرت هم از 
او بّچه دارند، جعفر هم از او بّچه دارد، ابى بکر هم از 
او فرزند دارد که همين محّمدبن  ابى بکر اســت. اين 
محّمد بنابراين، در خانه اميرالمؤمنين بزرگ شده و 
فرزند آن حضرت اســت، ربيب آن بزرگوار است؛ لذا 
خيلى روابطشان با هم نزديک و صميمانه است. خيلى 
هم خدمت کرده؛ حضرت يک جايى درباره محّمدبن  
ابى بکر يک تعبيرات عجيبى دارند: شمشير بُرنده راه 
حق مثاًل و ازاين قبيل تعبيرات. او را فرستادند به مصر 
که آنجا بعد از مالک اشــتر، برود استاندار مصر بشود 
که البّته با ايشان هم در بين راه مقابله و معارضه شد 
و به شــهادت رسيد؛ ولى به هرحال اين نامه ماند در 

تاريخ؛ براى من و شما است.
مي فرماينــد: »َفاخِفض لَُهــم َجَناَحک«؛ اّولين 
نکتــه در ايــن نامــه- حــاال از آنجايى که ســّيد 
رضى)رضوان اهلل عليه( نقل کرده اند- اين اســت: در 
مقابل مردم متواضع باش؛ اين اّولين مطلب. تواضع 
هم به معناى اين نيســت که ما اظهار تواضع بکنيم؛ 
تواضع يعنى خود را فروتن گرفتن، فروتنى؛ انســان 
خود را حقيقتاً پايين دســت بگيرد در مقابل مردم. 
اين توصيه اّول اســت که االن براى ماها مورد ابتالء 
است؛ هرکداممان در هر بخشى هستيم، در هرجايى 
هســتيم، حقيقتاً در رابطه با مردم فروتنانه برخورد 
کنيم؛ از موضع استکبار و تکّبر و ُعُلو با مردم برخورد 
نکنيــم. مراد از مردم هــم پول دارها و قدرتمندها و 
مانند اينها نيستند؛ آنها هم جزو مردمند. البّته هرچه 
امتيازاتشــان- که مى توانند با تکيه به آن امتيازات، 
کار خودشان را راه بيندازند- بيشتر است، تعّهد شما 
نســبت به تواضع در مقابل آنها کمتر است؛ هرچه 
توانشــان و امتيازاتشان کمتر است، تعّهد شما براى 

تواضع در مقابل آنها بيشــتر است؛ يعنى در مقابل 
مردم کوچه بازار؛ ]البّتــه[ آن مقدارى که برخورد 
مى کنيــد؛ من مي دانم که باالخره در اين دوره و با 
اين وضعّيت، يک محدوديّتهايى براى شماها هست 
که شــايد براى محّمدبن  ابى بکر در آن زمان نبوده 
لکن همان مقدارى که مى توانيد با مردم رابطه تان 
را عــادى کنيد و رفت وآمد کنيد و با مردم مواضع 
مشترک، مواقع مشترک و جاهاى مشترک داشته 
باشيد که شانه به شانه و پابه پا با مردم باشيد، بايستى 

تواضع بکنيد. اين ]نکته[ اّول.
خوشرفتاریبامردمورعایتمساوات

بینایشان
»َو اَلِــن لَُهم َجانَِبک«؛ با آنها برخورد خودت را 
نرم کن، با نرمى با آنها برخورد کن؛ که اين، عالوه بر 
تواضع اســت. »َو ابُسط لَُهم َوجَهک«؛ باز مکّملش 
اين است که چهره خود را براى مردم بِگشا؛ با چهره 
بــاز با مردم رفتار کن. »َو آِس بَيَنُهم فى اللَّحَظِة َو 

الَنّظَرة«؛ وقتى جمعى از مردم با تو مالقات دارند و 
ديدار دارند، نگاه خودت را و نظر خودت را نسبت به 
آنها، بين آنها بالّسويّه تقسيم کن؛ يعنى به همه شان 
نگاه کن، به همه شان توّجه کن؛ اين جور نباشد که 
به بعضى توّجه کنــى، به بعضى توّجه نکنى. حاال 
البّته يک وقت هســت که مثل اين جلسه ما، اين 
خانمها و اين آقايان اين کنار، اين بغل نشســته اند 
و نمى شود به همه اينها نگاه کرد؛ اين مراد نيست؛ 
توّجه داشته باشــيد؛ من گاهى مي بينم بعضى ها، 

مثــاًل فرض کنيد، مى گويند کــه »آقا به بعضى ها 
نگاه نکرديد، به بعضى ها نگاه کرديد يا بيشتر نگاه 
کرديد؛« نه، خب باالخره در يک مجلس، يکى کنار 
است، يکى پناه گرفته است؛ انسان چشم مي گرداند 
بعضى ها را ميبيند، بعضى ها را نمي بيند. مراد اين 
اســت که افراد ممتازى در ميان مردم نباشند که 
فقط آنها طرف توّجه تو باشــند؛ اين را مى خواهد 
بگويد. يعنى اگر در يک جلســه اى يک شخصّيت 
معتبر محترم مهّمى حضور دارد و افراد ديگرى هم 
هستند، آن جور نباشد که همه هّمت تو را و وقت تو 
را و نگاه تو را و توّجه قلبى تو را همان شخص محترِم 

پولى يا علمى يا غيره بگيرد؛ نه، به همه توّجه کن؛ 
به بقّيه هم ســهم خودشان را بده. »َحّتى ال يَطَمَع 
الُعَظماُء فــى َحيِفک لَُهم«- ببينيد! قرينه اش هم، 
اين جمله است- تا بزرگان، عظما، طمع نکنند در 
اينکه مى توانند از تو به نفع خودشان ظالمانه استفاده 
کنند، که ظلم کنند به ديگران درباره سهمشان از 
تو؛ يعنى بزرگان اين جور خيالى نکنند. اگر در يک 
جلسه اى رفتيد که يک شخص معتبرى آنجا هست 
و بقّيه در سطوح پايين ترند، نه؛ او را مورد توّجه ويژه 
َعفاُء ِمن َعدلِک بِِهم«؛  قرار ندهيد. »َو ال يَيَأَس الُضّ
تا اينکه ضعيفان هم از عدل تو نسبت به خودشان 
نوميد نشوند. »َفاَِنّ اهلل تَعالى يُسائُِلکم َمعَشَر ِعباِده«؛ 
ببينيد! اينها آن چيزهايى است که ما در ماه رمضان 
بايد به آنها توّجه بکنيم؛ اين نکته اصلى ماه رمضان 
و »لََعلَّکم تََتُّقون«که در آيه قرآن هســت، مصداق 
مهّمش اينها است. مى گويد: »َفاَِنّ اهلل تَعالى يُسائُِلکم 
َمعَشَر ِعباِده«؛ اى بندگان خدا! خداى متعال از شما 
مؤاخذه خواهد کرد و بازخواست خواهد کرد: »َعِن 
غيَرةِ ِمن اَعمالِکم َو الکبيَرة«؛ از کوچک و بزرگ  الَصّ
کارهايتان از شما بازخواست مى کند؛ يک وقت هست 
که شما کليد يک خزانه معتبرى را مى سپريد به يک 
آدم ناباب؛ مثاًل فرض کنيد به يک پول دار، به يک 
رانت خوار؛ يک وقت هست نه، آن چنان ثروت عظيمى 
را نمى سپريد ]بلکه[ نگاه خودتان را به او مي دهيد، 
توّجه خودتان را به او مي دهيد؛ اين صغيره اســت 
نســبت به آن اّما خدا از همين هم سؤال مى کند؛ 
يعنى شــما اينجا عدالت را رعايت نکرديد و گناه 
کرديد؛ او را بــه طمع انداختيد در اينکه بتواند در 
غيَرةِ ِمن اَعَمالِکم َو الکبيَرة  شما اثر بگذارد. »َعِن الَصّ
اِهَرةِ َو الَمستوَرة«؛ هم در خالفهايى که انسان  َو الَظّ

آشکارا مى کند، هم در خالفهايى که پنهانى مى کند. 
چون به خلوت مي روند آن کار ديگر مى کنند. حاال 
مــردم نمي فهمند که اين چيزها را از من و شــما 
مؤاخذه کنند اّما خداى متعال مي فهمد و مؤاخذه 
مى کند و گريبان متخلّف را مى گيرد. »َفاِن يَُعِذب 
َفاَنُتم اَظلَُم َو اِن يَعُف َفُهَو اَکَرم«؛ که اين هم باز يک 
حرف معرفتى ديگرى است که اگر خدا عذاب بکند، 
ظلم نيست؛ شما ظلمتان بيشتر از عذاب او است؛ اگر 
هم عفو بکند، که او اکرم از اين است که اين کار را 
بکند. اين يک بخش از اين نامه بود که اّول نامه بود.

آمادهبودننسبتبهمرگ
بعد يک قسمت ديگرى دارد که آن مورد نظر من 
نيســت. اين قسمت بعدى هم که باز مورد توّجه من 
است که خواستم آن را بگويم، اين عباراتى است که 
حــاال مي خوانم: »َفاحَذُروا ِعَبــاَد اهلل الَموَت َو ُقربَه«؛ 
يعنى َحَذر کنيد، برحذر باشيد بندگان خدا از مرگ 
و از نزديکى مرگ؛ اين]جورى[ است ديگر. در همين 
جمعى که با همديگر مى نشستيم صحبت مى کرديم 
ماه رمضان ها؛ در همين دو سه سال اخير، چند نفر از 
ماها به کام مرگ رفتند؟ هيچ هم خيال نمى کرديم؛ 
االن هم که به همديگر نگاه مى کنيم، نمي دانيم کدام 
از ماها زودتر از ديگران طعمه مرگ خواهيم شــد و 
کدام تا سال آينده زنده خواهيم بود؟ به جوانى و پيرى 
هم نيست؛ آقاى نوربخش از ماها خيلى جوان تر بود؛ 
سّنش کمتر بود- جوان تر که نه؛ ما از او خيلى پيرتر 
بوديم- ]اّما[ رفت؛ و ديگران از برادران وزرا و مسئولينى 
که در ايــن مّدِت کم ]رفتند[. به جوانى و پيرى هم 
نيست؛ ممکن است کسى پير باشد و زنده بماند، جوان 
بميرد؛ ممکن است کسى بيمار باشد و زنده بماند، ]اّما 

انسان[ سالم بميرد؛ اين جورى است ديگر.

گرفتند خدمــت مرجع تقليــد خود يعنى 
حضــرت امام خمينى)ره( عــرض کنند که 
براى باز سازى مدرسه فيضيه يک حسابى را 

در بانک باز کنيم.
بنده خدمت حضرت امام رسيدم و عرض 
کردم که پيشنهاد اين است که ما براى ساختن 
مدرســه فيضيه در يکى از بانک ها حســابى 

براى شما باز کنيم و بخواهيم که اين بانک در 
روز تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور باز باشد. 
حضرت امام فرمودند که فکر مى کنيد اين کار 
را بکنند؟ عرض کردم که شــما به ما ياد داديد 
که که کار نشــد ندارد. چندى پيش از آن يک 
بار که ما خدمت ايشان رسيده بوديم دستورى 
دادند. يکى از برادران ما آن روز گفت: نمى شود. 
امام فرمودند: کار نشــد نــدارد. کار بايد به دو 
قسمت تقسيم شــود: بايد بشود و نبايد بشود. 
آنکه بايد بشود با برنامه ريزى درست، توکل بر 
خدا و پشتکار حتما مى شود. حاال من اينجا من 
عرض کردم شما آنجا به ما آموختيد که کار نشد 
ندارد. فرمودند: کدام بانک را در نظر گرفته ايد؟ 
عــرض کردم ما تا حاال بانک صادرات را در نظر 
گرفته ايم. فرمودند: اين کار را مى کنند؟ عرض 
کردم من يک صحبت هاى مقدماتى کرده ام، اما 
بايد دنبالش برويم. ايشان فرمودند چون موضوع 
هم جنبه اقتصادى- مالى و هم جنبه سياسى 
و اجتماعى دارد بايد من در قم مشــورت کنم. 
شــما هم به تهران برويد و مشورت کنيد. با ده 
نفر مشــورت کنيد. اين ده نفر هم مجموعه اى 
از رفقايتان نباشند که شما مى نشينيد و با آنها 
حرف مى زنيد و معمــوال قبول مى کنند؛ خير. 
متدينينى هســتند که تدين آنها قطعى است، 
اما ممکن اســت به بنده و کارهاى شــما هم 
اعتراض هايى داشــته باشند. شما با متدينينى 
که در مســائل اقتصادى، سياسى، اجتماعى و 
فرهنگى ورود داشته باشند، مشورت کنيد. يک 
نفــر را هم به طور خاص معرفى فرمودند که با 
او مشورت کنيد. اين فرد عبداهلل توسلى، يکى 
از اخيار بود که در مسجد سازى و مدرسه  سازى 
نه تنها در داخل کشور بلکه در ديگر کشورهاى 

اسالمى آثار زيادى از ايشان هست. 
حضــرت امام)ره( فرمودند که با اين ده نفر 
که در اين چهار زمينه آگاهى داشــته باشند، 
مشــورت کنيد و برگرديد راجع به اين موضوع 
تصميم بگيريد. بنده فردا شــب در خدمتشان 
بودم. وقتى که ديگران رفتند، فرمودند: مشورت 
کــردى؟ عرض کردم بلــه. فرمودند: با ده نفر؟ 

عرض کردم بله. فرمودند: من هم مشورت کرده ام 
اما شما بگوييد. عرض کردم بعضى از اين ها که 
طرف مشورت قرار گرفتند و مى گفتند که براى 
مرجع تقليد زيبنده نيست که حساب بانکى باز 
کند، به حيثيت مرجعيت آسيب وارد مى شود. 
بعضى از اين ها که طرف مشورت قرار گرفتند، 

گفتند که ممکن اســت مردم بترسند و نيايند 
و با مراجعات کم به حيثيت مرجعيت آســيب 
وارد بشود. بعضى از اين ها اضافه مى کردند که 
ممکن اســت پول جمع بشود، ولى دولت پول 
مردم را بــردارد و بلوکه و مصادره کند. بعضى 
ديگر مى گفتند که ممکن است هيچ کدام از اين 
اشکاالت پيش نيايد اما کسانى که براى اين کار 
خدمت مى کنند شناسايى شوند و همه آنها را 

بعد از عاشورا دستگير کنند.
اما وقتى موضوع را براى آقاى توسلى مطرح 
کردم ايشان پس از اينکه شنيدند، درخواستى از 
حضرت عالى کردند. درخواست شان اين بود که 
شما سه يا چهار ماه مهلت بدهيد. بعد از سه يا 
چهار ماه چند نفر از تجار و اخيار جمع مى شوند 
و خودشان مدرسه فيضيه را مى سازند. االن فضا 
يک مقدار داغ است. اجازه بدهيد قدرى خنک 

بشود و سه يا چهار ماه جلوتر برويم.


