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مشاور حقوقی

آمـوزشی
مـتفرقـه

گمشده

پیدا شده

قالیشویی

مبل شویی

موتورســیکلت  مالکیــت  ســند 
بــه   1395 مــدل   125 تابــان 
 رنــگ قرمز بــه شــماره انتظامی
43841 ایران 511 و شماره موتور 
0124NE1/144152  و شــماره 
 NE1***125G/9512810 تنــه 
به نام بهزاد شیری مفقود شده از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارت هوشــمند راننده باری به شماره 
ســازمان  از  صــادره   2803295
راهــداری و حمــل و نقــل خرم آبــاد و 
گواهینامه رانندگی پایه یکم به شماره 
9281501081 صــادره از راهنمایی 
و رانندگــی خرم آبــاد همگــی بــه نام 
اسفندیار کریمی چگنی فرزند محمدعلی 
شــماره ملــی 6139631785  مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه ســبز موتور سیکلت 
رهــرو 125 سی ســی بــه رنــگ 
آلبالویی مدل 92 به شماره انتظامی 
73859- ایران 124 به شــماره 
موتور CG125NBJA3919768 و 
 NBJ125G9232609 شماره تنه
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند کمپانی )سند کارخانه(، برگ 
ســبز و ســند محضری خودروی 
ســواری پراید به شماره انتظامی 
255 ب 98 ایران 87 با شــماره 
موتــور 00534277 و شــماره 
 S1412282988896 شاســی
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( کامیون 
کشــنده اینترنــاش 9700 بــه 
شماره انتظامی 342 ع 61 ایران 
32 مــدل 1988 میــادی رنــگ 
کرم موتور 43113911 شاسی 
مرتضــی  نــام  بــه   JH561867
صدیــق ابریشــمی مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و برگ سبز خودرو 
پرایــد مــدل 1384 به رنگ 
ســرمه ای متالیک به شــماره 
موتور 01290548 و شماره 
 S1412284645279 شاسی
به نــام داود احمــدی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری ســمند 
رنــگ  بــه   LX-EF7-1700 تیــپ
 ســفید روغنی به شــماره شهربانی

 522 ن 48 ایران 68 به شماره موتور 
 14790013389به شــماره شاسی 
NAACJ1JC6BF287929 بــه مالکیت 
علیرضا وهابی ویسه مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند و برگ ســبز خودروی پژو 
پــارس ســفید رنگ به شــماره  
پاک ایران 48- 764 د 22 به 
 124K0487722 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
بــه   NAAN01CA4EH144612
نام جواد خنسیر مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشین، برگ سبز، گواهی نامه،  
بیمه نامــه و معاینــه فنــی خــودرو 
سواری پژو پارس مدل 87 به شماره 
 NAAN01CA39E740754 :شاسی
 : ر تــو مو ه  ر شــما
 12487162548 شــماره پــاک:
 20 ایــران 945 ص 51 مفقــود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

سند- کارت ماشین- برگ سبز- کارت 
تردد خودرو وانت دوکابین سیســتم 
فوتون مدل 2010 به شــماره موتور 
BJ491EQIA03623 به شماره شاسی 
بــه  و   L7AV2MW53AC007381
شماره پاک 14126 اروند به نام عزیز 
البوبالدی فرزند سالم به شماره ملی 
1899276394 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سه برگ ســند موتور آپاچی 
مشــکی مدل 93 به شــماره 
شهربانی 89137 ایران 125 
و شماره موتور 2244673 و 
شماره تنه 9312170 مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ســند مالکیــت خــودرو پــژو 
206 مــدل 88 بــه شــماره 
 -75 ق   421 مــی  نتظا ا
ایران 88 به شــماره شاســی 
 NAAP03ED4AJ0082526
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( پژو 
405 جی ال ایکــس 1/8 بــه 
شــماره انتظامــی 939 ن 72 
ایران 93 مدل 1388 موتور 
شاســی   12488188721
 NAAM01CA1AR305062
به نام حســن محمدی مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت هوشمند کامیون لیاند 
به شــماره پــاک 178 ج 82 
ایــران 63 بــه شــماره کارت 
2675362 بــه نام اســحاق 
ثابتــی فرزند موســی مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

چــون خانم معصومــه زهدی امیــر مالک 
خــودرو ســواری پژو 405 مــدل 1394 
به رنگ ســفید نقره ای متالیک به شماره 
انتظامی 154 ص 59 ایران 18 و شماره 
و   NAAM01CE5FR229172 شاســی 
شــماره موتور 124K0754679 به علت 
فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشــت 
المثنی ســند مذکور را نموده اســت. لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شــهر ســاختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند کمپانی و اسناد مالکیت 
و شناســنامه مالکیــت )برگ 
ســبز( خودرو ســواری پراید 
تیــپ جی تی ایکــس آی مدل 
موتــور  شــماره  بــه   1386
ســی  شا و   1 9 6 9 6 2 6
بــه   S1412286101507
شماره پاک 655 ی 32 ایران 
23 به نــام محمــد کوشــاری 
مفقود شــده از درجه اعتبار 

ساقط است. زرین شهر.

سند ســبز راهنمایی موتورسیکلت جهان رو 
به نام محمدرضا کیانی قرمز به پاک 28469 
ایران 779 و موتور 0F6AB1106923 مدل 

90 مفقود و اعتبار ندارد.

بــه  مربــوط  هوشــمند  کارت 
 مینی بوس کارسان به شماره پاک
 685 ع 28- ایران 31 مفقود شده 

اعتبار ندارد. زرین شهر.

کارنامــه تاکســی به نــام اینجانــب علیرضا 
مــی نتظا ا ه  ر شــما بــه  ین پــی   ز  فر
 167 ت 47- ایران 33 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

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

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

15 خرداد روبه روی بازار بزرگ ابتدای 
ناصرخسرو پاساژ قدیمی ساز سرقفلی 

30 متر با رضایت مالک
09123193710

جاده قدیم قم- حسن آباد 
30 هکتــار زمین دارای ســند 6 
دانگ جدید تهران جهت کارهای 
مختلف مشرف به شهرک صنعتی 

متری 70 هزار تومان
56224435 و 0912-3968269

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

اسامی 9 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شهید ترکمانی

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

تاریخ پذیرش: 98/10/18
نام والدین: فریبا دانش دهچ

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک: شایگان
تاریخ تولد: 98/10

تاریخ پذیرش: 98/10/21
نام والدین: -

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: شیرخوارگاه حضرت رقیه

نام مستعار کودک: صدف
تاریخ تولد: 98/9/27

تاریخ پذیرش: 98/10/10
نام والدین: زهرا علیزاده
علت پذیرش: اعتیاد مادر

ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام مستعار کودک: ساتین
تاریخ تولد: 98/10/15

تاریخ پذیرش: 98/10/17
نام والدین: مریم قاسمیان
علت پذیرش: کودک آزاری

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی مرکز نواب

نام مستعار کودک: مهرآیین
تاریخ تولد: 98/9/23

تاریخ پذیرش: 98/10/8
نام والدین: شهرام رضایی- فاطمه گمشاد

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی رباط کریم

نام مستعار کودک: سوگل
تاریخ تولد: 98/9/23

تاریخ پذیرش: 98/10/9
نام والدین: زیبا گل اخاقی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

نام مستعار کودک: هورام
تاریخ تولد: 98/9/24

تاریخ پذیرش: 98/10/8
نام والدین: فرزانه ابراهیمی عرب

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام مستعار کودک: هودین
تاریخ تولد: 98/9/24

تاریخ پذیرش: 98/10/8
نام والدین: فرزانه ابراهیمی عرب

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام مستعار کودک: فرشته
تاریخ تولد: 98/9/20

تاریخ پذیرش: 98/10/22
نام والدین: فاطیما اشکان

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

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 

خرید و فروشساع
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66386975 - 66383692

09123252154

* 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

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

ساخت انواع تابلو تبلیغاتی
حروف برجسته Led، فلکسی 

تعمیر و بازسازی
http:www.tehrannamaco.com

09123095332

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت  کارا پیام شهرکرد سهامی خاص 

شماره ثبت 6444
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در 
جلسه مجمع عمومی عادی شــرکت کارا پیام شهرکرد سهامی خاص به شماره 
ثبت 6۴۴۴ که در روز پنج شــنبه مورخ 98/۱۱/۲۴ راس ساعت 8 صبح در محل 

شرکت واقع در اصفهان خیابان آتشگاه تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

۱- تعیین اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل ۲- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
مدیرعامل3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

مدیریــت آموزش و پرورش منطقه 9 شــهر تهران در نظر دارد 
فروشگاه فرهنگیان به آدرس: خیابان آزادی روبروی دانشگاه 
شــریف کوچه شهید گرانمایه را از طریق مزایده در قالب اجاره 
واگــذار نماینــد. متقاضیان می توانند بــه آدرس آزادی خیابان 
نجارزادگان خ ســبزه زار پاک 12 طبق همکف واحد کارشناسی 

پشتیبانی اداره مراجعه نمایند. شماره تماس 66002738

مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران

بدینوســیله قرارداد واگــذاری اداره کل 
راه و شهرســازی مربوط به آقای شمس اله 
ماحســنی فرزنــد نصرت الــه به شــماره 
مــورخ   38/6/13-1588 قــرارداد  
1380/11/26 در خصــوص قطعه زمین 
شماره 177 جدید و 417 قدیم از پاک 5 
و 6 فرعی از 1161 اصلی مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان )نوبت سوم(
مدرک تحصیلی کارشناســی اینجانب 
زهرا معله فرزند رســول به شــماره 
شناســنامه 0374471460 صادره 
از قــم در مقطع کارشناســی رشــته 
ریاضیــات کاربــردی صــادره از واحد 
دانشــگاهی تهران جنوب به شــماره 
159214105065 مفقــود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب 
به نشــانی تهران- خیابــان کریم خان 
زند- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش 
آذرشــهر- پاک 209 و یا کدپســتی 

1584715414 ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی کاردانی
)نوبت سوم(

کاردانــی  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
رشــته آمــوزش ابتدایی به شــماره 
واحــد  از  صــادره   2978405
اینجانــب  دانشــگاهی آزاد گــرگان 
سکینه بایکان لکزا فرزند غامحسن 
شــماره شناســنامه 31 و کــد ملــی 
2122209021 صــادره از گــرگان 
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 
می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود 
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد 
اسامی واحد شهرستان گرگان امور 

دانش آموختگان ارسال نماید.

آگهی مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میالد

بدینوســیله از کلیه اعضاء شــرکت تعاونی مســکن کارکنان بیمارســتان میاد دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 13 بعدازظهر 
روز یکشنبه مورخ 98/11/20 در محل سالن شماره یک آمفی تئاتر بیمارستان میاد 
واقع در اتوبان همت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میاد طبقه همکف تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
ضمنا به اطاع می رســاند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای وهر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود 
و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا  تاریخ 
98/11/19 در محــل دفتر تعاونی بیمارســتان میاد طبقــه 9 حاضر تا پس از احراز 

هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دســتور جلســه: 1- گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب انحال 

شرکت تعاونی 3- محل تصفیه 4- مدت تصفیه
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان میاد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی- نوبت اول
بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن مهندسی صوتیات ایران دعوت می شود 
تا در مجمع عمومی عادی روز چهارشنبه 1398/12/07 از ساعت 15 الی 18 در 
تهران، میدان انقاب، خیابان کارگرشمالی، شماره 1471، ساختمان مراکز تحقیقاتی 
دانشگاه شاهد برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. دستورکار جلسه:  استماع 
گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرســی مربوط به ســال 1398، ارائه و بررسی 
صورت مالی سال 1397 و 9 ماهی سال 1398، تصویب سند راهبردی، تغییر نام 
انجمن، تصویب برنامه های اجرایی ساالنه و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399.
هیئت مدیره انجمن مهندسی صوتیات ایران

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب ایمان خالقی مقدم فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملی 2110324937 
صــادره از گــرگان مالک خودروی ســواری پژو پارس مدل 1392 به شــماره انتظامی 
و شــماره شاســی   124K0276844 موتــور و شــماره  ایــران 59  422 س 21 
NAAN01CA2DH708353 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ ســبز( تقاضای رونوشــت المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا 
هر کســی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر- ساختمان سمند مراجعه نمایند. 

بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب رقیــه راحتــی فرزنــد ملنــگ شــماره شناســنامه 1489و کدملــی 
2122789905 صادره از گرگان مالک خودروی پراید مدل 1388 به شماره 
انتظامی 536 س 14 ایران 59   شــماره موتور 2869224 و شــماره شاســی 
S141228233086 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( مذکور تقاضای 
رونوشــت المثنی اســناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا هر کسی ادعایی در 
خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت سایپا واقع در تهران جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه نمایند. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

قابل توجه بانک ها، موسسات، فروشگاه ها، 
رستوران ها و....

بر ســپه)امام خمینی( نرسیده به جیحون 136 متر کف+ 136 
متر انبار+ 68 متر بالکن 4 دهنه با ارتفاع 7 متر،  نوساز

فروش به صورت تکی یا یکجا یا معاوضه با آپارتمان یا خودرو

09122203867  - 09353053858

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب معصومه فغانی فرزند قربان شماره شناسنامه 30 و کدملی 2122149841 
صادره از گرگان مالک خودروی پراید مدل 1385 به شماره انتظامی 835 د 44 ایران 
59 و شماره موتور 1776126 و شماره شاسی S1412285991590 به علت فقدان 
اسناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه مالکیت  خودروی مذکور تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا هر کسی ادعایی در خصوص خودروی 
فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت سایپا 
واقع در تهران جاده قدیم کرج شــرکت ســایپا مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از 

انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت ایران پرسیت )سهامی خاص( به شماره ثبت 87 

و شناسه ملی 10720017537
از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه فوق که در 
ساعت 14 مورخ 98/11/27 در محل تهران،  خیابان کریمخان زند شماره 
97 برگزار می گردد شخصا و یا توسط نماینده ای که به صورت کتبی به 
شرکت معرفی می نمایند حضور به هم رسانند. همچنین جهت دریافت 
کارت ورود به جلســه از ســاعت 11 الی 12 ظهر مــورخ 98/11/26 
شــخصا و یا با معرفی کتبی یک نفر نماینده به دفتر شــرکت به آدرس 

مذکور مراجعه فرمایند.
دستور جلسه: انتخابات هیئت مدیره

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران و تریلی داران خودراننده 

قائم شهر به شماره ثبت 291 تاریخ ثبت 59/2/18 محل ثبت 
قائم شهر شناسه ملی 10760061590 کد پستی 4766669571 

بدینوسیله به اطاع اعضای محترم شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران 
و تریلی داران خودراننده قائم شــهر به شــماره ثبت 291 و شناسه ملی 
10760061590 می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت اول( راس ســاعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 98/12/3 در تاالر 
پذیرایی نازگل به آدرس کیلومتر 5 جاده قائم شهر به بابل جنب نمایشگاه 
کامیون سعید )رحیمی(  کدپستی 4778185551 با دستور کار به شرح 

ذیل برگزار می گردد.
لــذا از کلیه اعضاء دعوت به عمل می آید. در ضمن وکالت دهنده با وکالت 
 گیرنــده از تاریخ 98/11/26 تا تاریــخ 98/12/1 جهت اخذ وکالت در 
دفتر شرکت حضور یابند. به همراه داشتن کپی برابر اصل شناسنامه و 

کارت ملی جهت حضور در جلسه الزامی است.
** دستور جلسه: 1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس از عملکرد 97،  
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی 97، 3- طرح و اتخاذ 
تصمیم در خصوص پیش بینی بودجه 98،  4- تغییرات اعضاء  و سرمایه 
5- طرح و تصویب دستورالعمل حقوق، مزایا،  پاداش،  حق حضور در جلسه 
هیئت مدیره )موضوع بند 2 ماده 36 قانون اصاحیه موادی از قانون بخش 
تعاون( 6-  حسابرسی  از دفاتر قانونی شرکت منتهی به سال های 97 و 
98،  7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال 8- انتخاب هیئت 

مدیره اصلی و علی البدل برای 3 سال.
هیئت مدیره شرکت.

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میالد

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان میاد دعوت 
می شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول که راس 
ســاعت 15 بعدازظهر روز یکشــنبه مورخ 98/11/20 در محل ســالن شماره 
یک آمفی تئاتر بیمارســتان میاد واقع در اتوبان همت بیمارســتان تخصصی و 

فوق تخصصی میاد طبقه همکف تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
ضمنا به اطاع می رســاند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع 
عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک 
رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود حداکثر تا  تاریخ 98/11/19 در محل دفتر تعاونی بیمارستان میاد طبقه 9 
حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دســتور جلســه: 1- گزارش کتبــی هیئت مدیره/بــازرس 2- طرح و تصویب 
صورت های مالی سال های  93 الی 97 ، 3- انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر
ضمنا داوطلبین ســمت هیئت تصفیه و ناظر یک هفته از انتشــار آگهی فرصت 
دارند با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و تکمیل فرم ثبت نام به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان میاد

صفحه 6
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ 
۲ جمادی الثانی ۱44۱ - شماره ۲۲۳۹۳

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

تعریف سبک زندگی
ســبک زندگی، مجموعه ای از طرز تلقی ها، 
ارزش ها و شیوه های رفتاری است که به زندگی 
ما سمت و ســو می دهد. رهبر معظم انقالب، در 
دیدار با جمعی از بسیجیان، سبک زندگی را »یک 
عیارسنج برای زندگی و آنچه در محیط زندگی 
رخ می دهد«، تعریف کردند. ایشان معتقدند: »هر 
مجموعه، نیاز به یک معیار و عیارسنج دارد. با این 
معیار، سبک زندگی به دست می آید. اینکه ما با 
چه عیــاری بخواهیم مدل زندگی و رفتارمان را 
بسنجیم، آن سبک زندگی اسالمی است و سبک 

زندگی اهل بیت)ع( است.«
 ایشــان فرمودند: »رفتار اجتماعی و سبک 
زندگی، تابع تفســیری از زندگی اســت. سبک 
زندگی ما بر اساس طرز فکر و مبانی اندیشه ای که 
داریم و بر اساس هدفی که برای زندگی می بینیم، 
تغییر می کند.« )بیانات در دیدار جوانان اســتان 
خراســان شــمالی،1391/7/23( ایشان ما را به 
نکات مبنایی توجه می دهد؛ یعنی سبک زندگی، 
تابع مبانی ایدئولوژیک و مبانی اندیشه ای است؛ 
تا این مبانی روشن نشود، سبک زندگی به دست 
نمی آید. اگر ما مبانی اســالمی نداشــته باشیم، 
نمی توانیم سبک زندگی اســالمی را به جامعه 

بیاموزیم. 
با توجه به این نکته، اگر سطحی کارکنیم و 
بگوییم سبک زندگی فاطمی این است که همه 
عفاف داشته باشند، چادر داشته باشند و این گونه 
برخورد کنند، حریم بین زن و مرد این گونه باشد، 
اما مبانی فکری مخاطب ما، اســالمی نباشــد و 
هنوز به مبدأ و خدا ایمان کامل نداشــته باشد، 
معادباوری اش هم ضعیف باشــد، خــواه  ناخواه 
سبک زندگی او هم با آن حضرت و اهل بیت)ع( 

همراه نخواهد شد.
براین اســاس، ســبک زندگی، مجموعه ای 
از رفتارهــا و طرز تلقــی و ارزش های ذهنی در 

برخوردهای خانوادگی و اجتماعی است.
اگر در سبک زندگی به دنبال مبانی اندیشه ای 
و ایدئولوژیک نباشــیم، نمی توانیم رفتار ظاهری 
افــراد را تغییر بدهیم. پس اگر بخواهیم جزئیات 
زندگی افراد، اسالمی بشود و تمام زندگی، مطابق 
با سیره حضرت صدیقه طاهره)س( تغییر کند، باید 
باورها و مبانی فکری آن حضرت را ترویج کنیم. 
بنابراین، در سبک زندگی باید دنبال تغییر باورهای 
افراد و ترســیم اهداف زندگی باشیم. اگر اهداف 
زندگی اسالمی و الهی را برای افراد ترسیم کنیم، 

سبک زندگی ها خودبه خود تغییر خواهد کرد.
لزوم مراجعه به الگو

از نظر روان شناختی، تأیید شده که چنانچه 

الگو ها دست یافتنی و ملموس وعینی باشند،افراد 
زودتر تحت تأثیر قــرار می گیرند. ما نیز اگر در 
معرفی مبانی ســبک زندگی مطلوب و الهی به 
مردم، صرفاً مباحث فلســفی و فکری را مطرح 
کنیم، برای همه افراد جامعه درک پذیر نخواهد 
بود؛ در حالی کــه اگر در قالب الگوهایی عرضه 
شــوند که در جامعه پذیرفته شده اند، بهتر جا 
می افتند؛ کمــا اینکه در جهان امروز هم از این 
روش استفاده می کنند و حتی اسوه های کاذبی 
در عرصه های هنری، ورزشــی و غیره می سازند 
و در قالب این الگوها و اســوه ها، افکار و ســبک 
زندگی و در بعد اقتصادی، کاالهای خود را تبلیغ 

و ترویج می کنند.
این راهکار جهانی، میزان تأثیرگذاری اسوه 
در افراد جامعه را می رساند و تأیید می کند که 
پرداختن به اســوه، سریع ترین و طبیعی ترین و 
مؤثرترین راه تربیت عملی است. بنابراین، برای 
هدایت افراد به ســمت تربیت اســالمی، بیان 
مطالب در قالب زندگی و رفتار اسوه ها، مؤثرتر 
اســت. خداوند در آیات مختلف، حضرت رسول 
اکرم)ص( و حضرت ابراهیم)ع( را اســوه حسنه 
معرفی و در آیه 11 و 12 سوره تحریم از حضرت 
مریم، به عنــوان زن برتر و اســوه ایمانی، یاد 
می کند. در جای جای قرآن نیز از سبک زندگی 
و اندیشه های پیامبران و اولیای الهی و انسان های 
حکیم یاد شده است؛ چنانکه خداوند برای بیان 
کلمات حکیمانه خود به سخنان لقمان حکیم 
استناد می کند. در حالی که خودش، منشأ همه 
خیرها و فضایل و خوبی هاست و دیگران هرچه 
دارنــد از منبع فیض الهی گرفته اند. بنابراین، با 
وجود چنین منبع فیضی، به طور طبیعی استناد 
به دیگران الزم نیست، اما ساختار روحی و روانی 
انســان به گونه ای است که از انسان هایی مانند 
خود و از سبک زندگی و کالم آنها بیشتر تأثیر 

می پذیرد.
دالیل حجیت سبک زندگی فاطمی

1. برخورداری از مقام انســان کامل و 
عصمت

انسان همواره کمال طلب و در پی افراد صاحب 
کمال است. البته کمال انسان ها، کمال نسبی و 
گاه کاذب است، اما با همین وضعیت برای دیگران 
الگو می شــوند و سبک زندگی آنها برای دیگران 
معیار به شمار می رود. در حالی که بهترین الگو 
برای همگان، کسانی هستند که به کمال حقیقی 

و به مقام انسان کامل رسیده اند.
عالمان شیعه )ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، 
ج8، ص 560( و حتــی عالمان اهل ســنت به 
صراحت اعالم کرده اند که بر اساس آیات قرآن، 

الگوربداری از سبک زندگی حضرت زرها )س(
چرا و چگونه؟

 عالمان شیعه و حتی عالمان اهل سنت به صراحت اعالم کرده اند 
که بر اساس آیات قرآن، از جمله آیه 33 سوره احزاب که معروف 
به آیه تطهیر است، حضرت صدیقه به مقام عصمت و انسان کامل 
دست یافته است. در تفاسیر مختلف، این آیه بر عصمت اهل بیت، 

از جمله حضرت فاطمه)س( داللت دارد.

 حضرت صدیقه طاهره)س( از کسانی است که پیامبر)ص( به نص احادیث صحیح، ایشان را حجت بر مردم 
معرفی و به پیروی از آن حضرت توصیه فرموده است. در برخی روایات، او حجت بر ناس و حجت بر امت و در 
برخی دیگر، حجت بر حجج معرفی شده است. در احتجاج طبرسی حدیثی از حضرت حجت)عج( روایت شده 
است که می فرمایند: » برای من در دختر رسول اکرم)س( اسوه حسنه است« زمانی که حضرت صدیقه، برای 
حضرت حجت که تمام خداباوران منتظرند تا او بیاید و سبک صحیح زندگی را برای آیندگان به ارمغان بیاورد، 
اسوه حسنه است، برای دیگر افراد به طریق اولی حجت خواهد بود و از سبک زندگی ایشان باید پیروی شود.

ابوالقاسم مقیمی حاجی
بخش اول

در نوشتار حاضر نگارنده با  اشاره به برخی دالیل حجیت سبک زندگی فاطمی 
به عنوان الگوی انسان کامل، جنبه هایی از زندگی ایشان را که در ایجاد سبک 

زندگی اسالمی باید از آنها الگو پذیرفت تبیین کرده است. نخستین بخش از این 
مطلب را که از خبرگزاری اهل بیت)ع(- ابنا انتخاب شده از نظر می گذرانیم. 

از جمله آیه 33 سوره احزاب )إِنَّما یُریُد اهللُ لُِیْذِهَب 
َرکْم تَْطهیراً( که  ْجَس أَْهَل الَْبْیِت َو یَُطِهّ َعْنکُم الِرّ
معروف به آیه تطهیر اســت، حضرت صدیقه به 
مقام عصمت و انسان کامل دست یافته است. در 
تفاســیر مختلف، این آیه بر عصمت اهل بیت، از 

جمله حضرت فاطمه)س( داللت دارد.
 وقتی که شخص به مقام انسان کامل رسید، 
در پرتو آن معرفت به عصمت می رســد. بسیاری 
از حکمای ما، مقام عصمت را یک مقام معرفتی 
تلقی می کنند؛ هرچند بین متکلمان، به ویژه اهل 
سنت و شیعه اختالف نظر است که آیا عصمت، 
قهری وجبری اســت یا اختیاری؟ اما تعدادی از 
علما معتقدند عصمت یک مقام معرفتی است که 
شــخص به دلیل کمال علم و معرفت، از خطا و 
گناهان به دور اســت. شخصی که در این حد از 
مقام علم و معرفت باشد، بدون شک سبک زندگی 

او شایسته پیروی است.

2. حجت بودن آن حضرت بر حجت های 
الهی

در احادیث مختلف از وجود مقدس پیامبر)ص( 
نقل شــده است: »من و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و نه تن از فرزندان حسین، حجت های خدا 
بر خلقش هستیم«. )صدوق، امالی، ص 194؛ در 
منابع دیگر هم این روایت آمده است( از جابر بن 
عبداهلل انصاری نیز نقل شده است: »خداوند علی 
و همسر و فرزندان او را حجت بر خلق قرار داده 
و آنان درهای علم در میان امتند؛ هرکس از آنان 
پیروی کند به راه راســت هدایت یافته اســت«. 

)همان: ص 73 و 74 (
 پس حضرت صدیقه طاهره از کسانی است 
که پیامبر)ص( به نص احادیث صحیح، ایشان را 
حجت بر مردم معرفی و به پیروی از آن حضرت 
توصیه فرموده است. در برخی روایات، او حجت 
بر ناس و حجت بر امت و در برخی دیگر، حجت 
بر حجج معرفی شده است. در احتجاج طبرسی 

حدیثی از حضرت حجت)عج( روایت شده است 
ِ َرُســوِل اهلل)ص( لِی  که می فرمایند: »َو فِی ابَْنْهً
؛ برای من در دختر رسول اکرم )س(  أُْسَوْهً َحَسَنْهً
اسوه حسنه است« )االحتجاج، جلد 2، ص 279(

 زمانــی که حضرت صدیقــه، برای حضرت 
حجــت که تمام خداباوران منتظرند تا او بیاید و 
سبک صحیح زندگی را برای آیندگان به ارمغان 
بیاورد، اسوه حسنه است، برای دیگر افراد به طریق 
اولی حجت خواهد بود واز ســبک زندگی ایشان 

باید پیروی شود.
3. علم لدنی

در جامعــه، ازافراد و چهره هــای ماندگار در 
رشــته های مختلف علمی قدرشناسی می شود 
و افــکار و روش زندگی اینها بــه دیگران، بویژه 
جوانان معرفی می گردد تا از آنها الگوبرداری کنند. 
حضرت فاطمه)س( عالوه بر داشــتن عصمت و 
انسان کامل بودن، از علم لدنی نیز بهره مند بودند؛ 

چنان که مرحوم کلینی از امام باقر)ع( نقل کرده 
ُ بِالِْعلْم؛ خدا طینت و  کــه می فرماید: »َفَطَمَها اهلَلّ
سرشــت حضرت را با علم سرشت و از جهل دور 

کرد«.)کافی، ج1، ص 460(
در کتــاب خصــال مرحوم صــدوق نیز این 
حدیث آمده اســت: »َعلٌِی َو َفاِطَمــْهًً بَْحَراِن ِمَن 
الِْعلِْم َعِمیَقان؛ )این دو وجود مقدس و مبارک(، 
دو دریای عمیق از علم هســتند که هیچ یک بر 
دیگری برتری و تجاوزی نخواهد داشت.« )خصال 

صدوق، ص 65(
همچنین احادیث معتبری داریم که حضرت، 
ثــه و مخاطب مالئکه الهی بود. در برخی از  محَدّ

این احادیث، آمده است: »کاَن َجْبَرئِیُل یَْأتِیَها...؛ 
جبرئیل خدمت حضرت می رسید.« عبارت »کان 
جبرئیل یأتیها« بر استمرار این قضیه داللت دارد؛ 
یعنی بعد از ارتحــال وجود مقدس پیامبر)ص(، 
فرشــتگان و جبرئیل پیوســته خدمت حضرت 
فاطمه)س( می رســیدند و از حوادث گذشته و 
آینــده خبر می دادند. کاتب مذاکرات ایشــان با 
فرشتگان، حضرت امیرالمومنین، علی)ع( بود که از 

این کتاب به نام مصحف فاطمه یاد می شود.جالب 
اینکه در روایات مختلف، مصحف فاطمه یکی از 
منابع علم امامان معرفی شده است. )کلینی، کافی، 

ج1، ص 239- 241(
علم فراوان حضــرت که با مراجعه به خطبه 
معروف فدکیه و سایر احادیث و دعاهای برجای 
مانده از ایشــان مشهود است، یکی از معیارهای 
اســوه بودن و لــزوم مراجعه به ســبک زندگی 

ایشان است.
4. سیدهًْ النساء بودن

درباره حضرت مریم، آیاتی هست که گواهی 
می دهد ایشان سیدْهً النساء زمان خودش است؛ 

اما در روایات آمده است که حضرت صدیقه طاهره 
برترین زن از اول عالم تا آخر آن اســت. ســیدة 
النساء بودن، به نوعی برتری در معنویت و کماالت 
معنوی و علم مرتبط است؛ چنانکه درروایتی آمده: 
»کاَن أَْعلََمُهم« و این را به فضایل اخالقی و برتری 

علمی ربط داده اند.
5. وجوب اطاعت از آن حضرت

دلیل دیگر برای مراجعه به سیره آن حضرت، 

وجوب اطاعت از ایشان است. روایاتی داریم که در 
آنها به اطاعت از ایشان امر شده ایم. در این روایات، 
پس از طرح بحث خلقت پیامبر)ص( وحضرت امیر 
و فاطمه )علیهما السالم( و آفرینش دیگر موجودات، 
آمده اســت: »خداوند اطاعت از ایشــان را برای 
مخلوقات واجب کرد )کلینی، کافی، ج1، ص 441(

پس به دلیل آنکه امر شده ایم از وجود مقدس 
پیامبر و حضرت امیرالمومنین و حضرت صدیقه 
طاهره)ع( اطاعت کنیم، باید به ســبک زندگی 
ایشان مراجعه و زندگی خود را بر اساس زندگی 

آنان تنظیم کنیم.
پــس به این دالیل که به اختصاربیان شــد، 
سخنان و رفتار و سبک زندگی حضرت زهرا برای 
ما حجت و الگوست و برای ما مرجعیت دینی پیدا 
می کند و صالحیت تفسیر و تبیین دین را دارد. 

کلمات ایشــان، مبّین دین است و سیره عملی، 
موضع گیری ها و سبک زندگی اش معیار تشخیص 

حق از باطل برای همه زنان و مردان است.
علل محدودیت منابع 

در باره سیره حضرت فاطمه)س( 
در آغاز خاطرنشان می شود که به چند دلیل، 
در دســتیابی به ســیره حضرت فاطمه)س( با 

محدودیت منابع روبه رو هستیم:
اول: بــه دلیل شــرایط اجتماعی در جامعه 
آن روز عرب، به زنان کمتر توجه می شــد و زنان 
فعالیــت اجتماعی چندانی نداشــتند. حضرت 
صدیقــه هم به عنوان زن، با وجود حضرت امیر، 

محدودیت هایی برای خودشان قائل می شدند.
دوم: مقــدار آثاری که از افراد بر جای مانده، 
ارتباط تنگاتنگی با میزان حیاتشان بعد از وجود 
مقــدس پیامبر)ص( دارد. در زمان حیات پیامبر 
اکرم)ص( همه در شــعاع وجود آن حضرت محو 
بودند؛ نه خودشــان عرض انــدام می کردند و نه 
دیده می شدند؛ همه مســتقیم از وجود مقدس 
پیامبر)ص( استفاده می کردند. اما هر چه از زمان 
پیامبر می گذشت، نیاز به مراجعه به دیگر صحابه 
و واسطه قرار دادن آنها برای دریافت دین بیشتر 
می شد و مردم راهی نداشتند مگر اینکه به صحابه 
مراجعه کنند تا به واسطه آنها با پیامبر و کلمات 

ایشان آشنا شوند.
از ایــن رو بعد از پیامبــر، نزدیکان حضرت 
و صحابــه هر اندازه عمر طوالنی تری داشــتند، 
مجال بیشتری نیز برای نقل احادیث پیامبر)ص( 
یافتند. در حالی که حضرت فاطمه بعد از پیامبر 
اکرم، مدت بســیار کمی، حــدود 75 یا 95 روز 

ادامه حیات داد.
سوم: درشــرایط سیاســی آن روز مدینه، 
دغدغه سیاســتمداران مدینه، به دست آوردن 
حکومت و قدرت بود. حضرت نیز در این شرایط 
با یک موضع گیری سیاسی علیه حکومت وقت به 
شهادت رسید و به همین دلیل قبرش هم مخفی 
بود. احیای نام ایشــان مالزم بــود با احیای آثار 
ایشان که یک مخالفت سیاسی را در پی داشت. 
از ســوی دیگر، احادیث ایشان، در طول زمان و 
بویژه با ممنوعیت کتابت حدیث که دو قرن برای 
همه احادیث اجرا گردید، به اندازه کافی منتشر 

نشده و بسیاری از آنها باقی نمانده است.
مجموعه این عوامل، ســبب شده است که از 
مقام واال و سخنان و زندگی ایشان منابع محدودی 

به دست ما برسد.


