
دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

برگ ســبز خودرو سواری 
هاچ بــک پرایــد 111 بــه 
شماره پالک 596 س 71 
- ایران 14 به رنگ مشکی 
- متالیک مــدل 1391 و 
شماره موتور 4581454 
ســی  شا ه  ر شــما و 
  S5430091709419
مفقــود شــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خــودرو پژو 405 
به شــماره پــالک 521 ط 81 
ایــران 24 به رنگ نقره ای - 
متالیک مدل 1390 و شماره 
 12489219282 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAM01CA8BR543296
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

چــون کامــران کیان پــور مالــک خودرو 
سواری پژو PARSTU5  به شماره انتظامی 
118 ن 57 ایــران 93 شــماره موتــور 
شاســی  شــماره   139B0082660
علــت  بــه   NAAN11FC8FK830499  
فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشــت 
المثنی نموده اســت لذا چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

آگهی مفقودی
شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
 1386 مــدل  زانتیــا  ســواری 
ب   693 انتظامــی  شــماره  بــه 
41 ایــران 49 و شــماره موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما  6 2 0 5 6 3
 S1512285150446 متعلق به 
اینجانب اکبر شهرانی کرانی فرزند 
جهانگیر شماره شناسنامه 1603 با 
کد ملی 4679287586 صادره از 
فارســان مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب نعمــت فاضلی پور فرزنــد محمدعلی 
شماره شناسنامه 97 و کد ملی 2122517001 
صادره از گرگان مالک خودرو سواری پژو 405 
مــدل 1385 به شــماره انتظامــی 912 ج 35 
ایران 59 شــماره موتــور 12485154965 و 
شــماره شاســی 24245341 به علت فقدان 
)اســناد فروش اســناد کمپانی( و شناســنامه 
مالکیت )برگ ســبز( تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا هرکسی 
ادعایــی در خصوص خــودرو فوق را دارد ظرف 
مــدت ده )10( روز بــه دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمایند بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

برگ ســبز )ســند مالکیــت( برگ 
مــدل  پرایــد  خــودرو  کمپانــی 
متالیــک   نقــره ای  رنــگ   1395
  -51 ایــران  پــالک  شــماره 
موتــور:  شــماره   12 ب   198
M13/5775392 شماره شاسی: 
NAS411100G1292681 به نام 
شایسته حسینی مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند راننده 
به شــماره 0199999 
محمدرضــا  نــب  اینجا
کرمی پور فرزند منوچهر 
مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ کمپانی ســمند مدل 
85 شکالتی به شماره پالک 
54-112 ل 57 و شماره 
 12485230437 موتور 
 17647142 شاســی  و 
مفقــود از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشمند( به شــماره 2607977 
متعلق به کامیون باری فلزی الوند به 
شماره انتظامی 993ع31 ایران 84 
مدل 1391 رنگ سفید شماره موتور 
ISF38S314189014231 شماره 
  NADV4JBB6AJ059454 شاســی 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

کارت فعالیت ناوگان عمومی )هوشمند( 
بــه شــماره 2263025 متعلــق بــه 
کامیون کشــنده اســکانیا به شــماره 
انتظامــی 537 ع 71 ایران 11 مدل 
2009 میالدی رنگ قرمز شماره موتور 
شــماره   DC1108L028119839
 9BSP4X20003638461 شاســی 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

بــرگ ســبز و کارت و ســند 
 88 مــدل   206 مالکیــت 
199- پــالک  شــماره  بــه 

موتــور  شــماره  و  38ن87 
14188028284 و شاســی 
 NAAP03ED79J065764
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشــمند( به شــماره 2314146 
کمپرســی  کامیــون  بــه  متعلــق 
بــه شــماره  بنــز ال کا 40/2624 
 54 ایــران   61 ع   411 انتظامــی 
مــدل 1356 رنــگ نارنجی شــماره 
موتور 10015083 شــماره شاسی 
مفقــود   34332410533528
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرک فوق لیســانس رشــته 
علوم قرآن و حدیث دانشگاه 
آزاد اســالمی کــرج مربوط به 
اینجانب غالم حسین صفدری 
شــماره  بــه  محمــد  فرزنــد 
شناســنامه 2833 صادره از 
تهــران مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.

کارت مشــخصات و کارت فعالیت ناوگان 
عمومی )هوشمند( به شماره 2582391 
متعلــق بــه کامیون بــاری فلــزی ایویکو 
ML180E28 به شماره انتظامی 439ع52 
ایــران 73 مــدل 1391 رنگ ســفید - 
  C16000896246 روغنی شماره موتور
 NAZF18286KB588426 شماره شاسی
به مالکیت زهرا جمشیدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی سمند ایکس 
بــه  یشــمی   82 مــدل   7
 364-64 پــالک  شــماره 
موتــور  شــماره  و   28 ل 
32908205305 و شاسی 
82203987 مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

پروانه نظام مهندسی مجید 
امیر احمدی به شماره پروانه 
0-10- کار  بــه  اشــتغال 
شــماره  و   300-65386
 10332440 شهرســازی 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

شوش بازار بلور
 )پاساژ شهرداری(

 زیرهمکف 32 متر،
 2 نبش با موقعیت عالی 

0912-1496583

برگ سبز و ســند کمپانی 
پژو پارس tu5 مدل 95 به 
نام سلمابخش آشتیانی به 
شهربانی 477 ب 23 ایران 
و شاســی 737435   99
مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

شــماره  بــه  اســلحه  جــواز 
لــول   2  KSH3065115 
کوســه  پــر  تــه  هــم،  روی 
ســاخت ایران به نام رســول 
ســلیمانی فرزند عباس با کد 
مفقود  ملی 3120065609 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز خــودرو پــژو روآ 
مدل 88 به شــماره شاســی 
شــماره  و   NAAB31AA8AH

و  موتــور 11688031954 
شــماره شهربانی 353 ت 79 
ایــران 68 به نــام محمدعلی 
سبزی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند ســبز و بــرگ کارخانــه 
ایــران   118 شــماره  بــه 
تنــه  شــماره  بــه   59766
 N2N * * * 1 5 0 9 0 1 3 5 0 4
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
KMHCG156FMI0171873 به 
نام داریوش کشاورزی علمداری 

مفقود و فاقد اعتبار است.

  CDF9670 برگ سبز کامیون کشنده تیپ
مــدل 1986 به رنگ نارنجــی - روغنی 
به شــماره موتور 11372455 و شماره 
شاسی 467433 مفقود و اعتبار ندارد.

دفتر مهندسی سماء
مدیریت پیمان - مدیریت پروژه
بدون درصد - متر مربع زیربنا 

26317099

خیابان جامی - امام خمینی
نرسیده به میدان حر، پالک 385 

داخل پاساژ، مغازه سوم       14 متر
22501014-09121119203

 زمین هکتاری
 با امتیازات خاص الهیجان

قابل معاوضه با خودرو

09120412454

آسمان کامرانیه
104 متر نوساز فرمانیه 

2 خواب- لوکس بی نظیر

 موقعیت عالی زیر قیمت منطقه 

نادری 09120628564

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

سنگی و خاکی
3392989-0912 رفیعی

 مجری حقوقی 
پیمــان مدیریت همراه با برگ مجری و 

شناسنامه فنی ملک- بدون واسطه 
44448231-09121759270

* بیش از 600 واحد آپارتمان فروشی
نوســاز در منطقه 1 تهــران 100 متر 

به باال 
1991899-0910 فرهان

 بهترین خریدار کاغذ باطله
مجلــه، کتــاب، روزنامه،  باتری 

خرده ریز انباری و آهن آالت
09124790658

 گروه معماری بام آسمان
پیمان ، مدیریت، بازسازی 

)ولیعصر، پالک 3053(
22736994 -09121068840 

 کاشی کاری- قیرگونی
تعمیرات

09120786534

ضایعات آهن آالت
کاغذ باطله، مس، چدن

آلومینیوم، باطری، رینگ
09127229617-33604739

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

بنایی، نقاشی و بازسازی و خرده کاری
اکبری 09120841316

فراز گسترش
نصب، سرویس، نگهداری آسانسور و 

باالبرهای  هیدرولیکی و کششی
09191053571-77560097

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

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

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

)ساعت تماس: 8-12( 
77582027-77571012

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

66553274 

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

44072678 - 09128772698

گمشده
پیدا شده متفرقه

قرارداد تک برگی مسکن مهر 
فــاز 11 زون یــک بلوک 80 
واحد 12 شمال غربی به شماره 
پرونده 320/525/416 به 
نام حمیــده لطفی ابر شــماره 
مفقود  ملی 0050297236 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

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

مالزی - کیش - مشهد
هفت ستاره 26401000

خانم رستم 09120182681

آگهی فقدان مدرک تحصیلی)نوبت دوم(
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب محمدرضا 
یادگاری فرزند کامروز به شــماره شناســنامه 
4060578827 صــادره از خرم آبــاد متولد 
71/11/28 در مقطع کارشناسی رشته عمران 
عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی 
با شماره 900565941 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
پرند به نشــانی اتوبان تهران- ســاوه- شهر 

پرند- دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

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

عـدالـت
خریدار عادالنه کلیه لوازم
مبل استیل، راحتی، ساید

TV ،لباسشویی، فرش، لوستر
و خرده ریز منزل و انباری

22676612و 88460323
09122127420

آگهی فقدان سند مالکیت
احترامــا نظر بــه اینکه خانم فرنگیــس اژدری دمیرچی فرزند 
هوار به آدرس 13 آبان خیابان جمشیدی کوچه فاتحی پالک 9 
با تسلیم یک برگ استشهادیه شماره 10904 مورخه 97/7/9 
اعالم می دارد ســند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به شماره 
1593 فرعی از 200 اصلی مفروز و مجزای شده از 667 فرعی 
از اصلی مذکور به مســاحت 84 متــر مربع واقع در بخش 12 
تهران ذیل ثبت 238093 در صفحه 324 دفتر 1040 امالک 
به شماره چاپی 342422 به نام متقاضی فوق ثبت و سند صادر 
شده است و طبق سند رهنی 25119 مورخه 94/3/24 دفتر 
994 تهران در رهن بانک مسکن می باشد گواهی امالک در قید 

بازداشت نمی باشد.
ربع معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
بایــد تــا ده روز پس از انتشــار آگهی به ایــن اداره مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اداره ثبــت المثنی ســند مالکیت را طبق مقــررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.
م - الف 132 تاریخ انتشار 98/2/3 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرری - علی حیدرزاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای عیسی قهرمانی با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره 
0 98/1/1-139802150321000012 دفترخانه یک فشافویه به ضمیمه 
درخواســت وارده 525 مورخ 1398/1/18 اعالم نموده اســت ســند مالکیت 
1200 سهم مشاع از 605000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 897 
فرعی از 33 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 35 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در حوزه ثبت ملک فشــافویه استان تهران به مساحت  605000 
متر مربع که ذیل ثبت 3404 صفحه 181 دفتر 68 به نام عیسی قهرمانی ثبت 
و ســند مالکیت کاداســتری به شماره ســریال چاپی 016751 الف 91 صادر و 
تسلیم گردیده که طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر امالک در 
قید رهن نمی باشــد به علت جابجایی مفقود گردیده است و مالک اخیر تقاضای 
صدور المثنای سند مالکیت ملک مذکور را نموده است لذا در اجرای ماده 120 
آئین نامــه اصالحی قانون ثبــت مصوب 80/11/8 مراتــب در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت به هر دلیل نزد خود می باشند ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره به نشانی حسن آباد - بلوار امام خمینی - خ شهید جواد قمی تسلیم 
و رســید اخذ نمایند بدیهی اســت در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود برابر مقررات المثنی 

سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
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علی سلطانی نژاد -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فشافویه

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا پرونده شماره: 

139704001109000410/2
بدینوســیله به آقای داود حاج نصراله فرد به نشــانی شهرری 
اقدســیه هشــت متری رحمتی کوچه مشــتعل پالک 15 ابالغ 
می گردد شــش دانگ عرصه و اعیــان پالک ثبتی4303 فرعی 
از 120 اصلــی واقع در بخش 12 تهران حوزه ثبتی شــهرری 
متعلق به شــما در قبال طلب خانم شریفه علی منفرد بستانکار 
و   139704001109000410 کالســه  اجرائــی  پرونــده 
بایگانــی 9700899 واحد اجرای اســناد رســمی ری و حقوق 
دولتی بازداشــت گردیده با توجه به اینکه آدرس شــما مورد 
شناسایی قرار نگرفته لذا طبق ماده 87 و 18 آئین نامه اجرای 
مراتب بازداشــت پالک ثبتی فوق الذکر به شما اخطار می شود 
ضمنا هرگونه معامله و نقل و انتقالی از طرف شــما نســبت به 
مورد بازداشــت )عین و منافع( ممنوع است و ترتیب اثر داده 

نمی شود.
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تاریخ انتشار 98/2/3
مسئول اجرا - علیرضا فردوسی زاده نائینی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مهرشاد ملک پور با ارائه دو برگ گواهی شهود از دفترخانه 
1012 تهران شــهرری با ارائه دو برگ استشــهادیه جهت دریافت ســند 
مالکیت المثنی مصدق به شماره 473-92/6/13 دفترخانه 1012 تهران 
بشرح وارده شــماره 4099-92/6/14 در اجرای ماده 120 قانون ثبت 
اسناد و امالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است که ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک 324 فرعی از پالک 16 اصلی واقع در 
قریه خانلق دهستان فشافویه بخش 12 تهران که ذیل ثبت 328 صفحه 
69 دفتر 4 به نام مهرشــاد ملک پور ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 
چاپی 104377 صادر و تســلیم گردیده اســت سپس طبق اظهار متقاضی 
سند مالکیت به علت نامعلوم مفقود گردیده است لذا در اجرای ماده 120 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مذکور 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز با ارائه اصل 
سند مالکیت مذکور اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایند در غیر این صورت پس از اتمام مهلت ده روز و عدم تسلیم هرگونه 
اعتراض و واخواهی نسبت به صدور سند المثنی پالک فوق الذکر اقدام و 
پس از آن فقط از طریق مراجع قضائی قابل رسیدگی و پیگیری خواهد بود.

م الف 136
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علی سلطانی نژاد - کفیل اداره ثبت اسناد وامالک حسن آباد

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 21/3/98

وقت رسیدگی: 98/2/29 ساعت 11
خواهان: فریده کریمی امین آباد

خوانده: اکبر خردی
خواسته:

خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومی نمــوده که جهت 
رســیدگی به شعبه سوم شــورای حل اختالف کهریزک ارجاع گردیده 
و وقت رســیدگی تعیین شده 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 جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند 
چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.
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مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی کهریزک

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده 1486/966/97

وقت رسیدگی: 98/3/1 ساعت 11 صبح
خواهان: پرهام عزتی

خوانده: رامین زارع داریجانی
خواسته:

مطالبه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 966 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 جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
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دفتر شعبه 966 دادگاه عمومی ری

نوبت اول
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســمیه چراغی فرزند ســتار به شماره 
شناســنامه 8 صــادره از بوئین زهــرا در مقطــع کارشناســی رشــته 
روان شناســی صنعتــی و ســازمانی از واحد دانشــگاهی بوئین زهرا 
شــماره 0453897 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
بوئین زهرا به نشانی جاده ترانزیت بوئین زهرا - تهران جنب بیمارستان 

امیرالمومنین ارسال نماید.

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده: 1279/960/97

وقت رسیدگی: 98/3/11 ساعت 9
خواهان: شکیال ظهوری با وکالت محسن سلمانی پور

خوانده: احمد صدیق احمدی
خواسته: مطابه نفقه معوقه

خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه های عمومی نمــوده که جهت 
رســیدگی به شــعبه 960 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 جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا 
ابالغی به وســیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
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مدیر دفتر شعبه 960 دادگاه عمومی ری

بدین وسیله به آقایان موسی طاهرخانی فرزند رمضان و شماره 
ملــی 439014117 و محمدعلی طاهرخانی فرزند موســی به 
شــماره ملــی 0386066159 و مهرداد ابراهیــم گل فرزند 
مهدی به شــماره ملی 0051182645 همگی ســاکن شهرری 
خیابان دیلمان ســرنبش خیابان اسدلهی ابالغ می شود که آقای 
محمود سعیدی جهت وصول مبلغ یک میلیارد ریال به استناد چک 
شماره 12/9715/048205 مورخ 1397/12/24 عهده بانک 
ملی شعبه شهید ستاری قرچک علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه 139804001109000008 در واحد 
اجرای اســناد رسمی قرچک تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1398/1/22 مامور ابالغ پست محل اقامت شما )بدهکاران( به 
شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار وارده 
به شماره 139805001109000042 مورخ 1398/1/27 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمائید عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.
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مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری

جنــاب آقای امیر یاوری فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه 
13424 صــادره از اســدآباد متولد 1357/11/20 ســرکار 
خانم پریسا علی نژاد به این دفترخانه مراجعه نموده است و با 
ارائه دادنامه 9709970243303237 مورخ 1398/1/26 
به قطعیت رسیده است تقاضای ثبت و اجرای طالق را دارد لذا 
به شما اخطار می شود ظرف مدت یک هفته پس از روئیت این 
اخطار در جراید کثیراالنتشار جهت انجام و اجرای طالق به آدرس 
دفترخانه واقع در تهران تهرانپارس فلکه چهارم ضلع شــرقی 
مجتمع قضایی با هنر پالک 14 مراجعه و در غیر این صورت طالق 

طبق دستور مقام محترم قضایی انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار 98/2/3

سردفتر طالق 114 مهدی قاسمی نیت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای منوچهر کمالی دارای شناســنامه شماره 6649560431 به شرح دادخواست به کالسه 
89/955/98 ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه رضائی بشناسنامه 9708070-664 در تاریخ 1397/11/22 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- منوچهر کمالی کد ملی 6649560431 پسر متوفی
2- ایرج کمالی کد ملی 9757438-664 پسر متوفی

3- آذر کمالی کد ملی 0490118216 دختر متوفی
4- منظر کمالی کد ملی 4899368534 دختر متوفی

5- منیژه کمالی کد ملی 0490491286 دختر متوفی 
متوفی بغیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
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رئیس شعبه 955 دادگاه عمومی شهرری

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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  شرققبول آ
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

صفحه 6
سه شنبه 3 اردیبهشت ۱3۹۸ 

۱7 شعبان ۱44۰ -شماره 22۱67

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

 مراجعه به مجتهدین نه تنها مانند مراجعه به متخصصین در دیگر رشته های علمی 
می باشد بلکه از اهمیت باالتری نیز برخوردار است.چراکه انسان همان طور که در 
نیازهای مادی خود به دلیل عدم تخصص نیازمند مراجعه به پزشک ، مهندس و... 
است، به طریق اولی برای معارفی که به سعادت و شقاوت اخروی او مرتبط است 

نیازمند مراجعه به متخصص معارف دینی می باشد.

تقلید از مراجع که یکی از انواع رجوع جاهل به عالم است، امری طبیعی و منطبق 
بر فطرت انسان و مورد رضایت خداوند است و راهی است برای اطمینان از صحت 
انجام تکالیف بر مبنای اراده الهی و این نوع از تقلید از مراجعه به متخصصین دیگر 

که نیازهای دنیوی ما را برطرف می کنند. به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. چرا که حیات دنیوی فانی و زود گذر، و حیات اخروی 

جاودان و ابدی است.

نویسنده در مطلب پیش رو ضمن تشریح 
چیســتی تقلید و دالیل لزوم تقلید جاهل از 
عالم، ضرورت های تقلید از مراجع در امور دینی 

را تبیین کرده  است.
***

چکیده شبهه
در آیــات قرآن، تقلید به معنای پیروی و تبعیت 
فکری و دینی ، امري ناپســند است. در آیه 36 سوره 
مَع  اســراء آمده: »ال تَقُف مالَیَس لََك بِِه علٌم؛ اَِنّ الَسّ
والَبَصَرو الفوأَد ُكُلّ اولئك كاَن عنُه مســئوالً؛ هرگز از 
آنچه به آن علم نداري پیروي مکن، همانا گوش،چشم و 
دل )نیروهاي عقلي( تماماً نزد خدا پاسخگو هستند.«]1[ 
مفهوم لغوي كلمه »قفوا« در هشدار »التقُف«، نوعي 
دنباله روي سلســله وار را مي رساند، یعني ندانسته و 
نشناخته پیرو كسي یا چیزي شدن و شخصیت و هویت 
مســتقل خود را نادیده گرفتن كه در شــریعت الهی 
ممنوع بوده و عقاب اخروی را در پی خواهد داشــت. 
تقلید از مراجع دینی و استفاده از رساله های عملیه و 
عدم از اســتفاده ازاستعدادهای خدادادی و همچنین 
عــدم مراجعه بــه قرآن كه منبع موثــق دینی برای 
انجام تکالیف می باشد، ناشی از تنبلی افراد و سپردن 
مسئولیت كار خود به دیگران است كه امری ناپسند 
و مورد غضب الهی می باشــد. در ضمن توجیه تقلید 
از مراجــع تقلید، به اینکه این امر همانند مراجعه به 
پزشك ، مهندس و متخصصان دیگر می باشد. غیرقابل 
پذیرش است چراكه امور شخصی دنیوی مثل رجوع به 
پزشك متخصص برای درمان با امور عبادی كه مربوط 

به آخرت انسان ها است تفاوت فراوانی دارد.
  مقدمه

منشاء شــبهه مذكور سطحی نگری در قرآن كریم 
است. بی گمان، این كتاب آسمانی كه مشتمل برمعارف 
بســیاری درحوزه هــای مختلف اعتقــادی، اخالقی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... است. باتوجه به معارف 
ژرفی كه در خود دارد، كامل ترین منبع برای تغذیه فکر 
بشــری و استفاده از معارف آن، جهت زندگی دنیوی و 
اخروی اســت.حال بعضی جاهالن به ظاهر عالِم، با این 
تصور كه با استناد به این مطالب حق، می توانند انسان ها 
را در هر ســطح علمی، مستغنی از رجوع به اهل علم و 
دانشمندان جلوه دهند و آنها را به فهم سطحی از معارف 
بسیار عمیق قرآنی رهنمون سازند،این شبهه را در میان 
مردم می افکنند تا تقلید در احکام دین را در مقابل آیات 
نورانی قرآن قرار دهند و مردم از فیض كسب علم از علماء 
و فقهــا محروم كنند با این ادعا كه با وجود قرآن كریم 
چه نیازی به تقلید از مراجع دینی و رجوع به رساله های 
عملیه آنها وجود دارد؟ این گونه هجمه علیه نشر معارف 
دینی از زمانی كه پیامبر رسالت را علنی كرد آغاز شده 
و تاكنون ادامه دارد. برای درک دقیق و صحیح شــبهه 
مطرح شــده و پاسخ عالمانه به آن در ابتداء باید معانی 
لغوی و اصطالحی تقلید و اجتهاد و انواع آن را ذكركرده 
و مورد بررسی اجمالی قرار دهیم و پس از آن با استناد 
 به آیات و روایات مرتبط، پاســخ كامل و دقیق را ارائه 

كنیم.
تقلید و اجتهاد

 تقلیــد در لغت؛ به معنای قــرار دادن چیزی 

واژه قرآنــی »فــرح« هیجان مثبت 
شــدیدی است كه آثار آن در رفتار دیده 
می شــود، به طوری كه فــرد فرحناک 
از حالــت عادی و تعــادل رفتاری خارج 
می شود و كاری انجام می دهد كه گویی 
مســت شده است و عقل و خردی ندارد. 
از این رو برخی در ترجمه فارسی، آن را 

به بد مستی معنی كرده اند.
ضد فرح، یأس اســت كه انسان را از 
حركت باز می دارد و به شکل افسردگی 
شدید بروز می كند. یاس مرحله نهایی و 
سوم است؛ زیرا مرحله اول آن حزن و اندوه 
است كه ضد سرور است، مرحله دوم حالت 
غم است كه در رفتار خودنمایی می كند و 
حالتی به وجود می آید كه گویی فضایی 
از مــه و ابر تمام وجودش را احاطه كرده 
اســت.)چون غم واژه ای عربی از غمام به 
معنی ابر گرفته شده( و مرحله سوم، یأس 
اســت كه از حركت باز می دارد و گرفتار 

افسردگی می سازد.
فرح گاه در دنیا و گاه در آخرت مطرح 
می شود. از نظر قرآن، فرح در آخرت مطلقا 
برای اهل بهشــت است و حالت طبیعی 
اهل بهشت است كه با تعبیر »فرحین« 
در قــرآن آمده اســت.)آل عمران، آیات 

169 و 170(
اما فرح در دنیا به دو دسته ارزشی و 

ضد ارزشی تقسیم می شود.
از نظر آموزه های قرآنی، فرح نسبت به 
داشته های مادی در دنیا بسیار منفی و ضد 
ارزشی است و خدا چنین افرادی را دوست 

نمی دارد. )قصص، آیه 76 (
اما دو فرح ارزشی است: 1. فرح نسبت 
به امور معنوی مانند بهره مندی از اسالم 
و فضل و رحمت الهی به جای جمع مال 

و ثروت مادی. )یونس، آیات 57 و 58(
2. فرح نسبت به پیروزی نظامی اهل 
اســالم و توحید بر كفر كه خود نوعی از 
امور معنوی اســت نه مادی. )روم، آیات 
4 و 5( مســلمانان باید پیروزی را جشن 
بگیرند و به شادی و فرح بپردازند تا غیظ 
دشــمن را از شکست دو چندان كنند و 

جنگ روانی علیه آنان براه بیندازند.

شادمانی و فرح  
ارزشـی 

و ضد ارزشی

تقلید ؛ مذموم یا پسندیده؟

بــر گردن دیگــری و نهادن كاری برعهده كســی 
است]2[ تقلید در اصطالح فقه، به معنای پیروی مکلَف 
از مجتهد در احکام دینی و عمل كردن طبق نظر و 
تشخیص فقهی یك مجتهِد معین در احکام )مانند 
نماز و حج( است.]3[در واقع فرد مکلَف با عمل طبق 
فتوای مرجع تقلید، مسئولیت تکالیف شرعی خود 
را بر عهــده او نهاده و به احکام الهی پایبند خواهد 
بود. اجتهاد در لغت از ریشــه »َجهد« به معنی امر 

سخت و دشوار است.]4[
 اجتهاد در اصطالح فقه و اصول: آخوند خراسانی 
در كفایه االصول در تعریف اجتهاد می گوید: »به كار 
گرفتن توان در راه تحصیل و یافتن حجت بر حکم 
شرعی«.]5[انســان مکلف به خوبی می داند باید یك 
سلسله احکام شرعی )بایدها و نبایدها( را در زندگی 
مراعات كند. برای ســعادت اخــروی خود نیز باید 
اطمینان داشته باشد كه اعمال و تکالیف خود را به 
طرز صحیحی انجام داده كه برای این كار، ســه راه 
بیشتر ندارد:  اول: اینکه خودش مجتهد باشد و پس 
از طی مقدمات اجتهاد و تفحص در قرآن و ســنت، 
قواعد فقه، اصول و دیگر مقدمات الزم برای اجتهاد 
،مسائل شرعی را یکی پس از دیگری استخراج كرده 

و به آن عمل كند. 
دوم : اینکه از تمام آرای فقیهان مطلع باشد و بر 
طبق فتوایی عمل كند كه یقین كند طریقه احتیاط 
را در پیش گرفته و تکلیفش را انجام داده است. سوم: 
اینکه از مجتهدی آگاه و جامع الشرایط تقلید كند. 

 تقلید جاهل از عالم 
و جایگاه آن در آیات

درآیه 36 ســوره اســراء كه شبهه گر برای بیان 
مخالفت قرآن با تقلید از مجتهد جامع الشــرائط با 
اســتفاده از معانی لغوی مفردات این آیه، برداشتی 
ناصواب ، سطحی و غیر علمی داشته است، فقط تقلید 
كوركورانه و غیر عالمانه مورد مذمت قرار گرفته است.

عالمه طباطبائی ُمَفِســر بزرگ عالم تشــیع،در 
تفســیر این آیه می فرماید: » این آیــه از پیروی و 

متخصــص آن فن، وا می دارد و علم آن عالم را علم 
خــود می داند و پیروی از او را در حقیقت پیروی از 
علم خود می شــمارد، شاهد این مدعا همان اعمال 
فطری و ارتکازی مردم است، می بینیم كه شخصی 
كه راهی را بلد نیســت به قول راهنما اعتماد كرده 
و بــه راه می افتد، مریضی كــه درد و درمان خود را 
نمی شناسد كوركورانه به دستور طبیب عمل می كند 
و ارباب حاجت به اهل فن صنعت مورد احتیاج خود، 
اعتماد نموده و به ایشان مراجعه می كنند، البته این 
در صورتی اســت كه به علــم ومعرفت آن راهنما و 
 آن طبیب و آن مهندس و مکانیسین اعتماد داشته 

باشد.«]6[

 جایگاه اجتهاد و محصور بودن آن 
در افراد خاص از دیدگاه قرآن

در آیه 122 ســوره توبه تاكیــد بر این مطلب 
شــده كه گروه خاصی به اجتهــاد بپردازند. »َو ما 
كاَن الُْمْؤِمُنــوَن لَِیْنِفُروا َكاَفًّه َفلَْو ال نََفَر ِمْن ُكِلّ فِْرَقٍة 
یِن َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا  ُهوا فِي الِدّ ِمْنُهْم طائَِفٌة لَِیَتَفَقّ
َرَجُعوا إِلَْیِهْم لََعلَُّهْم یَْحَذُروَن؛ شایسته نیست مؤمنان 
همگی كوچ كنند؛ چرا از هر گروهی از آنان طایفه ای 
كــوچ نمی كنند كه در دین آگاهی یابند و به هنگام 
بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟« عالمه 
طبرسی در تفسیر این آیه می فرمایند:»دركلمه«لَِیْن
فُِروا«؛ »الم« برای تأكید نفی است،كوچ كردن همه 
مؤمنان از وطن هایشان برای تحصیل علم و یادگیری 
احکام، امری است نادرست و غیرممکن. از این مطلب 
چنین معلوم می شود كه اگر شایسته و ممکن می بود 
و موجب فساد و تباهی نمی شد، بر همه واجب و الزم 
بود، چرا كه طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. 

سال ها ســختی، تالش مستمر و یادگیری چندین 
رشــته تخصصی از قبیل ادبیات عرب، منطق، فقه، 
اصول، رجال، در آیه، حدیث و تفسیر در حد مطلوبی 
می باشد، مسلما عده ای اندک می توانند مجتهد شده 
و محل رجوع جهت تعیین بایدها و نبایدها )احکام 
شرعی ( برای مردم باشند. لذا رجوع افراد عادی به 
قرآن و ســنت بدون طی كردن مراتب علمی فوق، 
نتیجه ای جز برداشت های سطحی وغالبا نادرست از 

قرآن و روایات را در پی نخواهد داشت.
تقلید جاهل از عالم 

و جایگاه آن در روایات
امام صادق)ع( درباره اجتهاد و فتوا دادن در بین 

مــردم، به ابان بن تغلــب می فرمایند: »ای ابان، در 
مســجد مدینه بنشین و در مسائل شرعی فتوا بده. 
من دوســت دارم كه امثــال تو )فقیهان و عالمان و 
مجتهدان( در میان شیعیان باشند«]8[ در این روایت، 
به ضرورت وجود عالمان و مجتهدانی كه بر مسائل 
دینی احاطه داشته و به پرسش های مردم پاسخ دهند 

تصریح شده است.
از علی بن مسیب همدانی روایت شده است كه 
گفت: به امام رضا)ع(عرض كردم: »راه من دور است 
و نمی توانم در هر وقت كه بخواهم به حضور شــما 
شــرفیاب شوم؛ از چه كسی معارف دینم را بگیرم؟ 
امام فرمودند: از زكریا بن آدم قمی بگیر؛ زیرا او امین 
در دین و دنیاســت. علی بن مسیب گفت: وقتی از 
مســافرت برگشتم، نزد زكریا بن آدم رفتم و معارف 
و مســائل دینی خود را پرسیدم.«]9[ در این روایت 
امام)ع( برای دریافت مســائل شــرعی ،مردم را به 
مراجعه به مجتهد جامع الشرایط رهنمون می سازد.

 امیرالمؤمنین)ع(به قثم بن عباس كه از طرف 
ایشان حاكم مکه مکرمه بود، نامه نوشتند كه: »در 

وقت نماز ظهر و عصر، در بین مردم بنشــین و فتوا 
بده برای كسانی كه فتوا می خواهند و كسانی را كه 
نمی دانند، آموزش بده و دانایان را یادآوری كن.«]10[  
ایــن روایت نیــز دلیل دیگری بــر تاكید اهل بیت 

علیهم السالم بر تقلید از مجتهدین است.
 خاتمه

از آنچه گذشــت نتیجه گیری می شود كه تقلید 
به دو نوع پسندیده و ناپسند تقسیم می شود.تقلید 
جاهل از جاهل كه مســلما مذموم و ناپسند است و 
تقلید جاِهل از عالِم )مانند مراجع دینی، پزشــکان، 
مهندســان و...( كه توصیه آیات و روایات و پذیرفته 
شــده نزد همه عقالء بوده، از موارد تقلید محبوب 
است، دلیل آن نیز دشواری فهم مبانی و قواعد علوم 
است. چرا كه درک مفاهیم ژرف و عمیق در هر علمی 
نیازمند سال ها تالش و كوشش مستمر است. زندگانی 
هر انسان نیز دارای محدودیت های مختلفی است كه 
تخصص در همه علوم مورد نیاز را برای او غیر مقدور 
می سازد. لذا پیروی از مجتهدین و فقهاء نه تنها امری 
ناپســند نیست، بلکه نشان از درک واقعیات موجود 
در قرآن و ســنت و مورد اتفاق همه عقالء دارد و از 
آنجا كه این كار برای اطمینان ازصحت انجام تکالیف 
الهی است رضایت الهی را  نیز در پی خواهد داشت. 
درضمن مراجعه به مجتهدین نه تنها مانند مراجعه 

به متخصصین در دیگر رشــته های علمی می باشد 
بلکه از اهمیت باالتری نیز برخوردار اســت.چراكه 
انســان همانطور كه در نیازهای مادی خود به دلیل 
عدم تخصص نیازمند مراجعه به پزشــك ،مهندس 
و... است، به طریق اولی برای معارفی كه به سعادت 
و شقاوت اخروی  او مرتبط است نیازمند مراجعه به 
متخصص معارف دینی می باشد. ارسال ُرسل از طرف 
خداوند متعال و معرفی ائمه علیهم الســالم از طرف 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آلــه( و مأموركردن آنها برای 
هدایت بشریت و همچنین توصیه این بزرگواران در 
زمان خود و برای ما بعد آن به  فقهاء و اهل علم  به 
فتوا دادن و نشر معارف دینی در بین مردم  نیزگواه 

روشنی بر این مطلب است.
از مجموع آیات ، روایات ، نظرات علماء و مفسرین 
بزرگ این گونه برداشت می شود كه تقلید از مراجع 
كــه یکی از انواع رجوع جاهل به عالم اســت، امری 
طبیعی و منطبق بر فطرت انســان و مورد رضایت 
خداوند اســت و راهی است برای اطمینان از صحت 
انجام تکالیف بر مبنای اراده الهی و این نوع از تقلید 
از مراجعــه به متخصصین دیگر كه نیازهای دنیوی 
ما را برطرف می كنند. به مراتب از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. چرا كه حیات دنیوی فانی و زود گذر، 

و حیات اخروی جاودان و ابدی است.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
حوزه علمیه قم
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متابعت هر چیزی كه بدان علم و یقین نداریم نهی 
می كند و چون مطلق و بدون قید و شــرط اســت 
پیروی اعتقاد غیرعلمی و همچنین عمل غیرعلمی 
را شامل گشته و معنایش چنین می شود: به چیزی 
كه علم به صحت آن نداری معتقد مشو و چیزی را 
كه نمی دانی مگو و كاری را كه علم بدان نداری مکن، 
زیرا همه اینها پیروی از روی غیر علم اســت، پیروی 
نکــردن از چیزی كه بــدان علم نداریم و همچنین 
پیروی از علم در حقیقت حکمی است كه فطرت خود 
بشر آن را امضاء می كند. ایشان در ادامه می فرماید: 
آری همان فطرت سالم او را به تقلید از علِم عالم و 

همچنین درباره »َفلَْو ال نََفَر«؛ می فرمایند: پس حال 
كه برای همه مردم امکان كوچ كردن نیست، چرا از 
ُهوا  هر فرقه ای، تعدادی كوچ نکنند؟همچنین »لَِیَتَفَقّ
یِن« ؛ بدین معناست كه تحمل رنج كنند تا در  فِي الِدّ
مسائل دینی تخّصص یابند و برای به دست آوردن آن 
بکوشند.«َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم« ؛ یعنی هدفشان از بدست 
آوردن تخّصص دینی، انذار و ارشاد مردمشان باشد.« 
لعلّهم یحذرون« به امید اینکه از كیفر الهی بترسند و 
او را اطاعت كنند.«]7[ باتوجه به تفسیرآیه فوق و این 
نکته كه اجتهاد در فقه و استنباط و استخراج احکام 
شرعی از منابع دینی)قرآن و سنت(، مستلزم تحمل 


