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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

خرید و فروشمـتفرقـه
کلیه امالک

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

برگ سبز خودرو سواری پراید 
به شماره شهربانی 637 ل 45 
ایــران 14 به شــماره موتور 
5002992 و شــماره شاسی 
NAS411100d3623688 به 
مالکیت شهین سنگ بر مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســند و بــرگ ســبز موتورســیکلت 
 125CDI سیســتم تیز تــک کار تیپ
رنگ مشــکی مدل 1389 به شماره 
 1564MINCV2010123850 موتور
تنــه  ه  ر شــما و 
*NCV***125A8950783* و شماره 
پــاک 18748 ایــران564  بــه نام 
مصطفی دهدار شوشتری مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و برگ کمپانی پراید 
سفید مدل 84 به شماره پاک 
شــماره  و   11 ط   369-54
موتور 01297895 و  شاسی 
  S1 4 1 2 2 8 4 6 5 9 0 3 5
اعتبــار  از درجــه  و  مفقــود 

ساقط است.

برگ ســبز و ســند و کارت خودرو 
و کارت سوخت خودرو پژو پارس 
مدل 88 به رنگ سفید به شماره 
موتور 12488178346 به شماره 
  NAAN01CA9AE663456 شاسی
به شماره انتظامی ایران 88  712 
ب 18 به نام سیدســجاد حسینی 

مفقود گردیده اعتبار ندارد.

ســند کمپانی سمند مدل 84 
نقره ای به شماره پاک 972م 
شــماره  بــه  ایــران 66   37
شاســی 14535982 شماره 
 12484195331 موتــور
به نام ســمیه رادیــور مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز خــودرو پراید به 
پــاک 11 ل 125  شــماره 
ایــران 66 شــماره شاســی 
  S1 4 1 2 2 8 6 0 7 3 5 4 3
شماره موتور 1928862 به 
نام فاطمــه آب راهه مفقود 
اعتبــار ســاقط  از درجــه  و 

می باشد.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشمند( به شماره 2936725 
شــماره  بــه   NKR55 ایســوزو 
انتظامــی 425 ع 61 ایــران 73 
مدل 1389 رنگ ســفید شــماره 
موتور 876048 شــماره شاســی 
NAGNKR55E08913910 به نام 
امین کشاورز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و بــرگ 
خرید و کارت ســوخت موتورسیکلت 
شــماره  بــه   125ccCDI رهــرو 
انتظامــی 56711 ایــران 691 مدل 
1390 رنــگ نقــره ای شــماره موتور 
شــماره   CG125NBJA3105199
شاسی NBJ***125G9013742 به نام 
محمود جوکار دهوئی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند و برگ سبز و کارت سواری 
سیستم پژو تیپ 405GLXI مدل 
1386 رنــگ کرم بــژ متالیک به 
شماره موتور 12485209140 
و شــماره شاسی 40301627 و 
شماره پاک 452ب 32 ایران 24 
بــه نام حمید حمزه نیا مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز و کارت خــودرو 
مــدل   Brilliance-H330AT

1395 به رنگ سفید به شماره 
 BM15LXF093358 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAPH330ABG106246 به 
نام نازیا طهماســبی مفقود و 

اعتبار ندارد.

»آگهی مفقودی«
شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز(  خودرو 
ســواری تیبا هاچ بــک مدل 1396 شــماره 
انتظامــی 967 س44 ایــران 59 شــماره 
موتور M15/8444461 و شــماره شاســی 
بــه  متعلــق   NAS821100H1102097
اینجانب معصومه تازیکی فرزند نوروز شماره 
شناسنامه 2119 و کد ملی 2120543623 
صادره از گرگان مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

و  مالکیــت  ســند  و  ســبز  بــرگ 
لــوگان  ســواری  مالکیــت  ســند 
رنــگ  بــه   1395 مــدل   L90
ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور 
K4MA690-W155600 و شــماره 
شاسی NAPLSRALDG1260696 به 
شماره پاک ایران 64- 881 ب 45 
به مالکیت فرشــته جعفری ندوشــن 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

کارت فعالیت راننده حرفه ای 
ره  شــما بــه  )هوشــمند( 
1378466 به نــام اینجانب 
بهبود ســلمانی کواری هنرکار 
فرزند ناصر شماره شناسنامه 
متولــد 1361/7/1   2637
صادره شیراز مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

چون مریم پورعلی مالک خودرو ســواری 
پژو 206 به شماره انتظامی 642 س 99 
ایران 93 شماره موتور 14188025824 
  NAAP03ED19J093542 شماره شاسی
به علت فقدان سند کمپانی و برگ سبز و 
کارت مشخصات تقاضای رونوشت المثنی 
نموده اســت لذا چنانچــه هرکس ادعایی 
در مورد خــودرو مذکور دارد ظرف مدت 
ده روز بــه دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلــت مزبور طبق 
ضوابــط مقــرر اقدام خواهد شــد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( 
یپا  ســا ســواری  خــودرو 
بــه   1394 مــدل   131SE

شــماره انتظامــی 934ی 76 
- ایــران 88، شــماره موتور 
5288613 و شماره شاسی 
 NAS411100E1117985
بــه نام آقای ســعید حســنی 
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

نگهداری از 
سالمند و کودک

استخدام

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
											33118052

33902599							33112291-5
33910862											33942000
	33113519					33112296-9	

مرکز

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا

شمال
66007479	-	66064647-9 آزادی	
44982200 کاروانسراسنگ	
65222933	-	09121620849 شهریار	
026-32226013	-	32224411 کرج	
						02633200015مهرشهر-کیانمهر																																				02633200021

غرب

اسامی 10 نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه )س(
نام کودک:   الدن

تاریخ تولد: 97/12/11
تاریخ پذیرش: 98/2/15

نام مادر: اعظم اسماعیلی
نام پدر:  ...

ارجاع دهنده:   بیمارستان فیروزگر

نام کودک:   پرنسا
تاریخ تولد: 98/1/30

تاریخ پذیرش: 98/2/18
نام مادر: نسیرین فاحی

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:   بیمارستان مهدیه

نام کودک:   سورنا
تاریخ تولد: 98/1/7

تاریخ پذیرش: 98/2/18
نام مادر: فاطمه طهماسبی

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:   بیمارستان مهدیه

نام کودک:   سوین
تاریخ تولد: 98/2/16

تاریخ پذیرش: 98/2/25
نام مادر: لیا روشن

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:   بیمارستان میاد

نام کودک:    امیرحسام جعفری
تاریخ تولد: حدودا چهارساله

تاریخ پذیرش: 98/2/23
نام مادر: ...

نام پدر:  حمیدرضا
ارجاع دهنده:   سامان سرای لویزان

نام کودک:   فریماه
تاریخ تولد: 97/11/19
تاریخ پذیرش: 98/2/2

نام مادر: سکینه محمدزادگان ثابت اردبیلی
نام پدر:  ...

ارجاع دهنده:   بیمارستان طالقانی

نام کودک:   پرنیان
تاریخ تولد: 98/2/4

تاریخ پذیرش: 98/2/11
نام مادر:  بهاره فرزانه

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:   اورژانس اجتماعی ورامین

نام کودک:   سوفیا
تاریخ تولد: 98/1/16

تاریخ پذیرش: 98/2/7
نام مادر:  آزاده راست بود

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:   بیمارستان شهدای تجریش

نام کودک:   مهرانگیر علیزاده
تاریخ تولد: 94/2/16

تاریخ پذیرش: 98/2/10
نام مادر:  نسرین علیزاده

نام پدر:  قاسم علیزاده
ارجاع دهنده:   سامان سرای لویزان

نام کودک:    امیرارسان 
تاریخ تولد: 98/1/31

تاریخ پذیرش: 98/2/14
نام مادر:  عاطفه واحدی

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:   اورژانس اجتماعی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن اداره کار سنندج 1708

بدینوسیله به اطاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند با توجه به انجام اصاحات 
به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری اسامی ایران مجمع عمومی فوق العاده این شرکت 
راس ســاعت 10 صبح روز جمعه مورخ 98/3/31 در محل مســجد ابراهیم خلیل اهلل برگزار 
می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد تا در جلســه مذکور حضور به هم رســانیده و یا 
نمایندگان تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. ضمنا یادآوری می شود این مجمع 
با حضور دوسوم کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ 

می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
 دستور جلسه:

1- تغییر مواد اساسنامه/ طرح و تصویب تطبیق اساسنامه شرکت
رئیس هیئت مدیره2- تمدید مدت فعالیت قانونی شرکت

تاریخ انتشار 98/3/13

کارت دانشجویی خانم فائزه جعفری 
فرزند ظفراهلل با شماره دانشجویی 
ملــی  کــد  و   9621111344
5970137723 دانشــجوی رشته 
آموزش ابتدایی مقطع کارشناسی از 
دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت 
استان سیستان و بلوچستان مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط گردید.

پروانــه مطــب به شــماره 
 280-23030-2449
 94/1/31 تاریــخ  بــه 
به شــماره نظام پزشــکی 
23030  متعلق به اینجانب 
سیدحسین رفیع السادات 
فرزند هدایت اله شــماره 
متولــد  شناســنامه 386 
از  صــادره   1336/6/1
آبادان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

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

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

44072678 - 09128772698

اعزام مدیرمالی، حسابدار باسابقه
 اظهارنامه تحریــر دفاتر، ارزش افزوده 
دفاع مالیاتی و... قیمت مناسب، تضمینی

33334000 -09394104688

به تعــدادی خانم جهــت نگهداری 
از ســالمند و کــودک بــه صــورت 
شبانه روزی با حقوق باال نیازمندیم.

44037046
تعدادی خودرو پراید 

 با ضمانت معتبر
جهــت کار در اســنپ و تپ ســی اجــاره داده 

می شود شرکت لوتس خودرو
09192590700

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

با مجوز 
وزارت بهداشت
 با باالترین سابقه

  44033849-50
  22759014-15

عـا طفه

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

خرید و فروش فیش حج 
تماس 8/30 تا 22/30

با مجوز حج و زیارت
66386975 - 66383692

09123701351

بهترین خریدار آهن آالت
و ضایعات ساختمانی و شرکتی

09124884181

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

66553274 

فـشم 
به متــــــــــــــــراژهای 

 500- 700- 1000 متر
فروشی یا معاوضه با باغ- زمین- ویا

ماشین یا آپارتمان- فوری
)سند تک برگ منگوله دار(

0912-1778931
قابل توجه 
ادارات، 

ارگان ها، بانک ها 
و موسسات

 ســاختمان تجاری و مسکونی 
در شــهر مشــهد به نشــانی: 
حاشــیه بلوار ســجاد، تقاطع 
خیابان حامد متراژ 620 متر، 
ســه نبش 130 متــر تجاری 
دائم 1700 متر مسکونی در 
4 طبقــه و 8 واحــد با کیفیت 
فوق العــاده و اکازیــون قابل 
تبدیــل بــه تجــاری و تراکم 
زیاد بــه صورت یکجا به مبلغ 
115 میلیارد تومان به فروش 

می رسد.

09155112048

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محســن یوســفی، 
فرزند عباداله به شماره شناسنامه 9191 صادره از 
تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت 
بازرگانی، صادره از واحد دانشــگاهی فیروزکوه با 
شــماره 5987 مورخ 92/12/07 مفقود گردیده 
اســت و فاقــد اعتبار می باشــد. از یابنــده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 
واحد فیروزکوه به نشــانی: فیروزکوه- دانشــگاه 

آزاد اسامی ارسال نماید.

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604  77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اداره کار سنندج

به اطاع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند، مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول( این شرکت 
تعاونی راس ساعت 11 روز جمعه مورخ 1398/3/31 در محل مسجد ابراهیم خلیل اهلل واقع در 

خیابان حسن آباد نبش میدان تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
یادآوری می شود:

1- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود 
را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه 
عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی 
مزبور با امضاء اکثریت هیئت مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود 
با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی 
حاضــر و پس از احراز هویت طرفین، عضویــت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه 

توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
2- اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیئت مدیره / بازرســان را دارند درخواســت کتبی )فرم 
مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن 
مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه مدرک تحصیلی، تخصصی و تجربی - کارت ملی - کارت پایان 

خدمت )آقایان( و 2 قطعه عکس را به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
3- ایــن مجمع با نصف بعاوه یک رســمیت یافته و مصوبــات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرســان. 2- طرح و تصویب صورت های منتهی مالی ســال 
 1396 3- طرح و تصویب بودجه ســال 1398 و تعیین خط ومشــی آتی تعاونی. 4- طرح و تصویب 
و تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی. 5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

6- گزارش پرونده های مفتوح در دادگستری
رئیس هیئت مدیره

تاریخ	انتشار:	1398/3/13

آگهی دعوت شرکت قدس ماکارون )سهامی خاص(
به شــماره ثبت 67327 و شناسه ملی 10101122807 احتراما بدینوسیله از 
کلیه سهامداران شرکت قدس ماکارون سهامی خاص به شماره ثبت 67327 دعوت 
می شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 98/4/3 

ساعت 10 صبح در محل اصلی شرکت تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: انتخاب اعضا هیئت مدیره- انتخاب بازرسین- تعیین وضعیت حق 

امضاء- تعیین سمت مدیران- تعیین روزنامه کثیراالنتشار.
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سفال سقف )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 16883 و شناسه ملی 10100600437

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/4/4 در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور 
بهم رسانند. این جلسه با حضور حداقل نصف به عاوه یک کل اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در 

آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضا )اعم از غایب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد 
منتهی به 1397/12/29

2- انتخاب بازرسین شرکت
هیئت مدیره

سمسـاری
»تهران«

منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل، ظروف و خرده ریز انباری 
- فوری نیم ساعته 

88397210-77900684
0912-6092107

)تمام نقاط تهران(

آگهی اباغ رویت نظریه کارشناسی
کاسه پرونده: 21/3/98

وقت حضور: ظرف یک هفته پس از رویت
خواهان: فریده کریمی امین آباد

خواسته: نفقه
بدینوســیله به آقای اکبر خــردی اباغ می گردد که ظرف مهلت 
یک هفته پس از اباغ جهت رویت نظریه کارشناســی به دفتر 
شعبه سوم شورای حل اختاف بخش کهریزک مراجعه و نظریه 

را رویت نماید.
م الف 532        تاریخ انتشار: 98/3/21

خانعلی زاده
شعبه سوم شورای حل اختاف بخش کهریزک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860301024000371 هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقدسند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شهرری تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عزیز کافی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
8 صادره از ســراب در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت 70 متر 
مربع پاک 283 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک اصلی مذکور واقع در قلعه 
مرغی جزء دهســتان غار بخش 12 تهران خریداری مع الواســطه از مالک رسمی خانم همایون 
دوخت نوخواسته محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 530

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/5

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری

صفحه 6
   سه شنبه 2۱ خرداد ۱3۹۸ 
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معارف 
Maaref@Kayhan.ir

	از	نظر	قرآن،	اگر	انســان	دور	از	دریا	باشد	نمی	تواند	قطع	و	یقین	داشته	باشد	
با	آب	غرق	نمی	شــود؛	زیرا	همه	هســتی	جنود	الهی	هستند	و	اگر	خدا	بخواهد	
شــیاطین	را	برای	ماموریــت	عذاب	و	کیفر	به	کار	می	گیرد،	چه	رســد	زمین	و	
آسمان	که	مطیع	خدا	هستند	و	هیچ	کراهتی	نسبت	به	فرمان	های	تکوینی	الهی	
ندارند.	از	همین	رو	خدا	به	مردمان	هشــدار	می	دهد	تا	از	غرق	شدن	در	خشکی	
	بیمناک	باشند؛	زیرا	تدبیر	الهی	در	هر	جایی	ممکن	است	دامنگیر	شخص	شود

و	از	جایی	که	گمان	نمی	برد	گرفتار	عذاب	شود.

خدا	با	اشاره	به	بالیی	که	قوم	ســبا	گرفتار	آن	شدند،	به	مردم	هشدار	می	دهد	
	که	حتی	ســدهای	محکم	در	برابر	سیل	خشــم	الهی	مقاومتی	نخواهد	داشت؛
بلکه	آنچه	سد	مقاوم	در	برابر	خشم	الهی	است،	ایمان	و	تقوای	الهی	است.

از	نظر	آموزه	های	قرآن،	از	آنجا	که	انســان	نمی	داند	که	مصیبت	ها	از	مصادیق	
ابتالیی	یا	کیفری	اســت،	بهترین	روش	آن	اســت	که	انسان	استغفار	کند	و	
صدقــه	دهد؛	زیرا	این	گونه	اعمال	موجب	رفع	عذاب	و	مصیبت،	دفع	آن	و	نیز	
	جلب	منفعت	می	شود.	از	همین	رو	مستحب	است	که	انسان	در	روز	دست	کم

هفتاد	بار	استغفار	کند	و	مبلغی	را	صدقه	کند.

آزمون ها و کیفرهای الهی
از نظر قرآن، هر آن چیزی که انسان در زندگی با 
آن مواجه می شود، اموری است که در قالب سنت های 
الهی نگارش شــده است، به طوری که هیچ چیز در 
عالم  بــدون برنامه ای از پیش تنظیم شــده اتفاق 
نمی افتد، بلکه همه آنها براســاس حکم الهی در ام 
الکتاب و لوح محفوظ اســت.)توبه، آیه 51؛ حدید، 

آیات 22 و 23(
البته آنچه به انســان از خیر و شر می رسد در دو 
دسته اصلی قابل تقسیم بندی است: 1. امور ابتالیی 
و آزمونی که خدا با آن انسان ها را می آزماید تا معلوم 
شود چه کسی چگونه فکر و عمل می کند و چگونه از 
ظرفیت های ناشناخته اش بهره مند می شود)عنکبوت، 
آیات 2 و 3؛ بقره، آیه 155؛ ملک، آیه 2؛ مائده، آیه 
94(؛ 2. امور کیفری و مجازاتی که به سبب ارتکاب 
گناهان انسان به این دســته گرفتار می شوند. خدا 
بصراحت از این دســته از مصیبت ها در آیاتی چند 
ســخن به میان آورده است؛ از جمله می فرماید: َوَما 
ٍ َفِبَما َکَســَبْت أَیِْدیُکْم َویَْعُفو َعْن  أََصابَُکْم ِمْن ُمِصیَبْهً
َکِثیٍر؛ و هر گونه مصیبتی به شــما برســد به سبب 
دستاورد خود شماست و خدا از بسیاری درمی  گذرد. 
)شــوری، آیه 3۰( در این آیه بیان شــده که خدا از 
بســیاری از گناهان و خطاهای انسانی در می گذرد 
و عفــو می کند، با این همه مجازات برخی از همین 
گناهان در دنیا، همین مصیبت هایی است که به خود 

انسان، خویشان یا اموالش می رسد.
بنابراین، اگر انسان با موردی چون سیل، زلزله، 

حوادث طبیعی؛ نعمت یا نقمت؟

در دنیا، حق و باطل و خیر و شــر به هم آمیخته است؛ زیرا دنیا محلی برای آزمون و ابتالی بشر است که خدا 
انسان را در کوره سوزان فتنه می افکند تا »سیه روی شود هر که در او غش باشد.« بر همین اساس، هر چیزی را 
دو چهره است؛ چنان که از نظر قرآن، یک روز برای گروهی نحس و همان روز برای گروهی دیگر مبارک و میمون 
است؛ یا دو لشکر پیروز و شکست خورده یا گرفتار شدن کافران به عذاب استیصال و نجات یافتن مومنان از عذاب 
در یک روز، بیانگر این حقیقت است. باران و برف از نعمت های الهی است که می تواند دو چهره متضاد از خود را به 
نمایش گذارد. نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآن بر آن است تا چرایی و چگونگی، شیرینی و تلخی یک واقعه 
یا تبدیل کردن نعمتی به نقمت یا نقمتی به نعمت و همچنین برآمدن شیرینی از درون تلخی حوادث را بازگو کند.

منصور سورکوهی

جنگ، نقص عضو و بیماری خود یا عزیزان، مشکالت 
مالی و تنگناهای اقتصادی، از دســت رفتن نعمت 
یــا تبدیل نعمت به نقمت و مانند آنها مواجه شــد، 
نمی تواند حکم قطعی کند که اینها از مصادیق آزمون 
است یا کیفر الهی؛ زیرا ممکن است که هر یک از دو 
عامل سبب ایجاد این امور شده باشد؛ چرا که گاه به 

سبب آزمون و ابتالیی انسان گرفتار مصیبتی حتی 
افزایش ثروت و نعمت می شود)فجر، آیات 15 تا 17(، 
و گاه دیگر به سبب کیفری نعمتی را از دست می دهد 
و گرفتار نقمتی می شود.)رعد، آیه 11؛ انفال، آیه 53(

از نظر آموزه های قرآن، از آنجا که انسان نمی داند 
که مصیبت ها از مصادیق ابتالیی یا کیفری اســت، 
بهترین روش آن اســت که انســان استغفار کند و 
صدقه دهد؛ زیرا این گونه اعمال موجب رفع عذاب 
و مصیبت، دفع آن و نیز جلب منفعت می شــود. از 
همین رو مستحب است که انسان در روز دست کم 

هفتاد بار استغفار کند و مبلغی را صدقه کند.
برف و باران کیفری

براســاس آیات قرآن نعمت های الهی به سادگی 
می تواند به نقمت تبدیل شود؛ بنابراین نباید گمان 
کرد که اگر نعمتی در اختیار اســت همواره باقی و 
برقراراســت یا انسان می تواند به عنوان نعمت از آن 
بهره گیرد؛ چنانکه گاه می شود که انسان با داشتن 
اتومبیلی که نعمت است، تصادف می کند و به خود و 
خویشان یا اموالش آسیب جدی وارد می کند و حتی 
مرگ را برای خویش رقم می زند؛ یا با داشتن ثروت 
و انواع دسترسی به غذا و آسایش، ناگهان همین غذا 
موجب انواع بیماری های سخت درمان یا بی درمان 
می شود. پس اگر قارونی با ثروت خویش به معجزه 

َرُه تَْقِدیًرا؛ و هر چیزی را آفریده و  َوَخلََق ُکَلّ َشْيءٍ َفَقَدّ
به اندازه ای تقدیر کرده است.)فرقان، آیه 2(

از نظر قرآن، خدا است که نه تنها باران را ایجاد 
می کند، بلکه حتی قطرات باران را بر اساس برنامه ای 
مقدر و مشــخص به مقاصد خودش می رساند. خدا 
می فرماید: و خدا همان کسی است که بادها را روانه 

می  کند. پس بادها ابری را برمی  انگیزند و ما آن را 
به ســوی سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدان 
وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم؛ رستاخیز نیز 

چنین است. )فاطر، آیه 9(
بارانی که از سوی خدا نازل می شود، شامل باران 
مفید و مضر است. ریشه این مفید و مضربودن در دو 
رویکرد ابتالیی و کیفری است. به عنوان نمونه خدا 
می فرماید: و َمَثل صدقات  کسانی که اموال خویش 
را برای طلب خشــنودی خدا و استواری روحشان 
انفاق می کنند، همچون َمَثل باغی است که بر فراز 
پشــته  ای قرار دارد که اگر رگباری بر آن برسد، دو 
چندان محصول برآورد و اگر رگباری هم بر آن نرسد، 
باراِن ریزی برای آن بس است  و خداوند به آنچه انجام 

می  دهید بیناست .)بقره، آیه 2۶5(  
بر اســاس این آیه، بارانهای حتی رگباری نیز در 
صورتی که به قصد برکت بخشی باشد، می تواند مفید 

بــرای ماموریت عذاب و کیفــر به کار می گیرد، چه 
رســد زمین و آسمان که مطیع خدا هستند و هیچ 
کراهتی نسبت به فرمان های تکوینی الهی ندارند. از 
همین رو خدا به مردمان هشــدار می دهد تا از غرق 
شدن در خشکی بیمناک باشند؛ زیرا تدبیر الهی در 
هر جایی ممکن است دامنگیر شخص شود و از جایی 

که گمان نمی برد گرفتار عذاب شود.
خدا با اشاره به بالیی که قوم سبا گرفتار آن شدند، 

ســیل های بنیان کن باشند: ای کســانی که ایمان 
آورده  ایــد، صدقه های خود را با مّنــت و آزار، باطل 
مکنید، مانند کســی که مالش را برای خودنمایی به 
مردم ، انفاق میکند و به خدا و روز بازپســین ایمان 
ندارد. پس َمَثل او همچون َمَثل سنگ خارایی است 
که بر روی آن ، خاکی نشســته است  و رگباری به آن 
رســیده و آن سنگ  را ســخت و صاف بر جای نهاده 
است . آن ریاکاران  نیز از آنچه به دست آورده  اند، بهره  

ای نمی  برند؛ و خداوند، گروه کافران را هدایت نمی 
 کند.)بقره، آیه 2۶4( 

از نظر قرآن، باران ها همه هدفمند و براســاس 
مقدرات اســت و این گونه نیست که بی هدف ببارد 
یا تخریب و ســیلی را راه بینــدازد؛ چنانکه باران ها 
مامور به کشــتن قوم نوح و بردن کشتی نوح بودند.
)قمر، آیات 11 تا 13؛ نوح، آیات 1۰ و 11؛ انعام، آیه 
۶؛  بقره، آیه 19؛ تفسیر التحریروالتنویر، ج 1، جزء 
1، ص 317؛ لسان العرب، ج 7، ص 432، »صوب«(

آمیختگی عذب و عذاب
چنانکه گفته شــد، هر امری دو جنبه خیر و شر 
و نحس و مبارکی را با خود همراه دارد و آمیخته به 
هم اســت. به عنوان نمونه باران سیل آسا در زمان 
نوح، برای آن حضرت)ع( و همراهانش خیر و مبارک 

و برای کافران شر و نحس بود. 
همچنیــن بارانــی که در ســرزمینی می بارد برای 
عده ای چون کشاورزان موجب شادی می شود؛ اما برای 
کسانی که آجرهای خشتی می زنند موجب اندوه می شود؛ 
زیرا ممکن است خشت و آجرشان را بشوید؛ همچنین 
وقتــی باران در جنگی چون جنــگ بدر می بارد، برای 
آنان که در پایین دســت هستند، موجب عذاب است و 
فعالیت های آنان را محدود می کند و برای کسانی که باال 
دست هستند امکان مقاومت یا مقابله را فراهم می آورد. 
از نظر قرآن، انسان ها می بایست همواره شکرگزار 
نعمت ها از جمله باران باشند و اگر در بارانی مشکالت 
و مصیبت هایی برای انسان پدید آمد باید از آن عبرت 
بگیرند)فرقــان، آیات 48 تــا 5۰(؛ زیرا این باران ها 
می تواند برای کیفر کافران و ناسپاسان باشد که مسیر 

گناه و تکذیب را می روند.)همان(
از این رو باید توبه کنند و استغفار نمایند)هود، آیه 
52؛ نــوح، آیات 1۰ و 11( و به ایمان و تقوای الهی 
بازگردند و در طریق ایمان و تقوا و استغفار و توبه گام 
بردارند.)همان؛ اعراف، آیه 9۶؛ هود، آیه 52؛ تفسیر 
التحریروالتنویر، مج 14، ج 29، ص 197؛ الکّشاف، 
ج 2، ص 4۰2؛ مجمع البیان، ج 9 - 1۰، ص 559(
بر این اســاس، اگر به هر دلیلی از ابتالء یا کیفر 
برای گروهی از مردم سیلی آمد و آنان را گرفتار کرد، 
نه تنها مــردم باید این امور را رعایت کنند و انجام 

به مردم هشدار می دهد که حتی سدهای محکم در 
برابر سیل خشم الهی مقاومتی نخواهد داشت؛ بلکه 
آنچه ســد مقاوم در برابر خشــم الهی است، ایمان 
و تقوای الهی اســت؛ پس باید انســان به جای دل 
بستن به سدهای محکم، دل به ایمان و تقوای الهی 
اســتوار دارد؛ خدا می فرماید: قطعا برای مردم سبا 
در محل سکونتشان نشانه رحمتی بود، دو بوستان 
و باغســتان از راست و چپ؛ به آنان گفتیم: از روزی 
پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید. شهری است  
خــوش و خدایی آمرزنده . پس روی گردانیدند و بر 
آن ســیل سد عرم را روانه کردیم و دو باغستان آنها 
را به دو باغ که میوه  های تلخ و شــوره  گز و اندکی 
درخت سدر داشت، تبدیل کردیم ؛ این عقوبت را به 
سزای آنکه کفران کردند به آنان جزا دادیم؛ و آیا جز 
ناسپاس را به مجازات می  رسانیم. )سبا، آیات 15 تا 
17( البته واژه عرم به باران شدید نیز گفته می شود؛ 
بارانی رگباری که به سرعت سیلی را تشکیل می دهد 
و بنیاد هر چیزی را می کند، حتی اگر سدهای محکم 
باشد.) روح المعانی، مج 12، ج 22، ص 184؛ المیزان، 
ج 1۶، ص 3۶4؛ لسان العرب، ج 9، ص 172، »عرم«(

از نظر قرآن کســانی که رفتارهای نادرســت در 
در زندگــی در پیش می گیرند، می بایســت مواظب 

دهند، بلکه باید دیگران نیز به یاری آنان بشتابند و 
همان طوری که ســیلی از باران روان شد، سیلی از 
انسانیت و همکاری و همیاری ایجاد شود؛ زیرا خدا 
ْقَوی؛ در نیکی و تقوای  می فرماید: َوتََعاَونُوا َعلَی الِْبِرّ َوالَتّ
الهی به یکدیگر کمک و یاری رسانید.)مائده، آیه 2( 
این گونه است که حتی عذاب الهی را می توان به عذب 
و شیرینی یاری و همدلی و همراهی و همکاری بدل 
کرد و خود و دیگران را از مصیبت های دیگر رهانید.

الهی دفن می شــود)قصص، آیات 75 تا 82( همین 
اتفاق برای دیگــران هم رقم می خورد، هر چند که 
گمان می کند که مثال زلزله یا سیلی او را کشته و به 
دلیل بالیایی طبیعی مرده است؛ اما در باطن و ملکوت 
امر، چنین شــخصی گرفتار کیفر الهی در دنیا شده 
اســت؛ زیرا در عالم هیچ امری اتفاقی نیست؛ و خدا 
برای هر چیزی برنامه مشخصی و مقدری دارد که بر 
اساس حکمت و مشیت الهی است. چنانکه می فرماید: 

باشد؛ زیرا کســی که صدقه می دهد از انواع برکات 
الهی حتی در شــرایط سخت بهره مند می شود؛ این 
گونه است که حتی باران های رگباری و سیل آسا نیز 
مدیریت می شود تا بهره بیشتری را شخص یا جامعه 

متقی دریافت کند. 
خــدا عامل تقوای الهی در بهــره مندی از باران 
و دیگر برکات آســمانی را این گونه تبیین می کند 
و می فرماید: »و اگر مردم شــهرها ایمان آورده و به 

تقوا گراییده بودند قطعا برکاتی از آســمان و زمین 
برایشان می  گشــودیم؛ ولی تکذیب کردند، پس به 
کیفر دستاوردشان گریبان آنان را گرفتیم. آیا ساکنان 
شهرها ایمن شده  اند از اینکه عذاب ما شامگاهان در 
حالی که به خواب فرو رفته  اند به آنان برســد؛ و آیا 
ساکنان شهرها ایمن شده  اند از اینکه عذاب ما نیمروز 
در حالی که به بازی سرگرمند به ایشان دررسد؛ آیا 
از مکر خدا خود را ایمن دانســتند با آنکه جز مردم 
زیانکار کســی خود را از مکر خدا ایمن نمی  داند« 

)مائده، آیات 9۶ تا 99(  
از نظر این آیه، تکذیب قولی و عملی انسان موجب 
می شود تا همان باران رحمت، تبدیل به عذاب شود 
و عذب و شــیرینی آن از دســت برود. از نظر قرآن، 
اگر انســان دور از دریا باشد نمی تواند قطع و یقین 
داشــته باشد با آب غرق نمی شود؛ زیرا همه هستی 
جنود الهی هســتند و اگر خدا بخواهد شیاطین را 


