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مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه
گمشده

پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

برگ ســبز و بنچاق و ســند کارخانه 
خودرو پژو تیپ 1600 آردی به رنگ 
طوسی روشن- روغنی مدل 1379 
به شماره پالک 33 ایران 833 ق 76 
به شماره موتور 22327923370  
به شماره شاســی 79723896 به 
نام محمد ســاعی مفقــود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

ســند کمپانــی خــودرو پــژو تیپ 
206SD-TU5 مدل 1396 به رنگ 
سفید روغنی به شماره پالک: 10 
ایران 128 م 32 به شماره موتور: 
شــماره  بــه   167B0031372
 NAAP41FE3HJ036520 :شاسی
به نام پویا فرخی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

برگ ســبز و کارت ماشــین 
پرایــد مدل 1391 به رنگ 
سفید روغنی به شماره موتور 
4570605 و شماره شاسی 
S3412291441593 بــه 
نــام امیر یخچالیــان مفقود 
 و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ســند ســفید موتــور زیگما 
125CC مدل 93 به شــماره 

شهربانی 78727 ایران 126 
و شــماره بدنــه 9302404 
و شــماره موتــور 302122 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســند مالکیت خودرو وانت سایپا 
151 رنگ مشکی مدل 1393 به 
شماره پالک 751ج91- ایران 77 
شــماره موتور 5210760 شماره 
 NAS451100E4927412 شاسی
بــه نام احمــد نــادری الیگودرزی 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  ســند 
پرایــد 132،  ســواری  خــودرو 
 مــدل 1397 به شــماره انتظامی

 659 م 95 ایران 93، شماره شاسی 
و   NAS421100g1244906
 M13/6153243 شماره موتور
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند و بــرگ ســبز و کارت ماشــین، 
کارت ســوخت بیمه نامه ماشین زامیاد 
تیپ Z24N1B مدل 1390 به شــماره 
شاســی  و   Z24-618596Z موتــور 
پــالک  و   NAZPL140TB0335309
ایــران 81- 661د35 به نام محســن 
حیدری فارسانی فرزند محمد به شماره 
ملی 4679852607 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک دانشگاهی جامع علمی 
و کاربــردی اینجانــب اکــرم 
مــالزاده در رشــته بازاریابی 
شــماره  بــه  طیــب  فرزنــد 
شناسنامه 34335 صادره از 
تهران مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت و دفترچــه کامیــون 
ولــوو کشــنده به شــماره 
شاســی 83024 شــماره 
موتور 256540 و شماره 
پــالک 169 ط 19 تهــران 
مفقــود گردیــده از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  ســند 
 1600OHV سواری وانت پیکان
به شــماره انتظامــی 532 ط 95 
ایــران 93 مــدل 1393 موتــور 
ســی  شا  1 1 8 P0 0 5 1 2 1 5
بــه   NAAA36AA6EG653161
نام لیــال قانع مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

بــرگ کمپانــی وانــت پیکان 
تیپ دولوکس ســفید روغنی 
شــماره  بــه   1378 مــدل 
و  موتــور 11517816994 
 شاســی 78936318 و پالک 
279س 17 ایران 57 به نام 
محمد عسکری مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب غالمرضا ســالمی فرزند محمدحســین 
شماره شناسنامه 7 و کد ملی 3673700375 
دو   285 تراکتــور  مالــک  زابــل  از  صــادره 
دیفرانســیل بــه شــماره انتظامــی 595ک13 
ایران 59 و شماره موتور LFW00373Y و شماره 
 L1141A2  و شــماره سریال L13873 شاسی
به علت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی( 
و شناســنامه مالکیت  تراکتــور مذکور تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا 
چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور 
را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر حقوقی 
شــرکت تراکتورســازی ایران واقــع در تبریز 
جاده سردرود صندوق پستی 4687 کدپستی 
51385 مراجعه نماید و بدیهی اســت پس از 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خوهد شد.

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( 
خودروی ســواری تیبا 2 هاچ بک 
 مــدل 1394 شــماره انتظامــی

 581 س 42 ایران 59 و شماره 
موتور 8233030 و شماره شاسی 
 NAS821100F1033231
المیــرا  اینجانــب  بــه  متعلــق 
زحمتکــش فرزنــد علی شــماره 
کدملــی  و   6162 شناســنامه 
از  صــادره   2122717653
گرگان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

فروش خط تولید
مداد و مداد رنگی پلیمری

09121059025-09141371219
نــب  ینجا ا یی  نشــجو ا د ت  ر کا
شــماره  بــه  هاشــمی  ســیداحمد 
96138044190131 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل صورتجلســه انتخاب واحد مسکن 
مهر به شــماره 108/10/94/11677 
مــورخ 94/8/24 متعلــق بــه اینجانب 
ابوالقاسم اسکندری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

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 

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66386975 - 66383692

09123252154

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

سیم کارت فروشی خود را 
 پیامک کنید

فقط 0912 »خرید و فروش«
09126666693

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 
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س
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ت 
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و  پــژ و  ر د خــو ســبز  گ  بــر
 SD206 رنــگ مشــکی متالیــک 
 مــدل 96 به شــماره شــهربانی

 796 ج 82 ایران 10 و شــماره 
موتور 167B0018914 و شماره 
 NAAP41FE۷HJ005495 شاسی
به نام مجید اسکندری نیا مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
ســمیه معلمی فرزند ابراهیم به 
شــماره شناسنامه 374 صادره از 
فومن در مقطع کارشناسی)شبانه( 
کشــاورزی-  مهندســی  رشــته 
واحــد  از  صــادره  خاک شناســی 
کشــاورزی  علــوم  دانشــکده 
دانشــگاه گیــالن با شــماره -14
271 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به اداره 
دانشــگاه گیالن  فارغ التحصیلــی 

ارسال نمایند.

اینجانب  فارغ التحصیلــی  مدرک 
فرزنــد  مردانی نــژاد  امیــن 
الخامــس به شــماره شناســنامه 
در  از مشــهد  60935 صــادره 
مقطــع کاردانــی رشــته کاردانی 
فنی عمران نقشه برداری صادره 
نقشــه برداری  آموزشــکده  از 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 
اســت از یابنده تقاضا می شــود 
اصل مــدرک را به آدرس تهران 
معــراج  خیابــان  آزادی  میــدان 
سازمان نقشه برداری آموزشکده 

نقشه برداری ارسال نمایند.

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
به اطالع کلیه ســهامداران و وکال، قانونی آنان می رساند مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت حیان طب زیبا سهامی خاص به شماره ثبت 
145 و شناسه ملی 10861783189 در روز جمعه تاریخ 1398/9/8 
راس ساعت 14 در آدرس شهریار خیابان ولیعصر روبه روی کوچه رودکی 

ساختمان افشار مجتمع نور طبقه 3 منعقد می گردد.
دستور جلسه: 1( ارایه گزارش عملکرد هیئت مدیره 2( انتخاب اعضاء 
اصلی هیئت مدیره 3( تصویب عملکرد و تراز مالی ســال  1397، 4(

انتخــاب بازرس اصلی و علی البدل 5( ســایر مــواردی که در صالحیت 
مجمع حاضر می باشد.

هیئت مدیره

آقای اصغر ولی نژاد فرزند علی نقی به شماره شناسنامه 143 متولد 42/1/26 به 
استحضار می رساند همسر جنابعالی خانم فاطمه نظری فرزند ناصر به این دفترخانه 
مراجعه نموده است و با ارائه دادنامه شماره 9801138- 1398/5/28 شعبه 
259 دادگاه عمومی تهران که به قطعیت رسیده است تقاضای ثبت و اجرای طالق 
را دارد لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت یک هفته پس از رؤیت این اخطار در 
جراید کثیراالنتشار جهت انجام و اجرای طالق به آدرس دفترخانه واقع در فلکه 
چهارم تهرانپارس ضلع شرقی دادگاه باهنر پالک 14 مراجعه و در غیر این صورت 

طالق طبق دستور مقام محترم قضائی انجام خواهد شد.
مهدی قاسمی نیت سردفتر طالق 114

آقای مهدی خســروی فرزند اصغر به اســتحضار می رســاند همسر جنابعالی خانم 
مــژگان شهســوار فرزند عباس بــه این دفترخانه مراجعه نموده اســت و با ارائه 
دادنامه شماره 980507- 98/2/21 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر تهران که به 
قطعیت رسیده است تقاضای ثبت و اجرای طالق را دارد لذا به شما اخطار می شود 
ظرف مدت یک هفته پس از رؤیت این اخطار در جراید کثیراالنتشار جهت انجام 
و اجرای طالق به آدرس دفترخانه واقع در فلکه چهارم تهرانپارس ضلع شــرقی 
دادگاه باهنر پالک 14 مراجعه و در غیر این صورت طالق طبق دستور مقام محترم 

قضائی انجام خواهد شد.
مهدی قاسمی نیت سردفتر طالق 114

گواهی موقت پایان تحصیالت اینجانب سارا ارشادمنش فرزند 
حمیدرضا به شــماره شناســنامه 11867 صــادره از تهران در 
مقطع کارشناسی رشته ریاضی- ریاضی نظری صادره از دانشگاه 
صنعتی شریف با شماره 28211 و تاریخ ثبت 1386/12/13 
مفقــود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا 
می شــود این مــدرک را به صنــدوق پســتی 11155/1639 

دانشگاه صنعتی شریف ارسال نمایید.

صفحه ۶
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ 
۱۴ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۲۷

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

از نظــر آموزه های قــرآن، همان طوری که اطاعــت از آموزه های الهی 
الزم اســت، اطاعت از ســنت های قطعی پیامبــر)ص( نیز ضروری 
 است چرا که این اطاعت از ســنت های نبوی به معنای اطاعت از خدا، 

نشانه ایمان به خداو نشانه ای از رشد و تعالی انسان است.

 همنشینى با پیامبران، صّدیقان، شاهدان اعمال و صالحان در بهشت، از 
آثار پیروى از سنّت محّمد)ص( است که در قرآن بر آن تاکید شده است. 
در حقیقت اگر انسان بخواهد اهل بهشت باشد و از سعادت ابدى و اخروى 
 در کنار نیکان برخوردار شود، مى بایست اطاعت از پیامبر)ص( و سنت ها 

و سیره آن حضرت)ص( را در دستور کار زندگى خود قرار دهد.

در مطلب حاضر چیستی سنت های پیامبر 
و اهمیــت آن و آثار اطاعــت و پیروی از این 
ســنت ها و مخالفت با آن براساس آیات قرآن 

تشریح شده است.
***

سنت و راه و روش پیامبر)ص( در حوزه های سه گانه 
اعتقادی، اخالقی و احکام عملی، به عنوان ســنت های 
الهی مطرح اســت که مومنان و مسلمانان می بایست 

نسبت به آنها آشنایی یافته و از آنها پیروی کنند.
ســّنت و ســّنت محّمد )صلی اهلل علیه وآله( در 
اصطالح اصول فقه اســالمی، شــامل روش های آن 
حضرت است که در قالب  قول و گفتار یا فعل و عمل 
یا تقریر و تایید رفتار دیگران، خواه به نحو اصالت باشد 
یا نیابت، انجام گرفته و در منابع معتبر روایی و حدیثی 
ضبط شده و از سوی فقیهان بر اساس موازین رجالی 

و اصولی مورد تایید قرار گرفته است.
از نظر آموزه های قرآن، همان طوری که اطاعت 
از آموزه هــای الهی الزم و ضروری اســت، اطاعت از 
ســنت های قطعی پیامبر)ص( نیز ضروری است)آل 
عمران، آیه 31؛ حشــر، آیه 7(؛ چرا که این اطاعت از 
سنت های نبوی به معنای اطاعت از خدا )آل عمران، 
آیات 32 و 132؛ نســاء، آیات 13 و 14 و 59 و 61 و 
64؛ مجادله، آیه 13(، نشــانه ایمان به خدا)نساء، آیه 
59؛ انفال، آیات 1 و 20 و 24 و 46؛ توبه، آیه 71( و 
نشانه ای از رشد و تعالی انسان )حجرات، آیه 1( است.
بر اساس همین آیات و مانند آنها است که مفسران 
شیعی و سنی اطاعت از رسول اهلل)ص( را عین اطاعت 
از خداوند دانسته اند؛ چون پیامبر آنچه را خداوند درباره 
سعادت دنیا و آخرت انسان به او وحی کرده، به ما امر 
می کند )تفسیر المنار، ج 4، ص 428( و همچنین در 
این آیات رسول خدا)ص( به صورت مطلق، حّجت خدا 
قلمداد شده و این معنا مستلزم حّجّیت هرگونه فعل، 
قول و تقریر آن حضرت و لزوم پیروی از او اســت. از 
همین رو، اطاعت از سنت های پیامبر)ص( به معنای 
اطاعت از رســول اهلل و اطاعت از خدا قلمداد می شود.
)نگاه کنید: الّتفسیر الکبیر، ج 4، جزء 10، ص 112؛ 

روح المعانی، ج 4، جزء 5، ص 95(
همچنین از اینکه ظالمان در قیامت، از پیمودن 
راه هــای انحرافی و نپیمودن راه پیامبر، اظهار ندامت 
کنند، معلوم می شــود همه راه ها غیــر از راه پیامبر 
بیراهه اســت.)فرقان، آیه 27( چنانکه عدم پیروی از 
سنت پیامبر)ص( موجب می شود تا اعمال صالح نیز 

تباه شود و ابطال گردد.)محمد، آیه 33(
اینکه پیامبر)ص( موظف و مکلف است تا سنت 
خویش را تعلیم دهد، خود گواه روشنی بر حجیت و 
لزوم عمل مطابق آن اســت)بقره، آیات 129 و 151؛ 
آل عمــران، آیه 164(؛ زیرا بنا بر یك قول، منظور از 
« سّنت و  »رسوالً« پیامبر اســالم و مراد از »الحکمْهً
شرایع اسالمی است. )مجمع البیان، ج 1 - 2، ص 395 
و 430؛ الّدّرالمنثور، ج 1، ص 335؛ روح المعانی، ج 1، 
ص 609؛ الّتفسیر الکبیر، ج 2، جزء 4، ص 123 و 59؛ 
الجامع الحکام القرآن، قرطبی، ج 2، جزء 2، ص 131؛ 
الکشاف، ج 1، ص 436؛ فتح القدیر، ج 1، ص 399(
همچنین از آیه 143 بقره دانسته می شود سنت 
پیامبر)ص( برای همگان حجت است نه برای مومنان 

آثار اطاعت و مخالفت با سنت های پیامبر اکرم)ص(
* منصور پورمحیطی

وحیانی،  آموزه هــای  اســاس  بــر   
پیامبر)ص( حبیب اهلل است. دستیابی 
به مقام محبت و اینکه شخص، محبوب 
خدا شود، در گرو اطاعت از پیامبر)ص( 

و سنت ها و سیره  آن حضرت  است.

فقط؛ زیرا »علیکم شهیداً« یعنی حّجت بر شما است. 
)مجمع البیان، ج 1 - 2، ص 416(

از ویژگی های سنت محمد)ص( این است که قابل 
فهم برای همگان اســت و به سبب رسایی و شیوایی 
و داللت مطابقی دیگر نمی توان اشکالی در آن ایجاد 
کرد و یا شك و تردیدی در دل عامل افکند.)نور، آیه 

54؛ تغابن، آیه 12(
آثار اطاعت از سنت و سیره 

رسول اهلل)ص(
کسانی که به حکم الهی و قرآنی، از پیامبر)ص( 
و ســنت های وی در ساحت های اعتقادی، اخالقی و 
عملی بر اســاس بهره مندی از روش های قول و فعل 
و تقریرات آن حضرت)ص( اطاعت می کنند، از آثار و 
برکات این اطاعت بهره مند می شوند. مهم ترین این 

آثار بر اساس آیات قرآن عبارتند از:
1. اصالح و آشــتی اجتماعــی: اطاعت از 
پیامبر)ص( و ســنت ها و سیره های آن حضرت)ص( 
موجب می شود تا اختالف از میان برود و صلح و آشتی 
میان افراد اجتماع برقرار گردد. در حقیقت سنت های 
پیامبــر)ص( خــود عاملی مهم در اتحــاد و وحدت 

مسلمین و رهایی از هر گونه جنگ و جدال و درگیری 
میان فردی یا میان گروهی است.)انفال، آیه 1(

2. ایمنی از اختالفات: اطاعت از پیامبر)ص( و 
سنت های وی نه تنها موجب حل مشکالت اجتماعی 
اســت، بلکه موجب امنیت اجتماعی و ایمنی از هر 
گونه اختالف است؛ در حقیقت اطاعت از سنت های 
آن حضرت)ص( موجب ایمنی اجتماع از هر گونه ورود 
به اختالفات است و به عنوان یك مانع اجتماعی عمل 
می کند و اجازه نمی دهد تا اختالفاتی ایجاد شود.)آل 
عمران، آیه 103( باید توجه داشــت که حبل اهلل در 
آیه شامل قرآن و پیامبر)ص( و عترت است؛ بنابراین، 
اعتصام و تمسك به حبل اهلل می تواند عاملی اساسی 
در وحدت امت و رهایی از هر گونه اختالفات و جنگ 
و درگیری باشد.)نگاه کنید: المیزان، ج 3، ص 369(
3. کسب تقوای الهی: فلسفه آفرینش انسان و 

جن،عبادت و بندگی خدا )ذاریات، آیه 56( از طریق 
شــرایع آسمانی در راستای کسب تقوای الهی است.

)بقــره، آیه 21( از نظر آموزه های قرآن، ســنت های 
پیامبر)ص( بخش اساسی از شریعت اسالم است که 
عمل بدان موجب کسب تقوای الهی می شود.)انعام، 

آیه 153؛ انفال، آیه 1(
4. حل اختالفات: سنت های پیامبر)ص( همان 
طــوری که نقش دافعــه دارد و اجــازه نمی دهد تا 

اختالفی در میان امت ایجاد شود، همچنین به عنوان 
رافعه می تواند مشکالت و اختالفات موجود را حل و 
فصل نماید. از همین رو در آیات قرآن سّنت و سیره 
پیامبر، به عنوان مرجعی برای حّل اختالفات و منازعات 
مطرح شده است.)نساء، آیات 59 تا 61 و 105( باید 
توجه داشت که منظور از »فرّدوه الی اهلّل و الّرسول« 
در آیه، همان کتاب خدا و ســّنت رســول اکرم)ص( 
است که می بایست برای حل مشکالت و اختالفات به 
آن مراجعــه کرد. )مجمع البیان، ج 3 - 4، ص 100؛ 

کشف االسرار، ج 2، ص 563(
5. حیات معنوی: انســان موجــودی مرکب از 
ماده و معنا اســت و می بایست به گونه ای عمل کند 
تا تامین کننده هر دو بعد انســانی خود باشد. از نظر 
آموزه های قرآن، اطاعت و پیروی از سّنت پیامبراکرم 
موجب حیات معنوی مؤمنان می شود.)انفال، آیه 24(

6. رحمت الهی: برخــورداری از رحمت خاص 
الهی نیازمند حرکت درست در مسیری است که خدا 
در قالب اسالم بیان کرده است. از همین رو اطاعت و 
پیروی از سّنت پیامبر، موجب برخورداری از رحمت 
الهی خاص می شود که انسان ها طالب آن هستند.)آل 
عمــران، آیات 31 و 132؛ توبه، ایه 71؛ نور، آیه 56؛ 

حجرات، آیه 14(
7. رستگاری و پیروزی: دستیابی به پیروزی 

عظیم و رستگاری ابدی در گرو اطاعت از سنت های 
اسالمی است که در سنت های پیامبر)ص( خودنمایی 
می کنــد. مراعات حدودی که در قالب ســنت های 
پیامبر)ص( بیان شده دستیابی به فوز عظیم را فراهم 

می آورد.)نساء، آیه 13؛ احزاب، آیه 71(
8. رهایــی از افکار جاهلــی و خرافات: 
پیامبر)ص( عقل کامل و مکمل است و عقالنیت در 
تمامی ابعاد وجودی و رفتاری ایشان موج می زند. اگر 
کسی بخواهد از افکار جاهلی و خرافات بی پایه علمی 
و عقلی رهایی یابد، می بایست سنت های پیامبر)ص( 
را سرمشق زندگی خویش قرار دهد و با تصدیق عملی 
به آن دست یابد)مائده، آیات 103 و 104(؛ زیرا منظور 
از »والّرسول« در آیه، تصدیق و اقتدا به پیامبر اسالم 
در افعال او است که همان سنت ها و سیره عملی او را 
تشکیل می دهد. )مجمع البیان، ج 3 - 4، ص 391(
9. فرجام نیک و ســعادت: اطاعت از سّنت 
پیامبر، همان طوری که موجب رهایی از اختالف بلکه 
دفع اختالفات و نزاع ها از امت می شود، همچنین در 
پی دارنده فرجام نیك و سعادت دنیوی و اخروی آنان 

است.)نساء، آیه 59(
10. محبــت خدا: از نظر آموزه هــای وحیانی، 
پیامبر)ص( حبیب اهلل است. دستیابی به مقام محبت 

و اینکه شــخص محبوب خدا شود، در گرو اطاعت از 
پیامبر)ص( و سنت ها و سیره  آن حضرت )ص( است. 

)آل عمران، آیات 31 و 32(
11. مغفرت و آمــرزش گناهان: گناه موجب 
دوری از خدا و عامل شقاوت و مانع دستیابی انسان به 
سعادت است؛ بنابراین الزم است تا انسان از گناهان و 
آثار آن در امان ماند. از جمله مهم ترین راه های رهایی 
از آثار و پیامدهای گناه، اطاعت از رســول اهلل )ص( و 
سنت ها و سیره آن حضرت)ص( است که موجب جلب 
محبت الهی و مغفرت و آمرزش گناهان از سوی خدا 
می شــود.)آل عمران، آیه 31؛ حجرات، آیه 14( باید 
توجه داشــت که مراد از »اتّبعونی« در آیه 31 سوره 
آل عمران، همان ســّنت رسول اکرم است. )الکشاف، 
ج 1، ص 353؛ الدرالمنثور، ج 2، جزء 3، ص 179(

12. نجات از دوزخ: انسان همان طور که آرزوی 

دستیابی به سعادت و بهشت را دارد، نگران و هراسان از 
دوزخ و آتش آن است. از نظر آموزه های قرآن، اطاعت 
و پیروی از سّنت پیامبراکرم)ص(، عامل نجات بخش 
آدمی از آتش دوزخ اســت.)آل عمران، آیات 131 و 

132؛ احزاب، آیه 66(
13. نجات از گمراهی: انسان در جهان همواره 
در شرایطی قرار دارد که موجبات گمراهی او را فراهم 

می آورد. برای رهایی از گمراهی، پیروی از سنت های 
پیامبر)ص( الزم و ضروری است.)آل عمران، آیه 164؛ 
جمعه، آیه 2( البته این تفســیر و برداشت بر اساس 
« سّنت پیامبر  این نکته است که مقصود از »الحکمْهً
است.)الکشاف، ج 1، ص 436؛ فتح القدیر، ج 1، ص 
399؛ الجامع الحکام القرآن، قرطبی، ج 18، ص 92؛ 

مجمع البیان، ج 9 - 10، ص 429(
14. هدایت: همه موجودات از هدایت فطری و 
تکوینی برخوردارند )طه، آیه 50(؛ اما انسان ها افزون 
بر هدایت تکوینی از هدایت تشریعی نیز بهره می برند. 
از نظر قرآن، بهره مندی از هدایت های تشــریعی که 
دارای مراتب تشکیکی نیز است، مبتنی بر اطاعت از 
خدا و رســول اهلل )ص( و سنت های آن حضرت)ص( 
اســت.)اعراف، آیه 158( باید توجه داشت که جمله 
»اتّبعوه« دلیل بر این است که اقتدا به رسول اهلّل در 
هر فعلی واجب اســت، مگــر آن مواردی که با دلیل 
خاّص، ویژه عمل پیامبراکرم باشد.)الّتفسیر الکبیر، ج 
5، جزء 15، ص 386( به هر حال از نظر قرآن، هدایت 
به صراط مستقیم، در پرتو پیروی از سّنت پیامبراست 
و انســان تنها از این راه می تواند در صراط مستقیم 

هدایت الهی به کمال دست یابد.)آل عمران، آیه 101(
15. همنشینی و رفاقت با نیکان: همنشینی 
با پیامبران، صّدیقان، شــاهدان اعمال و صالحان در 
بهشت، از آثار پیروی از سّنت محّمد)ص( است که در 
قرآن بر آن تاکید شده است.)نساء، آیه 69( در حقیقت 
اگر انسان بخواهد اهل بهشت باشد و از سعادت ابدی و 
اخروی در کنار نیکان برخوردار شود، می بایست اطاعت 
از پیامبر)ص( و سنت ها و سیره آن حضرت)ص( را در 

دستور کار زندگی خود قرار دهد.
16. بهشــت: اطاعت و پیروی از سّنت رسول 
اکرم)ص(، عامل ورود به بهشت است.)نساء، آیه 13؛ 

فتح، آیه 17(
از ســّنت  17. حفظ اعمــال صالح: پیروی 
پیامبراکرم)ص(، موجب حفظ اعمال و بهره مندی از 
پاداش آنها خواهد شد.)حجرات، آیه 14؛ المیزان، ج 

18، ص 329(

آثار مخالفت با سنت رسول اهلل)ص(
همان طور که اطاعت و پیروی از سنت پیامبر)ص( 
موجب برکات دنیوی و اخروی و نیز مادی و معنوی 
است؛ همچنین مخالفت با سنت و سیره پیامبر)ص( 

آثاری دارد که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:
1. ندامت: پشیمانی ستمگران در قیامت از پیروی 
نکردن از سنت پیامبردر دنیا خود بیانگر این معنا است 

که راه درست سعادت دنیوی و اخروی در گرو پیروی 
از سنت است.)فرقان، آیه 27(

2. حبط اعمال صالح: تخلّف از سّنت پیامبر)ص(، 
موجب نابودی اعمال صالح و عدم  بهره مندی از آثار 

و برکات آن خواهد بود.)محمد، آیه 33(
3. خروج از والیت الهی: والیت تنها مختص 
خدا اســت و مظاهر وی به عنوان مظهریت از والیت 
الهی برخوردار خواهند شد. از نظر قرآن کسی که در 
والیت اهلل نباشــد، در والیت طاغوت است؛ بنابراین، 
اطاعت و پیروی از سنت الهی به معنای بقا در والیت 
الهــی خواهد بود و تخلف و مخالفت با آن به معنای 
خروج از والیت الهی و دخول در والیت طاغوت است.

)نساء، آیه 115(
4. سقوط از مقام انسانیت: اگر کسی بخواهد 
در مقام انســانیت باقی بماند باید در صراط مستقیم 
الهی باشد که اطاعت از خدا و رسول اهلل)ص( جلوه های 
این بقا است. از نظر قرآن، نافرمانی و مخالفت با سّنت 
پیامبر اســالم ، موجب قرار گرفتن در زمره بدترین 
جنبندگان و سقوط از مقام انسانی خواهد بود.)انفال، 

آیات 20 و 22(
5. شرمساری: کسانی که به اطاعت از پیامبر)ص( 
و ســنت های وی می پردازند، در دنیا و آخرت عزیز و 
عزتمنــد خواهند بود؛ اما مخالفــان با پیامبر)ص( و 
سنت های وی در دنیا و آخرت شرمسار و سرافکنده 
می شوند و این سرافکندی و ذلت در آخرت بیشتر از 
دنیا نمود خواهد داشت.)نساء، آیه 42( در این آیه از 
مخالفت با پیامبر، به عنوان عصیان تعبیر شده است. 
این تعبیر شاهد بر این است که مراد از آن، نافرمانی 
دستورهای پیامبراکرم است، یعنی همان دستورهایی 
که از مقام والیت او صادر شده، نه نافرمانی از خداوند 
در احکام شریعت.)المیزان، ج 4، ص 356( بنابراین، 
الزم است تا از هر دستور و فرمان پیامبر)ص( در مقام 
رهبری و پیامبری اطاعت شود و تفکیك میان این دو 

مقام می تواند آسیب زا باشد.
6. کفر: از نظر آموزه های قرآن، کفر تنها به معنای 
مخالفت با خدا و توحید نیست، بلکه حتی مخالفت 
با سنت های پیامبر و دستورهایش در حوزه رهبری 
می تواند به کفر شــخص بینجامــد. پس مخالفان با 
ســنت های پیامبر)ص( از کافــران خواهند بود)آل 
عمران، آیه 32؛ نور، آیه 47(؛ زیرا »طاعت رســول« 
یعنی فرمانبر امر او باشــد و به نهی او باز ایستد و به 
آنچه او حکم می کند و به قضایی که می راند، تسلیم 
باشد. )المیزان، ج 15، ص 145؛ روح المعانی، ج 10، 

جزء 18، ص 285(
7. محرومیت از محبت خدا: همان طوری که 
اطاعت از پیامبر)ص( و سنت هایش موجب محبوبیت 
در نزد خدا است، مخالفت با آن به معنای محرومیت از 
محبت خدا خواهد بود)آل عمران، آیات 31 و 32(؛ زیرا 
اختصاص ذکر پیامبر)ص( به اعراض از وی، بیانگر این 
نکته است که افراد اعراض کننده، حالت نفاق دارند که 
در ظاهر، به ایمان تظاهر دارند، ولی در عمل، اعراض 

می کنند. )المیزان، ج 4، ص 403(
8. نفــاق: مخالفــت و رویگردانــی از ســّنت 
پیامبراکرم)ص(، نشــانه نفاق و دورویی در مخالفان 

است.)نساء، آیات60 و 61(

آگهی تغییرات شرکت آذر کنترل ایرانیان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۷5

و شناسه ملی ۱0۹۸0۲۲۷۸0۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای اکبر احمدزاده با کدملی 1581282958 و 
خانم مهدیه ظهیری مهرآبادی)خارج از شرکا( با کدملی 0075493306 به عنوان 
عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. اسامی شرکاء: - آقای 
سیدمرتضی جعفریان شــهری با کدملی 0919345948 دارای 50000 ریال 
سهم الشرکه - آقای علی اصغر احمدزاده با کدملی 1583128158 دارای 100000 
ریال سهم الشــرکه - آقای حمید قربانی اقدم با کدملی 1583079807 دارای 
50000 ریال سهم الشرکه - آقای اکبر احمدزاده با کدملی 1581282958 دارای 

800000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی 

شناسه آگهی:)657525(

آگهی تغییرات شرکت دامداری و کشاورزی 
دامپرور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱ 

و شناسه ملی ۱۴000۱۳۲5۱۶
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1398/06/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - صورت های مالی منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب 
قــرار گرفت. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا صلواتی با 
شماره ملی 0054927803 احمد صلواتی با شماره ملی 4171925991 یاسمن صلواتی 
با شــماره ملی 0062723758 رامین صلواتی با شماره ملی 0014237652 محمدامین 
صلواتی با شماره ملی 0067366058 برای مدت دو سال. - مصطفی ترک شاه سمندی 
دستجردی با کدملی 1285340582 به سمت بازرس اصلی و سعید ترک شاه سمندی با 
کدملی 1285769521 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز 

شناسه آگهی:)648291(

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی محب پلیمر قم سهامی خاص 
به شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱0۸۶0۱5۸۹۷0

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/06/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شماره ثبت 23600 و شناسه 
ملی 10103875490 به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی غالمی به شماره ملی 0439327245 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

شناسه آگهی: )654870(

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی محب پلیمر قم سهامی خاص 
به شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱0۸۶0۱5۸۹۷0

به استناد صورت جلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سرمایه شرکت از مبلغ 122/400/000/000 ریال به 306/000/000/000 ریال منقسم به 3000 
ســهم با نام 102/000/000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام 

جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

شناسه آگهی: )654862(

آگهی تغییرات شرکت پایش سیستم پویا
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۱ 

و شناسه ملی ۱0۲۲0۱۹۷۳۲۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- خانم مهشید جراحی با دریافت مبلغ 1/000/000 ریال و آقای 
بهزاد صمدزاده سیالبی با دریافت مبلغ 500/000 و خانم مینا زینل زاده ایزلوئی 
با دریافت مبلغ 100/000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خودشان از صندوق 
شــرکت از عضویت شرکت خارج شدند. 2- اصل سرمایه از مبلغ دومیلیون و 
ششــصد هزار ریال به مبلغ یک میلیــون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر 
یک: - آقای بهنام صمدزاده سیالبی با مبلغ 500/000 ریال سهم الشرکه - آقای 

وهاب ابراهیمی با مبلغ 500/000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

شناسه آگهی: )656625(

آگهی تغییرات شرکت تافته آرین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲ 

و شناسه ملی ۱0۷۲0۱۶۳۶۷۸ 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- ســمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد. آقای 
محمد قطان کاشانی به شماره ملی 0042634873 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای امیر یزدانی به شــماره ملی 4321966787 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک،  سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
محمد قطان کاشانی همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضای هر 

یک از مدیران و مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنگر 

شناسه  آگهی: )656788(

آگهی تغییرات شرکت تافته آرین شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲ و 

شناسه ملی ۱0۷۲0۱۶۳۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای محمد قطان کاشانی 
کد ملی 0042634873 و خانم الدن ســمائیان کدملی 0452298660 و آقای امیر 
یزدانی کدملی 4321966787 برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. 2- موسســه 
حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ملی 14005653038 به سمت بازرس اصلی 
و خانم زهرا خزایی کدملی 0066698596 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین شد. 4- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 

به 29 اسفند 1397 مورد تصویب قرار گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنگر

شناسه آگهی: )656791(              

آگهی تغییرات شرکت مهراز ایده آل مهرسام سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶ و شناسه ملی ۱۴00۶۲۴۷0۳۷

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
موارد زیر به موضوع شــرکت الحاق و در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه بدینوسیله اصالح  
گردید: تهیه، طبخ و توزیع غذا، خدمات پرســتاری، خدمات نظافتــی و مراقبتی، تامین نیروی 

انسانی، نگهداری تاسیسات و نظایر آن به موضوع شرکت اضافه گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهار محال و بختیاری
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان شناسه آگهی: )657900(

آگهی تغییرات شرکت دامداری و کشاورزی دامپرور 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱ و شناسه ملی ۱۴000۱۳۲5۱۶

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/6/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- ســمت اعضای هیئت مدیره به قــرار ذیل انتخاب گردیــد: محمدرضا صلواتی 
دارای کد ملی 0054927803 به ســمت رئیس هیئــت مدیره احمد صلواتی دارای 
کد ملی 4171925991 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره یاسمن صلواتی دارای 
کد ملی 0062723758 به ســمت عضو هیئت مدیره رامین صلواتی دارای کد ملی 
0014237652 به ســمت عضــو هیئت مدیره محمدامین صلواتــی دارای کد ملی 
0067366058 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اســناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات و قراردادهای تعهدآور و اســتفاده از حســاب های جاری و ثابت در بانکها با 
امضــاء مدیرعامل به اتفاق امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی 
اداری با امضاء مدیرعامل و در هر  دو حال با مهر شــرکت معتبر است و مدیرعامل 

مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

شناسه آگهی: )648199(              

آگهی تغییرات شرکت آذر کنترل ایرانیان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۷5 

و شناسه ملی ۱0۹۸0۲۲۷۸0۸
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1398/7/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- تعداد اعضــاء هیئت مدیره به 2 نفر کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اســامی شرکاء: - آقای 
ســیدمرتضی جعفریان شــهری با کد ملی 0919345948 دارای 50000 
ریال سهم الشــرکه- آقای علی اصغر احمدزاده بــا کد ملی 1583128158 
دارای 100000 ریــال سهم الشــرکه- آقای حمید قربانــی اقدم با کد ملی 
1583079807 دارای 50000 ریال سهم الشــرکه- آقای اکبر احمدزاده با 

کدملی 1581282958 دارای 800000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

شناسه آگهی: )657524(              

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1398/2/2 تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: 1- خانم ها 
محبوبه الســادات تقوی دهاقانی به شماره ملی 5129961234 
بــه عنوان بــازرس اصلی، صغــری رضایی به شــماره ملی 
4284960695 بــه عنــوان بــازرس علی البدل بــرای مدت 
یکســال انتخاب گردیدند. 2- آقایان رضا زمانی به شماره ملی 
1199916307، حیدر امینی به شــماره ملی 1289761019، 
ســمیرا امینی مقدم به شــماره ملــی 0370022866 بعنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت راد اسطوره پارس لیان 
کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۸ و 

شناسه ملی ۱۴00۴۸۷5۹۸۴

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری قم

شناسه آگهی: )654830(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/2/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حیدر 
امینی به شــماره ملی 1289761019 به ســمت رئیس هیئت مدیره، رضا زمانی به شماره ملی 
1199916307 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم ســمیرا امینی مقدم به شــماره ملی 
0370022866 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور با 

امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقًا و با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری قم شناسه آگهی: )654810(

آگهی تغییرات شرکت راد اسطوره پارس لیان کویر سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴00۴۸۷5۹۸۴


