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برگ ســبز ســواری سیستم پژو 
تیــپ 206 آریان رنگ ســفید- 
روغنی مــدل 1389 به شــماره 
موتور 13389008928 و شماره 
 NAAP41FD7AJ286311 شاسی
و شماره پالک 944 ن 53 ایران 
24 به نام نیره شجری مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
ســند کمپانی، برگ ســبز، کارت ماشــین 
ســواری پرایــد  مــدل ســایپا 132 مدل 
1389 به رنگ ســفید روغنی به شــماره 
شاســی  شــماره  و   348316 موتــور 
فرشــاد  نــام  بــه   S142228915503
شــینی فرزنــد بهمــن بــه شــماره ملــی 
از  و  گردیــده  مفقــود   6639406586

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و کارت خودروی پراید 
مــدل 1387  رنــگ ســفید  بــه 
 82 268هــ   پــالک  شــماره  بــه 
ایــران 44 و بــه شــماره موتــور 
2385291 و به شــماره شاســی 
S1412287751787 به مالکیت 
علــی پالیزگر مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و برگ کمپانی سواری رنو 
لوگان L90 مدل 1388 به شماره 
 NAPLSRALD91042480 :شاسی
 : ر تــو مو ه  ر شــما بــه 
K4MA690DO77990 به شماره 
 78 ط   379 ایــران   55 پــالک: 
 مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار

 می باشد.

»آگهی مفقودی«
برگ سبز ســواری سمند LXXU7 رنگ 
ســفید روغنی مدل 1394 به شــماره 
شــماره  موتــور  124K0776971و 
شاســی NAAC91CE8FF049591 به 
شماره پالک 24 ایران 266 ص 27 به 
نام مهدی زمانپور فرزند ستار به شماره 
ملی 1971589020 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت فعالیــت نــاوگان عمومــی به 
شماره 4159290 متعلق به کامیون 
کمپرســی بنــز ال کا 42/1924 به 
شماره انتظامی 617 ع 25 ایران 63 
مدل 1382 رنــگ نارنجی- روغنی 
 33593210088358 موتــور 
 37433316589716 شاســی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگه ســبز برگــه کمپانی و 
کلیه مــدارک پژو206 تیپ 
3 مدل 88 نقره ای به شماره 
پــالک 775 ط 55 ایران 22 
  J059186 و شــماره شاسی
به مالکیت آتوســا قاســمی 
مفقود گشته از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ ســبز خودرو پیــکان وانت، 
بــه رنــگ ســفید روغنــی، مدل 
انتظامــی شــماره  بــه   1381 

 168 ج 85 ایــران 46،  شــماره 
موتور 11518103849 و شماره 
شاسی 81903355 به نام رحمت 
سلمانی شاه خالی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســیله نقلیه  و نــی  کمپا ســند 
موتورسیکلت هوندا پرواز 125 
به رنگ مشکی به شماره شهربانی 
35492 ایران 126 مدل 93 به 
شماره شاسی 125R9316019 و 
شماره موتور 314286 مربوط به 
شــرکت نیرو موتور شیراز مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پژو 405، 
مــدل1391، به شــماره انتظامی 
341 ج 72 ایــران 56 و شــماره 
موتور 12491027262 و شماره 
 NAAM11CA4CR490787 شاسی
به نام آقای ناصــر نورنژاد مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( 
خودرو سواری پراید مدل 1390 
به رنگ ســفید روغنی به شــماره 
انتظامــی 287 ق 56 ایران 28 و 
شماره موتور 4402912 و شماره 
 S141229002930052 شاسی
به نام مرضیه قاسمی احرار مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آپاچی  موتورســیکلت  ســند 
180 سی ســی شــرکت نیرو 
محرکــه رنــگ قرمز شــماره 
 180PG520721 شاســی 
موتــور OEGED2212648 و 
پــالک 28643- 534 به نام 
میثم حیدری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز، ســند مالکیت،  ســند 
قطعی و ســند کمپانی سواری پراید 
جی تی ایکس آی نوک مدادی متالیک، 
 مــدل 1387 بــه شــماره انتظامــی 
و   ،4 6 ن  ا یــر ا  2 8 ط   2 1 3
ســی  شا و   2 5 2 9 7 7 8 ر  تــو مو
S1412287508483 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت خودرو ال 90 مدل 
95 رنگ سفید به شماره شاسی 
NAPLSRALDG1269972 و شماره 
 K4MA690R131216 موتــور 
و شــماره شــهربانی 552 ب 67 
ایران 55 بــه نام ابراهیم مجرد 
خطیر مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

نــی  کمپا بــرگ  ســه  ســند 
موتورســیکلت توریســت 125 
 بــه شــماره شــهربانی 13785 
ایــران 132 و شــماره موتــور 
شاســی  شــماره  و   957432
ســید  م  به نــا  9 5 4 1 6 9 2
محمدرضا موسوی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند ناوگان به 
شــماره کارت 4252410 
متعلق بــه کامیون ماک به 
شماره انتظامی 154 ع 19 
ایران 87 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

ســبز(  مالکیت)بــرگ  ســند 
جی تی ایکــس   صبــا  پرایــد 
بــه شــماره انتظامــی 996 ج 
44 ایــران 73 مــدل 1380 
موتور 00215084 شاســی 
بــه   S1412280686810 
نام حســین یزدان پناه مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

راننــده  فعالیــت  کارت 
ره  شــما بــه  ی  حرفــه ا
نام مجتبی  2920293 به 
خرم فرزند مختار شــماره 
شناســنامه 3837 متولــد 
صــادره   1363/11/8
شــیراز مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو پیــکان 
 مدل 83 به شــماره انتظامی
ن  ا یــر ا  -7 3 ب   9 1 1
موتــور  ره  شــما بــه   41
11283150063 و شــماره 
شاســی 83560062 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( 
سواری پراید جی تی ایکس آی 
به شماره انتظامی 576 ب 33 
ایران 83 مــدل 1388 رنگ 
نوک مدادی موتور 2977510 
   S1412288989173 شاسی
به نام رضیه ضرغامی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

  MVM110 برگه سبز خودروی
پــالک شــماره  بــه   95  مــدل 

197 ی 11 ایران 55 شماره موتور 
  MVM371FBHG008849
ســی  شا ه  ر شــما و 
  NATEBAPM8G1008583
مفقود گشــته از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ کمپانی خودرو سایپا تیپ تیبا 
مــدل 1397 به شــماره انتظامی 
366 س 37 ایران 31 و شاسی 
و   NAS811100J5787156
موتور M15/8581246 به نام 
مجیــد قائمی نســب شــماره ملی 
4060780502 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

کمپانــی  بــرگ  ســه  ســند 
موتورســیکلت اچلکــس بــه 
 66138 شــهربانی  شــماره 
ایــران 136 و شــماره موتور 
1804816 و شــماره شاسی 
113442 بــه نــام مهــرداد 
جاللیــان مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اینجانــب عــوض علیایی مالک ســواری 
انتظامــی شــماره  بــه   1600  پیــکان 
ر  تــو مو  6 3 ن  ا یــر ا  3 3 د  8 5 9
ســی  شا  1 1 1 2 7 8 7 2 2 7 2
0079401121 به علت فقدان ســند 
کمپانی و برگ ســبز تقاضای رونوشــت 
المثنــی نموده اســت چنانچــه 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 
طبــق ضوابط اقدام خواهد شــد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

چــون اینجانب حنا جمعــه زاده پلکانی 
مالک خودرو پیکان مدل 83 به شماره 
انتظامــی 911 ب 73- ایــران 41 به 
شــماره موتــور 11283150063 و 
شماره شاســی 83560062 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی نمــوده. لــذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظــرف مدت 10 روز بــه دفتر حقوقی 
سازمان فروش ایران خودرو واقع در 
پیکان شــهر ساختمان ســمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای 
مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد.

پــالک  شــماره  بــه   1397 مــدل  هاچ بــک  جــک  ســواری  خــودروی  ســبز   بــرگ 
شــماره  موتــور HFC4GA31DK0002010و  شــماره  بــه  ی 11  ایــران 492-38 
شاســی NAKSH7323JB169417 بــه مالکیــت فضل الــه منتظــری مفقــود گردیــده

 و از درجه اعتبار ساقط است.

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودروا

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

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

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

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

اسامی ۲ نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

اسامی ۷ نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شهید ترکمانی

نام مستعار کودک: شقایق
تاریخ تولد: 98/6/3

تاریخ پذیرش: 98/8/13
نام والدین: حدیثه آسترکی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: پریناز
تاریخ تولد: 98/8/2

تاریخ پذیرش: 98/8/18
نام والدین: -

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک: نازگل
تاریخ تولد: 98/8/3

تاریخ پذیرش: 98/8/13
نام والدین: الهام آقایی

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک: نیلوفر
تاریخ تولد: 98/7/11

تاریخ پذیرش: 98/8/13
نام والدین: معصومه عبدالهی

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: شروین
تاریخ تولد: 98/8/2

تاریخ پذیرش: 98/8/22
نام والدین: آرزو راست برد

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: سامان
تاریخ تولد: 98/8/13

تاریخ پذیرش: 98/8/22
نام والدین: معصومه عبدالهی

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: رضا فراهانی
تاریخ تولد: 98/8/22

تاریخ پذیرش: 98/8/25
نام والدین: ابوالفضل فراهانی، سارا

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

کـاشان- حسـن آبـاد
210 متر زمین دورکشــی شده دارای 

آب و برق و گاز و تلفن 120 میلیون
09125729608 -09101729608

کترینگ مجهز فعال به مســاحت 100 
متــر با کلیــه تاسیســات و 4 خط تلفن 

واقع در اشرفی اصفهانی جهت اجاره
091۲3830900

* سلفچگان*
اقتصادی  ویــژه  منطقه 
یک قطعه زمین صنعتی 
فروشــی  متری   2500

800 میلیون 
091۲80۲6598

نمک آبرود- شهرک دریانوردان
ویالی لوکس مهندسی ساز دوبلکس
512 متر زمین 370 بنا 8 میلیارد

091۲8036416

چمستان 
8500 متر زمین دیوارکشی سند 

منگوله دار 
091۲54۷۲135

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

۷۷58۲0۲۷ -۷۷5۷101۲12
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع

قرائت قرآن، ادعیه و دعای ندبه، اشعار 
و اجرای مراسم شاد و حزن مناسبتی

091۲0430۷31

اجرای سقف بتونی با اسکافلد 
اجرای وافل یوبیوت و کوبیاکس 

و دال دوطرفه 
091۲۷9۲۷۷09

فقط قالیشوییتهــران نـو

۷۷413604           ۷۷4۷3604   
  ۷۷410515

درشرق تهران کارخانه دارد

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
663869۷5 - 6638369۲

091۲3۲5۲154

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

مهندسین مشاور زرین کلید
طراحان حرفه ای انواع وب

سایت، اپلیکیشن، سئو، پشتیبانی
88552190 -09021248883

بهترین خریدار نقدی در محل شما 
رند... معمولی

33381010-091221180403

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده)نوبت دوم(

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم فاز 1 تعاونی مسکن لشکر 16 زرهی قزوین 
دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در 
روز سه شــنبه مورخه 98/9/26 راس ســاعت 9 صبح در محل میدان ارتش، 
فاطمیه، کوی سازمانی شهید صفوی تشکیل می گردد با در دست داشتن مدارک 

معتبر توسط خود یا نماینده تام االختیار حضور بهم رسانند.
ضمنا طبق ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مصوب 1387/3/9 
هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام االختیاری)از میان اعضای تعاونی 
مســکن و یا خارج آنان( برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید. تعداد 

آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو 1 رای خواهد بود.
ضمنا وکالتنامه های عادی می بایست با حضور وکیل و موکل یک روز بعد از انتشار 
آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر 
شرکت تعاونی تنظیم و توسط هیئت مدیره/ بازرس یا بازرسان بررسی و تایید 
شود و مجوز ورود به مجمع صادر گردد، در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور 
در مجمع می بایست به تایید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.

دستور جلسه:
1- تصویــب نحوه واگذاری پارکینگ، انباری، دو باب مغازه، واحد ســرایداری 

و مهد کودک
2- نحوه تحویل دائم واحدهای مسکونی به هر عضو

3- ارائه گزارش عملکرد مالی و اهم فعالیت ها

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن لشگر 16 زرهی

اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران در نظر دارد:
ساختمان آموزشی 2 طبقه واقع در: نیاوران- ضلع شمال 
کاخ نیــاوران جنب مدرســه حکیم و حکمــت را به مدت 
یک ســال و قیمت پایه ماهانه 140/000/000 ریال با 
کاربری آموزشی، به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 98/9/20 جهت 
 ثبت نام به ســایت ســامانه تدارکات دولــت الکترونیک

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند و اسناد مزایده را از 
کارشناسی تدارکات و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش 
منطقــه یک تهران واقع در: میدان قدس خیابان شــهید 

باهنر- اول دزاشیب دریافت نمایند.

مخاطب محترم حسین قاسم زاده فرزند جلیل
احتراما در اجرای دادنامه شماره 900707-98/5/30 شعبه نهم 
دادگاه خانواده شهرری با توجه به دعوت جنابعالی از طریق آگهی 
روزنامه کیهان در وقت تعیین شده حضور پیدا نکردی و طالق بائن 
به حکم حاکم شرع به شماره 6387_98/8/28 به ثبت رسید.

سردفتر طالق 120 تهران

محمدداود علی نیا کاشانی

گواهی حصر وراثت
آقای علی کمک آذربراء دارای شــماره شناســنامه 8 به استناد به شهادتنامه 
و گواهی فوت و فتوکپی شناســنامه ورثه  درخواســتی 372/6/98 تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی مدد آذربراء به 
شــماره شناســنامه 451 در تاریخ 81/4/25 و شادروان نرگس قنبری به 
شماره شناسنامه 33 در تاریخ 93/11/6 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت وی  عبارتند از: 1- خواهان با مشخصات فوق الذکر صادره 
از کوثر پسر متوفی ) صادره از سنجید خلخال( 2- آمنه آذربراء به شماره ملی 
5669735031 صادره از سنجید خلخال دختر متوفی 3- راحمه آذربراء به 
شماره ملی 5669735341 صادره از سنجید خلخال دختر متوفی 4- ظریفه 
آذربراء به شــماره ملــی 5669199243 صــادره از ســنجید خلخال دختر 
متوفی 5- ماهزر آذربراء به شــماره ملی 5669199472 صادره از سنجید 
خلخال دختر متوفی 6- شــجاعت آذربراء به شــماره ملــی 5669734963 
صادره از ســنجید خلخال پســر متوفی 7- رســول آذربراء به شــماره ملی 
5669736192 صادره از ســنجید خلخال پســر متوفی 8- صفا آذربراء به 
شــماره ملی 5669199421 صادره از سنجید خلخال پسر متوفی. پس از 
انجام تشــریفات قانونی و انتشــار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول 
هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت  نامه سری یا رسمی پرونده در وقت 
فوق العاده حوزه بخش کهریزک و پس از مالحضه پرونده کار گواهی می نماید 
که ورثه درگذشته گان منحصر به اشخاص باال بوده و وارث دیگری ندارد و 

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.

شعبه 6 شهرستان تهران بخش کهریزک

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب احمد بی غم فرزند محمود شماره شناسنامه 6 با کد ملی 2122104961 
صادره از گرگان مالک خودرو سواری پراید مدل 1385 به شماره انتظامی 226 ب 
   S1412285279329 38 ایران 59 و شماره موتور 1783421 و شماره شاسی
به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای 
رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد 
خــودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10 ( روز به دفتر حقوقی شــرکت واقع 
در تهران جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه نماید. بدیهی است پس از مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 98/8/12
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قرآن برای امنیت، کارکردهایی در ابعاد و مسائل متعدد و متنوع 
قائل است. از مهم ترین آثار امنیت می توان به حوزه روان شناختی 
آن اشاره کرد که شخص از نظر روانی به آرامش دست می یابد. 
آرامش مسئله ای روحی است که فقدان آن موجب می شود که 

انسان کاری را نتواند به درستی انجام دهد.

جامعه ای که دچار کفر و کفران نعمت می شــود، دچار خوف و 
ترس می شــود و در نتیجه آن امنیت روحــی و روانی فردی و 
جمعی به خطر می افتد و جامعه ای که دچار فقدان امنیت می شود 
نه تنها سالم نیست بلکه دچار بحران جمعی روانی می شود که 

خدا از این مسئله به فقدان آرامش جمعی یاد می کند.

آرزوی محتضر 
در لحظه مرگ  

اگر در پایان عمر باشید و لحظات مرگ 
فرا رسیده باشد، چه کار می کنید؟ 

آیا بــا زن و بچه خداحافظی می کنید؟ 
اموال را تقسیم می کنید؟ قراردادهای مهم 
می بندید که سرنوشت ساز است؟ استغفار 

می کنید؟ نماز می خوانید؟ یا...
قرآن گزارش می کند که هنگام مرگ، 
همه حقایق برای آدمی کشــف می شــود 
و ملکوت هر چیزی برایش آشــکار شده 
و شــخص با حقیقت هر چیزی چنان که 
هســت آشنا می شــود. )ق، آیه 22( پس 
همه زندگی اش به عنوان بخشــی از این 
حقیقت بــرای او به نمایــش در می آید؛ 
چنان که آینده اش نیز به نمایش در می آید 
و دیگر چیزی به نام غیب، معنایی برایش 
ندارد و همه چیز مشهود او می شود و همه 
هســتی به عنوان عالم شهادت در برابرش 

قرار می گیرد.
در ایــن آگاهی و علم فراگیر حقیقی، 
آدمی در می یابد که چه چیزی ارزشی و 
چه چیزی بی ارزش و یا ضد ارزش است. 
میزان ارزش هر چیزی نیز برای او آشکار 

می شود.
در این هنگامه مرگ که شخص به علم 
احاطی و کشف و شهود رسیده و ملکوت هر 
چیزی آشکار شده است، او برترین چیزها را 
می شناسد و دوست دارد تا بدان عمل کند. 
قرآن گزارش می کنــد که محتضر در 
هنــگام مرگ و آگاهی از حقایق هر چیزی 
دوست دارد تا مرگش کمی تاخیر بیفتد و 

با یک عمل خوب از صالحین شود.
از نظــر قرآن تنها عملــی که محتضر 
دوســت دارد به عنــوان بهترین و برترین 
عمل صالح آن را انجام دهد، انفاق و صدقه 

دادن است.
خداوند می فرماید: از آنچه به شما روزی 
داده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه مرگ یکی 
از شما فرا رسد و بگوید: »پروردگارا!  ای کاش 
)مرگ( مرا مدت کمی به تأخیر می انداختی 
تــا )در راه خدا( صدقــه دهم و از صالحان 

باشم!« )منافقون، آیه 10(
 با این هشدار شایسته است خودتان از 
اموالتــان انفاق کنید و صدقه بدهید پیش 
از آنکه دیر شــود.همچنین شما هم برای 
مردگان خودتان از مال خودشــان یا مال 
خودتــان انفاق و صدقــه ای بدهید تا آنان 
بهره ای ببرند؛ زیرا آنان منتظر هســتند که 
بهترین و برترین عمل را برایشان انجام دهید 

که همین صدقه دادن است.

ارزش و اهمیت امنیت
در ارزش و اهمیت امنیت همین بس که یکی 
از ویژگی های بهشت و مدینه فاضله، وجود امنیت 
است؛ زیرا چنا نکه روشن خواهد شد، فقدان امنیت 
به گونه ای است که هر تالش انسانی را با شکست 
مواجه خواهد ساخت و آدمی گاه به جایی می رسد 
که دســت از هرگونه تالش می شوید: زیرا بدون 
وجود امنیت همه جانبه، زندگی دوزخی است که 
قابل تحمل نخواهد بود. خداوند می فرماید که در 
بهشت، مومنان در امنیت می باشند از این رو نه اندوه 
و حزنی بر گذشــته خویش و نه ترس و خوفی از 

آینده خود خواهند داشت.
در دنیا نیز قرآن به امنیت و ارزش آن در زندگی 
بشر اشاره کرده و می فرماید که یکی از خواسته های 
اســاس بلکه نخستین درخواست حضرت ابراهیم 
هنگام بازســازی و یا بنیان گذاری کعبه و شــهر 
مکه، ایجاد امنیت برای این شهر نوساز است: و اذ 

امنیت، ضد ترس یا نقیض آن و از دغدغه  های فردی و اجتماعی انسان است و لذا یکی 
از مهم تریم نیازهای همیشگی انسان به شمار می رود. ترس از گذشته  که از آن به حزن 
و اندوه یاد می شــود و یا ترس از آینده که از آن به خوف یاد می گردد، آسیب های جدی 
روحی و روانی بر انســان وارد می سازد، به گونه ای که آسایش روانی را از او سلب کرده و 

هرگونه عمل مثبت را با دشواری مواجه می کند.
واژه امنیت دو کاربرد مهم و اساسی در فرهنگ و ادبیات قرآنی دارد؛ گاه مراد از امنیت 
آن چیزی اســت که در حوزه فردی و روان شناختی فردی از آن سخن به میان می آید و 
گاه مراد امنیت اجتماعی و مباحثی است که در حوزه روان شناختی اجتماعی از آن بحث 
می شود. آنچه در این نوشتار از آسیب شناسی امنیت اجتماعی از آن سخن به میان می آید 
مباحث و مسائلی است که در حوزه روان شناختی اجتماعی بدان پرداخته می شود. کوشش 
بر آن است تا با بررسی و تحلیل آموزه های قرآن به این مهم دست یابیم که علل و عوامل 
مهم در مسأله امنیت اجتماعی که شامل امنیت اخالقی، اقتصادی و جانی و آبرو و عرض 
آدمی می شــود چیست و خداوند به عنوان آفریدگار و پروردگار او چه راهکارهایی برای 

مقابله و یا برونرفت از این مشکل ارائه می دهد.

آسیب شناسی امنیت اجتماعی از نگاه قرآن
سهیل منصورزاده

قال رب اجعل هذا بلدا آمنا؛ و هنگامی که ابراهیم 
گفت: پروردگارا! این شــهر را شهری امن قرار ده! 

)بقره آیه 126(
در داســتان ورود خاندان یوسف به مصر، آن 
حضرت به پــدر و برادرانش به عنوان یک جمله 
دعایی و امید به آینده به تنها مســئله مهمی که 
اشاره می کند مســئله امنیت ایشان در این شهر 
است که شــامل امنیت جانی و مالی و اخالقی و 
روحی و روانی خواهد بود. خداوند در آیه 99 سوره 

یوســف این درخواست حضرت یوسف برای ورود 
و طرح مسئله امنیت را این گونه گزارش می کند: 
هنگامی که آنان بر یوسف وارد شدند، یوسف پدر 
و مادرش را در کنف حمایت خویش گرفت و گفت: 
وارد مصر شوید، اگر خدا بخواهد شما در امنیت در 

آن به سر می برید.
در اینجا نیز نخستین خواسته و مسئله برای 
گروهی تازه وارد به یک مســئله امنیت است. از 
این رو اگر کســی در شهر خویش احساس امنیت 
نکند از آنجا مهاجرت می کند و یا اگر در شــهری 
امنیت نباشــد هرگز وارد آن نشده و بدانجا کوچ 

نمی  کند.
خداوند در بیان نعمت هایی که به مردم قریش 
داده به مسئله امنیت اشاره کرده و می فرماید: الذی 
اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف؛ خداوندی که 
ایشان را از گرسنگی سیر گرداند و از ترس و خوف 

به امنیت رساند. )قریش آیه 4(
یا دربــاره نعمت هایی که به مردم ســبا و یا 

بنی اسرائیل داده بود از مسئله امنیت جانی و مالی 
و غذایی ایشان یاد می کند )سبا آیه 15 و 18 نور 
آیه 55 و قصص آیه 57( و درباره شــهر فاضله و 
نمونه ای که می بایست آن را نمونه شهرهای برتر و 
جامعه نمونه دانست می فرماید: خداوند )برای آنان 
که کفران نعمت می کنند( مثالی زده است: منطقه 
آبادی که امن و آرام و مطمئن بود. )نحل آیه 112(
 اینها نمونه هایی است که قرآن به مسئله امنیت 
و ارزش و جایگاه آن اشــاره می کند. البته با توجه 

به آیاتی که به مســئله آثار و کارکردهای روانی و 
اجتماعی و فردی و جمعی و نیز دنیایی و اخروی 
امنیت  پرداخته است، می توان از آنها به ابعاد دیگر 
اهمیت و ارزش و جایگاه امنیت در بینش و نگرش 

قرآنی دست یافت.
آثار و کارکردهای امنیت

پیش از آن که به مسئله آسیب شناسی امنیت 
اجتماعــی بپردازیم به برخی از آثار و کارکردهای 
امنیت اشاره می شود تا ارزش و جایگاه امنیت به 

خوبی دانسته شود.
۱- کسب آرامش روحی

قرآن برای امنیت کارکردهایی در ابعاد و مسائل 
متعدد و متنوع قائل است. از مهم ترین آثار امنیت 
می توان به حوزه روان شــناختی آن اشاره کرد که 

شــخص از نظر روانی به آرامش دســت می یابد. 
آرامش مسئله ای روحی است که فقدان آن موجب 
می شود که انسان کاری را نتواند به درستی انجام 
دهد. فقدان آرامش به معنای فروپاشــی سالمت 
شخص شخصیت سالم کسی است که در آرامش به 
سر می برد. بنابراین امنیت اجتماعی موجب می شود 
که شخص خود را از نظر جانی و عرض و آبرو در 
خطر نیابد و همین مسئله خود موجب می شود تا 
از نظر روحی و روانی نیز در آرامش قرار گیرد. البته 
امنیت اجتماعی، علت اصلی آرامش انسان نیست 

ولی یکی از علل و عوامل تحقق آرامش است.
۲- رشد و تکامل انسان

دیگر اثر و کارکردی که می توان برای امنیت 
گفت رشــد و تکامل انسان است. به این معنا که 
انسان در زمانی که احساس امنیت بکند می تواند 

ظرفیت و استعدادهای خویش را بارور سازد.

 امنیت اســت که به همــگان این فرصت را 
می بخشــد تا در فضایی آرام و مطمئن به عبادت 
اشــتغال ورزد. قرآن امنیت را زمینه ساز رویکرد 
مردم به عبادت خدا دانسته و می فرماید: خداوند 
به کسانی از شما که ایمان آورده... وعده می دهد 
که... ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند... 
)نور آیه 55( و همچنین می فرماید: پس پروردگار 
این خانه )کعبه( را بپرســتند که... پس از خوف و 

ترس به آنان امنیت بخشید. )قریش آیه 3 و4(
بنابراین امنیت، فضایی را فراهم می آورد تا هر 
کس بتواند کماالت خود را بروز و ظهور دهد؛ زیرا 
کماالت انســانی در بینــش و نگرش قرآنی از راه 
بندگی و طاعت خدا و آموزه های آن پدید می آید 
و اگــر قرآن از عبودیت ســخن می گوید به یک 

معنا همان راه تکاملی بشــر است چنان که پیامبر 
اکرم)ص( از همین راه به قاب قوسین او ادنی )نجم 

آیه 9( رسید.
در آیه دیگری قرآن به این مسئله اشاره می کند 
که دفع ستمگران به کمک همین انسان ها از راه 
جنگ یکی از راه هایی است که زمینه مناسب برای 
عبادت و بندگی را فراهم می آورد. به این معنا که 
می فرماید اگر جنگ نبود و برخی از ســتمگران 
به کمک جنگ دفع نمی شــدند و شرشان از سر 
مومنان برداشته نمی شد، خانه های عبادت از مسجد 
و کلیســا و کنیسه از میان می رفت و راه بندگی و 
عبودیت بسته می شد که این به معنای بسته شدن 

راه کمال بشر بود.
بنابراین با توجه به بینش و نگرش قرآن می توان 
گفت که امنیت بســتر و زمینه ساز تکامل بشر و 

راهی برای رسیدن انسان به خالفت الهی است.

۳- دستیابی به حق و علم
قرآن همچنیــن امنیت را بســتری می داند 
که در سایه آن انســان ها می توانند به تحقیقات 
و پژوهش هایی دســت زنند که ایشان را به حق 
برســاند. به این معنا که برای دستیابی به دانش و 
رســیدن به حق می بایست بستر امنیتی مناسبی 
فراهم شود وگرنه کسی که از نظر امنیت در شرایط 
مساعدی نیست نمی تواند به پژوهش و تحقیقات 
علمــی بپردازد و به دانش آمــوزی اقدام کند و به 
حق و حقانیت دســت یابد. از این رو از کسانی که 
در جســت وجوی حق هســتند می خواهد که در 

شرایط امنیت به این کار اقدام کند و بر مومنان و 
جامعه اســت تا شرایط امنیتی را برای محققان و 
جویندگان حق و حقیقت فراهم آورند. )توبه آیه 6(

۴- زمینه ساز رفاه و آسایش
در دنیــای مادی نیز کارکردهــای امنیت را 
می توان رفاه و فراوانی نعمت دانست. قرآن امنیت را 
زمینه ساز مناسب برای رفاه و آسایش بشر می داند و 
می فرماید که جامعه نمونه جامعه ای دارای امنیتی 
است که همه گونه روزی به سوی آن سرازیر است. 
)نحل آیه 112 و نیز قصص آیه 57 و بقره آیه 126(

۵- افزایش گردشگری
افزایش گردشگری و درآمدها و نعمت هایی که 
از این راه به جامعه دارای امنیت سرازیر می شود از 
دیگر آثار و کارکردهای امنیت اســت که قرآن در 

آیه 18 سوره سبا بدان اشاره کرده است.
آسیب شناسی امنیت

قرآن به صراحت نشان می دهد که کفر و شرک 
و نیز کفران نعمت های الهی مهم ترین عامل برای 
از دست دادن امنیت اجتماعی است. جامعه ای که 
دچار کفر و کفران نعمت می شــود، دچار خوف و 
ترس می شود و در نتیجه آن امنیت روحی و روانی 
فردی و جمعی به خطر می افتد و جامعه ای که دچار 
فقدان امنیت می شــود نه تنها سالم نیست بلکه 
دچار بحران جمعی روانی می شود که خدا از این 
مسئله به فقدان آرامش جمعی یاد می کند. )نحل 
آیه 112( این گونه است که تولید کاهش یافته و 
فقر و گرسنگی دامنگیر جامعه می شود و خوف و 
ترس از عملکردهای خویش، از آنان سلب آرامش 

می کند. )همان(
قرآن به اقوام و جوامع انسانی هشدار می دهد 
که یکی از مهم ترین عوامل سلب امنیت اجتماعی 
کفر و کفران نعمت است. )شعراء آیه 142 و 146(
از دیگر عواملی که می تــوان به عنوان عامل 
فقدان امنیت اجتماعی از نظر قرآن برشمرد، عامل 
آدم ربایی اســت. قرآن نعمت امنیت را از این نظر 

مورد توجه قرار داده است و می فرماید که ما برای 
قریشــیان شهر مکه را حرم امنی قرار داده ایم که 

این نعمت بزرگی است.
 در گزارش های قرآنی و تاریخی بی شــماری 
بــه این مــورد برخورد می کنیم کــه مردمانی با 
یورش های روزانه و شــبانه از خانه و کاشانه خود 
ربوده شده و یا گروگان گرفته می شدند. این مسئله 
موجب شده بود تا دیوارهایی دور شهرها و آبادی ها 
بکشــند، با این همه باز با یورش های دشمنان و 
حاشیه نشــینان ربایش صورت می گرفت. قرآن از 
آدم ربایــی و گروگان گیری به تخطف یاد می کند 
که به معنا و مفهوم ربایش است. در آیه 67 سوره 

عنکبوت به مســئله امنیتی که از این لحاظ برای 
مردمان قریش و مکه پیش آمده اشاره می کند و 
آنان را به این نعمت توجه می دهد تا قدرشــناس 

آن باشند.
بنی اسرائیل همین آدم ربایی را به عنوان توجیه 
مطرح کرده و از پیروی حضرت موسی)ع( سر باز 
می زنند و می گویند که می ترسیم اگر از تو پیروی 
کنیم ما را برباینــد و به گروگان بگیرند. )قصص 

آیه 57(
خداونــد با بازخوانی علــل و عوامل آدم ربایی 
به دو مســئله توجه می دهد. نخست اینکه دوری 
از خــدا و کفر به نعمت های وی را علت عمده ای 
برای آدم ربایی و فقدان امنیت در این حوزه مطرح 
می سازد )نحل آیه 112( و از سوی دیگر به مسئله 
کاهــش جمعیتی و فقدان قدرت اشــاره کرده و 
می فرماید که قلت و استضعاف یکی دیگر از علل 
و عوامل آدم ربایی و گروگان گیری اســت. خداوند 
در سوره انفال آیه 26 این مسئله را این گونه مطرح 
می ســازد که چون شما در زمین از نظر تعداد کم 
بودید و نیز در استضعاف قرار داشتید و قدرت در 
اختیار دیگران بود از این رو دیگران به شما هجوم 
آورده و امنیت شــما را از میان می برند. بنابراین 
افزایش جمعیتی و نیز وجود دولت و قدرت می تواند 
حافظ امنیت باشد. همان گونه که فقدان آن دو از 

علل مهم این نوع ناامنی به شمار می آید.
از دیگر عللی که قرآن در آسیب شناسی فقدان 
امنیت بیان می کند مسئله افشای اخبار امنیتی و 
ســری کشور و جامعه اســت که موجب می شود 
دشــمن با آگاهی از اطالعات به دســت آمده به 
جامعه هجوم آورده و امنیت کشــور و جامعه را با 

خطر جدی مواجه سازد. )نساء آیه 82(
علل و عوامل دیگــری را قرآن برای ناامنی و 
گســترش آن در جامعه برمی شــمارد که در این 
نوشــتار نمی توان به همه آنها پرداخت و در اینجا 

به همین مقدار بسنده می شود.


