اخبـــار

درگذشتـگان
ناصرالدین انصاری

حجتاالسالم و المسلمین دعاگو
شمیران تهران بود.
آقای حاج شیخ محسن دعا گو ،امام جمعه
ِ
وی در ســال 1331ش (1371ق) در تربت حیدریه زاده شــد و طلبگی را در زادگاهش آغاز نمود .پس از آن به
مشــهد ّ
مقدس آمد و ادبیات و ســطوح عالیه را در محضر حضرات آیات :ادیب نیشــابوری ،حجت هاشــمی،
واعظ طبســی ،واعظی خاوری ،رضازاده ،سیدحســن صالحی ،میرزا محمد اشــکذری و ســیدعلی خامنهای
فرا گرفــت و پــس از آن به قم آمد و در دروس آیات عظام :سیدموســی شــبیری زنجانی ،میــرزا جواد تبریزی و
وحید خراسانی حاضر شد و بهرههای فراوان برد.
او از دوران جوانــی ،از مبــارزان و مجاهــدان راه انقــاب اســامی و از پیــروان شــجاع و نتــرس و بیامــان امــام
خمینی بود که مردانه میجوشید و میکوشید و میخروشید و دائم از شهری به شهر دیگر متواری و فراری
بــود و ســخنرانیهایش کوبنــده و توفنــده بــود .او در ســال  1351در مشــهد دســتگیر و زندانــی شــد و پــس از
آزادیاش ،در ســال  1353از مشــهد متــواری شــد و بــا نامهــای مســتعار در اســتانهای مختلف :خراســان،
تهــران ،مازنــدران ،گیــان و هرمزگان به ســخنرانی میپرداخت تا آنکه در تهران در ســال  1355زندانی شــد
و تــا آذرمــاه  1357در زنــدان بــه ســر برد تا آنکه بــا وقوع انقالب اســامی از زنــدان آزاد گردید .پــس از پیروزی
انقالب اسالمی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران ،دادگاه ویژه روحانیت ،هیأت منصفه مطبوعات ،شورای
ائمــه جمعه کشــور ،شــورای سیاســتگذاری صدا و ســیما و امــام جمعه شــمیران و نماینده رهبــری در امور
دانشجویان آسیا و اقیانوسیه بود.
از وی کتاب «خاطرات دعا گو» به چاپ رسیده است.
وی بر اثر بیماری کلیوی ،در عصر شــنبه  29شــهریورماه 1393ش ،در  62ســالگی بدرود حیات گفت و مقام
معظم رهبری در سوگش فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت روحانــی مبــارز و غیــور مرحوم حجةاالســام آقای حاج شــیخ محســن دعا گو رحمــةاهلل علیه را به
خانــدان محتــرم ایشــان ،همســر و فرزنــدان و دیگــر بازمانــدگان و عالقمندان تســلیت میگویــم .تالشهای
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ارجمند در دوران مبارزات نهضت اســامی در مشــهد و خدمات گســترده در مسئولیتهای گونا گون پس از
انقالب ،بخشــی از زندگینامه این روحانی پرتحرک اســت که به فضل الهی ،مشمول رحمت و قبول حضرت
حق خواهد بود انشاءاهلل.
سیدعلی خامنهای؛  30شهریور 1393



آیتاهلل انتشاری نجفآبادی
حضرت مستطاب آیتاهلل حاج شیخ علی انتشاری نجفآبادی ،یکی از علمای تهران به شمار میرفت.
فقیــد ســعید در ســوم بهمــن ســال 1312ش (1352ق) ،در نجفآبــاد بــه دنیا آمــد و در نوجوانــی به تحصیل
علوم دینی روی آورد و ادبیات و شــرح لمعه را در زادگاهش آموخت .ســپس به قم آمد و ســطوح عالیه را نزد
حضــرات آیــات :منتظری (مکاســب و شــرح منظومه و مبحث نفس اســفار) ،مشــکینی (رســائل) و ســلطانی
طباطبایی (کفایه) آموخت و همزمان به درس تفسیر عالمه طباطبایی هم حاضر شد و پس از آن به دروس
خــارج آیــات عظــام :آقــای بروجــردی ( 5ســال درس خارج فقــه) و امام خمینی ( 8ســال درس خــارج فقه و
اصول) رفت و مبانی علمیاش را اســتوار ســاخت .در ســال 1343ش به دســتور امام خمینی رهســپار تهران
شــد و امامت جماعت مســجد کمیل – واقع در نارمک – را پذیرفت و حدود  50ســال به تبلیغ دین و ارشــاد
مؤمنین و تألیف و تدریس و تفسیر قرآن اشتغال داشت.
از آثار چاپیاش کتاب «آفاق معرفت»  -دربارهٔ توحید – است که در سال 1385ش به چاپ رسیده است.

1

آن مرحــوم در  82ســالگی ،در  15مــرداد 1394ش برابــر با  25شــوال 1436ق – ایام شــهادت امام صادق(ع)
– درگذشــت و پیکــر پا کــش پس از تشــییع و نماز آیتاهلل سیدهاشــم حمیــدی ،به قم انتقال داده شــد و در
قبرستان باغ بهشت به خا ک سپرده شد.

آیتاهلل قبلهای خویی
حضرت آیتاهلل آقای حاج میرزا خلیل قبلهای خویی ،یکی از علمای محترم تهران بود.
آن مرحوم در ســال 1304ش (1344ق) ،در خوی زاده شــد و در ســال 1320ش به تحصیل علوم دینی روی
آورد و ادبیات و ســطوح را نزد حضرات آیات :ســیدعلیاصغر خویی ،شــیخ جابر فاضلی ،میرزا حســن فقیه و
ســیدابراهیم علوی خواند .ســپس در 1324ش به قم آمد و سطوح عالیه را از محضر حضرات آیات :سلطانی
طباطبایی (رســائل) ،میرزا محمد مجاهدی تبریزی (مکاســب) ،مرعشــی نجفی (کفایه) و تفسیر و بخشی از
اســفار را از مرحوم عالمه طباطبایی و شــرح منظومه را هم از آیتاهلل میرزا اســحاق آســتارایی آموخت و پس
از آن به دروس آیات عظام :آقای بروجردی و آقای حجت حاضر شــد و مبانی علمیاش را اســتوار ســاخت و
در کنار آن به تدریس ســطوح هم پرداخت .در ســال 1333ش رهســپار نجف اشــرف شــد و در دروس آیات
عظام :آقای خویی ،آقای حکیم و آقای سیدعبدالهادی شیرازی شرکت کرد و به سال  1336به قم بازگشت
و یکســره بــه دروس آیــات عظام :امام خمینی ،شــریعتمداری ،گلپایگانی و محقق داماد حاضر شــد و مبانی
 .1با سپاس از استاد حاج شيخ حسين حلبيان اصفهانی.
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علمــیاش را إحــکام و اســتوار ســاخت .در ســال 1363ش بــه تهران آمــد و به اقامــه جماعت و ســخنرانی در
هیأت مذهبی پرداخت و از سال 1363ش نیز به تدریس علوم قضایی و فقه و اصول و حقوق در دانشگاهها
و تدریــس ســطوح عالیــه در مدرســه مروی پرداخت .از آیتاهلل العظمی مرعشــی نجفی و آی ـتاهلل حاج میرزا
خلیل کمرهای اجازه روایت و از آیتاهلل سیدصادق روحانی هم اجازه اجتهاد داشت .وی عضو هیأت علمی
دانشــگاه علوم قضایی بود و در ســال 1385ش از ســوی دانشکده از مقام علمی و کوششهای او در تألیف و
تدریس تجلیل به عمل آمد.
آثارش عبارتند از:
الف) تألیفات چاپی

ب ) کتابهای غیرچاپی

 .1قواعد فقه (بخش جزا 2 ،ج)

 .1تقریرات درس فقه آیتاهلل بروجردی (خمس)

 .2آیات االحکام (حقوق مدنی و جزایی)

 .2تقریرات درس فقه آیتاهلل حجت (بیع)

 .3علم اصول در فقه و قوانین موضوعه

 .3تقریرات درس اصول آیتاهلل خویی

 .4علی (ع) و نامههایش ( 2ج)

 .4آراء علمین شریفین :آیتاهلل خویی و امام

 .5ارث

خمینی

 .6حقوق جزای عمومی از دیدگاه فقه امامی
 .7مجموعه مقاالت (در مجله دیدگاههای حقوقی)
آن مرحوم ســالها در تهران به تدریس و تألیف اشــتغال داشــت تا ســرانجام در  91سالگی ،در روز جمعه ّاول
مرداد  1395ش ( 17شــوال المکرم  1437ق) بدرود حیات گفت و پیکر پا کش پس از تشــییع در روز شــنبه 2
مرداد و نماز حجتاالسالم و المسلمین آقای دکتر احمد احمدی بر آن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
– علیه السالم – به خا ک سپرده شد.

آیتاهلل شمس نجفآبادی
آیتاهلل حاج شیخ محمود شمس نجفآبادی یکی از علمای تهران بود.
آن مرحــوم در ســال 1303ش (1343ق) در نجفآبــاد زاده شــد و در نوجوانــی بــه اصفهــان رفــت و ســطوح را
فرا گرفــت و پــس از آن بــه قــم آمــد و در دروس آیات عظام :آقای بروجردی و امام خمینی حاضر شــد و پس از
ســالیانی بــه تهران رفــت و در دروس حضــرات آیات :سیدابوالحســن رفیعی قزوینی و شــیخ محمدتقی آملی
شــرکت کرد و مبانی علمیاش را اســتوار ساخت .ســپس به دعوت اهالی کن و درخواست حضرات :مهدوی
کنــی و باقــری کنــی بــه کن رفــت و ّ
مدتــی در آنجا اقامــت گزیــد و در جریان پیــروزی انقالب اســامی و جنگ
ّ
تحمیلی نقش اساســی در بســیج و بیدارگری مردم داشــت .ســپس به تهران آمد و در محله باغ فیض سا کن
شــد و چندین دهه امام جماعت مســجد باغ فیض بود و شــا گردانی همانند شــهید عباســعلی ناطق نوری
(نماینده شهید مردم نور) را تربیت کرد.
وی در  90ســالگی عصر روز جمعه  31مرداد 1393ش ( 25شــوال 1435ق) بدرود حیات گفت و پیکر پا کش
روز یکشــنبه  2شــهریور ،پس از تشــییع و نماز آیتاهلل شــبیری زنجانی در امامزاده باغ فیض به خا ک سپرده
شد .مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم عامل ّربانی مرحوم آیتاهلل حاج شیخ محمود شمس نجفآبادی
سالبیستوهفمت،مشارۀسوم،مــردادوهشریــور1395
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درگذشتاگن
رحمةاهلل علیه را دریافت کردم .این حادثه نا گوار ضایعهای برای حوزه علمیه و روحانیت و جامعه مذهبی
تهــران و بهویــژه ارادتمنــدان و شــا گردان ایشــان و جوانانی که از مجالــس پرفیض و درسهای ســازنده این
ّ
معلم اخالق بهره میبردند بود .اینجانب تســلیت صمیمانه خود را به آن بیت شــریف و بازماندگان تقدیم
داشتهّ ،
علو درجات آن فقید سعید را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
ّ
سیدعلی خامنهای
دوم شهریور 1393

آیتاهلل خاتمی زنجانی
حضرت مستطاب آیتاهلل آقای حاج شیخ محمدتقی خاتمی ،عالم بزرگ زنجان به شمار میرفت.
معظم له در اول خرداد سال 1345( 1305ق) ،در روستای «شیخ جابر»  -از توابع زنجان – زاده شد .پدرش
مرحوم حجةاالســام و المســلمین شــیخ بخشــعلی خاتمی ،امام جماعت و روحانی منطقه خویش بود که
بعدها سا کن زنجان شد .وی تحصیالت نخستین خود را در زنجان نزد حضرات آیات :شیخ جالل اصحابی
و شــیخ اســحاق صائینی آغاز کرد و در ســال 1324ش رهســپار قم شــد و ســطوح را از حضرات :شــیخ احمد
رضوانی زنجانی ،شــیخ علی زنجانی و شــیخ احمد شــکوری فرا گرفت و پس از آن در ســال 1330ش به نجف
اشــرف رفــت و ســطوح عالیــه را نزد حضــرات آیات :ســیدعبدالعلی ســبزواری ،ســیدمحمد روحانی و شــهید
سیداســداهلل مدنی آموخت و پس از آن به دروس آیات عظام :آقای حکیم ،آقای خویی و میرزا باقر زنجانی
حاضر شد و بهرههای فراوان برد .در سال 1334ش به قم بازگشت و به دروس آیات عظام :آقای بروجردی،
سیدمحمد محقق داماد و سیدصادق روحانی حاضر شد و بهرههای بسیار برد .در سال 1339ش به زنجان
بازگشــت و به تدریس و اقامه نماز جماعت در مســجد ســید و خدمات دینی و اجتماعی پرداخت و بیش از
نیمقــرن چــراغ علم را در حوزه زنجان پرفروغ نگاه داشــت و شــا گردان فراوان همچــون آقایان :داود فیرحی،
سیدزین العابدین صفوی ،یوسف فتحی ،کریم خانمحمدی ،جعفر رحیمی ،بشیر ّ
مقدمی ،مجید هادی،
قاســم احمدی ،حســن بیات ،علی حســنی و شــیخ علی خاتمی پرورش داد .او الگوی نظم و تواضع و تعبد
دینــی و رعایــت مســتحبات بــود و تقید به نوافل یومیــه و لیلیه و قرائــت ادعیه و قرآن و روزههای مســتحبی
داشت.
در آبان  1392محفل نکوداشت وی برگزار گردید و کتاب «مردی از تبار علم و عمل» درباره او به چاپ رسید.
ســرانجام آن عالــم بزرگــوار در  88ســالگی ،در روز جمعه  17بهمــن 1393ش ( 16ربیعالثانــی 1436ق) بدرود
حیات گفت و پیکر پا کش روز شنبه پس از تشییع جنازه با شکوه و نماز حجةاالسالم حاج شیخ علی خاتمی
– برادرزادهاش و امام جمعه زنجان – در گلزار شهدای زنجان به خا ک سپرده شد.

آیتاهلل معین السادات انجدانی
مرحوم آیتاهلل سیدصدرالدین معین السادات ارا کی یکی از علمای مشهور ارا ک بود.
وی در ّاول فروردین 1310ش در روستای «انجدان» ارا ک زاده شد و در اوان نوجوانی به تحصیل علوم دینی
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روی آورد و در مدرسه سپهدار ارا ک سطوح را فرا گرفت .در سال 1328ش به قم آمد و پس از تکمیل سطوح
عالیه به دروس آیات عظام :آقای بروجردی ،امام خمینی ،آقای گلپایگانی و آقای ارا کی حاضر شد و مبانی
علمیاش را اســتوار ســاخت .در ســال 1344ش به زادگاهش بازگشــت و حدود نیمقرن به خدمات علمی و
دینی همچون :امام جماعت پنجاهســاله در مســجد کربالیی ابوالحســن و تدریس ســطوح عالیه در مدرســه
سپهداری و بیش از  20سال امامت جمعه موقت ارا ک و تربیت طالب و تبلیغ دین اشتغال داشت.
آن مرحــوم در  84ســالگی ،در صبح روز دوشــنبه  14دی 1394ش ( 23ربیــع المولود 1437ق) بدرود حیات
گفت و پیکر پا کش صبح روز سهشنبه  15دی با حضور هزاران نفر از مردم تشییع و پس از نماز آیتاهلل ّ
دری
نجفآبادی بر آن در بهشت زهرای ارا ک به خا ک سپرده شد.

آیتاهلل عبادی بیرجندی
حضرت مستطاب آیتاهلل حاج سیداحمد عبادی بیرجندی عالم بزرگ شهر خوسف بود.
وی در ســال 1311ش (1351ق) در خوســف – از توابع بیرجند  -زاده شــد .پدرش حجةاالســام ســیدحیدر

عبــادی و مــادرش نــواده آیــتاهلل حــاج میرزاعلــی خوســفی – از روحانیــون مشــهور منطقــه – بــود .او پــس
از تحصیــات ابتدایــی رهســپار بیرجنــد و مشــهد مقــدس و ســپس قم گردید و بــه ّ
مدت  11ســال –  1338تا
1349ش -از دروس آیــات عظــام :آقــای بروجــردی ،امــام خمینــی و آقــای گلپایگانــی بهره برد و از دوســتان
صمیمــی مقــام معظــم رهبــری بود؛ به گونهای که معظم له در ســفر خویش به خراســان جنوبی از ایشــان و
خاطــرات دوران طلبگیشــان یــاد کــرده و از او بــه عنوان روحانــی انقالبی و مجاهد نام بــرد .وی در  1349به
زادگاهش بازگشت و به خدمات دینی و اجتماعی پرداخت و بیش از چهل سال امام جماعت مسجد جامع
خوســف بود .او نقش مؤثری در جریان مبارزات انقالب اســامی و جنگ تحمیلی داشــت و در جریان دفاع
مقدس فرزندش سیدعبدالکریم عبادی هم به خیل شهیدان اسالم پیوست.
بــرادرش مرحــوم آیــتاهلل ســیدمهدی عبــادی – امــام جمعــه مشــهد ّ
مقــدس – و فرزنــدش حجةاالســام
سیدمحمدباقر عبادی – امام جمعه بیرجند – میباشد.

وی در  83ســالگی در صبح روز سهشــنبه  12آبان 1394ش ( 20محرم الحرام 1437ق) بدرود حیات گفت و
روز چهارشنبه  13آبان در گلزار شهدای خوسف به خا ک سپرده شد.
مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حجةاالسالم و المسلمین جناب آقای حاج سید علیرضا عبادی
درگذشت اخوی مکرم ،ابوالشهید مرحوم حجةاالسالم و المسلمین آقای حاج سیداحمد عبادی طاب ثراه
را به جنابعالی و خانواده و فرزندان و بازماندگان محترم تســلیت میگویم و رحمت و رضوان الهی را برای آن
فقید سعید مسألت مینمایم.
ّ
سیدعلی خامنهای
 13آبان 1394
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حجةاالسالم پیشوایی مالیری
حضرت مستطاب حجةاالسالم و المسلمین آقای حاج شیخ ابراهیم پیشوایی مالیری یکی از فضالی حوزه
علمیــه قــم بــه شــمار میرفــت .وی در حــدود 1314ش در مالیــر زاده شــد و در حــدود 1330ش به قــم آمد و
دروس سطوح را نزد مرحوم آیتاهلل مشکینی فرا گرفت و به افتخار دامادی او نائل آمد.
ســپس بــه درسهــای آیــات عظام :امــام خمینی و گلپایگانی حاضر شــد و پــس از پیروزی انقالب اســامی از
ســوی امام خمینی به امامت جمعه سروســتان – اســتان فارس – برگزیده شــد و سالها در آنجا به خدمات
دینی و علمی اشتغال داشت.
آثار چاپیاش عبارتند از:
 .1واژههای اخالقی از اصول کافی
 .2خالفت و والیت حضرت علی(ع)
 .3خداشناسی از دیدگاه یهود ،نصارا و اسالم
وی در  80سالگی ،در روز دوشنبه  20مهرماه 1394ش ( 28ذیحجة الحرام 1436ق) درگذشت.

حجةاالسالم قهفرخی
حضــرت مســتطاب حجةاالســام و المســلمین آقــای شــیخ عبدالعلی سرشــاد قهفرخــی ،از علمــای معروف
استان چهارمحال و بختیاری و سا کن فرخشهر بود.
آن مرحوم در حدود 1310ش (1350ق) در فرخشــهر زاده شــد و در نوجوانی به اصفهان آمد و پس از تکمیل
تحصیــات خویــش بــه زادگاهــش بازگشــت و بــه تأســیس حــوزه علمیه قائمیــه و اقامــه جماعــت و مقابله با
سیاســتهای رژیــم پهلــوی و مبارزه با بهائیت و رســیدگی به امــور نیازمندان و مســتمندان و تبلیغ دین در
شهرهای مختلف بهویژه آبادان و جلوگیری از گسترش صوفیگری و تربیت بیش از پانصد طلبه در طول 60
ســال اقامت خویش در فرخشــهر پرداخت .در طول انقالب اســامی به مبارزه با رژیم شــاه برخاست و پس از
پیروزی انقالب هم نقش اساســی در بســیج مردم به ســوی جبههها داشت و فرزند شهیدش محمدحسین
سرشاد را هم تقدیم کاروان شهیدان اسالم نمود.
ایشــان ســرانجام در حدود  85ســالگی ،در جمعهشــب  5تیر 1394ش ( 9ماه رمضان 1436ق) بدرود حیات
گفت و پیکر پا کش در همانجا به خا ک سپرده شد.
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حجةاالسالم محامدی
حضرت مســتطاب حجةاالسالم و المســلمین آقای حاج شیخ محمدجواد محامدی از علمای مشهور بابل
بود.
ّ
وی در ســال 1311ش (1351ق) در روســتای «کله بســت»  -که ا کنون هادیشــهر نامیده میشــود – از توابع

بابلســر در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد .پــدرش مرحــوم آیــتاهلل حــاج شــیخ محمدکاظــم محامــدی – از
شا گردان آیتاهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری – و ّ
جدش آیتاهلل حاج شیخ حسن محامدی بود.
در  22ســالگی (1323ش) بــرای تحصیــل علــوم دینــی بــه بابل آمــد و دروس خویــش را نزد حضــرات آیات :پدر
بزرگوارش ،شیخ محمد محقق بهشتی ،شیخ زین العابدین عدنانی و شیخ یعقوب ابوالحسنی آغاز کرد و سپس
در 1325ش به قم آمد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات :شیخ محمد ال کانی رشتی ،شهید مرتضی مطهری،
شهید صدوقی ،حاج شیخ ابوالفضل زاهدی قمی و سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی به پایان رساند و پس
از آن به دروس آیتاهلل العظمی بروجردی ،امام خمینی و آیتاهلل گلپایگانی حاضر شد و بهرههای فراوان برد.
سپس در سال 1346ش به بابل بازگشت و به خدمات دینی و اجتماعی پرداخت و حدود نیمقرن به تدریس و
کار مردم و رفع اختالفات و تعظیم شعائر الهی (احیای مراسم دینی و دعای ندبه)
اقامه جماعت و گرهگشایی از ِ
و مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت .به دلیل زهد و تقوا و ساده زیستی و اخالق پسندیده و مردمیبودنش ،سخت

دل مردم جای گرفته بود و همه از او به بزرگی و نیکی یاد میکردند.
در ِ
ســرانجام در  83ســالگی ،در روز سهشــنبه  29اردیبهشــت 1394ش ( 30رجب الخیر 1436ق) بدرود حیات
گفت.

آیتاهلل عالئی
مرحوم آیتاهلل آقای حاج سیدحسین عالیی یکی از اساتید و علمای مشهد ّ
مقدس بود.
آن مرحــوم در ســال 1311ش (1351ق) در تربت حیدریه زاده شــد و در نوجوانــی به تحصیل علوم دینی روی
آورد .نخست ادبیات را نزد ادیب نیشابوری و شرح لمعه را هم نزد آیتاهلل حاج میرزا احمد مدرس یزدی و
سطوح عالیه را هم نزد آیات :میرزا جواد تهرانی و میرزا هاشم قزوینی فرا گرفت و پس از آن به دروس آیتاهلل
العظمی میالنی حاضر شــد و بهرههای فراوان برد و همزمان به تدریس ســطوح عالیه (در مســجد گوهرشاد)
و اقامه جماعت (در مســجد معتمد عیدگاه ،در بازار رضا) و بنای مســجد و حســینیه امیرالمؤمنین (در بلوار
چمن) و اقامه جماعت در آن پرداخت .وی نزدیک به نیمقرن در مســجد گوهرشــاد به تدریس تفســیر قرآن
و خارج فقه پرداخت و شا گردان بسیار پرورش داد.
فقیــد ســعید در  83ســالگی ،در روز چهارشــنبه  18شــهریور 1394ش ( 25ذیقعــدة الحــرام 1436ق) بــدرود
حیات گفت و پیکر پا کش پس از تشییع و نماز جناب حجةاالسالم و المسلمین آقای حسین انداربی بر آن
در بهشت رضا (ع) به خا ک سپرده شد.
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