
موتــور  لکیــت  ما شناســنامه 
ســیکلت بهــرو 125 قرمز مدل 
شــهربانی  شــماره  بــه   1390 
ه  ر شــما و   3 7 1 6 2 / 1 1 8
شــماره  و   3165494 موتــور 
شاســی 9089832 بنــام علــی 
بخشی بجستانی مفقود گردیده و 
فاقد هرگونه اعتبار قانونی است.

اینجانب اسحق قره باش مالک خودرو 
سمند ایکس 7 مدل 1381 به شماره 
شــماره   32908111221 موتــور 
شاســی 81210575 و شماره پالک 
166ن 57- ایران 69 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
سند مذکور را نموده است لذا چنانچه 
هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور 
را دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خــودرو واقــع در پیکان شــهر تهران 
ساختمان سمند مراجعه نماید و بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

بدینوســیله اعــالم مــی دارد 
شــرکت  فعالیــت  پروانــه 
کشتیرانی ترنگ دریا به شماره 
پروانه 2741 و شناســه ملی 
10103740949 بــه تاریخ 
صدور پروانه 1395/10/13 
تا تاریخ خاتمه 1399/6/31 
بــه مدیریــت عاملــی آقــای 
محمودرضا عیاری از ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط گردیده 

است.

خــودرو:  فروش  ســند 
ماکسیما 1381  نیسان 
شاســی:  شــماره  بــه 
 PKLHA33CDL100439
 : ر تــو مو ه  ر شــما و 
و   VQ0 5 2 7 5 0 9 B

شــماره انتظامــی: 135 
هـ 45 ایران 11 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســبز(  مالکیت)بــرگ  شناســنامه 
خودرو ســواری تیبا 2 مدل 1397 
بــه شــماره انتظامــی 184س57 
تــور  مو ره  شــما  31 یــران  ا
شــماره  و    M15/8673052
 NAS821100J1191249 شاسی
بنام رضــا الماســیان فرزند توکل 
شماره ملی 4070717625 مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

شــماره  دانشــجویی  کارت 
خانــم  بنــام   952121053
ملیکه مازنی فرزند حسین به 
ملی 0890475903  شماره 
دانشــجوی مقطــع دکتــرا از 
دانشگاه علوم پزشکی ایران 
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

جی ال ایکــس  پــژو  اســناد 
مــدل 93 بــه شــماره موتور 
124K0474581 و شاســی 
 NAAM01CA3EK646428
رنگ خاکستری متالیک مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

کارت دانشــجویی آقــای بنیامین 
کوهستانی جوان فرزند احمدرضا 
به شماره دانشجویی 9742093 
 3611389390 ملــی  کــد  و 
دانشــجوی رشــته مهندسی برق 
دانشــگاه  از  کارشناســی  مقطــع 
سیســتان و بلوچستان)نیکبخت( 
مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

گردید.

ســند مالکیــت پرایــد مدل 
1384 رنگ مشکی پالک 20 
ایــران 879 د 76  شــماره 
  S1442284176397 شاسی
موتور 01161990  شــماره 
بــه نام خانــم ســکینه کیانی 
گل شوری مفقود و فاقد اعتبار 

می باشد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
پیکان وانت به شماره پالک 736 
ق 26 - ایران 24 به رنگ سفید 
شیری مدل 1388 و شماره موتور 
11488024483 و شماره شاسی 
 NAAA36AA29G851998
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت هوشــمند شماره 
کامیــون   2113551
خــاور 808 به شــماره 
 79 ع   675 انتظامــی 
-ایــران 31 مفقــود از 
درجه اعتبار ساقط است.

امالک فرهنگ نور 
فروش ویالهای شیک و نوساز در منطقه 
سرسبز شمال نور نوشهر رویان چمستان 
از 200 م به باال با شرایط خوب و اقساط 

مناسب و مشاوره رایگان
09113974578 ابراهیمی

09128393552 رجبی
09119226441 قوجین
09119155096 محمدی

مناسب بانکها و برندها
164 متر، بر مقدس اردبیلی، 
محــدوده پاالدیوم لوکیشــن 

تکرار نشدنی

 09128881194
ایزدی

ســی  مهند م  نظــا نــه  ا و پر  
شــماره  بــه  امیراحمــدی  مجیــد 
ر کا بــه  ل  شــتغا ا نــه  ا و  پر

 0-10-300-65386
زی  شهرســا ره  شــما و 
10332440 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.

سند مالکیت و برگ سبز پراید 
قرمز مدل 83 به شماره پالک 
42- 197 ل 34 و شــماره 
موتور 00733296 و شاسی 
 s 1 4 1 2 2 8 3 2 6 5 3 3 7
مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
سواری پراید مدل 1388 برنگ 
نقر ه ای متالیک به شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   3116323
 S1412288331442 و شماره 
انتظامــی 436 ه  13- ایران 69 
بنام عباس شافعی سنزیقی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( 
خــودرو ســواری تیبــا 2 هاچ بک 
مدل 1395 به رنگ مشکی متالیک 
ص   578 انتظامــی  شــماره  بــه 
42 ایــران 93 و شــماره موتــور 
 M15/8301155 و شماره شاسی 
 NAS821100G1053884 به نام 
محمدرضا چمن فر مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی وانت آریسان مدل 
1394 بــه رنگ ســفید روغنی 
بــه شــماره انتظامــی 383 ص 
71 ایــران 18 و شــماره موتور 
 118J0006282و شماره شاسی 
 NAAB66PE9FV518964CNG

به  نام قاسم گوهری صالح مفقود 
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

ســبز(  مالکیت)بــرگ   شناســنامه 
خودرو ســواری پراید  131SEمدل 
1395 بــه شــماره انتظامــی 219 
موتــور  شــماره  ایــران 31   75 د 
شاســی  شــماره  و   5528270
 NAS411100G3457867بنــام 
محمد رضا فاطمی نیا فرزند محمدتقی 
شماره ملی 4073513583 مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز، بــرگ کمپانــی و بنچــاق 
خــودروی ســواریـ  هاچ بک  MG تیپ 
MG3  مــدل 2014 برنــگ نقــره ای 
ـ  متالیــک به شــماره شــهربانی 332 
ب 82 ایــران 20 و شــماره موتــور 
  15S4UB6GE4110675 و شــماره 
شاسی  LSJZ14E94ES032141 بنام 
پوریا خواجه وندی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواری سپند pk مدل 1381 
به شــماره موتــور M11-103446 و 
شماره شاسی PSW68F1003818 بنام 
عین اهلل بغدادی مفقود و اعتبار ندارد.

سند کمپانی مزدا 2000 مدل 90 تیپ 
B2001 به شماره موتور FEA04397 و 
  NAGPXPE13B2087807 شماره شاسی

به رنگ متالیک مفقود و اعتبار ندارد.

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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

گمشده
پیدا شده

22579321 پاسداران   22820364 نیاوران 
22926306 میرداماد   22687798 قیطریه 
88443165 سهروردی   22025629 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604  77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

رهن و اجاره سوله از 200 الی1000 متر

09351035271-09121035271

دارای آب،برق،سه فاز صنعتی
جهت صنایع چوبی و انباری

فروش چهار دیواری 750 و 1000متری
واقع در آیت ا...سعیدی ابتدای چهاردانگه 

نبش راهنمایی و رانندگی خیابان قاسم آباد خشگه

نیاز به اجاره سوئیت
 تــا مبلــغ 900-10 محدوده 

منطقه 2 و 5
09115921514

اراک کیلومتر 5 جاده فراهان 10 هکتار 
زمین کشاورزی ســند 6 دانگ آبیاری 

بارانی 2000 متر چهار دیواری باغ
09188621697 

کنکور، ریاضیات، فیزیک

09123016849

شیمی، زبان و آموزش
30/000 )سی هزار(

تست و نکته
 توسط تنها مدرس

کلیه دروس با 30 سال تجربه وکالت و مشاوره )قاضی سابق(
دادگاه خانواده، دادسرا ارشــاد دادگاه انقالب، 
کیفری استان و کلیه پرونده های کیفری حقوقی

66553274 

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
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

نیاز به خرید آپارتمان تا مبلغ 
حــدود 700م با قدر الســهم 

مناسب در منطقه 2
09115921514

گروه معماری آرچین
در  تغییــر  حــال  در  جهــان  در   
فضــای متفــاوت زندگــی کنیــم 
طراحی/ بازسازی / دکوراسیون 
پروژه هــای مســکونی / اداری/ 
تجاری  »بازدید و مشاوره رایگان«

09121757720-88945269

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 44841975 
جنوب 33314517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

)شهر قدس(
ارتفــاع 4/5، 300  مغــازه  متــر   200
مترفروشــی،   3/5 ارتفــاع  زیرزمیــن 

معاوضه، رهن 46831829
09122618721

وانت کامیون قصر
شهر و شهرستان با مجوز طرح 

ترافیک 88431040 
88410050 -88426993

بدون داربست
پیچ و رولپالک- نماشویی

 -09122279946
09198954600

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

44072678 - 09128772698

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی 

به قیمت بانه 55323529 
احمدی 09127646980

مبلمان بهنام
تعمیرات انواع مبلمان 
تعویض- رویه- رنگ

77350201 - 09124846118

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده)نوبت دوم(

شرکت ساتیرانکو به شماره ثبت 19832 
و شناسه ملی 10100653787 )سهامی خاص(

بــا عنایت به اینکه در جلســه نوبت اول مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده مورخ 97/12/22 حد نصاب 

الزم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید.
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت ساتیرانکو 
دعوت بعمل می آید که در جلســه مجمع عمومی عادی 
بطــور فوق العــاده نوبت دوم در مــورخ 98/2/7 روز 
شــنبه ساعت 10 صبح به نشــانی تهران- نارمک- خ 
آیت- ابتدای چمن شرقی)گلستانی( پالک 88- طبقه 

اول واحد 3 تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتقال قهری ســهام یکی از سهامداران متوفی به 
نام وراث

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره
3- تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت

4- اصالح اساسنامه
5- هرگونه اقدامی که به نوعی با دســتور جلســه در 

ارتباط باشد.
هیئت مدیره

آگهی دعوت سهامداران جهت 
تشکیل مجامع عمومی فوق العاده

 در شرکت های سهامی خاص بطور همزمان
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت نوین رشته کمره سهامی 
خاص به شــماره ثبت 835 و شناسه ملی 10780039677 
دعــوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت که در ساعت 8 صبح مورخ 1398/2/7 و جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 10 در محل شرکت 

تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1- تغییر محل شرکت )در یک واحد ثبتی( 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

1- انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره
2- تعیین دارندگان حق امضاء

3- انتخاب بازرسین 
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

5- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش 
هیئت مدیره و بازرسین 

هیئت مدیره شرکت

جناب آقای امیررضا مقدم فرزند اکبر در اجرای دادنامه 
شماره 9709970201902052 مورخ 97/10/30 
و قطعیت حکم از شــعبه 249 دادگاه یک تهران جهت 
وکالــت در طالق و امضای اســناد ظرف مدت یک هفته 
پس از انتشار در روزنامه به دفترخانه واقع در تهران 
نازی آباد خ مدائن کوچه شــهید کاشی پور نبش میدان 
تیر پالک 4 مراجعه نمایید در صورت عدم حضور برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/1/26

سردفتر طالق 17 تهران
محمدعلی فتحی

آگهی مناقصه
 مرحله اول

ســتاد نیــروی زمینــی ارتش در 
نظــر دارد یونجه و علوفه مصرفی 
باشگاه سوارکاری خود را در سال 
1398 از طریــق مناقصــه خرید 
نمایــد. لذا متقاضیــان می توانند 
ظرف مدت10 روز پس از انتشار 
این آگهی جهت ارائه قیمت شرکت 
در مناقصه با شــماره ذیل تماس 

حاصل فرمایند.
تلفن تماس: 29723017

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 25000 متر مربع )بیست و پنج هزار متر مربع( پالک ثبتی295 فرعی از 85 اصلی مفروز و مجزی 
شده از اصلی مذکور واقع در کبیرآباد بخش 12 تهران با حدود شماالً به طول 307/52 متر دیواریست کوتاه به باقیمانده شرقاً به طول 83/44 
متر دیواریست کوتاه به باقیمانده جنوباً به طول 323/41 متر دیواریست کوتاه به باقیمانده غرباً به طول 77/10 متر درب و دیواریست کوتاه به 
جاده عبدل آباد به کبیرآباد که ذیل ثبت 295 صفحه 385 دفتر 2 به نام شرکت کشت و صنعت گندم طالئی جاوید به شناسه ملی 10103213718 
ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده و برابر ســند رهنی شــماره 98791 مورخ 1391/10/30 دفتر اســناد رسمی سه شهرری در رهن 
بانــک تجــارت مدیریت شــعب منطقه جنوب تهران قرار گرفته و به دلیل عدم ایفای تعهدات منجر به صدور اجرائیه و تشــکیل پرونده به کالســه 
139704001112000356 و بایگانی 9400586 در واحد اجرای اسناد رسمی ری گردیده است. ضمنا مازاد پالک مذکور به موجب نامه شماره 
9310112295500449 مورخ 1393/5/22 در قبال مبلغ سی وسه میلیارد ریال وثیقه و نامه شماره 9403012295500089 مورخ 1394/7/6 

در قبال مبلغ هشت میلیارد ریال وثیقه هر دو از شعبه 101 جزایی دادگاه کهریزک بازداشت گردیده است.
به موجب گزارش مورخ 1396/3/16 پالک مذکور در کهریزک جاده واوان ابتدا جاده کبیرآباد خیابان هفده شــهریور شــمالی کارخانه ذخیره گندم 
واقع است. توصیف اجمالی عرصه و اعیان پالک مذکور عبارتست از: شامل یک مجموعه سیلوی ذخیره سازی غالت می باشد که در زمینی به مساحت 
37500 متر مربع با مجوز واقع است که پروانه بهره برداری به عنوان سیلو با ظرفیت ساالنه 60 هزار تن برای شرکت کشت و صنعت طالیی جاوی 
به شماره پروانه الف 1/41867 مورخ 89/1/16 توسط اداره صنعت معدن و تجارت استان تهران صادر شده است. طبق پروانه ساختمانی شماره 
22/2508 مورخ 1386/4/31 به شماره پرونده 98/1276 بخشداری کهریزک در مساحت کل زمینی به مساحت 37500 با مجوز شماره 36/7791 
مورخ 1386/4/26 فرمانداری شهرری که دارای عدم خالف 22/541 مورخ 91/4/5 که ملک در جهات اربعه دیوار آجری 35 سانتی متری با ارتفاع 
3/5 متر با دو درب فلزی گاراژی محصور شده است. 1- ساختمان اداری ساختمانی است با اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک نمای بیرونی سنگ 
و ســیمان و راه پله ســنگ با نرده در شــرق ملک دو طبقه همکف دارای ســالن پذیرایی دفتر اداری آبدارخانه و حمام و ســرویس با زیربنای حدود 
120 متر مربع طبقه فوقانی دارای چند باب اتاق اداری و ســالن و ســرویس و آبدارخانه با کف ســنگفرش و سرامیک و نمای داخلی رنگ و نقاشی و 
چهارچوب ها و پنجره ها فلزی دو جداره آلومینیومی و درب اتاق ها چوبی و دارای انشــعاب آب و برق گاز و گرمایش رادیاتور و ســرمایش کولر آبی و 
اسپیلیت درب ورودی ساختمان فلزی و پنجره ها شیشه خور با زیربنای کل 240 متر مربع نوساز می باشد. 2- ساختمان سرایداری: با اسکلت فلزی 
و ســقف از نوع طاق ضربی از آجر و آهن با نمای بیرونی آجر و کف ســنگفرش و نمای داخلی رنگ نقاشــی چهارچوب پنجره های فلزی دارای ســایبان 
در سمت شرق به مساحت 40 متر مربع در ضلع شرقی و جنوب ساختمان اداری 3- ساختمان نگهبانی: با اسکلت فلزی و سقف شیبدار با زیربنای 
حدود 50 متر با کف سنگفرش و نمای داخلی رنگ نقاشی و چهارچوب های پنجره فلزی و نمای آجری 4- ساختمان آزمایشگاه با اسکلت فلزی و سقف 
شیبدار و نمای داخلی رنگ و نقاشی کف سنگفرش به مساحت 30 متر مربع 5- نمازخانه و سرویس با اسکلت فلزی و سقف شیبدار کف سنگفرش 
و نمای داخلی رنگ به مساحت 22 متر مربع چهارچوبها و پنجره های فلزی 6- اتاقک باسکول به مساحت 20 متر مربع با اسکلت فلزی و سقف شیبدار 
سنگفرش و نما رنگ و نقاشی 7- انباری مسقف به مساحت حدود 60 متر مربع 8- کندوی سیلوی فلزی منصوبه ری فونداسیون مدور به قطر 25 
متر همراه با دیوارهای بتون آرمه به ارتفاع حدود 2 متر بر روی شــمع وریزی به ضخامت حدود 30 متر 9- محوطه ســازی بتنی به ابعاد 80×125 
متر مساحت حدود ده هزار متر مربع با ضخامت حدود 25 سانتیمتر بتون آرمه کنار محل استقرار مخازن سیلوها 10- کانال زیرزمینی بتون آرمه 
مســقف جهت هدایت گندم به ابعاد حدود 3×3 به طول 120 متر 11- محوطه آســفالت در دو باند خیابان شــمالی و جنوبی به ابعاد 80×10×2 به 
ضخامت حدود 20 سانتیمتر در سطح 1600 متر مربع 12-شن ریزی و محوطه سازی حدود 1300 متر مربع 13- دیوار چینی آجری به ارتفاع 3/5 

متر )77/10+323/44+83/44+370/52( 3/5 به مساحت 3000 متر مربع و به ضخامت 35.
14- محوطه فضای سبز و درختکاری به ابعاد 25×80 و مساحت حدود 2000 متر مربع 15- اخذ اشتراک برق 400 ولت 16- نصب جک 60 تنی 

برای تخلیه سریع غالت 17- احداث چاه های عمیق و منبع آب هوائی 18- نصب هشت کندو سیلوی فلزی 60 تنی. 
شش دانگ پالک ثبتی مذکور در تصرف راهن است و به موجب گزارش مورخ 1360/3/16 کارشناس رسمی دادگستری شش دانگ عرصه و اعیان 
احداثی به شرح فوق الذکر و مساحت ها و پی های بتون آرمه کندوی سیلوها و کانال کشی ها و محوطه سازی ها و فضای سبز به استثنای ارزش ماشین آالت 
و تاسیسات کارخانه به مبلغ 85/000/000/000 ریال معادل هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزیابی گردیده است و به دلیل عدم وصول 
اعتراض ارزیابی قطعیت یافته است و بنا به درخواست بستانکار در روز دوشنبه مورخ1398/2/16 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر و از طریق مزایده 
و به صورت نقدی در محل اجرای اسناد رسمی شهرری واقع در میدان شهرری ابتدای خیابان 24 متری )بیات - ذکریای رازی( طبقه همکف اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرری به فروش خواهد رسید مزایده از مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال معادل هشت میلیارد  و پانصد میلیون تومان آغاز و 
به دهنده باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد. شرکت در مزایده برای عموم اشخاص )حقیقی و حقوقی( آزاد است و فروش کال نقدی است.

هزینه های انتقال و بدهی های احتمالی از قبیل عوارض شــهرداری و دارایی و یا حق اشــتراک آب و برق و گاز و ســایر موارد برعهده خریدار مورد 
مزایده می باشد. این آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی منتشر و چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیل شود فردای 

اداری همان روز جلسه در همان مکان و زمان منعقد می باشد. مورد مزایده طبق اعالم بستانکار دارای بیمه نامه است.
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مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ریتاریخ انتشار:1398/1/26
علیرضا فردوسی زاده نائینی

یک شرکت معتبر فعال در زمینه تولیدی واقع در شهر صنعتی رشت جهت تکمیل کادر 
دفتری خود یک حسابدار خانم با شرایط ذیل را دعوت به همکاری می نماید:

داشتن مدرک لیسانس حسابداری با حداقل پنج سال سابقه کار مفید
* آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار حسابداری

* تایپ فارسی و التین
* داشتن حداکثر 35 سال سن

متقاضیان واجد شرایط می توانند همه روزه از ساعت 9 الی 17 با شماره های زیر تماس 
حاصل فرمایند:

 33883952-013 و
33883954-013 و 09112350225

آگهی استخدام حسابدار

پاورقی
Research@kayhan.ir

 البته گری ســیک می توانســت به این واقعیت نیز 
اعتراف کند که کودتای صدام حسین علیه حسن البکر و 
شکل گیری و ایجاد طالبان، با طراحی آمریکایی ها صورت 
گرفت و تا جایی که الزم بود از این مهره ها برای پیشبرد 
اهداف سیاست خارجی این کشور استفاده شد، اما زمانی 
که آمریکایی ها در نظر داشــتند این مهره های سوخته 
را بــرای اهداف دیگری، ازجملــه عملیاتی کردن طرح 
خاورمیانه بزرگ )که تنها یکی از شــاخه های آن تجزیه 
کشورهای قدرتمند منطقه به دولت های جزیره ای بود( 
از بین ببرند، این جمهوری اسالمی بود که با هوشمندی 
از آن بهره برد و اجازه نداد آمریکا به بهانه  واهی مبارزه 
با تروریســم در منطقه خیمه بزنــد. در صورت  چنین 
اعترافی گری سیک می توانســت به سومین رمز قدرت 
جمهوری اســالمی ایران نیز اعتــراف کند. با این وجود 

عربــی فراهم نمایند که ایرانی ها در پی احیای هویت و 
بیداری اسالمی و درنهایت تمدن اسالمی نیستند، بلکه 
آنها در پی اهداف ملی گرایانه و برگرداندن ایران به قبل 
از اسالم هستند. درحالی که بهترین منظر در این زمینه 
همان است که استاد مطهری در کتاب »خدمات متقابل 
اسالم و ایران« مطرح کرده است، به این معنا که این دو 
به یکدیگر خدمات فراوانی داشته اند؛ از یک سو ایرانیان 
مســلمان عالوه بر معرفی دانشمندان بزرگی به دنیای 
اسالم و جهان علم، باعث گسترش اسالم در اقصی نقاط 
جهان به خصوص شــرق و شمال ایران از طرق گوناگون 
به ویــژه تجارت و بازرگانی شــده اند و از ســوی دیگر 
آموزه های اســالمی به مانند بند تسبیح عالوه بر ایجاد 

برای حضور و ایفای نقش در عرصه بین المللی تلقی نمود 
اما درنهایت و در اجالس پاریس بیان داشــتند که هیچ 
تضمینی جز برچیدن سانتریفیوژها نمی تواند آنها را قانع 
نماید که ایران به سمت ساخت بمب هسته ای نخواهد 
رفــت. آنها در دوران 30 ماهه تعلیق حتی درخواســت 
کمال خرازی ـ وزیر خارجه وقت جمهوری اســالمی ـ 
برای روشن ماندن 20 عدد سانتریفیوژ برای فعالیت های 

14بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام  

»مکتب ایرانی« به کمک آمریکا می آید
  سهراب صالحی 

جریان انحرافی در دولت دهم توانست با تابلوی مکتب ایرانی، ضمن  ایجاد انشقاق  در میان نیروهای ارزشی، دولت 
وقت را درگیر حواشی کند و از این طریق به آمریکایی ها فرصت برنامه ریزی مجدد برای تشدید تحریم ها را بدهد

سمت و بعضي جاهاي دیگر مسجد را 
مرمت نموده که در تاریخ این تعمیر 
در ایوان، در آخر کتیبه اي که از گچ 

است، مسطور است. «
این شبستان داراي یک نمازخانة 
مردانــه در طبقه همکف و نمازخانة 
زنانه در دو طرف طبقة فوقاني است. 
نمازخانه زنانه در روزگاري که اطراف 
مسجد جامع خانه هاي مسکوني بود 
مورد اســتفاده قرار مي گرفت ولي از 
ســالیان گذشته که بافت آن منطقه 
به تجاري تبدیل یافته نمازخانه زنانه 
کمتر مورد اســتفاده قرار مي گیرد. 
آقاي حاج محمدشاه حسیني از افراد 
قدیمي محله و مسجد جامع خاطرات 
بسیاري از زمان کودکي خود که به 
همراه مادرش به مســجد شاه آبادي 

مي آمده، دارد. وي مي گوید: 
» مــن در زمانــي کــه طفل و 
کودك بودم به همراه مادرم به مسجد 
مي آمــدم و در نماز و دعاي کمیل و 

مراسم شرکت مي کردم.«
شبستان یاد شده در طول بناي 
آن تاکنون امامان جماعت متعددي 
داشــته که برخي سالیان نسبتاً  دراز 
درآن به اقامة جماعت، ارشاد و هدایت 
مردم مي پرداختند. متأسفانه اسامي 
همه آنان در گذر زمان ازیادها رفته و 

درمکتوبات نوشته نشده است. 
تعدادي از آنها عبارتند از: 

آقــا جمال که احتمــاالً  قبل از 
سلطنت ناصرالدین شاه امام جماعت 

شبستان بود. 
در زمان ناصرالدین شــاه،  میرزا 
زین العابدیــن امــام جمعــه و حاج 

شیخ جعفر ســلطان  العلماء در این 
شبستان امام جماعت بودند. بعد از 
او سید ابوالقاســم طباطبائي یزدي 

نماز جماعت برپا مي کرد.

پــس از او آیــت اهلل محمدعلي 
 شــاه آبادي که در ســال 1354 ق 
)1314 ش( به اصــرار مردم تهران 
از قم به این شهر آمد، ابتدا به مدت 
دو ســال در مسجد امین الدوله واقع 
در بــازار چهل تن اقامــه نماز کرد و 

پس از آن در شبستان مسجد جامع 
عهــده دار جماعــت و هدایت مردم 
گردید و تا زمان رحلت در سال 1369 
ق )1328 ش( بــه این وظیفه ادامه 
داد. پس از او پسرش حجت االسالم 
محمــد شــاه آبادي و داماد بزرگش 
آیت اهلل سید حسن احمدي اصفهاني 
و در برخي موارد شهید حجت االسالم 
مهدي شاه آبادي فرزند دیگر آیت اهلل 
جماعت  اقامه  شاه آبادي  محمدعلي 

مي نمودند.
بعد از خاندان مرحوم شــاه   آبادي،  
آیت اهلل سید ابوالحسن قزویني )1353ـ 
1268 ش( وســپس فرزندش مرحوم 
حجت االســالم ســید محســن بعد از 
فوت پدرش تا پــس از پیروزي انقالب 
اســالمي اقامه نماز مي نمود. پس از او 
حجت االسالم یحیي رســولي از طرف 
انواري  آیت اهلل محمدباقــر محي الدین 
)متوفــي 91/7/23( سرپرســت وقت 
شوراي رسیدگي به امور مساجد به امامت 
مسجد مذکور برگزیده شد. حجت االسالم 
یحیي رسولي پدر دو شهید مي باشد و 
در حال حاضر نیز پیشنمازي شبستان 

مذکور را عهده دار است.
مــروری به زندگی نامه برخی از 
ائمه جماعت شبستان عتیق )آیت اهلل 
شاه آبادی، آیت اهلل رفیعی قزوینی(

    الف- ســید زیــن العابدین 
ظهیر االسالم امام جمعه تهران متولد 
ســال 1261 ق )1223 ش( پســر 
ســید ابوالقاسم امام جمعه بود. پس 

از درگذشــت پدرش چون صغیر 
بود عموی او سید مرتضی کفالت 
امور امام جمعگی را عهده دار شد. 
در ســال 1280 ق )1242 ش( 
که به سن رشــد و بلوغ رسید به 
فرمان ناصرالدین شاه، امام جمعه 

تهران شد. سید زین العابدین امام 
جمعــه در 11 ذی قعــده 1321 
ســن  در  ش(   1282/11/7( ق 
ســالگی درگذشت و در مقبره   60
مجللی که برای پدر خود در جنوب 
شــهر تهران نزدیک دروازه سابق 
حضرت عبدالعظیم حســنی )ع( 
)خیابان شوش فعلی( ساخته بود 
و معروف به سر قبر آقا می باشد به 

خاك سپرده شد.
    ب- حــاج شــیخ جعفــر 
سلطان العلماء فرزند شیخ محمد از 
ائمه جماعت مسجد جامع تهران بود 
و ضمناً تولیت اوقاف مسجد جامع 
نیز سالها به عهده او بود. نامبرده به 
واسطه انتساب به زین العابدین امام 
جمعه دارای شــهرت و معروفیت 
بــود و با ناصرالدین شــاه و امین 
الســلطان صدر اعظم وقت روابط 
حسنه ای داشــت. از کارهای مهم 
او پذیرائــی از روحانیونی بود که 
از زیارت عتبــات عالیات عراق به 
تهران می آمدند و یا به قصد زیارت 
حضــرت امام رضا)ع( به مشــهد 
می رفتند. این ســنت از زمان قبل 
معمول بود. ناصرالدین شــاه برای 
این نــوع هزینه ها عالوه بر تولیت 
موقوفات مســجد جامــع، چند تا 
آبادی در اطــراف تهران به عنوان 
سرمایه این کار به او داده بود. وی 
در سال 1336 ق )1296 ش( در 

تهران درگذشت.

معرفي شبستان ها
1ـ شبستان آیت  اهلل شاه آبادي

اولین مسجد  این شبســتان 
در جبهة جنوبي مســجد جامع و 
نزدیکترین شبستان به در ورودي 
غربي است. این شبستان به خاطر 
قدمت آن به عتیق و به  خاطر نوع 
معماري آن و دارا بودن بادگیرهایي 
در پشت بام به شبستان بهاره و به 
لحاظ این که بعد از خاندان مرحوم 
شاه آبادي،  آیت اهلل سید ابوالحسن 
رفیعي قزویني و پســرش در آن 
شبستان  مي نمود،  جماعت  اقامه 
مي نامند.  نیــز  قزویني  رفیعــي 
مســاحت این شبســتان را 600 
و 400 متــر مربــع گفته اند، ولي 
براســاس اندازه گیري انجام شده 
توسط مسئولین مسجد مساحت 
آن 459 متــر مربع )17×27متر( 
اســت. همان گونه که گفته شــد 
قدیمي ترین  مذکــور  شبســتان 
قســمت مســجد جامع است که 
در طي ســالیان ســاخته و بارها 
مورد بازسازي و تعمیر قرار گرفته 
است. محمد حسن اعتمادالسلطنه 

در این باره مي نویسد: 
»جامع عتیق دارالخالفة تهران 
یک مرتبه بنا نشــده، بلکه آن را 
به دفعات ســاخته اند. ابتدا طرف 
جنوبي که ایوان بزرگ و مقصوره 
در آن واقع است، بنا شده و بعضي 
گویند که این  طرف هم یک  دفعه 
ســاخته نشده اســت. به  هرحال 
بنایي اســت قدیمــي و از قراین 
چنین معلوم مي شود که در عهد 

شــاه عباس ثاني و در سنة 1072 
ق بــه اهتمــام رضي الدین نامي 
ساخته شــده و در سنة 1252 ق 
مرحوم شیخ رضا ]کرمانشاهي[ این 

جنبش ها و انقالب های اجتماعی در مسیر تحول آن ها 
و دســتیابی به اهداف، دشمن شناســی است. امام علی 
علیه الســالم در این رابطه در خطبــه 148 نهج البالغه 
می فرمایند: شــما این کتاب )قرآن( را محکم نخواهید 
گرفت، مگر آنانی که این کتاب را نقض کرده اند بشناسید 
و به این کتاب چنگ نخواهید زد مگر رها کنندگان آن را 
بشناسید. بی تردید برنامه های دشمن در تقابل با انقالب 

اسالمی با گذر زمان متفاوت خواهد بود.
همان طور که گذشــت، با توجه به رویکرد یکجانبه 
گرایی آمریکا در سیاســت خارجی این کشــور پس از 
حوادث 11 سپتامبر و بی اعتنایی اش به دوستان اروپایی 
خود، تروئیکای اروپا موضوع هســته ای ایران را فرصتی 

پایان رسیده و روند توسعه رو به رشد است و حتماً بشر 
نباید مسلمان باشد تا به واقعیت برسد. وی حتی تأکید 
داشت که پس از انقالب نباید آثار استاد مطهری به عنوان 
چارچوب ایدئولوژی انقالب مورد مطالعه قرار می گرفت. 
وی همچنین مطرح می کرد که به جای اسالم گرایی باید 
انسان گرایی مطرح شود. شاید تحت تأثیر القائات وی بود 
که محمود احمدی نژاد نیز قائل به »بیداری اسالمی« نبود 

و از » بیداری انسانی« سخن می گفت.
به هرحال انگلیسی ها با طرح مکتب ایرانی در مقابل 
مکتب انقالب اســالمی، از یک ســو در تالش بودند تا 
مقابله ای میان توده مردم و نیروهای انقالبی و ارزشــی 
ایجاد و چنین القا کنند که نیروهای انقالب اســالمی با 
تاریخ، فرهنگ و آداب ایرانی مخالفت می ورزند و از سوی 
دیگر بستر الزم را در دیگر کشورهای اسالمی به خصوص 

انسجام میان همه اقوامی که در جغرافیای ایران زندگی 
می کنند، انسان های بسیاری را نیز به جهت تعمق و غور 
در مباحث اسالمی، به مراتب باالی علمی در عصر خود 
رســاند و نام اسالم و ایران در کنار هم، در فرهنگ، علم 

و تاریخ جهان درخشید.
تغییر محاسبه دشمن و تشدید تحریم  

تاریــخ به ما می آموزد که یکــی از الزامات حرکت 

صفحه 6
دو شنبه 26 فروردین ۱3۹۸
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تحقیقاتی را رد کردند.
تغییر دولت در ایران و ازسرگرفته شدن فعالیت های 
هســته ای کشور و بی اعتنایی به فزون طلبی کشورهای 
غربی با تالش شــبانه روزی دانشمندان و نخبگان ایران 
تحت مدیریت رهبر معظم انقالب، باعث شــد که ایران 
وارد باشگاه هسته ای جهان شود. آمریکایی ها در اعتراض 
به عدم پاســخ مثبت ایران به تعلیق غنی ســازی، میز 
مذاکرات را ترك کردند و تعلیق را پیش شــرط حضور 
در مذاکرات بیان داشــتند. با این  وجود مذاکرات بدون 
آمریکا ادامه یافت. با مقاومت نظام اسالمی و آشکار شدن 
شکســت آمریکا در عراق و به بن بست رسیدن آن در 
افغانستان، به خصوص اینکه آمریکا برای خروج آبرومندانه 
از صحنه عراق نیازمند کمک ایران بود، در مذاکرات ژنو 
1، ویلیام برنزـ  معاون وزیر خارجه آمریکاـ  شرکت نمود 
ــوزیر خارجه آمریکاـ  نیز اعالم کرد  و کاندولیزا رایسـ 
آمریکا دشــمن ابدی ندارد، اگر ایران تصمیم بگیرد به 
جامعه جهانی نزدیک شود، از حمایت آمریکا برخوردار 
خواهد بود. این عقب نشینی، موردتوجه محافل سیاسی 
و اســتراتژیک قرار گرفت و به عنوان تغییری جدی در 
خط مشی آمریکا که قباًل ایران را به عنوان محور شرارت 

اعالم نموده بود، تحلیل گردید.
چندی بعد نخست وزیر انگلیس و وزیر دفاع آمریکا 
اعالم کردند که در پی تغییر نظام در ایران نیستند. اوباما 
نیز ســه ماه قبل از انتخابات 1388، در پیام نوروزی به 
ایرانیان به صراحت بیان داشت که می خواهد با رهبران 
ایــران صحبت کنــد. وی همچنیــن دو روز از قبل از 
انتخابــات در نامه ای به مقام معظم رهبری نوشــت که 
بدون جمهوری اســالمی مسائل منطقه ای حل نخواهد 
شد. عالوه بر پیروزی های شگفت آور درصحنه های علمی 
و هســته ای و حتی اقتصادی و در سوی دیگر شکست 
آمریکا در عراق و بن بســت در افغانستان، طبق برآورد 
اطالعاتی مراکز آمریکایی یکی از مهم ترین دالیل تغییر 
رفتار آمریکا مشارکت 87 درصدی مردم در انتخابات بود، 

که البته این پیروزی ها به سادگی به دست نیامده بود.

 از سنت های ماندگار مسجد جامع پذیرایی از روحانیونی 
بود که در مسیر عتبات عالیات به مشهد در رفت و آمد 
بودند. حاج شیخ جعفر سلطان العلما به واسطه روابط 
حســنه با ناصر الدین شاه و امین السلطان توانسته بود 
چندین آبادی در اطراف تهران را برای هزینه کرد این امور 
از ناصر الدین شاه، به عنوان موقوفات به دست آورد که 
البته در هزینه های جاری مسجد جامع هم خرج می شد.

نگاهی به نقش مساجد در جریان انقالب اسالمی

تاریخشبستانعتیقبهدورهشاهعباسبازمیگردد
۸

همان گونه که هیالری کلینتــون ـ وزیر خارجه دولت 
اول اوباما ـ اذعان داشت حوادث 88، »کورسویی« برای 
آمریکایی ها ایجاد کرد که بتوانند با نفوذ به داخل کشور، 
تا حدودی از فشارهای ناشی از شکست های متعدد رها 
شوند و برنامه های خود را دنبال نمایند. بررسی حوادث 
بعدی بیانگر این واقعیت است که تا حدودی نیز در این 
زمینه موفق شدند، به خصوص اینکه آنها توانستند از سوی 
بعضی افراد معلوم الحال دولت دهم، »مکتب ایرانی« را 

به عنوان بدیل مکتب انقالب اسالمی مطرح کنند. 
مکتب ایرانی و نفوذ انحراف در دولت دهم 

جریان انحرافی که در دولت دهم نفوذ کرده بود، در 
تالش بود که با حذف بسیاری از وزیران ارزشی و کارآمد 
کابینه و یا به انزوا کشــاندن آن ها، با طرح  اندیشه های 
ملی گرایانه، خود را برای انتخابات سال 1392 آماده نماید. 
احمدی نژاد نیز در پاره ای اظهارنظرها اعالم داشته بود که 
افتخار می کند که به عنوان معاون چنین دولتی خدمت 
کند، اما چرا جریان انحراف با بحث »مکتب ایرانی« مطرح 
شد؟ غربی ها نتوانسته بودند از زاویه مباحث و مفاهیمی 
مانند »جامعه مدنی«، مبانی نظام اسالمی را به چالش 
بکشانند؛ زیرا روشنگری های نخبگان انقالبی و ارزشی و 
در رأس همه رهبر معظم انقالب اسالمی باعث شد که 
حتی ســید محمد خاتمی که در مباحث خود از جامعه 
مدنی سخن می گفت، درنهایت اعالم کند که منظور وی 

از جامعه مدنی، »مدینه النبی« است. 
با ایــن مراتب به دلیل پیشــینه و شــناختی که 
انگلیســی ها از مــردم و جامعه ایران داشــتند، چنین 
می پنداشــتند که مفهوم »جامعه مدنی« به این جهت 
که خاســتگاه آن غرب اســت، باعث حساسیت مردم 
ایران شده اســت و درنتیجه نتوانسته اند به این وسیله 
آموزه های انقالب اســالمی که برگرفته از اســالم ناب 
اســت را مسخ کنند؛ ازاین رو باید مفهومی مطرح گردد 
که با تاریخ و فرهنگ ایرانی همخوانی داشته باشد و آن 
»مکتب ایرانی« اســت. از همین منظر بود که اسفندیار 
رحیم مشــایی بارها اعالم نمود که دوره اسالم گرایی به 

 فتنه 88 و نفوذ جریان انحرافی در دولت دهم ســبب شد تا دستاوردهای جمهوری 
اسالمی طی چند سال اخیر در عرصه دیپلماسی تضعیف شوند و غربی ها توانستند 
از فرصت به وجود آمده به عنوان »کورســویی« برای اهداف خود بهره مند شــوند.

قدیمی ترین شبستان مســجد جامع به احترام مرحوم 
آیــت اهلل شــاه آبادی که ســال ها درآن نمــاز گزارده 
بودند، شبســتان آیت اهلل شــاه آبادی نام دارد. به گفته 
بارها مــورد مرمت  این شبســتان  اعتمادالســلطنه، 
قرار گرفته و مســتندترین تاریخ ســاخت هم به سال 
1072ق و در عهــد شــاه عباس صفــوی بازمی گردد.

 بعد از شکســت پروژه »جامعه مدنــی« در دوره اصالحات که حتــی رئیس جمهور وقت نیز 
از آن عقب نشــینی کرد، انگلیســی ها با توجه به شــناختی که از جامعه ایران داشــتند به 
ســراغ »مکتب ایرانــی« رفتند. نفوذ جریــان انحرافی با تابلوی »مکتــب ایرانی« در دولت 
دهم زمینه انشــقاق در جامعه ارزشــی و به دنبال آن درگیرشــدن دولت وقت با حواشــی 
شــد و عماًل فرصــت برنامه ریزی مجدد بــه آمریکایی ها برای تشــدید تحریم هــا را داد.


