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در نوشتار حاضر نویسنده درباره چیستی
انتقام و نگاه قرآن به آن در جنبههای اجتماعی
و حکومتی و عواملی که منجر به انتقام خدا از
متجاوزان میشود سخن گفته است.

***
انتقام از ریشــه نقمت در برابر نعمت ،به معنای
گرفتن نعمت و تغییر آن به نقمت اســت .کسی که
انتقام میگیرد میبایســت توانایــی و قدرت آن را
داشته باشد که نعمتی چون عافیت ،سالمت ،سعادت،
آرامش ،آسایش و مانند آنها را از دشمن سلب کرده و
به جای آن بدبختی ،بیماری ،ناامنی ،فقر ،مسکنت و
مانند آنها را جایگزین کند.
از نظر قرآن ،منتقم حقیقی خداســت؛ چرا که
یکی از نامهای جاللی خدا« ،ذوانتقام» است(.مائده،
آیه  )95همین اسم الهی مقتضی آن است که خدا
بهعنوان «قاصم الجبارین» (کوبنده سرکشان) ظهور
کند؛ چرا که خدای رحمان در مقام رحمت رحمانی
خویــش ،درهم کوبنده مســتکبران ،مســتبدان و
زورگویان جهان است؛ زیرا همه نعمتها از رحمت
ی خدا نشــأت میگیرد و اوســت
رحمانی و رحیم 
که میتواند نعمتهــا را به نقمت تبدیل کرده و از
مستکبران و دشمنان اسالم و مسلمین انتقامیسخت
بگیرد .البته از نظر قرآن ،هر کسی که مظهر تمامیت
اسماء و صفات الهی است ،در مقام مظهریت اسمای
جاللی الهی قرار میگیرد و میتواند مظهر «المنتقم»
باشــد؛ زیرا بخشــی از والیت الهی در این افراد به
«اشداء علی الکفار» برمیگردد .از همین رو حضرت
ولیعصر(عج) بهعنوان «المنتقم» ظهور میکند تا
انتقــام همه ظلمهای تاریــخ را از جباران بگیرد و
حکومت جهانی عدالت را با یاری صالحان برپا کند.

انتقام ،مجازات و کیفر متجاوزان

بر اســاس آموزههای قرآن ،انتقام یک واکنش
در برابر کنشهای ظالمانه متجاوزان اســت و هرگز
بهعنوان یک کنش ابتدایی مطرح نیست؛ زیرا پیش

پشــتکنندگان به هدایت فطری است ،همچنین
اقتضای ســنت الهی دادن نعمت از همه اقسام آن
بهویژه نعمت هدایت ،اسالم ،والیت ،آسایش و آرامش
به مردمان اســت ،مگر آنکه انسان خود با رفتارها و
کنشهای باطل خویش ،غضب الهی را بر انگیزاند
و خدا در اســمای جاللی ظهور یابد و بهعنوان یک
«واکنش» به کنشهای باطل این افراد از آنها انتقام
گیرد و نعمتهایشان را به نقمت تغییر دهد.
خــدا بهصراحت در آیات قــرآن بیان میکند
که اصل« ،انعام الهی و نعمت بخشــی» است؛ مگر
آنکه مردم با رفتارهای نابهنجار و خالف سنتهای
الهی خویش ،غضب الهی را به جان بخرند و نعمت
به نقمت تغییر یابــد و اینگونه خدا از آنان انتقام
میگیرد.
بهعنوان نمونه خدا برای هر «نفس» انســانی
حافظانی قرار داده تا وی را از مرگ حفظ کنند .این
حفاظت تا اجل مسمیادامه مییابد و سپس برداشته
میشود تا نقل و انتقال به عالم برزخ و آخرت انجام
شود(.طارق ،آیه )4
خدا بهصراحت میفرماید :برای انسان ،مأمورانی
است که پیدرپی ،از پیشرو و از پشتسرش او را از
فرمان خدا [= حوادث غیرحتمی] حفظ میکنند؛ (ا ّما)
خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمیدهد
مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!
و هنگامــی که خدا اراده ســوئی به قومی(بهخاطر
اعمالشــان) کند ،هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و
جز خدا ،سرپرستی نخواهند داشت!(رعد ،آیه )۱۱
همچنین خدا با اشاره به رویه فرعونیان به این
نکته توجه میدهد که آنان به ســنت الهی گرفتار
آمدند؛ زیرا سنت و قانون الهی بر این قرار گرفته که
هر کسی کفران نعمت کند و به کفر گرایید ،گرفتار
انتقام سخت خدا میشود و خدا نعمت را به نقمت
تغییر میدهد تا اینگونه آنان را مجازات کند .خدا
میفرماید :اين كيفر بدان ســبب است كه خداوند
نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته تغيير نمى دهد

زمانی خدا از خلق انتقام
میگیرد و نعمتشان را به
نقمت تغییر میدهد که
کفر و کفران کرده باشند
و قدر امنیت و آرامش و
آســایش را ندانند .در
این صورت خدا بهجای
آرامــش و آســایش،
ناامنــی و گرســنگی
و فقدان آســایش را
نصیب آنــان میکند.

انتقام

گفتاری درباره انتقام خداوند و عوامل آن از دیدگاه قرآن

مجازات متجاوزان

را به نقمت تغییر میدهــد که کفر و کفران کرده
باشند و قدر امنیت و آرامش و آسایش را ندانند .در
این صورت خدا بهجای آرامش و آسایش ،ناامنی و
گرسنگی و فقدان آسایش را نصیب آنان میکند.
از نظر آموزههای وحیانی ،عواملی چند موجب
میشود تا خدا در مقام اسمای جاللی ظهور یابد و
خشم و غضب الهی جایگزین رحمت و نعمت شود؛
هر چند که همین غضب و انتقام الهی ،با خاستگاه
رحمت الهی است؛ زیرا اگر انتقام و غضب الهی بروز
و ظهور نکند ،جهان نا امنتر میشــود و جباران و
مســتکبران گستاختر به کفر و کفران رو میآورند.
بنابراین ،برای امنیت اکثریت جهانیان ،میبایست
رحمت الهی در قالب غضب و انتقام بروز کند.
به ســخن دیگر ،رحمت رحمانی الهی موجب
میشــود تا خدا دوزخ را ایجاد کرده و دشــمنان
و کافــران و ظالمان و مســتکبران را بدان بریزد و
اینگونه آنان را کیفر دهد .بر اســاس همین سنت
الهی و رحمت رحمانی اســت که خدا اصولی چون
حدود و تعزیرات را وضع کرده است و کافران را در
دنیا با عذاب استیصال ریشهکن میکند؛ زیرا وجود
نحس این ظالمان میتواند به اکثریت مردم آسیب
وارد کند و امکان حرکت در مسیر هدایت الهی را از

مگر آنكه آنــان آنچه را در دل دارند تغيير دهند و
خدا شنواى داناست( .انفال ،آیه )۵۳
ی اشاره
از این صریحتر میتوان به این آیه قرآن 
کرد که خدا از تقدم نعمت و تغییر آن به نقمت به
سبب کفر و کفران میگوید :و خدا بر شما حکایت
کــرد و مثل آورد مثل شــهری را که در آن امنیت
کامل حکمفرما بود و اهلش در آسایش و اطمینان
زندگی میکردند و از هر جانب روزی فراوان به آنها
میرسید تا آنکه اهل آن شهر نعمتهای خدا را کفران
کردند ،خدا هم به موجب آن کفران و معصیت ،طعم
گرسنگی و بیمناکی را به آنها چشانید و چون لباس،
سراپای وجودشان را پوشاند( .نحل ،آیه )۱۱۲
پس زمانی خدا از خلق انتقام میگیرد و نعمتشان

قبولآ گهیتلفنی

مرکز
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از ساعت  ۸صبح الی  ۶بعدازظهر
تلفن۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ :
فکس۳۳۱۱۸۰۵۳ :
niyaz.mandiha@kayhan.ir
سوپرمارکت در حال کار
با ملکیت فروشی  24متر
تلفن 09124982636

خرید

و فروش

و اجاره

استخدام

بر قدوسی

سند اداری 100 ،متر  3اتاق طبقه 3
 200رهن(قابل تبدیل)
0912-1890096-88448166

کلیه امالک
(بنیاد خیریه توحید)

فــروش واحــد فــوری  52متــری
مناسب برای دفتر کار (شهر ری)
09123013556

دالوران -تکاوران
 300متر زمین
 1000متر بنا
موقعیت مسکونی ،اداری،
تجاری (یکجا فروشی)

77890642
0912-1227333

بنایی

و خدمات

شرکت تولیدی جین ترک

تامینکننده و مجری
نماهای چوب و کامپوزیت

26710833 -09125186388

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت دوم
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان
و بازنشستگان البرز مرکزی به شماره ثبت  3و شناسه ملی  10760000710راس
ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ  98/11/15به آدرس :سوادکوه -زیراب -خیابان
 20متری -حسینیه شهدای جزخانی تشکیل میگردد لذا از عموم سهامداران دعوت
میشود راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
* تذکــر اول :متقاضیــان اعطــای نمایندگــی میتواننــد در ســاعت اداری به همراه
نماینده(وکیل) خود تا  3روز قبل از برگزاری مجمع در ساعت اداری به غیر از ایام
تعطیل در محل دفتر شرکت حاضر و نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع
اقدام نمایند .در غیر اینصورت هیچگونه وکالتی در روز مجمع پذیرفته نخواهد شد.
* تذکــر دوم :داشــتن کپــی کارت ملــی و شناســنامه و دفترچه تعاونی بــرای کلیه
سهامدارانی که در روز مجمع حضور مییابند الزامی میباشد.
* دستور جلسه -1 :انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت  3سال

بازرگانی نظری

قالیشویی
مبل شویی

ترک اعتیاد موفق

«قالیشویی کلهر»
مجهز -منظم -تخصصی
22260711 -22904258
44240984 -44267501

قالیشویی مهنام(نرگس سابق)
77817779 -88454810
شبانهروزی 09128381392

پیدا شده

کارنامه ماشــین پژو  405مدل  88به
شــماره پالک  854ت  74ایران  33به
نام غالمرضا برزگر مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

کمهزینه سرپایی زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

خرید و فروش
فیش حج

تماس  8/30تا 22/30
66386975 - 66383692
۰۹۱۲۳۲۵۲۱۵۴

فقط نقدی

بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی
انواع برنج ایرانی و خارجی
88485672 - 09121139698

تهــران نـو

رئیس هیئت مدیره تعاونی البرز مرکزی

33942000
33910862
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۹۱۱۵۶۸

گمشده

بهترین خریدار کتابخانه شما
مجالت و روزنامههای قدیمی ،گرام
کاست قدیمی ،آپارات «بدون تعطیلی»
66479073-09021778006

ویزیتــور شــلوار جین بــرای کلیه
شهرهای ایران میپذیریم

ساختمانی
شرکت نمانوین

مـتفرقـه

صادرات و واردات کاال
«از گمرک فرودگاه پیام کرج»
09128632716

44988661

ایشان سلب نماید .بنابراین ،اقتضای رحمت رحمانی
الهی مجازات و کیفــر ظالمان و متجاوزان در دنیا
اســت .بر همین اساس ،انتقام از دشمنان از جمله
مستکبران و ظالمان جهانی از مقام رحمت رحمانی،
امری است که مردم باید به آن توجه و اهتمام ورزند
و بهعنوان منتقم وارد میدان عمل شوند.
برخــی عواملی که خشــم و غضــب الهی را
برمیانگیزد بهطوری که خدا در واکنش به آنها ،به
تغییر نعمت به نقمت و انتقام رو میآورد بر اساس
آیات قرآن به شرح زیر است:
 -1تکذیب آیات الهی :انســانها از هدایت
فطری برخوردار هســتند و میبایســت از آن نور
برای بهرهگیری از نور اســام و وحی بهره گیرند
و بــه تصدیق آیات الهی بپردازند و آن را در زندگی
عملیاتی کنند؛ اما بسیاری از مردم بر خالف فطرت
عمــل کرده و با دفن فطــرت ،امکان بهرهمندی از
نور هدایت الهی و تشــریع را از دســت میدهند و
به جــای تصدیق به تکذیب آیات الهی میپردازند.
در این حالت است که خدا انتقام میگیرد و نعمت
را به نقمت تغییــر میدهد(.اعراف ،آیه  )106رویه
استکباری فرعونیان و ظلم و استضعافی که در حق
مردم روا میداشتند ،موجب میشود تا خدا نعمت
جان و ســامت و آسایش و آرامش را از آنها سلب

عوامل و چرایی انتقام

ظلم از جمله عواملی است که خشم وغضب الهی را به دنبال دارد و موجب
انتقامیسخت میشود .این ظلم میتواند ظلم به خود و خدا و خلق باشد
که شــامل کفر و کفران و بیعدالتی نسبت به دیگران میشود .خدا از
کسانی که بر خالف عدالت عمل میکنند ،در همین دنیا انتقام میگیرد.
از آنکه کنش و فعل باطلی انجام شود ،هرگز انتقام
و گرفتار کردن دیگری به نقمت مطرح نیست؛ زیرا
رحمت رحمانی الهی مقتضی آن اســت که انتقام
بهعنوان یک «واکنش» مطرح باشــد نه «کنش».
بر اساس همین اصل رحمت رحمانی است که خدا
هرگز کســی را در آغاز گمراه نمیکند؛ زیرا آنچه
اقتضای طبیعت رحمت رحمانی است ،هدایتگری
خــدا اســت .از همین رو خــدا بهصراحت هدایت
را بهعنوان یک ســنت حاکــم و نرمافزار فطری و
طبیعی برای همه مخلوقات خویش مطرح میکند.
(طه ،آیه )50
بنابراین ،اقتضای ســنت الهی همان طوری که
هدایتگری اســت و اضالل تنها بهعنوان مجازات

بهر
وز یار
م
ح
م
دی

فقط قالیشویی

درشرق تهران کارخانه دارد

77413604
77473604
77410515

ی سخت در
کرده و آنان را غرق کند و اینگونه انتقام 
دنیا بگیرد .البته این انتقام سخت از دشمن ،آسایش
و آرامش را برای اکثریت مردم فراهم میآورد؛ زیرا با
نابودی مستکبران و ظالمان ،مستضعفان میتوانند
نفس راحتی بکشــند و در فضایی رها از دشمنی و
ظلم و استکبار به زندگی آرام خویش ادامه دهند و
مسیر حق و حقانیت را بپیمایند(.اعراف ،آیات 106
و  )107در حقیقت انتقام سخت از دشمنان در دنیا و
کیفر و مجازات آنان از مصادیق رحمت الهی است تا
دیگران در سعادت و آرامش و آسایش زندگی کنند.
(همان) برای انتقام از مستبدان و حاکمان ستمگر و
مستکبر باید حکومت طاغوتی آنان نابود شود(همان).
اما نابودی مســتکبر به تنهایــی کفایت نمیکند،
بلکه باید نظام سیاسی و استکباری آنان که همان
«عرش» اســت ،نابود شود تا امکان سیاستگذاری
برای مستضعفان فراهم آید(.همان).
 -2تأســف :یکی از عواملی که موجب انتقام
است ،تأسف است .تأسف حالتی است که به سبب
خطا و اشتباه و گناه دیگری ایجاد میشود؛ زیرا انتظار
نیست که آن شخص چنین عملکردی داشته باشد.
بهعنوان نمونه وقتی به کسی نعمتی داده میشود،
انتظار آن است که شاکر باشد و این شکر را در زبان
و قلب و عمل داشته باشد .شکر عملی آن است که
جنوب

33118052
۳۳۱۱۰۲۱۰
33112291
33902599

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

برگه ســبز موتورســیکلت بهرو CDI125
مدل  87به شماره تنه  8717215و پالک
 753ایران  64667به نام علیاکبر فرجی
مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

برگ سبز و برگ کمپانی موتورسیکلت
تیــزرو به پالک  121ایران  59591و
موتور  02169تنه  9100199مفقود
گردیده و فاقد اعتبار است.

سند خودرو MVM550به نام مجید
ســلطانمحمدی به شــماره پالک
 22ایران  355د 16به شــماره
موتور MVM484FCBDF003100
شاسی NATGCASL5F1003019
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار
میباشد.

شناســنامه مالکیت خودرو ســواری
رنو تنــدر  L90مدل  1391به رنگ
سفید پرشــین ،به شــماره انتظامی
 144ص 62ایران 46و شماره شاسی
 NAALSRALDCA210184و شــماره
موتور 100014067RD199384به
نام آرمان رمضاننیا گیالنی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی فقدان

خانم ســهیال بیات فرزند محمدابراهیم دارای شــماره شناسنامه 3067
صادره از نیشــابور متولد ســال  1364به شماره نظام پزشکی ب 1480
اظهار میدارند که پروانه ایشــان به شماره  25/10/6/7675پ مورخ
 94/8/25مفقود گردیده اســت .لذا ضمن ابطــال پروانه فوقالذکر از
یابنده خواهشــمند است آن را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
شــهید بهشتی به آدرس تهران ،تقاطع خیابان جمهوری و حافظ ،ساختمان
وزارت بهداشت ،طبقه ششم ،واحد صدور پروانهها ارائه نمایند.

مفقودی

ســند ،کارت ســوخت و برگ ســبز موتورســیکلت سیســتم کویر تیپ
 125مدل  1394به شــماره موتور  0125N3C243292و شــماره تنه
 N3C***125K-9406504و شماره پالک  96837-695بنام آقای سعید
شــفیعی سروستانی فرزند محمد به شماره ملی  5140006340مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی

برگ ســبز پراید ســواری تیــپ  131SEمدل  1397به شــماره موتور
 M13/6074488و شــماره شناســایی  NAS411100J1089693و
شماره پالک  342م 44ایران  93متعلق به آقای محسن کاظمی فرزند
عزتالــه به شــماره ملــی  2301296751مفقود گردیــده و از درجه
اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت خودرو ســواری
هایمــا  S7-T-ATبــه رنــگ ســفید
روغنی ،مدل  1397به شماره انتظامی
 384ط  73ایران  46و شماره شاسی
 NAAD391Z9JY737519و شماره
موتور  484QT81001124Aبه نام
امینخان شــعبانی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب سعید امانی ،مالک خودرو سواری
پــژو  405جیالایکــسآی ،رنگ نقرهای،
مدل  1386به شماره انتظامی  174ج 47
ایران  56شماره شاســی  40318637و
شــماره موتور 12486046147به علت
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت
المثنی اسناد مذکور را نمودهام لذا چنانچه
هر کس ادعایــی در مورد خودروی مذکور
دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتر حقوقی
ن خــودرو واقــع در کیلومتر
شــرکت ایرا 
 14جــاده مخصوص تهران -کرج ،شــهرک
پیکانشهر ،ساختمان سمند ،طبقه  1مراجعه
نماید .بدیهی اســت پس از انقضای مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

56344343
56359598

آن نعمت را بدرستی به کار گیرد و برخالف اهداف
مشخص شده آن نعمت ،آن را به کار نبرد؛ اما وقتی
کسی برخالف این انتظار عمل کند ،انسان متأسف
میشود که شخص چنین رویکرد و عملکرد نادرستی
را در پیش گرفته اســت .اینگونه است که متأسف
میشــود و همین تأسف موجب میشود تا رویکرد
انتقامــی،جایگزین رویکرد انعام شــود و نعمت به
نقمت تغییر یابد .از نظر قرآن ،رویه فرعونیان اینگونه
بــود که در برابر نعمتهای الهی کفر و کفران را در
پیش گرفتند و خدا از ایشان مأیوس و متأسف شد،
بهطوری که دیگر امید اصالح آنان وجود نداشــت؛
وقتی شخص به جایی برسد که امکان و امید اصالح از
وی سلب شده باشد ،در آنجاست که دیگر نمیتواند
رویه پیشین ادامه یابد و به جای آن انتقام جایگزین
میشــود(.زخرف ،آیات  55و  )56این انتقام الهی
نســبت به افراد افزون بر اینکه موجب میشــود تا
افسادگری آنان ادامه نیابد ،همچنین درس عبرتی
برای دیگران و آیندگان باشــد تا از ادامه این رویه
نادرست باز ایستند و ب ه اصالح امور بپردازند یا اصوال
وارد چنین رویه و رفتاری نشوند(.همان)
 -3غفلت :از مهمتریــن عوامل تأثیرگذار در
ایجاد انتقام و غضب و خشم الهی ،غفلتی است که
انسان نسبت به خدا و آیات الهی در پیش میگیرد و
بهجای آنکه حضور خدا و ذکر او را داشته باشد و در
محضر خدا باشد ،خدا را فراموش کرده و حضورش
را نادیده میگیرد و گســتاخانه بیحیایی میکند،
خدا چنین مســتکبرانی که خالق و رب خویش را
نمیبینند و برخالف فرمانها و ســنتهایش عمل
میکنند ،نابود کرده و انتقام میگیرد( .اعراف ،آیات
 106و )107
 -4ظلم :ظلم از جمله عواملی است که خشم
وغضب الهی را به دنبال دارد و موجب انتقامیسخت
میشود .این ظلم میتواند ظلم به خود و خدا و خلق
باشد که شامل کفر و کفران و بیعدالتی نسبت به

خود را آماده انتقام سخت الهی در همین دنیا بدانند.
(روم ،آیه  )47بر اساس این آیه و آیات دیگر ،خدا در
راستای انتقام به مومنان یاری میرساند تا به وظیفه
اســامی الهی خویش عمل کنند و از کسانی که با
خدا مخالفت میورزند ،انتقام گیرند(.همان)
 -7مترفان :کســانی که اهل اتراف هستند و
نعمتهای الهی را به شــکل بدی استفاده میکنند
و شــکر علمیندارند ،در حقیقت برخالف عدالت
عمل کردهاند و باید منتظر انتقام الهی باشند؛ زیرا
بــا چنین رفتار و رویهای در عمل در حالت تکذیب
خدا و اهداف آفرینش و هدایتهای الهی هســتند.
(زخرف ،آیات  23تا )26
 -8کفــر و تقلید کورکورانه :کســانی که
کفــر میورزند و به جای علم و عقل تنها به تقلید
کورکورانه از سنتهای اجداد و نیاکان میپردازند،
گرفتار انتقام سخت الهی میشوند(.همان)
 -9مخالفت با شریعت و احکام و قوانین
الهی :شــریعت برای آن است که بدان عمل شود
و هر کســی برخالف احکام الهی عمل کند و با آن
مخالفت ورزد ،میبایست خود را آماده انتقام الهی
کند؛ زیرا رفتارهای خالف شریعت و تکرار آن موجب
میشود تا غضب و خشم الهی برانگیخته شود و خدا
به کیفری سخت از ایشان انتقام گیرد(.مائده ،آیه )95
 -10فسق :ممکن است برخی از افراد مسلمان
باشند ،ولی این اسالم آنها بازدارنده از اعمال فسقشان
نمیشود .اینگونه است که با مومنان واقعی مخالفت
میورزنــد و به اذیت و آزار آنها دســت مییازند و
اینگونه برخالف اســام و ایمان عمل میکنند .در
حقیقت دچار کردن مومنان به نقمت و سلب نعمت
از آنان برخاسته از فسق این افراد به ظاهر مسلمان
اســت(.مائده ،آیه  )59البته خــدا در همین آیه و
آیات دیگر میفرماید که دشمنان اسالم و حقیقت و
عدالت نیز دست به انتقام میزنند و آسایش و آرامش
مومنان را سلب میکنند .این گرفتار کردن مومنان
به آسایش تنها بهدلیل این است که آنان اهل ایمان

کسانی که مجرم هستند و بر اساس قوانین و مقررات الهی عمل میکنند
در همین دنیا مجازات میشــوند .جرم ،هر عمل خالف قانونی است که
مجازات مشــخصی برای آن وضع شده اســت .پس کسی که مجرم
شناخته میشود میبایست منتظر انتقام سخت الهی در دنیا باشد.
دیگران میشود .خدا از کسانی که بر خالف عدالت
عمل میکنند ،در همین دنیا انتقام میگیرد(.حجر،
آیات  78و )79
 -5جرم :کسانی که مجرم هستند و بر اساس
قوانین و مقررات الهی عمل میکنند در همین دنیا
مجازات میشوند .جرم ،هر عمل خالف قانونی است
که مجازات مشخصی برای آن وضع شده است .پس
کسی که مجرم شناخته میشود میبایست منتظر
انتقام سخت الهی در دنیا باشد(.روم ،آیه )47
 -6مخالفت با بینات :همان طوری که تکذیب
آیات الهی موجب خشــم الهی میشــود ،هچنین
کســانی که با بینات و دالیل روشن الهی مخالفت
میورزند و برخالف قوانین عمل میکنند ،میبایست
قلهک

شمال

شدهاند و دشمن حاضر نیست تا ایمان ایشان را ببیند
و از همین رو نعمتهایی را از ایشان سلب میکند تا
دست از ایمان بردارند که البته نتیجه عکس میدهد
و مومنان با صبر و ایستادگی و مقاومت خویش پوزه
دشمنان را به خاک میمالند(.اعراف ،آیه 126؛ بروج،
آیات  7و 8؛ توبه ،آیه 74؛ مائده ،آیه )59
آنچه بیان شد رویکرد قرآن درباره انتقام خدا از
ستمگران و فاسقان و ناسپاسان و ناظر به جنبههای
اجتماعی و حکومتی اســت .بدیهی اســت که در
جنبههای فردی رویکرد قرآن بیشــتر معطوف به
عفو و گذشت و عدم انتقامگیری و در پیش گرفتن
روش احســان و اکرام است که در جای خود قابل
بحث خواهد بود.
شرق  -غرب

22603635

شمیران

22712976

مطهری

88900867 - 88801552

شهرآرا

66592266 -66593010-11

آزادی

66007479 - 66064647-9

شهریار

65222933 - 09121620849

تهران نو

77909939 - 77936888

کرج

دماوند

026-32226013 - 32224411
۷۶۳۲۱۹۳۸

کارت ماشــین و بــرگ ســبز وانت
نیسان تیپ  2400رنگ آبی مدل
 1388به شماره موتور 518380
و شاسی NAZPL140TIM226056
به نــام ابراهیــم خــدری میرقاید
به شــماره ملــی 1970902280
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

کارت ســواری پراید ســفید
رنــگ بــه شــماره پــاک
 48ایران  934د  22و شماره
موتور  2841327و شــماره
شاسی S1412288224093
به نام ســید ایمــان محمودی
اصل مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

بــرگ ســبز و ســند و بــرگ
کمپانــی وانــت پیــکان مدل
 1362بــه شــماره پــاک
 354ج  82ایران  54و شماره
موتــور  1516225657و
شاســی  14127070مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

سند مالکیت (برگ سبز) سواری
پرایــد صبــا جیتیایکــس بــه
شــماره انتظامــی  188ص 83
ایــران  93مــدل  1381رنــگ
سفید موتور  00360292شاسی
 S1412281824093بــه نــام
جمشید جنگجو مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری
پرایــد  GTXمدل  1377به رنگ
ســفید روغنی به شماره انتظامی
 688ص  92ایران  18و شماره
موتــور  00075487و شــماره
شاسی  S1412277557754به
نام کمال عنایتی مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو پــژو
پــارس مــدل  1387بــه رنــگ
ســفید روغنی به شــماره موتور
 12487131237و شماره شاسی
 NAAN01CA89E731032بنام
شهرام حسینزاده سیبنی مفقود
گردیــده از درجه اعتبار ســاقط
است.

کارت فعالیت راننده حرفهای
به شماره  2504854بنام
رضــا میرابی فرزنــد یداله
شــماره شناســنامه 234
متولــد  1355صادره آباده
مفقــود و از درجــه اعتبــار
ساقط است.

سند و برگ سبز سواری دوو
ســیلو مــدل  82به شــماره
ا نتظا مــی  2 6 4س 3 7
ایران  20به شــماره شاســی
 IR81165059515و شماره
موتور  013661Hبه نام رضا
روزگــرد مفقود و فاقد اعتبار
میباشد.

سند کمپانی و سند مالکیت(برگ
ســبز) ســواری پرایــد هاچبــک
به شــماره انتظامــی  125ق28
ایــران  73مــدل  1378رنــگ
ســفید موتــور M3102100
شاســی S1412278149730
به نام رحمن شکیبایی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

اینجانــب محمدرضا رضاپور مالک وانت
آریسان به شــماره انتظامی  475ل11
ایــران 63موتــور 118J0008244
شاســی NAAB66PE7FV517506
به علــت فقدان ســند کمپانی و ســند
مالکیت(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
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور
طبــق ضوابط اقدام خواهد شــد .مدت
اعتبار این آگهی یکسال است.

اینجانــب فرزانــه موســوی مالــک
ســواری ها چبــک  206TU5Aبــه
شــماره انتظامــی 179هــ  85ایــران
 63موتــور  15291001903شاســی
 NAAP23FG5CJ174245به علت فقدان
ســند کمپانی و ســند مالکیت(برگ سبز)
تقاضــای رونوشــت المثنی نموده اســت.
چنانچــه هرکس ادعایی در مــورد خودرو
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر
حقوقی ســازمان فــروش شــرکت ایران
خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند
مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای
مهلت مزبــور طبق ضوابط اقــدام خواهد
شد .مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

چون خانم ویدا سالمی عزیزی مالک خودرو
ســواری پــژو  206هاچبک مــدل 1390
به رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی
 329ق 44ایــران  18و شــماره شاســی
 NAAP03ED2BJ516962و شماره موتور
 14190023293بعلــت فقــدان ســند
کمپانــی تقاضای رونوشــت المثنی ســند
مذکور را نموده است .لذا چنانچه هرکس
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف
ده روز بــه دفتر حقوقی ســازمان فروش
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر
ســاختمان ســمند مراجعه نمایــد .بدیهی
اســت پس از انقضای مهلــت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

ســند مالکیت(بــرگ ســبز)
ســواری پرایــد جیتیایکــس
آ ی بــه شــما ر ه ا نتظا مــی
 154ط 51ایران 63مدل 1389
رنگ ســفید موتور 3361351
شاسی S1412289137773
بنام مسعود عبدالهی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی کامیونــت بــاری
فلــزی هیونــدای کــروس بــه
شــماره انتظامــی  943ع 25
ایران  83مدل  1384رنگ سفید
موتــور 37912005249717
شاســی 37911784005486
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

اینجانــب کریــم ترفیعی مالــک خودرو
ســواری پیــکان  1600بــه شــماره
انتظامــی  547ص 94ایران  63موتور
 01127537806شاسی 75535276
بــه علت فقدان ســند کمپانی و اســناد
محضری تقاضای رونوشت المثنی نموده
اســت چنانچه هرکــس ادعایی در مورد
خــودرو مذکــور دارد ظــرف مــدت ده
روز بــه دفتــر حقوقی ســازمان فروش
شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر
ساختمان ســمند مراجعه نماید .بدیهی
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق
ضوابط اقدام خواهد شــد .مدت اعتبار
این آگهی یکسال است.

مدرک فارغالتحصیلی اینجانب حسن
عبــدی ینگجه فرزند قادر با شــماره
ملــی 0061823821 :و شــماره
شناســنامه  7014صــادره از تهران
در مقطع کارشناسی رشته حسابداری
صــادره از دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد زنجان مفقــود گردیده و فاقد
اعتبــار میباشــد .از یابنــده تقاضــا
میشــود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اســامی واحد زنجان به نشانی:
اراضــی ثبت -روبــروی راهنمایی و
رانندگی اســتان زنجان -سایت امام
ارسال نمایند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی کاردانی
(نوبت دوم)
مــدرک فارغالتحصیلــی کاردانــی
رشــته آمــوزش ابتدایی به شــماره
 2978405صــادره از واحــد
دانشــگاهی آزاد گــرگان اینجانــب
سکینه بایکان لکزا فرزند غالمحسن
شــماره شناســنامه  31و کــد ملــی
 2122209021صــادره از گــرگان
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط
میباشــد .از یابنده تقاضا میشــود
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد شهرستان گرگان امور
دانشآموختگان ارسال نماید.

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  139860317007003801هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم شــهناز روشــنبخت بهبهانی فرزند نجف به
شماره شناسنامه  29236و شــماره ملی  1860287638صادره از بهبهان در ششدانگ یک
باب ســاختمان به مســاحت  223/45متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  5667اصلی
واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی جواهر هویدائی احراز گردیده است .لذا
مشــخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند.
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/10/24 :

تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/8 :

کاظمی  -رئیس ثبت بهبهان

آگهی ابالغ اجرائیه

مشخصات محکوم له :بانک ملت به نشانی :همدان -چهارراه خواجه رشید مدیریت
شعب بانک ملت استان همدان
مشــخصات محکوم علیها )1 :مسعود خلوجینی فرزند محمد قربان مجهولالمکان
 )2جعفر رضوانی فرزند رحیم مجهولالمکان
محکوم به :به موجب دادنامه شــماره  772مورخ  85/9/13شعبه  11دادگاه حقوقی
قطعیت حاصل کرده اســت متضامنا به پرداخت مبلغ  38/333/332ریال بابت اصل
خواســته و مبلغ  61/333/320ریال بابت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید
ســفتهها تا ســال جاری (پایان مهرماه) و همچنین پرداخت هزینه دادرســی شامل
هزینه تمبر و واخواست سفتهها در حق خواهان محکوم مینماید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اجرائیه:
 -1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکومبه از آن میسر باشد و در صورتی
کــه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت  10روز صورت جامع
دارایی خود را به قســمت اجراء تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه
ظرف  3ســال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شــود که قادر به اجرای حکم و
پرداخــت محکوم به بودهاید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام و یا قسمتی از
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34قانون اجرای احکام مدنی میباشد به
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرســی مدنی مصوب  1379/1/21و
همچنین مفــاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  10آبان  1377که
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.

قاضی شعبه  11حقوقی همدان

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان
فرهنگیان منطقه رودبار و الموت
به شماره ثبت  48و شناسه ملی 10861397673

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/09/24و تأییدیه شماره /9818595ق
مورخ  1398/10/7اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد .1 :آقایان نادر بخشــی کد ملی  5809917194به سمت رئیس هیئت
مدیره ،قربانعلی اکبری کد ملی  5809903258به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره،
نجیب اله عســگری کد ملی  5809461018به ســمت منشی هیئت مدیره و علی
محمد رجبی کد ملی  5809898718به ســمت مدیرعامل تعیین گردیدند .2 .کلیه
قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره به امضاء آقایان علی
محمــد رجبی (مدیرعامل) به اتفاق نادر بخشــی (رئیس هیئت مدیره) و در صورت
غیبت رئیس هیئت مدیره به امضاء قربانعلی اکبری (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای علی محمد
رجبی (مدیرعامل) ومهر شرکت تعاونی معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الموت شرقی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  139860317007003803هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم پروین نورافشان فرزند ناصر به شماره شناسنامه
 315و شــماره ملی  1861068311صادره از بهبهان در ششــدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  193/37متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 4و  5004/3اصلی واقع در بخش
یک بهبهان خریداری از مالک رســمی سیدمحسن و سیدمحمدعلی و سیدحسین و مهین و
ناهید و پوران و نازی و مریم و پریوش و نرگس شهر تین نورافشان ورثه ناصر احراز گردیده
است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/10/24 :

کاظمی  -رئیس ثبت بهبهان

شناسه آگهی)731051( :

آگهی تغییرات شرکت عمران الریزکاران سهامی خاص
به شماره ثبت  9968و شناسهملی 10760374320

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی بهبرج نگین
سهامی خاص به شماره ثبت  1695و شناسه ملی 10760210211

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/6/21تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد :تعداد اعضاء هیئت مدیره از شــش نفر به چهار نفر کاهــش یافت و ماده مربوطه
اساسنامه اصالح گردید.

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1398/10/9تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :سرمایه
تعهدی شرکت به مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال طی گواهی بانکی شماره 60/98/1368763
مورخ  1398/10/10و فیش شماره  1399910مورخ  1398/10/9بانک رفاه کارگران پرداخت
گردید.

شناسه آگهی)731311( :

شناسه آگهی)731323( :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بابل

آگهی تغییرات شرکت تعاونی معدنی پیجویان یزد
به شماره ثبت  834و شناسه ملی 10840035603

به موجب نامه شــماره  115/98/873مورخــه  1398/10/18و به
موجب صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1398/06/12
مرکــز اصلی شــرکت تعاونی معدنی پیجویان یزد به شــماره ثبت
 15683واحد ثبتی قزوین به نشــانی اســتان قزوین -بوئین زهرا-
خیابان امام خمینی -انتهای خیابان جاده روســتای امیرآباد نور -بعد
از روســتای تفک -جاده خاکی روستای حاجیآباد -معدن لک -کد
پستی  3451166116انتقال یافت و ماده  6اساسنامه به شرح مذکور
اصالح گردید که در این اداره در تاریخ  1398/10/18تحت شــماره
 834به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری بوئینزهرا

شناسه آگهی)731052( :

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم نازلی اسکندری دمکانلو دارای شناسنامه شماره  119به شرح دادخواست به کالسه 81334
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شهرام
بدلی بشناســنامه  11175در تاریخ  1398/06/01اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
آن مرحوم منحصر اســت به  -1نازلی اسکندری دمکانلو ف محمود ش ش  119ت ت 1343
صادره از مهاباد مادر متوفی  -2مینه بدلی ف عوض ش ش  474ت ت  1339صادره از مهاباد
پدر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب -خلیل تقیپور

