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مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

و  کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
مــدارک محضــری خــودرو پراید 
111 مدل 90 به شــماره موتور: 
شاســی:  شــماره   4062953
S5430090054050 به شماره 
شهربانی: 93 ایران 832 م 76 به 
نام هدیه رحیمی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی موتور 
سیکلت تی وی اس مدل راکز 
 82895 پــاک  شــماره  بــه 
ایران 128 به شماره شاسی 
9415154 و شــماره موتور 
1017816 مــدل 94 به نام 
احمد مژگان مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

بــرگ ســبز و بیمــه شــخص ثالث 
خــودروی ســواری پــژو هــاچ بک 
ســفید رنــگ بــه شــماره موتــور 
165A0016219 و شماره شاسی 
NAAP03EE5FJ208696 به شماره 
پاک ایران 48- 473 د 45 به نام 
یاســین پوالدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

خــودرو  لکیــت  ما مه  ســنا شنا
سواری ســمند LX،  به رنگ سفید 
 مــدل 1398 بــه شــماره انتظامی
521 ن 88 ایران 44،  شماره موتور 
124K1319230 و شماره شاسی 
NAAC91CE5KF558421 بــه نام 
محمدحسین باالزاده مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تیــپ  پیــکان  وانــت  ســبز  بــرگ 
1600OHV بــه رنگ ســفید شــیری 

شــماره  بــه   1393 مــدل  روغنــی 
و شاســی   118P0102051 موتــور
NAAA36AA3EG693469 به نام نجف 
دهقانی به شماره ملی 2299440321 
فرزند رحمت اله مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند و برگ سبز خودروی وانت پیکان 
به رنگ ســفید روغنی مدل 1384 به 
شــماره پاک 673 ص 64- ایران 65 
به شــماره موتور 11284063058 و 
شماره شاسی 12138629 به نام خانم 
فاطمه جالی خالص رابری فرزند حسین 
به شماره ملی 3161338261 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو کمپانی و سند 
فروش تاکســی ســمند به رنگ 
زرد مدل 1386 به شــماره پاک 
11 ایران 234 ت 34 به شماره 
بــه   12486127614 موتــور 
شماره شاســی 72507274 به 
نام ثریــا بیگــی درون کا مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

برگ ســبز نیســان تیــپ 2400 
رنگ آبی روغنــی مدل 1390 به 
شــماره موتور 586698 و شماره 
 NAZPL140TBN292304 شاسی
ک  پــا ه  ر شــما  بــه 
بــه   56 ب   435  -29 ایــران 
نام جمــال فتاحی به شــماره ملی 
6419337534 مفقــود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پراید 132 
مشــکی مــدل 1387 پــاک 
 33 ایــران   84 س   738
موتــور 2353788 شاســی 
بــه    S1422287004591
نام ضرغام اســکندری مفقود 
ســاقط اعتبــار  درجــه  از   و 

 می باشد.

فروش ملک تجاری- مسکونی
200 متر تجاری، 426 
متر مسکونی، 318 متر 
زمین همراه با پایان کار 

شهرداری دو نبش محدوده 
میدان امام خمینی ورامین 

09102964324

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
 GTXi خــودرو ســواری پرایــد صبــا 
انتظامــی بــه شــماره   مــدل 1385 

شــماره   31 ایــران   33 ب   828
موتــور 1413942 شــماره شاســی 
S1412285754571 بــه نام بهمن 
آزادی چگنــی فرزند تیپه به شــماره 
ملی 6139709210 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی بــرگ ســبز- کارت 
ماشین وانت پیکان سفید روغنی 
مــدل 1388 بــه شــماره موتــور 
11488066706 و شماره شاسی 
NAAA46AA1AG087739 به نام 
علی رضا زمان پور دوآبی به شماره 
ملی 550100711 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

وانــت  نیســان  ســبز  بــرگ 
 مــدل 88 بــه شــماره انتظامی

ایران 89- 211 ج 28 به شماره 
موتور 470386 و شماره شاسی 
NAZPL140TIL182777 به نام 
محمــد جباری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
بوئین زهرا

کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
مــدل   132 پرایــد  خــودرو 
مــی نتظا ا ه  ر شــما بــه   9 0 

 421 ب 92- ایران 41 به شماره 
موتــور 3964814 بــه شــماره 
  S5420090036238 شاســی
به نام اینجانب آرزو پورابراهیم 
مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

ضلع شمال شرقی
 پل سید خندان  

یــک واحــد اداری 3 خوابــه، 
82 متر طبقه ســوم به همراه 
پارکینــگ مشــاع 2 خط تلفن 

150 م رهن و 1 م اجاره
0910-1424683

گیالن، تالش
متــر  هــزار   25 زمیــن 
کوهپایــه شــیب دار،  آب، 
برق،  گاز زیر قیمت- متری 

50 هزار تومان

0911-28384203

ســند تک برگ مشــاعی ملک 
به شــماره ثبتــی 695 بخش 
2 زنجان صادره ســال 1394 
با شــماره ســریال 378048 
نــام  بــه   94/2/13 مــورخ 
خانم اکرم اســکندری مفقود 
 گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
بــه شــماره 3231393 متعلــق 
بــه کامیــون یخچالــدار ایســوزو 
انتظامــی شــماره  بــه   NPR75K 

 317 ع 34 ایران 83 مدل 1396 
موتــور  4HK1607560شاســی 
کارت  و   NAGNPR75PHT00789
فعالیت راننده حرفه ای به شماره 
1833513 بــه نــام محمدجــواد 
نعمت الهی فرزند محمدرضا شماره 
شناســنامه 2067 متولد 1347 
صادره شــیراز مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط هستند.

اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
حمیدرضــا لطفــی فرزنــد لطف اله به 
شــماره شناســنامه 402 و کــد ملی 
2141293162 صــادره از آمــل در 
مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره 
از واحد دانشگاهی آزاد قائمشهر که 
در تاریخ 79/12/25 فارغ التحصیل 
گردیده ام مفقــود گردیده و از درجه 
اعتبار ســاقط اســت. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه 
آزاد اسامی واحد شهرستان قائمشهر 
نشــانی شهر قائمشــهر خیابان نظامی 

ارسال نماید.

اینجانــب عبدالکریم موزه مالک ســواری 
شــماره  بــه   TONDAR90K4M رنــو 
انتظامــی 477 م 57 ایــران 83 موتــور 
شاســی   100019606RR196191
NAALSRALDHA271045 به علت فقدان 
ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ سبز( 
تقاضــای رونوشــت المثنــی نموده اســت 
چنانچــه هر کس ادعایی در مــورد خودرو 
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت 
مزبورطبق  ضوابط اقدام خواهد شد. مدت 

اعتبار این آگهی یک سال است.

گیالن- تالش
6500 متــر نزدیک ســاحل،  
فاصله با دریا 350 متر- خانه 
محوطــه- باغ مزرعــه- برق- 
آب- گاز- چــاه آب- مدارک 
کامل- 2 نبش- 80 متر بر- 
به دلیــل مهاجرت کاما نصف 

قیمت یک میلیارد تومان.

09393183232

آگهی مفقودی
شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
تراکتــور فرگوســن 475 مــدل 
انتظامــی شــماره  بــه   1394 
 958 ک 16 ایــران 59 و شــماره 
موتــور MT4A2W1039C شــماره 
 N3HKTAD2CEEP20910 شاســی
متعلق به اینجانب غام حاجی حسینی 
فرزنــد محمد شــماره شناســنامه 
 3672339679 کدملــی   1086
صادره از زابل مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ کمپانی خودرو تراک میکســر اویکو به 
شماره شهربانی ایران11- 873  ع 29 شماره 
شاسی 005857 شماره موتور 605837 به 
نام شهرام ساعدپناه مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ کمپانی خودرو تراک میکســر اویکو 
شماره شــهربانی ایران11- 872 ع 29 
شماره شاســی 005601  شماره موتور 
603477 به نام شهرام ساعدپناه مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ کمپانی خودرو تراک میکســر اویکو 
شماره شهربانی ایران11- 871  ع 29 
شاسی 005621 موتور 602867 به نام 
شهرام ساعدپناه مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

دفترچه ثبت ساعت پلیس راه 
به نام عباس جواهری مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.
استخدام

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

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

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

کرمانشــاه،  کارخانــه لبنیاتــی 3700 متــر زمین 
1700 متر بنــا با تجهیزات کامل خط تولید کامل 
مواد لبنیاتی با جواز و پروانه کسب سند شخصی

88687191)پارسا(
09122839397

باستی هیلز کردان
دو دستگاه ویای الکچری، 4/5 و 15 میلیارد
0912-1890096-021-88448166

)بنیاد خیریه توحید(
فــروش واحــد فــوری 52 متــری 

مناسب برای دفتر کار )شهر ری(
09123013556

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

شرکت نمانوین
تامین کننده و مجری

نماهای چوب و کامپوزیت
26710833 -09125186388

نمــای  و  تابلــو  اجــرای  و  طراحــی 
کامپوزیت حروف برجسته و ترمووت 

09126018482
33167077

شرکت تولیدی جین ترک
ویزیتــور شــلوار جین بــرای کلیه 

شهرهای ایران می پذیریم
44988661

»قالیشویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

قالیشویی مهنام)نرگس سابق(
77817779 -88454810
شبانه روزی 09128381392

»طـرح بشـارت«
تربیت مربی

1- جهت تدریس زبان آموزی قرآن
2- جهت تدریس ترجمه قرآن به زبان 

انگلیسی )همراه با مکالمه(
3- جهت تدریس مکالمه عربی

تلفن: 77569585-77571012 
ساعت 9 الی 15

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

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

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش اقساطی 
گوشی موبایل و سیم کارت

09124340083

بهترین خریدار کتابخانه شما
مجات و روزنامه های قدیمی، گرام

کاست قدیمی، آپارات »بدون تعطیلی«
66479073-09021778006

جهان کتاب »بدون تعطیلی« 
خریــدار کتاب هــای تاریخ، رمان، شــعر، 
فلسفه و غیره )قدیمی- جدید( در محل
66939313 -09190838616

گواهــی می شــود فاکتور بلوک ســیلندر 
به شــماره 12488121850 به شماره 
موتور NAAM11CA19K969556 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
علی اصغر جمالی فرزند علی جعفر 
بــه شــماره شناســنامه 1577 
صــادره از کوهدشــت در مقطع 
کاردانی رشته دامپزشکی صادره 
از واحد دانشــگاهی چالوس به 
 1586158024430 شــماره 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ســاقط اســت. از یابنــده تقاضا 
می شود مدرک فوق را به نشانی 
چالوس دانشــگاه آزاد اســامی 

واحد چالوس ارسال نمایند.

شــماره  بــه  مطــب  پروانــه 
یــخ  ر تا بــه   1 5 8 / 2 1 6
شــماره  بــه   1384/7/28
نظام پزشــکی 67455 متعلق 
به اینجانب دکتر قاسم طیبی 
خرمی مربوط به شــهر شیراز 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

پروانه مسئول فنی موسسه 
رادیولوژی دکتر طائی پور به 
شماره 120263-4 و پروانه 
 3-120262 بهره بــرداری 
مــورخ 96/3/13 و مجوز کار 
با اشــعه 16/11/174887 
مــورخ 96/11/1 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب محمــود بــازی مقــدم فرزنــد منصــور شــماره شناســنامه یا کــد ملی 
2110376554 صــادره از گــرگان مالک خودرو ســواری پراید مدل 1383 به 
شــماره انتظامی 642 س 66 ایران 59 و شــماره موتور 00972320 و شــماره 
شاســی S1412283371898 به علت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی( و 
شناسنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. 
لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10( 
روز به دفتر حقوقی شرکت واقع در تهران جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه 

نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت کشت و صنعت نوشینه )سهامی خاص(

شماره ثبت 133164 و شناسه ملی 10101764347
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنها 
دعــوت به عمل می آید که در جلســه مجمع عمومــی فوق العاده 
شــرکت در ســاعت 14 روز شــنبه مورخ 98/11/12 در محل 
اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی خیابان کارگر شمالی روبه روی 
درب ورودی بازارچــه الله پاک 1238 برگزار می شــود حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- افزایش سرمایه شرکت

هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نوشینه

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب ســاره حیــدری فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 12673 و کــد ملــی 
2248549881 صــادره از کردکــوی مالــک خودروی وانت نیســان مدل 1396 به 
شــماره انتظامی 434 د 29 ایران 69 شماره موتور Z247334249Z شماره شاسی 
NAZPL140THO469027 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت خودروی مذکور تقاضای رونوشــت المثنی سند خودروی مذکور را نموده ام. 
لذا هر کســی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به 
دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ســایپا واقع در تهران جاده قدیم کرج شرکت 
ســایپا مراجعه نمایند بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

آقای حســین رفیعی مالک کامیون مدل 1983 به شــماره انتظامی 55 
ایران 772 ع 45 شماره شاسی 34304415044832 شماره موتور 
35596900295068 به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی 
نموده است لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود 
دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک 
کافی به دفتر فروش شــرکت ایران خودرودیزل واقع تهران، کیلومتر 
8 جاده ســاوه مراجعه نمایند بدیهی اســت بعد از گذشت مدت مذکور 

سند المثنی صادر می گردد.

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
چهار شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ 
۱۹ جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۸۲

21شرححکیمانهرهبرمعظمانقالببرفرازهاییازنهجالبالغه

معاصر دوران  برای  اشتر  مالک  عهدنامه  کارآیی 

کسیکهمســئولیکعّدهاى
ازمردماســت،نمیتوانداسیر
شــهوتوغضبخودشباشد؛
و هوسها و میلها آن بایستی
کششهاىطبیعییکانسانکه
انسانهاىمعمولیرامثلکشتی
طوفانزدهاىبــهاینَوروآنَور
ميکشاند،انسانیراکهمسئولّیت
تکان آسانی این به نتواند دارد
سرکشی بایســتی لذا بدهد؛
شــهوترادرخودشبشکند.

یکیازتوصیههاىمهمامیرالمومنینعلی)ع(درعهدنامهمالکاشتر،توصیهایشانبراىعبرتگرفتن
هرمســئولیازمسئوالنپیشازخوداست.نحوهقضاوتشخصینسبتبهعملکردمسئوالنقبلی،

دقیقاهماننگاهیاستکهدیگرانبهماحینانجاممسئولیتخواهندداشت.

18تاریخشفاهیانقالببهروایتمرحومحاجحبیباهللعسکراوالدى

هیئت های مؤتلفه اسالمی چگونه وارد فاز سیاسی شد؟

12نفرازاعضاىهیئت»موید«طلبهبودندوبهجاىدعوتازگویندگان،خودمانبه
نوبتصحبتکنیموبراىاینکهخانوادههادرمحتواىعقائدواحکامواخالقیکهماآنجا
میگفتیمتردیدنکنندبهاینجارسیدیمکهقبلازسخنرانیمطالبمانرانزدحاجشیخ

عبدالکریمحقشناسبخوانیموایشانبهعنواناستاداینهیئتویژگیخاصیراپیداکرد.

شکنان شب 

درکنارفعالیتسیاسیهیئتهاىموتلفهاسالمیبراىشناختمرجعجدیدبعدازرحلتحضرت
آیتاهللبروجردى،علماییهمچونآیتاهللآقامیرزاحسنبجنوردىدرتثبیتمرجعیتامامخمینی)ره(
نقشموثرىداشــتند.بعدازفوتآقاىبروجردىازایشانپرسیدند:»االنچهکسیدرقماست؟«

گفت:»حاجآقاروحاهلل.اوباتقوا،فقیه،اصولی،فیلسوفوجامعاست.«

من طبق رسم هرساله مان در اين جلسه دوستانه 
ماه رمضان با دوستان هيئت دولت که چند جمله اى 
از نهج البالغــه را می خوانيم و معنا می کنيم تا اين 
جلسه ما معنويّتی بگيرد، امسال هم يک بخشی از 
همين کتاب عزيز و باارزش را انتخاب کردم؛ و آن اّوِل 
همين نامه معروفی است که حضرت همراه مالک اشتر 
کردند که در واقع فرمان حکومت مالک اشتر بر مصر 
بود. متأّسفانه مالک اشــتر به اين حکومت نرسيد؛ 
در بين راه ايشــان به شهادت رسيدند؛ وليکن اين 
ســند تاريخی در ميان انســانها ماند؛ و با اســناد 
محکم، و از لحاظ طريق روايتی، نســبت اين نامه به 
اميرالمؤمنين)عليه  الّصالهًْ والّسالم( محرز و ثابت است، 
و همه نقل کرده انــد. و آنچه در اين نامه به عنوان 
توصيه اميرالمؤمنين به مالک اشتر آمده، چيزهايی 
اســت که امروز هم نو اســت؛ با اينکه سازمان هاى 
حکومتــی در آن  وقت با ســازمان حکومتی امروز 
خيلی تفاوت داشــته- مثاًل آن  وقت عّمال و کّتاب 
و اين چيزها بوده؛ درحالی که امروز، ســازمان هاى 

پليس در مسجد کوچه حمام گلشن را از جلو 
بست، ولی امام جماعت اجازه نداد که وارد مسجد 
بشوند. جمعيت فوق العاده اى که آمده بودند از 
پشت، يکی از ديوار هاى مسجد را خراب کردند 
و وارد مسجد شدند. امام جماعت مسجد روحانی 
جليل القدرى به نام حاج سيد محمدرضا غروى 
از نمايندگان حضرت امام بود. او کاســب بود و 
زندگی خود را با کســب می گذراند. ايشان آن 

شب تبليغی کرد بی نظير و محاصره راشکست.
 وقتی دژخيمان خواستند وارد مسجد بشوند 
آمد و گفت مســئوليت اين مسجد با من است. 
حق نداريد. پس از اينکه قارى قرآن قرائت کرد 
ايشان رفت و يک سخنرانی بسيار خوب در باره 
مدرسه فيضيه کرد. ديگر از آن شب به بعد سه 
جا، چهار جا، پنج جا بعضی شــب ها چهل جا 
براى چهلم فيضيه مجلس گذاشــتند. باالخره 
حضرت امام فرمودند که جمع کنيد و نگذاريد 
که گسترش پيدا کند. ممکن است در بعضی از 
اين جاها مسائلی پيش می آيد که شما نمی توانيد 

کنترل کنيد. 
اعالم شد که آخرين مجلس در مدرسه حاج 
ابوالفتح است. در آنجا حجت االسالم شاهنگيان 
به منبر رفت. ايشــان آن شب خطاب صريحی 
به شــاه کرد و در باالى منبر به اوگفت که  اى 
مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست و حمالت 
شــديدى عليه او کرد. منتها بــرادران آمادگی 
داشــتند و وقتی از منبر پايين آمد بلند شدند 
و تعداد زيادى ايشان را به تعبير خودمانی پر و 
پوستش کردند، يعنی لباس هايش را در آورد و 
لباس کارگريش را پوشيد و بيرون رفت، ماموران 
هــم ريختند و چند تا معمم را گرفتند. آخرين 
مراســم را ناگزير شديم در حرم عبدالعظيم)ع( 

بگيريم. چون در همين شــب آخر که گفته بوديم 
چنــد مجلس ديگر هم اعالم شــده بود و باالخره 
در حرم حضــرت عبدالعظيم اين برنامه را جمع و 

جور کرديم.
يکی از منابع تغذيه پانزدهم خرداد، شــهادت 
امام صادق)ع( و حمله کردن به مدرسه فيضيه بود 
و تبعاتی که حضــرت امام بر اين جنايت هولناک 
مترتــب فرمودند. محمدرضاى خائــن و اربابانش 

می خواستند با کوبيدن مدرسه فيضيه، روحيه اسالم 
خواهی را از بين ببرند، ولی وضعيت معکوس شد و 
وقتی که ما می خواهيم وارد خردادماه بشويم اوضاع 
در کشور به صورتی است که آگاهی مردم در سطح 

بسيار بااليی است.
زمینهشکلگیرىهیئتهاىموتلفهاسالمی

بايد ريشــه هاى تشکيل موتلفه را در سال 31 

يــا 32 پيدا کرد. همان طور که قبال گفتم بنده به 
عنوان عضو يک هيئت به نام »هيئت مويد« بودم. 
ما در اين هيئت حدود پنجاه نفر بوديم تقريبا هم 
ســن و سال و همه جوان. بعد از جريان 28 مرداد 
و بعد از سرکوب هاى شديد بخش هاى مذهبی در 
اواخر حکومت دکتر مصدق و سپس حکومت کودتا، 
فعاليت سياسی در هيئات معمولی دينی و مساجد و 
محافل دينی نمی شد آشکار باشد. درچنين شرايطی 
ما تعدادى جوان دور هم جمع شديم و چنين هيئتی 

را تاسيس کرديم. 
12 نفــراز ما طلبه بودنــد و به جاى دعوت از 

گويندگان، خودمان به نوبت صحبت کنيم و براى 
اينکه خانواده ها در محتواى عقائد و احکام و اخالقی 
که ما آنجا می گفتيم ترديد نکنند به اينجا رسيديم 
که قبل از ســخنرانی مطالبمان را نزد حاج شيخ 
عبدالکريم حق شــناس بخوانيم و ايشان به عنوان 

استاد اين هيئت ويژگی خاصی را پيدا کرد. 
وقتــی که مراجع تقليد بــه ويژه حضرت امام 
راجــع به تصويب نامه انجمن هاى واليتی و ايالتی 
اعتراض فرمودند مــا در مجموعه خودمان به اين 
فکر افتاديم که شايد االن بتوانيم به تعبير آن روز 
خودمان، عمله هاى مراجع تقليد بشويم و در رابطه 
با گرفتن تلگراف ها و اعالميه هاى مراجع و چاپ آنها 
به اندازه خودمان عمل بکنيم. مبارزه در دو ماهی که 
در يک شرايط خوبی طی شد، ما تشويق شديم که 

ارتباطمان را با مراجع تقليد داشته باشيم. 
بعــد از رحلت آيت اهلل بروجردى ما به اين فکر 
افتاديم که بين 25 مرجع تقليد يک مرجع تقليد را 
پيدا کنيم که واقعا بتواند به تدريج جايگزين آيت اهلل 
بروجردى شــود. بعضی از بزرگان آن روز از امام به 
عنوان يک اســتاد اخالق تعبير می فرمودند که از 
خود يک مجسمه اخالق اسالمی ساخته است. ما 
رفتيم و تعقيب و تحقيق کرديم و امام را يافتيم به 
اينکه از 13 ســالگی خود را خدايی کرده و معارف 
و معتقدات و وظايف و اخالق را چنان بيان می کند 
که اين انديشه و اين مکتب می تواند حاکم و جهانی 

بشود و هيچ کمبودى ندارد. 
سخنرانیاستنصارامام

ما با ايشان ارتباط گرفتيم. در يک جلسه تعدادى 
از ما در قم به زيارت ايشــان رفتيم. ايشان پس از 
اينکه موضوعات کلی را فرمودند، توصيه فرمودند 
که فقط به اين منزل نياييد، به منزل مراجع ديگر 
هم برويد و بــا مراجع ارتباط برقرار کنيد. نزديک 
رفراندوم يا بعد از رفراندوم )ترديد دارم( امام راحل 

در يک ســخنرانی که به عنوان سخنرانی استنصار 
لقب گرفت فرمودند: »چون اساس اسالم، عظمت 
اسالم و عظمت مسلمين در معرض خطر است به 
يارى دين خدا برخيزيد« و از هيئات دينی خواستند 
که نصرت دين خدا را وجهه همت خود قرار بدهند. 
همچنيــن غير از اعالميه اى که صادر فرمودند، در 
سخنانشان فرمودندکه مالک حرکت هاى دينی اين 
است که در مسير عظمت اسالم يا عزت مسلمين 
قرار گيرد واال آن حرکت دينی که عظمت اسالم و 
عزت مسلمين را در بر نداشته باشد نمی تواند حرکت 

دينی قابل قبول باشد.

دولتی، پيچيده و تشکيالت خيلی وسيع است- لکن 
حضرت چون به کارهاى تشــکيالتی نپرداختند، 
يعنی نوع توصيه ها و دســتورهاى حضرت، از نوع 
کارهاى سازمانی نيست، از نوع کارهاى محتوايی 
و جهتی اســت، در همه زمان ها يکســان است و 
فــرق نمی کند آن کســی که حــاال در رأس اين 
حکومت است يک استاندار باشد، يا فرض بفرماييد 
رئيس جمهور مصر باشــد، يا يک ِسَمت حکومتی 
ديگرى در تشــکيالت مصر يا غير مصر داشــته 
باشــد؛ هيچ تفاوتی نمی کند. يعنی امروز اين نامه 
و فرمان حضرت براى همه دنياى اسالم و کسانی 
که معتقد به مبانی اســالمی و ارزش هاى اسالمی 
هســتند معتبر است و قابل استفاده و عمل کردن 

است و فوايدى دارد.
تقوا؛اساسهمهکارهاومدیریّتها

در اّول نامه امر به تقوا است: »اََمَرُه بَِتقَوى اهلّل« ؛ 
همين]طور[ که االن آقاى خاتمی هم اشاره کردند، 
مايه کار من و شما تقوا است؛ يعنی همه کارهايی 
که مي خواهيم بکنيم و برعهده ما است که کارهاى 
ســنگينی است و خيلی دشــوار است، بدون تقوا 
امکان پذير نيســت. هرجا تقوا داشته باشيم، اين 
کارهــا را مي توانيم انجام بدهيم، هرجايی که تقوا 
نداشته باشــيم، نمي توانيم؛ البّته تقوا شرط الزم 
اســت، و بديهی است که براى بسيارى از کارهاى 
دنيايی و مديريّتها شــرط کافی نيست. لکن هرجا 
که تقوا نباشد، تأثير منفی اش آشکار خواهد شد؛ 
هرجا تقوا باشد، آثار مثبت تقوا ديده خواهد شد؛ 

اين اّول نامه است. 
مصادیقتقوا

1(ترجیحدادنبندگیخدابرهمهچیز
حاال در واقع حضرت تقوا را هم ترجمه می کنند، 

]هم[ خودشان تشــقيق می کنند نمونه هاى تقوا 
را: »َو ايثــارِ طاَعِته«؛ ترجيح دادن اطاعت خدا بر 
اطاعت مردم که خود اين يک بيت بلند تقوا است 
که انسان هميشه اطاعت خدا را بر اطاعت بندگان 
خدا و مالحظات گوناگون شخصی و فردى و فاميلی 

و اجتماعی و سياسی ترجيح بدهد.
2(عملبهاحکامالهی

»َو اتِّبــاِع ما اََمر بِِه فی کتابِــه«؛ بايد به تمام 
فرايضی که در کتاب و در قرآن و ســّنت هســت 
عمــل کنی؛ يعنی اين جور نباشــد کــه به خاطر 
مصلحت انديشــی، يک واجبی از واجبات الهی را 
يا محّرمــی از محّرمات الهی را ناديده بگيرى؛ نه، 
يعنی هيچ مصلحت انديشی اى بر واجبات ترجيح 
ندارد. البّتــه احکام ثانويّه دينــی را ما داريم که 
جاى خودش را دارد و مشــّخص است؛ لکن اصل 
و اســاس بايســتی بر تحّقق بخشيدن به احکام و 
فرايض الهی باشد. حاال آن چيزى که خداى متعال 
در کتاب خودش امر کرده »ِمن َفرائِِضه َو ُســَنِنِه 
الَّتی ال يَســَعُد اََحٌد ااِلّ بِاتِّباِعها«، يعنی هيچ کس 
سعادت خودش را و ســعادت جامعه را نمی تواند 
فراهــم بکند، مگر با تبعّيت از اين احکام الهی. »َو 
ال يَشــقی ااِلّ َمَع ُجحوِدها َو اِضاَعِتها«؛ اين يکی از 
به اصطالح بيت هاى برجسته قصيده تقوا است؛ اگر 
تقواى الهی را اين جور تشبيه کنی به يک قصيده، 
يک بيت برجسته اش همين ترجيح دادن اطاعت 

خدا است بر اطاعت ديگران.
3(تالشکردنبراىتحّققاهدافالهی

»َو اَن يَنُصَر اهلل ُســبحانَه«؛ توصيه بعدى اين 
است که بايد خدا را نصرت کنی؛ يعنی هرجايی که 
احساس کردى که جبهه الهی و اهداف الهی محتاج 
يک کمک رساندن تو است و بايد دستی برسانی تا 

مثاًل اين گردونه حرکتی پيدا بکند، حتماً اين کار 
را بکن؛ يعنی بی تفاوت نماندن در مقابل آنجايی که 
نصــرت دين خدا به ما احتياج دارد. »اَن يَنُصَر اهلل 
ُسبحانَُه بَِقلِبه َو يَِدهِ َو لِسانِه«؛ اّول هم قلب است، اّول 
بايستی دل خودت را همراه کنی. همان طور که من 
در اين نماز جمعه ]اخير[ گفتم، مرحله قبل از عمل 
در امر به معروف، مرحله قلب انسان است؛ اگر انسان 
بخواهد صادقانه امر کند به معروف، بايد خودش به 
آن معروف دل بسته باشد، َوااّل صادقانه نخواهد بود. 
اينجا هم همين]طور[ است؛ اگر نصرت خدا فقط به 
زبان باشد کافی نيست، در صورتی که قلب همراه 
نباشد؛ دل که همراه نبود، عمل رياکارانه، بی محتوا، 
پوچ، ظاهرسازى، بی برکت از آب درمی آيد و تأثيرى 
هم در بيرون نمی کند؛ بايد از قلب شروع بشود و بعد 
َل بَِنصِر  دست و بعد زبان. »َفاِنَُّه َجَلّ اِسُمُه َقد تَکَفّ
ه«؛ خداى متعال متکّفل  َمــن نََصَرُه َو اِعزاَز َمن اََعَزّ
شــده، بر عهده گرفته که هر کسی او را يارى کرد، 
يارى اش کند. شما هم جز اين چيزى برايتان مهم 
نيست که يارى بشويد، کدام يارى کننده اى بهتر از 
خدا! و اگر خدا شما را يارى کند، از مشکالت عبور 
می کنيد و تنگناها را می توانيد بشکافيد و با موانع 
مواجه نخواهيد شــد و بر موانع غلبه پيدا خواهيد 
کرد. راه يارى کردن خدا هم همين است که خدا 
را يارى کنيد، نصرِت خدا بکنيد تا خدا هم نصرت 

ه«. کند؛ »بَِنصِر َمن نََصَرُه َو اِعزاِز َمن اََعَزّ
4(مهارشهواتومیلهاىنفسانی

بعد بالفاصله دنبال اين دو دستور که عمل به 
پيروى از امر و نهی الهی، و نصرت الهی ]اســت[ 
َهوات«؛  می فرمايد: »َو اََمَرُه اَن يَکِسَر نَفَسُه ِمَن الَشّ
در مقابل شهوتها و در شهوت رانی، آن غرور شهوت 
و ميل به شــهوت، سرکشی شهوت را در خودش 

بشــکند و از بين ببرد؛ يعنی شــهوات خودش را 
کنترل کند. کسی که مسئول يک عّده اى از مردم 
است، نمی تواند اسير شهوت و غضب خودش باشد؛ 
بايستی آن ميل ها و هوس ها و کشش هاى طبيعی 
يک انســان که انسان هاى معمولی را مثل کشتی 
طوفان زده اى به اين َور و آن َور مي کشاند، انسانی را 
که مسئولّيت دارد نتواند به اين آسانی تکان بدهد؛ 
لذا بايستی سرکشی شهوت را در خودش بشکند. 
»َو يََزَعها ِعنَد الَجمحات«، نْفس خود را در مقابل 
آن جموح يعنی آن سرکشــی ها و طغيانها حفظ 
 کند و نگه دارد؛ »َفاَِنّ الَنّفَس اَّماَرٌة بِالّســوءِ ااِّل ما

 َرِحَم اهلّل« . خب، اين مقّدمه نامه و اّول نامه.
عبرتگرفتنازمسئوالن

پیشازخود
بعد حضرت می فرمايد که من تو را فرستاده ام 
به يک منطقه اى که قبل از تو حّکامی داشته- خب، 
مالک اشتر اّولين کسی نيست که می خواهد برود 

بر مصــر حکومت کند؛ قبل ها هــم چه در دوره 
اســالمی، چه در دوره فتوحات اســالمی بعد از 
آنکه مصر فتح شده، چه در دوره قبل از آن، مصر 
پادشاهانی داشته، فراعنه اى داشته، سرکردگانی 
داشــته- نگاه کن ببين که قضاوت ها و نگرش تو 
و ديگران نســبت به آن گذشتگان چگونه است؛ 
بدان که عين همان نگاه به تو هم هســت. يعنی 
مثاًل فرض کنيد ما می نشينيم اعمال و رفتارهاى 
برجستگان و کسانی را که قبل از ما بودند، يا آن 
زمانی که ما در وادى مديريّت و مسئولّيت نبوديم و 
آنها در وادى مديريّت و مسئولّيت بودند زير ذّره بين 
مي گذاريــم و هر حرکتی، هر حرفی، هر کارى از 
کارهاى آنها را مورد انتقــاد و ايراد خودمان قرار 
مي دهيم- مي گوييم حّقش بود اين کار را نمي کرد، 
حّقش بود اين حرف را نمي زد، حّقش بود اين کار 
را مي کرد- و نســبت به آنها قضاوتی داريم؛ بايد 
بدانيــم االن ما هم در همان جا قرار گرفته ايم که 
نگاه ها و نظرها به ما دوخته است و روى کارهاى 
ما قضاوت می شــود، ]کارهاى ما[ ديده می شود، 
مطالعه می شود و نسبت به آنها اظهارنظر می شود. 
يعنی چه؟ يعنی بايد مراقب باشيد؛ هر حرفی که 
از شــما می خواهد صادر بشود و هر عملی که از 
شما می خواهد صادر بشود، بايد بدانيد که شما زير 
نگاه عمومی و زير نظر مردم هستيد؛ آن هم نظرى 
که بايد با تو قلباً موافقت داشــته باشد؛ يعنی آن 
کسی که دارد تو را نگاه می کند، صرفاً بيگانه ها و 
دوردست ها نيستند؛ همان انسانهايی که تو بر آنها 
دارى مديريّــت مي کنی، بايد دل آنها را، عواطف 
آنها را، طرف دارى آنها را با خودت داشــته باشی؛ 
اينها دارند تو را نگاه می کنند، پس بايستی کاماًل 

مراقب رفتار و اعمال خودت باشی.

ب- آقای آیدین فرهود به شماره ملی 2992945250 به سمت رئیس 
هیئت مدیره- آقای احسان زارع به شماره ملی 2300591537 به سمت 
مدیرعامل، آقای حسین کریمی به شماره ملی 0076476162 به سمت 
عضو هیئت مدیره- سعید ترابی فرد به شماره ملی 0075185741 به 
ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق 
بهادار با امضاء مشــترک آقایان آیدین فرهود و احسان زارع همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه 
ابزارهای پویا شرکت با مسئولیت محدود  

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/07 و مجوز شماره 
98/1/7659 مورخ 1398/8/19 فرمانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران- منطقه 14، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی،  شهر تهران، محله فردوس، خیابان شهید صادق تقدیری شرقی، 
خیابان بیست متری ولیعصر، پالک 35، ساختمان مهرگان، طبقه اول،  واحد 3 کد 
پستی 1481794784 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اساســنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره با اصالحاتی 

جایگزین اساسنامه قبلی گردید و به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه طلوع نیکان یاس 
به شماره ثبت ۴۱۳۵۱ و شناسه ملی ۱۴0066۸۹070 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
احسان زارع به شماره ملی 2300591537،  9000000 ریال سهم الشرکه خود را به موجب سند صلح 
به شماره 80596 مورخ 1398/04/22 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 181 حوزه ثبتی تهران به 
شرح ذیل صلح نمودند: مبلغ 4000000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای حسین کریمی شناسه 
ملی 0076476162 مبلغ 1000000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای سعید ترابی فرد به شماره 
ملی 0075185741 مبلغ 1000000ریال از سهم الشــرکه خود را به آقای آیدین فرهود شماره ملی 
2992945250 صلح و واگذار نمودند و سهم الشــرکه خود را به مبلغ 3000000 ریال کاهش داد و 
اســامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: 
1- آقای احسان زارع دارای 3000000 ریال  2- آقای حامد کریمی دارای 1000000 ریال 3- آقای  
حسین کریمی دارای 4000000 ریال 4- آقای آیدین فرهود دارای 1000000 ریال 5- آقای سعید 

ترابی فرد دارای 1000000 ریال.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا با مسئولیت محدود
 به شماره ۴۹0۳۲0  و شناسه ملی ۱۴00۵76۹۸۹0

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود 
انتخاب شدند: - آقای احسان زارع به شماره ملی 2300591537- آقای 
حســین کریمی به شــماره ملی 0076476162 - آقای آیدین فرهود 
به شــماره ملی 2992945250- آقای سعید ترابی فرد به شماره ملی 

0075185741

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹0۳۲0 

و شناسه ملی ۱۴00۵76۹۸۹0


