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مـتفرقـهآمـوزشی

گمشده

پیدا شده

گ  بــر ( لکیــت  ما ســند 
بــه  تیبــا2  هاچ بــک  ســبز( 
انتظامــی 498ق32  شــماره 
ایران93 مــدل1396 موتور 
شاســی   M15/8416236
 NAS821100H1088594
به نام مرجــان ملکی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( 
 Z24NIB کامیونــت ون زامیاد
به شماره انتظامی 479هـ51 
موتــور  مــدل98  ایــران93 
شاســی   Z24801017Z

NAZPL140BK0535811 به 
نام حمایل روشن فروغ مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

یــد  پرا خــودرو  ســبز  بــرگ 
جی تی ایکــس آی مــدل1385 به 
رنگ سبز زیتونی متالیک به شماره 
شــهربانی 583ن12 ایران21 به 
شماره موتور 1641901 و شماره 
شاسی S1412285921597 به 
نــام احمد قبابیگی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز تراکتور کشــاورزی 
سیســتم ام اف تیــپ285 رنگ 
قرمــز - روغنی مــدل 1389 به 
LFW09984W و  شــماره موتور 
شماره شاسی J08994 و شماره 
پالک 779ک12 ایران14 به نام 
علی کیانی قلعه سردی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو پراید131 
مــدل98 رنــگ ســفید به 
شماره شهربانی 258ل29 
ایران20 و شــماره شاسی 
K3542937 به نام غالمرضا 
گردیده  مفقــود  اصغرزاده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( 
ســواری پژو206 به شــماره 
انتظامی 951ص47 ایران84 
موتــور 838542  مــدل95 
 165A0058705 شاســی 
به نــام رقیــه کمالــی مفقود 
ســاقط اعتبــار  درجــه  از   و 

 است.

راننــده  لیــت  فعا کارت 
ه  ر شــما بــه  ی  فــه ا حر
3290561 بــه نام دانیال 
داریــوش  فرزنــد  نجاتــی 
شماره ملی 2420137175 
صــادره   69/1/2 متولــد 
مرودشت مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو 
ســواری هاچ بک - ســواری سیستم 
پــژو 206 مــدل1383 بــه شــماره 
انتظامی 993د82 ایران31 شــماره 
موتــور 10FX5C2204419 شــماره 
شاســی 83682435 به نام کیومرث 
محمــدی فرزند میرزاعلی به شــماره 
ملی 4199143734 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

جاده قدیم قم- حسن آباد
8800 متر زمین در مجاورت 
شــهرک صنعتی جهت کارهای 
مختلــف، بــا ســند جدید تک 
 بــرگ تهــران با اســتعالمات، 

متری 70 هزار تومان
56224435

0912-3968269

راننــده  فعالیــت  کارت 
ره  شــما بــه  ی  حرفــه ا
م  نــا بــه   1 3 2 9 5 5 4
اســماعیل رهنمــا فرزنــد 
شــماره شناسنامه  حسین 
8687 متولــد 43/6/26 
صادره مرودشــت مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

چون آقای مرتضی بختیاری مالک کامیون 
بــاری کاویــان بغلدار فلزی بــاز به رنگ 
ســفید روغنی مــدل1387 به شــماره 
انتظامــی 275ع99 ایران18 و شــماره 
و   NA5K1062C8G332780 شاســی 
 EQ4BTAA69725902 شــماره موتــور
به علــت فقدان ســند کارخانــه خودرو 
تقاضای صدور سند المثنی نموده است. 
لــذا چنانچه هرگونــه ادعایــی در مورد 
خودروی مذکور وجــود دارد ظرف مدت 
15 روز از تاریخ نشــر آگهی با در دست 
داشــتن مدارک کافی بــه دفتر فروش 
شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران 

- کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمایند.

اینجانــب محمــد جعفــری مالــک وانت 
مزدا بــی 2000 آی به شــماره انتظامی 
 FE539353 668ج24 ایران63 موتور
شاســی NAGCPX2PC18D19270 به 
علت فقدان ســند کمپانی، برگ ســبز 
تقاضای رونوشــت المثنی نموده است 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو 
مذکور دارد ظرف ده روز از تاریخ درج 
آگهی با در دست داشتن مدارک کافی 
بــه اداره فروش گــروه بهمن واقع در 
تهران مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلــت مزبور طبــق ضوابط 
اقدام خواهد شــد. مــدت اعتبار این 

آگهی یک سال است.

آقــای امیر کحالــی فرزنــد آیت اله 
همسر شما خانم سیده پریسا یعقوبی 
به این دفتر  مراجعه نموده و با ارائه 
 259 شــعبه   981740 دادنامــه 
دادگاه شــهید باهنر تهران تقاضای 
ثبــت طــالق را دارد لذا ظــرف یک 
هفتــه جهت اجرای طــالق به آدرس 
تهرانپارس فلکه چهارم ضلع شــرق 
مجتمع قضایی شهید باهنر پالک 22 
مراجعــه و در غیــر این صورت طالق 

طبق مقررات انجام خواهد شد .
سردفتر طالق 153 تهران

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

حومه انزلی
بین دریا و مرداب
1420 متر خانه باغ با سند 
مالکیت دیوارکشی- آب- 

برق- گاز با بنای قدیمی

0919- 555  55 92

رباط کریم- بلوار امام خمینی
جنب مخابرات جنب بستنی نعمت، 
2 قطعــه زمیــن هر کــدام 570 
متر، 30 متر بر جاده اصلی سند 
6 دانــگ بــا موقعیت هــای عالی 

فروش فوری
ساعت تماس: 16 الی 22

0912-6281492

خیابان استاد معین
یــک باب مغــازه 45 متری 
واقــع در مجتمع معین مال 
 121 واحــد  اول  طبقــه 
دارای پارکینگ اختصاصی 

زیر قیمت منطقه 
09127728980

نهاوند- استان همدان 
فوری به دلیل مهاجرت

یــک واحــد 20 هــزار متری 
صنعتــی دامپــروری بــا کلیه 
امکانات و برق 3 فاز، چاه آب 

و... زیر قیمت
09188526452
09121775608

25 هزار متر زمین دارای 5000 متر ساختمان و سوله 
صنعتی همراه با مجوز جهــت بهره برداری کارخانه خرما 
و محصوالت غذایی دیگر که تمامی دســتگاه ها نصب و 

وسایل آماده شروع به کار می باشند.
دارای مجوز رسمی دریافت وام 20 میلیارد ریالی از 

سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خوزستان

تماس 09120970075

فروش ویژه در منطقه آزاد اروند

شهرک غرب
فــروش یکجــا مجتمع ســند 

اداری
550 زمین- 2220 مترمربع 

مفید اداری
مشاورین امالک بازیار

26742834 -26742832
تیموریان 09122708245

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

شرکت نمانوین
تامین کننده و مجری

نماهای چوب و کامپوزیت
26710833 -09125186388

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
09125346694

تعدادی راننده با نیســان جهت کار 
در باربری امیر نیازمندیم )شهریار( 
09127663761 -09123844014

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع

سرویس سراسر تهران

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

قـالیـشـویی

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

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( 

»قالیشویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

اسامی 7 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک: ساره
تاریخ تولد: 98/9/24

تاریخ پذیرش: 98/11/6
نام والدین: مریم امین

علت پذیرش:زندانی بودن مادر
ارجاع دهنده:  ندامتگاه شهرری

نام مستعار کودک: پرگل
تاریخ تولد: 98/10/19

تاریخ پذیرش: 98/11/5
نام والدین: پریسا رضایی

علت پذیرش:رهاشدگی
ارجاع دهنده:  بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: آروین
تاریخ تولد: 98/10/12

تاریخ پذیرش: 98/11/6
نام والدین: هانیه کریمی

علت پذیرش:زندانی بودن مادر
ارجاع دهنده:  ندامتگاه شهرری

نام مستعار کودک: مهرانه
تاریخ تولد: 98/10/27

تاریخ پذیرش: 98/11/5
نام والدین: پروانه سادات ایران منش

علت پذیرش:اعتیاد مادر
ارجاع دهنده:  بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: دایانا
تاریخ تولد: 98/10/2

تاریخ پذیرش: 98/11/1
نام والدین:سحر امیری

علت پذیرش:اعتیاد مادر
ارجاع دهنده:  بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: مهرگان
تاریخ تولد: 98/10/11

تاریخ پذیرش: 98/11/1
نام والدین:نرگس برکتی

علت پذیرش:اعتیاد والدین
ارجاع دهنده:  بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: سروش
تاریخ تولد: 98/9/27

تاریخ پذیرش: 98/11/12
نام والدین:زهره اسدی

علت پذیرش: زندانی بودن مادر
ارجاع دهنده:  ندامتگاه شهرری

پروانه مسئول فنی موسسه 
رادیولوژی دکتر طالئی 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.

»غالمی«
خریــدار همــه نــوع ضایعات 
آهن، چدن، آلومینیوم، مس، 
شیرآالت مشعل- موتورخانه 

و خرده ریز انباری و...

09121582139

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

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

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

 به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

شرکت توان پیمایش امن 
تخصصــی  یــی  به جا جا
دستگاه های مین فرم کولینگ 
هواساز، UPS چاپگر با ابزار و 
کامیون جک دار مجهز به انواع 

جرثقیل- شبانه روزی 
»دفتر« 55853183 

09126080139

فروش اقساطی 
گوشی موبایل و سیم کارت

09124340083

ساخت تاسیسات کارخانه ها 
و تصفیه خانه ها، لوله کشی گالوانیزه 

با آهن فلزی- با اکیپ کامل
09192753912 -09199171124

فروش ویــژه ورق های کامپوزیت 
نما و چوب ترمووود با گارانتی

22759354-09372733204

بهترین و منصفانه ترین خریدار 
کامپیوتر ماشین های اداری و مخابراتی 

به صورت دسته دوم و اسقاطی 
افسری 09125972349 

ساعی 09126583955

نمــای  و  تابلــو  اجــرای  و  طراحــی 
کامپوزیت حروف برجسته و ترمووت 

09126018482
33167077

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب پرویز کازیکه فرزند مرحوم علی شماره شناسنامه 88 و کد ملی 2120866971 
صادره از گرگان مالک خودروی سواری نیسان پاترول مدل 1374 شماره انتظامی 813 ج 
85 ایران 59 قدیم و )314 ص 95 ایران72( محمدتقی قزوینی فیروز فرزند عبدالمبین 
جدید( شماره موتور Z24024919Z و شماره شاسی PNK15Z311423 به علت فقدان 
اسناد فروش )سند مالکیت( تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. 
لذا هرکسی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز دفتر حقوقی 
شرکت واقع در تهران جاده قدیم کرج دفتر فروش شرکت رایان سایپا مراجعه نمایند 

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

گیشا- جنب پاساژ نصر
و شهید فاضل غربی فروشگاه اکسیر

 180 متر در 2 طبقه 2 خط تلفن
  بازسازی شده کامل مناسب کلیه مشاغل 

09121398315

بانک اطالعات خرید ملک، 
سرمایه گذاری 

* اقامت ترکیه  *  اقامت کانادا
0912-3702460

ســند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی 
 سواری کیا اســپورتج SL مدل 2014 به شماره انتظامی

 675 ب 75- ایران 62 به شماره موتور G4KEEH446009و 
شــماره شاســی KNAPC812DE7624000 و به شماره 
شناسه KRLA143E137624000 به نام آقای قربانعلی 
ولی نژاد و به شــماره کد ملــی 2090608277 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
 از مرحله دوم شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی ایثارگران 

فرهنگی به شماره ثبت 18878
به اطالع کلیه نمایندگان ایثارگران فرهنگی منتخب اعضاء در ســطح اســتان های 

کشور می رساند.
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول از مرحله دوم در ساعت 8 
صبح روز جمعه مورخ 98/12/23 با موضوعات شرح زیر در دفتر مرکزی شرکت 
به نشــانی: رشــت بلوار شهید بهشتی- چهارراه حشــمت- خیابان 39- پالک 39 

برگزار می گردد.
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین.

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 96 و 97.
3- طــرح و تصویب پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به مدیرعامل،  هیئت مدیره، 

بازرسین و سایر مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل وزارت تعاون.
4- تصویب بودجه پیشنهادی سال 98.

5- انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید برای سه سال و بازرسین برای یک سال.
6- اجازه هزینه به هیئت مدیره برای انجام حسابرســی رســمی از عملکرد مالی 

نمایندگی ها و دفتر مرکزی شرکت برحسب ضرورت و تشخیص هیئت مدیره.
7- اجــازه بــه هیئــت مدیره جهت تجمیع شــرکت در یک یا دو اســتان به منظور 

ساماندهی سرمایه و فعالیت اقتصادی و حل مشکل مالیات.
در ضمن افرادی که تمایل به عضویت در ســمت هیئت مدیره و بازرســی شرکت 
را دارند. می توانند با در دســت داشــتن فتوکپی شناسنامه و کارت ملی به دفتر 

مرکزی و یا نمایندگی های شرکت مراجعه نمایند.

هیئت مدیره

گواهی حصر وراثت
خانم اعظم موسوی به شماره شناسنامه 2347 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناســنامه ورثه درخواســتی به شــماره 321/791/89 تقدیم این دادگاه نموده و چنین 
اشــعار داشــته است که شادروان سید اسداله موسوی شناســنامه شماره 1003 در تاریخ 

1389/3/25 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1- کبری زلفی فرزند افرا به ش ش 25 صادره از: سربند همسر متوفی. 

2- سید حسن موسوی فرزند: سیداسداله به ش ش: 1144 صادره از: تهران پسر متوفی.
3- اکرم الســادات موســوی فرزند: سیداســداله به ش ش: 8833 صادره از: تهران دختر 

متوفی. 
4- اشــرف الســادات موســوی فرزند: سیداســداله بــه ش ش: 3195 صــادره از: تهران 

دختر متوفی. 
5- زهرا موسوی فرزند: سیداسداله به ش ش: 1915 صادره از: تهران دختر متوفی. 

6- اعظم موسوی فرزند: سیداسداله به ش ش: 2347 صادره از: تهران دختر متوفی والغیر. 
پس از تشــریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 18730 89/5/11 
سرانجام در تاریخ 1389/5/27 در وقت فوق العاده شعبه 791 دادگاه عمومی شورای حل 
اختالف به تصدی امضا ءکننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و گواهی می نماید که 
ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن 

روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد.
پــس از کســر یک هشــتم از عین اموال منقول و یک هشــتم از کل بهاء  امــوال غیرمنقول 
سهم االرث همسر متوفی)زوجه( و مابقی ما ترک بین  فرزندان به نسبت سهم پسر دو برابر 

دختر قابل تقسیم می باشد.
و این گواهینامه تا مبلغ نامحدود دارای ارزش قانونی است نسبت به مازاد بر نامحدود فاقد 

اعتبار و ارزش قانونی می باشد.

قاضی شعبه 791 دادگاه شورای حل اختالف حوزه 15 تهران

قالیشویی
مبل شویی

بنایی 
و خدمات

پاورقی
Research@kayhan.ir
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33شرححکیمانهرهبرمعظمانقالببرفرازهاییازنهجالبالغه

بود ایمان  سقوط  نتیجه  احد  تنگه  سقوط 
درجنگاُحدیکاتّفاقیافتاد،که
]مسّببانایناتّفاق[یکعّدهمؤمن
بودند؛آنپنجــاهنفرىکهدچار
نفرینوِشــکوههمهمسلمانها
قرنشدند، چهارده این طول در
مســلمانبودند،اصحابپیغمبر
بودندکهخیلی بودند،کســانی
ازهمینهادربدرشــرکتکرده
نبودند، بدى اینهامردمان بودند؛
]اّما[همینهادچارآنآفتشدند

30تاریخشفاهیانقالببهروایتمرحومحاجحبیباهللعسکراوالدى

ایستادگی مردم و عقب نشینی رژیم

نزدیکظهرشهداومجروحینرااجازهنمیدادندونمیتوانستیمجمعکنیم.بهمحض
اینکهبهطرفیکمجروحمیرفتیم،بهرگبارمیبستند.هیجانمردمهیجانبسیار

فوقالعادهاىشد.مرکزشهریکپارچهفریادیامرگیاخمینیبود.

رهبرمعظمانقالبدرکنار
مرحومآیتاهللسیدروحاهللخاتمی)ره(

شکنان شب  گناه؛عّلتاشتباهاتبزرگ
وازدستدادنایمان

شــما ببينيد در جنگ اُحد يک اتّفاقى افتاد، که 
]مسّببان اين اتّفاق[ يک عّده مؤمن بودند؛ آن پنجاه 
نفرى که دچار نفرين و ِشکوه همه مسلمان ها در طول 
اين چهارده قرن شدند، مسلمان بودند، اصحاب پيغمبر 
بودند، کسانى بودند که خيلى از همين ها در بدر شرکت 
کرده بودند؛ اينها مردمان بدى نبودند، ]اّما[ همين ها 
دچار آن آفت شدند؛ يعنى به خاطر غنيمت گردنه را 
رها کردند، ميدان را به دشمن دادند و موجب شدند 
کــه تعداد زيادى از خون هــاى پاک بر زمين ريخته 
شــد- خونى مثل خون حمزه سّيدالّشهداء بر زمين 
ريخته شد؛ چيز کمى نبود اين- و پيغمبر زخم خورد 
و حکومت اســالم و نظام نوپاى اسالمى دچار تزلزل 
شد؛ به خاطر کوتاهى اين پنجاه نفر. آيات قرآن در مورد 

کشتارمردمدرمیدانارگ
سه اقدام تقريباً به صورت خود جوش انجام 
شــد. يک کار اينکه به مرکز پخش راديو در 
ميدان ارگ حمله کردند. از طارمى ها گذشتند 
و رفتند که در ها را بشکنند و وارد ساختمان 
راديو بشــوند کــه چتر باز در اطــراف پياده 
کردند و آنها هم مردم را به رگبار بستند. يک 
حرکت ديگر در جنوب تهران و کالنترى 6 در 
خيابان مولوى بود.مردم و شايد از ميدان ميوه 
همراهان مرحوم طيب ريختند و کالنترى 6 را 
تصرف کردند. البته در تجريش هم غيرتمندان 
اسالم خواه شميران به کالنترى نياوران که اول 
خيابان بوعلى قرار داشت حمله کردند و آنجا 
هم در حال تصرف قرار داشــت ولى نيروهاى 
کمکى براى دژخيمان رسيد و ضربات سختى 
به مردم وارد کردند.کالنترى شــش را هم از 

مردم پس گرفتند.
اجازهجمعکردنشهداومجروحانرا

نمیدادند
اما مردم در سراسر خيابان هاى مرکز شهر 
درگيربودند و دژخيمان جرات پياده شدن از 
روى ماشين ها را نداشتند و مردم را به رگبار 
مى بســتند. بازار ها و کوچه ها و پشت بام ها از 
آن مردم بود و دژخيمان خيابان ها را با رگبار 
صاف مى کردند. تا نزديک ظهر جوشش مردم 
بيشتر شد. نزديک ظهر شهدا و مجروحين را 
اجازه نمى دادند و نمى توانستيم جمع کنيم.به 
محض اينکه به طرف يک مجروح مى رفتيم ،به 
رگبار مى بستند. هيجان مردم هيجان بسيار 
فوق العاده اى شد. مرکز شهر يکپارچه فرياد يا 
مرگ يا خمينى بود. حدود ساعت 1:30 بعد 
از ظهر دستور دادند که ديگر شليک نشود و 
هجمه به مردم را کم کردند. حاالمردم هجمه 

را آغاز کردند.
عقبنشینیرژیم
ازتهدیدجانامام

 ساعت 2 بعد از ظهر ظاهراً همان گوينده 
صبح از راديو اعــالم کرد: آيت اهلل خمينى از 
قم به تهران آورده شــده و به زودى به وطن 
مألوف شــان )قم( بازگردانده مى شــوند. اگر 
اين دو نوار وجود داشــته باشــد دو مدرک 
بسيار جالب است که نشان مى دهد مردم ما 
ظرف هفت ســاعت توانستند تهديد به اعدام 
رهبــر انقالب يعنى امام راحل را به اين لحن 
احترام آميز تبديل کنند که ايشان به زودى به 

وطن قم عودت داده مى شوند.

اين پنجاه نفر زياد است؛ مى فرمايد که: »اَِنّ الَّذين تََولَّوا 
يطاُن بَِبعِض  ِمنکم يَوَم الَتَّقى الَجمعاِن اِنََّما اسَتَزلَُّهُم الَشّ
ما کَسبوا«؛ معنايش اين است که آن کسانى که در روِز 
مالقاِت دو گروه- يعنى در روز اُحد- رو برگرداندند، فرار 
کردنــد و گريختند، اين کارى که اينها کردند نتيجه 
 اشــتباهات و لغزشهايى اســت که قبل از اين کرده 
بودند؛ يعنى هر لغزشى، به نوبه خود، لغزشهاى ديگرى 
را بر انسان تحميل مى کند؛ يعنى پايه ايمان را سست 
مى کند و آن سســتى ايمان تأثير سوء خودش را در 
عمل بعدى ما مي گذارد. يعنى يک خطا که مى کنيم 
و يک لغزش که پيدا مى کنيم، اين لغزش يک تأثيرى 

روى ايمان ما مي گذارد، ولو نامحسوس.
يک کار خطايى را قباًل يک نفرى انجام مى دهد، 
بعد در ايمان او يک تأثير منفى مي گذارد، بدون اينکه 
خود انسان هم متوّجه بشود. آدم هيچ نمى فهمد؛ مثل 
خيلى از حاالت انســان که از حالى به حالى مى رود 
لکن متوّجه نيســت تغيير حال خود را؛ مثل ماها که 
از جوانــى به پيرى آمده ايم. خدا رحمت کند مرحوم 
آقــاى خاتمى)رضوان اهلل عليــه( را؛ به من مي گفتند 
کــه- آن  وقتى که به من اين حرف را مي زدند، مثاًل 
65 تا 70 سالشان بود- من به زبان مي گويم که پيرم 
اّما اصاًل احساس نمى کنم پيرم؛ خودم را مثل همان 
تصوير 30 سالگى و 35 سالگى مي بينم. من سالها بعد 
باز از ايشان پرسيدم گفتم شما يک وقتى يک چنين 
حرفى به من مي گفتيد؛ گفتند آره، االن هم همان جور 
اســت. اين ]ماجرا براى[ سال 57 ]است[ که من از 
تبعيد برمي گشتم، رفتم اردکان خدمت ايشان. حاال 
خود ما هــم همين جور؛ تصويرى که از خودمان- ما 
ريش سفيدها و پيرمردها- در ذهنمان هست، تصوير 
سى  ســال پيش از خودمان است؛ همان وضعى که 
سى چهل ســال پيش داشتيم، تصوير ما از خودمان 
آن تصوير است. اين گذران عمر و تحّول عجيبى که 
پيدا شده، با همه آثار جسمانى اى که دارد- حّتى آثار 
محسوس جسمانى- درعين حال اين را درک نمى کنيم. 

تحّول ايمان هم همين جور اســت؛ يعنى کم شدن 
ايمان را هم که آثار محســوس جسمانى هم ندارد 

تا انسان بفهمد و درک بکند، آدم حس نمى کند.
پس آن لغزش و  اشتباه در ايمان اثر گذاشت، اين 
کم بودن ايمان ]هم[ در عمل بعدى ما اثر مي گذارد؛ 
يعنى بعد که مي خواهيم يک عملى را انجام بدهيم، 
يک ميدان جهادى و ميدان امتحانى پيش مى آيد، 
اين کمبود ايمان ما اينجا خودش را نشان مى دهد. 
مايى که با يک ايمان وافر يک جايى توانستيم يک 
جست بزنيم، يک حرکت بکنيم، يک کار بزرگ انجام 
بدهيم، حاال که در مقابل همان کار قرار مي گيريم 
مى بينيم دســت و پاي مان مي لرزد؛ درســت مثل 
همين که آدم در جوانى مي توانسته با يک جست از 
جوى دومترى بپرد، حاال به همان جوى که مي رسد 
نمى تواند. اين جورى مى شود؛ يعنى همين طور عمل 

روى ايمــان و ايمان روى عمــل اثر مي گذارند؛ اثر 
منفى. نتيجه اش شکســت اُحد مى شود؛ نتيجه اش 
عقب رفت هاى گوناگون ديگر مى شود؛ نتيجه اش اين 
مى شود که 61 سال بعد از هجرت پيغمبر و 50 سال 
بعد از وفات پيغمبر، نوه پيغمبر که عزيزترين انساِن 
پيغمبر است- يعنى امام حسين)عليه الّسالم(- در 
مقابل حکومت جانشين پيغمبر قرار مى گيرد و به 
آن وضع فجيع به شهادت ميرسد. من يک وقتى گفتم 
اينها عبرت هاى تاريخ است؛ اينها فراتر از درس است، 
اينها عبرتهاى تاريخ است. غرض، اين يک نکته که 

در  مورد ايمان فرمودند.
پایههاىایمان

يک نکتــه ديگر در باب ايمــان- يعنى جمله 
ديگــرى که در اين جلد اســت- کــه اين هم باز 
از کلمات اميرالمؤمنين اســت، حکمت ســى ام يا 
ســى ويکم ] نهج البالغه است[. البّته ]ترتيب[ اينها 
در نســخه هاى نهج البالغه مختلف است و عقب و 
جلو دارد؛ اين در نسخه من سى ام است. »ُسِئَل َعِن 
االيمان«؛ از حضرت پرسيدند درباره ايمان براى ما 
صحبت کن. فرمود: »ااَليماُن َعلى اَربَِع َدعائِم«؛ ايمان 
بر روى چهار پايه استوار است. يعنى چه بر روى چهار 

پايه؟ يعنى اگر اين پايه ها محکم بود، اين ايمان اين 
رو مي ماند؛ اگر اين پايه ها سست شد يا فرو ريخت، 
آن وقت ايمان به همان نسبت فرو مي ريزد؛ به طور 
کامل ساقط نمى شود اّما به همان نسبت فرو ميريزد. 
چهار پايه، پايه هاى ايمان است؛ آنها چيست؟ اين 
بِر َو الَيقيِن َو  چهار پايه را بيان فرمودند: »َعلَى الَصّ

العدِل َو الِجهاد«؛ اينها چهار پايه ايمان است:
1(صبرواستقامت

 اّول صبــر، ايســتادگى و اســتقامت در همه 
زمينه هــا؛ يک برنامه اى را مي خواهيد دنبال کنيد، 
ايســتادگى کنيد پاى آن برنامه تــا آخر؛ کارى را 
مي خواهيد انجام بدهيد، کار را تمام کنيد؛ مصيبتى 
پيش مى آيد، در مقابــل آن مصيبت خودتان را از 
دســت ندهيد؛ واجبى بر شما مقّرر مى شود، براى 
انجام دادن واجب تحّمل داشته باشيد و بى حوصله 

مردمماظرفهفتســاعتتوانســتندتهدیدبهاعدامرهبرانقالبیعنیامامراحلرابهاینلحن
احترامآمیزتبدیلکنندکهایشانبهزودىبهوطنقمعودتدادهمیشوند.

 بعــد از ظهر روز 15 خــرداد در جاى جاى 
شهر درگيرى بود. روز 16 خرداد درگيرى نسبتاً 
کمترى از چند منطقه عليه مامورين آغاز شد و در 
روز 17 خرداد که داشت حرکت خاموش مى شد 
برادران شهيد ما سعى کردند تعدادى اسلحه رابه 
کار بگيرند و چند مامور به ضرب اسلحه از پا در 
آمدند.هجمه ظهر روز 17 خرداد دژخيمان هجمه 
بسيار قويى بود تا بتوانند اين افراد مسلح را بگيرند ، 
اما چون به نتيجه نمى رســيدند عصر 17 خرداد 
دو کار انجام دادند. يکى اينکه ســخنگوى دولت 
رسماًاعالم کرد که ســاحت مقدس روحانيت و 
مراجع از اين شورش کور منزه است و تعدادى از 

)به تعبير او( » لشــوش جنوب تهران« بودند که 
اين شورش کور را به راه انداختند. کار ديگرى که 
کردنــد اينکه از جبهه ملى اعالميه گرفتند و به 
وســيله ى راديو و تلويزيون پخش کردند. جبهه 
ملى از اين قيام تبرى جسته و آن را شورش کور 

ناميده بود.
رادیوانگلیسقیاممردمرا

شورشکورنامید
 راديو انگلستان هم از روز 15 خرداد اين قيام 
را شورش کور ناميده بود. در صورتى که اين قيام 
يک قيام طبيعى مردمى براى نجات مرجع تقليد 
و شــعارش يا مرگ يا خمينى بود. عده اى خيال 
مى کردند که اين شعار تغيير حکومت است. شعار 
يا مرگ يا خمينى در عرض 7 يا 8 ساعت به هدف 

خودش نائل شــد. چون مردم متوجه شدند و به 
آنها اطمينان داده شد که امام سالم است. وقتى 
اعالم کردند که ساحت مرجع تقليد و روحانيت از 
اينکه در اين امور شرکت داشته باشد منزه است 
و... مردم خيالشان راحت شد واوضاع آرام گرفت.
اعتصابمساجد،هیئتهاوکسبه

در روزهــاى بعد چند کار انجام شــد. يکى 
اينکــه هيئت هاى دينى اعــالم کردند تا آزادى 
مرجع تقليد جلسه هيئت نخواهند داشت ديگر 
اينکه نماز هاى جماعت مساجد تعطيل شد.البته 
به ندرت در اطراف درمقابل اين اعتصاب مقاومت 
مى کردند اما در مرکز شهر کسى جرآت نمى کرد. 

حرف هايى مى گفتند ولى جرات اينکه علنى کنند 
نداشــتند. بازار هم براى مدت نا معلومى تعطيل 
اعالم شــد. ولى از روز 20 خرداد کار شکنى در 
اين چند اعتصاب به ترتيب شــروع شد. اول در 
هيئت ها ، بعد جماعت ها ، بعد سخنرانى ها و بعد 
در بــازار اعتصاب مورد تشــکيک قرار گرفت و 
بحث هايى شــد. روحانيت و مدرسين عالى مقام 
حوزه و هيئت هاى دينى که آن روز اسم موتلفه 
نداشــت و در خدمت روحانيت و مدرسين عالى 
مقام و مراجع تقليد بودند مجموعا تصميم گرفتند 
که مراجع تقليد را از حوزه هاى علميه به تهران 
هجــرت بدهند. اين کار با يک ســرمايه گذارى 
معنــوى و جدى مقامــات روحانى و با تدارک و 

امکانات هيئت هاى دينى انجام شد.

سند مالکیت )کمپانی- برگ سبز( 
خودرو پرایــد GTXI مدل 1385 
بــه رنگ نوک مــدادی متالیک به 
شماره موتور 1716787 و شماره 
شاسی S1412285263713 به 
شماره پالک 99 ایران 835 ط 16 
به نام رضا ملکی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

پرایــد  خــودرو  بــرگ ســبز 
پــالک شــماره   82  مــدل 

 215 ن 83 ایران 99 شماره 
شاسی 1412282944069 
موتور 00481738  شــماره 
بــه نــام رامین عالئــی والبکو 
 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری خرم آباد تنکابن در نظر دارد ادامه اجرای پل و آبراه، زیرســازی آسفالت و فضای 
سبز خیابان شهداء برابر مصوبه شماره 241/ش مورخه 98/10/2 شورای اسالمی شهر برابر 
موافقت نامه به شــماره 445675 مورخه 98/8/13 ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
مازندران از محل طرح تملک دارائی های سرمایه ای به شماره طرح 152/م1502004 جهت 
اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های 

واجدالشرایط اقدام نماید.
1- برآورد اولیه انجام کار 3/812/000/000 ریال براساس فهرست بهاء ابنیه سال 98 

2- تاریخ خریداری اسناد: از تاریخ نشر آگهی دوم )98/12/19( لغایت )98/12/28(
3- ســپرده شــرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ برآورد اولیه به میزان 190/600/000 ریال به 

صورت ضمانت نامه بانکی.
4- شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 50/000 ریال بابت خرید اسناد 
به حســاب سیبا درآمد شهرداری به شماره 3100003492009 نزد بانک ملی خرم آباد کد 

9871 واریز نمایند.
5- شــرکت کنندگان می بایســت دارای رتبه رشــته راه و باند یا ابنیه از سازمان مد یریت و 

برنامه ریزی و فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و کد معامالتی باشد.
6- هزینه های چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

انتشار آگهی: روز شنبه 98/11/26        انتشار آگهی: روز سه شنبه 98/12/6

فرشید جزینائی نژاد - شهردار خرم آباد

و ازپاافتاده نشويد؛ در مقابل گناهى قرار مي گيريد، 
ايستادگى کنيد و تسليم گناه نشويد. ايستادگى، در 
هر جايى يک نمودى دارد. البّته معناى ايســتادگى، 
در همه جا يکى اســت؛ يعنى همان قّوت نْفسانى و 
استقامت و پافشارى، منتها هرجايى يک جور خودش 
را نشــان مى دهد: صبر در مقابــل اطاعت، صبر در 
مقابل معصيت، صبر در مقابل مصيبت. ]پس[ يکى 

صبر است.
2(یقین

بعــد، »َو الَيقين«؛ يــک پايه ايمان هم بر يقين 
استوار است. همين طور که گفتيم، يقين همان علم 
اســت. پايه هاى يقين را نبايد متزلزل کرد و شک را 
مثل موريانه نبايد انداخت به پايه يقين؛ يقين را بايد 
استوار نگه داشت. اگر به طور طبيعى سؤالى به ذهن 
انسان آمد، بايد برود آن سؤال را دنبال بکند تا اينکه 
شــک و ترديد را برطرف بکند اّما خودش وسوســه 
نبايد بکنــد، يقين را در خودش يا در ديگران نبايد 
زايــل کند، يقينّيات را دچار ترديد نکند و تبديل به 

مشکوکات نکند.
3(عدل

»َو الَعدل«؛ يکى هم عدل. عدل يعنى هر چيزى 
در جاى خود قرار گرفتن. معناى لغوى عدل هم يعنى 
ميانه، اعتدال هم که مى گويند از اين است؛ يعنى در 
جاى خود، بدون افراط، بدون تفريط، بدون چپ َروى، 
بدون راست َروى؛ اين معناى عدل است. اين هم که 
مى گويند عدل ]يعنى[ قرار دادن هر چيزى در جاى 
خود، به خاطر همين است؛ يعنى وقتى در جاى خود 
قــرار گرفت- که نظام طبيعت بر مبناى عدل و حق 
آفريده شده- تعادل به وجود مى آيد. آن وقت، در رفتار 
انسان عدل الزم است؛ در حکمرانى، براى حکمران 
عدل الزم است؛ در موضع گيرى عدل الزم است؛ در 
اظهار محّبت و اظهار نفرت عدل الزم است. ببينيد، 
قرآن در دو جا- به نظرم يا دوجا اســت يا بيشــتر- 
]اشاره به عدل مى کند[: »َو ال يَجِرَمَنّکم َشَنئاُن َقوٍم 

َعلى ااَلّ تَعِدلوا«؛ دشــمنى با يک کسى هم موجب 
نشود که شــما درباره او از عدالت کناره بگيريد و 
عدل به کار نبريد؛ نه، ولو دشــمن هم هســتيد با 
کسى، »اِعِدلوا ُهَو اَقَرُب لِلَتّقوى«. عدل هم يکى از 
پايه هاى ايمان است؛ اگر عدل بود، ايمان مي ماند.

4(جهاد
و آخرى جهاد ]اســت[. جهــاد يعنى مبارزه؛ 
همان معنايى که امروز ما در زبان فارسى از کلمه 
مبــارزه مي فهميم؛ جنگ آن معنــا را نمى دهد، 
ستيزه گرى آن معنا را نمى دهد؛ هيچ کدام معنايى 
را ]نمى دهد[ که ما از مبارزه مي فهميم. مي گويى 
من دارم مبارزه مى کنــم، مبارزه علمى مى کنم، 
مبارزه اجتماعى مى کنم، مبارزه سياسى مى کنم، 
مبارزه مســلّحانه مى کنم؛ همه اينها مبارزه است 
و يک معنا دارد. مبــارزه يعنى يک تالش پُرنيرو 

را انجام دادن، در مقابل يک مانع و يک دشــمن. 
اگر هيچ مانعى در مقابل انسان نباشد، اين مبارزه 
نيســت. مثاًل فرض کنيد در جاّده آسفالته، انسان 
در يک ماشــين خيلى خوب با بــاک پُر از بنزين، 
پايش را بگذارد روى گاز و همين طور يواش يواش 
برود؛ اين را مبارزه نمى گويند. مبارزه آنجايى است 
که انســان با يک مانعى برخورد کند- که اين مانع 
در جبهه هاى انسانى مى شود دشمن، در جبهه هاى 
طبيعى مى شود موانع طبيعى- با اين درگير بشود و 
سعى کند اين مانع را از ميان بردارد؛ اين مى شود 
مبارزه. جهاد در عربى عيناً به همين معنا اســت؛ 
يعنى مبارزه. جهاد در قرآن و حديث هم به همين 
معنا است؛ همه جا به معناى جنگ مسلّحانه نيست. 
البّته يکجا هم تطبيق مى کند با جنگ مســلّحانه، 
يکجا هم تطبيق مى کند با جنگ غير مســلّحانه. 

بنابراين، يکى از پايه ها هم جهاد است.


