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نگاهی به نقش مساجد در جریان انقالب اسالمی

اسالمی انقالب  از  قبل  مسجد  ین  سیاسی تر هدایت،  مسجد 
۴۶

زمانی كه عده اى از سرمایه داران آمریكایی و در رأس آنان راكفلر بزرگترین سرمایه دار 
آمریكایی، به منظور عقد قرارداد بازرگانی و اخذ امتيازات به ایران وارد شــده بودند 
اعالميه اعتراض آميزى بر روى دِر مسجد هدایت نصب و نسبت به این قرارداد اعتراض 
شده بود. این اعالميه براى هوشيارى و آگاهی مردم از متن قرارداد و دعوت از مردم 
براى اعتراض به آن بود. همچنين در این مســجد پيام هاى امام خمينی)ره( در قالب 

جزواتی تهيه و تكثير و در ميان مردم و بازاریان منتشر می شد.

همين رويكرد بود كه برخى 
را متقاعد مى كرد كه از مســجد 
»سياسى ترين  عنوان  به  هدايت 
مسجد نسل ما« ياد كنند. ايشان 
براى تبرئه خــود از عواقب اين 
سخنان در بازجويى ها، در يكى از 
اين سخنرانى ها با تصريح به اين 
كه »اساس اسالم بر پايه سياست 
و هدايت و ارشاد بشر پايه گذارى 
شده« خاطرنشان مى سازد »من 
اگر روى منبر حرف هايى مى زنم 
دولت و هيــأت حاكمه نبايد به 

خودشان بگيرند.« 
   ســپس يك نكتــه گزيده 
تاريخى را نقل مى كند كه سيدى 
در زمان رضاشــاه در كرمانشاه به 
منبر رفته بود. روزى او را شهربانى 
احضار مى كند كه تو به شاه توهين 
كرده اى، هر چه او قسم مى خورد 
كه چنين نيست قبول نمى كنند. 
مى گويند: مگر تو راجع به ظالمان 
حرف نزدى؟ ســيد مى گويد ظالم 

چه ربطى به شاه دارد.
سپس او را چند سيلى زده و از 

شهربانى بيرون مى اندازند.
  در خصــوص توفيــق او در 
جذب جوانان در خاطرات و اسناد 
مطالب متعددى آمده است. برخى 
جامعيت و تفســير چندبعدى او 
را مــالك مى دانند. بعضى طرح 
مسائل روز را، جمعى يكى بودن 
حرف و عمل طالقانى را، عده اى 
نوگرايى او و گروهى نيز از سحر 
سخنان بليغ او و همچنين از سعه 
صــدر و ميدان دادنش به جوانان 

سخن گفته اند.
  حكومــت پهلوى با كنترل و 
نتوانست  خود  چندجانبه  مراقبت 
مانع كارايى مسجد گردد. لذا مسجد 
در نقش بازيافته خود ظهور كرد و 
به پايگاه انقالب و مركز نشر تعاليم 
اسالمى مبدل شد. مسجد به محل 
تبديل  انقالبى  نيروهــاى  وحدت 
شد و سوءاســتفاده و تفرقه افكنى 
دشمن، ديگر مجال حضور نيافت. 
در دوران انقالب در سال هاى 1356 
ـ 1357، روحانيون از مساجد براى 
سازماندهى و هدايت مبارزه مردم 

بهره مى بردند و با تقسيم مناطق و 
پايگاه قرار دادن هر مســجد در آن 
منطقه، حركات نهضت را هماهنگ 

مى كردند. 
مسجد هدایت 

مركز اطالع رسانی 
   مســجد بــه ســبب آن كه 
خاستگاه توحيد و نفى شرك و باطل 
است، جايگاه نداى حق و دادخواهى 
مظلوم نيز به حساب مى آيد، مسجد 
همواره مهد قيــام و اعتراض بوده 
و مردم نيز برحســب مقتضيات و 
شرايط جامعه از اين مكان مقدس 
الهام گرفته انــد. تبادل اطالعات و 
جلسه ها و مشاوره ميان مبارزان نيز 
در مساجد انجام مى پذيرفت، زيرا 
پخش اعالميه در اغلب مساجد ايران 
سهل تر و سريع تر صورت مى گرفت. 
البته اين شــيوه برقرارى ارتباط از 
راه پخش خبر و تجمع مسلمانان، 
از سال هاى قبل نيز سابقه داشت. 
در دوران نهضت امام نيز اين نحوه 
اطالع رســانى و پخش اعالميه در 
مساجد صورت مى گرفت. به دنبال 
بــروز هر واقعه اى كه مســبب آن 

رژيم بود و به نحوى از انحا تعرضى 
به اســالم و منافع كشور داشت، با 
اعتراض مردم و علما و حضرت امام 
شروع و از طريق پخش اعالميه در 
مجامع مذهبى خصوصا مســاجد، 
همه گيــر مى شــد و بدين ترتيب 
اخبــار جريان ها و حوادث به مردم 
انتقال مى يافــت. در طول نهضت 
امام خمينى)ره(مســجد اين نقش 

خود را به خوبى ايفا كرد. 
   مســجد هدايــت نيز كه از 
پايگاه هاى فعال در دوران مبارزات 
و مؤثر در پيروزى انقالب بود نيز در 
اين زمينه نقش فعالى را ايفا كرد. 
زمانى كه عده اى از ســرمايه داران 
آمريكايــى و در رأس آنان راكفلر 
بزرگترين سرمايه دار آمريكايى، به 
منظور عقد قرارداد بازرگانى و اخذ 
امتيازات به ايران وارد شده بودند 
اعالميه اعتراض آميزى بر روى دِر 
مســجد هدايت نصب و نسبت به 
اين قرارداد اعتراض شده بود. اين 
اعالميه براى هوشــيارى و آگاهى 
مردم از متن قــرارداد و دعوت از 
مردم بــراى اعتراض بــه آن بود. 
همچنين در اين مسجد پيام هاى 
امام خمينى در قالب جزواتى تهيه 
و تكثير و در ميان مردم و بازاريان 

منتشر مى شد.
  مهمترين جلســات مسجد 
جمعه  شــب هاى  معموالً  هدايت 
برگزار مى شــد. دليل آن اين بود 
كه تمامى افرادى كه در جلســات 
و  جوانــان  مى كردنــد  شــركت 

دانشجويان و اقشار مختلف بودند 
و از تمامى نقاط شهر به اين مكان 
مى آمدند. ازدحام جمعيت در اين 
جلســات به قدرى بود كه افراد در 
خيابان و كوچه مى نشســتند و به 
مســايل مطرح شده كه از بلندگو 
پخش مى شد، گوش مى دادند. يكى 
از خصوصيات اين مراسم، دوست و 
آشنا شدن شركت كنندگان با هم 

بود. بعضى افراد دوستانشــان را از 
راه هاى دور جهت شــركت در اين 
جلســات دعوت مى كردند. شهيد 
محمدعلــى رجايى در اســناد و 
بازجويى هايى كه ساواك از ايشان 

نموده است مى نويسد: 
»شب هاى جمعه به اين مسجد 
مى رفتيم و در جلســات سخنرانى 
و تفســير آقاى طالقانى شــركت 

مى كرديم.«
  شــهيد محمدعلى رجايى هر 
شب به جلسات تفسير قرآن آيت اهلل 
طالقانى در مسجد هدايت مى رفت و 
تمام آياتى كه در آنجا تفسير مى شد 
گرفته و حفظ مى كرد و مى كوشيد تا 
بدان عمل كند و بارها به دوستانش 
گفته بود كه اگر ما حداقل هفته اى 
يك آيه از قرآن بخوانيم و به آن عمل 
كنيم زندگى خوبى خواهيم داشت و 

خود او نيز اين كار را مى كرد.
  همان گونه كه پيش از اين ذكر 
شد با حضور جوانان و دانشجويان، 
مراسم تفسير شب هاى جمعه شور 
و هيجــان خاصى بــه خود گرفت 
و در نهايــت جلســات رنگ و بوى 
سياسى مى يافت. يكى از دانشجويان 
شركت كننده در آن مراسم مى گويد:
»كم كــم با چهره هاى مذهبى 
و دانشــجويان مســلمان همــه 
دانشــكده ها اعــم از كشــاورزى، 
دانشسراى عالى، دانشكده هاى علوم 
پزشــكى، دندانپزشكى، شب هاى 
جمعه در مســجد هدايت آشــنا 
مى شــديم. بعد از اين كه تفسير 
ايشــان ]آيت اهلل طالقانــى[ تمام 
مى شــد شــايد تا يك ساعت بعد 
از آن همــه مى نشســتند و با هم 
مى كردند.  سياســى  صحبت هاى 
عده اى هم دور مرحــوم طالقانى 
جمع مى شدند و سؤالهاى خاصى 

مى كردند«.

طرف اصلی برجام در مقابــل ایران كه بيش از 
همه دولت آمریكا اســت، هيــچ الزام حقوقی 
نسبت به اجراى برجام ندارد و از منظر حقوقی 
عــدم اجــراى آن موجب ایجاد مســئوليت 
بين المللــی براى دولت آمریكا نخواهد شــد، 
دولت  تعهــدات  اجراى  ضمانــت  درحالی كه 
ایران، قطعنامه 2231 شــوراى امنيت اســت.

با اين مراتــب، همچنين كنگره 
آمريكا بــا ورود به موضوع توافق نامه 
هسته اى، قالب يك توافق نامه تقنينى- 
اجرايى براى آن انتخاب نمود تا از اين 
طريق نقش نظارتى قوى ترى نسبت به 
توافق نامه داشته باشد و از اين منظر 
شرايط برجام را در نظام حقوقى آمريكا 
در سخت ترين حالت ممكن قرار داد و 
در راستاى نظارت بر متن توافق نهايى 
برجام، قانون نظارت بر توافق نامه هاى 
هسته اى با ايران را به تصويب رساند.

درهرحــال با التفــات به تالش 
نهادهاى آمريكايى براى اعمال هرگونه 
تضييقات بر جمهورى اسالمى ايران، 
اما متأســفانه با نگاهى گذرا به متن 

برجام اين واقعيت روشن است كه متن 
نهايى توافق ايران و طرف هاى مقابل 
داراى دو وصف بين المللى و داشــتن 
تعهد فقط براى دولت ايران اســت. 
وصف بين المللى، به اين معنا كه در 
متن برجام به وجود طرف هاى متعاهد 
كه شــامل آمريكا، روســيه، چين، 
انگليس، فرانســه، آلمــان و نماينده 
عالى اتحاديه اروپا در امور خارجى و 
سياست امنيتى است اشاره مى نمايد، 
ثانياً متن برجام و پيوســت هاى آن 
موجب تعهدات فــراوان براى دولت 
جمهورى اسالمى در امور هسته اى و 
مسائل مرتبط با آن است. در خصوص 
وجود تعهداتى براى طرف هاى مقابل 
در بند »ح« برجام مقرر داشته است: 
»گروه 1+5 و ايران متعهد مى شــوند 
كه برجام را با حسن نيت و در فضاى 
متقابل  احتــرام  برمبناى  ســازنده، 
اجرا نماينــد و از هرگونه اقدام مغاير 
بــا نص، روح و هــدف اين برجام كه 
سبب تخريب اجراى موفق آن شود، 

خوددارى نمايند«. 
 بنابرايــن طرف اصلــى برجام 
در مقابــل ايــران كه بيــش از همه 
دولت آمريكا است، هيچ الزام حقوقى 
نســبت به اجراى برجام نــدارد و از 
منظر حقوقى عدم اجراى آن موجب 
ايجــاد مســئوليت بين المللى براى 
دولت آمريكا نخواهد شد، درحالى كه 

ضمانت اجراى تعهدات دولت ايران، 
قطعنامه 2231 شوراى امنيت است. 
ســيد عباس عراقچــى، نفر دوم تيم 
مذاكره كننده هســته اى نيز در يك 
گفت وگــوى تلويزيونى اعالم كرد كه 
ايران خودش ضامــن و ناظر اجراى 
تعهدات 1+5 در سند برجام است به 
ايــن معنا كه اگر طرف هاى مقابل به 
تعهدات خــود عمل كردند، ايران در 
برجام باقــى خواهد ماند و اگر عمل 
نكردند، ايران نيز از برجام خارج خواهد 
شــد. با اين مراتــب آنگاه كه دونالد 
ترامپ در سه شــنبه 18 ارديبهشت 
1397 خــروج دولت آمريكا از برجام 
را كــه در تبليغــات انتخاباتى خود 

وعــده داده بود، اعالم كرد و هم زمان 
افزود كه عالوه بر بازگشت تحريم هاى 
گذشــته، تحريم هاى شديد ديگرى 
عليــه جمهورى اســالمى ايران پى 
خواهد گرفت، دولت ايران و به خصوص 
حســن روحانى، رئيس جمهور اعالم 
كرد كه اگر طرف هاى ديگر به خصوص 
سه كشور اروپايى به تعهدات خود در 
برجام عمل كنند و درنتيجه جمهورى 
اسالمى كه حقوق و امتيازات بسيارى 
در برجام از دست داده است از منافع 
برجــام برخــوردار شــود، در برجام 
مى ماند. به نظر مى رسد ازجمله داليلى 
كه باعث شد حسن روحانى اين موضع 
را اتخــاذ نمايد عالوه بــر پيامدهاى 
سياســى و اقتصادى خروج آمريكا از 
برجام براى ايران، اين واقعيت بود كه 
ازنظر حقوقى در برجام مقرره اى وجود 
ندارد كه در صورت نقض توافقنامه از 
سوى دولت آمريكا، دولت ايران بتواند 
در مراجع صالــح قضايى بين المللى 
به دليل 30 مــاه اجراى تعهدات كه 
بى ترديد خسارت هاى فراوان مادى و 
معنوى بر كشور در پى داشته است، 
طرح شكايت و دعوى خسارت نمايد.
 به دليل پيش گفته، آنگاه كه دولت 
آمريكا پس از خروج از برجام در پى 
برگردانــدن تحريم هــا برآمد، دولت 
ايران با طرح دادخواســتى در ديوان 
بين المللى الهه چنين عنوان كرد كه 

اقدام آمريكا در برگرداندن تحريم هاى 
يك جانبه برخالف تعهدات بين المللى 
آمريكا در عهدنامه 1334 اســت كه 
به موجب آن عهدنامه، آمريكا متعهد 
شده بود با اتباع ايرانى رفتار منصفانه 
داشته باشد و مانع از مراودات پولى و 
بانكى نشود، ازاين رو اقدام آمريكا در 
برگرداندن تحريم ها برخالف عهدنامه 
فوق اســت و خواستار توقف اقدامات 
آمريكا در اين زمينه شد. رئيس ديوان 
بين المللى دادگسترى الهه نيز طى 
نامه اى خطاب به وزير خارجه آمريكا به 
دولت اين كشور هشدار داد از هرگونه 
اقدام جديد در اين زمينه اجتناب كند 
و توجه دولت آمريكا را به اين ضرورت 

جلب مى كند كه بايد در زمينه دعوا 
)بازگشــت تحريم ها( طــورى عمل 
نمايــد كه آراى آتى ديوان كه بعد از 
جلسه 27 آگوست صادر خواهد كرد، 

بالاثر نشود. 
 حتى اگر آمريكا از برجام نيز خارج 
نمى شد، دولت ايران بايد نقض تعهدات 

آمريكا را در چارچوب كميسيون ويژه اى 
كه در متن برجام پيش بينى شده بود، 
گزارش و پى گيرى مى كرد كه در اين 
راستا نيز به دليل اينكه از هشت رأى 
معتبر كميسيون، اگر در همه موضوعات 
مطروحه، روسيه و چين هم رأى ايران 
مى بودند، بازهم نتيجه مشــخص بود؛ 
زيرا با توجه به پنج رأى آمريكا و ســه 
كشور اروپايى و نماينده اتحاديه اروپا، 
هــر موضوعى كه در دســتور كار اين 
كميســيون قرار مى گرفت، نتيجه آن 
محكوميت ايران بود و به نظر مى رسد 
به رغم اينكه محمدجواد ظريف بيش از 
10 بار در نامه به نماينده اتحاديه اروپا 
نسبت به نقض فاحش و جدى برجام 

از سوى آمريكا اعتراض كرد، به دليل 
فوق حاضر نشد به اين كميسيون اعالم 

شكايت نمايد.
 با ايــن وصف ســؤال جدى كه 
رئيس جمهور روحانى بايد به آن پاسخ 
دهد اين اســت كه اگر از منظر ايشان 
دولــت يازدهم با مذاكره هســته اى و 

عقد توافق نامه برجام، از حيث حقوقى 
توانسته است از تحميل جنگ بر كشور 
پيشــگيرى نمايد، پس چگونه اســت 
كه به جهت خســارت ســنگينى كه 
عدم ايفاى تعهدات از ســوى آمريكا و 
همچنين به جهت خروج اين كشــور 

از برجــام پس ازاينكه حــدود 30 ماه 
جمهورى اســالمى به همــه تعهدات 
خود عمل كرده اســت، بــر ايران وارد 
شــده اســت، دولت نمى تواند در نزد 
محاكم حقوقى بين المللى، طرح دعوى 
و تقاضاى خســارت نمايد و اگر به اين 
اقدام نيز مبادرت نمايد، اساساً وجاهت 
قانونى ندارد، بنابراين حســن روحانى 
كــه مدرك دكترى خود را در رشــته 
حقوق اخذ كرده است بايد پاسخ دهد 
كه بر اساس چه مقرره و چه موازين و 
چه معاهده بين المللى مدعى بود كه با 
توافق نامه برجام توانسته است از تهديد 
كشور از سوى آمريكا و تحميل جنگ از 
سوى اين دولت بر كشور جلوگيرى كند.

 ســؤال ديگرى نيز مطرح است 
و آن اينكــه مفروض كــه برجام از 
منظــر حقــوق بين الملــل ماهيتى 
حقوقى داشت كه نقض آن مسئوليت 
بين المللى بــراى ناقضين آن در پى 
مى داشت، آيا جامعه بين المللى توانايى 
جلوگيــرى از نقض برجام از ســوى 
آمريكا را مى داشت؟ پاسخ به اين سؤال 
در بررســى عملكرد منشور سازمان 
ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت 
بين المللى است و مطابق مواد مصرح 
آن تهديد و توســل به زور در روابط 
بين الملل منع شــده است، مشخص 
خواهد شــد كه موضوع بخش بعدى 

اين فصل است.

قاعده  كاركرد  دوم:   بخــش 
منع توســل بــه زور در روابط 

بين الملل
هدف اصلى از تشــكيل سازمان 
ملل متحد، آن چنان كه در منشور آن 
متبلور است، نجات نسل هاى آينده از 

جنگ بــوده و براى اين منظور، ضمن 
اعالم ممنوعيت توسل به زور در روابط 
بين الملل تأكيد شــد كــه اعضا بايد 
اختالفات خود را از طريق مسالمت آميز 
حل نمايند. ماده 2 منشور ملل متحد در 
مقام بيان اصول ملل متحد، به صراحت 
تهديــد به زور يا اعمــال آن تحت هر 
شرايطى به استثناى مواردى كه در فصل 
هفتم )اقدامات اجرايى دسته جمعى( و 
ماده 51 )دفاع مشروع( تصريح شده را 

ممنوع اعالم مى كند.
 بنابراين در منشــور ملل متحد 
منع توســل به اســتفاده از زور و يا 
تهديد بــه اســتفاده از زور به عنوان 
يك تكليف همگانى اعضاى سازمان 
ملل متحد مــورد تصريح قرار گرفته 
است. در بند 4 ماده 2 منشور به منع 
استفاده از تهديد به اعمال زور توسط 
دولت ها نسبت به يكديگر تأكيد شده 
است. طبق ماده مرقوم: تمامى اعضا 
در روابط بين المللى خود از تهديد به 
زور و يا اســتفاده از آن عليه تماميت 
ارزى يا استقالل سياسى هر كشورى 
يا از هــر روش ديگرى كه با مقاصد 
ملل متحد در تنافى باشــد، اجتناب 
خواهند كرد. مطابق با آن چه در بند 
4 ماده 2 منشور ملل متحد مالحظه 
مى شود، نويسندگان سند پيش گفته 
هم تهديد به اعمال زور و هم توســل 

به زور را مورد ممنوعيت قرار داده اند.
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برجام؛ تعهدآمیز برای ایران، اخالقی برای طرف مقابل
  سهراب صالحی 

سيد عباس عراقچی گفته بود كه ایران خودش ضامن و ناظر اجراى 
تعهدات 1+5 در ســند برجام اســت، به این معنا كه اگر طرف هاى 
مقابل به تعهدات خود عمل كردند، ایــران در برجام باقی خواهد 
ماند و اگر عمــل نكردند، ایران نيز از برجام خارج خواهد شــد.

ســؤال جدى كه روحانی باید به آن پاســخ دهد این 
اســت كه اگر برجام، از حيث حقوقی توانسته است از 
تحميل جنگ بر كشور پيشــگيرى نماید، پس چگونه 
اســت كه دولت ایــران از باب عدم اجرا آن توســط 
آمریــكا نمی تواند در نزد محاكــم حقوقی بين المللی، 
طــرح دعوى و تقاضاى خســارت نمایــد و اگر به این 
اقدام نيز مبادرت نماید، اساســاً وجاهت قانونی ندارد؟

سيدى در زمان رضاشــاه در كرمانشاه به منبر رفته بود. 
روزى او را شــهربانی احضار می كند كه تو به شاه توهين 
كرده اى، هر چه او قسم می خورد كه چنين نيست قبول 
نمی كنند. می گویند: مگر تو راجع به ظالمان حرف نزدى؟ 
سيد می گوید ظالم چه ربطی به شاه دارد. سپس او را چند 

سيلی زده و از شهربانی بيرون می اندازند.
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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید و فروش
کلیه امالک

گمشده
پیدا شده

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
۳۳۶۸۴۸۳۷ - 09125۳۸۷0۴۴ 

انواع کامیون و کامیونت خاور 
6 متری پتودار شهر و شهرستان

55306000
09126892055

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

مجری مستقیم نقد اقساط
با وام سفر

کلیه تورهای داخلی و خارجی
استانبول آنتالیا ازمیر

بدروم مارماریس کوش آداسی
امارات ارمنستان وان گرجستان

بلغارستان روسیه
09120182681

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

به قیمت بانه 55323529 
احمدی 09127646980

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

66846634-66191022
09126701642

امداد گسترآپادانا

2250۴2۳۸ـ22۳151۳1

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

مشاور حقوقی
آمـوزشی

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
09125۴۷2۶5۷      ۸۸10۶۶۳0

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکالی مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

تربیت مربی
تربیت مربی جهت تدریس زبان آموزی 
قــرآن )همراه با مکالمــه زبان عربی( 

طرح بشارت
تربیت مربی جهت تدریس ترجمه قرآن 
به زبان انگلیســی )همــراه با مکالمه 

زبان انگلیسی(
 -77582027 تمــاس:  شــماره 
77571012   ساعات تماس 8 تا 15

انجام کلیه امور حسابداری و حقوقی 
)ارسال اظهارنامه نوشتن دفاتر و...(     

0912۷901۳۳5

انجام کلیه امور مالی 
و مالیاتی خود را

 با آسودگی خاطر به ما بسپارید
 )معامالت فصلی، اظهارنامه، ارزش 
افزوده عملکرد بســتن حسابها و 
بهای تمام شده تحریر دفاتر قانونی 

تنظیم الیحه دفاعی...(

0912۴0۳۷0۸۳

 احــداث ســالن، اســتیج و غرفه 
پیش ساخته و سریع

تجهیزات، موکت، کولر، صوت و نور
86110861-09123235293

نصب درب اتوماتیک 
YALL

3 سال گارانتی واقعی
10 سال خدمات

مهندس نادمی
77150353

09121990112

تعمیرات، نوسازی، 
تبدیلی، کمد دیواری بازدید رایگان

۶۶۸۷200۳ ـ گلپور
0912۳150۳9۳

بدون داربست
پیچ و رولپالک- نماشویی

 -09122279946
09198954600

ابهر ازناب
 باغ انگور 7 هزار متر 
متری 40 هزار تومان

دارای بنای نوساز 40 متری 
و خانه روستایی 45 میلیون

400 متر هر دو سند- منگوله دار 

09۳۶92۷۷9۸۷

گیالن- بومند- رودیش
مســکونی  منــزل  یک بــاب 
روستایی به همراه یک هکتار 
زمین با امکانــات کامل جهت 
فــروش، معاوضه، مشــارکت 
بــا انتخــاب شــما امکان پذیر 

می باشد.
0911-4566346

فدائیان اسالم بعد از بعثت سالن 
600 متر بــا امکانــات و دوربین 

مداربسته محوطه 700 متر 
09121195770

               »تهران«
منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل،

 ظروف و خرده ریز انباری - فوری نیم ساعته 

0912-۶09210۷          ۸۸۳9۷210-۷۷900۶۸۴

)تمام نقاط تهران(

سمسـاری

قابل توجه کلیه صنایع شرکت داتیس پک
جهــت انجام طراحــی و چاپ انواع لیبل ITM، آبچســب و 
پشــت چســب دار متاالیز جهت مصــارف صنایع غذایی، 
نوشیدنی ها، آرایشی و بهداشتی و... در خدمت مدیران 

محترم می باشد.
0912۳025۳۷۷-۷۶۷91۳0۴

جــواز حمــل اســلحه شــکاری 
دولول ساچمه زنی ساخت ترکیه 
به شــماره جواز 30047754 
و شماره اســلحه 2256111 
به نــام فاضل کیاشمشــکی به 
شــماره ملی 0453204988 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســمند 
بــه   91 مــدل  ال ایکــس 
ب   945 انتظامــی  شــماره 
64- ایران 41 شماره موتور 
به شماره   124K0110429
شاســی 621305 مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

پــژو  ســبز  بــرگ  و  ســند 
405 مــدل 1396 بــه رنگ 
خاکستری و به انتظامی 392 
ل 69- ایــران 24 و موتــور 
شاســی  124K1000057و 
 NAAM01CE3HK573403
درجــه  از  گردیــده  مفقــود 

اعتبارساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید 
مدل 1388 به رنگ سفید و 
به شــماره شهربانی 724 س 
91 ایران 14 و شماره موتور 
2889110 و شــماره شاسی 
S1442288204563 مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز خودرو سواری سمند 
بــه شــماره شــهربانی 565 ن 
28- ایران 66 و شماره شاسی 
 NAAC91CC9BF878536
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
12490139860 به نام اکبر 
کربالعلی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( 
خــودرو پیــکان 1600I بــه 
شــماره انتظامــی 729 م 52 
ایران 63 مدل 1383 موتور 
شاســی   11284024455
10019970 بــه نــام محمد 
مرادی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند و برگ ســبز سواری پیکان 
ســفید-روغنی   1600i تیــپ 
مــدل 1382 بــه شــماره موتور 
شــماره  و   11282006838
شاســی 82490454 و شــماره 
پالک 372 د 43 ایران 36 به نام 
مهدی نجارباشی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی و برگ ســبز خــودرو و 
بنچــاق ســواری لیفــان 520 به رنگ 
ســفید روغنی مدل 1387 به شماره 
 NAKN5M41287000987 شاســی
به نام عبــداهلل ناصرترابی )با وکالت 
علــی پرنــدآور( بــه شــماره انتظامی 
ایــران   -55 س   144 فروشــنده 
99 مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

سند سبز تاکسی پژو 405 شماره پالک 
646 ت 73 ایــران 68 شــماره موتور 
12490149499 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

رفع  نم و چکــه - کلیه کارهای بنایی - 

بازسازی کلی ساختمان و خورده کاری ها 

09120791512_09359194658

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب لیال حداد فرزند ابراهیم شــماره 
شناســنامه 159 و کد ملی 212558578 
صــادره از گــرگان مالــک خــودرو ســواری 
پرایــد مــدل 1381 بــه شــماره انتظامــی 
944 د 86 ایــران 59 و شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   S1412281868053
401972 بــه علت فقدان اســناد فروش 
)ســند کمپانی( و شناســنامه 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 شــرکت واقع در 
تهران جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

کارت فعالیت راننده حرفه ای 
به شماره 3035455 به نام 
میثــم  پــور حســن زویداوی 
شــماره  لــه  عبدا فرزنــد 
شناســنامه 2560142740 
متولد 1370/2/30 صادره 
فســا مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بــرگ کمپانــی و برگ ســبز و 
ســند مالکیت پراید نقره ای 
مــدل 85 بــه شــماره پــالک 
شــماره  و   92 54-275ب 
موتور 1490964 و شاســی 
S1412285822521 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

مــدل  پرایــد  ســبز  بــرگ 
پــالک ره  شــما بــه   88 
64- 129 س 53 و شماره 
موتور 2774770 و شاسی 
 S1412287919626
سفید به نام علیرضا زینلی 
قطرمــی مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی و کارت مشــخصات 
بــه   MVMX2 2MT و  ر د خــو
 16 ج   122 انتظامــی  شــماره 
ایــران 93 مــدل 1396 موتــور 
 MVMD4G15BAFH000508
 NATFBAAVXH1000525 شاسی
به نام محمدحسن فریدونی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

دفترچه خدمات کشــاورزی روستایی 
صــادره از مرکــز خدمات کشــاورزی 
ورســن بــه مقــدار 4 هکتــار و 6 نی 
واقع در کالجان قاجــار بخش مرکزی 
گرگان شــماره دفترچــه 146 به نام 
ام لیال عبدالحســینی فرزند رســول 
شــماره شناســنامه 368 و کــد ملی 
2121195335 صــادره از گــرگان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

زامیــاد  وانــت  ســبز  بــرگ 
Z24NIB بــه شــماره انتظامی 

216 ج 28 ایــران 93 مدل 
موتــور  آبــی  رنــگ   1395
شاســی   Z24719300Z

 NAZPL140BG0453464
به نام احمد روســتا مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی کامیــون باری 
چوبی بنــز ال پــی 36/808 
بــه شــماره انتظامــی 547 ع 
24 ایــران 83 مــدل 1365 
موتور 10117460 شاســی 
م  نــا بــه   1 6 4 0 6 9 7 8
جهانبخش هاشمی تبار مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

شــماره  بــه  اســلحه  جــواز 
روی  دولول   KSH3065115
هم، ته پر کوسه ساخت ایران 
به نام رسول سلیمانی فرزند 
عباس با کد 3120065609 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیت و برگ ســبز موتور 
ســیکلت آزما مــدل 1390 قرمز 
به پالک 58115-524 و به موتور 
و   *NBD162FMJ*80401020
 NBB***150Y9001250 تنــه 
به نام احســان ســلیمانیها مفقود 

گردیده و اعتبار ندارد.

برگ سبز و سند کمپانی کامیونت 
ون نیســان 2400، مدل 1378، 
رنــگ آبــی روغنــی، بــه شــماره 
انتظامــی 646 ج 41 ایــران 46، 
شماره موتور 132079 و شماره 
شاســی 00C31956 به نام رضا 
محمدجعفــر احمــدزاده جانکبری 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اینجانــب شــهریار فتحی چگنــی فرزند 
امیدعلی مالک خودرو ســواری سیستم 
پــژو 405 جی ال ایکــس آی 8/1 مدل 
1383 به شــماره انتظامــی 898 ج 35 
ایران 31 و شماره شاسی 82058348 
و شــماره موتــور 12482042898 به 
علت فقدان ســند کمپانی، شناســنامه 
مالکیــت )برگ ســبز( و اســناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مــورد خودروی مذکور دارد ظرف ده 
روز بــه دفتــر حقوقی ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اینجانــب احمد پورحبیب یکتا شــارمی، 
 SD TU5-206 مالک خودرو ســواری پژو
به رنگ ســفید روغنی، مدل 1397، به 
شــماره انتظامــی 681 ل 64 ایران 46، 
 NAAP41FE1JJ570962 شماره شاســی
و شــماره موتــور 167B0035291 به 
علت فقدان اســناد فروش و شناسنامه 
مالکیت تقاضای رونوشــت المثنی اسناد 
مذکور را نمــوده ام. لذا چنانچه هر کس 
ادعایــی در مورد خــودروی مذکور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت 
ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران-کرج، شهرک پیکانشهر، 
ســاختمان سمند، طبقه 1 مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

ســند یــا کارتکس ســانتافه 
مدل 2015 به شــماره پالک 
64- 545 س 53 و شــماره 
 G4KEFU567566 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 KMHSU81CDFU463815
بــه نام مجتبی پرنیانی مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو 
ســواری پراید مدل 1387 شــماره 
 59 ایــران   25 ج   413 انتظامــی 
شــماره موتور 2690320 وشاسی 
متعلــق   S1412287880104 
بــه اینجانــب جعفــر آغوئــی فرزند 
قاسم شماره شناسنامه 7 و کد ملی 
4879784788 صــادره از رامیان 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز- کارت خــودرو- 
بیمــه نامــه و ســند کمپانــی 
خودرو تیبا 2 مدل 1393 به 
رنگ نوک مــدادی متالیک به 
شماره شــهربانی 164 ل 96 
ایران 88 و شــماره شاســی 
 NAS821100E1007204
و شــماره موتور 8145586 
متعلق مالک خودرو محمدباقر 

نجفی مفقود گردیده.

قبول آگهی 
تلفن:   9- ۳۳112291

فکس: ۳۳11۸05۳

آگهی تغییرات شرکت پنبه تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 5765 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸6۱۸۰
 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد پرتوی با کد ملی 2239721782 و مجید پرتوی با کد 
ملی 2030291315 و مســعود پرتوی با کد ملــی 2032179547 به عنوان اعضاء 
اصلــی هیئت مدیره و آقای مهدی پرتوی با کد ملی 2020519097 به عنوان عضو 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب شدند.- آقای محمد اسماعیل پور 
بافرانــی با کد ملی 4609551829 به عنوان بازرس اصلی و آقای ســلیم حســینی 
بشیوســقه با کــد ملی 2032101203 بــه عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای 
یک ســال انتخاب شــدند. ترازنامه حســاب ســود و زیان منتهی به 1396 شرکت 
 مورد تصویــب قرار گرفت.- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهــت درج آگهی های 
شناسه آگهی: )508955( شرکت انتخاب گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بهبود زیست 
الستیک کیان به شماره ثبت 667 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳7۱۰۸۲۹
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: تعــداد اعضای هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفــر کاهش یافت و ماده 31 
شناسه آگهی: )531819(            اساسنامه اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

آگهی تغییرات شرکت پایا مدرن کاسپین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱6۰ 

و شناسه ملی ۱۰7۲۰۲766۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می باشد: آقای بهمن نبی پور جعفر آباد 
2592238433 بــه عنوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره آقای ناصر نبی پور 
جعفرآبــاد 2592239634 بــه عنوان رئیس هیئت مدیره خانم شــمیم نبی پور 
جعفرآباد 2594426879 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 2- مقرر گردید حق 
امضاء کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات 
و عقد عقود اسالمی و سایر نامه های عادی و اداری و قراردادها با امضاء منفرد 
مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت 
شناسه آگهی: )535809(  اعتبار دارد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنگر

آگهی تغییرات شرکت فتح چشمه ساران سهامی خاص 
به شماره ثبت 5۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹6۹5۲ 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- تبصره ای به ماده 45 
اساســنامه در مورد صاحبان امضای مجاز،  به شــرح ذیل اضافه گردید: مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره 
اختیار دارند حق امضای خود در مورد اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و سایر اوراق 
شناسه آگهى: 493690 تجاری را به موجب وکالتنامه رسمی با یا بدون حق توکیل به غیر واگذار نمایند.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس

آگهی تغییرات شرکت پنبه تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 5765 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸6۱۸۰ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:- اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقــای محمد پرتوی با کد ملی 
2239721782 و مجیــد پرتوی با کد ملی 2030291315 و مســعود پرتوی با کد 
ملــی 2032179547 به عنوان اعضاء اصلی هیئــت مدیره و آقای مهدی پرتوی با 
کد ملی 2020519097 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 ســال 
انتخاب شــدند.- با رعایت ماده 147 قانون تجارت آقای محمد اسماعیل پور بافرانی 
با کد ملی 4609551829 به عنوان بازرس اصلی و آقای ســلیم حسینی بشیوسقه 
با کد ملی 2032101203 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای یک سال مالی 
انتخاب شدند.- ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1397/12/29 شرکت مورد 
تصویب قرار گرفت- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
شناسه آگهی: )518113( انتخاب گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس 

آگهی تغییرات شرکت یافوت رایانه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۰5۳ و شناسه ملی ۱۰7۰۰۰۹۱۴۳6

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس گنبدکاوس خیابان شهید مطهری بین خیام و دانش 
پالک 194 کد پســتی 4971718833 تغییر یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح فوق 
شناسه آگهی: )516964( اصالح می گردد.��
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت تولید و تصفیه پنبه ممتاز 
گنبد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۰76۰۳۲
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/12/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - به موضوع شــرکت: فعالیت در امور دام و 
طیور و آبزیــان اعم از پرواربندی، زاد و ولد، واردات دام زنده و گوشــت 
و فرآورده هــای خام دام و طیور، نهاده هــای خوراکی دارویی و تجهیزات 
مرتبــط، صادرات و واردات و بازرگانــی فرآورده های دام و طیور و آبزیان 
و گوشــت در چهارچوب نظام بازرگانی و داد و ستد)ثبت موضوع فعالیت 
مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد( الحاق گردید. و ماده 
شناسه�آگهی:�)525149( مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران قائم خزر سهامی 
خاص به شماره ثبت 5۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸6۱6۸۰۲۸7

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد 
ثبتی بابل به آدرس استان مازندران شهرستان بابل بخش مرکزی شهر بابل مصطفی خمینی کوچه خورشید 
6 کوچه خضراء 5 پالک 1 طبقه همکف کدپستی 4713645191 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید.  شناسه آگهی: )537140(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

آگهی تغییرات شرکت پنبه تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 5765 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸6۱۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/3/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمد پرتوی کد ملی 2239721782 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و آقای مجید پرتوی کد ملی 2030291315 به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود پرتوی کد ملی 2032179547 به سمت 
عضــو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی پرتوی کد ملی 2020519097 به 
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضاء 
مشترک دو نفر از سه نفر اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از سه نفر اعضای اصلی هیئت 
شناسه آگهی: )508954( مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر  باشد.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت پنبه تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 5765 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸6۱۸۰

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/3/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمد پرتوی کد ملی 2239721782 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره آقای مجید پرتوی کد ملی 2030291315 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره آقای مســعود پرتوی کد ملی 2032179547 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی پرتوی کد ملی 2020519097 
به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین و قبول 
ســمت نمودند. مقرر گردید حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 
از قبیل چک و ســفته و برات با امضاء مشــترک دو نفر از سه نفر اعضای 
اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء 
منفرد هر یک از سه نفر اعضای اصلی هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت 
شناسه آگهی: )517301( معتبر باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس


