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آگهى مفقودى

مفقودى ســند مالكيت ، شناســنامه ، كارت شناســايى و كارت ســوخت 
خــودرو ســوارى ســمند مــدل 1384 برنــگ    بــژ متاليــك شــماره موتور 
12484006239 و شــماره شاسى 14504859 بشماره پالك 521 ب 71 
ايران 84 بنام آرزو زمانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد  

بندرعباس

ســند كمپانــى خودرويــى بــه مشــخصات وانت سيســنم پيــكان مدل 
1383 رنگ ســفيد روغنى شــماره موتور 11283019804 شماره شاسى 
83902228 شــماره پــالك ايران 33- 382 ل 12 بــه مالكيت رضا يزدى 
شــوره دلى مفقود گرديــده پس از چاپ ايــن آگهى فاقد اعتبار مى باشــد. 

بهارستان-  م الف/ 796

پروانه پايان كار ساختمان به شماره 88016804 مورخ 1391/3/10 
بــه نام آقاى بختيار كريمى گوغرى به آدرس ملك واقع در كرمان جاده هفت 
باغ علوى قطعه شــماره 45 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

كرمان

سند كمپانى خودرو ســوارى پيكان  مدل 1380 بشماره شهربانى 599 
ج 52 ايران 32 بنــام ابراهيم جوكار فرزند محمد مفقود گرديده واز درجه 

اعتيار ساقط مى باشد. سبزوار

ســند مالكيــت موتور ســيكلت هوندا مدل 86 شــماره پــالك 23129 
مشهد15 بنام حسن انورى فرزند محمدعلى مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سبزوار

ســند مالكيت موتور ســيكلت هيرمند اســتارتى مدل 89 شــماره پالك 
71564- 763شــماره تنه8977738 شــماره تنه 32356553بنام رضا 

باغجرى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

اصل سند مالكيت و برگ سبز موتور سيكلت احسان 125 مدل 1389 
 N2N *** 125G8922555  و شماره تنه NYW193960به شماره موتور
به شــماره پالك 753/35891   به نام ميثم شيرين بيان  مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است . گرمسار

چون اينجانب آقاى محمد باقر خانى فرزند محمد ابراهيم  مالك خودروى 
وانــت مــزدا 1600  بــه شــماره شــهربانى 33- 423 م44 شــماره موتور 
215624 و شــماره شاســى 73600451 مدل 1373 به رنــگ زيتونى – 
روغنى  به علت فقدان سند سند كمپانى خودرو تقاضاى صدور المثنى سند 
مذكور را نموده ام ، لذا چنانچه شخصى (حقيقى يا حقوقى ) ادعايى در مورد 
خــودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز به اداره فروش گروه بهمن واقع در 
تهــران – خ آزادى روبروى مخابرات شــهيد فرد اســدى ك نور افكن پ 7 ، 
1 ســازمان فروش گروه بهمن مراجعه نماييد. بديهى اســت پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد.گنبد

سند موتورسيكلت شاهين به شــماره پالك 779-37283 و به شماره 
موتور 281202350 و به شــماره تنــهNC5 *** 125T8712892 به نام 

نعمت اهللا مدبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ ســبز خودرو سمند به شــماره پالك 778 د 11 ايران 64 و شماره 
موتــور 12484147534 و شــماره شاســى 15501897 به نــام هدايت 

آقايى ميبدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. يزد

شناسنامه مالكيت پيكان مدل1375سفيدروغنى پالك 56-692ص25 
ش موتــور 1127563543 شاســى 75563394مفقــود گرديــده و فاقد 

اعتبار مى باشد.سارى

ســند ماشــين پرايد صبا جى تــى ايكس پالك 62-232ب77 شاســى 
S 1412277572257 شناسه خودرو IRPC771V102572257 متعلق 

به على اكبر صفرى قلعه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كليه مدارك موتورســيكلت پيشرو125 مشكى ش موتور81593005 
شاســى 9088757 پالك 44174-587 متعلق به سيدمجتبى حسينى گله 

كاليى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ سبزوســندكمپانى پــژو1600آردى مــدل1381ش موتور2232
8123906شاسى81723201شــهربانى82-532س51مفقودگرديده 

وفاقداعتبار مى باشد.سارى

بــرگ ســبزوكارت ماشــين ســوارى پــژو206 مــدل1392 به شــماره 
پــالك ايــران22–271 و36 وشــماره موتــور0062711B160 وشــماره 

شاسى461293 مفقود گرديده وازدرجه اعتبارساقط مى باشد. قم

مادر ســند و برگ ســبز خــودرو پرايد به شــماره انتظامــى 741 ل 85 
ايــران 63 مــدل 1386 بــه شــماره موتور 1848324 و شــماره شاســى 
S1412286032224 به نام مريم كشــميرى به شــماره شناسنامه 1104 

فرزند على مفقود و فاقد اعتبار است. ياسوج

كارت هوشــمند رانندگــى بــه شــماره 1411093 بــه نــام داريــوش 
دشتســتانى نژاد عباسى فرزند احمد به شماره شناسنامه 11 مفقود و فاقد 

اعتبار است. ياسوج

مجوز حمل اسلحه تك لول ته پرچخماقى ساچمه زنى كاليبر 12 به شماره 
ســالح S1317/14 ســاخت تركيه به نام خداداد جعفرى لقب فرزند فاصل 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. ياسوج 

ســند كمپانــى خــودرو ســوارى پيــكان مــدل 1375 به شــماره موتور 
1127517261 و شماره شاسى 75519837 و شماره انتظامى 41- 794 
ب 45 متعلق به روح اله پارسا مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد 

برگ ســبز خودرو ســوارى پژو 206 به رنگ ســفيد مدل 88 به شماره 
موتور 14187041813 و شــماره شاســى NAAP03ED49J036867 و 
به شــماره پالك 969 ق 15 ايران 23 به نام محمد حجازى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان

ســند كمپانى خودرو وانت- عمومى پيكان مدل 1366 به شماره موتور 
01516600357 و شــماره شاســى 18172066 و شــماره انتظامى 31- 
416 ع 31 متعلــق به محمدمراد نعمتى بياتانى مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

است. بروجرد

بــرگ ســبز خــودرو ســوارى پيــكان مــدل 1366 بــه شــماره موتــور 
1126603783 و شماره شاسى 20487086 و شماره انتظامى 41- 793 
ب 46 متعلق به احسان صارمى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند و فاكتور فروش خودرو سوارى پژو GLX-XU7 405 مدل 91 به 
 124K0162072 شــماره انتظامى 249 س 32 ايران 42 به شماره موتور
و شماره شاسى NAAM01CA6DH401375 متعلق به شهربانو نوبهارى 
فرزنــد علــى خان مفقود گرديده اســت و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

شماره: 93/67- سراوان

برگ ســبز و سند مالكيت خودروى ســوارى پيكان وانت مدل 1383 به 
شــماره انتظامى 15- 954 د 36 به شــماره شاسى 83919255 به شماره 

موتور 11283104512 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

اصل ســند كمپانى و برگ سبز سوارى پيكان تيپ 1800 به رنگ سفيد 
مدل 1371 و به شــماره شــهربانى 364 ل 38 ايران 63 و شــماره موتور 
12317103666 و شــماره شاســى 71126465 به مالكيــت عبدالعظيم 

غديريان مفقد شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

چون اينجانب جوادحســن شــاهى مالك كاميون بنز تيپ ال 52/1921 
مدل 1363 به رنگ ســبز و به شماره شــهربانى 132 ع 73 ايران 63 و به 
شــماره موتور 10045447 و شماره شاســى 16565929 به علت فقدان 
ســند خودرو تقاضاى المثنى سند مذكور داده ام چنانچه كسى ادعايى دارد 
ظــرف مدت 15 روز به دفتر فروش ايران خــودرو ديزل در تهران كيلومتر 
8 جاده قديم ســاوه شــركت ايران خودرو ديزل مراجعه نمايد ضمنا پس از 

مدت مذكور اقدام قانونى به عمل مى آيد. شيراز

پس از مش��ارکت ۴۰ میلیونی مردم در انتخابات س��ال ۸۸ و 
ثبت نصاب جدیدی از مش��ارکت در انتخابات که نش��ان از اعتماد 
مردم به جمهوری اس��امی داش��ت، به علت عدم پذیرش نتیجه ی 
ش��مارش آرا توسط برخی از نامزد های انتخابات، کام شیرین مردم 

ایران تلخ شد و فتنه ی ۸۸ به راه افتاد.
 

هدف اصلی فتنه ۸۸؛ بی اعتمادی به نظام
هدف اصلی فتنه ی س��ال ۸۸ »بی اعتماد ساختن مردم نسبت 
به جمهوری اسامی« بود؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای در اولین نماز 

جمعه ی بعد از انتخابات سال ۸۸ با اشاره به این مسأله فرمودند:
»اعتم��اد به نظام جمهوری اس��امی در این انتخابات آش��کار 
ش��د. و من بعد عرض خواهم کرد که دشمنان همین اعتماد مردم 
را هدف گرفته اند؛ دشمنان ملت ایران می خواهند همین اعتماد را 
در هم بش��کنند. این اعتماد بزرگترین سرمایه ی جمهوری اسامی 
اس��ت، می خواهند این را از جمهوری اس��امی بگیرند؛ می خواهند 
ایجاد ش��ک کنند، ایجاد تردید کنن��د درباره ی این انتخابات و این 

اعتمادی را که مردم کردند، تا این اعتماد را متزلزل کنند.«۱
هر چند خط اصلی فتنه، متهم س��اختن نظام اسامی به تقلب 
و خیانت در آرای مردم بود، اما مجموعه ی اتهام هایی که در فتنه ی 
۸۸ به نظام وارد ش��د، بس��یار متنوع بود. م��واردی که برخی برای 
اولین بار به عنوان سرخط رسانه های معاند قرار گرفت و با پروپاگاندا 
و تبلیغات دقیق رس��انه ای سعی شد تا همین اعتماد به نظام نشانه 

برود.

 پیش بینی رهبر انقالب: 
اعتماد مردم به نظام را در انتخابات آتی خواهید دید

اما درست در همان سال ۸۸ و در اوج دوران فتنه، رهبر انقاب 
اعام کردند مردم به نظام اسامی اعتماد دارند و پیش بینی نمودند 
که در انتخابات آتی »اعتماد مردم« به نظام س��نجیده خواهد شد 
و دیده خواهد ش��د که به اعتماد مردم به نظام خدش��ه وارد نشده 
اس��ت. ایش��ان در سخنانش��ان در خطبه های نماز جمعه ی تهران 

فرمودند:
»مکرر در مکرر تبلیغات کردند که اعتماد مردم از دست رفته؛ 
چه کار کنیم؟ حاال بعضی در لباس دلس��وزی گفتند چه کار کنیم 
ک��ه اعتماد برگردد! مردم به نظ��ام اعتماد دارند، نظام هم به مردم 
اعتماد دارد. ان     شاءاهللهَّ خواهید دید در انتخابات آینده - که حاال دو 
سه س��ال دیگر است - همین مردم با وجود همین بازیگری     ای که 
مخالفان و دشمنان و غافان و بی     خبران داخلی کردند، یک حضور 

مستحکِم قوی     ای در انتخابات خواهند داشت.«۲
حدود دو سال و نیم بعد در اسفند ماه سال ۹۰ اولین انتخابات 
پس از فتنه در حالی برگزار ش��د که حتی رس��انه های بین المللی 
مخالف ایران نیز به حضور گس��ترده ی مردم پای صندوق ها اش��اره 
کردند و میزان مشارکت در انتخابات نه تنها کاسته نشده بود، بلکه 
نس��بت به آخرین انتخابات مشابه )یعنی انتخابات مجلس( افزایش 
نیز پیدا کرده بود. رهبر انقاب اسامی این حضور گسترده را نشان 

از »اعتماد مردم به نظام« دانستند و اظهار داشتند:
»بعد از انتخاباِت پر س��ر و صدای پر حادثه ی سال ۸۸، بعضی 
این جوری پیش بینی می کردند که اعتماد مردم از نظام س��لب شد؛ 
مردم دیگر پای صندوق ها نمی آیند. این انتخابات، یک پاسخ قاطع 
و روشن بود به این تصور غلط، به این استنتاج غلط، این گمانه زنی 
خطا. مردم این گمانه زنی ها را تخطئه کردند؛ نشان دادند که نخیر، 
به نظام اس��امی پایبندن��د، به آن اعتماد دارند، ب��ه ندای او - که 
می گوی��د من صندوق رأی گذاش��تم، بیائید رأی خودتان را بدهید 

و برنام��ه را تنظیم کنید - پاس��خ می دهن��د و می آیند وارد میدان 
می ش��وند. ... بعد از گذش��ت ۳۳ س��ال، مردم این جور وارد میدان 

می شوند؛ این نشان دهنده ی اعتماد کامل است.«۳
 

پیش بینی رهبر انقالب: حماسه سیاسی در سال ۹۲
شاید اولین انتخابات ریاس��ت جمهوری بعد از فتنه از اهمیت 
دوچندانی برخوردار بود؛ چراکه تحریم های گس��ترده و بی سابقه ای 
با هدف خدشه بر کارایی و کارآمدی نظام بر ایران تحمیل شده بود 

و از طرف دیگر برخی مشکات اقتصادی نیز رخ نمایانده بود.
در ای��ن حال بس��یاری از دش��منان، حضور کم رن��گ مردم در 
انتخاب��ات را پیش بینی می کردند. در چنین ش��رایطی رهبر انقاب 
اسامی سال ۹۲ را سال »حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی« 
نام گذاری کردند و حضور مردم را »شوق آفرین« پیش بینی کردند و 
فرمودند: »حماسه ی سیاسی یعنی حضور آگاهانه ی مردم در صحنه ی 
سیاس��ت کشور و مدیریت کش��ور؛ نمونه ی بارزش همین حادثه ی 

انتخابات است که اندکی بعد ان شاءاهللهَّ به توفیق الهی، در وقت مقرر، 
با حضور و شرکت شوق آفرین مردم انجام خواهد گرفت. آن ها چون 
فهمیدند هدف حماس��ه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی چیست، از 
همین حاال به خیال خودشان شروع کرده اند به تخریب کردن. امروز 
انواع و اقسام تبلیغات وجود دارد برای این که در عرصه ی اقتصادی، 
مردم را دچار یأس و نومیدی کنند؛ در عرصه ی سیاس��ی، انگیزه ی 
مردم را از حضور در میدان سیاست و بالخصوص در میدان انتخابات 
کاهش دهند. آن ها ملت ایران را نشناخته اند. این حرکت عظیم ملت 
ایران در عرصه های مختلف، نتوانسته غفلت و بی اطاعی طراحان و 
 سیاستگذاران پشت پرده ی استکبار را به خود بیاورد و متوجه کند؛

 نمی دانند با کی طرفند.«۴
 

تحقق شاخص های حماسه سیاسی در انتخابات ۲۴ خرداد
انتخاب��ات ۲۴ خ��رداد ب��ا مش��ارکت بی��ش از ۷۲ درص��د 
واج��دان ش��رایط در کمال آرام��ش برگزار گردید و ش��اخص های 

حم���اس��ه ی سیاس��ی ب��ه  عین��ه تحق��ق یافت. ش��اخص ه��ای 
 تحقق یافت��ه در انتخاب��ات ۲۴ خ��رداد را می ت��وان به ص��ورت زیر 

فهرست بندی کرد:

مشارکت گسترده
»صحنه ی حماس��ی و پُرش��ور انتخاب��ات در روز جمعه ی ۲۴ 
 خ��رداد، آزمون خیره کنن��ده ی دیگری بود که چه��ره ی مصمم و 
پر امید ایران اس��امی را در معرض نگاه دوس��تان و دشمنان نهاد. 
رش��د فزاینده ی سیاس��ی و پای فش��ردن بر مردم س��االری دینی 
صادقانه، حقیقت تابناکی اس��ت که با حضور متراکم ش��ما در پای 
صندوق های رأی، یک بار دیگر در عمل به اثبات رسید و باطل السحر 

بافته ها و گزافه های دشمنان و حسودان و طمع ورزان شد.
حماس��ه ی حضور شما پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام 
اس��امی به رخ همه ی بدخواهانی کش��ید که با صد ترفند سیاسی 
و اقتصادی و امنیتی در پی گسس��تن یا سس��ت کردن این اعتماد 

و پیوند مقدس اند.«۵

قانونمداری
الف( برجسته شدن گفتمان قانونمداری

»یکی از نکات برجس��ته و مثبتی که انسان مشاهده می کند - 
ب��ا خبرهایی که داریم، با اطاعات آش��کاری که وجود دارد - این 
است که گفتمان مردم در این انتخابات، گفتمان قانون گرایی است؛ 
با هر کس��ی صحبت می کنند، مصاحب��ه می کنند، مردم از تبعیت 

از قان��ون می گوین��د؛ این خیل��ی حادثه ی با ارزش و برجس��ته ای 
اس��ت؛ قانون گرای��ی. از بی قانونی مردم لطمه دیدند؛ در س��ال ۸۸ 
ع��دم تبعیت از قانون، لگ��د زدن به قانون، به کش��ور لگد زد؛ این 
را م��ردم دیدن��د. یکی از پدیده های برجس��ته ی امروز این اس��ت 
که مردم نگاهش��ان، گرایشش��ان قانون گرایی است. خوشبختانه تا 
امروز، هم مسئولین، هم نامزدهای مختلف و محترم رعایت کردند 
 جه��ات قانونی را، مراعات کردند؛ ان ش��اءاهلل بعد از این هم همین 

خواهد بود.«6

ب( اجرای قانون در عمل
»یک نکته ی دیگری که در این انتخابات به نظر بنده برجسته 
ب��ود و ج��ا دارد که انس��ان خدا را ش��کر کند، این ب��ود که بعد از 
انتخاب��ات، نامزدهای مختلف با نجابت و قانون پذیری در این قضیه 
عمل کردند و واکنش نش��ان دادند؛ این خیلی چیز مهمی اس��ت. 
رفتند با رئیس جمهور منتخب، برادرانه و دوس��تانه دیدار کردند و 
به او تبریک گفتند، اظهار خرس��ندی کردند. بنده الزم است از این 
حضرات تشکر کنم. این است که کام مردم را شیرین می کند، این 
اس��ت که موجب می شود مردم احس��اس کنند موفقیت به دست 

آورده اند.«۷

اعتماد عمومی مردم به نظام
»معن��ای حض��ور م��ردم این ب��ود که به سرنوش��ت کش��ور 
عاقه مندن��د؛ به نظام جمهوری اس��امی، که ای��ن انتخابات جزو 
ارکان و متون آن است، عاقه مندند؛ به دستگاه های برگزارکننده ی 
انتخابات - چه مجری، چه ناظر - اعتماد دارند و امیدوار به حرکت 
مس��تمِر پیشرونده ی کشورند. این مس��أله ی اعتماد، نکته ی بسیار 
مهمی است. در کنار هوشمندی مردم، بصیرت مردم در این حضور، 

اعتماد عمومی هم نکته ی بسیار مهمی است.
جالب این جا اس��ت که ما به م��ردم عزیزمان عرض کردیم که 
خب مردم نظامشان را دوست می دارند، می آیند رأی می دهند؛ اما 
اگر احیاناً کس��ی هم هس��ت که با نظام اس��امی خیلی دل صافی 
ندارد، اما برای کش��وِر خودش و منافع کش��ور اهمیت قائل است، 
او ه��م بیای��د. البد بعضی ها از ای��ن مجموعه بودن��د و آمدند. این 
نشان دهنده ی چیست؟ نش��ان دهنده ی این است که حتی کسانی 
ک��ه طرفدار نظام هم نیس��تند، به نظ��ام اعتماد دارن��د؛ آن ها هم 
می دانند که نظام جمهوری اس��امی منافع کشور را و عزت ملی را 

می تواند حفظ کند و از آن دفاع کند.
مشکل دولت ها در کش��ورهای مختلف این است که در مقابل 
هجمه های جهانی، در مقابل طمع ورزان بین المللی، قادر نیس��تند 
از ملتشان، از منافعشان، از عزتشان دفاع کنند. جمهوری اسامی، 
استوار و مستحکم مثل ش��یر در مقابل دشمنان ایستاده، از منافع 
مل��ت دفاع می کند؛ این را حتی آن کس��انی هم ک��ه احیاناً آمدند 
رأی دادند، اما به نظام اعتقادی هم نداش��تند، با این کاِر خودشان 
تصدیق کردند؛ نش��ان دادند که اعتماد به نظام جمهوری اسامی، 

عمومی است.«۸
 به نظر می رس��د »حماس��ه ی سیاسی« روز ۲۴ خرداد یکی از 
نق��اط اوج »عقانی��ت گره خورده به عاطفه« ملت ایران اس��ت که 
»اعتم��اد« متقابل میان رهبر انقاب و مردم را آش��کار می س��ازد. 
اعتم��اد مردم ب��ه آن رهبری که چون ایش��ان را ب��ه انتخابات فرا 
می خوان��د او را اجاب��ت می کنند و اعتماد رهبر انقاب نس��بت به 
مردم��ی ک��ه همواره ب��رای حفظ نظ��ام، انقاب و کشورش��ان در 

صحنه ها و عرصه های مهم حضور دارند.
پی نوشت ها:

1. خطبه های نماز جمعه ی تهران 1388/3/29
2. خطبه های نماز جمعه ی  تهران 1388/۶/20

3. بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1390/12/18
۴. بیانات رهبر انقالب در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور 1390/2/7

۵. پیام رهبر انقالب به مناس�بت حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم 1392/3/2۵

۶. بیانات رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم 1392/3/22
7. بیانات رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه ی قضائیه  1392/۴/۵

8. همان

حماسه سیاسی 2۴ خرداد
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