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 فصل اول: بلوغ و باور
 آن روزها پدر و مادر هنوز با پیری میانه ای نداشتند. 
چادر عفاف مادر، سرشار از عطر نشاط و شادابی بود. پدر 
نیز روزی حالل از خدا می طلبید و گاه نفسی در جبهه ها 

تازه می کرد. پدر، بسیجی بود و رزمنده.
 محمد نیز ُدردانه ای بود که در برابر دیدگانشان رشد 
می کرد و قد می کشید. نگاه به قامت رعنای او لذتی بیرون 
از وصف داشت. شیر حالل و پرورش دینی، وی را مؤدب 
و باحیا رشد داده بود. از نوجوانی به اخالق خوش، احترام 
وافــر به پدر و مادر، التزام به نماز اول وقت، ضعیف نوازی 

و دوستی با مستمندان شهره بود.
 اینک محمد در آغاز جوانی چون سروی بالنده است 
که چمنزار زندگی از وجــودش خرمی می یابد اما قامت 
برازنده اش چیزی کم دارد. لباس دامادی!- »خوب اســت 
به همین زودی ها برای محمد آســتین باال بزنیم.« این را 
مادر به پدر محمد می گوید و چنین پاسخ می شنود: » پس 
خوب اســت اول با خودش مطرح کنیم تا بدانیم نظرش 
چیســت.« ازدواج فرزند و خوشبختی او آرزوی هر پدر و 

مادری است. پسر از شنیدن پیشنهاد آن دو مهربان، نگاه 
پرآزرم خود را به پایین می افکند و لبخندی می زند. گویی 
در این وادی ها نیســت و در دنیای دیگری سیر می کند و 

البته در پی فرصتی ست برای بازگو کردن آن...
 پــدر و مادر ابتدا از شــنیدن تصمیــم محمد، یکه 
می خورند و تــن در نمی دهند. آخر چگونــه می توان از 
فرزنــد خود دل کنــد و او را روانه جبهه ها کرد؟ آنجا که 
جز آتش و خمپاره نیست. چه دشوار است به دست خود 
فرزند دلبند خویش را آماج گلوله دشــمن کنی و هر روز 

در انتظار خبری ناگوار بنشینی.
باری محمد ســرانجام با توســل و نیایش و اصرار و 
التماس! رضایت والدین را جلب می کند و با شوقی بیرون 
از وصف پا به جبهه می گذارد... آن سال ها راه ارتباط، بیشتر 
نامه بود و کمتر تلفن و محمد سعی می کرد خانواده را از 

حال خود بی خبر نگذارد.
فصل دوم: دیده به راه یوسف

    چه روزهای سخت و شب های طاقت فرسایی! ده 
سال چشم به راه بودن را از کسی بپرس که این محنت را 

چشیده باشد. انتظار یعنی شمردن لحظات ناگوار تنهایی 
و بازخوانی رنج خود در ثانیه های پر تکرار. انتظار یعنی دل 
سپردن به لحظه ناپیدای دیدار که شیرینی آن، تلخی صبر 
سالیان حرمان را از یاد ببرد. انتظار یعنی منزل به منزل، 
راه بریدن در برهوت وحشت خیز زمان به امید رسیدن به 

آبشخور وصالی زالل و خوشگوار.
 خدایــا! محمد اکنون کجاســت؟ چه می کند و چه 
می خورد؟ بعد از این همه سال رخسار زیبایش چه تغییری 
کرده؟ شاید چهره ای مردانه و جذاب به خود گرفته. شاید 
هم ســختی دوران اسارت او را فرســوده ساخته، آفتاب 
ســوخته و تکیده شده با صورتی استخوانی. حتی ممکن 
اســت لحظه اول او را نشناســیم! اردوگاه های رژیم بعث 
وحشــیانه اسرا را شکنجه می کنند و درد و رنج حاصل از 
شکنجه خواه ناخواه وجود آنان را می گدازد. خدایا! خودت 
پناهش باش. آه ای آنکه یوسف را به آغوش یعقوب رساندی! 

پسرم را به من بازگردان...
 خدایا! حیاِت راســتین آدمی در امید اســت. امید 
خونی ســت که شریان های خشکیده را تازه کرده و نبض 

زندگی را در آن جاری می ســازد. امید سرمایه محبان و 
ابزار دل های عشاق است. 

 پدر و مادر این روزها را به امید می گذرانند. هر چند 
دیری ست که طراوت جوانی را از دست داده اند و از خطوط 
کتاب رخساره شان می توان داستان بلند اندوهی بی کران 
را مرور کرد، اما دل به ابلیس لعین نســپارده و پیوســته 
امیدشــان به پروردگار مهربان است. اخباری تأیید نشده 
از اسارت محمد در اردوگاه های رژیم بعث رسیده است و 

آنان در آرزوی دیدار او دل خوش می دارند.
فصل سوم: گلی گم کرده ام...

 اکســیر صبر از پدر و مادر محمد کوهی اســتوار 
ساخته؛ پدر نمود حماسه است و مادر نماد اسطوره. بعد از 
گذشت سال ها و بازگشــت آزادگان به میهن، موضوع 
شهادت محمد به قطعیت رسید. محمد شهید شده است. 
آن جوان اخالق مدار، سرانجام قفس تنگ و حقیر دنیا 
را شکست و به لقای حق پیوست. محمد چون هزاران 
شهید این دیار پاک، عزتمند و شجاع به جبهه ها رفت 
و در دفــاع از دین و میهن خود جنگید و جام »َفِمنُهم 

َمن َقضی نَحَبُه« را سرکشید.
دلخوشــی هر روز مادر این است که ساک وسایل 
محمــد را در کنار ســجاده نماز خویش بــاز کرده و 
عطر یوسف خود را از پیراهنش استشمام نماید آنگاه با 
دیده ای پر آب و دلی پر آتش، چنین نجوا کند: خدایا! 
پیکر محمدم در کدام خاک خفته؟ آیا پس از این همه 
سال بدنش به من می رسد؟ آیا اعضایش سالم است؟... 
ســر در بدن دارد؟ یا اقتدا به ارباب بی کفن خود کرده 
است؟ آه... پیکر فرزند خواهرم سالم بود جز جای اصابت 
تیری به پیشانیش. ولی شهید همسایه را با دست های 
قطع شــده و فرق خونیــن آورده بودند مانند موالیش 

قمر بنی هاشم. 
 خدایا! تا زنده ام محمدم را به من برسان. می خواهم 
پیکر به خون خفته اش را در آغوش بگیرم و بر بستر خاک 
نَهم آنــگاه به جهانیان اعالم کنم او به خاطر خدا رفت و 
فدای اسالم شــد. فدای یک تار موی نازدانه سیدالشهدا 
حضرت علی اکبر شد. خدایا! پیکر به خون خفته یوسفم 

را به من باز گردان.
فصل چهارم: گمنامان نام آور

 بیش از سی سال از آن روزها می گذرد پدران و مادران 
بسیاری چشم به راه پیکر شهید خود بودند اما هرگز نگاه 
عطشناک شان به زالل دیدار فرزند سیراب نشد تا که خود 
به آنان پیوستند. همین طور پدر محمد که چند سالی ست 

به دیار باقی شتافته. او نیز از دیدار فرزند کامی نیافت. 
   مــادر اما عصا زنان در حالی که قاب عکس محمد 
را به همراه دارد، در تشــییع پیکر شهیدان تفحص شده 
شرکت می کند. کسی چه می داند؟ شاید بدن محمد یکی 
از این ده ها پیکر باشــد. اصال چه فرق دارد؟ این شهیدان 
همه محمِد من اند. هر یک روشــنِی دیده و پاره های جگر 
این ملت اند. این ها هرکدام دلبرانی هستند که سالیان دراز 
بر بستر زمین، خاکسار و تسلیم اراده پروردگار، چهره در 

نقاب خاک فرو بردند.
   سال هاســت بچه های تفحص، با اقتدا به قوم بنی 
اسد، پرتالش و بی ادعا در دشت های معرفت به جست وجو 
مشغولند. ذرات این خاک مقدس، آغشته به خون هایی ست 
که به گناه دفاع از شرافت و کرامت بر زمین ریخته است. 
بچه های تفحص در ترنم ذکر و توسل به یافتن قطعه ای از 
چفیه، پالک، پوتین یا استخوانی، سرزمین آسمانِی جبهه 
را زیر و رو می کنند. آن اســتخوان های مطهر از پیکرهای 
پاکی بجا مانده که بعد از خلق حماســه، اینک خاموش و 
پرشکوه در محراب خود به سجودی ابدی آرمیده اند. آنها 

را گمنام نخوانید که نام آوران کوی نیکنامی اند.
   ایــن روزها ایران ما بــال خود را در فضای ملکوت 
می گشاید و نفس های فرشتگان را در ریه شهرها می دمد 
و ســجاده های حضــور را به امامت شــهدا در خیابان ها 
می گســترد. این روزها در هوای طوفانی چشم ها و تندر 
احساســات ملت، کشتی سبک شــهیدان به روی موج 

دست ها بدرقه می شود. 
  شهیدان، جراحت التیام نیافته دل ها، سنگ صبور 
قرن های انتظار و خاکستر گدازه های بی قراری اند. شهیدان، 

هویت و سند اصالت این ملت اند.
 سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۱-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه بنایی 
استخدامو خدمات

شرق
26500088 رودهن	
	- 	77936888 تهران	نو	
77909939
76321938 دماوند	
76225850 بومهن	
76323777 جاجرود	
مامازند)پاکدشت(														36048480

55953636	-	55900897 شهرری	
36257074 ورامین		
33962211	-	33962233 سعدی	
36257074 شرق	استان	تهران	
09122338176
56344343 اسالمشهر	
56359598 چهاردانگه	

جنوب

دفتر	مرکزی
											33118052

33902599							33112291-5
33910862											33942000
	33113519					33112296-9	

مرکز

احداث سالن، اتیج و غرفه

86110861
ارتفاع نورد کرمانج

پیچ رولپالک شست وشو نما نورپردازی
با بیمه           09120870448
77949079 -22896785

تعمیرات، نوسازی، 
تبدیلی، کمد دیواری بازدید رایگان

668۷۲00۳
091۲۳150۳9۳

آفرین پویای ترنج
خدمات منازل و شرکتها و پذیرایی )خانم و آقا(

44144۳۷6

پیک ترمینال غرب
تعدادی موتورسوار تمام وقت و نیمه وقت 

با درآمد عالی تماس یک هفته
09128466781

تعدادی خیاط وارد به راسته دوز 
زیگزال دوز و میان دوز نیازمندیم

09127123216

بهترین نقطه شهرری
»اجاره - فروش«

100 متر همکف تجاری 40 متر بالکن
بــا  زیرزمیــن  متــر   70  تجــاری، 

امکانات کامل
بازسازی شده

0912-1147007

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
091۲54۷۲65۷      881066۳0

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

انواع کامیون و کامیونت خاور 
6 متری پتودار شهر و شهرستان

55306000
09126892055

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66۳869۷5 - 66۳8۳69۲

091۲۳۲5۲154

               »تهران«
منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل،

 ظروف و خرده ریز انباری - فوری نیم ساعته 

091۲-609۲10۷          88۳9۷۲10-۷۷900684

)تمام نقاط تهران(

سمسـاری

گمشده
پیدا شده

مجوز تاسیس واحد تزریقات و پانسمان 
در محل مطب به شماره 9-7-1-2189 
ت بــه تاریــخ 1391/9/16 مربوط به 
درمانگاه بوستان واقع در شیراز شهرک 
گلستان متعلق به اینجانب نازیال رستمی 
یلمه فرزند فرج شماره شناسنامه 548 
متولد 1359 صادره از فیروزآباد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نوبت سوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی در حال تصفیه مسکن متین گستر شهریار)نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود در 
جلســه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی 
در حال تصفیه مســکن متین گستر شهریار که راس 
ســاعت 10 صبح روز یکشــنبه مورخ 98/4/30 در 
محل شهریار، شهرک وائین، میدان امام، مسجد امام 

تشکیل می گردد شرکت نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش کتبی هیئت تصفیه 
2- طرح و تصویب صورتهای مالی ســال 97 و بودجه 
سال جاری 3- انتخاب اعضای هیئت تصفیه 4- تعیین 
محل و مدت تصفیه 5- حقوق و پاداش هیئت تصفیه
هیئت تصفیه تعاونی

آگهی دعوت سهامداران برای جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کیش)سهامی خاص( به شماره ثبت 89۲۳ 

و شناسه ملی 10980۲04۲۷4
بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم شرکت نیروگاه سیکل 
ترکیبی کیش)ســهامی خاص( می رساند تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه که در ساعت 9/30 مورخ 1398/4/27 به نشانی: تهران، خیابان 
کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان سپند، شماره 1، طبقه 

7 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- بررســی و اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه صورتهــای مالــی منتهــی به 

1397/12/29
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره و مدیرعامل

آگهی دعوت مجمع  عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 1۳9۷
شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان )سهامی خاص( شماره ثبت 98401 

شناسه ملی 10105۲4086 مورخ 1۳98/4/۳1
بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام حقیقی و نمایندگان ســهام حقوقی دعوت می شود 
در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان )سهامی 
خاص( شــماره ثبت 98401 که در ســاعت 12 روز دوشــنبه مورخ 1398/4/31 در 
آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- خیابان توانیر- کوچه شــاهین- شــماره 5 تشــکیل 

می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص فعالیت شرکت در سال 
مالی منتهی به 1397/12/29.

2- بررســی و تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به 
.1397/12/29

3- انتخــاب بازرســان قانونی اصلی و علی البدل شــرکت برای ســال مالــی منتهی به 
.1398/12/29

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و اطالعیه های شرکت.
5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.

6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان )سهامی خاص( شماره ثبت ۹۸۴۰۱

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 1۳9۷
شرکت جهاد تعاون تهران )سهامی خاص( شماره ثبت 109۷18، 

شناسه ملی 101015۳4490 مورخ 1۳98/4/۲9
بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام حقیقی و نمایندگان ســهام حقوقی دعوت می شــود در 
جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت جهاد تعاون تهران )ســهامی خاص( شماره ثبت 
109718 کــه در ســاعت 10 روز شــنبه مــورخ 1398/4/29 در آدرس: تهــران- جاده 
مخصوص کرج- کیلومتر9- خیابان شــهید عاشــری نبش شــهید جالل شــماره20 تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص فعالیت شرکت در سال مالی 
منتهی به 1397/12/29.

2- بررســی و تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیان و عملکرد ســال مالــی منتهی به 
.1397/12/29

3- انتخــاب بازرســان قانونــی اصلــی و علی البــدل شــرکت بــرای ســال مالــی منتهی به 
.1398/12/29

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و اطالعیه های شرکت.
5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.

6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیئت مدیره شرکت جهاد تعاون تهران )سهامی خاص( شماره ثبت ۱۰۹7۱۸

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 1۳9۷
شرکت برق گستران جهاد تهران )سهامی خاص( شماره ثبت 116۳۲4

شناسه ملی 10101599۳04 مورخ 1۳98/4/۲9
بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام حقیقی و نمایندگان ســهام حقوقی 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برق گستران 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 116324 که در ساعت 8 روز شنبه مورخ 
1398/4/29 در آدرس: تهران- جاده مخصوص کرج- کیلومتر9- خیابان 
شهید عاشــری نبش شهید جالل شماره20 تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانید.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص فعالیت 
شرکت در سال مالی منتهی به 1397/12/29.

2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی 
منتهی به 1397/12/29.

3- انتخاب بازرســان قانونی اصلی و علی البدل شــرکت برای سال مالی 
منتهی به 1398/12/29.

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و اطالعیه های شرکت.
5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.

6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیئت مدیره شرکت برق گستران جهاد تهران )سهامی خاص( 

شماره ثبت ۱۱۶۳2۴

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 1۳9۷ 
شرکت جهاد تعاون)سهامی خاص( شماره ثبت 94۳05

و شناسه ملی 10101۳8۲904 مورخ 1۳98/4/۳1
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام حقیقی و نمایندگان سهام حقوقی دعوت می شود 
در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جهاد تعاون)سهامی خاص( شماره 
ثبت 94205 که در ســاعت 11 روز دوشــنبه مورخ 1398/4/31 در آدرس: 
تهران- خیابان ولیعصر- خیابان توانیر- کوچه شاهین- شماره 5 آگهی می گردد 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص فعالیت شــرکت 
در سال مالی منتهی به 1397/12/29 

2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی 
به 1397/12/29.

3- انتخاب بازرســان قانونی اصلی و علی البدل شــرکت برای ســال مالی منتهی 
به 1398/12/29.

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و اطالعیه های شرکت.
5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.

6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیئت مدیره شرکت جهاد تعاون)سهامی عام( شماره ثبت ۹۴۳۰5

آقای مجتبی رجبی کیا به شماره شناسنامه 1316 مطابق 
دادخواســت تقدیمی به کالســه پرونــده 61/1/98 از 
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محســن رجبی کیا به شــماره 
شناســنامه 3 در تاریخ 1398/3/4 در اقامتگاه دائمی 
خــود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه مجتبــی رجبی کیا شناســنامه 1316 
متولد 1358/1/14 صادره تهران)پسر متوفی( فاطمه 
رجبی کیا شــماره شناســنامه 16 متولــد 1353/6/10 
صادره شهران)دختر متوفی( زهرا رجبی کیا به شناسنامه 
11066 متولــد 1359/6/15 صــادره تهران)دختــر 
متوفی( بلقیس سیدعلی لواسانی بشناسنامه 24 متولد 
1332/3/17 صادره شمیران)همســر دائمی متوفی( 
مرحــوم ورثه دیگری نــدارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را با استناد ماده 361 قانون 
امــور حســبی در یک نوبــت آگهی می نماید تــا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم 

دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

آگهی دعوت سهامداران برای جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت مهاب برق کیش)سهامی خاص( به شماره ثبت 89۲۲ 

و شناسه ملی 10980۲04۲60
بدینوســیله به اســتحضار کلیه ســهامداران محترم شرکت مهاب 
برق کیش)سهامی خاص( می رساند تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه که در ساعت 10:30 مورخ 1398/4/27 به نشانی: تهران، 
خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ابتدای خیابان سپند، 

شماره 1، طبقه 7 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- بررســی و اتخــاذ تصمیم نســبت به صورتهای مالــی منتهی به 

1397/12/29
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5- ســایر مــواردی کــه در صالحیــت مجمع عمومی عادی ســالیانه 

می باشد.
هیئت مدیره و مدیرعامل

اسامی 4 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک:   امید
تاریخ تولد: 1396

تاریخ پذیرش: 98/3/22
نام والدین: ...

علت پذیرش:  رها شده
ارجاع دهنده:   کالنتری 205 حرم مطهر

نام مستعار کودک:   آلما
تاریخ تولد: 98/1/31

تاریخ پذیرش: 98/3/21
نام والدین: سمیه تربتی
علت پذیرش:  رها شده

ارجاع دهنده:   بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک:   علیسان
تاریخ تولد: 98/2/30

تاریخ پذیرش: 98/3/11
نام والدین: فاطمه فالح  حسین آبادی

علت پذیرش:  رها شده
ارجاع دهنده:   بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   ریحان
تاریخ تولد: 98/2/11

تاریخ پذیرش: 98/3/12
نام والدین: زهرا سادات رباط جزی

علت پذیرش:  رها شده
ارجاع دهنده:   بیمارستان فیروزآبادی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139860301053000794- 1398/3/26 
هیئــت اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین روستایی 
فرزند محمدابراهیم به شــماره شناســنامه 759 صادره از مالیر در 
ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی به مســاحت 873/75 
مترمربع پالک 11 فرعی از 177 اصلی واقع در رستم آباد خریداری 
از مالک رســمی آقای حســین روســتایی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/16 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/2    

م - الف 640

محمدحسین طاهر طلوع دل
 رئیس ثبت اسناد و امالک

شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بعثت
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود 
تــا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ســاعت 14 روز 
 شــنبه مورخ 98/4/29 در محل نمازخانه نیروگاه برق بعثت 
واقــع در خزانه بخارایی خ تقوی انتهای خیابان ســالمت بخش 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. یادآوری می شود:
- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشد 
می توانــد حق حضور و اعمال رای از ســوی خود را به نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند 
نمایندگــی بیــش از 3 عضــو را بپذیــرد. همچنیــن برگه های 

نمایندگی مزبور با امضاء عضو اصلی معتبر خواهد بود.
- مصوبــات مجمع عمومــی در صورت رســمیت یافتن و عدم 
مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
2- رســیدگی و اتخــاذ تصمیم در خصــوص صورت های مالی 

سال 97-96
3- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5- افزایش سهام

هیئت مدیره تعاونی مصرف برق بعثت

کارت فعالیــت نــاوگان عمومی )هوشــمند( 
به شــماره 2983134 متعلــق به کامیونت 
بــه   N721-N60WKJA جــک  یخچالــدار 
شــماره انتظامی 729ع94 ایــران73 مدل 
2015 رنگ ســفید-روغنی شــماره موتور 
414189211918ISF385 شماره شاسی 
LJ11RDBD9F8003440 به مالکیت مرتضی 
جوهری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
است بانضمام کارت فعالیت راننده حرفه ای 
)هوشــمند( بــه شــماره 3047611 به نام 
اینجانــب مرتضــی جوهری فرزند شــهریار 
شــماره شناســنامه 2360029959 متولد 
1368 صــادره کازرون مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیــت و کارت خودروی ســمند 
E7 به شماره پالک 672ب55 ایران44 
و شــماره شاســی 81218256 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اینجانــب زهــرا میکائیــل زاده نمین 
مالک خودروی ســمند E7 به شــماره 
شاســی 81218256 و شماره موتور 
32908202652 بــه علــت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه 
هــر کس ادعایــی در مــورد خودروی 
مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلت مزبــور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

مدرک تحصیلــی اینجانب رضوان مهدیان 
شــماره شناســنامه  بــه  مجیــد  فرزنــد 
مقطــع  در  تویســرکان  از  261 صــادره 
کارشناســی رشته آموزش زبان انگلیسی 
صــادره از واحد دانشــگاهی تویســرکان 
مفقود گردیــده و فاقد اعتبار می باشــد. 
یابنده اصــل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد تویســرکان به نشانی بلوار 
65816- کدپســتی  نبــی)ع(  حیقــوق 
 34926634-35 تلفــن   85184 

ارسال نماید.

تیــپ  تویوتــا  خــودرو  ســند 
هایلوکــس مــدل2014 به رنگ 
ســفید و بــه  شــماره شــهربانی 
موتــور  ره  شــما و   25327
2TR8645870 و شماره شاسی 
MR0FX22G6E1422241 مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز اتومبیل سمند به رنگ 
خاکســتری مدل1394 به شماره 
موتور 147H0146110 و شماره 
شاسی NAACJ1JE4FF508805 به 
شــماره انتظامــی 119ب38-78 
مربــوط به علــی رضا نــژاد لداری 
مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

برگ ســبز پراید مدل89 به 
شــماره انتظامی ایــران89- 
644ج43 بــه شــماره موتور 
3491217 و شــماره شاسی 
S1412289481470 به نام 
علیرضا خدابنده لو مفقود و از 
درجه اعتبار ســاقط می باشد. 

بوئین زهرا

ســند مالکیت )برگ سبز( خودرو 
پژو PARSXU7 به شــماره انتظامی 
239ط91 ایــران93 مدل1396 
رنگ سفید-روغنی شماره موتور 
124K1066589 شماره شاسی 
بــه   NAAN01CE2HH838037
مالکیت ســعید معصومــی مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

کارت فعالیت ناوگان عمومی)هوشمند( 
به شماره 3180972 متعلق به کامیون 
باری چوبی ایســوزو NPR70L به شماره 
انتظامــی 325 ع73 ایران 73 مدل 89 
رنگ ســفید شــماره موتــور 868133 
 NAG089NPRF26832 شماره شاســی
به مالکیت نگار ناصری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

کارت فعالیت ناوگان عمومی)هوشمند( 
بــه  متعلــق   2480978 شــماره  بــه 
کامیــون کمپرســی بنــز ال کا 1924 به 
شــماره انتظامــی 599 ع51 ایران 54 
مــدل 83 رنــگ نارنجــی شــماره موتور 
33593210093960 شــماره شاسی 
37433316593705 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی خودرو وانت پیکان 
بــه رنــگ ســفید، مــدل 1387 
و   339 انتظامــی  شــماره  بــه 
13 ایــران56 و شــماره موتــور 
11487021381 و شماره شاسی 
 NAAA46AA08G020026
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

 206TU5 بــرگ ســبز )شناســنامه مالکیــت( خــودروی ســواری پــژو
بــه رنگ ســفید روغنی، مــدل1396، به شــماره انتظامــی 812ق17 
ایران38 و شــماره شاســی NAAP13FE6HJ119797 و شــماره موتور 

174B0012437 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجوز حمل سالح شکاری یک لول ساچمه زنی ته پر کالیبر 12، به شماره 
ســالح 153-269048 مدل کوسه متعلق به منوچهر عبدالهی چله وری 

به شماره شناسنامه 767 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری 
پــارس تنــدر ال90 مــدل1395 به رنگ ســفید 
متالیک به شــماره انتظامی 292س94- ایران62 
به شماره موتور K4MA690-R174061 و شماره 
شاســی NAPLSRALDG1290339 مربــوط به خانم 
آذر غالم حیــدری مفقــود گردیده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
کاردانی)نوبت اول(

فارغ التحصیلی)کاردانــی(  مــدرک 
فرزنــد  شــجاعی  خســرو  اینجانــب 
پرویــز شــماره شناســنامه 64 و کــد 
از  صــادره   0491114796 ملــی 
شهرســتان  آزاد  دانشــگاه  شــهرری، 
گرگان در مقطع کاردانی رشــته عمران 
بــا شــماره 2067905 تاریــخ صدور 
1393/12/11 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شهرستان گرگان ارسال نماید.

قبول آگهی 
تلفن:   9- ۳۳11۲۲91

فکس: ۳۳11805۳

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹7۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱5۳۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/5/12 نوبت دوم تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای شهرام گل افشان به شــماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 
آقای افشــین رضاخان ویلیائی به شــماره ملی 0044001363 بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شــد. شــرکت جهاد تعاون به شناســه ملی 10101382904- شرکت سرمایه گذاری 
و خدمات مدیریت تدبیر به شناســه ملی 10101323148- شــرکت ســرمایه گذاری میالد 
ســازندگان به شناسه ملی 10101424086 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند.

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

فصل های هجران و شکیب
به بهانه تشییع 
پیکرهای مطهر 
شهیدان گمنام

شاعری از نخلستان سادگی و بصیرت!

»انقالب اسالمی« رستاخیزی بزرگ و بعثتی 
چشمگیر برای ادبیات فارسی بود. نهضت و رخداد 
انقالب اسالمی ، گفتمان خاص و روشن و روشنگر 
خود را به بطن ادبیات وارد کرد. ادبیاتی که در دوران 
پهلوی اول و دوم کامال در مرداب عفن لیبرالیسم 
فکری و اومانیســم شوم و الحاد وارداتی غرق شده 
بود و رســالت خود را دین ستیزی، نفس پروری و 
گسترش شاه پرستی قرار داده بود و معنا کرده بود! 
امــا... عناصر و اجــزای گفتمان خاص انقالب 
اســالمی چیست و چه مفاهیمی گفتمان یادشده 

را تبیین و تعریف کرده اند؟
خداخواهی، نفی طواغیت درون و برون، احترام 
به کرامت انســانی، ستم ســتیزی، عدالت طلبی، 

آزادی خواهی، شــهادت طلبی، فــداکاری و هر چه 
به عنوان فضیلت معنوی و ملکات نفســانی معنا 
می شــود؛ در دایره گفتمان یادشده تعبیه و عرضه 

شده است.
شــاعران برآمده از گفتمان انقالب اســالمی، 
به شــکل طبیعی شعر خود را آینه شفاف و قدی 
و تمام نمای گفتمان یاد شــده، تصویر می کردند 
و می کننــد. آنها با شــناخت از ابزار هنر و کارایی 
عمیق شعر و تکلیف الهی سنگین انسان مسلمان، 
قلــم برگرفته اند و از برای بســط گفتمان هدف و 
در واقــع تحقق و نیل به اهــداف و غایات انقالب 
 می کوشــند و مجاهــدت اندیشــگی و خالقانــه 

می نمایند.
یکــی از هنرمنــدان و برکشــیدگان از میان 
ســاحت ادبیات بعثت یافته ایران بی تردید دکتر 
علیرضا قزوه اســت. شــاعری که بــه تعبیری؛ از 
دایره بســته و متعفــن نفســانیت فاصله گرفته 
اســت، تالش دارد هنر و شــعر خود را همواره در 
 مســیر آرمانی و الهی به حرکت وادارد و پاسداری 

کند.
نام قزوه شاید زمانی بیشتر رنگ گرفت و جلوه 
کرد و به زبان ها افتاد که آثار وی در زیرگونه »شعر 

اعتراض« منتشر شد.
مجموعــه »از نخلســتان تا خیابــان« او، در 
روزگاری به چاپ رسید که گفتمان لیبرالیستی و 
ادبیات تکنوکرات های بی درد برفراز و درون جامعه 
ایرانــی، ندای نحس و رخوت برانگیز »تســاهل و 

تسامح« بر می زدند.
قــزوه متاثر از چنیــن روزگار تلخی و در یاد 
خون های پاکی که در تقابل با هر نوع نگاه و مشی 
خداستیزانه بر زمین ریخته شده بود و فراموشی شان 
برابر با گســترش القیدی سیاســی و فرهنگی و 

اقتصادی است، سرود:
»دسته  گل ها دسته دسته می روند از یادها

گریه کن،  ای آسمان! در مرگ توفان زادها

سخت گمنامید، اما  ای شقایق سیرتان!
کیسه می دوزند با نام شما شّیادها...

غیر تکرار غریبی، هان چه معنا می کنید
غربت خورشید را در آخرین خردادها؟...«

 قزوه فاصله گیری جامعــه از ارزش های الهی 
و تعــارض با فرهنگ علــوی را به مخاطب یادآور 

می شود و می سراید:
چرا نهج البالغه را جدی نمی گیریم؟

موال ویال نداشت
معاویه کاخ سبز داشت

پیامبر به شکمش سنگ می بست
البته به شما توهین نشود

بعضی برای جنگ شعار می دهند

و خودشان از جاده شمال به جبهه می روند
پیش از آنکه بر من حّد تهمت جاری کنید
من بر خویشتن حد وجدان جاری کرده ام

من دو شاهد عادل دارم: قرآن و نهج البالغه
من چاپلوس نیستم

تملق نمی گویم
اما قدر امام را می دانم

بیایید قدر مردم را بدانیم
بیایید مثل موال با مردم همدردی کنیم«

به واقع آگاهــان و صاحب نظران ادبیات، قزوه 
را یکی از پرچمداران شــعر اعتــراض یا اعتراضی 
می دانند و معرفی می کنند. شعری که با یادآوری 
گفتمان انقالب اسالمی و راه و سیره حضرت امام 
روح اهلل)ره(، بر پلشــتی ها و زشــتی ها می تازد و 

نقصان ها و کج روی ها را نتیجه طبیعی فاصله گیری 
از متن دین الهی اسالم و گفتمان انقالب توصیف 

می کند.
قزوه به عنوان یک شاعر انقالبی، نمی توانست از 
زبان ستیهنده برخوردار نشود. شاعر انقالبی بدون 
مالحظات و به دور از معادالت گیتیانه، حرف می زند 
و در واقع می ســراید. او عاشق است اما عشق را در 
مخروبه نفس نجســته است. عشق ابدی الهی او را 
در مسیر - به تعبیری- ذاکر، مذکر و نقادی منصف 
درآورده است. او باب پسند مخاطب شعر نمی گوید، 
تملــق به زبان نمی آورد بلکه، از برای خشــنودی 
حضرت حق تعالی و در جهت مصالح جامعه انسانی 
قلم سرودن را مجدانه و قاطعانه به خدمت می گیرد. 

»فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد
آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد

فتنه شاید در لباس میش، گرگی تیز دندان
در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد
فتنه شاید کنج پستوی کسی الی کتابی؛

فتنه الزم نیست حتماً در خیابان بوده باشد
فتنه شاید در صف صِفین می جنگیده روزی

فتنه شاید در زمان شاه، زندان بوده باشد!
فتنه شاید با امام از کودکی همسایه بوده
یا که در طّیاره پاریس- تهران بوده باشد

فتنه شاید تابی از زلف پریشان نگاری
فتنه شاید خوابی از آن چشم فّتان بوده باشد

فتنه شاید اینکه دارد شعر می خواند برایت؛
وا مصیبت! فتنه شاید از رفیقان بوده باشد

...
از دیگر اختصاصات قزوه موضع گیری او در برابر 
رویدادهای روز است. رویدادهایی که در نسبت با 
ایران و جهان اسالم است. او با بهره از دانش دینی 
و آگاهی های سیاسی و تاریخی به تحلیل حوادث 
و پیشــامدها از نگاه ادبی می نشیند. هنگامی که 
شــیخ ابراهیم زکزاکی رهبر خمینیون نیجریه در 
معرض اهانت و اسارت کفار و طاغوتیان زمان بود، 
شاعر انقالبی چنین سرود و چنین اذهان و دل ها 
را رو به شــیخ ابراهیم مظلوم و یاران و دوستداران 

ستمدیده اش فراخواند:
»...آن ســوی مرز خمینیــون »امن یجیب« 

می خوانند
به عشق خامنه ای گلوله می خورند

از شیخ عیسی به باقرالنمر
از باقرالنمر به شیخ ابراهیم
از شیخ ابراهیم به نصراهلل

ما در محاصره ایم
گلوله و دعا بفرستید

این سوی مرز
عالی جناب رفته غسل شیر به جا بیاورد

آن سوی مرز
سر بریده می آورند از زینبیه

این سوی مرز
شمع روشن کرده اند

در میدان محسنی
شوالیه ها و خوک ها و شراب ها

آن سوی مرز صدای گریه می آید
از خانه شیخ ابراهیم...«

علیرضا قزوه نشــان داده است بر خالف اغلب 
شعرا، نه در یک سبک و وزن خاص که؛ چه در قالب 

کالسیک و چه در قالب سپید و در اوزان گوناگون، 
بهترین ها را می سراید. 

»اول سالم و بعد سالم و سپس سالم
با هر نفس ارادت و با هر نفس سالم

 باید سالم کرد و جواب سالم شد
بر هر کسی که هست از این هیچ کس سالم

 فرقی نمی کند که کجایی ست لهجه ات
اترک سالم، کرخه سالم و ارس سالم
 ظهر بلوچ، نیمه شب ُکرد و ترکمن 
صبح خلیج فارس، غروب طبس سالم

 بازارگان درد! اگر می روی به هند
از ما به طوطیان رها از قفس سالم

 »دیشب به کوی میکده راهم عسس ببست«
گفتم به جام و باده و مست و عسس سالم

 معنای عشق غیر سالم و علیک نیست
وقتی سالم رکن نماز است، پس سالم!...«

 )از کتاب »عشق علیه السالم«(
قزوه مدتی بعنوان رایزن فرهنگی در تاجیکستان 
و هندوســتان فعالیت نمــود. تاثیر حضور وی در 
هندوســتان چنان بود که در سال 1393 جمعی 
از استادان و شــیفتگان زبان و ادبیات فارسی در 
نامه ای به رهبر معظم انقالب، با برشمردن خدمات 
قزوه، ماموریت دگرباره این شاعر انقالبی به کشور 

خود را تقاضا کردند.
قــزوه بار دیگر هم به عنوان رایزن فرهنگی به 
هندوستان سفر خواهد کرد. او »رایزنی فرهنگی« 
را ماموریتی بزرگ برای گســترش زبان فارســی 
و مهم تــر از آن، تبلیغ گفتمان انقالب اســالمی 
می داند!گفتمانی که هــم اینک، جهان مظلومان، 
رهایی و رســتگاری خــود را در دریافت و فهم و 

تحقق عملی آن می داند!

پژمان کریمی


