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مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

3 برگ سند مفقودی موتورسیکلت 
پیشــرو  تیپ اســتارتریل 200 
پــاک شــماره  بــه   94  مــدل 

 26759- ایران 128 به شماره 
موتــور 92114881 به شــماره 
مفقــود   9455240 شاســی 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

کارت خودرو، سند سبز و پاک خودروی 
 تاکســی پژو 405 به شماره شهربانی
شــماره  و  ایــران 22   39  777ت 
 NAAM11CA28E000488 شاســی
و شــماره موتــور12487032846  
متعلق بــه محمدرضا باباپور داریان 
مفقــود گردیده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

ســند کمپانــی و برگ ســبز 
پراید جی تی ایکس آی مدل 
پــاک  شــماره  بــه   1388
ایــران 13 و  814 ق 27- 
موتــور 2769283 شاســی 
بــه   S1412287597367
نام قدرت اله ریحانی مفقود 
شده اعتبار ندارد. زرین شهر

ابهر ازناب
 باغ انگور 7 هزار متر- متری 
40 هــزار تومــان دارای بنای 
خانــه  و  متــری   40 نوســاز 
روســتایی 45 میلیــون 400 

متر هر دو سند- منگوله دار

0936-9277987

اصل ســند کمپانی و شناســنامه 
مالکیــت، کامیــون کمپرســی بنز 
1924 مــدل 1377 بــه شــماره 
انتظامــی 386 ع 35 ایــران 23 
و شــماره موتــور 10074028 و 
شــماره شاســی 16583905 به 
مالکیت احسان شریفی به شماره 
مفقــود   1141923009 ملــی 

گردیده فاقد اعتبار است.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و کارت 
ماشــین ماتیــز بــه رنــگ کــرم بــژ 
پــاک شــماره  بــه   1381  مــدل 
 114 ج 56 ایــران 99 و به شــماره 
موتــور 0010706H و بــه شــماره 
بــه   IR811550490051 شاســی 
مالکیت مرتضی صفری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند رانندگــی به 
شماره 2451984 متعلق به 
آقای علی حریزی فرزند حسین 
کد ملی 1754874436 و به 
شماره شناسنامه 809 صادره 
از اهواز متولد 1354/6/1 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت خودرو هیوندا سوناتا مشکی 
متالیک مدل 2010 شــماره پاک 
469م 22- ایــران 22 و شــماره 
موتور G4KCAA294455 و شماره 
 KMHEU41DBAA777063 شاسی
به نام راضیه الســادات حســینی 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اینجانــب علی اکبر مجرد مالک خودروی 
پژو 206 مدل 1390 به شماره موتور 
شــماره شاســی   133900002756
شــماره  و   NAAP13FE6BJ455120
پــاک 722 ن 34- ایران 69 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی سند مذکور را نموده است لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو 
مذکــور را دارد ظرف مــدت ده روز به 
دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت 
ایران  خودرو واقع در پیکان شهر تهران 
ساختمان سمند مراجعه نماید و بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

»صورتجلسه مفقودی 
مدارک«

نــه  ا و پر ســیله  ینو بد
کت  شــر ی  ر ا د ه بــر بهر
کشتارگاه صنعتی طیور ساوه 
به شماره 0226175 تاریخ 
صــدور 1378/06/01 به 
نشانی ساوه نرسیده به پل 
بو ئین زهــرا قطــب صنعتی 
رنگرز مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

ســند کمپانی پــژو ROA مدل 1385 شــماره 
پــاک 21 ایران 452 ج 82 شــماره شاســی 
15418381 شماره موتور 11685018933 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

بــرگ کمپانــی موتور پالس به شــماره 
شــهربانی 66184 ایران 129 شماره 
موتــور  شــماره  و   9428371 تنــه 
20383 مفقود گردیده اعتبار ندارد.

 برگ ســبز پژو پارس مدل 1388 شــماره پاک
 44 ایران 118 ی 94 شــماره شاسی 804089 
شــماره موتــور 12487225087 به نــام نیره 

نقی زاده اشرفی مفقود فاقد اعتبار می باشد.

استخدام

شرق
26500088 رودهن	
77909939	-	77936888 تهران	نو	
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

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا

شمال

خرید و فروش 
و اجاره

کلیه امالک

بنا 100 متر نوساز آب برق گاز
زمین 250 متر داخل شهرک پاسارگاد

قیمت توافقی 320 نقد و اقساط
یعقوبی 09114155460

چمستان- روستای عبدالده گلبرگ 13
ویا نیم پیلوت 3 خواب 

230 زمین 150 بنا انشعابات نصب
اسدی 09113224298

نور- چمستان
270 زمین 155 بنا دوبلکس 3 خواب

سند شش دانگ قیمت توافقی
09113225380

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

سوله سازی برادران نارنجی
طراحی- ساخت- نصب

 09125982075
031-55535241 

بازسازی، نوسازی و تعمیرات
ساختمان شرکت معتبر

دارای رتبه 5 راه و ساختمان
09127820439 -44263141

 YALL درب اتوماتیک
3 سال گارانتی

09121990112 -77150353

تعدادی راننده با اتومبیل 90 
به باال با زنگ خور باال و شرایط 

عالی )تماس یک هفته(
22345758

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
09125472657      88106630

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

88867526 -09122064480

»موسسه دادشهر ش.ثبت 2063«
وکالت تخصصی پرونده های 

ارزشمند اماک و اراضی
)در استان تهران، البرز و سراسر کشور«

 )پرداخت هزینه بعد از اخذ نتیجه(
09121203634

88975154

حق الوکاله توافقی
کلیه دعاوی حقوقی

خانواده، چک و سفته
22228923 -09121007516

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

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

 به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

بازرگانی نظری 
صادرات و واردات کاال

»از گمرک فرودگاه پیام کرج«
09128632716

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

»تسهیالت فوری«
خرید و فروش)سیم کارت(

»912«
»نقد و اقساط«

44244167-8
09197777752

تهیه غذای اوان
آمــاده تهیــه نذورات مــاه محرم با 

شرایط عالی، منطقه زعفرانیه
09120964797 و 22186030

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

قالیشویی و مبل شویی مهنام )نرگس سابق(
 شستشوی فرش 48 ساعته - سرویس سراسر تهران

حتی یک قالیچه 
  88454810 - 77817779                              
22330334 - 33787847                              

09128381392 - 09193002206 - 09193003206
شبانه روزی

ســواری دربســتی بین شهری 
راننده پایه یک متعهد و مجرب

09198199519

دادنامه
پرونده کالســه 9509988710600411 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج 

تصمیم نهایی شماره 9709978710600417 
خواهان ها: 1- آقای هومن رحیمی فرزند توفیق 2- آقای فرزاد زندی فرزند منصور با وکالت 
آقای بهروز ســلیمانی فرزند سیف اهلل به نشانی استان کردســتان- شهرستان سنندج- شهر 
سنندج- خ پاسداران- کوچه نیکان- ساختمان نیکان- طبقه اول- دفتر وکالت آقای سلیمانی
خواندگان: 1- آقای علی قادری فرزند حســین به نشانی کردستان- موچش شهرک بهاران 
خیابان مردوخ جنب پارک محمد اوراز منزل پدری حسین قادری 2- آقای احمد اسدی فرزند 

عباس علی به نشانی کردستان- دهگالن میدان معلم بلوار بعثت کوچه یاس
خواسته: مطالبه وجه چک

بسمه تعالی به تاریخ 1397/6/11 در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان سنندج بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 950424 تحت نظر 
اســت دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی و دادرسی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشای رای می نماید:
رای	دادگاه

در خصــوص دعوای آقای بهروز ســلیمانی فرزند ســیف اهلل به وکالــت از آقایان 1- فرزاد 
زنــدی فرزند منصــور 2- هومن رحیمی فرزنــد توفیق به طرفیت آقایان1- احمد اســدی 
فرزند عباس علی 2- علی قادری فرزند حســین به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ ســیصد میلیون تومان به اســتناد یک فقره چک به شــماره 893005/949685 مورخ 
1393/1/18 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با 
توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و امضای خوانده در ذیل چک که توسط بانک 
مربوطه نیز گواهی گردیده و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان داللت بر اشتغال 
ذمــه خوانده دارد و نظر به اینکه امضای مذکــور از تعرض مصون مانده و خواندگان علیرغم 
ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه حضور ندارند و الیحه دفاعیه از طرف ایشان واصل نگردیده و 
دفاعی ننمودند لذا دعوای خواهان ها مقرون به صحت تشخیص و دادگاه به استناد مواد 249 
و 314 و 313 و 320 قانون تجارت و رای وحدت رویه 597 مورخ 1374 و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 
ســیصد میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 103/950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 61/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز به پرداخت خســارات تاخیر تادیه نسبت 
به خواســته از تاریخ سررسید تا روز وصول بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق 
خواهان ها صادر و اعالم می دارد حکم صادره غیابی بوده که ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
مهدی غفاریان- دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی سنندج

 به تاریخ 98/2/26 در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شعبه چهارم به تصدی امضاءکنندگان ذیل 
تشــکیل است. پرونده کالســه 871/4/97 تحت نظر است مالحظه می گردد شورا با توجه به جمیع اوراق و 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
واخواه: مظاهر محمدی با وکالت خانم مهناز محمدی به نشــانی: قم خ 15 خرداد پل عمار یاســر مجتمع 

تجاری میالد نور ط 6 واحد 27
واخوانده: دین محمد دین محمدی به نشــانی: تهرانپارس خ جشــنواره خ جعفرپناه کوچه شــهید رحیمی پ 
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)رای	شورا(خواسته: واخواهی

در خصــوص دادخواســت واخواهی خانم مهناز محمدی مبارکه به وکالــت از واخواه آقای مظاهر محمدی 
فرزند اصغر به طرفیت واخوانده آقای دین محمد دین محمدی به خواســته واخواهی نسبت به دادنامه غیابی 
شــماره 773 مورخ 95/9/22 صادره از سوی همین شعبه شورای حل اختالف در پرونده کالسه 351/4/95 
و همچنین دستور توقف عملیات اجرایی به شرح دادخواست تقدیمی؛ شورا با توجه به اظهارات وکیل واخواه 
که بیان داشته است بنابر اظهار موکل پروژه ای در باقرشهر راه اندازی می گردد. طبق قوانین این پروژه یک 
کارفرما )آستان قدس رضوی( و پیمانکار به نام شرکت تهران محک سازه با مدیریت آقای محمد شیری زاد 
اداره می گردد که خوانده محترم توســط آقای شــیری زاد به پروژه معرفی و امور بنایی مشغول می گردد از 
آنجایی که در این پروژه موکل به عنوان مدیر پروژه انتخاب و صرفا مسئول کلیه عملیات اجرایی وقتی انجام 
وظیفه می نماید )نه امور مالی( لذا خوانده محترم به موجب طلبی که از شرکت داشته و هیچگونه قراردادی 
را در این زمینه در ید نداشــته و به علت عدم دسترســی به مدیرعامل )آقای محمد شیری زاد( علیه موکل 
بدون هیچ مدرکی اقامه دعوی می نماید لذا تقاضای نقض دادنامه واخواســته را دارد ولیکن واخوانده آقای 
دین محمد دین محمدی علیرغم وصف ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نیاورده و حتی الیحه دفاعیه ای نیز از وی ثبت و واصل نگردیده است. علیهذا شورا 
نظر به مراتب مذکور و اظهارات وکیل واخواه و اینکه پیمانکار پروژه شــرکت تهران محک سازه با مدیریت 
عامل آقای محمد شیری زاد بوده اســت و واخوانده می بایستی نسبت به مشارالیه طرح دعوی مطالبه طلب 
می نمود، به همین منظور شــورا دعوی واخواهی واخواه را مقرون به صحت تشخیص، مستندا به مواد 197 
و 305 و 306 قانون آیین دادرســی مدنی ضمن نقض دادنامه غیابی شــماره 773 مورخ 95/9/22 از حیث 
اینکه دعوی متوجه شــخص واخواه )خوانده دعوی اصلی( می باشــد، مستندا به بند 4 ماده 24 ناظر بر ماده 
89 از قانون آیین دادرســی مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی خواهان اصلی آقای دین محمد دین محمدی 
)واخوانــده( را صادر و اعالم می دارد؛ ولیکن با توجه به خواســته دوم واخواه مبنی بر توقف عملیات اجرایی 
با توجه به نقض دادنامه 773 مورخ 95/9/22 موردی برای اجرای حکم غیابی متصور نمی باشــد، به همین 
منظور شــورا مستندا به مواد 146 و 141 از قانون اجرای احکام مدنی دستور توقف عملیات اجرایی را صادر 
و اعــالم می دارد و چنانچه اموالی از واخواه آقای مظاهر محمدی فرزند اصغر توقیف گردیده اســت، بالقید 
آزاد و تحویل مشــارالیه گردد؛ رای صادره حضوری محســوب و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی بخش کهریزک می باشد. 
شعبه 4 شورای حل اختالف بخش کهریزک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام خواهان: شــاکی زهرا نورزاده نام خوانده/ متشاکی: محمدرضا موسیوند نیک نوع خواسته/ اتهام: مطالبه 
نفقه ایام زوجیت زوج موضوع آگهی: وقت رســیدگی در خصوص دادخواســت خانم زهرا نورزاده به طرفیت 
محمدرضا موســیوند نیک به خواســته مطالبه نفقه ایام زوجیت موضوع کالســه پرونده 159-1-98 وقت 
رســیدگی به تاریخ 98/7/15 ســاعت 16:30 تعیین می گردد مقررات خوانده آقای محمدرضا موسیوند نیک 
در تاریخ فوق و ســاعت مقرر در شــعبه اول حل اختالف بخش آفتاب واقع در مرتضی گرد پاساژ ولی عصر 

مرتضی گرد حضور یابد.
شعبه 1 شورای حل اختالف بخش کهریزک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گواهی حصر وراثت

آقای رضا کفیل به شماره شناســنامه/ملی 0010128409 به استناد به شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناســنامه ورثه درخواستی به شماره 188/2/98 قدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
ناصر کفیل به شــماره شناســنامه/ملی 133 در تاریخ 97/7/21 در اقامتگاه دائمی خود درگذشــته و ورثه 
حین الفــوت وی عبارتنــد از: 1- رضا کفیل به شــماره ملی 0010128409 صادره از تهران پســر متوفی 
2- ابوالفضل کفیل به شــماره ملی 0084722444 صادره از تهران پســر متوفی 3- زینب کفیل به شماره 
ملی 5560042854 صادره از تهران دختر متوفی 4- فاطمه عبدی به شماره ملی 6649465089 صادره از 
ری همسر متوفی. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه 
الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه ســری یا رسمی پرونده و پس از مالحظه پرونده کار، گواهی می نماید 

که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وراث دیگری ندارد. 
شعبه 2 شورای حل اختالف بخش کهریزک م - الف 1083

م- الف 1084

پیروزی- زینتی افخم
یک بــاب مغازه مناســب برای داروخانــه و کاربری 
مشابه به متراژ حدودا 70 متر با دو درب از خیابان 
اصلی و کوچه محمدی و یک واحد مســکونی باالی 
مغازه به متراژ 132 متر با 5 اتاق موقعیت اداری 
مناسب برای ساختمان پزشکان و کاربری مشابه که 

با مجوز شهرداری بازسازی مدرن شده 

آماده فروش 09123273590

واگذاری حفظ و نگهداشت فضای سبز 
و نظافت محوطه بیمارستان

 حضرت  فاطمه الزهرا)س( رباط کریم 
دارای  شــرایط  واجــد  حقوقــی  اشــخاص  فقــط 
صاحیت هــای اداره کار توزیع اســناد 98/6/13 
لغایــت 98/6/17 تحویل پاکات پیشــنهاد فقط تا 

تاریخ 98/6/21 
تلفن: 5-56433770 داخلی 6164 امور قراردادها

بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا)س( رباط کریم 

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب شهریار فرهنگی مشهدی فراهانی فرزند منوچهر شماره شناسنامه 5141 و کد ملی 
0057294895 صادره از تهران مالک وانت مزدا 2000 مدل 1385 به شماره انتظامی 563 
ط 91 ایران 22 به شماره شاسی NAG08NPES55286 و شماره موتور 513855 به علت فقدان 
اســناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت  المثنی اسناد 
مذکــور را نمــوده ام. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خــودروی مذکور را دارد ظرف مدت 
)10( روز به دفتر حقوقی شــرکت واقع در تهران کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج- نرســیده 
به چهارراه ایران خودرو- سازمان فروش گروه بهمن طبقه اول همکف واحد صدور اسناد آقای 
نیکسان مراجعه نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف محلی 

طاها به شماره ثبت 44951 
تاریخ انتشار آگهی 1398/6/13

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
عادی نوبت دوم که راس ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ 1398/6/25 
در محل مجتمع فرهنگی ورزشــی کوثر وابسته به شهرداری واقع در تهران نو 
ســی متری نیرو هوائی خیابان مســیل منوچهری نبش خیابان 8/33 تشــکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتی که هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند 
می توانند استفاده از حق رای خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی 

به یک نماینده تام االختیار واگذار نمایند.
عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از انتشار این آگهی 
به همراه نماینده خود با در دســت داشــتن مدارک موید عضویت در تعاونی و 
کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین 
برگه نمایندگی مربوط توســط بازرس و عضــو هیئت مدیره تایید تا برگه ورود 
به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. ضمنا یادآوری می شود این مجمع با 
حضور اعضاءحاضر به هر تعداد  که باشند رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن 
اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء اعم از غایب مخالف و حاضر نافذ و معتبر است.

دستور کار جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال های گذشته طرح 
و تصویب بودجه سال جاری 

3- گزارش اقدامات انجام گرفته توسط مدیرعامل 
4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس

5- گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه و نحوه تقسیم سود
6- انتخاب روزنامه علی البدل کثیراالنتشار جهت اطاع  رسانی به اعضاء مطابق 

ماده 9 آئین نامه تشکیل مجامع عمومی
7- تصویب آئین نامه پرداخت حقوق و مزایا به هیئت مدیره موظف و مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف محلی طاها- 
عباس مویدی نیک

خالصه آگهی مزایده نوبت اول
اداره اوقــاف و امــور خیریه جنوب شــرق تهران در نظر 
دارد عرصــه و اعیــان یک  باب مغازه تجاری به مســاحت 
18/7 مترمربع از رقبات موقوفه مســجد جامع بهشتی 
واقع در تهران کیانشهر،  خیابان شهید صالحی، پاک 614 
شهرداری را برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری از 
طریق مزایده کتبی با رعایت شــروط و مقررات و قوانین 
جاریه اوقافی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
جهت کسب اطاعات بیشتر و تسلیم درخواست حداکثر 
تا تاریــخ 1398/6/30 به دبیرخانه این اداره واقع در 
خیابان خاوران ایستگاه آقارضا ضلع شمال خیابان پاک 

271 مراجعه فرمایند. 
سعید داوودی مقدم 
 رئیس اداره اوقاف  و امور خیریه جنوب شرق 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
 سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی 

مسکن کارکنان شهدای سازمان خدمات 
درمانی )ساخد( به شماره ثبت )80509(

نظــر به اینکه جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه )نوبت اول( 
مورخه 98/6/9 به علت عدم حضور عده کافی رسمیت نیافت 
لذا بدینوســیله از کلیه اعضاء شــرکت تعاونــی دعوت به عمل 
می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( که 
راس ســاعت 14/30 روز یکشنبه مورخه 98/6/31 در محل 
نمازخانه ســازمان واقع در تهران پل سیدخندان خیابان شهید 

کابلی تشکیل می گردد حضور بهم  رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- گزارش تغییرات اعضا

3- ارائه و تصویب صورت های مالی سال 1397
4- تصویب بودجه سال 1398

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
6- تعییــن میزان حقوق و پــاداش مدیرعامل و اعضای هیئت 

مدیره و حق الزحمه بازرس 
از کلیه اعضایی که به هر دلیل قادر به حضور در مجمع نیستند 
درخواست می شود با دادن وکالت به افراد مورد اعتماد خود در 
تصمیم گیری ها شرکت نمایند. بدیهی است هر عضو وکالت سه 
عضو دیگر و هر غیرعضو می تواند وکالت یک عضو را قبول نماید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی

پاورقی
Research@kayhan.ir
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 دموکراتیزه کردن غرب آسیا، طرحی برای مقابله با اسالم گرایان
 سهراب صالحی 

صفحه 6
چهار شنبه 1۳ شهریور 1۳۹۸ 
4 محرم 1441 -شماره 222۷۵

13سیری در تاریخ جنایات سازمان منافقین آنگاه که چشــمان مردم عراق شاهد 
بدتریــن صحنه های تهاجــم به یک 
کشــور بود و آنگاه که فیلم صحنه های 
تجاوز جنسی  و  دهشتناک شــکنجه 
ابوغریب  زندان  در  آمریکایی  نیروهای 
به رسانه ها درج کرد، قیام همگانی علیه 
نیروهای اشغالگر شــروع شد و عرصه 
را بر آنها تنگ کرد، به گونه ای که برای 
فرار از عــراق و نیاز به مهلت چندماهه 
دست به دامن ذی نفوذان در عرصه عراق 
شدند. اســالمی  جمهوری  به خصوص 

شخص آقاي منتظري در ابتداي پیروزي انقالب اسالمي در 
برابر سازمان منافقین موضع گیري بسیار تندي داشت و در یکي

 از اظهارنظرهاي رسمي خود منافقین را این چنین وصف کرده بود: 
»من نصیحت به برادران و خواهراني که گول این گروه ها را خوردند 
و خیال مي کنند راه حقي است توجه بکنند که نه، راه، راه صحیحي 
نیست. مکتب، مکتب باطلي است... افکار، افکار التقاطي و انحرافي 
است.. به هر حال این ها روش شان، حتي استدالل آن ها به قرآن و 

نهج البالغه صحیح نیست... طوطي وار یک چیزي مي گویند!«

رهبر معظم انقالب در ضمن هشداري به ضرورت بازخواني حوادث
 دهه ۶۰ توصیه مي فرمایند: »توصیه مي  کنم به کساني که اهل

 فکرند، اهل تأّملند و راجع به دهه  ۶۰ قضاوت مي  کنند، جاي شهید و 
جاّلد عوض نشود! در دهه  ۶۰، مّلت ایران مظلوم واقع شد؛ تروریست ها 

و منافقین و پشتیبان هاي آنها و قدرت هایي که آنها را به وجود آورده 
بودند و دائماً در آنها مي  دمیدند، به مّلت ایران جفا کردند، بدي کردند؛ 

مّلت ایران در موضع دفاع قرار گرفت، اّما دفاع کرد و پیروز شد و بحمداهلل  
توطئه هاي آنها را خنثي کرد.«

خورد را  لیبرال ها  به  اعتماد  چوب  منتظری 

براســاس برنامه دولت اوباما، با دموکراتیزه شدن 
جوامع منطقه عمال تفکر اسالمی به حاشیه رانده 
می شــد. اما با وقوع بیداری اســالمی و تسلط 
اسالم گرایان بر کشورهای عربی، آمریکا اجرای این 

برنامه را متوقف کرد.

 وي در دفــاع از منافقين چنين 
گفته است: 

»مجاهدين خلق  اشخاص نيستند! 
يه وقت يک خان است، گفته مي شود 
مي کشيمش خالص مي شويم. اما اين 
شخص نيست، اين يک منطق است... 
نيستند،  خلق اشــخاص  مجاهدين 
يک سنخ فکر و برداشتند، يک نحو 
منطق انــد و منطق غلــط را بايد با 
منطق صحيح جواب داد. با کشــتن 
حل نمي شود بلکه ترويج مي شود.« 
اين درحالي است که شخص آقاي 
ابتداي پيروزي انقالب  منتظري در 
اسالمي در توصيف سازمان منافقين 
موضع گيري بسيار تندي داشت و در 
يکي از اظهارنظرهاي رســمي خود 
منافقين را اين چنين وصف کرده بود: 
»من خالصه اين کتاب ها را وقتي 
خوانــدم، خالصه ديــدم اين کتاب 
هــاي آقايان]ســازمان مجاهدين[ 
زيربنايش کمونيســتي محض است 
و به قول بعضي رفقا همان مســائل 
که مارکسيست ها دارند، اين ها طرح 
کردنــد و پذيرفته اند، منتها چيزي 
که هست لفظ خدا را مثال در بااليش 

گذاشته اند...
من نصيحت به برادران و خواهراني 
که گول ايــن گروه هــا را خوردند 
و خيــال مي کنند راه حقي اســت 
توجه بکنند که نه، راه، راه صحيحي 
نيست. مکتب، مکتب باطلي است... 
افکار، افکار التقاطي و انحرافي است.. 
به هر حال اين ها روش شــان، حتي 
استدالل آن ها به قرآن و نهج البالغه 
صحيح نيست... طوطي وار يک چيزي 

مي گويند!«
پاسخ هاي قاطع امام

امــام خمينــي)ره( در دو پيام 
جداگانه، به نامه هاي آقاي منتظري 
پاسخ صريح و روشــن دادند. اولين 
بار در 3 اسفند 67، در پيام »منشور 
روحانّيــت« اعتماد بــه ليبرال ها و 
خوشبيني به آنها را _که سيره عملي 
و ريشــه جانبداري هاي غلط آقاي 

منتظري بود_ مذمت کردند:
»ما هنوز هم چوب اعتمادهاي 
فراوان  خود را به   گروه ها و   ليبرال ها 

مي  خوريم، آغوش کشــور و انقالب 
هميشه براي پذيرفتن همة     کساني 
که قصد خدمت و آهنگ مراجعت 
داشته و دارند گشوده است ولي نه به 
قيمت     طلبکاري آنان از همة اصول، 
که چرا »مــرگ بر آمريکا« گفتيد! 
چرا جنگ کرديد! چرا نســبت     به 
منافقين و ضدانقالبيون حکم خدا 
را جاري مي  کنيد؟ چرا شــعار »نه 
شرقي و نه غربي«     داده ايد؟ چرا النة 
جاسوسي را اشغال کرده ايم و صدها 

چراي ديگر.
و نکتة مهم در اين     رابطه اين که 
نبايد تحت تأثير ترحم هاي بي جا و 
بي مورد نســبت به دشمنان خدا و 
مخالفين و     متخلفين نظام، به گونه اي 
تبليــغ کنيم که احکام خدا و حدود 
الهي زير ســؤال بروند. من     بعض از 
اين موارد را نه تنها به ســود کشور 
نمي  دانــم که معتقدم دشــمنان از 
آن بهــره مي  برند.   من بــه آنهايي 
که دستشــان به راديــوـ  تلويزيون 
و مطبوعــات مي  رســد و چه بســا 
حرف هاي     ديگران را مي  زنند صريحاً 
اعالم مي  کنم: تا من هستم نخواهم 
گذاشت حکومت به دست       ليبرال ها 
بيفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت 
منافقين اسالم اين مردم بي پناه را از 
بين ببرند،     تا من هستم از اصول نه 

شرقي و نه غربي عدول نخواهم کرد«
نيز در پيــام به مهاجرين جنگ 
تحميلي در 68/1/2 با اشاره به جنايات 
منافقين، از همراهي آقاي منتظري 
به بهانه هايي همچون قضاوت تاريخ 
و منطق داشتن اين گروه تروريستي، 
ابراز ناخرسندي نموده و مالک خود 

را براي حمايت از افراد بيان فرمودند: 
»مــن بارها اعالم کــرده ام که با 
هيچ کس در هر مرتبه اي که باشــد 
عقد اخــوت نبســته ام.     چهارچوب 
دوســتي من در درستي راه هر فرد 
نهفته است. دفاع از اسالم و حزب اهلل 
اصل     خدشه ناپذير سياست جمهوري 

اسالمي است. 
ما بايد مدافع افرادي باشــيم که 
منافقين     سرهاشــان را در مقابــل 
زنان و فرزندانشــان در ســر سفرة 
افطار گــوش تا گــوش بريدند. ما 
بايد     دشمن سرسخت کساني باشيم 
که پرونده هاي همکاري آنان با آمريکا 
از النة جاسوسي     بيرون آمد. ما بايد 
تمام عشقمان به خدا باشد نه تاريخ. 
کســاني که از منافقين و   ليبرال ها 
دفاع     مي کنند، پيــش ملت عزيز و 

شهيد دادة ما راهي ندارند.«

شهید و جاّلد
در پايــان بايد به اين نکته توجه 
نمود که »سازمان مجاهدين خلق« و 
به تعبير دقيق تر »سازمان منافقين« 
که اکنون ششمين دهه عمر خود را 
پشت سر گذاشته، »عبرت تاريخي« 
انقالب اسالمي مي  باشــد. جواناني 

کــه در قالب ســازماني چريکي با 
دغدغــه دين و انقــالب و رفع ظلم 
و عدالــت طلبــي به پا خاســتند و 
اکنــون خود مصــداق همان ظلم و 
انحصارطلبي متحّجرانه و ضديّت با 
اســالم ناب محمدي هستند! روزي 
ســاواک  زندان هاي  مبارزه،  بخاطر 
را تحمل نمودنــد و روزي در لباس 
داعش وطني! روزي سوداي حکومت 
حق داشتند و روزي مقابل حکومت 
حق ايستادند! امروز نيز به همراهي 
هم پياله هاي عرب و آمريکايي خود 
به دنبال عوض نمودن جاي شهيد و 
جالد مي  باشند! به همين دليل رهبر 
معظم انقالب در ضمن هشداري به 
ضرورت بازخواني حوادث دهه شصت 

توصيه مي فرمايند:
»توصيه مي  کنم به کســاني که 
اهــل فکرند، اهل تأّملند و راجع به 
دهه  60 قضــاوت مي  کنند، جاي 
شــهيد و جاّلد عوض نشــود! در 
دهه  60، ملّت ايــران مظلوم واقع 
شــد؛ تروريســت ها و منافقيــن و 
پشتيبان هاي آنها و قدرت هايي که 
آنها را به وجود آورده بودند و دائماً 
در آنها مي  دميدند، به ملّت ايران جفا 
کردنــد، بدي کردند؛ ملّت ايران در 
موضع دفاع قرار گرفت، اّما دفاع کرد 
و پيروز شد و بحمداهلل توطئه هاي 

آنها را خنثي کرد.«
پيچيده  رابطه  عميــق  بازکاوي 
ســازمان منافقيــن با بيــت آقاي 
منتظري، نيازمند بررسي هاي بيشتر 
است که به جهت مراعات اختصار و 
برخي مالحظــات و محدوديت هاي 
ناشــي از تاريخ نــگاري همزمان، به 

همين ميزان بسنده شده است.

تحميل شکست های پياپی در منطقه بر آمريکا از پيروزی 
انقالب اسالمی ايران شروع شد که مردم ايران بدون تمسک 
به هيچ حرکت خشونت آميزی و بدون استفاده از اسلحه، رژيم 
دست نشــانده و مورد حمايت تام و تمام آمريکا در ايران را 
شکست دادند و پس ازآن نيز سفارت آمريکا در تهران که با 
ديپلمات های آن مشغول آماده سازی طرح کودتا در کشور 
بودند را تصرف و گروگان های آمريکايی را به مدت 444 روز 
در گروگان خود داشتند. با توجه به نابسامانی های نشأت گرفته 
از سرنگونی رژيم شاهنشانی و استقرار نظام جديد که فقط 
يکی از پيامدهای آن خروج ده ها هزار نفر مستشار آمريکايی 
و غربی از ايران بود، با اين مراتب آمريکايی ها نتوانستند ايران 
را مورد حمله قرار دهند و پس از شکست آمريکا در عمليات 
طبس، وقتی که دانشجويان پيرو خط امام در بيانيه ای تهديد 

کردند که اگر اين کشور، ايران را مورد حمله قرار دهد، تمام 
گروگان های آمريکايی را خواهند کشت، امام خمينی)ره( به 
دانشــجويان گاليه کرد که شما نبايد حتی »اگر« آن را نيز 
مطــرح می کرديد و جمله معروف خود را گفت که »آمريکا 

هيچ غلطی نمی تواند بکند«.
از سوی ديگر بعد از گروگان گيری اعضای سفارت آمريکا 
در تهــران و ايجاد ابهامات مؤثر در آينــده روابط آمريکا و 
ايران، برژينسکی طراح سياست خارجی اين کشور از الگوی 
به کارگيری طرف ســوم در تعامالت منطقه ای سخن گفت. 
طبعاً در اين وضعيت عراق به جهت ارتباطات مســتحکمی 
که با شــوروی داشت نمی توانســت برای آمريکا تبديل به 
يک شــريک شــود، اما به دليل روحيه ماجراجويی که در 
صدام حسين وجود داشــت و آمريکايی ها متوجه آن شده 
بودند، فرصتی بود تا با موافقت آمريکا در يک کودتای بدون 
خونريزی، صدام که رويای ژاندارمی منطقه را داشت، به جای 
حسن البکر بر تخت حاکميت عراق تکيه زند و کم کم ارتباط 
وی با آمريکا به صورت پنهان شــروع شود. بی ترديد تعميق 
انقالب اسالمی با  اشغال سفارت آمريکا و قرار گرفتن آمريکا 
در نوک حمله انقالب اسالمی، نزديکی مسئولين آمريکايی و 
رژيم بعث عراق را بيش از گذشته فراهم و به تعبير نيکسون، 
قرار شد عراق که تمايل زيادی به گسترش روابط با آمريکا 
داشت با نيروی نظامی قوی خود حمله به ايران را آغاز نمايد. 
يعنی آمريکايی ها باعث شــدند که صدام بزرگترين اشتباه 

استراتژيک خود يعنی تهاجم به ايران را مرتکب شود. 
روند تحريک صدام به جنگ از ســوی آمريکا به صورت 
جدی از زمانی شروع شد که به تعبير مجله فيگارو، برژينسکی 
به اردن سفر کرد و در مرز دو کشور با صدام حسين مالقات 
و قول داد که آمريکا از صدام حمايت نمايد. برژينســکی به 
صدام حسين تفهيم کرد که آمريکا به آرزوهای عراق در مورد 
اروندرود و احتمال برقراری يک جمهوری عربستان در اين 
منطقه مخالفت نخواهد کرد. وی در برگشت از سفر محرمانه 
خود در يک مصاحبه تلويزيونی گفت: ما تضاد قابل مالحظه ای 
بين اياالت متحده آمريکا و عراق نمی بينيم. ما معتقديم عراق 
تصميم به استقالل دارد )استقالل از بلوک شرق( و در آرزوی 

امنيت عربی اســت )ژاندارمی منطقه و جلوگيری از نفوذ 
انقالب اسالمی( و تصور نمی کنيم که روابط آمريکا و عراق 
سســت شود. به اين دليل بود که به تعبير کنت تيمرمن، 
مالقات محرمانه برژينسکی و صدام در مرز اردن به منزله 
چراغ سبز آمريکا به صدام برای آغاز جنگ بود. به همين 
سبب بود که امام خمينی)ره( در پيام حج شهريور 1359، 
طرف اصلی جمهوری اسالمی در جنگ را آمريکا اعالم کرد 
و گفت که »ما با آمريکا در ستيزيم و امروز دست آمريکا 
از آستين دولت عراق بيرون آمده است«. ازاين رو ناکامی 
رژيم بعث عراق در جنگ هشت ساله، درواقع ناکامی دولت 
آمريکا محسوب می شود. اين ناکامی دليل اصلی تصميم 
آمريکا مبنی بر تحريک صدام حسين در حمله به کويت 
بود تا زمينه برای تهاجم آمريکا به عراق و تسلط بر منطقه 
غرب آسيا در قالب طرح نظم نوين جهانی و سرانجام طرح 

خاورميانه بزرگ فراهم شود.
آمريکايی ها با اشراف بر اين که ملت های منطقه شاهد 
تاراج منابع خود به وسيله کشورهای غربی و به خصوص 
آمريکا که عامل مهم ثروتمندی آن هاست، بودند، با اين 
مراتب خود در فقر و محروميت به سر می برند و از جانب 
ديگــر دولت های بی کفايت و مســتبد در منطقه مورد 
حمايــت آمريکا قرار دارند که ازجمله موانع پيشــرفت 
محسوب می شــوند و درنهايت پشتيبانی های بی دريغ و 
مستمر آمريکا از رژيم صهيونيستی باعث عصبانی شدن 
گسترده مردم منطقه شــده است، برنامه هايی در طرح 
خاورميانه بزرگ برای حل اين مشــکالت ارائه دادند که 
فعاليت در ســه حوزه سياســی، اجتماعی و فرهنگی و 
اقتصادی را در برمی گرفت. در حوزه سياسی بر استقرار و 
گسترش دموکراسی های هدايت شده و تضمين های رعايت 
حقوق بشر و آزادی های بنيادين و احترام به تنوع افکار و 
پلوراليسم تأکيد داشتند. در زمينه اجتماعی و فرهنگی، 
آموزش همگانی، کاهش نرخ بی سوادی، برابری زن و مرد، 
دسترسی به فناوری اطالعات و ارتقای مهارت و آموزش 
نيروی کار مورد توجه قرار گرفته بود. در حوزه اقتصادی 
نيز بر ايجاد اشــتغال و شرايط مناسب برای رشد بخش 

خصوصی، گسترش تجارت آزاد و سرمايه گذاری، اصالح 
قوانين و ساختار حقوقی و اصالح حقوق مالکيت تأکيد 
داشت. هدف از طراحی اين برنامه ها ابتدا پاسخ به مطالبات 
متراکــم مردم خاورميانه و دوم از بين بردن زمينه نفوذ 
افکار و انديشــه های استقالل طلبانه و آزادی خواهانه بود 
که از انقالب اسالمی ايران نشأت گرفته است. درعين حال 
آن زمان که آمريکايی ها متوجه شدند در صورت برگزاری 
انتخابات آزاد در منطقه اســالم گرايان پيروز آن خواهند 
بود، فتيلــه دموکراتيزه کردن منطقه که مهم ترين جزء 
برنامه های طراحی شده در طرح خاورميانه بزرگ آمريکا 

بود را پايين کشيدند.
در صحنــه عمليات نيز آمريکايی ها به جهت وضعيت 
فالکت بار مردم عراق که البته خود آنها در به وجود آوردن 

آن از طريــق تحريک صدام در حمله به ايران و راه اندازی 
يک جنگ هشت ساله و سپس ويران کردن زيرساخت های 
عراق در جنگ دوم خليج فارس و درنهايت هدف قرار گرفتن 
کشور و مردم عراق با وضع سنگين ترين تحريم ها در شورای 
امنيت )قطعنامه 687، سال 1991( نقش مستقيم داشتند، 
چنين می انديشــيدند که از سوی مردم عراق با گل مورد 
اســتقبال قرار خواهند گرفت؛ اما آنگاه که چشمان مردم 
عراق شاهد بدترين صحنه های تهاجم به يک کشور بود و 
ديدند که روحيه سلطه گرايانه آمريکايی ها باعث شده که 
هر جنبنده ای را در هر کوی و برزن مورد هدف قرار دهند 
و آنگاه که فيلم صحنه های دهشــتناک شکنجه و تجاوز 
جنسی نيروهای آمريکايی در زندان ابوغريب به رسانه ها 
درج کرد، جالب اين که ســربازان آمريکايی برای تفريح از 
اين صحنه ها فيلم برداری کرده بودند، قيام همگانی عليه 
نيروهای اشغالگر شــروع شد و عرصه را بر آنها تنگ کرد 
به گونــه ای که برای فرار از عراق و نياز به مهلت چندماهه 
دســت به دامن ذی نفوذان در عرصه عــراق به خصوص 

جمهوری اسالمی شدند.


