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قالیشویی

مبل شویی

برگ ســبز )ســند( خــودرو ســواری 
پــژو تیــپ  PARSXU7 رنگ ســفید- 
روغنی مدل 1395 به شماره انتظامی 
78- 679 ل 41 و شــماره موتــور 
 124K0776771 و شــماره شاسی 
 NAAN01CE8FH277419  متعلــق 
بــه اینجانب مراد میرزائی مندولکانی 
مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

   TVS برگه کمپانی موتورســیکلت
تیــپ  HIx150 شــماره شاســی 
 N14GMHJHAJ1B11834 شماره 
  AF8KH1502377 موتــور
 3 6 2 5 2 ک  پــا ه  ر  شــما
گردیــده  مفقــود   136 ایــران 
قط ســا ر  عتبــا ا جــه  ر د ز   ا

 است.

برگ ســبز )ســند( خــودرو وانت 
زامیــاد تیپ  Z24NI مدل 1395 
رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 
78- 825 ل 16 و شــماره موتور 
شــماره  و    Z24703331Z 
  NAZPL140TF0422049 شاسی
متعلق به اینجانــب مراد میرزائی 
مندولکانی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســمند 
شــماره  بــه   96 مــدل   LX 
 -17 ب   236 مــی  نتظا ا
ایــران 41 به شــماره موتور 
 124K1014478 و شــماره 
شاســی 125076 مفقــود از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری تیبا سفید 
رنگ مدل 1393 به شماره شهربانی 
548 ی 94 ایــران 11 به شــماره 
موتــور 8168235 و بــه شــماره 
  NAS811100E5806610 شاسی
بــه مالکیــت حمیدرضا پــوردکان 
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ ســبز خودرو کشــاورزی 
تراکتــور ام اف تیپ 285 به 
شــماره انتظامی 565 ک 11 
ایــران 87 بــا شــماره موتور 
شــماره  و   LFW07399W 
مفقــود   J06646  شاســی
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز 
پــرواز 125  موتورســیکلت 
به شماره شــهربانی 36988 
ایران 126 و شــماره شاسی 
9316426 و شــماره موتور 
325602 به نام غامحســین 
قلعــهء مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشــنامه پایــان تحصیات دوره 
کارشناســی خانم بهاره نعمتی مود 
فرزند حســین دانشــجوی رشته 
زیست شناسی عمومی از دانشگاه 
علوم مقطع کارشناسی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گردید.
شماره دانشنامه 903/1/1003 

در تاریخ 1390/10/20

ســند کمپانی و شناســنامه سبز 
پــژو 207 مــدل 97 بــه رنــگ 
انتظامــی شــماره   خاکســتری 
 579 ه  76 ایران-33 و شماره 
موتور 177B0012738 و شماره 
 NAAR13FEXJJ643811 شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی مفقودی
سند مالکیت )برگ ســبز( خودرو 
کامیونــت بغــل دار فلزی مســقف 
 بــه شــماره انتظامــی 776 ع 36 
ایران 68 و شماره موتور 015983 
و شــماره شاسی 171285 به نام 
احمــد خانکی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب اکرم قهرمانــی چرمهینی مالک 
خودرو ســواری پــژو 206 مدل 1388 
به شماره پاک 381 ه  69- ایران 43 و 
  NAAP03ED4AJ070585 شماره شاسی
و شــماره موتــور 14188034555 به 
علت فقدان اســناد فروش و شناسنامه 
مالکیــت )بــرگ ســبز( تقاضــای المثنی 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر فــروش 
شــرکت ایران خــودرو واقــع در پیکان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. زرین شهر

ســند کمپانــی و شناســنامه 
 ) ســبز گ  بــر ( لکیــت  ما
ن  ا بهــر ســیکلت  ر تو مو
ل  مــد  CDI1 2 5 تیــپ  
موتــور  شــماره  بــه   1389
   *156FMI*12155152
 -619 پــاک  ره  شــما و 
تنــه  ره  شــما و   92614
 NB***125B8937698 بــه 
نام حسن سعیدی ریزی مفقود 
شــده از درجه اعتبار ســاقط 

است. زرین شهر

فــرد  میرهادی نــژاد  رضــا  اینجانــب 
پــارس  پــژو  شــیرازی مالــک خــودرو 
 XU7 بــه شــماره انتظامــی 871 س 41 
 124K0223733 موتــور   63 ایــران 
شاســی  NAAN01CAXDH685940بــه 
علت فقدان ســند کمپانی و برگ ســبز 
تقاضای رونوشت المثنی نموده ام چنانچه 
هرکس ادعایی در مــورد خودرو مذکور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایرا ن  خودرو واقع 
در پیکان شهر ســاختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبــور طبق ضوابط اقدام خواهد شــد. 

مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

مالــک  جمشــیدی  فرزانــه  اینجانــب 
خودروی ســواری دنا به شــماره انتظامی 
764 س 23 ایــران 31 شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   147H0321523
NAAW21IIU7HE487255 مدل 96 به 
علت فقدان شناسنامه مالکیت و اسناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اسناد 
مذکــور را نمــوده. لــذا چنانچه هر کس 
ادعایــی در مورد خــودروی مذکور دارد 
ظــرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایران  خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

منزلی نوساز دربست
50 متر 2 طبقه جهت زوج خوشبخت

رهن و اجاره در شرق تهران
09126855146 -88405721

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا
66007479	-	66064647-9 آزادی	

شمال مرکز

33112193
33112291	
33902599

	33119236
33113085
						33110202

33942000
	33118052
33911568

آگهی دعوت به مجمع عمومی کانون مهر رحمت
از کلیه اعضای محترم کانون خواهشــمندیم در ســاعت 18:30 مورخ 
1399/7/10 در کلینیک تخصصی روانشناســی دکتــر آزاده ریاحی 
به آدرس: میدان شهدا- ساختمان مینوفر- طبقه 3 واحد 12 حضور 

به عمل بیاورید.
دستور جلسه:

1- معین نمودن اهداف کلی موسسه
2- تعیین اساسنامه

3- تغییر نام مهررحمت به کلینیک مشاوره و روان درمانی مانامهر
4- تعیین سمت جدید اعضای جدید موسسه

رئیس هیئت مدیره - آزاده ریاحی

میدان ملت)بر قلیچ خانی(
ویایــی دربســت 350 متر، 

180 متر زیربنا 3 خوابه 
بازسازی کامل

بــا امکانات اســتثنایی و حیاط 
مشجر)رهن کامل(

0937-5688847

تعمیرگاه مجاز کیا و هیوندای
438 متر ملکیت و سرقفلی و امتیاز
سند تک برگ  تک مالک فوری فروشی

09122585140

گاوداری در ورامین
دارای آب، گاز، برق 3 فاز
25 آمپر یک حلقه چاه آب

سند 6 دانگ به مساحت 8000 متر
فروش یا معاوضه با ملک در تهران
)آپارتمان( تماس 9 صبح الی 20

09193631003

ونک - مالصدرا
مغازه 460 متر کف

276 متر بالکن 8 متر ارتفاع
به انضمام 1000 مترپارکینگ و انبار

 09122897162
09915207295 

فروش- ونک  مالصدرا- فروش
آپارتمان با سند اداری
با متراژ 253 و 225
دارای 5 و 4 پارکنیگ
نزدیک به تاالر بورس

09122897162
09915207295

فروش انبار
بــا مجــوز شــهرداری و دارای باســکول 60 
تنــی واقع در اتوبان بهشــت زهرا پایین تر از 

صالح آباد در حال فعالیت

09121758473

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
09125346694

** آسایش مهر بیتا**
خدمات به کودک و سالمند

زیرنظر شهرداری منطقه 16 )با مجوز بهزیستی(
021-55064217 -09195781371

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

»قالیشویی و مبل شویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

بانک اطالعاتی مهاجرت به انگلیس
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

ترک اعتیاد موفق
کم  هزینه سرپایی زیر نظرپزشک

09123844273 -55623328

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

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

به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

مجمع عمومی فوق العاده تعاونی 
مسکن کارکنان دولت در لواسانات

 به شماره ثبت 137153 )نوبت سوم(
بــه اطاع کلیــه اعضاء محتــرم تعاونی مســکن کارکنان 
دولت در لواسانات می رساند که در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت ســوم( این تعاونی که در روز دوشنبه 
مورخ 99/7/7 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید 
دیالمه راس ســاعت 16 برگــزار می گردد خود، یا وکیل 
تام االختیارتــان با رعایت پروتکل های بهداشــتی حضور 

به هم رسانید.
دستور جلسه: تمدید مهلت فعالیت تعاونی

هیئت مدیره تعاونی مسکن
 کارکنان دولت در لواسانات

»آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول«
 »شرکت تعاونی مصرف کارگران ایران هورمون«

 شماره شناسه ملی: 10100745801 شماره ثبت: 29119
از اعضاء محترم این شرکت تعاونی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
عادی نوبت  اول که در ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 99/7/21 در محل 
ناهارخوری واقع در: تهران، کیلومتر 11 جاده مخصوص )بزرگراه شــهید 
لشگری( شــرکت داروسازی ایران هورمون تشــکیل می گردد، حضور به 

هم رسانند. 
توجه: متقاضیان اعطای نمایندگی تام االختیار از تاریخ انتشار این آگهی تا 48 
ساعت قبل از تشکیل این مجمع عمومی فرصت دارند تا به همراه نماینده 
تام االختیار خود به محل دفتر شــرکت تعاونی واقع در نشــانی فوق الذکر 
مراجعه تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده 

برای نماینده تام االختیار برگه حضور در مجمع عمومی صادر گردد.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1389 لغایت 1398 )10سال(

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های تعاونی
4- انتخاب هیئت مدیره و بازرس

توجه: داوطلبان سمت هیئت مدیره و بازرس باید، حداکثر ظرف 20 روز 
از تاریخ انتشار این آگهی، درخواست خود را به دفتر شرکت تعاونی واقع 

در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت دارند.

هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا به شماره 
ثبت 49570 دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس 
ســاعت  16:30 روز پنجشــنبه مورخ 1399/07/10 در محل انتهای بزرگراه 
همت، بزرگراه شهید خرازی جنب دانشگاه علوم انتظامی سالن اجتماعات مجموعه 
فرهنگی ورزشی غدیر تشکیل می گردد، با رعایت  کامل پروتکل های بهداشتی 

)فاصله اجتماعی، ماسک و دستکش( حضور به هم رسانند.
توجــه در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق  حضور یابند 
می توانند اســتفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به 
یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد داشت. بدین منظور عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی باید حداکثر ظرف 14 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده 
خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر 
در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در تهرانسر بلوار شاهد شرقی خیابان شهید 
طالبی جنوبی نبش کوچه 39 غربی پاک 4/1 حاضر تا پس از احراز هویت طرفین 
)عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه نمایندگی مربوط توسط نمایندگان هیئت 

مدیره تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور هر تعداد عضو رســمیت می یابد و 
تصمیماتــی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضا )اعــم از غایب و مخالف و 

حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 

1- درج و اضافــه نمــودن موضوع »واردات و صادرات« به ماده 3 اساســنامه 
)موضوع فعالیت تعاونی(.

2- تغییر و جایگزینی کلمه »ارزش روز سهام« به جای »ارزش اسمی« در ماده 
18 اساسنامه در خصوص لغو عضویت اعضا 

متن فعلی ماده 18 اساسنامه:
در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحال و اخراج، ارزش سهام عضو 
»براســاس اسمی محاســبه« و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی، 
به دیون تعاونی تبدیل می شــود و پس از کســری بدهی  وی به تعاونی، به او یا 

ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

تاریخ انتشار: 1399/06/26                         شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا به شماره ثبت 49570 
دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت  15 
روز پنجشــنبه مورخ 1399/07/10 در محل انتهای بزرگراه همت، بزرگراه شــهید خرازی جنب 
دانشگاه علوم انتظامی سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر تشکیل می گردد، با رعایت  

کامل پروتکل های بهداشتی )فاصله اجتماعی، ماسک و دستکش( حضور به هم رسانند.
توجه در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق  حضور یابند می توانند استفاده از 
حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد 
آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد داشت. بدین منظور 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 14 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده 
خود و با در دســت داشــتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر 
شرکت تعاونی واقع در تهرانسر بلوار شاهد شرقی خیابان شهید طالبی جنوبی نبش کوچه 39 غربی 
پاک 4/1 حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه نمایندگی 
مربوط توسط نمایندگان هیئت مدیره تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

افرادی که قصد ثبت نام برای ســمت بازرس را دارند حداکثر ظرف 14 روز از تاریخ انتشــار این 
آگهی فرصت دارند تا با در دست داشتن مدارک شناسایی )شناسنامه و کارت ملی( به دفتر تعاونی 

مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور هر تعداد عضو رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ 

می شود برای کلیه اعضا )اعم از غایب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 

1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس.

2- گزارش و تصویب  ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی منتهی به 98/12/29.
3- ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1399.

4- انتخاب بازرس شرکت تعاونی برای مدت یک سال.
5- بررســی و تصویــب آیین نامه حقــوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلســات هیئت مدیره و 

همچنین آیین نامه معامات شرکت تعاونی.
6- گزارش و تصویب ســرمایه شــرکت تعاونی، تعداد اعضا و تعداد سهام موجود در دست اعضا 

تا 98/12/29.
7- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه به میزان صد درصد.

8- اتخاذ تصمیم در خصوص فروش ســاختمان های تعاونی در تهرانســر با مشخصات ذیل برابر 
شــرایط و مقررات با کارشــناس رسمی دادگســتری، به منظور پرداخت ارزش سهام اعضایی که 
قصد انصراف و خروج از عضویت را دارند و همچنین تامین منابع جهت توسعه فعالیت اقتصادی 
و ارائه خدمات به اعضای تعاونی: الف( ساختمان فروشگاه پاسداران: تهرانسر بلوار الله خیابان 
شــهید طالبی نبش کوچه نســترن پاک 75 به پاک ثبتی 2/11487 متراژ عرصه 349/69 در 

یک طبقه با کاربری تجاری
ب( ســاختمان دفتر مرکزی تعاونی: تهرانســر بلوار شــاهد شــرقی خیابان شــهید طالبی جنوبی 
نبش کوچه 39 غربی پاک 4 به پاک ثبتی 2/10477 و متراژ عرصه 772/13 در ســه طبقه 

با کاربری فرهنگی

رئیس هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

تاریخ انتشار: 1399/06/26                                                                          شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

آگهی دعوت مجمع عادی سال 98 به طور فوق العاده نوبت دوم 

آگهی مزایده )اجاره( نوبت دوم
اداره آموزش و پرورش منطقه 10 تهران در نظر دارد ساختمان ها و مجموعه های 

ورزشی زیر را:
1- مغازه داخل حیاط اداره به آدرس: خیابان قزوین خیابان شهید محمود عرب 

نرسیده به میدان بریانک آموزش و پرورش منطقه 10
2- سالن ورزشی شهید طوقانی به آدرس: خیابان کمیل خیابان سلمان فارسی

3- مجموعه ورزشی شهید زینلی به آدرس خیابان قزوین خیابان شهید سبحانی 
نبش کوچه قلی زاده 

4- سالن ورزشی شهید فیضیاب به آدرس: خیابان قزوین خیابان درویش
5- سالن ورزشی یاس نبی به آدرس: خیابان رنجبر خیابان برادران عرب

از طریــق مزایده با شــماره 5099004737000008 در ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران 
 و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

) www.setadiran.ir و با شماره مزایده ذکر شده( انجام خواهد شد.
مهلــت زمانی دریافت اســناد مزایده: از تاریــخ 99/06/26 تا 99/07/12 

ساعت 19
مهلت ارســال پیشــنهاد: از تاریخ 99/07/03 تا تاریخ 99/07/15 ســاعت 

14:30
واحد پشتیبانی و خدمات اداره: شماره تماس 55149521- 55777709

اداره آموزش و پرورش منطقه 10 تهران

آگهی مناقصه )نوبت اول(
دهیاری روستای کند علیا از توابع شهرستان شمیرانات 

در نظر دارد عملیات آسفالت کوچه  ها و معابر این روستا 

را از طریــق مناقصــه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط 

واگذار نماید.

لذا از تاریخ درج این آگهی به مدت 3 روز با واریز مبلغ 

1/500/000 ریال )یک میلیون و پانصد هزار ریال( به 

شماره حساب 821531483 به نام دهیاری کند علیا نزد 

بانک کشاورزی لواسان اقدام نموده و اسناد مناقصه را 

از دهیاری تحویل بگیرند.

آدرس: شهرستان شمیرانات- لواسان- روستای کند علیا
تلفن: 26553380 - 021
)دهیاری روستای کند علیا(

آگهی تحریر ترکه مرحوم نظرعلی ساالرکیا
در پرونده کاسه 59/1/990 دادخواست تحریر ترکه مرحوم 
را نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نظرعلی ساالرکیا 
در تاریخ 1393/3/26 در شــهر میگــون محل اقامت دائمی 
خــود فوت نمــوده و وراث حین الفوت آن مرحــوم عبارتند از: 
ابراهیم ساالرکیا- فیض اله ساالرکیا- حمید ساالرکیا- فضل اله 
ساالرکیا- معصومه ساالرکیا- لیا ساالرکیا- ابوالفضل ایوبی 
میگونی- داود ایوبی میگونی- فاطمه ساالرکیا- سمیه ساالرکیا.
لذا تقاضای تحریر ترکه آن مرحوم را داریم. بنابراین مستندا 
به ماده 210 قانون امور حسبی مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد کــه وراث و یا نمایندگان قانونی 
آن ها- بســتانکاران و مدیونین و کســان دیگــری که حقی بر 
ترکه دارند در روز چهارشنبه 99/7/21 ساعت 10 صبح در 
این حوزه شورا به آدرس: رودبار قصران- حوزه یک شورای 
حل اختاف رودبار قصران برای تحریر ترکه حاضر شوند. عدم 

حضور مدعوین مانع اجرای قانون نخواهد بود.

شورای حل اختاف یک میگون

آگهی حصر وراثت
آقای ولی ســاوجی نیا به شماره شناسنامه 17726 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کاسه پرونده 82/1/99 از این شعبه درخواست گواهی 
حصــر وراثــت نموده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان صفرعلی 
ساوجی نیا به شماره شناسنامه 15 در تاریخ 99/5/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته، و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نام: ولی نام خانوادگی: ســاوجی نیا شــماره شناســنامه: 17726 
تاریخ تولد: 1361/10/20 صادره: شمیران نسبت با متوفی: فرزند
2- نــام: زهرا نام خانوادگی: ســاوجی نیا شــماره شناســنامه: -044
4-010716 تاریخ تولد: 1368/12/22 صادره: شــمیران نسبت 
بــا متوفی: فرزنــد  3- نام: فاطمه نام خانوادگی: ســاوجی نیا شــماره 
شناســنامه: 0021007098 تاریــخ تولــد: 1377/1/15 صادره: 
شمیران نسبت با متوفی: فرزند 4- نام: خورشید نام خانوادگی: کاویان 
شــماره شناســنامه: 27 تاریخ تولد: 1340/9/20 صادره: شمیران 
نســبت با متوفی: همسر. و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون 
امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختاف یک میگون

آگهی حصر وراثت
خانم ســاره کربایــی محمدمیگونی به شــماره شناســنامه 62 مطابق 
دادخواســت تقدیمــی به کاســه پرونــده 80/1/99 از این شــعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیف اله کربایی میگونی به شماره شناسنامه 463 در تاریخ 78/7/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- نام: ساره نام خانوادگی: کربائی محمدمیگونی شماره شناسنامه: 62 
تاریخ تولد: 1345/10/1 صادره: شــمیران نسبت با متوفی: فرزند 
2- نام: منور نام خانوادگی: کربائی محمدمیگونی شــماره شناسنامه: 
1737 تاریخ تولد: 1333/8/5 صادره: شــمیران نســبت با متوفی: 
فرزند  3- نام: ذوالفقار نام خانوادگی: کربائی محمدمیگونی شــماره 
شناســنامه: 55 تاریخ تولد: 1337/12/10 صادره: شمیران نسبت 
با متوفی: فرزند. و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختاف یک میگون

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بتون پرشین 
کیش )سهامی خاص( به شماره ثبت 9762 و شناسه ملی 14000219280

بدینوســیله از کلیه سهامداران دعوت می شــود که در جلسه مجمع عمومی فوق 
که راس ســاعت 11 مورخ 99/7/6 در محل شــرکت واقع در: کیش- شــهرک 

کارگاهی- کانت 2- تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
انتخاب بازرس

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت بتون پرشین کیش 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 9762 و شناسه ملی 14000219280

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود که در جلسه مجمع فوق 
که در ســاعت 12 مورخ 99/7/6 در محل شــرکت واقع در: کیش- 

شهرک کارگاهی- کانت 2- تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

افزایش سرمایه
هیئت مدیره

پاورقی
Research@kayhan.ir
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اختالف بنیادین 2 بینش در نحوه اداره کشور
بخشــی از نامه شهید بهشتی 
دوگانگی  خمینی)ره(:  امام  به 
کشــور  مدیران  میان  موجود 
بیش از آن که جنبه  شــخصی 
دو  اختالف  به  باشــد،  داشته 
بینش  می  شود...  مربوط  بینش 
اّول به نظام و شــیوه ای برای 
زندگی امت ما معتقد است که 
در عین گشــودن راه به سوی 
ترقی،  و  پیشــرفت  نوع  همه 
در  مسلمان ها  شدن  حل  مانع 
غرب  یا  شــرق  دستاوردهای 
باشد... بینش دیگر با حفظ نام 
اسالم و بخشــی از ارزش های 
آن، جامعه را به راهی می  کشاند 
که خود به خود در ها را به روی 
ارزش های بیگانه از اســالم و 
می  گشاید. اســالم  ضد  بلکه 

57

معاویه آدم های بی ارزشی را ارزش می دهد. امروز متأّسفانه وقتی که شما نگاه می کنید 
به چندین هزار حدیثی که در کتاب های حدیث نقل شده، می بینید بسیاری از آنها به 

ابوهریره برمی گردد و این به خاطر فّعالّیت معاویه است.

پیوند حلقه آیین با مرکز مطالعات استراتژیک 
و حلقة کیان، جریان فکری و سیاسی منبعث از 
حسین بشیریه، سروش، حجاریان و محمدرضا 
خاتمــی را متمرکز نموده و نطفة دوم خرداد 
1376 را منعقد ساخت و راه را برای ریاست 
جمهوری خاتمی و اســتفاده از ظرفیت های 

قانونی نظام برای پیشبرد اهدافشان 
هموار ساخت.

ده گفتار از رهبرمعظم انقالب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم)ع(:

سوءاستفاده		از	محّدثان	درباری	توّسط	معاویه
شاید اینجا جای طرح نکته مهمی باشد که شهید 
بهشتی به امام خمینی در اسفند سال 1359 نوشت 
و در آن به دو نوع بینش برای ادارة کشــور و برخی 
شاخص های این دو بینش اشاره کردند: اگرچه روی 
ســخن شهید بهشتی با بنی صدر و اعوان و انصار او و 
نهضت آزادی بود، لیکن نگاه کالن مطرح شده در این 
نامه، تمامی جریان ها و اشخاص را که مطرح کننده یا 
حمایت کننده این نوع بینش هستند، دربر می گیرد و 
شاید مصداق اکمل آن جریان دوم خرداد )اصالحات( 

و حمایت کنندگان آن باشد.
»دوگانگی موجود میان مدیران کشــور بیش از 
آن که جنبه  شــخصی داشته باشــد، به اختالف دو 
بینش مربوط می  شــود. یک بینش معتقد و ملتزم به 
فقاهــت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و 
پویا بودن، باید سخت ملتزم به وحی و تعهد در برابر 
کتاب و سّنت  باشــد، بینش دیگر در پی اندیشه  ها و 
برداشت های بینابین، که نه به کلّی از وحی بریده است 
و نه آنچنانکه باید و شاید در برابر آن متعهد و پایبند و 

ایــن وضعّیــت _ کــه البّتــه وضعّیت 
درســتی هــم بود، نادرســت نبــود، باید از 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( قبول کرد »مآ ءاتیکم 
الّرســول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا«1 _ 
نتیجه اش این شــد که عّده ای که از گفتار و 
اعمال و کردار پیغمبر مطالبی را نقل می کنند، 
بشوند سررشته دار فکر و فرهنگ و عقیده و در 
نتیجه عمل مردم مسلمان، و بالّطبع یک چنین 
وضعی به وجود آمــد. در چنین وضعی برای 
قدرت های زمان، مخصوصاً قدرت های باطل، 
امکان بهره برداری از این وضعّیت و این قبول 
و اعتراف مردم خیلــی به وجود می آید. یک 
قدرتی که براســاس باطل حکومت می کند و 
برطبِق مالک ها و معیارها و ارزش های اسالمی 
به قدرت نرســیده، بلکه بر طبق مالک های 
جاهلــی و ارزش های دروغیــن و پنداری به 
حکومت و قدرت رســیده، اگر بتواند چند تا 
از این سررشــته داران فکر و فرهنگ جامعه  
اسالمی را یا با پول، یا با زور، یا با رودربایستی، 
یا با رفاقــت قبلی، به طرف خود جلب کند و 
بخــرد، خیلی چیزها گیرش آمده؛ زیرا مردم 

گفته  ها و نوشته  ها و کرده  ها بر این موضوع بینابین گواه.
بینــش اّول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و 
سیاســی و اقتصادی و نظامی آنها سخت  به توکل بر 
خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اســالمی و 
پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری ها یا دلسوزی های 
بیگانــگان معتقد و ملتزم. بینش دیگر، هرچند دلش 
همین را می  خواهد و زبانش همین را می  گوید و قلمش 
همین را می  نویسد، اما چون همه  مختصات الزم برای 
پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان.
 بینش اّول به نظام و شــیوه ای برای زندگی امت 
ما معتقد اســت که در عین گشودن راه به سوی همه 
نوع پیشــرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمان ها در 
دستاوردهای شرق یا غرب باشد و آنان را بر فرهنگ و 
نظام و ارزش اصیل و مستقل اسالم استوار دارد. بینش 
دیگر با حفظ نام اسالم و بخشی از ارزش های آن، جامعه 
را به راهی می  کشاند که خود به خود در ها را به روی 
ارزش های بیگانه از اسالم و بلکه ضد اسالم می  گشاید. 
بینش اّول روی شــرایطی در گزینش مسئوالن 
تکیه می  کند که جامعه را به ســوی امامت متقین و 
گسترش این امامت  بر همه  سطوح راه می  برد. بینش 
دیگر بیشــتر روی شرایطی تکیه می  کند که خود به 
خود راه را برای نفوذ بی مباالت  ها یا کم مباالت  ها در 
همه  سطوح مدیریت امت اسالمی و حاکم شدن آنها 

بر سرنوشت انقالب هموار می  سازد...«1
البته این تفکر که بعد از رحلت امام خمینی،  هم 
به قلم و هم به زبان، سازش با استکبار جهانی و کوتاه 
آمــدن از ارزش های نظــام را مطرح کرد و با لطف و 
عنایت خداوند، نقاب از چهرة نفاق آنان کنار زده شد!

کتابخانة ملی
پیوند حلقه آیین با مرکز مطالعات استراتژیک و 
حلقة کیان، جریان فکری و سیاسی منبعث از حسین 

بشــیریه، سروش، حجاریان و محمدرضا خاتمی را 
متمرکز نموده و نطفة دوم خرداد 1376 را منعقد 
ســاخت و راه را برای ریاســت جمهوری خاتمی و 
اســتفاده از ظرفیت های قانونی نظام برای پیشبرد 

اهدافشان هموار ساخت.
پس از استعفای خاتمی از وزارت ارشاد،  هاشمی 
رفسنجانی، طی حکمی او را به سمت مشاور خود و 

رئیس کتابخانة ملی منصوب کرد! خاتمی که مدرک 
لیسانس فلسفه داشت به گروه علوم سیاسی دانشگاه 
تربیت مدرس رفت و استاد دانشجویان فوق لیسانس 

و دکترای این دانشگاه شد!!
خاتمی که در مسئولیت کتابخانه ملی، از سال 
1372 به بعد، حضور چندانی در مراکز تصمیم گیری 
نظام در رســانه ها نداشت، بیشتر وقت او در حلقة 
کیان و آیین به مباحث تئوریک گذشــت. در واقع 
در این چند ســال تا انتخابات 1376، به بازتولید 

نظریه ها، اشتغال داشت که در دوران مسئولیت های 
بعدی بنا بود بر مبنای آنها، حرکت و موضع گیری 
کند. مرکز تحققات استراتژیک ریاست جمهوری، 
از جمله مراکز تصمیم  ســازی بود که تحت سیطرة 
موسوی خوئینی ها، ســعید حجاریان و همفکران 
آنان قرار داشــت و مرکزی بــرای نفوذ در جریان 

تصمیم گیری کشور بود.

در جریان دو دوره ریاســت جمهوری هاشمی 
رفســنجانی که به دوران ســازندگی معروف شد، 
سیاســت های اقتصادی او که تحت عنوان توسعه 
اقتصادی، انجام گرفت، به خاطر بی توجهی به بُعد 
عدالــت در آن، موجب افزایش شــکاف طبقاتی و 

نارضایتی عموم مردم شد.
هشــدارهای مکــّرر رهبری و طــرح موضوع 
نوکیسه ها و ضرورت نگاه عدالت محور به توسعه، در 
میان مدیران تکنوکرات هاشــمی انعکاس عملیاتی 
پیدا نکرد. عالوه  بر آن هاشمی رفسنجانی که عضو 
شاخص جامعه روحانیت مبارز و تحت حمایت آنان 
ولو با انتقادهایی قرار داشت به نوعی حاکمیت راست 
سّنتی قلمداد می شد. این مسئله موجب گردید تا 
نــگاه مردمی، به نوعی به ســمت جریانی که چپ 

نامیده می شد، متوجه گردد.
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مجمع روحانیون مبارز که به عنوان جناح چپ 
فعالیت داشــت، با این برآورد از صحنة رقابت، وارد 
عرصة انتخابــات گردید. نیروهای چپ با تغییراتی 
در مشــی خود، نام چپ مــدرن را بر خود نهادند! 
کارگزاران ســازندگی، با عنوان راست مدرن، وارد 

کارزار انتخاباتی گردیدند. 
با عــدم پذیرش میرحســین موســوی برای 
کاندیداتوری،  جریان چپ مدرن به سوی سیدمحمد 
خاتمی و سید هادی خامنه ای گرایش پیدا کرد. اما 
خاتمی پذیرش خود را مشروط به نظر رهبری کرد! 
مهدی کروبی، دبیرکل مجمع خدمت رهبری رسید و 
رهبری تأکید کردند که هر کس بیاید و کاندیدا شود 
و رأی بیاورد، تنفیذ و حمایت می کنم. با این وجود، 
خاتمی خود به دیدار رهبری شــتافت و با شنیدن 

این موضع، پذیرفت که کاندید شود. 

در ترغیــب خاتمی بــرای پذیــرش نامزدی 
انتخابات، جناح چپ سیاســی و فکری بسیار مؤثر 
بودند. محمدرضا خاتمی در این باره چنین می گوید: 
»دو جریان کلي را باید در ترغیب آقاي خاتمي در 
نظر بگیریم، یک جریاني که عمدتاً سیاسي بودند، 
مانند برخي از دوستان که همان زمان در دولت آقاي 
 هاشمي حضور داشتند. این ها صرفا انگیزة سیاسي 

داشتند. این گروه فکر می کردند تداوم جریان مخالف 
می تواند امکان سیاســت ورزي در داخل کشور را از 
بین ببرد. گروه دوم کساني بودند که فکر می کردند 
اگر آقاي خاتمي نیاید دســتاوردهاي آن جریان از 
بین می رود. این دســته منافع سیاسي مثل نجات 
انقالب، زدودن چهرة خشونت از دین و... را پیگیري 

می کردند.«2
وی در ادامــه مشــخص تر توضیــح می دهد: 
»مجموعه نیروهایي که آن زمان به عنوان نیروهاي 
خط امام شــناخته می شدند. آنها کسي را نداشتند 
و احســاس می کردند این انتخابات می تواند عرصة 
قدرت نمایي باشد. آنها احساس می کردند با آمدن 
آقاي خاتمي می توانند یک دوره تجدید قوا و اعتبار 
سیاسي خود را حفظ کنند. گروه دوم جمعي بودند 
کــه در کنــار آقاي خاتمي و حول رشــد و ترویج 
آن اندیشــه و گفتمان، آقاي خاتمــي را به حضور 
تشویق و ترغیب می کردند، نه به عنوان این که رئیس 
جمهور شــود. اصاًل در ذهن آنها این مسئله نبود و 
حتي خیلي از آنها می گفتند: اگر آقاي خاتمي رئیس 
جمهور بشود، رئیس جمهور خوبي نیست... این دو 
جریان کلّي بودند که در ترغیب آقاي خاتمي با دو 
هدف کاماًل متفاوت حضور داشتند. برآیند این دو 
نیرو، که البته من ســهم اصلي را به عهده نیروهاي 
سیاســي می گذارم، ترغیب آنها سبب شد که آقاي 

خاتمي وارد این عرصه بشود.«3
پانوشت ها:

1- روزنامة جمهوری اسالمی، 1390/4/13، همچنین 
کتاب انقالب و روشنفکران، صص 160 و166.

2- گفت وگوی حسین ســلیمی با محمدرضا خاتمی، 
ویژه نامه روزنامة ایران، 1384/4/11.

3- همان.

براساس  که  قدرتی  یک 
می کند،  حکومت  باطل 
اگر بتواند چند تا از این 
و  فکر  سررشــته داران 
اسالمی  جامعه   فرهنگ 
را به طرف خود جلب کند 
و بخــرد، خیلی چیزها 
مردم  زیرا  آمده؛  گیرش 
نگاه می کنند ببینند این 
چه  فکر  سررشته داران 
آن  منتظرند  می گویند؛ 

را بشنوند و عمل کنند.

نگاه می کنند ببینند این سررشته داران فکر 
چه می گویند، از پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( چه 
نقل می کنند، چه فتوا می دهند؛ منتظرند آن 
را بشنوند و عمل کنند. پس اگر از این افرادی 
که بر جان مردم و بر فکر مردم و بر عمل مردم 
و بر فرهنگ رایج تسلّط دارند، کسی اطراف 
یک قدرت باطل و نابحق و نابجایی باشــد، 
خیلی به ســود آن قــدرت خواهد بود. البّته 
اگر قدرت حق هم از این ها داشــته باشد، به 

سودش خواهد بود.
معاویــه این مطلب را که حاال من گفتم و 
شما آن را تصدیق کردید، خیلی زود فهمید؛ 
احساس کرد که چند تا از این افراد زبده  راوی 
حدیث را باید دور خودش جمع کند. اّما خب، 
افراد زبده چه کسانی اند؟ ابوذر غفاری، سلمان 
فارسی. ابوذر غفاری که با معاویه کنار نمی آید؛ 

ابوذر غفاری اگر بتواند، شمشیر را برمی دارد و به 
فرق سر معاویه می زند. مبارزات بی امان ابوذر را 
با معاویه همه  شما یا شنیده اید و می دانید، یا باید 
بشنوید و بدانید. سلمان فارسی که استاندار خلیفه  
دّوم در مدائن است، در اوج قدرت خلیفه  دّوم به 
او نامه می نویسد و لقب خاّص خلیفه را که برای 
خود انتخاب کرده و بخشنامه کرده که همه باید 
مــن را به این لقب بخوانند _ »امیرالمؤمنین« _ 
در نامه اصاًل نمی نویسد. خطابش »یا عمر«، »یا 
عمر« است؛ نامه ای سراپا اهانت، منتها اهانت های 
مناسب ســلمان، نه فحش؛ سراپا تحقیر، سراپا 
حاکی از جبهه گیری خاّص شیعی در زمان صدر 
اّول. یک چنین نامه ای به عمر می نویسد؛ که عمر 
با معاویه اصاًل قابل مقایســه نیســت. نمی شود 
معاویه را با عمر قیاس کرد؛ اصاًل نســبت این ها 
یک نسبت خیلی فاصله داری است با هم. سلمان 

می تواند با معاویه کنار بیاید؟ نه ســلمان ها، نه 
ابوذرها، نــه عّمارها، نه بقّیــه، نمی توانند کنار 
بیایند. چه کار کنند؟ مجبورند بگردند چهره های 
ناشناخته  ناموّجه را با تبلیغات، با استفاده  از قدرت، 
با اســتفاده  از زر و زور، موّجه و فریبنده کنند و 
به صورت یک صحابی بزرگ در مقابل مردم نگه 
دارند؛ که مردم بگویند هرکس می خواهد حدیثی 

بشنود، از این ها بشنود.
این چهره ها چه کسانی اند؟ یکی کعب األحبار 
است. کعب األحبار حّتی پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( 
را درک نکرده؛ و این از عجایب است! او یک ماّلی 
یهودی بوده و در زمان خلیفه  دّوم مسلمان شده. با 
اینکه یک حدیث هم از پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( 
نشــنیده، اّما یکی از محّدثین و راویان عالی قدر 
دســتگاه معاویه اســت! دیگری ابوهریره است؛ 
ابوهریره ای که بعضی از محّققین حساب کرده اند 

و دیده اند که اگر این آدم شب و روز هم پهلوی 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آلــه( باشــد، باز هم زمان 
مجاورت و معاشرت او با پیغمبر )صلّی اله علیه و آله(، 
گنجایش این همه حدیث را ندارد! او در صدر اّول، 
در زمان پیغمبر، آدم باارزشی نبوده، اّما در زمان 
خلیفه  اّول و خلیفه  دّوم با یک سلسله فّعالّیت ها، 
یک مختصر قیمت و ارزشــی در جامعه  اسالمی 
پیدا کرده و در زمان معاویه شده محّدث بزرگ؛ 
شــده روحانی درجه ی اّول عالی قدر در دستگاه 
معاویه! ابوهریره ضمناً شــاگرد کعب األحبار هم 
هســت. این را بنده اخیراً در یک نوشته ای که 
از هاشم معروف الحسنی است2 دیده ام _ که نوشته  
بدی هم نیست _ خودم در این باره تحقیقی ندارم 
و مطالعه  زیادی در این زمینه نکرده ام. ایشــان 
می گوید که ابوهریره شاگرد کعب األحبار است. 
با اینکه ابوهریره پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( را درک 

کرده بود و کعب األحبار درک نکرده بود، اّما چون 
کعب األحبار آدم با اّطالع و دانشــمندی بود و از 
اخبار و ســَیر و آثار گذشــته اّطالعاتی داشت، 
ابوهریره مّدتی هم تلّمذ3 این یهودی ســابقه داِر 
دیرین را کرده بود، برای اینکه سیاستش کامل 
شــود! این ها می روند در دستگاه معاویه. معاویه 
آدم های بی ارزشــی را ارزش می دهد. »مگسی 
را کــه تو پرواز دهی، شــاهین اســت«.4 امروز 
متأّسفانه وقتی که شما نگاه می کنید به چندین 
هزار حدیثی که از طریق اهل سّنت در کتاب های 
حدیث نقل شــده، می بینید بسیاری از آنها به 
ابوهریــره برمی گردد و خیلی کمترش از طریق 
ابی ذر یا ســلمان یا مقداد یا عّمار و یا حواریّیِن 
نزدیک امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( _ که صحابیان 
بزرگ پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( بودند _ نقل شده. 
ابوهریره از همه بیشتر نقل می کند و این به خاطر 

فّعالّیت معاویه است.
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2- دراسات فی الحدیث و المحّدثین، الحسنی، هاشم 
معروف، ج1، صص 92 و 93؛ تاریخ مدینة دمشق، 
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