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بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

بــه  پرایــد  ســند خــودروی 
شــماره انتظامی 912 هـ 53 
شــماره شاســی  ایــران 44 
 S1 4 1 2 2 8 7 8 8 3 7 7 5
 2696784 موتــور  شــماره 
به نام حســن مقدسی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.

وانــت  خــودرو  بــرگ ســبز 
پیــکان مــدل 86 به شــماره 
 -47 م   548 مــی  نتظا ا
ایــران 41 به شــماره موتور 
11487088958 و شــماره 
شاســی 827768 مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و کارت پژو 405 
مدل 94 به شماره انتظامی 
364د 14 ایــران 99 بــه 
شماره موتور 0657068 
و شماره شاسی 212793 
مفقــود از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ ســبز و کارت خــودرو پژو 
405 به رنگ یشمی مدل 1381 
به شــماره شهربانی 578 ج 65 
ایــران 38 بــه شــماره موتــور 
شــماره  و   22568117100
شاســی 081015225 به نام 
رجبعلــی هادیلو مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پــژو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
جی ال ایکــس مــدل 84 بــه 
شــماره انتظامی 785م94- 
ایــران 41 به شــماره موتور 
12484186879 و شــماره 
شاســی 14268787 مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.

موتورســیکلت  ســبز  کارت 
 CDI125 سیستم تکساز تیپ
نقــره ای مدل 1392 شــماره 
موتــور 0125NIj110727 و 
 NIj***125k9245255 تنــه
و پالک  14657-541به نام 
محسن خورشیدوند مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

جواز حمل ســالح شــکاری دولول 
ترک ساچمه زنی کالیبر 12، ساخت 
ترکیــه بــا کد پروانه حمل ســالح 
شــماره  و   031217003056
ســریال 1387412 بنــام محمد 
پاینده، فرزند حســن به شــماره 
شناسنامه 1766 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند موتور آپاچی مدل 93 
بشــماره انتظامی 41621 
ایران 125 و شــماره تنه 
2231123 بنام ابراهیم 
خدایــاری ســوها مفقــود 
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.

کارت هوشــمند کامیــون بنز به 
رنــگ لیمویــی بــه شــماره پالک 
166ع74- 54 ایران و شــماره 
موتور: 10022217 و شاســی: 
128177 شماره کارت هوشمند: 
1859058 به نام محمود شــاکر 
اردکانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت خودروی 
شــماره  بــه  آردی  پــژو 
انتظامی 781 ل 92 ایران 
66 به نام حســن بخشــی 
گردیده  مفقــود  کهنمویی 
اســت و از درجــه اعتبــار 

ساقط می گردد.

موتــور  کمپانــی  ســند 
ســیکلت نامی 125 مدل 
90 بــه شــماره انتظامــی 
88819-539 به شماره 
 125A9035664 تنــه 
از درجــه اعتبار  مفقــود 

ساقط است.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( و کارت شناسایی خودروی 
پراید وانت ســایپا تک کابین به رنگ مشــکی- روغنی 
مدل 1393 به شــماره انتظامــی 242 س 37- ایران 
62 بــه شــماره موتــور 5188065 و شــماره شاســی 
 NAS451100E4926758 مربوط به خانم محدثه آبیار 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و برگ سبز سپند 
پی کی  مدل 1383 به شماره 
پــالک 357 ل 14 ایران 43 
و شــماره شاسی 2023680 
و موتــور  M13614265 به 
نام حامد رجائی مفقود اعتبار 

ندارد. زرین شهر

ســند مالکیت و سند کمپانی 
ســیتروئن زانتیــا SX ســفید 
روغنی مدل 1386 به شماره 
انتظامــی 557 ص 64 ایران 
و   624802 موتــور  و   10
  S1512285151452 شاسی
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی پراید 
تیپ نسیم دی ام دودی روغنی 
مدل 1377 بنزینی به شماره 
موتور 00072037 و شاسی 
S1442277144809 به نام 
اکبر عربی وجهی آبادی مفقود 

گردیده اعتبار ندارد.

کارت هوشــمند به شماره 
بــه  مربــوط   1895933
بنز کمپرســی، به شــماره 
انتظامی 349 ع 26 ایران 
17 بــه نام فرامرز رضایی 
مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت فعالیت راننده حرفه ای 
به شماره 1967190 به نام 
بهنام همرازیان فرزند بهمن 
شــماره شناســنامه 22410 
متولــد 1358/9/2 صادره 
شیراز مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

پروانه بهره برداری چاه به شــماره 
17/1301/دا به نام محمدحسین 
آقازیارتی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز)سند( تندر ال90 مدل 89 سفید 
به شــماره انتظامــی 685 ن 62- ایران 68 
 7702035322096790D بشــماره موتور
شاسی  LDAA050786ARSLAAN بنام هاشم 

علیزاده مفقود و اعتبار ندارد.

برگ سبز پراید تیپ جی تی ایکس 
آی  مــدل 1384 بــه شــماره پالک 
376 س 97- ایــران 13 مفقــود 

شده اعتبار ندارد. زرین شهر

بــرگ کمپانی موتــور ســیکلت تورنا به 
رنــگ مشــکی مــدل 93 شــماره پــالک 
92476 ایــران 127 شــماره شاســی 
 125B9002478 بــه نــام صادق بدلی 

مفقود گردیده و 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

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا

شمال

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

دفتر	مرکزی
	33118052
33902599

							33942000
			33910862
	33113519

یرد33112291-5		
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دفات

33118052
33112291-5
33902599
33942000
33910862
33112296-9	
	33113519

33110210
33911568
	33119236
33911566
33118057
						33110202	

مرکز

شــرقی  جنــوب  ضلــع  شــهدا   میــدان 

535 متر ملک تجاری فقط ملکیت فروشی 

09123090079

واحد آپارتمان 108 متری 
شــهرک مدائن پاکدشت، 
فــول امکانات بــا بهترین 
متریال کامال شخصی سازی 
شــده دارای 11 میلیــون 
تومان وام بانکی به فروش 
اطالعات  بــرای  می رســد. 
بیشتر با شماره زیر تماس 

بگیرید.
0912-6825215

 پله رو و باالبر ســورنا صعود مغازه ای، 
خانگــی، ویلچر برونفربر و پله رو نصب 

بر روی دیوار و نرده 
77053323-0912551 7842

بــه تعدادی راننده بــا اتومبیل در 
سه شــیفت جهت کار در آژانس- 
محدوده جمهوری، نواب نیازمندیم

66857528

1- به تعدادی اپراتور CNC)فرز(
2- به تعدادی قالب ساز ماهر و نیمه 

ماهر )پالستیک(
3- تراشکار ماهر و نیمه ماهر

4- تزریق کار پالستیک ماهر و نیمه 
ماهر نیازمندیم

 شهرک صنعتی ایوانکی
66308902-09395769591

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
09125472657      88106630

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

88867526 -09122064480

تربیت مربی
زبان آموزی قرآن )جهت تدریس( 

طرح بشارت 
 77571012 -77582027

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

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

 )پرداخت هزینه بعد از اخذ نتیجه(
09121203634

88975154

* موسسه حقوقی*
تنظیم دادخواست، شکواییه- 
اظهارنامه و الیحه کامال شخصی 

با ارسال رایگان

09123249315
88929545  

دکترای جزا 
و جرم شناسی

نگران هزینه نباشید

09372975721

تخصصا کیفری

22579321 پاسداران   22820364 نیاوران 
22926306 میرداماد   22687798 قیطریه 
88443165 سهروردی   22025629 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 44841975 
جنوب 33314517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

قالیشویی خانه به خانه تحویل به صورت لول 
* 48 ساعته*

نوبنیاد- پاسداران 26101033 
هروی- دولت 22977105

شریعتی- میرداماد 26406355    
حکیمیه- تهرانپارس 77003113

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

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 
ترخیص تخصصی 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

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
منــا رضائیان احرار فرزند علی به 
شماره شناسنامه 3860402129 
صادره از همدان در مقطع کاردانی 
رشته نقشه کشی معماری- معماری 
صادره از واحد دانشگاهی همدان 
 149117102857 شــماره  بــا 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد همدان به نشانی: 
دانشــگاه آزاد واحــد حســن آباد 

ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
فارغ التحصیلــی  کارشناســی  مــدرک 
اینجانب محمــود جاللی فرزند حجت اله 
بــه شــماره شناســنامه 3225 صادره 
از تهران در مقطع کارشناســی رشــته 
عمران- نقشــه برداری صادره از واحد 
دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحدتهران جنوب به نشانی 
تهران- خیابــان کریم خان زند- خیابان 
ایرانشهر شمالی- نبش آذرشهر- پالک 
209 و یا کد پســتی 1584715414 

ارسال نماید.

آقای صمدآقا بابایی فرزند محمد پیرو نشــر آگهی مورخ 
98/5/12 روزنامه کیهان و عدم حضور جنابعالی در مهلت 
مقرر بنابراین دستور مقام قضایی طالق بین شما و خانم 
فاطمه حسینی ذیل سند شماره 3980 مورخ 98/5/22 

دفتر طالق 153 تهران اجرا گردید.
سردفتر طالق 153 تهران

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کارخانجات آرد سفید شمس صدوق 

سهامی خاص ثبت شده به شماره 301
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت کارخانجات آرد سفید شمس صدوق سهامی 
خاص ثبت شده به شماره 301 شرکت در مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس 
ســاعت 8 صبح روز جمعه مورخ 1398/6/8 و همچنین شــرکت در مجمع عمومی 
فوق العاده شــرکت راس ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخ 1398/6/9 در محل 

شرکت به اشکذر-جنب پلیس راه- شرکت آرد شمس دعوت به عمل می آید.
دستور صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/6/8: نقل و انتقال سهام

دســتور صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/6/9: تغییر آدرس 
شرکت

هیئت مدیره

تاریخ انتشار: 1398/5/28
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مصرف کارگران حوزه معاونت
 فنی و عمرانی شهرداری تهران و واحدهای وابسته 

شماره ثبت 85424
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند با توجه 
به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون پخش تعاون جمهوری اســالمی ایران 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این شرکت راس ساعت 14/30 روز شنبه 
مــورخ 1398/6/9 در نشــانی دفتــر شــرکت تعاونی تهران خیابــان دریان نو 
خیابان خسروان خیابان دکتر حبیب اله پالک 58 برگزار می گردد. از کلیه اعضاء 
محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده و یا نمایندگان 
تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. ضمنا یادآوری می شود این 
مجمع با حضور دو ســوم کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی 
که در این مجمع اتخاذ می شــود برای کلیه اعضــاء )اعم از غایب و مخالف( نافذ 

و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

-  اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعداد اعضاء علی البدل از یک نفر به دو نفر

هیئت مدیره شرکت

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه
آگهی حق تقدم شرکت نازگل شمال سهامی خاص

 به شماره ثبت 2905 و شناسه ملی 10760268610
به اطالع کلیه سهامداران شرکت نازگل شمال سهامی خاص به شماره ثبت 2905 
می رســاند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/2/28 
و تفویــض اختیار عملی نمودن افزایش ســرمایه به هیئت مدیره نظر به اینکه 
مقررات سرمایه شرکت از مبلغ 10/000/000 ریال )ده میلیون ریال( به مبلغ 
40/000/000/000 ریال )چهل میلیارد ریال( منقســم به 400/000 سهم 
100/000 ریالی با نام از طریق آورده نقدی افزایش یابد از کلیه سهامداران 
محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60 روز از 
حق تقدم خود نســبت به خرید ســهام استفاده نمایند و مبلغ اسمی سهام را به 
حســاب سپرده 1298367/1-810-1702 شرکت نزد بانک پاسارگاد شعبه 
امام خمینی آمل واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در محمودآباد- 
شــهرک صنعتی تش بنــدان- میدان صنعت- انتهای خیابــان یاس- واحد مالی 
تســلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند 

سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیئت مدیره شرکت

تاریخ انتشار 1398/5/28

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف کارگران حوزه معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری تهران و واحدهای 

وابسته شماره ثبت 85424
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
نوبت اول که راس ســاعت 15 روز یکشنبه مورخ 1398/6/24 در محل دفتر 
شــرکت تعاونی واقع در تهــران خیابان دریان نو خیابان خســروان خیابان دکتر 

حبیب اله پالک 58 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
توجــه: در صورتــی که هر یک از اعضاء نتواننــد در مجمع عمومی فوق 
حضــور یابنــد می توانند اســتفاده از حق خود را بــرای حضور و اعمال 
رای در مجمــع عمومــی به یک نماینده تام االختیــار واگذار کنند تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر شــخص غیرعضو تنها یک 
رای خواهد بود. الزم به ذکر اســت تائید نماینده تام االختیار با امضای 
بــازرس تعاونی و امضای عضــو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین 
منظــور عضو متقاضی اعطای نمایندگی بایــد حداکثر ظرف هفت روز از 
انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دســت داشتن مدرک 
موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده(، برگه نمایندگی مربوط توســط مقام مذکور تایید تا برگ ورود 

به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنــا یادآوری می شــود این مجمــع با حضور اکثریت اعضاء نصــف به عالوه یک 
رســمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء )اعم از 

غایب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
- رســیدگی و اتخــاذ تصمیم در خصوص صورت های مالــی 1395 الی 1397 و 

بودجه سال جاری 1398
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس/بازرسان

- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان سال های 95 الی 97
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه

* داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده 9 دستورالعمل 
موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و 

تحویل دفتر تعاونی نمایند.

هیئت مدیره و اعضاء

آقای فرهاد کیاشمشکی به شماره شناسنامه 68206 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالســه پرونده 78/7/98 این شــعبه درخواست گواهی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان حمیدرضا 
کیاشمشکی به شماره شناسنامه 22 در تاریخ 1398/4/16 اقامتگاه 
دائمــی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- علی کیاشمشکی شماره شناســنامه 5951 تاریخ تولد 
1358/12/9صادره از تهران پســر متوفی 2- فرهاد کیاشمشــکی 
68206 تاریــخ تولــد 1367/6/15 صــادره از تهران پســر متوفی 
3- کتایــون کیاشمشــکی بــه شــماره شناســنامه 3401 تاریخ تولد 
1355/3/29 صادره از تهران دختر متوفی 4- بتول طالشیان شماره 
شناسنامه 1352 تاریخ تولد 1327/11/19 صادره از قائم شهر همسر 
دائمــی متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی، درخواســت مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف شعبه 7 شمشک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره  139860309008000079-98/4/24 هیئت اول رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهرداد میثاقی فرزند ضیغم به شماره شناسنامه 184 صادره 
از گرگان در یک قطعه زمین به مســاحت 496523/14 متر مربع واقع در 
قطعه 17 صورتمجلس تفکیکی شــماره 10129-83/7/14 در روســتای 
رزک پالک 61 اصلی خریداری از مالکان رسمی، آقای حسینعلی رهگذر 
برابر ســند 102884-85/7/20 دفتر خانه ســه قزوین و انتقالی از آقای 
حسن پروکار برابر اسناد شماره های 28948 و 94/6/10-28949 دفترخانه 
42 بوئین زهرا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار 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 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/28

محمدتقی آب ساالن
 رئیس ثبت اسناد و امالک ملک آوج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رأی شماره 139860309007000364 مورخه 1398/4/25 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر خراســانی محمدآبادی 
فرزند پنجعلی به شــماره شناسنامه 355 صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مســاحت 120845 مترمربع پالک فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 15 قزوین موســوم به 
محمدآباد خریداری از مالک رســمی آقای غالمعلی خراسانی و سند ثبت شده مشاعی خود 
متقاضی 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 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/12                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/28
      موسی حسین زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بویین زهرا

پاورقی
Research@kayhan.ir
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شکست ابهت نظامی آمریکا در عراق با تدابیر رهبر انقالب
 سهراب صالحی 

صفحه 6
دو شنبه ۲۸ مرداد 13۹۸ 
1۷ ذی الحجه1۴۴۰ -شماره ۲۲۲6۲

7سیری در تاریخ جنایات سازمان منافقین

سیاست های اصولی و رهبری شجاعانه 
رهبــر انقالب باعث شــد که خبرنگار 
بود، چنین  رفته  بصره  به  که  بی بی سی 
اعتراف نماید: »به یــاد ندارم در هیچ 
شــهر مملکتی این قــدر عکس آقای 
باشم  را دیده  العالی[  خامنه ای ]مدظله 
که در هر کوچه و خیابان بصره می بینم«. 

 به اذعان خود منافقین، قبل از عملیات مرصاد با 
هماهنگی و هدایت شبکه ای از خارج زندان افراد 

زندانی در حالت آماده باش به سر می بردند تا بالفاصله 
بعد از سقوط زندان ها کادر ارتش مهاجم منافقین را 

تکمیل کنند. این برنامه عینا در مراحل پنج گانه طرح 
عملیات فروغ جاویدان منعکس شده بود.

منتظری آقای  عفو  هیئت  مدیون  منافقین،  نظامی  قدرت   
در 66/3/30 رجــوي، تشــکيل»ارتش 
آزادي بخش ملي« را اعالم نمود و دو هفته 
بعد با صدام حسين ديدار نمود. رئيس جمهور 
ديکتاتور عراق تأسيس اين ارتش را تبريک 
گفت. ارتش به اصطالح آزادي بخش ملي، در 
سال 66 حدود 40 عمليات عليه رزمندگان 
اسالم در جبهه هاي غرب انجام داد. در بهار 
67، سازمان عمليات موسوم به »آفتاب« را 
با همکاري ارتش عراق در منطقه مرزي فکه 
انجام داد. پس از آن در آستانه دومين سالگرد 
تأســيس ارتش آزادي بخش خود، عمليات 
»چلچراغ« را در 67/3/28 در منطقه مهران 
آغاز کرد و شهر مهران را تصرف نمود. تصرف 
اين شهر، رهبري عمليات را به طمع تصرف 

تهران انداخت: 
»وقتي مي  توانيم در يک عمليات، شهري 
را آزاد نماييم پس دسترسي به تهران چندان 

مشکل نخواهد بود.«
ســازمان که مترصد فرصتي مناســب 
بــراي عمليات تصرف تهران بود، با پذيرش 
قطعنامه 598 توســط ايران، مجبور به جلو 
انداختن عمليات »فروغ جاويدان« شد. اين 
عمليات ســاعت 3 بعد از ظهــر 67/5/3 از 
سمت غرب کشور، از شهرهاي قصر شيرين 
و سرپل ذهاب آغاز گرديد. در اين عمليات 
مجموعاً در حدود 4500 تا 5000 نفر شرکت 
نمودنــد که حدود 25 درصد آنان را زنان و 
دختران تشکيل مي  داد. ستاد نظامي عمليات 
تحت فرماندهي مســتقيم رجوي، شامل 7 
فرمانده ســتاد نظامــي و 25 فرمانده تيپ 
رزمي بود. هر تيپ نيز شــامل 160 تا 180 
نيروي نظامي بود. عراق نيز چند روز قبل از 
عمليات منافقين، تهاجم هوايي و زميني را با 
حجم وسيعي در جنوب و با تظاهر به تصرف 
خرمشهر و اهواز آغاز نمود و سپس به ايالم و 

کرمانشاه حمله کرد. 
هادي شــعباني از اعضاي ارشد سازمان 
که مدت 22 ســال در سازمان بوده1 درباره 
عمليــات مرصــاد- که منافقيــن از آن به 
عنوان عمليات فروغ جاويدان ياد مي کنند- 

مي گويد:
 »پس از قبول قطعنامه توســط ايران، 
رجوي سريع جلســه اي گذاشت و گفت ما 
تا يک هفته ديگر بايد به ايران حمله کنيم، 
چــون ايران از روي ضعف قطعنامه را قبول 
کرده است و قرار است عراق از جنوب حمله 
کند تا ما به راحتي از غرب پيشروي کنيم! 
و آن قدر به عمليات معتقد بود که مي گفت 
اتاق کار مرا در تهران آماده کنيد تا من بيايم 
و بعد از ورود به تهران تا 48 ساعت هر کاري 
خواستيد بکنيد و هرکس را خواستيد بکشيد، 

تا اينکه من فرمان عفو بدهم!«
منافقین آزاد شده
 در عملیات مرصاد

در اين شرايط برخي از اعضاي آزاد شده 
منافقين توسط آقاي منتظري، به نيروهاي 
حاضر در عمليات فروغ جاويدان پيوســته 
بودند. به شــهادت منابع رسمي منافقين، 
تقريباً يک پنجم از کشته شدگان منافقين 
در عمليات مرصاد، از همين اعضاي زنداني 

آزاد شده توسط آقاي منتظري بودند! 
سازمان منافقين در کتاب يادنامه خود 
تعداد کشته شــدگان اين عمليات را 1304 
نفر بر   مي شمرد. آنها همچنين ادعا مي کنند 
که 270 نفر از کشته شــدگان اين عمليات، 
»زندانيان رژيم« بودنــد؛ يعني افرادي که 
محکوم شــده و در زندانهــا بودند، ولي به 
موجب دستور هيأتهاي عفو آقاي منتظري 
يا هر دليل ديگري آزاد شده بودند و بار ديگر 
به منافقين پيوسته بودند! بدين ترتيب، يک 

حســاب سرانگشتي از آمار ارائه شده توسط 
منافقين هم نشــان مي دهد که يک پنجم 
کشته شــدگان منافقين در فروغ جاويدان، 
زندانيان آزادشــده سالهاي گذشته بوده اند. 
بعيد نيســت که بتوان همين نسبت را در 
ميان نيروهاي عمليات کننده منافقين، که 
زنده مانده بودند هم تســّري داد. بنابر اين 
در حقيقــت عملکرد نامناســب هيأت عفو 
موجــب افزايش قدرت عملياتي ســازمان 

منافقين گرديد.
منافقین زنداني 

و استراتژي گلوله برفي
منافقيني که زنداني بودند، با استراتژي 
»گلوله برفي« به عنوان نظاميان پشت جبهه 
و در تبعيد عمل مي کردند. برنامه ريزي شده 
بود که با تهاجم اعضاي ســازمان به خاک 
کشــور، با تجميع و افزايش تعداد نيروهاي 
همگــرا، پايتخت را تصرف کرده و نيروهاي 
سازمان که هنوز در زندان باقي مانده بودند، 
دست به شــورش سراسري بزنند. به اذعان 
خود منافقين، با هماهنگي و هدايت شبکه اي 

از خــارج زنــدان، افراد زندانــي در حالت 
آماده باش به ســر مي بردند تا بالفاصله پس 
از آزادسازي زندانها، کادر ارتش آزادي بخش 
را تکميــل کنند. اين برنامه عيناً در مراحل 
پنج گانه طرح عمليــات فروغ جاويدان هم 
منعکس شــده بود. در مرحله دوم يعني به 
تصرف درآوردن کرمانشــاه، تسخير زندان 
ديزل آباد گنجانده شده بود. در مرحله سوم 
يعني فتح همدان، آزادسازي زندان همدان 
و زندان وزارت اطالعات در برنامه قرار داشت. 
مرحلــه چهارم تصرف قزوين بود که در آن 
زندان چوبيندر نشــانه گذاري شده بود و در 
مرحله پنجم که به تسخير درآوردن تهران 
بــود، به زعم آنان گام نهايي يعني حمله به 
زنــدان اويــن و آزادي منافقين در بند آن، 

برداشته مي شد!
رجوي قبل از عمليــات فروغ جاويدان 

آرزوهاي پوشالي خود را چنين مي  گويد:
 »قبــل از اين، تصميم بــه انجام اين 

عمليات بزرگ داشتيم و مي خواستيم آن را 
ديرتر انجام دهيم. اما پذيرش قطعنامه کار ما 
را تسريع کرد. اگر اآلن اقدام نکنيم فرصت از 
دست خواهد رفت، زيرا بعد از اينکه بين ايران 
و عراق صلح شود در اينجا قفل مي  شويم و 
ديگر نمي  توانيم کاري انجام دهيم و از لحاظ 
سياسي تبديل به فســيل مي شويم... رژيم 
ديگر نيروي جنگي الزم را ندارد و نمي تواند 
نيروي جبهه را تامين کند و از لحاظ نظامي 
تعادل خود را از دســت داده است و هم از 
لحاظ سياسي در انزواي بين المللي قرار دارد...

کاري که مي خواهيــم انجام بدهيم در حد 
توان و اشــل يک ابرقدرت است، چون فقط 
يک ابرقدرت مي  تواند کشــوري را در ظرف 
اين مدت تسخير کند. حتي عراق هم ادعاي 
گرفتن تهران را نکرده است. اما ما مي خواهيم 
برويم تهران را بگيريم... ما کاري مي خواهيم 
بکنيم که همه دنيا تعجب کنند، يک دفعه 
بفهمند که ما در تهران هســتيم و خميني 

ديگر وجود ندارد.«
مريم سحابي، عضو سابق شوراي مرکزي 

منافقين، طــي مقاله اي بــه موضوع نحوه 
نگرش و چگونگي تحليل سازمان منافقين 
براي حمله مســتقيم به کشور و همچنين 
انجام عمليات موســوم به فــروغ جاويدان 

پرداخته  است:
 »چند روز قبل از شروع عمليات، مسعود 
رجوي در يک نشست عمومي اجراي عمليات 
را اعالم کرد و گفت: نتيجه اين عمليات هر 
چه باشد اين عمليات مقدس است و بايستي 
به هر قيمت انجام شود. وي در اين جلسه با 
ترسيم وضعيتي مطلوب از حمايت هاي مردم 
در داخل کشور از ســازمان، حرکت ارتش 
آزادي بخش! را مشابه »گلوله برفي« تصوير 
کرد که هر چه به سمت پايين حرکت مي کند 
درشت تر شده و در نهايت بهمن عظيمي را به 
وجود مي آورد که به وسيله آن، رژيم ايران را 
سرنگون خواهد کرد. وي مي گفت: نيروهاي 
ما آن طرف مرزها منتظر هستند و به محض 
ورود مــا، آنها به ما خواهند پيوســت. يک 
رأي گيري فرماليستي نيز از همه انجام داد 
و پــس از آن که تقريباً همــه نفرات با اين 
عمليات موافقت کردند در کمتر از يک هفته 
کل ارتش که اکثراً در قرارگاه اشرف مستقر 
بودند براي اين عمليات  به طور شبانه روزي 

آماده مي شدند.«
سيد مرتضي بختياري، از دادستان هاي 
سابق تهران در مورد آمادگي زندانيان منافق 

چنين مي گويد:
 »...اين پيچيدگي تشــکيالتي در اينها 
واقعــاً عجيب بــود. زماني کــه من خودم 
دادستان بودم، خيلي پيچيده عمل مي کردند 
و واقعــاً اطالعاتي در داخــل اينها به وجود 
مي آمد کــه از بيرون زندان به داخل زندان 
مي رفــت. آن قدر پيچيده بود که به زحمت 
مي توانستيم بفهميم اينها کجا عامل دارند 
و وقتي که اتفاق حزب جمهوري اســالمي 
افتاد چند نفر دســتگير شــدند. زماني که 
شهيد الجوردي از اينها بازجويي کرده بود، 
گفته بودنــد که ما حتي در مجلس و دفتر 
امام )ره( عامل نفوذي داشتيم يعني در اين 
حد اينها پيچيده عمــل مي کردند و وقتي 
عمليات مرصاد به آن نقطه  رسيد، برخي در 
داخل زندان پوتين پايشــان کرده بودند که 
به ياري رجوي بروند. اين که عرض مي کنم 

مستند است.«
ــــــــــــــــــــــــ

1- وي از خرداد ماه سال 61 تا تيرماه سال 
83 در ســازمان عضو بوده اســت و پس از آن با 
خروج از ســازمان با نيروهــاي وزارت اطالعات 
همکاري هايي داشته است. ر.ک: »پرونده مرگ 
يک سازمان«، ميزگرد خبرگزاري فارس با حضور 

3 تن از جداشدگان منافقين.

بر اين پايه بايد گفت، نقش رهبری در انقالب اسالمی 
و انسجام ملی و اجتماعی ملت ايران، به مانند بند تسبيحی 
است که ديگر عوامل قدرت ملت تاريخی ايران و قدرت های 
برآمده از انقالب اســالمی و موقعيت قدرت ژئوپليتيکی و 
ژئواســتراتژيکی ايران را به سمت يک هدف عالی هدايت 
و راهبری می نمايد. فقدان اين مؤلفه، امروزه از مهم ترين 
چالش های دولت ها در غرب و به خصوص آمريکا بشــمار 

می رود.
برشمردن پيروزی های ملی و اسالمی حاصل از رهبری 
انقالب اسالمی در طول چهار دهه، بی شک خارج از حوصله 
اين تحقيق اســت و تنها به يــک مورد آن يعنی تحميل 
شکست در عراق به آمريکا و آن هم تنها به قسمت کوتاهی 
از سخنان يکی از متعصب ترين نويسندگان آمريکايی که 

آمریکایی،  متعصب  نویسنده  گالبرایت،  نوشته  به 
شهرتی که نیروهای نظامی آمریکا در دهه آخر قرن 
بیستم در بالکان به دست آورده بودند با شکست در 

جنگ عراق از بین رفت.

درواقع کتاب او را بايد ســوگنامه ای از شکست آمريکا در 
عراق توصيف کرد، بسنده می شود.

گالبرايت، نويسنده متعصب آمريکايی با مطرح کردن 
هوشمندی جمهوری اســالمی ايران در عراق و برعکس 
ناکامی آمريکا در اداره اين کشور پس از اشغال و در نتيجه 
تحميل بزرگترين شکست نظامی و سياسی آمريکا در طول 

تاريخش، می نويسد:
 »ايران برنده جنگی اســت که جــرج دبليو بوش در 
آن بازنــده شــد. نزديک ترين متحدان ايــران در جهان 
احزاب شيعه مذهب هســتند که به خاطر تهاجم آمريکا، 
اکنون دولت مرکزی عراق را اداره می کنند. ســازمان بدر، 
شبه نظاميان شيعه هستند که در صدر مقامات عالی ارتش 
عراق قرار گرفته و به طور کامل پليس ملی عراق را کنترل 

می کنند«. وی چنين ادامه می دهد:
»هديه اســتراتژيک جرج دبليو بوش به ايران شامل 
بزرگترين منافع اين کشــور در چهار قرن است. عالوه بر 
نقشی برجســته و مؤثر در دولت مرکزی عراق، متحدان 
شيعه ايران هم اکنون اکثر بخش های جنوبی عراق را کنترل 
می کنــد. اين امر ايران را در موقعيتی قرار می دهد که بر 
بزرگترين مخازن نفتی جهان تسلط داشته باشد. نفوذ ايران 
هم اکنون تا ميدان های نفتی وسيع در جنوب عراق کشيده 
شده اســت و تا مرزهای کويت و استان شرقی عربستان 
سعودی که محل سکونت شيعه های اين کشور سلطنتی 
است، حاوی مهم ترين ميدان های نفتی کشور است. ايران 
در موقعيتی قرار دارد که می تواند شاه سنتی کشور بحرين 
را که اکثريت مردم آن شيعه هستند، تضعيف کند، بحرينی 
که محل اغلب پايگاه های ناوی اياالت متحده در خليج فارس 
است«. وی با ناسزاگويی به بوش که با ستاندن ماليات از 
مردم جنگی به راه انداخت که خسارت بسياری برای آمريکا 

و اسرائيل به بار آورد، می افزايد:
»قرار بود خاورميانه دموکراتيک شود با اين هدف که 
جای امن تری برای اسرائيل شود؛ اما درست برعکس، اين 

ايران بود که به صورت برنامه ريزی شــده از تغييراتی که 
حاصل از جنگ عراق بود ذينفع شد، اسرائيل بازنده شد. 
به جای فلسطين دموکراتيک و لبنان دموکراتيک، اسرائيل 
اکنون بايد با دو جنبش افراط گرا ]اسالم گرا[ يعنی حماس 
و حزب اهلل در آن سوی مرزهايش مقابله می کند. تا سال 

2003، صدام حســين تنها يک تهديد آتی فرضی برای 
اســرائيل بود. عراق نه راکت هايی داشت که به اسرائيل 
برسند و نه سالح های کشتارجمعی )WMD( که بتواند 
به آن ضرری برساند. اکنون ايران بسيار قدرتمند حزب اهلل 
را با صدها راکتی تجهيز کرده که در سال 2006 واقعاً با 

اسرائيل برخورد کرد.« 
گالبرايت در تصويرسازی از شکست آمريکا در جنگ 

توانايی اداری آن را تضعيف می کند. حتی توانايی نظامی 
اياالت متحده در ترس انداختن به دل دشمنان حتمی اين 
کشــور. شهرتی که نيروهای نظامی آمريکا در دهه آخر 
قرن بيســتم در بالکان به دست آورده بودند با شکست 

در جنگ عراق از بين رفت«.
گالبرايت در 2008 افســوس می خورد که پنج سال 
پس از نامه محمد خاتمی )رئيس دولت هشتم( به بوش 
که می توانســت برای دولت آمريکا معامله بزرگی باشد، 
گذشت. اينک دولت ايران صنعت هسته ای خود را به شدت 
توسعه داده و درحالی که آمريکا در لجن زار عراق فرو رفته 
و بــه بازنده بزرگ جنگ عراق تبديل شــده، جمهوری 
اسالمی ايران بزرگترين برنده اين جنگ به شمار می رود و 
باعث شده است که اتحاد راهبردی ايران و سوريه محکم تر 

از گذشته شود و ايران به عنوان مهم ترين حامی حزب اهلل 
شناخته شود که توانست در جنگ 2006 اسرائيل و لبنان، 
رژيم صهيونيستی را به شدت منفعل کند. گالبرايت اعتراف 
می نمايد که البته صداقت ايرانی ها برای مردم شيعه عراق 
به خصوص زمانی که بوش پدر از آنها خواست تا در مقابل 
صدام حســين قيام کنند )قيام سال 1991 که شيعيان 
توانستند جنوب عراق تا بغداد را از نيروهای بعثی پاک 
کنند(، آنگاه که شــيعيان جنوب عراق عليه حزب بعث 
عراق قيام کردند، بوش پدر به ماهيگيری رفت و آنها را 
تنها گذاشت و تنها ايران بود که با آنها همدردی می کرد، 

ثابت شده است. 
سياست های اصولی و رهبری شجاعانه رهبر انقالب 
اسالمی باعث شد که چندی بعد، خبرنگار بی بی سی که 
بــه بصره رفته بود، چنين اعتــراف نمايد »به ياد ندارم 
در هيچ شــهر مملکتی اين قدر عکــس آقای خامنه ای 
]مدظله العالی[ را ديده باشم که در هر کوچه و خيابان 

بصره می بينم«. 
تحميل شکست استراتژيک بر آمريکا که بی شک، 
هدايــت و رهبری آيت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( در 
آن نقش اول را داشت، در حالی حاصل شد که عالوه بر 
ترس مسئولين دولتی از اينکه آمريکا ايران را مورد هجوم 
قرار دهد و برای پيشگيری از آن، به تعبير گالبرايت آن 
تعهدات سنگين را سپرده بودند و برعکس آمريکايی ها 
حتی حاضر نشــدند پيشنهادات رئيس جمهور ايران را 
بررسی کنند، بسياری از نمايندگان مجلس ششم نيز در 
نامه ای به مقام معظم رهبری از ايشان خواسته بودند که 
جام زهر دوم را سر کشيده و به درخواست های آمريکا 
که درواقع تسليم شدن تمام عيار در مقابل اين کشور 
بود، پاســخ مثبت دهند و خود نمايندگان نيز از روی 
ترس خواستار آوردن اليحه پروتکل الحاقی معاهده ان .
پی. تی با سه فوريت از سوی دولت به مجلس و تصويب 

آن شدند.

عراق چنين ادامه می دهد:
»هدف جنگ عراق نمايش قدرت آمريکا در جهان بود. 
در عوض ضعف ها را آشکار ساخت. خارجی هايی که فکر 
می کردند CIA به همه چيز واقف است و قادر مطلق است 
فهميدند که نمی تواند يدک کش های بالن هواشناسی را 
از آزمايشــگاه های متحرک سالح های بيولوژيکی تميز 
دهد...رئيس جمهور آمريکا و وزير امور خارجه بر اساس 
نتيجه گيری های ناشی از اطالعت ناقص و پراکنده و اسناد 
جعلی، ناشيانه اظهارنظر کردند و در نتيجه، هم خارجی ها 
و هم آمريکايی ها اکنون به تهديدات آمريکا عليه ايران 
شک دارند. دولت آمريکا در عراق پس از جنگ آنچنان 
نااليق است که هر پنداشتی در مورد کارآمدی آمريکا و 


