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آگهی های مفقودی

بــرگ ســبز، ســند کمپانــی و 
 131SL قولنامه خــودرو پراید
رنگ سفید روغنی مدل 1391 
به شــماره پــاک 179 ق 38- 
موتــور  شــماره  و  ایــران 55 
4554246 و شــماره شاســی 
 S3412290425065 به نام 
امیرصالحی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
 131SE تیــپ  ســایپا  ســواری 
 مــدل 1396 بــه شــماره پــاک
 287 م 89- ایران 38 و شــماره 
موتور M13/5838736 و شاسی 
بــه   NAS411100H3564234
کدملــی  بــه  امینــی  الهــه  نــام 
1229262393 مفقود شــده از 

درجه اعتبار ندارد. زرین شهر

برگ ســبز ســواری دوو مدل 
موتــور  شــماره  بــه   1379
شــماره  و   G15MF781980
 IR78165012356 شاســی
-69 ی   657 پــاک   و 

ایــران 68 مفقــود گردیــده 
اعتبار ندارد. نائین

برگ سبز و ســند کمپانی و کارت 
وانــت  پیــکان  خــودرو  ماشــین 
رنــگ ســفید  بــه  تیــپ 1600 
 مــدل 1381 بــه شــماره پــاک 
123 س 24 ایران 47 و شــماره 
شاســی IN81906479 و شماره 
موتــور 11518105793 به نام 
آقــای احســان امیدی بــه کدملی 
6179870799 مفقود شــده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

گ  بــر ( لکیــت  ما مه  ســنا شنا
 PARSXU7 پــژو  ســواری  ســبز( 
 مــدل 1399 بــه شــماره پــاک
بــه   67 ایــران   -79 ص   869
شماره موتور 124K1510874 و 
 NAAN01CE1LK051334 شاسی
بــه نام فاطمه ســلیمیان ریزی به 
مفقود  کدملــی 1160271811 
شده از درجه اعتبار ساقط است. 

زرین شهر

برگ ســبز خــودرو پراید 
132 مدل 94 به شــماره 
 -42 ط   359 انتظامــی 
ایران 34 به شماره موتور 
شــماره  و   5385506
شاسی 1182872 مفقود 
از درجه اعتبار ساقط است.

ســاینا  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 مــدل 97 به شــماره انتظامی
 318 م 95- ایــران 41 بــه 
 M15/8650823 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAS831100J5793419

مفقود فاقد اعتبار است.

و  مالکیــت  ســند  ســبز  بــرگ 
ز  نیکتــا موتورســیکلت  کارت 
 -21654 پــاک  شــماره  بــه 
موتــور  مــدل 89 شــماره   524
156FM1291439068 و شماره 
 - NEF***125N8907212 تنــه
 VIN:IRAGL8910JM907212
به نــام علی اینانلو طایفه یغمورلو 
مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشند. بوئین زهرا

برگ ســبز خودروی پراید 
شاســی  شــماره  بــه   97
449203 و شــماره پاک 
739 ی 61 ایــران 10 به 
نــام مرتضی بداری مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نوبت دوم
ت  تحصیــا ن  یــا پا مه  نشــنا ا د
کارشناســی رشــته پرســتاری مقطع 
شــماره  بــه  پیوســته  کارشناســی 
تاریــخ  بــه  3200/ف/16/32/پ 
صــدور 1399/2/22 از دانشــکده 
پرســتاری و مامایی همدان متعلق به 
خانــم نرگس کلوندی فرزند امیدعلی 
به شماره ملی 1860734644 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

و  ر د خــو لکیــت  ما مه  ســنا شنا
ســواری ســمند، تیــپ ایکــس 7، 
خاکســتری  رنــگ   ،1384 مــدل 
 روشن- متالیک به شماره انتظامی
544 ج 48 ایران 46، شماره موتور 
12484078206 و شماره شاسی 
14519359 به مالکیت خانم مهسا 
رســتمی کلوجه مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اســناد مالکیت )برگ ســبز یا ســند 
مالکیت و کارت موتور و کارت سوخت( 
موتورسیکلت 125CC به رنگ نقره ای 
مدل 1394 سیســتم نامی به شماره 
انتظامی 129-13526 و شماره موتور 
0124NBE053333 و شماره شاسی 
NBE***125A9413343 به نام صادق 
ابراهیم پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

کلیــه مــدارک بــدون بــرگ 
ســبز خودرو ســواری پراید، 
مدل 1383، رنگ ســرمه ای 
 متالیــک بــه شــماره انتظامی

535 ه 59 ایران 88، شماره 
موتور  00690043 و شماره 
 S1412283226998 شاسی
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

تیــپ  ســایپا  ســواری  ســبز  بــرگ 
رنــگ  بــه   1398 مــدل   131SE

ســفید- روغنــی بــه شــماره موتــور 
M13/6338954 به شــماره شاســی 
NAS411100K3550669 به شماره 
پــاک 613 ه 58 ایــران 14 یعقــوب 
زمانپور به شماره ملی 1972370847 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

 L90 بــرگ ســبز خــودرو
مدل 97 به شماره شاسی 
پــاک  353381 شــماره 
565 هــ  39 ایران 44 به 
نام ســعید همتــی مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند مالکیت)ســند 
پــژو  ســواری  خــودرو  کمپانــی( 
رنــگ   ،1388 مــدل  پــارس، 
 ســفید روغنی به شــماره انتظامی 
758 م 55 ایران 46، شماره موتور 
12488231305 و شماره شاسی 
بنــام   NAAN01CAXAE672246
اکبر نسیم دوســت مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
مــدل  آردی،   1600 پــژو 
نــی  ارغوا رنــگ   ،1380
 روغنــی بــه شــماره انتظامی 
265 ص 26 ایران 56، شماره 
و  موتــور 22328023691 
شماره شاســی 80722676 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند و بنچــاق و بــرگ کمپانــی و 
بــرگ ســبز و وکالت نامــه خودرو 
پــژو 405 بــه رنــگ بــژ متالیــک 
پــاک شــماره  بــه   82  مــدل 
718 ی 73 ایــران 99 به شــماره 
موتور 12482042818 به شماره 
شاســی 82058220 به مالکیت 
غامرضا اژکان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند 3 برگی موتور باکسر 150 
به رنگ مشکی به شماره پاک 
55269 ایران 133 و شماره 
و   150r9542968 شاســی
شماره موتور 38277 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

پروانه تاکســیرانی به شماره 
97053838 و شــماره پاک 
559 ت 71 ایــران 22 بــه 
نام رحیم رشــیدی با کد ملی 
مفقــود   6038950834
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ســبز  )بــرگ  مالکیــت  اســناد 
و بــرگ کمپانــی( خــودرو ســواری 
پرایــد ســایپا مــدل 1390 رنــگ 
 ســفید روغنی به شــماره انتظامی
328 ب 49 ایــران 30 به شــماره 
موتور 4121379 و شماره شاسی 
S3412290917500 به نام اسعد 
بهرامی سانجود مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.

 )IranAir ( کارت  آی  دی 
اینجانب مصطفی محمدی به 
شماره ملی -004825312

بــه شــماره کارمنــد ی   1
تاریــخ  بــه   65590-0
اعتبار 1394/5/1 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار است.

کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
 125 هونــدا  ســیکلت  موتــور 
بــه رنــگ نقــره ای مــدل 1389 
 32735 شــهربانی  شــماره  بــه 
موتــور  شــماره  و   319 ایــران 
 NBD/156FMI00034229
تنــه  ه  ر شــما و 
NBD***125A8905907 بــه نام 
علی اصغــر قائمی مفقــود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی موتورســیکلت 
یاماها NMAX سیســتم 155 
به رنگ مشــکی مدل 1400 
به شماره شــهربانی 79349 
ایــران 143 و شــماره موتور 
0024684 و شماره شاسی یا 
تنه 10678 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو 405 مدل 
96 به شــماره شــهربانی 
362 ج 58 ایــران 20 به 
شماره موتور 118014 و 
شماره شاســی 612639 
مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

پرایــد  کارت  و  ســبز  بــرگ 
صبا ســفید مــدل 1381 به 
 63 و   321 پــاک  شــماره 
ایــران 30 به شــماره موتور 
شــماره  بــه   00421035
 S1412281886821 شاسی
به نام خانم ثریا سرخه مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ سبز سواری هاچ بک سیستم
HAIMA بــه شــماره شــهربانی 

178 م 58 - ایران 93 شماره 
 484QTVB14030A موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAD391Z9 JY735639
به نام اینجانب مهدی رســتمی 
حســینخانی مفقــود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

فاکتــور بلــوک ســیلندر خــودرو 
ســمند SEXU7 بــه رنــگ ســفید 
پــاک  ره  شــما بــه   روغنــی 
962 ب 57 ایران 38 به شــماره 
موتور 124K0114335 به شماره 
 NAACN1CM4DF218328 شاسی
به مالکیت نورمحمد نوریان سرکوه 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند  ر  ا یــد خر گ  بــر
و  هــر ر ســیکلت  ر تو مو
125CCبه رنــگ زرد مدل 

1394 و به شماره شهربانی 
و   128 ایــران   -33825
به شــماره موتور 411285 
شاســی  ره  شــما بــه  و 
مالکیــت  بــه   9449700
حســین طهرانچی دارای کد 
ملی 0070240000 مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

اینجانب اصغر قنبری پرمهر به شماره 
ملی 162030728 مالک خودرو وانت 
پیکان مدل 1388 به شماره انتظامی 
566 ط 14 ایــران 91 شــماره موتور 
11488075793 و شــماره شاســی 
NAAA46AA7AG090290 بــه علت 
فقدان ســند کمپانی، کارت شناسایی 
خــودرو و اســناد فــروش تقاضــای 
رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را 
نموده . چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خــودروی مذکــور دارد از ایــن تاریخ 
ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه ای 
ایــران خــودرو واقع در پیکانشــهر،  
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مذکور طبق 

ضوابط اقدام خواهد شد.

روشــن فکر  اینجانــب ســید حســین 
جعفرآبادی، مالک خودروی سواری پژو 
پارس، مدل 1392، رنگ خاکستری، به 
شماره انتظامی 193 ج 88 ایران 76 به 
شماره شاسی 909508 و شماره موتور 
124K335050 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مــورد خودروی مذکور دارد 
ظــرف مــدت ده روز به دفتــر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 
14 جاده مخصوص تهران- کرج، شهرک 
پیکانشــهر، ساختمان ســمند، طبقه 1 
مراجعــه نمایــد. بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

مــدرک گواهینامــه موقــت پایان 
تحصیات اینجانــب محمد پدرام 
پورهاشــمی فرزنــد فرهــاد بــه 
شماره شناسنامه 0010724184 
صادره از تهران در مقطع کاردانی 
رشــته ســاختمان صادره از واحد 
)آموزشکده  دانشــگاهی رودهن 
ســما( با شماره ســریال 10995 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار 
است از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 

رودهن ارسال نماید.

مشــکی  فیدلیتــی  ســبز  بــرگ 
مــدل 1400 بــه شــماره شاســی 
پــاک شــماره  و   M1005105 

619 ج 17- ایــران 15 مفقــود و 
فاقد اعتبار است.

شناســنامه پــژو 207 به شــماره 
انتظامــی 823 ج 15 ایران 12 به 
شماره شاسی MJ223392 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفاتر 
نمایندگی

 کیهان
همه روزه

 تلفنی
 آگهی

می پذیرد

مجله زن روز
هر هفته روزهای شنبه 

منتشر می شود

سیستم های 
حفاظتی خرید و فروش

 و اجاره

کلیه امالک

دو قطعه زمین فروشی
 با موقعیت عالی، 

داخل شهرک دماوند، گیالوند، شلمبه
09128109747  -09934475452

خدمات فنی و صنعتی
باالترین خریدار 

مینی بوس های فرسوده 
بدون نیاز به بیمه و عودت 

بیمه با وکالت کاری 
»اسقاط 80 میلیون«

0919-1609423
0910-8452624

دوربین مداربسته هایت ویژن
دزدگیر اماکن ، مشاوره 

فروش - نصب و راه اندازی
انتقال تصویر

با بیش از 15 سال سابقه اجرایی
»عضو اتحادیه«

 86034405
86034402

0912-5404793

دعوت برای بازیگری
فیلم و سریال ها

09121798196-40550397

به یک نفر انباردار
 زیر 30 سال محدوده بازار 

55627773
092138733110

خرید و فروش 
مواد غذایی

خریدار مواد غذایی نقدی
حبوبات و برنج و ادویه جات و غیره

09123402803
02155604978

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

استخدام
خریدار فیش حج تمتع و عمره

نقدی- درب منزل
66574819 -66576981

09126993603

خرید و فروش 
انواع خودرو

مشاور حقوقی آمـوزشی

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکای دادگستری

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

کالردشت قطعات ریز 
سنددار داخل بافت زیرقیمت 

09120281500
09112142080

خدمات فضای سبز 
باغچه، روف گاردن دیوار سبز 

طراحی، اجرا، نگهداشت
0910 -9103278

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی- ظرفشویی- یخچال- تلویزیون 

)با گارانتی معتبر( به قیمت بانه 
55323529 احمدی 09127646980

نگهداری از 

سالمند و کودک

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 )نوبت دوم(
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب لطیفه 
فاضلــی فرزنــد ســیدهادی به شــماره 
شناســنامه 2299 صادره از شــوش در 
مقطع کارشناســی رشــته روانشناســی 
بالینی صادره از واحد دانشگاهی اهواز 
بــا شــماره 179310602726 مفقود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. 
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را 
بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحد اهواز 
به نشــانی: اهواز- فلکه کارگر)فرهنگ 
شــهر( خیابــان کارگر جنوبی کد پســتی 
پســتی  و صنــدوق   61349-68875

1915 ارسال نماید.

به دو نفر چرخکار خانم
و کمرکش شلوار فاستونی

 و زیگزال دوز خانم
جهت تولیدی شلوار مردانه 

نیازمندیم.
محدوده رسالت

0912- 2570216

»نوبت دوم«
مجوز حمل ســاح شــکاری 
برنــو بــه شــماره ســریال 
بنــام   1935394 کارت 
مــراد صفــوری فرزند بندر 
متولــد 1351/3/3 و بــه 
شماره ملی 6639371741 
مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
رهبان سازان طبرستان)سهامی خاص( بشناسه ملی: 

10760132921 ثبت شده به شماره 848 بهشهر 
کدپستی: 4851948981

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت رهبان سازان 
طبرستان ثبت 848 شناســه 10760132921 دعوت 
بعمــل می آید تا در تاریخ 1401/3/3 ســاعت 17 عصر 
به نشــانی اســتان مازندران، شهرســتان بهشهر، بخش 
مرکزی، شهر بهشــهر، قائم، کوچه دکتر علیزاده شقایق، 
بن بســت علیــزاده 8)ســینا(، پــاک 13، طبقــه همکف 
کدپســتی 4851948981 تلفن 01134564021 در 
محل شــرکت حضور بهم رســانند تا در خصوص شرکت 

تصمیم گیری بعمل آید.
دستور جلسه:

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
رهبان سازان طبرستان)سهامی خاص( بشناسه ملی: 

10760132921 ثبت شده به شماره 848 بهشهر 
کدپستی: 4851948981

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت رهبان سازان 
طبرستان ثبت 848 شناسه 10760132921 دعوت 
بعمل می آید تا در تاریخ 1401/3/3 ساعت 16 عصر 
به نشــانی اســتان مازندران، شهرستان بهشهر، بخش 
مرکزی، شهر بهشهر، قائم، کوچه دکتر علیزاده شقایق، 
بن بســت علیزاده 8)ســینا(، پــاک 13، طبقه همکف 
کدپستی: 4851948981 تلفن: 01134564021 
در محل شرکت حضور بهم رسانند تا در خصوص شرکت 

تصمیم گیری بعمل آید.
دستور جلسه:

1- تغییر ماده 31 اساســنامه )کاهــش تعداد اعضای 
هیئت مدیره(

هیئت مدیره شرکت

جناب آقــای کریم اله پیــری فرزنــد لطفعلــی به کــد ملی 
3252212072 بــه آدرس مجهول المــکان بــا توجــه به عدم 
حضور جهت طاق همسر شما پس از آگهی روزنامه کیهان رسمی 
کیهان مورخه 1401/2/6 همسر شما برابر دادنامه قطعی شماره 
140028390004061626 شعبه 1 دادگاه بهار در دفتر طاق 
شماره 42 بهار مورخه 1401/2/15 به شماره ثبت 3184 به 

طاق بائن قضایی مطلقه گردید.
سردفتر ازدواج 31 و طالق 42 بهار
سید مهدی حسینی محفوظ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق  العاده 
شرکت بین المللی تجارتی منجیل )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 79622 شناسه ملی )10101243379(
جلســه مجمع عمومی فوق العاده شــرکت راس ســاعت 10 صبح در تاریخ 
1401/2/31 در محل شــرکت تشــکیل می شــود. بدینوســیله از کلیه 
سهامداران  محترم دعوت به عمل می آید که راس ساعت مذکور در جلسه 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:   انحال شرکت

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
بنا بر دعوت هیئت مدیره شرکت پنبه تهران 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 5765 گنبدکاووس 
با شناسه ملی 10100386180 

از کلیه صاحبان ســهام دعوت به عمل می آید در جلســه 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه 1401/3/25 در محل دفتر قانونی شرکت 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

3- تصویب ترازنامه حســاب سود و زیان سال منتهی به 
 1400/12/29

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی
5- سایر مواردی که در صاحیت مجمع باشد

هیئت مدیره شرکت سهامی خاص 
پنبه تهران

مخاطــب محترم خانــم فخراعظم صــادر کورایم فرزند ســلطانعلی به 
شــماره شناســنامه 9580 متولــد 1354/10/20 صــادره از تهران 
احترامــا عطــف به اخطاریــه و آگهی صفحه 6 روزنامــه کیهان به تاریخ 
1401/2/6 به اطاع می رساند همسر شما جهت اجرای دادنامه طاق 
شــماره 140068390011753963 مورخ 1400/8/22 صادر از 
شــعبه 283 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران به این 
دفترخانــه مراجعه و تقاضای ثبت طاق نمودنــد تاش اینجانب جهت 
انصراف نامبرده از طاق موثر واقع نشده لذا در اجرای قانون حمایت 
خانواده بدینوسیله به شما اخطار می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
ابــاغ و آگهی جهت اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه نمائید و یا در 
صورت وجود مانع شــرعی یا قانونی مراتب را رســما اعام نمایید در 
غیر این صورت برابر مقررات و ضوابط شرعی و قانونی ثبت به اجرای 

دادنامه اقدام می گردد.
سیدحسین سیدی ثانی سردفتر 35 طالق تهران

آگهی حصر وراثت
خانــم زهره ایوب میگونی به شــماره شناســنامه 17 مطابق دادخواســت 
تقدیمی به کاسه پرونده 22/2/1401 از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عیسی ساالرکیا به 
شماره شناسنامه 32 در تاریخ 1400/12/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عرشــیا 
ســاالرکیا شــماره شاســنامه 0441309445 تاریخ تولد 1384 صادره 
تهران فرزند متوفی 2- زهره ایوب میگونی شــماره شناسنامه 87 تاریخ 
تولد 1361 صادره شــمیران همسر متوفی 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 هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه 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 اختالف حوزه 2 رودبار قصران

آگهی حصر وراثت
آقای محمد کیا به شماره شناسنامه 41 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کاسه پرونده 18/2/1400 از این شعبه درخواست گواهی 
حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان خدیجه 
کیاشمشکی به شماره شناسنامه 2264 در تاریخ 1400/11/21 
اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته و ورثــه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به: 1- علی کیا شــماره شناســنامه 
0200118961 تاریخ تولد 1382/8/27 صادره تهران فرزند 
متوفی 2- مصطفی کیا شماره شناسنامه 0012580880 تاریخ 
تولــد 1369/6/30 صادره تهــران فرزند متوفی 3- محمد کیا 
شماره شناســنامه 41 تاریخ تولد 1338/5/3 صادره شمیران 
همســر متوفی 4- زینب نساء کیا شمشکی شماره شناسنامه 26 
تاریخ تولد 1323/8/15 صادره شــمیران مادر و مرحومه ورثه 
دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به اســتناد ماده 361 قانون امور حســبی در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 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 اختالف حوزه 2 رودبار قصران

تلفن 09121717638
021-88535792-88535793

ما با داشتن تجارب کاری ارزشمند انجام 
کلیه امور مربوط به پروانه و تهیه نقشه ساختمانی 

و پیگیری الزم جهت اخذ تسهیالت 200 میلیون تومانی 
مسکن روستایی را جهت متقاضیان 

واجد شرایط انجام می دهیم

 قصد دارد به منظور تکمیل نیروی فروش و پخش دعوت به همکاری نماید. 
نیروی مورد نیاز بازاریاب 4 نفر با سابقه کار- راننده وانت یا نیسان 

بدون ماشین 3 نفر، راننده وانت یا نیسان با ماشین 3 نفر- کارگر انبار 
با گواهینامه 2 نفر 

مزایا: حقوق ثابت+ پورسانت+ بیمه، صبحانه ناهار محدوده 
مناطق غرب تهران و شهرهای حومه غرب تهران و استان البرز

09126509341 - 09127653214

شرکت پخش پدیده آذربایجان در زمینه پخش موادغذایی 
با محصوالت تن ماهی شیلتون مربای موسوی

پاورقی
Research@kayhan.ir

مقصود از »اخالق« در اين مقال فلســفه   
اخالق نيست،  بلکه مقصود حکمي است که 
وجدان، عقل ناب و يا فطرت درباره رفتارهاي 
اختياري انسان در قلمرو سياست مي کند. 

به اين بيان که اگر رفتار اخالقي انســان 
در سياست با کمال نهايي وي سازگار باشد و 
موجب کمال انسان گردد رفتاري ارزشمند، 
کمال آفرين بوده و فضيلت اخالقي محسوب 

يکــي ديگر از مــواردي کــه در کتاب غني 
به آن پرداخته شــد، موضوع نقــش رضاخان در 
برکناري کلرژه فرماندة روسي لشکر قزاق و نصب 
استاروسلســکي فرماندة ديگر روسي به جاي وي 
است. به سلطنت رســيدن رضاشاه باعث شد که 
افزون بر تاريخ نگاران پهلوي ســتا، برخي ديگر از 
مورخــان که پس از پايان ســلطنت او به نگارش 
تاريخ آن دوره پرداختند، متأثر از هيمنة حکومت 
مخوف او، به اشــتباه افتاده و به نادرســت چنين 
وانمود کنند که گويا رضاشاه حتي در دورة قبل از 
کودتا نيز همواره فردي مهم و تأثيرگذار شناخته 
مي شد. نمونة آشکار اين رويکرد را در کتاب تاريخ 

مختصر احزاب سياســي، نوشــتة محمدتقي بهار 
)ملك الشعرا( مي توان ديد. بهار در اين کتاب خود 
که آن را پس از پادشــاهي رضاشاه نوشته است، 
تحــت عنوان »دو کودتا«، واقعة برکناري کلرژه از 
فرماندهي قزاق در سال 1296ش را به عنوان يك 
کودتــا، و آن هم کودتايي که به وســيلة رضاخان 
انجــام گرفت، مطرح کرده اســت. او پس از بيان 
انگيزة انگليســي ها از برکناري کلرژه و چگونگي 
همراه ساختن استاروسلســکي با نقشة برکناري 
کلرژه، از گفت وگوي ســرهنگ فيالرتف، فرماندة 
آترياد همدان، با سرهنگ رضاخان، فرمانده گردان 
پياده همان آترياد، سخن به ميان آورده و مي نويسد:
»ســرهنگ فيالرتف به مناسبت گفت وگويي 
که با سرهنگ استاروسلسکي کرده بود، سرهنگ 
رضاخــان را به دفتر خود خوانده او را متقاعد کرد 
که در اجراي نقشه با او همکاري کند و صريحاً به 
او گفته بود که من فرماندة تو هستم و مسئوليت 

هر پيشامدي به عهده من خواهد بود.
روزي نزديك ساعت 8 صبح سرهنگ فيالرتف 
به عمارت قزاقخانه رفته بود، اتفاقاً قرار بود آن روز 

مي شود؛ ولي توده مردم و همه انسان هايي که 
به دور از تأثير منافع خود به اين امور مي نگرند 
و به داوري برمي خيزند به ضد اخالقي بودن 
آنها حکم مي کنند و اين نشــانگر آن است 
که همه انسان ها داراي قّوه اي مشترک براي 
تشخيص خير و شّر، فضايل و رذائل اخالقي 
هســتند که در مقــام داوري يك جور حکم 
مي کننــد، که برخي از آن به وجدان اخالقي 
و برخــي با عنوان ديگر ياد مي کنند ولي ما 
بر اســاس تعاليم قرآن مجيد معتقديم اين 
قّوه هدايتگر دروني که موجب تمييز خير از 
شر مي شود، همان فطرت انسان است همان 
سرشت مشترکي که مي تواند بين حق و باطل 

در مقام علم و عمل تميز دهد. 
و از همين رو ما در اخالق سياســی نيز 
حق يا باطل بودن يك روش و  انديشــه را با 
معيار فطرت يا وجدان اخالقي مي سنجيم که 
وجود اين معيار در درون انسان ها در البه الي 
گفتمان و قضاوت اخالقي مشــترک جوامع 
انســاني در مواجهه با رفتار و اعمال متعدد 

کاماًل قابل اثبات است.1
 و از آنجا که آموزه های اخالقی دين مطابق 
فطرت بشــر اســت می تواند معرف بايدها و 

نبايدهای اخالقی باشد.
در غيــر اين صــورت ســاير محك ها و 
مالک هايي که براي اخالق مطرح مي شــود 
نه قابل پذيرش است و نه در صورت پذيرش 
مي توانــد ما را به يافتن دســتورات و قواعد 
مشــترک اخالقي براي همه جوامع انساني 
رهنمون سازد، چرا که همه انسان ها مبناي 

خاص ما را نخواهند پذيرفت.
شايد کساني بر ما خرده بگيرند که معيار 
قــرار دادن فطرت يا عقــل ناب نيز خود يك 
مبناي خاص شماســت، ما در پاســخ همان 
توضيح فوق را ذکــر مي کنيم، مي گوييم ما 
بر اســاس احکام مشــترک اخالقي جوامع 
انســاني اين حقيقت را کشــف مي کنيم که 
همــه انســان ها از يك قّوه مشــترکي براي 
قضاوت اخالقــي برخوردارنــد و از آنجا که 
انســان ها در مکاتب و محيط هاي آموزشي و 
پرورشــي متفاوت پرورش مي يابند و داراي 
مذاهب و  انديشــه هاي گوناگوني هســتند، 
نمي تــوان ديدگاه مشترکشــان در اخالق را 
محصول عوامل مذکور دانست بلکه بايد آن را 
محصول يك قّوه مشترک در سرشت و طينت 
انســاني آنها دانست، قّوه اي که همگان از آن 
بهره مند هســتند ، حال ما نام آن را فطرت و 
 شــما وجدان اخالقي و ديگري چيز ديگري 

مي نامد.
پانوشت:

ينِ  َحِنيفاً فِْطَرَت  1- طبق آيه شريفه » َفأَقِمْ  َوْجَهَك  لِلِدّ
اهللِ الَِّتي َفَطَر الَنّاَس َعلَْيها «)روم 30/30( آموزه های 
دينی مطابق فطرت بشر است لذا آموزه های اخالقی 

دين نيز می تواند معرف اخالق فطری بشر باشد.

ســاعت 9 در قصر قاجار مانوري باشــد. سرهنگ 
کلرژه هنوز در رخت خواب بود، اســتوار ذبيح اهلل 
پيشخدمت او خبر مي دهد که سرهنگ فيالرتف 
مي خواهد شــما را ببيند، او پاسخ مي دهد، بگو به 
قصر قاجار برود و من ســاعت 9 مي آيم. سرهنگ 
فيالرتف مي گويد به او بگو اين مانور ديگري  است! و 
يادداشتي نوشته به ذبيح اهلل مي دهد و در آن نوشته 
بود که پاسداران از آترياد همدان هستند و شما هم 
بايد برويد. سرهنگ کلرژه از جا برخاسته، مذاکرات 
 آنهــا به طــول مي انجامد. تا نزديك ســاعت 11 
گردان پياده آترياد همدان که گاهي براي مشــق 
و عمليات به ميدان مشق سابق مي آمد بر حسب 

معمول به ميدان مشق آمده بي درنگ پهلوي هر يك 
قزاق نگهبان آترياد تهران در قزاقخانه يك نگهبان 
گذاشت و همچنين روي پاسدارخانة عمده عده اي 
گمارد و روي پشــت بام ها هم عده اي فرستادند و 
دســتور دادند که اگر کسي خواست دست درآورد 
او را بزنند... سرهنگ رضاخان به دستور سرهنگ 
فيالرتــف به عمارت فرماندة لشــکر قزاق... رفت. 
)سرهنگ فيالرتف به من ]بهار[ مي گفت چند بار 
به سرهنگ رضاخان گفتم کلرژه تقريباً بازداشت 
شــده و نمي تواند بيرون بــرود در اطاق را باز کن 
و داخل شــو و او ترديد داشــت و مي ترسيد و در 
فکرم کســي که در آن موقع اين  اندازه شــهامت 
نداشت چگونه تغيير اخالق داده و اينك پادشاهي 
مي کند!( سرهنگ فيالرتف در را باز کرده به درون 
دفتر ســرهنگ کلرژه رفته با صداي بلند سرهنگ 
رضاخان را به درون خوانده و او هم ناچار به اطاق 
رفته اســت... ســرهنگ فيالرتف گفته بود آترياد 
همدان ]تحت فرماندهي فيالرتف[ همة قزاقخانه را 
گرفته و من به شما دستور مي دهم براي نجات خود 
اين کار ]استعفا[ را انجام دهيد. پس از انجام کار، 

ديگران بوده و به او دستور مي دادند و بايست اجرا 
مي کرد. از اين رو، بهار برخالف صريح بخش ديگر 
نوشــتة خود که در آن تصريح مي کند فيالرتف با 
صداي بلند به رضاخان نهيب زده و او را موظف به 
اجــراي اوامر خود مي کند، در اينجا چنين وانمود 
مي کند که گويا فرماندهان روسي ناگزير بودند با 

وي مشورت کرده و او را متقاعد سازند!3
پانوشتها:

1- محمدتقي ملك الشــعرا بهار. تاريــخ مختصر احزاب 
سياســي ايران، انقــراض قاجاريه. ج 1. تهــران، 1323. 

صص 77-74.
2- همان. ص 77.

3- در تأييد اين مطلب، شواهد بسياري را در منابع تاريخي 
که در دورة پهلوي نوشته شدند و حتي در برخي از نوشته هاي 
امروزيان نيز مي توان نشان داد. براي نمونه، بهار مي نويسد: 
»در زمان وزارت جنگ سردارسپه، به مناسبت ديدن نمايشي، 
با جعفرقليخان سردار بهادر، وزير جنگ و گروهي ديگر در 
مدرســه ارامنه، همراه بودم. در استراحتي که بين دو پرده 
نمايش داشــتيم، سردار اســعد حرف سفر نظامي خود به 
آذربايجان را پيش کشيد و گفت که »در رکاب حضرت اشرف 
]=رضاخان[ به اردبيل رفتيم«. با اين گفته، وزير جنگ پاسخ 
داد که من در رکاب سرداراسعد بودم.« محمدتقي بهار. تاريخ 
مختصر احزاب سياسي ايران...، ج 1، ص 71. اين يك واقعيت 
است و امري طبيعي و عمومي است که افرادي که در ابتداي 
زندگي اهميتي نداشتند ولي بعداً از جهتي )علمي، سياسي، 
اقتصادي و...( مهم مي شوند، در دوران اهميت يافتن، زندگي 
بي اهميت و نادرخشان پيشين آنها، ناظر به همين موقعيت 
مهمشان بازکاوي مي شود و برايشان ريشه ها و شواهدي از 
اهميت کنوني در آن گذشــته کشف و بازتعريف مي شود. 
چنين افرادي اگر قدرت و حکومت داشته باشند، بازخواني  
گذشتة آنها بسيار آغشته به اغراق و مداهنه مي شود. صدها 
نفر دوران کودکي و جواني خود را با هيتلر و موســوليني و 
ناپلئون و... ســپري کردند و شايد در زمينه ها و مواردي از 
افراد يادشده مستعدتر و برجسته تر بودند ولي چون موقعيت 
سياسي اين افراد را نيافتند، هيچ گاه دوره هاي زندگي قبل از 
قدرت آنها بازکاوي نشد. چه تعداد افسراني که در قزاق در 
مقام اميرنويان و اميرتومان و ميرپنج و... فعاليت مي کردند و 
داراي استعداد و شايستگي ها و رشادت و سالمت نفس بودند، 
اما چون بعداً در جايگاه شاهي قرار نگرفتند، پيشينة هيچ کدام 
از آن افراد بازخواني نشد و در تاريخ دفن شد. اما چون دست 
تقدير رضاخان را رضاشاه کرد، بازخواني زندگي قبل از شاهي 
او ضرورت يافت. اين بازخواني در شــرايطي صورت گرفت 
که فرماندهاني که تا ديروز رضاخان در رکابشان بود اکنون 
بايد مي گفتند ما در رکاب حضرت اشرف بوديم! رضاخان در 
مقطعي در خانه و باغ مسکوني عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 
خدمت مي کرد و در زماني که فرمانفرما حاکم کرمانشــاه و 
فرمانده قشون غرب بود رضاخان نيز در آن قشون در رکاب 
فرمانفرما بود. دختر فرمانفرما نوشته است: »اگر پدرم براي 
حمل مسلســل ماکسيم جديدش به آدم قلچماقي محتاج 
نشــده بود، شايد سلسله پهلوي در ايران به وجود نمي آمد. 
در حوالي سال 1285ش پدرم در جنگ با ترک هاي عثماني 
يك مسلسل ماکسيم آلماني تهيه کرد. حمل اين مسلسل 
بــه آدمي تنومند نياز داشــت و در گارد پدرم آدم تنومند 
بي سوادي به نام رضا که از اهالي آالشت در شمال ايران بود، 
خدمت مي کرد. پدرم او را که سخت گوشه گير و اخمو ولي 
شــجاع و رک گو بود و قد يکصدونود سانتي اش در ديگران 
ايجاد ترس و احترام مي کرد، ابتدا درجه افسري داد و سپس 
مســئول حمل و نگهداري و استفاده از مسلسل کرد. از آن 
پس اين غول شــمالي را در گارد پدرم رضا ماکسيمي و يا 
رضا مسلسل صدا ميزدند.« دختري از ايران. خاطرات خانم 
ستاره فرمانفرماييان. ترجمه ابوالفضل طباطبايي. تهران، نشر 

کارنگ، 1377ش، ص 64.

صفحه 6
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت  ۱۴۰۱ 
۷ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۱۸

ضرورت رعایت اخالق 
در سیره سیاسی
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مابراساساحکاممشترکاخالقيجوامعانسانياینحقیقتراکشف
ميکنیمکههمهانســانهاازیکقّوهمشترکيبرايقضاوتاخالقي
برخوردارندوازآنجاکهانســانهادرمکاتبومحیطهايآموزشيو
پرورشيمتفاوتپرورشميیابندودارايمذاهبواندیشههايگوناگوني
هستند،نميتواندیدگاهمشترکشاندراخالقرامحصولعواملمذکور
دانستبلکهبایدآنرامحصولیکقّوهمشترکدرسرشتوطینت
انســانيآنهادانست،قّوهايکههمگانازآنبهرهمندهستند،حالما
نامآنرافطرتوشــماوجداناخالقيودیگريچیزدیگريمينامد.

دولت ايران هم تصويب خواهد کرد و انگليســي ها 
در اين کار همراهي مي کنند و سرهنگ رضاخان 

مأمور است شما را به انجام اين کار وادار نمايد.
سرهنگ کلرژه ناچار استعفاي خود را نوشت و 
سرهنگ استاروسلسکي را به جاي خود معين کرد، 
در اين موقع با تلفن به سرهنگ استاروسلسکي خبر 
دادند که کار تمام شــده و او به عمارت فرماندهي 
که ستاد لشکر هم در همان جا بود آمد و کار را به 

دست گرفت...«1
تقريبــاً اين همة آن چيزي بود که بهار دربارة 
برکناري کلرژه به قلم آورده اســت. شگفت آنکه، 
به رغم تصريــح بر نقش انگليســي ها در ماجرا و 
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رضاخان و کودتاي 1296 در لشکر قزاق

ما معتقديم به رغم انــکار خدا،  عالم غيب، 
وحي و حتي روح انســاني توسط برخي مکاتب 
بشري، انسان ها احکام اخالقي مشابه و يکساني 
را در مــوارد مختلــف صادر مي کننــد، همه 
انسان ها کشتن انســان های ديگر، تضييع حق 
حيات، آسايش و امنيت ديگران را ظلم و خالف 
اخالق مي شــمارند، شــکنجه کردن زندانيان،  
دزدي، خيانــت در اســتفاده از اموال عمومي، 

مي شود. و در غير اين صورت رفتاري خنثي 
و يا رذيله به حساب مي آيد. و از آنجا که حکم 
فطرت انساني در قلمرو اخالق کاماًل منطبق 
بر حکم دين است. تعاليم اخالقي برخاسته از 
فطرت و وحي هر دو يکديگر را تأييد کرده و 
دو منبع براي دريافت آموزه هاي اخالق عملي 
است؛ ولي عقل ناب يا فطرت در انسان هاي 
گوناگون همواره شــکوفا نيست از اين رو ما 
در کنــار ارزيابي فرامين عقل در باب اخالق 
سياست بايد سر انجام دستورات اخالقي دين 
را به داوري طلبيده و در مواردي که عقل ناب 
حکمي نمي دهد بايد به دين متوسل شويم.

بهره کشــي ناروا از کارمندان، زنان و کارگران را 
عملي ضداخالق مي شمارند، قتل و غارت اموال 
و تجاوز به زنان و اســيران جنگی را غيراخالقی 
می شــمارند، بی وفايی به پيمان ها و معاهدات 

سياسی را ناپسند می دانند. 
و حال آنکه طبق معيارهاي مادي و به حکم 
عقل خودکامه و  انديشه سياست بازاني که تنها 
آنچه را که براي خود منفعت داشــته باشد خير 
مي پندارد همه موارد مذکور در صورتی که منافع 

آنان را تأمين نکند شر محسوب می شوند. 
همه ظلم های مذکور نسبت به کساني که از 
اين ظلم به منافع خود مي رسند خير محسوب 

تصريــح بر فرماندهي فيالرتف بــر آترياد همدان 
و نقش انحصاري او در تســليم کــردن کلرژه، و 
همچنين تصريح بــه اينکه رضاخان نه تنها تحت 
فرمان فيالرتف و مأمور به اجراي دستورهاي صادره 
از سوي او بود، بلکه حتي شهامت و شجاعت الزم را 
هم براي اجراي فرمان فيالرتف نداشت به گونه اي 
کــه فيالرتف به او نهيــب زد، با اين همه، بهار در 
پي مطالب يادشده مي نويسد: »بدين ترتيب اولين 
کودتاي نخســتين پادشــاه دودمان پهلوي انجام 
گرفت«.2 صرف نظر از اينکه، از نظر علمي و بر پاية 
اصطالحات متعارف علوم سياسي، شايد در به کار 
بــردن تعبير کودتا براي برکناري کلرژه بايد تأمل 
کرد، اما اگر هم بشود چنين نامي بر آن واقعه نهاد، 
آيا با توجه به همين نوشتة بهار، مي توان آن کودتا 
را بــه نام رضاخان قلمــداد کرد و از آن به »اولين 
کودتاي نخستين پادشاه دودمان پهلوي« ياد کرد؟

اين تعبير بهار، از آن روســت که وي با نگاه به 
چهرة رضاشــاِه بعدي و تحت تأثير آن، از ماجراي 
برکناري کلرژه به دســت ســرهنگ فيالرتف، به 
عنوان »اولين کودتاي نخســتين پادشاه دودمان 
پهلوي« ياد مي کند. چنين ذهنيت و نگاهي را در 
جاي ديگري از همين نوشتة بهار نيز مي توان ديد. 
براي نمونه، مالحظه شــد که ايشان در بخشي از 
نوشته اي که نقل کرديم، آورده است: »]فيالرتف[ 
ســرهنگ رضاخان را به دفتر خــود خوانده او را 
متقاعد کرد که در اجراي نقشــه بــا او همکاري 
کند«. اين عبارت به خوبي نشــان از آن دارد که 
هيمنة رضاشاه به طور ناخودآگاه در ارزيابي بهار از 
موقعيت رضاخان قزاق سال 1296 تأثير گذاشته 
است. قانون حاکم بر سلسله مراتب نظامي، صدور 
امر از ســوي مافوق و اطاعت از سوي مادون است. 
ولــي گويا بهار هنوز نمي توانســت اين واقعيت را 
بپذيرد که رضاشاهي که در زمان حکومتش کسي 
را ياراي مشــورت کردن با او نبود، روزي تحت امر 


