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برای مطالعه ارجاعات وپانوش�تها به نسخه چاپی کتاب »شاه کلید انگلیسی« 
که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد ، مراجعه فرمایید . 

همچن�ان که کارآگاهان و »جاسوس�ان دولت ها« در ازای 
تحصی�ل اطالع�ات پول�ی دریاف�ت می دارند، ش�ما نیز برای 
اطالع از مطالبی که ارزش دانس�تن دارد، باید اجازه دهید تا 
کارآگاهان و »جاسوس�ان علم« پولی  دریافت دارند؛ کسانی 
که زوایای طبیعت را کشف می کنند، بیشتر مستحق این گونه 

مبالغ هستند.1
ِسرفرانسیس بیکن

ِسرفرانسیس بیکن: صدراعظم جاسوسان علم
ب��رای همه ما مهم اس��ت که بدانیم چگونه فیلس��وفان لیبرال، 
جاس��وس شدند یا چگونه »علوم انسانی« و »فلسفه« به ابزاری برای 
»منطقی کردن س��لطة سکوالریس��م« تنزل یاف��ت؟ وقتی از چنین 
مسأله بحث انگیزی سخن می رود، بی درنگ نگاه ما به کارکرد لژهای 

فراماسونری در پیدایش سه انقالب انگلستان )1689- 1688(، آمریکا 
)1776( و فرانسه )1789( دوخته می شود. چنین جست وجوی جذابی، 
البته همه فرضیات تاریخ تمدن غرب را به چالش می کشد و در برابر 
عصر روش��نگری اروپا عالمت س��وال های بزرگ��ی می گذارد؛ عصری 
که فلس��فة سیاس��ی انقالب های آن در انجمن سلطنتی ترویج علوم 
طبیعی لندن و اصحاب دایره المعارف فرانسه ساخته و پرداخته شد. 
هر دو محفل از پیشاهنگان علم مدرن بودند، بزرگترین فالسفة زمانه 
را گ��رد هم آوردند و البته هر دو را باید »برادران ماس��ونی« یکدیگر 
دانست2 که تنها یک »صدراعظم« بر قلمرو ذهنی شان حکم می راند: 

ِسرفرانسیس بیکن. 
بیکن، پدر علم مدرن و معرفت تجربی )پوزیتیویس��تی( که هم 
شاه انگلستان او را به مقام »صدرات عظمی« برگزید و هم »صدراعظم 
فالس��فه« عصر رنس��انس لقب گرفت، نخس��تین پایه گ��ذار تئوری 
ماس��ونی علم و »جاسوس��ی آکادمیک« است. نویسنده ای که همراه 
با کش��یش های متعصب مس��یحی علیه اسالم و قرآن شورید،3 آن را 
افس��انه های فاقد شعور خواند و »اسالم« را با »الحاد« برابر دانست،4 
اما برخی پژوهشگران مسلمان با ستایش از او نوشتند »بیکن در صدد 
بازسازی معارف دینی و الهی بود!«5 سیاستمداری ضدانقالب که برای 

شوالیة همجنس بازان و سلطنت طلبان
بیک��ن روز 22 ژانوی��ه 1561 در لندن به دنی��ا آمد، همان جایی 
که 3 قرن قبل تر ش��اهد ش��ورش اش��راف بود و از دل آن منشور کبیر 
)ماگناکارتا( درآمد تا شاه، »حقوق اشراف زادگان« و »نظام سرمایه داری« 
را به رس��میت بشناسد. این ش��ورش که به »انقالب اشراف انگلستان« 
تعبیر گش��ت، یگانه انقالبی است که »حقوق ش��هروندان« و »عدالت 
اجتماعی« در زمره مطالبات و ش��عارهای آن نبود؛ در واقع باید اولین 
کودتای راس��ت گرایانه در تاریخ انگلس��تان به شمار رود.13 از دیگر سو، 
لندن زادگاه تشکیالتِی فراماسونری هم هست، شهری که ماسون ها در 
آن با الهام از تعالیم فرقة ُرز- صلیبی س��اختار سازمانی خود را انسجام 
بخشیدند.14 این فرقه به عنوان یکی از نخستین فِرق ماسونی، در اوایل 
قرن ش��انزدهم با مارتین لوتر )1546- 1483( در آلمان ظهور کرد و 
برای جدایی دین از سیاست، برنامه »اصالح دینی« و »پروتستانتیسم 
مس��یحی« را پی��ش برد،15 اما در انگلس��تان قوام گرف��ت و از آنجا به 

کشورهای دیگر گسترش یافت.

در اوج یکه تازی اشراف و روزهای گسترش پنهانی فرقه ماسونی 
ُرز- صلیب��ی، بیک��ن میان لُرده��ای درباری زیس��ت، در خانواده ای 
نجیب زاده و دارای پیوندهای تنگاتنگ با خاندان سلطنتی. 16 پدرش، 
ِس��رنیکوال بیکن در 20 سال نخست حکومت ملکه الیزابت »ُمهردار 
اعظم سلطنتی« بود و مادرش با »خزانه دار سلطنتی« نسبتی نزدیک 
داش��ت. ملکه اغلب به ش��وخی، فرانس��یس را »ُمهردار« آینده خود 
مي خواند.17 خودش هم سیاس��ت را به فلس��فه ترجیح می داد. برای 
همین، در 15 س��الگی تحصیل فلس��فه را در ترینیتی کالج کمبریج 
ت��رک کرد و به رش��ته حقوق و قضاء رفت. س��پس بخت خود را در 
انتخابات انگلس��تان آزمود و در 22 س��الگی به نمایندگی مجلس از 
شهر تانتن رسید. 3 دوره پیاپی در پارلمان ماند و سال 1586 قاضی 

شد.18 هرچند خطیبی پرشور، حقوق دانی مبرز و نویسنده ای توانا بود 
تا جایی که مقامش را هم پای شکس��پیر پنداش��ته اند، ولی به سبب 
حمایت  چاپلوس��انه اش از ملکه در مقابل نارضایتی های مردم، خیلی 
زود منفور ش��د. حتی در برابر رهبر آزادیخواهان انگلستان یعنی لُرد 
اسکس، که بانی ترقی سیاسی اش بود، ناجوانمردانه ایستاد و لُرد را در 
محاکمه  ای ناعادالنه به پای چوبه دار کش��ید. صدها جلد کتاب علیه 
بیکن به س��بب نقش ویرانگرش در سرکوب آزادیخواهان نوشتند.19 
پاداش س��رکوبگری های خود را از ملکه با دریافت فرمان عضویت در 
دی��وان عال��ی قضایی گرفت و یک بار هم به خاط��ر قصیده ای که در 

ستایش الیزابت سرود، ملکه مزرعه ای گران قیمت را به او بخشید.20
از نگاه ویل دورانت، همین سرس��پردگی بیکن به س��لطنت راه 
را برای جاه طلبی های س��یری ناپذیر او گش��ود.21 تاب��ع اخالق نبود. 
فلسفه  اخالقش هم بیشتر طعم ماکیاولیسم می داد تا مسیحیت22 و 
خودش را بسیار مدیون ماکیاولی می دانست.23 سال 1595 به عنوان 
مشاورت ملکه الیزابت دست یافت. دوره حضور بیکن در دربار، مقارن 
با رونق بازرگانی و رشد اقتصادی انگلستان بود، با این حال تنها طبقه 
سرمایه داران از فواید آن بهره مند می شدند و هر روز اختالف طبقاتی و 
هرزگی اشراف درباری بیشتر به چشم می آمد.24 در میان نارضایتی های 
عمومی، سال 1603 جیمز اول، ملکه را از تخت سلطنت به زیر کشید و 
خود پادشاه انگلستان شد. با این حال اتفاقی عجیب افتاد. ِسرفرانسیس 
بیکن، این مدافع سرسخت ملکه، نه تنها در دربار ماند، بلکه قدرتش 
م��دام افزایش یافت. مورخان یکی از دالیل چنین اتفاق نادری را در 
مناسبات کثیف درون دستگاه سلطنتی جست وجو کرده اند. هرچند 
جان اوبری، بیوگرافی نویس مشهور انگلیسی، فرانسیس بیکن را یک 
»بچه باز« می داند،25 اما دانشنامه ویکی پدیا روایت های مستندی درباره 
رابطه جنسی او با شاه انگلستان و همجنس بازی  آنها را منتشر کرده 
است.26 حتی نویسندة کتاب حوادث مهم تاریخ انگلیس )چاپ 1884( 
علی رغم ستایش از بیکن، نمی تواند همراهی او را با فساد فزآیندة دربار 

جیمز اول نادیده بگیرد:
در زیر نفوذ مردان سوگلِي شاه ، میخوارگي و ارتشاء و همه گونه 
مفاسد در دربار جیمز به سیره عادي بدل شد. حتي »ِسرفرانسیس 
بیکن« به  رغم علم خود، راه این گونه کردارها را در میان اطرافیانش 
گش�ود.... حتی س�وگلی ها یکدیگ�ر را با نام ه�اي صمیمانه صدا 
مي زدند. نام باکینگهام »استیني«  ]آهو کوچولو[ بود و نام ولیعهد 

»چارلز کوچولو«. به پادشاه نیز »بابا و رفیق عزیز« مي گفتند.27

* در ایران، عبدالکریم سروش »فلسفه علم« را با تکیه بر رویکرد بیکن رواج داد و سیدمحمد خاتمی نیز او را 
راهنمای »انسان بالغ عصر جدید« معرفی کرد؛ البته همان انسانی که به قول ژان بودریار »محصول نبوغ شیطانی 
مدرنیته« است و خیال می کند با حذف دین می تواند هر بهشت مادی و آرمانشهر دلخواهی را روی زمین بسازد.

بقای س��لطنت خودکامة انگلستان به سرکوب وحشیانة آزادیخواهان 
پرداخت،6 اما سرلوحة روشنفکران آمریکایی و فرانسوی قرار گرفت؛7 
کسی که خود را وارث مارتین لوتر می پنداشت و فلسفه را از مذهب 
جدا س��اخت، اما بیش از همه آن را با »س��لطة سیاسی اشراف« گره 
زد؛ فیلسوفی که هوادار حکومت مطلقة الیگارشی بود،8 اما به عنوان 
پدر معنوی دموکرات ها و عملگرایان ستایش شد. از جان الک و رنه 
دکارت تا جان دیویی و آیزایا برلین را مدیون او خوانده اند.9 در ایران، 
عبدالکریم سروش »فلسفه علم« را با تکیه بر رویکرد بیکن رواج داد و 
سیدمحمد خاتمی نیز او را راهنمای »انسان بالغ عصر جدید« معرفی 
ک��رد؛10 البته همان انس��انی که به ق��ول ژان بودریار »محصول نبوغ 
شیطانی مدرنیته« است11 و خیال می کند با حذف دین می تواند هر 
بهشت مادی و آرمانشهر دلخواهی را روی زمین بسازد. سریال جنجالی 
الست )Lost( را که سال 2004 از تلویزیون ABC آمریکا پخش شد 
و سراسر آمیخته با اندیشه های ماسونی و تمسخر اسالم است، نسخه 
تصویری آرمانشهر ِسرفرانسیس بیکن در کتاب آتالنتیس نو می دانند.12

  

هنگام��ی که حاج امین الضرب، برای راه اندازی کارخانه برق- که یکی از 
خیابان های تهران موسوم به چراغ برق را روشنایی بخشید- مهندس روسی تبار 
را ب��ه کم��ک طلبید، هرگز گم��ان نمی برد این دانش آموخت��ه فنی، با افکار 
مارکسیستی خود، وارد عرصه سیاسی کشور شود، وی که به حیدر عمواوغلی 
شهرت داشت، بعدها با هدف کودتا در نهضت جنگل و ترور میرزا کوچک خان 
رهبر نهضت جنگل در کنار میرزا قرار گرفت، اما از آنجا که میرزا حاضر نبود به 
جز هویت اسالمی، شناسنامه دیگری برای نهضت ضداستعماری اش قائل شود؛ 
این دو به حالت اختالف بنیادین از یکدیگر جدا ش��دند. جدایی ایدئولوژیکی 
که باعث شد تا مورخان »حیدر عمواوغلی« را همدست و محرک اصلی خالو 
قربان و دارودس��ته اش در راه اضمحالل نهضت جنگل و تقدیم س��ر میرزا به 
رضاخان معرفی کنند. تجربه تلخ این خیانت و تکرار آن توس��ط حزبی مانند 
حزب توده که آشکارا، اعضای خود را در خدمت جاسوسی برای اتحاد جماهیر 
ش��وروی سابق قرار داده و از مسکو فرمان می گرفت، باعث شد تا مردم ایران 
علی رغم مخالفت با ش��اه، هیچ گاه به گروه هایی از این دست اعتماد نکنند؛ و 
این بی اعتمادی از خیانت »پیشه وری« که با هدف جدایی آذربایجان و انضمام 
آن به خاک شوروی به مدت کوتاهی در عرصه سیاسی کشور جلوه گر شد، تا 

روز فروپاشی اردوگاه شرق همیشه سیر صعودی پیمود.
گذشته از سرنوشت گروه مارکسیستی موسوم به 53 نفر که به زندان های 
رضاخان دچار ش��دند و به قتل نظریه پرداز این گروه به نام تقی ارانی توس��ط 
پزش��ک احمدی انجامید و حضور گاه و ب��ی گاه عناصر حزب توده در صحنه 
سیاس��ی ایران که به وزارت برخی از آنها در رژیم ش��اه نیز انجامید، نخستین 
گروهی که به شیوه مسلحانه رودرروی رژیم شاه ایستادند، توسط بیژن جزنی 
سازمان یافت، جالب اینکه پدر وی حسین جزنی در شمار افرادی بود که به 
فرقه دموکرات و »پیشه وری« پیوست و در جریان شکست این فرقه، به شوروی 

گریخت و در سال 1345 با تقاضای عفو از شاه به ایران بازگشت.
بیژن جزنی درمیان خانواده ای رش��د و نمو کرد که عموم آنها با گرایش 
مارکسیستی در خدمت شوروی و حزب توده قرار داشتند، حتی مادرش نیز 
در شمار سازمان زنان حزب توده بود. بیژن جزنی که درتحلیل هایش از قیام 
15 خرداد 1342 با عنوان شورش کور نام می برد)1( و از سوی دیگر خیانت های 
حزب توده را هم با تمام وجود احساس نموده بود، در ادامه راه به جبهه ملی 
پیوست، اما زمانی که احساس کرد سقف خواسته های اعضای جبهه ملی ایجاد 
رفرم در  نوع س��لطنت پهلوی دوم است، با حضور گروهی از دوستان خود در 
س��ازمان جوانان حزب توده و با هدف مبارزه قهرآمیز، نخس��تین هسته های 
چریکی جریان چ��پ را با حضور چهره هایی چون:  علی اکبر صفایی فراهانی، 
عباس سورکی ، سعید کالنتری، محمد چوپان زاده، حسن ضیاظریفی تشکل 
بخشید که بعدها با عنوان سازمان چریک های فدایی خلق ایران شهرت یافت.
اعضای این گروه زمانی به عضوگیری در میان دانشجویان پرداختند و اقدام 
به تهیه سالح کمری نمودند که تأمین کننده اسلحه آنها که فردی به نام آقایان 

بود  با شماره رمز 8837 و با نام مستعار غزنوی با ساواک همکاری داشت.)2(
بدی��ن ترتیب در س��ال 1346 اعضای این گروه ک��ه برای برطرف کردن 
تنگناهای مالی، س��رقت از بانک ها را در دس��تور کار خود قرار داده بودند، در 
مورخه 1346/10/19 در پی تحویل گرفتن سالح از آقایان به دام ساواک افتادند.

به دنبال بازداشت حسن ضیاظریفی در هنگام دیدار با احمد جلیل افشار و 
اعتراف آنها افرادی چون؛ صفایی فراهانی، صفاری آشتیانی، چوپان زاده، محمد 
مجید کیان زاده و سعید کالنتری تحت تعقیب قرار گرفتند. بازماندگان این گروه 
ابتدا راه فرار به عراق را در پیش گرفتند که در این میان گروهی از مرز گذشتند 
و گروهی به دام ساواک گرفتار آمدند و بدین ترتیب گروه جزنی از هم پاشید.

یکی از ش��کنجه گران س��اواک به نام تهرانی که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی دستگیر و محاکمه شد، در اعترافات خود ضمن اشاره به گروه 9 نفره 

بیژن جزنی یادآور شد:
»پ��س از ترور رضا زندی پور رئیس کمیته مرکز ش��هربانی و راننده اش 
در اواخر س��ال 1353... یک روز در 7 فروردین 54 ]13[ محمدحسن ناصری 
معروف به عضدی مرا به اتاق خود خواس��ت و گفت قرار است عملیاتی انجام 
ش��ود که آقای ثابتی گفته شما هم باید در عملیات باشید، پرسیدم چیست؟ 
گفت فضولی نکنید... در روز 29 فروردین رضاعطارپور تلفنی به من اطالع داد 
که کاظم ذواالنوار)3( را به بازداشتگاه اوین منتقل نمایم. در آن موقع سرهنگ 
وزیری رئیس زندان اوین بود... ساعت 2/5 به رستوران رسیدم. رضا عطارپور، 
محمدحسن ناصری، پرویز بهمن فرنژاد معروف به دکتر جوان،)4( سعدی جلیل 
اصفهانی معروف به بابک، ناصر نوذری معروف به رسولی و محمدعلی شعبانی 
معروف به حس��ینی هم تقریبا همزمان با من آمده بودند... عطارپور گفت:... 
جزئیات کار را ثابتی بررسی کرده و تصویب شده و سرهنگ وزیری در جریان 
قرار گرفته و باید همان طور که آنها در دادگاه های انقالبی خود وقت و بی وقت 
تصمیم به ترور می گیرند، ما هم چند نفر از اعضای این سازمان ها را بکشیم...
... ما در قهوه خانه اکبر اوینی در نزدیکی بازداشتگاه اوین منتظر می شویم 

و با سرهنگ وزیری به محل می رویم.
رس��ولی و حس��ینی زودتر حرکت کردند و بعد از نیم س��اعت به سوی 
قهوه خانه راه افتادیم و به قهوه خانه رسیدیم، رسولی و حسینی لباس زندانیان 
را تحوی��ل گرفته ]بودند[... س��رهنگ وزیری خود را آم��اده کارزار با عده ای 
کرده بود که هم دستشان بسته بود و هم چشمشان... زندانیان را پیاده کرده 
و ردیف روی زمین نش��اندند... اولین کسی که رگبار مسلسل را به سوی آنها 
بس��ت س��رهنگ وزیری بود... و همین طور رگبار بستند و بعد سعدی جلیل 

اصفهانی باالی سر همه رفت و تیر خالص را شلیک کرد.« )5(
�������������������������������������������������

1- ر.ک: به پرونده جزنی، ج 2، صص 99-101.
2- شاهدی، مظفر، ساواک، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی.

3- مهندس س�یدکاظم ذواالنوار در س�ال 1326 در خانواده ای روحانی در شهر شیراز 
متولد ش�د. وی در همان اوان نوجوانی با فرهنگ قرآنی در جلس�ات تفس�یر و قرائت 
قرآن و جلس�ات دینی آشنا ش�د، بدین سبب هنگامی که در سال 1346 در دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تهران راه یافت با بنیانگذاران سازمان مجاهدین آشنا شد و تا پیش 
از تغییر ایدئولوژیک منافقین و انحراف به س�مت مارکسیس�م، صادقانه از ارزش های 

اسالمی، دفاع می کرد.
4- وی پس از فرار به آمریکا در جریان انقالب اس�المی، به همکاری با س�ازمان س�یا 
و بخش فارس�ی رادیو آمریکا پرداخت و باجناق خود احمد بهارلو را به ریاس�ت بخش 

فارسی رادیو آمریکا منصوب کرد.
5- حسن پور، قاسم، شکنجه گران می گویند، نشر موزه عبرت، صص 180-182.

* نخستین گروهی که به شیوه مسلحانه رودرروی 
رژیم شاه ایستادند، توسط بیژن جزنی سازمان یافت، 

جالب اینکه پدر وی حسین جزنی در شمار افرادی 
بود که به فرقه دموکرات و »پیشه وری« پیوست و در 

جریان شکست این فرقه، به شوروی گریخت و در 
سال 1345 با تقاضای عفو از شاه به ایران بازگشت. 
بیژن جزنی درمیان خانواده ای رشد و نمو کرد که 

عموم آنها با گرایش مارکسیستی در خدمت شوروی و 
حزب توده قرار داشتند.

ش�رکت مخاب�رات اس�تان فارس در نظر دارد نس��بت ب��ه خری�د 30 ع�دد HEAT RECOVERY و 30 عدد 
FREECOOLING از طریق مناقصه عمومی به صورت صددرصد ریالی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی 
و مهندسی و اجرایی کشور به صورت یکجا یا جداگانه اقدام نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان حقوقی داخلی 
واجد ش��رایط که دارای تاییدیه از ش��رکت ارتباطات س��یار ایران در منطقه جنوب و اعالم تجهیزات مطابق با شرایط فنی 
و اقلیمی اس��تان فارس می باش��ند دعوت به عمل می آید پس از نشر آگهی در س��اعات اداری به اداره خرید و قراردادهای 
این ش��رکت واقع در خیابان قصردش��ت نبش خیابان ولی عصر)عج(- ساختمان مرکزی ش��رکت مخابرات استان فارس- 
طبقه اول )تلفن: 6112078- 0711( مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال )دویس��ت هزار ریال( به حس��اب شماره 
1567891005 و کد شناس��ه 2400480508122 بانک ملت ش��عبه سراس��ری جام، اس��ناد مناقصه را دریافت و پس از 
بررس��ی کامل با توجه به مفاد آن و تاریخ های ذیل، کلیه صفحات اس��ناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد 
قیمت خود حداکثر تا س��اعت 15 روز دوش��نبه مورخ 92/2/23 به نش��انی مذکور واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت 

نمایند، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد درج شده است.
ضمنا اس��ناد مناقصه بر روی پرتال این ش��رکت )WWW.SHIRAZTEL.CO.IR( به صورت رایگان قابل دسترس 

می باشد.
شرایط مناقصه:

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 84/000/000 ریال
2- تاریخ شروع فروش اسناد: از تاریخ انتشار آگهی

3- تاریخ پایان فروش اسناد: تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 92/2/23
4- زمان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/2/23

5- تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب و ج روز سه شنبه مورخ 92/2/24 ساعت 14 اتاق کمیسیون معامالت
- پیشنهاددهنده، مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر، مطابق مقررات تسلیم و یا مبلغ مذکور را به صورت 
ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت مخابرات استان فارس تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.

تذکر: به پیش��نهادهای فاقد س��پرده، سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و یا فاقد 
امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه شماره 92/4
شرکت مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

خواهان منوچهر نوروزی فر دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 
صالح س��الئی و محمد محامید س��لطانی به خواس��ته الزام به 
تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اهواز 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجدهم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اهواز واقع در اهواز- بلوار قدس )لشکر(- 
روبروی دادس��رای نظام- مجتمع قضایی قدس )حوزه ش��ماره 
2( ارجاع و به کالس��ه 9109986195600531 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن1392/3/26 و ساعت 12:45 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

ابالغ وقت رسیدگی

منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان اهواز- سیدمرتضی موسوی

اهواز-بلوار قدس )لشکر(- روبروی دادسرای نظام- مجتمع قضایی 
قدس )حوزه شماره 2(

موض�وع مناقص�ه: تهیه، طبخ، توزیع، س��رو و بس��ته بندی غذای 
کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز در تاسیس��ات تقویت فش��ار و 

مرکز بهره برداری سردشت زیدون
مبلغ برآورد تقریبی انجام کار: 2/701/119/919 ریال

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 14/604/000 ریال براس��اس 
آیین نامه معامالت دولتی

نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه 
نقد به حساب شرکت انتقال گاز- منطقه ده عملیات انتقال گاز

مهلت تحویل اسناد به مناقصه گران: 10 روز پس از انتشار آگهی 
دوم

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 14 روز پس از پایان مهلت تاریخ 
تحویل اسناد به واجدین شرایط

تاریخ گشایش پاکات مالی: 92/3/8
م�دت اعتب�ار پیش�نهادات: 3 ماه و قابل تمدید ب��رای یک دوره 

3ماهه دیگر
نش�انی و تلف�ن مناقصه گزار و محل دریافت اس�ناد: بوش��هر- 
بلوار رئیس��علی دلواری- خیابان شهید عاش��وری- روبروی درمانگاه 

فرهنگیان- ساختمان مرکزی منطقه ده عملیات انتقال گاز
صندوق پستی: 3555- امور پیمان ها

مناقصه گ��ران می توانن��د جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت
 www.nigc-dist10.ir و س��ایت www.shana.ir و س��ایت 
http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 2533441-3 

داخلی 5107 تماس حاصل فرمایند.

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی
کد فراخوان: 
1/324/059

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه ده عملیات انتقال گاز

نوبت دوم

شماره مناقصه: 88920001

روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح 
ذیل اعالم می دارد. در صورت تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با 

پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور »دوره یکساله«

توضیحات
1� آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید.
3- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

4- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

تلفن: 02133913238   نمابر: 02133910922 پست الکترونیکی: int-affairs @ kayhannews.ir  سامانه پیام کوتاه: 30001220121284

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
آمریکا- کانادا- ژاپناروپا

آفریقا- اقیانوسیه

سفارشیعادیسفارشیعادیسفارشیعادی

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهکیهان فارسی

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهکیهان انگلیسی

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهکیهان عربی

3/700/0006/160/0004/580/0007/030/0006/540/0008/860/000هفتگیمجله زن روز

3/700/0006/160/0004/580/0007/030/0006/540/0008/860/000هفتگیکیهان ورزشی

3/450/0005/910/0004/330/0006/780/0006/290/0008/610/000هفتگیکیهان بچه ها

534/000829/200639/600933/600874/8001/153/200دوماهانهکیهان فرهنگی

مشخصات مشترک:
Name:.............................................................................................................................................................. 
Address :....................................................................................................................................................................................................................................................................

        .....................................................................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................

مشخصات متقاضی:
نام و نام خانوادگی: ............................................ مبلغ پرداختی: .................................... نشریه .............................. به مدت: ............................. ماه  کدپستی: ....................................
تلفن ثابت: ................................................ تلفن همراه: ....................................................... پست الکترونیکی .......................................................................................................................
آدرس پستی: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

واحد آبونمان 
روابط بین الملل موسسه کیهان

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 90/9/20 شرکت مزبور که در تاریخ 91/8/24 واصل 
گردید موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی 
10100608069 بس��مت بازرس اصلی و ولی اله کریمی 
به کدملی 0040847691 بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء 
هیئت مدیره به مدت 2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
محسن اکبری به کدملی 0453417442 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و هادی اکبری به کدملی 0453719090 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اکبری به کدملی 

0042740721 به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت توسعه 
مبادالت بازرگانی بین المللی 

ره رشد سهامی خاص ثبت شده
 به شماره 93476 و  

شناسه ملی 10101375839

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1391/10/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- خانم زهره خیرآبادی به شماره ملی 0063831041 
به عنوان بازرس اصلی، آقای حسینعلی اعظمی به شماره 
مل��ی 0077052927 به عنوان ب��ازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
3- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/10/5 به قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
آقای اصغر رضائی به شماره ملی 1530567513 و خانم 
نس��ترن سمیعی به ش��ماره ملی 0321591046 و خانم 
س��میه میرزایی به ش��ماره ملی 1530354110 و آقای 
محسن مجتهدی به شماره ملی 0057045208 تا تاریخ 

.1393/10/5
در تاریخ 1391/12/1 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت آرمان 
پویش طب سهامی خاص 

به شماره ثبت 283927 و 
شناسه ملی 10103203810

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

ِسرفرانسیس بیکن؛ صدراعظم انگلیس درقرن شانزدهم وپایه گذار 
تئوری »جاسوسی آکادمیک«

شماره پرونده: 9209982250400068
خواهان/قنبر علی گل وردی دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان/ رضاباقرزاده 
و مسکن و شهرس��ازی گرمسار و شهرداری گرمسار به خواسته مطالبه طلب 
تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان گرمس��ار نموده که جهت رس��یدگی 
به ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان گرمس��ار واقع در استان 
سمنان- گرمسار- بلوار شهید بهش��تی- دادگستری شهرستان گرمسار- کد 
پستی: 3581751157 تلفن: 17-4224816 )کد 0232( ارجاع و به کالسه 
9209982250400068 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/3/26 و 
ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده رضاباقرزاده و 
درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امورمدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان گرمسار-شقاقی 150م الف

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب اهواز
2- موض�وع مناقصه: خرید 7000 متر لول��ه پلی اتیلن تکجداره فاضالبی 
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3- نام دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه

4- مدت تحویل کاال: یک ماه
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 75/000/000 )ریال(

6- مهلت و زمان دریافت اسناد: از تاریخ 92/2/14 لغایت 92/2/21
7- مح�ل دریافت اس�ناد: اهواز- کیانپارس- خیاب��ان پنجم غربی- نبش 

خرداد )مدیریت قراردادها(
8- مهلت و زمان تحویل اسناد: از تاریخ 92/2/22 لغایت 92/2/31 

9- قیمت اس�ناد و نح�وه واریز وجه: به مبل��غ 250/000 ریال که باید 
به ش��ماره حس��اب 0102952722001 نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول 
کیانپارس اهواز کد شعبه 2307 )قابل واریز در کلیه شعب( در وجه شرکت 
آب و فاضالب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
10- مح�ل تحویل اس�ناد: دفتر حراس��ت و امور محرمانه ش��رکت آب و 

فاضالب اهواز به نشانی: اهواز-کیانپارس- خیابان 5 غربی- نبش خرداد
11- محل و زمان گش�ایش پیش�نهادها: زمان گش��ایش پ��اکات )الف و 
ب و ج( در دفتر مدیریت قراردادهای ش��رکت آبف��ا اهواز در تاریخ 92/3/1 
راس س��اعت 10می باشد، ضمنا حضور ش��رکت کنندگان یا نماینده آنان در 
روز بازگش��ایی پاکات بالمانع می باش��د، مناقصه در نوب��ت اول با حداقل 2 

شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.
12-محل تامین اعتبار: جاری

13- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
14- کلی��ه ش��رکت های حقوق��ی اع��م از تولیدکنن��دگان )دارای پروان��ه 
بهره ب��رداری( و تامین کنن��دگان )نمایندگان مجاز و رس��می از کارخانجات 
تولیدی( می توانند در مناقصه فوق ش��رکت نمایند و به پیش��نهادهای فاقد 
امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقض��اء مدت مقرر در 
مناقصه واصل ش��ود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. ضمنا برای کسب 

اطالعات بیشتر می توان با شماره 3386509-0611  تماس گرفت.

شرکت آب و فاضالب اهواز

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
به شماره 110/10720

نوبت اول

AWW.CO.IR
روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب اهواز

در پرونده کالس��ه 910553/م.ش اجرای احکام مدنی ش��ورای حل اختالف قزوین آقای علیرضا 
نیک روش محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و سایر خسارات 
قانونی در حق آقای پرویز عبدالخالقی محکوم له جهت استیفای حقوق خود تقاضای توقیف ملک 
محکوم علیه که عبارت است: 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه قطعه 207 تفکیکی سهم االرث 
علیرضا نیک روش از ملکی مرحوم محمدعلی نیک روش از پالک ثبتی 212 فرعی از پالک 3157 
اصلی بخش 4 قزوین دارای یک کنتور آب و یک کنتور گاز و یک کنتور برق به متراژ عرصه 250 
مترمربع کاربری مس��کونی به آدرس قزوین خ ش��هید بابائی کوچه 15 نبش بانک ملی پالک 2/1 
را نموده و س��پس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده اس��ت که این اجرا پس از 
طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توس��ط محکوم علیه قصد دارد در مورخه 92/2/31 
روز سه شنبه ساعت 12 در محل اجرای احکام شورای حل اختالف قزوین از طریق مزایده عمومی 
مل��ک توقیفی محک��وم علیه را به قیمت پایه 5/000/000/000ریال را به فروش برس��اند طالبین 
و خری��داران می توانند در زمان مزایده حضورا ش��رکت نمایند بدیهی اس��ت ملک مورد مزایده به 
کس��ی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد کند و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد 
پیش��نهادی خود را در روز مزایده نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حس��اب سپرده 
دادگس��تری واریز نماید و در صورت عدم تایید مزایده توس��ط ش��عبه محت��رم صادرکننده حکم 
تقاضای انتقال مالکیت ملک را نماید و پس از تایید مزایده توس��ط ش��عبه محترم مبلغ 10 درصد 
واریزی به خریدار مس��ترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر 
به حس��اب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت مراسم مزایده با رعایت 

مواد قانون اجرای احکام اجرا خواهد شد.
مدیراجرای احکام مدنی شورای حل اختالف قزوین- اصغر افتخاری

»آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول«

پروانه دائم داروسازی دکتر ش�جاع الدین والئی خیابانی فرزند 
میرکمال به ش��ماره شناسنامه 1229 صادره از تهران متولد 1347 و 
به شماره 8/31911/ک به تاریخ 1376/10/14 مفقود گردیده است.

ل��ذا به موجب ای��ن آگهی پروان��ه مذکور ابطال می ش��ود و از یابنده 
خواهش��مند اس��ت مدارک فوق را به دفتر اداره کل صدور پروانه های 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تسلیم نماید.


