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حزب دولت ساخته

روزنامه نوروز ارگان رسمى حزب مشاركت با انتشار متنى از عباس 
عبدى )از اعضاى حلقه كيان و آيين( چنين القاء كرد كه حكومت دينى 
به آخر خط رس��يده و جامعه رو به زوال اس��ت. عبدى نوشت: »مطالعات 
انجام شده از سوى مراكز معتبر علمى كشور نشان مى دهد كه چسب و 
َمالت اجتماعى جامعه در حال ُسست شدن است. چسبى كه افراد را به 
يكديگر، به دولت و حكومت، به تاريخ و هويت جامعه خويش پيوند مى دهد 
و در چنين پيوندى است كه شخصيت و ارتباط اجتماعى شكل مى گيرد 
و هويت سياسى داراى مفهوم ارزش عينى مى گردد«.77  همين روزنامه در 
مطلب��ى ديگر از عب��اس عبدى، حكومت دينى را به مثابه دش��تى 
مى پندارد كه سرس��بزى و رودهاى آن در حال خشك شدن است و اين 
چنين روحيه يأس و نااميدى را القا مى كند: »جامعه ما همچون دش��تى 
اس��ت كه سرچش��مه آب آن كوههاى بلند و سر به فلك كشيده تاريخ و 
فرهنگ اين سرزمين است كه همواره با آب شدن نسبى آن، رودهاى پرآبى، 
روانه اين دشت حاصل خيز مى كند. اّما چند صباحى است كه خشكسالى و 
گرما اين كوهها را درنورديده و دير يا زود سيل ناشى از آب شدن كوههاى 
يخى به نقمت مى گرايد و پس از چندى نه از آن كوههاى يخچالى س��ر 

به فلك كشيده خبرى است و نه از آن دشت سبز«.78 
حزب مشاركت على رغم ادعاى پيروى از خط امام)ره(، در مقابل اين 
انديشه ايشان كه اسالم را دين سياست و هدايت مى دانستند و مى فرمودند: 
»اس��الم دين سياست است، با تمام ش��ئونى كه سياست دارد. اين نكته 
براى هركس كه كمترين تدبّرى در احكام حكومتى، سياس��ى، اجتماعى 
و اقتصادى اس��الم بكند، آشكار مى گردد. پس هركه را گمان بر اين رود 
كه دين از سياست جداست نه دين را شناخته و نه سياست را«79ايستاد 
و افكار ليبرالى و سكوالرى را ترويج نمود. روزنامه خرداد با مديرمسئولى 
عبداهلل نورى به نقل از محمد مجتهد شبس��ترى، نه تنها نهاد دين را از 
حكومت جدا دانست، بلكه اين تفكيك را از خصوصيات حكومت مورد نظر 
پيامبر )ص( برشمرد. شبسترى نوشت: »نهاد دين از نهاد حكومت جداست 
و پذيرش امر حكومت توسط پيامبر به خاطر اقتضائات زمان بوده است. 
لذا پس از تحوالت فرهنگى � اجتماعى توسط پيامبر مى بينيم كه اين دو 
نهاد از هم تفكيك شدند«.80  روزنامه شرق گفتارى از ابوالقاسم فنايى را 
به چاپ رس��اند كه ضمن پاسداشت سكوالريسم، آن را ادعاى متواضعانه 
دانس��ت. اين روزنامه آورد: »جدا كردن قلمرو امور غيردينى يا فرادينى از 
قلمرو امور دينى به معناى راندن دين به ساحت فردى و منع آن از دخالت 
در عرصه عمومى زندگى نيست. بلكه به معناى وجود چارچوبى عقالنى و 
فرادينى براى نحوه دخالت دين در عرصه خصوصى و عمومى است كه اين 
چارچوب، حقوق ويژه و برتر مورد ادعاى دينداران و روحانيان و قيم مآبى 
و پدرس��االرى و در يك كالم استبداد دينى را نفى مى كند. سكوالريسم 
معت��دل و حداقلى، ادعاى متواضعانه دارد و آن عبارت اس��ت از ضرورت 

تفكيك قلمروى دين از قلمروى امور فرادينى«.81 
در روزنام��ه عصر آزادگان محس��ن كديور)روحانى نماى به اصطالح 
روش��نفكر( منظور خود از اعتقاد به جدايى دين از سياست را ريشه كنى 
نظام واليت فقيه اعالم كرده و چنين نوشت: »من خواهان جدايى دين از 

دولت و خواهان ريشه كن كردن نظام واليت فقيه هستم«.82 
روزنامه شرق به قلم )روحانى نماى به اصطالح روشنفكر( فقه را امرى 
فاقد ويژگى كش��وردارى دانسته و چنين مرقوم داشت: »سياست در فقه 
ترسيم مى شود، اّما فقه امرى حقوقى نيست كه بتوان به وسيله آن سياست 
و كش��ور را اداره كرد. فقيه در حوزه سياس��ى حق ويژه اى ندارد، اّما يك 

مغالطه بسيار جدى در اين حوزه اتفاق افتاده است«.83 
 ماهنامه آفتاب در مطلبى از جالل رستمى تنها راه توسعه و پيشرفت 
جامعه ايرانى را تمس��ك و عملى كردن تز جدايى دين از سياست عنوان 
كرده و معتقد اس��ت: »هيچ جامعه ُمدرنى بدون جدايى دين از حكومت 
نتوانس��ته است به طور واقعى ش��كل بگيرد. خواست جامعه براى ُمدرن 
شدن با سّد يك حكومت مذهبى روبه رو شد. سالهاست كه پروسه جدايى 
دين و رهايى از قيموميتهاى ايدئولوژيك شروع شده و بايد خود را از قيد 

تعصبات نجات داد«.84 

اكبر گنجى در مقاله اى كه روزنامه دولتى ايران آن را به چاپ رسانيد 
يكى از پيامدهاى جامعه مدرن را جدايى دين از سياست دانسته و اظهار 
كرد: »در يك جامعه مدرن، جدايى دين از سياست يك امر بديهى است. 

وقتى شما جامعه را مدرنيزه كنيد، اين جدايى پيش خواهد آمد.«85 
روزنامه شرق به قلم نرگس ابراهيمى، طرح و عمليات اصالح طلبان 
در دوم خرداد 76 را افشا و راه خروج كشور از مشكالت را خروج دين از 
حكومت و سياست معرفى كرد: »اكنون پس از 25 سال، اصالح طلبان راه 
خروج از مشكالت را در خروج دين از صحنه حكومت و سياست يافته اند؛ 
زي��را دخالتهاى دين در امر حكومت، عمال موجب انزواى دين در جامعه 
و هدايت آن به س��وى سكوالريسم اس��ت كه دموكراسى مى تواند در آن 

پرورانده شود«.86 
در دوران حاكميت حزب مشاركت، برخى مطبوعات آنان پا را فراتر 

نه��اده با نف��ى حق حاكميت الهى، حكومت و والي��ت را امرى مردمى و 
دنيوى دانس��ته و حكومت دينى را غيرقابل اثبات و غير عقاليى معرفى 
كردند. روزنامه عصر آزادگان با چاپ مطلبى از كارن آرمسترانگ و ترجمه 
ش��هرام عديلى پور، وجود خداوند را ب��ه عنوان منبع حكومت دينى نفى 
كرده و نوش��ت: »براى پرورش يك تجرب��ه معنوى نياز به اعتقاد به يك 
خداى ماوراءالطبيعى نداريم. خلقت ما چنان است كه با فقدان يك تجربه 
معنوى، منبع ديگرى را جايگزين مى كند. موسيقى، ورزش و حتى بازيهاى 
كامپيوترى مى تواند تبديل به مذهب همه گروهها شوند و اينها بى شباهت 

به اسطوره هاى كهن اديان نيز نيستند«.
ماهنام��ه آفتاب به قلم محمد مجتهد شبس��ترى، حق حاكميت و 
حكومت دينى را براى خداوند متعال مردود دانسته و بيان داشت: »حق 
يك موضوع انسانى است و تنها در باب انسان و با وجود ضمانت اجرايى 
معنا پيدا مى كند و اين در مورد خدا نمى تواند معنا و مصداق داشته باشد. 
به اين جهت نمى توان گفت خداوند، حق حاكميت در معناى حقوقى آن 
را در جامعه دارد. در قرآن مجيد هم تعبيرى دال بر اين وجود ندارد«.87 
روزنامه شرق به قلم محمدصادق تهرانى، قرآن و سّنت را غيرقابل اثبات 
دانس��ت و نوش��ت: »چطور قرآنى كه مفسر خودش و آيين و افصح و انور 
همه چيز اس��ت، نيازمند بيان ديگر است. آيا بيان رسول مهم تر است يا 
بيان خدا؟ پس احتياج به سّنت رسول اهلل  )ص( در بُعد معنا كردن آيات، 

دال قرآن نيست«.88 

روزنامه خرداد با چاپ مطلبى از عزت اهلل سحابى )عضو ارشد نهضت 
آزادى و ملى � مذهبى ها( هر نوع حكومت مبتنى بر تفاهم مردم را حكومت 
مورد رضاى خداوند بيان داشته و نوشت: »به گفته امام على )ع( هر شيوه 
حكومتى كه مردم بر آن تفاهم كنند، همان مورد رضاى خداوند است و 

تفاهم دينى و غيردينى معنا ندارد«.89 

روزنامه صبح امروز با مديرمسئولى سعيد حجاريان )عضو ارشد جبهه 
مشاركت( نيز با رّد آيات قرآن در خصوص حضرت يوسف )ع( مرقوم كرد: 

»صحت قصه حضرت يوسف )ع( در قرآن كريم از محاالت است«.90 
روزنامه ايران با متهم كردن ائمه معصومين  : منشأ حكومت دينى را 
مردم و نه خداوند برشمرده و عنوان داشت: »على   )ع( حكومت و واليت 
را يك امر مردمى و امانتى از س��وى مردم حكومت شونده تلقى مى كند، 

نه از طرف خدا«.91 
روزنام��ه عصر آزادگان با انتش��ار گفتارى از عبدالكريم س��روش از 
تئورى پردازان حزب مشاركت، اساس اعتقادات در حكومت دينى، يعنى 
خداوند را مورد هجمه قرار داده و بيان داشت: »دو طايفه شّك نمى كنند. 
يكى طايفه اى كه برتر از ماس��ت و آن خداوند اس��ت و ديگر طايفه اى كه 

فروتر از ماست و آن حيوانانند«.92 
روزنام��ه صب��ح امروز اصل امام��ت و واليت ائمه را ك��ه از پايه هاى 
اساس��ى حكوم��ت دين��ى در اس��الم مى باش��د ، اين گون��ه نف��ى كرد : 
 »پيامب��ر)ص( رف��ت و هيچ فردى را به جانش��ينى خ��ود انتخاب نكرد.

امام حسين )ع( جانشين پدر خود نبود«.93 
روزنامه ش��رق در مطلبى از محسن كديور با طرح سؤاالت انحرافى، 
تشكيل حكومت دينى براساس احكام شرعى و اعتقادى و سّنت را غيرقابل 
قبول دانست و عنوان كرد: »آيا احكام حقوقى و شرعى جزء احكامى است 
كه در زمان حاضر هم اجرايش مى تواند عادالنه و عاقالنه تلقى شود؟! آيا 
آيات و احكام قرآنى، اجرايش دائمى است يا مبتنى بر يك زمان محدود؟ 
آيا نس��بت به شرايط و دوره هاى مختلف مى تواند متغير باشد؟ وابستگى 

به تفاسير گذشته در اين حوزه ها ما را اقناع نمى كند«.94 
نش��ريات و مطبوعات دوم خردادى بويژه وابسته به حزب مشاركت، 
حّت��ى حكومت دينى را از زاويه اى ديگر مورد هجوم قرار داده و با تبليغ 
اعتقاد ب��ه چند دينى و تعدد اديان و پلوراليزم دينى، حقانيت حاكميت 

دين اسالم را هدف قرار دادند.
ماهنامه كيان متشكل از تكنوكراتهاى به اصطالح روشنفكر، متنى را 
از محمد مجتهد شبسترى منتشر كرد كه در آن، سّنت را به عنوان يكى از 
اصول اعتقادات، در باب حكومت دينى نفى نمود. اين نشريه اظهار داشت: 
»در مسايل حكومت و سياست، فعل و قول معصوم حجت نيست. كتاب 

الهى و سخن پيامبر همواره تفسيرهاى متعددى برمى دارد«.95 
ماهنامه آفتاب به قلم محمدتقى فاضل ميبدى تعبير ُسُبل در قرآن را 
به تعداد اديان معنى كرده و نوشت: »نمى توان گفت كه يك مسيحى كه 
خدا را مسيح متجسم مى بيند و در برابر آن سر مى سايد، رستگار نيست 
چون به گزاره هاى يك مس��لمان اعتقاد ندارد. قرآن مالك رس��تگارى را 
ايمان به خدا و معاد مى داند و اكثر انس��انها را ولو اديان مختلف داش��ته 

باشند، با تعبير سبل رستگار مى داند«.96 
برخى ديگر از مطبوعات، فلسفه حكومت دينى را فاقد تفكر فلسفى 
و عقالنى مى پندارند و برخالف فلس��فه سياسى اسالم كه هدف حكومت 
دينى را تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر ش��كل و سامان نمى داند، بلكه 
امور جامعه و روابط و مناسبات آن را مطابق با احكام و اصول و ارزشهاى 
دينى عنوان مى كند و اين مهّم عقالنى اقتضاء مى كند كه حاكميت دينى 
در عين برخوردارى از توانايى الزم در عرصه مديريت، آشناترين مردم به 

حكم خداوند باشد، را مورد هدف قرار دادند.
روزنامه عصر آزادگان به قلم حس��ين بشيريه در اين باره نوشت: »تا 
قبل از دوم خرداد 1376 تفكر حاكم بر ايران تفكر س��نت گرايى و فقهى 
بود كه تركيبى از مذهب و سياست با قداست قدرت سياسى بوده است. 
اي��ن تفكر خالى از فكر فلس��فى و عقلى اس��ت كه بع��د از خرداد 1376 

حاكميت يافته است«.97 
هفته نامه هاجر نيز از قول حبيب اهلل پيمان نوش��ت: »قرآن قابل 
نقد عقلى و تجربى است و خود قرآن نيز در بسيارى از آيات دعوت به 
آن نموده اس��ت«.98  اين هفته نامه در مقاله اى به قلم لطف اهلل ميثمى 
حكومت دينى را كه در جمهورى اسالمى ايران حاكم است ، نوعى التقاطى 
دانسته و مدعى شد: »تركيب جمهورى اسالمى التقاطى است. جمهورى 
افالطون با اسالم محمدى باالخره يك التقاط است. آدم همه جا ممكن 

است به دام التقاط بيفتد«.99 
ماهنامه كيان، گفتارى از عبدالكريم سروش تئوريسين حلقه هاى 
كيان و آيين و حزب مش��اركت را منتش��ر كرد كه در تقابل حكومت 
دين��ى و تمدن جديد غربى، تفكر غال��ب را به تمدن غرب ذكر كرده 
و بيان داش��ت : »كار اساس��ى پيامبر آن بود كه اعراب را دچار بحران 
هويت نمود و آنها را هويت نو بخشيد. امروز نيز تمدن متجدد غرب، ما 
مسلمانان را دچار هويت نموده و دين توانايى رويارويى با تمدن جديد 

غربى را ندارد و تنها منجى، عقالنيت مستقل است«.100 
روزنامه ايران به قلم محمد كاظم محّمدى هرگونه خط قرمز را مردود 
دانسته و حتى وجود مقدس بارى تعالى را نيز از تهاجم مصون نگذاشت و 
آورد: »دين خط و مرز قرمز و منطقه ممنوعه ندارد. به هر مسئول دينى 
مى توان اعتراض كرد. پيامبر را مى توان به س��ؤال و نقد كشيد. به خداى 
خالق و هس��تى بخش مى توان اعتراض جس��ت. فراتر از آن مى توان او را 

فتنه گر خواند«.101 
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92- روزنامه عصر آزادگان،  به تاريخ 1378/10/7.
93- روزنامه صبح امروز، به تاريخ 1378/8/23.

94- روزنامه شرق، به تاريخ 1384/2/10.
95- ماهنامه كيان، شماره ارديبهشت 1377.

96- ماهنامه آفتاب، به تاريخ 1385/2/17.
97- روزنامه عصر آزادگان، به تاريخ 1378/8/18.

98- هفته نامه پيام هاجر، به تاريخ 1378/9/23.
99- هفته نامه پيام هاجر، به تاريخ 1378/11/19.

100- ماهنامه كيان، شماره 49.
101- روزنامه ايران، به تاريخ 1379/4/24.

* در دوران حاكميت حزب 
مشاركت، برخی مطبوعات آنان پا را 

فراتر نهاده با نفی حق حاكميت الهی، 
حكومت و واليت را امرى مردمی 
و دنيوى دانسته و حكومت دينی را 

غيرقابل اثبات و غير عقاليی
 معرفی كردند.

* حزب مشاركت علی رغم ادعاى پيروى از 
خط امام)ره(، در مقابل اين انديشه ايشان كه 
اسالم را دين سياست و هدايت می دانستند 
و می فرمودند: »اسالم دين سياست است، 
با تمام شئونی كه سياست دارد. اين نكته 

براى هركس كه كمترين تدبّرى در احكام 
حكومتی، سياسی، اجتماعی و اقتصادى اسالم 

بكند، آشكار می گردد. پس هركه را گمان 
بر اين رود كه دين از سياست جداست نه 

دين را شناخته و نه سياست را« ايستاد و افكار 
ليبرالی و سكوالرى را ترويج نمود.

* اكبر گنجی در مقاله اى كه روزنامه 
دولتی ايران آن را به چاپ رسانيد يكی از 
پيامدهاى جامعه مدرن را جدايی دين از 

سياست دانسته و اظهار كرد: »در يك جامعه 
مدرن، جدايی دين از سياست يك امر 

بديهی است. وقتی شما جامعه را مدرنيزه 
كنيد، اين جدايی پيش خواهد آمد.« 

اج��راى اح��كام دادگاه عمومى آرادان در نظر دارد به موجب راى ش��ماره 424 مورخ 91/9/19 
صادره از اداره كار وامور اجتماعى گرمس��ار در پرونده كالسه 920029 محكوم له آقاى ابراهيم 
آقاجان��ى بطرفيت محكوم عليه ش��ركت توليدى صنعتى آراء گاز آق��اى مجيد دهقانى در قبال 
مبلغ 56461582 ريال )پنجاه و شش ميليون و چهارصدوشصت و يك هزار و پانصدوهشتادودو 
ريال( بابت اصل خواس��ته در حق محكوم له و مبلغ 300000 ريال نيم عش��ر در حق دولت از 
اموال ش��ركت مذكور به شرح ذيل معرفى نموده است، يك دستگاه كامپيوتر موجود در شركت 
با مانيتور سامس��ونگ 16 اين��چ و كيس الگانس و كيبرد كار كرده ب��ه مبلغ 2000000 ريال، 
آهن االت ضايعات داخل شركت و انبار، آهن سقف سوله نيمه كاره بدون استفاده و خرپاى افقى 
س��اخته ش��ده از نبشى و آهن طولى س��الن روى خرپا ساخته ش��ده از پروفيل به وزن تقريبى 
4500 كيلوگ��رم و قيم��ت هر كيلو 6700 ريال كه جمعا به مبل��غ 30150000 ريال، مقدارى 
آهن ضايعات شبيه ميز كار به تعداد 6 عدد واقع در ضلع شمالى محوطه كارخانه به وزن تقريبى 
500 كيلوگرم و قيمت هر كيلو 6700 ريال كه جمعا به مبلغ 3350000 ريال، آهن آالت شبيه 
خرپ��ا ب��ه تعداد 4 عدد به وزن تقريب��ى 600 كيلوگرم و قيمت هر كيل��و 6700 ريال جمعا به 
مبلغ 4020000 ريال، آهن آالت قوطى و نبش��ى و س��پرى و ناودانى ضايعات در داخل محوطه 
ب��ه وزن تقريب��ى 300 كيلوگرم هر كيلو 6700 ريال جمعا ب��ه مبلغ 2010000 ريال، مقدارى 
آهن بصورت قفس��ه مانند در ضلع ش��رقى كارخانه به وزن تقريبى 200 كيلوگرم و قيمت هر 
كيل��و 6700 ريال جمعا به مبلغ 1340000 ريال، يك دس��تگاه پرس برقى كوچك موجود در 
س��الن توليد ش��ركت با موتور تكفازمارك الكتروكووير 0/56 كيلووات و 220 ولت و 1440دور 
كاركرده سالم به مبلغ 11500000 ريال، كه جمعا به مبلغ 54370000 ريال توسط كارشناس 
محترم برآورد و تخمين زده ش��ده اس��ت و از طريق مزايده عمومى در مورخه 92/4/12 ساعت 
10 صبح در محل شركت توليدى آراء گاز واقع در آرادان سه راه ياترى سمت چپ )جاده اصلى 
گرمسار به سمنان( بفروش مى رسد. ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده برنده مزايده مى باشد و 
پيش��نهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده محسوب و كل مبلغ مورد مزايده را فى المجلس 
پرداخت نمايد، متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالع بيشتر پنج روز قبل از مزايده به اجراى 
احكام دادگاه آرادان مراجعه و يا با ش��ماره 02324543555 اجراى احكام دادگس��ترى آرادان 

تماس حاصل نمايند.

شماره درخواست: 9210462329500013
شماره پرونده: 9209982329100022
شماره بايگانى شعبه: 920029
تاريخ تنظيم: 1392/3/20

آگهی مزایده

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام دادگستری آرادان/ بهزاد پاکار 257 م/الف

شماره ابالغيه: 9210102250301084
شماره پرونده: 9209982250300271
شماره بايگانى شعبه: 920281
تاريخ تنظيم: 1392/3/19

خواهان على خالقى دادخواس��تى به طرفيت خوانده غزاله صفرى به خواسته 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرس��تان گرمس��ار نموده كه جهت رس��يدگى 
به ش��عبه اول دادگاه عمومى )حقوقى( شهرس��تان گرمس��ار واقع در استان 
س��منان- گرمس��ار- بلوار شهيدبهش��تى- دادگسترى شهرس��تان گرمسار- 
كدپس��تى: 3581751157 تلف��ن: 17-4224816 )ك��د 0232( ارجاع و 
ب��ه كالس��ه 9209982250300271 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگى آن 
1392/4/29 و س��اعت 10/30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده )غزاله صفرى( و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
مدیر حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(
شهرستان گرمسار 258 م/الف

آگهی تصمیمات شرکت صنایع هواپیمایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت11202 
و شناسه ملی 10100444892

طبق صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 89/5/31 شركت مزبور كه در تاريخ 91/12/15 واصل گرديد اعضاء هيئت مديره 
ب��ه مدت دو س��ال بقرار ذيل انتخ��اب گرديدند: عبدالكريم بنى طرفى به ش ملى 0030705762 و س��يدمحمد مهدى هادوى به ش 
ملى 2295150327 و حسن پروانه به ش ملى 4071521295 و مهرداد اميرى به ش ملى 2062764383 و اميرهوشنگ كريميان 
به ش ملى 0050450778 اعضاء اصلى و جاس��م قطرانى به ش ملى 1828966568 و فرهاد عباس زاده به ش ملى 0049984039 
اعضاء على البدل. بموجب صورتجلسه هيئت مديره مورخ 89/6/1 عبدالكريم بنى طرفى بسمت رئيس هيئت مديره و سيدمحمدمهدى 
هادوى بسمت نايب رئيس هيئت مديره و حسن پروانه بسمت مديرعامل تعيين گرديدند. امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 

چك ، سفته و برات با امضاء متفق مديرعامل و معاون مالى جاسم قطرانى همراه با مهر شركت معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ91/4/25 شرکت مزبورکه در تاریخ 91/6/18 واصل 
گردید ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی1390 بتصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
بنی��اد تعاون بس��یج ب��ه ش م 101011365114 به نمایندگی عباس رئیس��ی ب��ه ک م 0942176163 و 
موسس��ه فرهنگی و هنری رزمندگان اس��ام به ش م 10100350046 به نمایندگی حس��ین حسن زاده به 
ک م 0035672540 و موسس��ه تامین درمان بس��یجیان به ش م 10100342160 به نمایندگی قدرت اله 
مس��لمی به ک م 0491154054 و موسس��ه تامین اقام مصرفی بس��یجیان به ش م 10101275735 به 
نمایندگی اکبر نظری به ک م 5419518821 و موسس��ه تامین مسکن بسیجیان به ش م 10100337442 
به نمایندگی ضیاء حس��ین طاهری به ک م 4723544429 که به موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
91/4/25 عباس رئیس��ی به س��مت رئیس هیئت مدیره و حسین حس��ن زاده به سمت نایب رئیس مدیره و 
قدرت اله مسلمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله 
چک سفته برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا در غیاب رئیس نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر ش��رکت و امضاء چکها با مدیرعامل و مدیرمالی همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با 
امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تصمیمات شرکت نوآوران موج سهامی خاص
 ثبت شده به شماره 113875 و شناسه ملی1010575295

شـركت معـدن فرآور امـداد در نظر دارد اسـتخراج و بارگيری 
سنگ تراورتن كارگاه های شماره 12 و 6 معدن حاجى آباد واقع 
در شهرستان محالت را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط 
محول نمايد. متقاضيان اعم از اش��خاص حقيق��ى و حقوقى مى توانند 
حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه مورخ 92/3/28 به آدرس شركت 
به نش��انى: تهران- خيابان آفريقا مقابل پارك صبا- نبش فرزان غربى- 
شماره 2 طبقه دوم مراجعه و نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام و تا 

تاريخ 92/3/29 پاكت حاوى پيشنهاد خود را تسليم نمايند.

آگهی مناقصه 
)انتخاب پیمانکار استخراج معدن سنگ(

شرکت معدن فرآور امداد )سهامی خاص(

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضيان محترم مى توانند با توجه به جدول زير نسبت به انتخاب هر يك از نشريات مورد عالقه و واريز مبلغ اشتراك به حساب 0106713595009 
)سيبا( بانك ملى شعبه سعدى جنوبى كد 69 به نام حسين شريعتمدارى )موسسه كيهان( و ارسال اصل فيش بانكى همراه با فرم تكميل شده 

ذيل به صندوق پستى 11365/3631 با پست سفارشى نسبت به برقرارى اشتراك خود اقدام نمايند.

توجه:
1- اشتراك عزيزانى كه فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشتركين برسد از اول ماه بعد برقرار مى شود.

2- يك نسخه از كپى فيش بانكى و قبض سفارشى را تا پايان مدت اشتراك حتما نزد خود نگهدارى نمائيد.
3- در صورت تغيير قيمت نشريات و يا هزينه پستى، معادل مبلغ پرداخت شده، نشريه مورد تقاضا ارسال ميگردد.

4- در صورت تمايل به اشتراك چند نشريه، براى هر كدام فيش بانكى جداگانه تهيه فرمائيد.
فرم تقاضا

                                                                                                                  

سه ماهه )ريال(شش ماه)ريال( يكساله)ريال(نوع نشريه

1/950/000975/000487/500روزنامه كيهان

1/950/000975/000487/500روزنامه كيهان انگليسى

1/950/000975/000487/500روزنامه كيهان عربى

320/000160/00080/000مجله كيهان بچه ها

570/000285/000142/500مجله كيهان ورزشى

570/000285/000142/500مجله زن روز 

------160/000مجله كيهان فرهنگى

نام: ................................. نام خانوادگى: .................................... نوع نشريه: .................................. تعداد نسخه: .................... مدت ................... ماه
مبلغ پرداختى: ................................... ريال          نام و كدشعبه: ................................... شماره فيش بانكى : ....................... تلفن: .....................
تلفن همراه: .......................................             پست الكترونيكى: ..............................................................      آدرس: .............................................
........................................................................................................................................................................ كدپستى: .........................................................

شماره اشتراك                                                                                                                                 امضاء

تلفن:02133913238      نمابر: 02133910922    پست الكترونيكى: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پيام كوتاه: 30001220121284

        امور مشتركين موسسه كيهان       

http://kusarevelayat.parsiblog.com
09193181678

علیرضا احسانی نیا
کاندیدای انتخابات دوره چهارم شورای 
اسالمی شهر تهران کد انتخاباتی: 1461
اي��ن ش��ركت در نظ��ر دارد اقالم جدول ذي��ل را از طريق مناقصه خريدارى نمايد لذا از ش��ركت هائى ك��ه توانائى تامين هر يك از كاالى ذيل را دارند درخواس��ت كارشناس اقتصاد )جانباز40٪دفاع مقدس(

مى گردد ظرف مدت 10 روز از تاريخ نشر آگهى مراتب تمايل و همچنين مدارك و سوابق كارى مرتبط از جمله توان مالى، ارزيابى مشتريان قبلى، حسن شهرت، 
اس��تانداردهاى توليد، نحوه تضمين محصوالت )گارانتى( و ظرفيت توليد با اش��اره به ش��ماره تقاضاى مربوطه از طريق پس��ت و اعالم آمادگى را از طريق فاكس 
2229815-0631 و 61624458-021 به مديريت كاال اعالم تا نسبت به ارسال اوراق استعالم اقدام شود. ارائه وديعه شركت در مناقصه طبق جدول ذيل بهمراه 
پيشنهاد فنى و پاكت مالى الزامى و بمنظور ارزيابى كيفى مناقصه گران نسبت به تكميل پرسشنامه مندرج در سايت  )WWW.ABADAN-REF.IR( اقدام 
ش��ود. بديهى اس��ت شركت پااليش نفت آبادان پس از بررسى اس��ناد و مدارك واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلى خود از شركت هاى واجد شرايط جهت 
ش��ركت در مناقص��ه دع��وت بعمل آورده و صرف اعالم آمادگى تعهدى را براى اين ش��ركت به وجود نخواهد آورد. ضمنا اولويت ب��ا كاالى توليد داخل، نوع معامله 
ريالى، ميزان پيش پرداخت 25٪  در قبال ضمانتنامه بانكى و هم چنين 5٪ ضمانتنامه بانكى بابت حس��ن انجام كار دريافت و محل تحويل كاال انبارهاى پااليش��گاه 

آبادان مى باشد.
آگهى هاى مناقصه اين شركت در شبكه WWW.SHANA.IR و وب سايت پااليشگاه آبادان: )www.ABADAN-REF.IR( و همچنين پايگاه اطالع رسانى 

IETS.MPORG.IR و سامانه كشورى نظارت بر مناقصات و دستگاه هاى اجرائى WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رويت بوده.

مبلغ وديعه شركت در 
مناقصه به ريال

مقدار/
قلم

رديفشماره تقاضاشرح كاال

9132372/01-90-01ورق 10 ميليمتر32/000/0002

9132378/02-90-01تيوب كوره “161/900/00036

87500001/03-90-01كابل كالف سربى21/500/0005

9132007/04-90-01كابل19/150/0009

41/490/0003HEAT SHIRINKABLE01-90-9132004/05

8541008/06-90-01قطعات يدكى شير كنترل فيشر28/983/69139
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مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني 

مخصوص نوجوانان سه شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي شود

آقاى س��امان بازارنوى به شماره شناسنامه 4353 باس��تناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و فتوكپى شناس��نامه ورثه درخواس��تى بش��ماره 125/92 ح ش تقديم اين 
دادگاه نموده و چنين اش��عار داشته است كه ش��ادروان رضا بازارنوى بشناسنامه 
ش��ماره 116 در تاري��خ 92/2/17 در اقامت��گاه دائم��ى خود درگذش��ته و ورثه 
حين الفوت وى عبارتند از 1- ليال پروين فرزند قربانعلى به ش ش 296 صادره از 
ماهش��هر به عنوان همس��ر دائمى متوفى 2- سمانه بازارنوى فرزند رضا به ش ش 
0-13358 0-194صادره از ماهش��هر به عنوان دختر متوفى 3- سامان بازارنوى 
فرزند رضا به ش ش 4353 صادره از ماهش��هر 4- س��هيل بازارنوى فرزند رضا به 

ش ش 313 صادره از ماهشهر به عنوان پسران متوفى و الغير
پ��س از تش��ريفات قانون��ى و مالحظ��ه گواهينام��ه مالي��ات ب��ر ارث بش��ماره 
��������������� س��رانجام در تاريخ 92/3/8 دروقت فوق العاده شعبه شوراى حل 
اخت��الف دادگاه عمومى بندر امام خمينى)ره( بتصدى امضاءكننده زير تش��كيل 
و پ��س از مالحظ��ه پرونده كار گواه��ى مى نمايد كه ورثه درگذش��ته منحصر به 
اش��خاص يادش��ده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارائى آن روانشاد پس از 

پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد.
    از عي��ن ام��وال منق��ول و قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان س��هم 
همسر متوفى مى باشد. مابقى اموال به نسبت سهم پسر در برابر سهم دختر بين 
فرزندان متوفى تقس��يم مى گ��ردد. واين گواهينامه تا مبل��غ پنجاه ميليون ريال 
داراى ارزش قانونى اس��ت نس��بت به مازاد بر پنجاه ميليون ري��ال فاقد اعتبار و 

ارزش قانونى مى باشد.
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