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حزب مشارکت خط مقدم 
حمله به روحانیت

8

حزب دولت ساخته

تضعيللف و هجمه بلله روحانيت نيز در دهه سللوم انقاب اسللامى و دوران 
حاكميت حزب مشللاركت شكل جديدى به خود گرفت. به طورى كه مطبوعات با 
گرايش اصاح طلبى، مواضعى اتخاذ كردند كه در راستاى خط تهاجم دشمن عليه 

روحانيت قابل تحليل است.
رامين جهانبگلو از عناصر به اصطاح روشللنفكر حلقه كيان و رابط سلليا در 
روزنامه عصر آزادگان براى روحانيون اسللامى نسللخه مى پيچد كه بهتر اسللت از 
اعتقادات دينى خود دست بكشند. او در اين باره توصيه كرد : »روحانى هم مى تواند 
روشللنفكر باشد، اّما بايستى ديد كه بينش خداشناختى و انديشه روشنفكرى او تا 
چه حد مانع يكديگر مى شوند و با هم اصطكاك پيدا مى كنند. مشكل اصلى آن است 
كه يك روشللنفكر مدام در پى جست وجوى حقيقت است. اّما بينش مذهبى يك 
روحانى سبب مى شود كه ادعا كند حقيقت را شناخته و به آن رسيده است. اين در 
حالى اسللت كه روشنفكر، حقيقت مطلقى را براى هميشه نمى پذيرد. بلكه درست 
در مقابل آن بينش قرار مى گيرد. از اين جهت بهتر اسللت يك روحانى روشللنفكر 
بخشى از اعتقادهاى خود را براى برجسته كردن بخشهاى ديگر كنار بگذارد«.126 

روزنامه صبح امروز به قلم عزت اهلل سحابى روحانيت شيعه را اين گونه توصيف 
كرد: »روحانيت در طول تاريخ ايران سرسللپرده مراكز قدرت بوده و مبارزان از آن 

انگشت شمارند«.127 
روزنامه شرق به قلم بابك مهدى زاده، انگشت اتهام به سوى شهيد شيخ فضل اهلل 
نورى نشانه رفت و بيان داشت: »از ميان مبارزان مشروطه خواه، شيخ فضل اهلل نورى 
اصاح طلللب نبود و با انقاب هم ميانه خوبى نداشللت، بلكلله روحانى مبارز در راه 

سّنت گرايى تام و تمام بود«.128 
روزنامه مشللاركتى صبح امروز نوشتارى از عزت اهلل سحابى را منتشر كرد كه 
در آن روحانيت متهم به قدرت طلبى شللد. وى نوشللت: »در تاريخ ايران بويژه در 
دوران قاجار غير از تعداد انگشت شمارى از روحانيون، ديگران پيوسته به فكر مقام 

و قدرت بودند«.129 
روزنامه نشللاط با قلم عبدالكريم سللروش به روحانيت تاخته و او را متهم به 
فريبللكارى نمود و مدعى شللد: »روحانيت جماعتى سللاده دل و فريب خورده اند و 
تحليل سياسى ندارند. آنها هميشه عوام زاده و دنباله عوام بوده اند«.130  سروش در 
ماهنامه كيان نيز روحانيت را متهم به  مصلحت انديشى قدرت طلبانه كرد و افزود: 
»دين ورزى روحانيان، عوامانه و مصلحت انديشللى است. عاطفى، تقليدى، تعبدى، 
سللّنتى و ميراثى است. ماك، حجم عمل است، نه تعقل و انديشه. روضه خوانى ها 
و زيارات دسللته جمعى، تعصب و تجزم و تكفيللر و طرد، در اين نوع ديندارى زياد 

به چشم مى خورد«.131 
در كنار بى حرمتى به مقّدسات و احكام اسامى، برخى از اركان نظام جمهورى 
اسامى نيز توسط جريان دوم خرداد و با حمايت اعضاى حزب مشاركت مورد حمله 
قرار گرفت. در اين راستا عاوه بر هجمه بر اصل واليت فقيه، جهت حمله به سمت 
بنيانگذار جمهورى اسللامى و رهبرى فرزانه انقاب نشللانه رفته و با ايجاد شبهه و 
ابهام در عملكرد، اختيارات و وظايف رهبرى نظام به تشويش افكار عمومى پرداختند.
روزنامه نشاط به قلم عمادالدين باقى، اقدام حضرت امام خمينى)ره( در بركنارى 
شيخ ساده لوح را پايان نوگرايى دينى دانست و نوشت: »با بركنارى منتظرى، روند 

نوگرايى دينى و فقهى در سال 1368 خاموش شد«.132 
روزنامه ايران با چاپ مطلبى از بارى روبيت آمريكايى، نهايت جسللارت عليه 
شللخصيت امام خمينى)ره( را اين گونه رقم زد: »امام خمينى براى بى اعتبار كردن 
شاه به دروغ او را آلت دست نيروهاى خارج توصيف كرد، همين راهكار براى بى اعتبار 

كردن مخالفان به عنوان خائنان به ايران و اسام مورد استفاده قرار گرفت«.133 
اكبللر گنجللى از اعضاى حزب مشللاركت در كنفرانس برليللن واليت فقيه را 
ديكتاتورى خواند و مدعى شللد: »ما تاش مى كنيم خمينى را به گونه اى تفسللير 
كنيم كه مخالف با دموكراسى نباشد؟! خمينى ديگر وجود ندارد. آنچه وجود دارد 
فقط برداشت هاى ما از سخنان اوست. اّما او به هر حال يك روزى در موزه خواهد 

رفت و هيچ كس نمى تواند جلوگيرى كند كه اين يك تكامل تاريخى است«.134 
روزنامه شللرق نوشته رئيس جمهور وقت ل سلليد محمد خاتمى ل را به چاپ 

رسللانيد كه در قسمتى از آن، شخصيت امام خمينى)ره( را همطراز با فردى چون 
مصدق پنداشللته و حتى نام او را قبل از بنيانگذار انقاب اسامى قرار داده است و 
جالب اين كه خود را نيز سومين فرد مورد مقايسه قرار داده است. اين روزنامه به 
قلم سلليد محمد خاتمى نوشت : »وقتى سياستمدارى آگاه و دلسوزى چون دكتر 
مصدق اشللتباه مى كند، هنگامى كه عارف و فقيه و رهبر آگاه و شللجاع چون امام 
خمينى بارها به صراحت از اشللتباهات خود سللخن مى گويد، اين بنده خدا بسيار 

كوچك تر از آن است كه ادعا كند، خطا و كوتاهى نداشته است«.135 
هجمه سياسى برخى مطبوعات وابسته به حزب مشاركت و جريان دوم خرداد 
عاوه بر شخصيت حضرت امام خمينى)ره(، رهبرى فرزانه انقاب حضرت آيت اهلل 
خامنه اى را نيز نشانه رفتند و آشكارا در مقابل نظرات ايشان موضع گيرى نمودند. 
در حالى كه مقام معّظم رهبرى در سللخنانى به جريانهاى سياسللى گوشزد كردند 
كه مرزبندى خودى و غيرخودى داشللته باشند و براساس شاخصهاى خودى خود 
را سامان داده و با شاخصهاى غيرخودى مرزشان را با نفوذيها و غريبه ها مشخص 
سللازند. وحدت را بايد حفظ كرد. من خواهش مى كنم به مسللأله حفظ وحدت و 
اتّحاد و همدلى اهميت دهند؛ اين يكى از اصول است. البته مخاطب اين كار، ملّت 
نيست ل ملّت مّتحد است و اختافى ندارد ل مخاطب اين كار، نخبگان و سياسّيون 
از جناحهاى مختلف هستند. به بهانه هاى مختلف و با اختافهاى كوچك، در مقابل 
هللم قللرار نگيرند و با توجيه هللاى غلط، عليه هم جنجللال راه نيندازند. ظريفى از 
دوستان ما مى گفت اين مسأله خودى و غيرخودى را كه شما مطرح كرديد، همه 
قبول كردند؛ منتها بعضيها جاى خودى و غيرخودى را عوض كردند! كسانى را كه 
براى نظام و انقاب و اسام احساس مسئوليت مى كنند، خودى بدانيد. غيرخودى 

كسانى هستند كه با اصل نظام مخالفند.136  
_____________________________

126- روزنامه عصر آزادگان، به تاريخ 1378/8/3.
127- روزنامه صبح امروز، به تاريخ 77/10/3.

128- روزنامه شرق، به تاريخ 1384/2/25.
129- روزنامه صبح امروز، به تاريخ 1378/9/7.

130- روزنامه نشاط، به تاريخ 1378/3/5.
131- ماهنامه كيان، شماره دى و بهمن 78.
132- روزنامه نشاط، به تاريخ 1378/4/28.
133- روزنامه ايران، به تاريخ 1382/6/18.
134- روزنامه نشاط، به تاريخ 1379/2/19.
135- روزنامه شرق، به تاريخ 1383/2/21.

136- ديدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام، 1382/5/15.

* روزنامه نشاط با قلم عبدالكريم سروش به 
روحانيت تاخته و او را متهم به فريبكارى نمود 

و مدعى شد: »روحانيت جماعتى ساده دل 
و فريب خورده اند و تحليل سياسى ندارند. 

آنها هميشه عوام زاده و دنباله عوام بوده اند«.  
سروش در ماهنامه كيان نيز روحانيت را متهم 
به  مصلحت انديشى قدرت طلبانه كرد و افزود: 

»دين ورزى روحانيان، عوامانه و مصلحت انديشى 
است. عاطفى، تقليدى، تعبدى، سّنتى 

و ميراثى است.« 

ماه هزار تکه

اشاره:
»دفتر پژوهش هاى مؤسسلله كيهان، همواره كوشلليده اسللت تا روايت تاريخى 
دقيق و منصفانه اى را از چهره هاى سياسى و حوادث تاريخى به مخاطبان خود ارائه 
كند و از اين پس نيز با انتشار مجموعه اى جديد از زندگى نامه هاى اسوه هاى انقابى 

و شخصيت هاى دينى، زمينه هاى آشنايى نوجوانان و جوانان را با آنان پديد آورد.
اولين كتاب از اين مجموعه جديد به مقتضاى نيازهاى سياسى عموم خوانندگان 
روزناملله كيهان« بلله روايت زندگى و كارنامه مبارزاتى شللهيد »محمدعلى رجايى« 
اختصاص دارد، چون در ميان شللخصيت هاى انقابى معاصر، شهيد رجايى به عنوان 
يك »اسللوه حسللنه« و »الگوى بى بديل« در حافظه ايرانيان و مسلمانان نقش بسته 
است، اما با اين همه در ميان نسل جوان شناخت اندكى درباره دومين رئيس جمهور 

ايران وجود دارد.
كتاب ماه هزار تكه از امروز در صفحه پاورقى روزنامه كيهان منتشر مى شود. اين 
كتاب را بايد تجربه اى جديد در حيطه زندگى نامه هاى داستانى مستند دانست و از آنجا 
كه هر تجربه جديد نوشللتارى براى بلوغ و تكامل نيازمند پيشنهادات و رهنمودهاى 

خوانندگان فرهيخته و صاحبان انديشه است،
دفتر پژوهش هاى مؤسسه كيهان

مقدمه نويسنده
يك ماه به شللهريور و هفته دولت مانده بود، درسللت در همين روزها بود كه به 
پيشللنهاد دفتر پژوهش ها كار نوشتن زندگى شهيد رجايى را شروع كردم. به نظر كار 
راحتى مى آمد، مى بايستى از البه الى خاطرات، نوشته ها و روزنامه ها زندگى رئيس جمهور 
را بيرون مى كشيدم و به روايتى ساده مى نوشتم. جست وجو در ميان خاطرات و كتاب ها 
خيلى حرف ها براى نوشللتن به دسللتم داد. هر كسى از رجايى چيزى مى  دانست و از 
هزارها نكته زندگى اش چندتايى را بلد بود. وقتى آن همه نكته را يك جا جمع كردم 
به نظرم آن قدر زياد آمد كه به هيچ وجه نمى شد در نوشتارى كوچك آن هم به قلمى 
قاصر به رشللته تحرير دربيايد. اما مسللئله فقط اين نبود، رجايى همان قدر كه زالل و 
ساده و صادق بود،  شخصيت و اعمال نيك اش به مثال همان عمل معروف كه مومن 
در پنهان اعمال نيكش را انجام مى دهد، ناشناخته است. رجايى است و يك عالمه راز 
بين او و خداوند، رازهايى كه آن قدر او را مقرب كرده است كه وقتى به شهادت مى رسد 
امام خمينى)ره( درباره اش مى فرمايند: »رجايى و باهنر اگر نيستند، خدا كه هست.«

و البته همين رازها هسللتند كه باعث مى شود ديگر رجايى در تاريخ تكرار 
نشللود و با اين وصف و اين آگاهى كه رجايى با هيچ قلمى به تحرير درنخواهد 
آمد، يافته ها را كنار هم گذاشللتم و گاهى در ميان خاطرات به اسامى چندگانه 
برخوردم كه خيلى هم اهميت نداشللت، چه فرقى داشللت دستفروشللى كه با 
محمدعلى رجايى در خيابان ها فرياد مى زد: »آهاى باديه داريم باديه!«، اسمش 

ايرج، ابراهيم بوده يا محمد؟
مهم اين بود كه آن ديگرى رجايى بود، يكى كه در روزگار غريب ما كه سادگى 
و صداقت همانند كهنه لباسى بر رخت آويزها جا مانده، در هيچ شرايطى حاضر نشد 
از خودى كه با اين دو سللاخته شللده بود، دسللت بكشللد، چه زمانى كه يك نوجوان 

دستفروش بود و چه وقتى كه نخست وزير و رئيس جمهور شد.
سرانجام با وجود آن همه نادانسته و راز، كار كتاب به پايان رسيد. اكنون مانده 
بللود نام كتللاب؛ »آقامعلم!«. عنوان آقامعلم براى كتاب به نظر انتخاب خوبى مى آمد؛ 
چرا كه رجايى هميشلله در كار آموزش بود، چه زمانى كه محضرش به وسللعت يك 
كاس و يك مدرسلله بود و چه وقتى رئيس جمهور شللد و حوزه كارش به يك كشور 
رسيد. او با اين كه »فرزند ملت« بود، معلم شان هم بود. اما هنوز يك ايراد باقى بود؛ 
»آقا معلم« اگر چه عنوان خوبى بود اما اين عنوان نمى توانست رنج رجايى را توصيف 
كند. رنجى كه از آن روزگار سللخت برده بود، چه قبل از اين كه نخسللت وزير دولت 
بنى صدر شود و مجبور به سكوت شده بود؛ چرا كه امام اين گونه خواسته بودند و چه 

وقتى كه رئيس جمهور شد و با صدها توطئه و دشمنى مواجه شد.
سللرانجام نام كتاب »ماه هزار تكه« شللد، ماه هزار تكه عنوان درست ترى به نظر 
مى رسلليد، اين عنوان، ضمن اشللاره به پدر مرحوم رجايى و ماجراى مبارزه و حبس و 
بيمارى و مرگش در جوانى، اشاره اى به خود رجايى نيز هست كه اگرچه به دست مزدوران 
استعمار به شهادت رسيد، اما هر تكه اش در آسمان انقاب به ماهى روشن مى ماند كه 
مسير راه آينده را نشانمان خواهد داد، به شرطى كه بخواهيم و ببينيم و به راهش برويم.
در پايان از همكارى دفتر  پژوهش هاى موسسه كيهان  كه براى زنده نگاه داشتن 
نام و ياد و راه شهيدان انقاب صميمانه تاش مى كنند، براى چاپ و نشر اين كتاب 

صميمانه تشكر مى كنم.
بهار 92
پروين مقدم

فصل اول  
  مادر 

از خيابان مي شللد خانه را ديد، يك راه كه سلله پله كوچك داشت به طرف يك 
كوچه سنگفرش ، در هر طرف راه يك نرد از شمشاد و در پايان دو نرد، يك در آهني 
دو لته . بعد دو درخت گياس و تابي براي بازي بچه ها، يك حوض بزرگ با ماهي هاي 

قرمز و چند باغچه پر از گل و درخت هاي جورواجور. 
وقتي ريحانه به اين خانه پا گذاشته بود، مادر آقا عبدالصمد گفته بود: 

»گلين خانوم ، تو حاال صاحب اين خونه اي ، آقا عبدالصمد، يه پارچه آقاس ، مثل 
پدر مرحومش مي مونه ، نجيب ، مؤمن ، نمازخون ...« 

و ريحانه گفته بود: 
»حتم دارم همين طوره !« 

بعد هم مادر دست ريحانه را گذاشته بود توي دست آقا عبدالصمد: 
»براتون دعاي خير مي كنم ، آرزوي نون حال ، آبرو و غيرت و بچه هاي با ايمان . 
پسرم ! عبدالصمد! مثل پدرت كه با من مهربون بود با اين دختر مهربون باش تا خدا 

ازت راضي باشه !« 
با اين حرف ها قبل از اينكه ريحانه پايش را به ايوان خانه بگذارد، همه نگراني ها 
به يكباره رفته بود و گلين آن احساس غريبانه و اندوه دوري از خانواده اش را همان جا 

كنار تخت چوبي وسط باغ جا گذاشته بود. انگار كه آن احساس غريب از اول هم نبود. 
آن احساس رفت و چند سالي هم خبري از آن نبود تا روزي كه مادر آقا عبدالصمد 

را توي امامزاده حسين دفن كردند. 
- خدا رحمتش كنه ، با من مثل يه مادر مهربون بود. 

و مادر ريحانه ، خانوم كوچيك كه گفته بود: 
»به نظرم راضي از دنيا رفت ، تولد محمدحسين رو ديد و رفت ، خدا رحمتش كنه !« 
و بعد دلشوره دوباره آمد، گاهي كنار باغچه ، گاهي زير درخت هاي گياس كنار 
تاب بازي بچه ها كه سه تا شده بودند و گاهي هم وقتي آقا عبدالصمد خبري از اوضاع 

و احوال كشور براي ريحانه مي آورد. 
-آقا عبدالصمد شمارو به خدا مواظب باشين ، با اين حرفاتون كار دست خودتون 

و ما مي دين ! سردار سپه همه جا جاسوس داره . 
ايللن حللرف را بارها گفته بود و آخرين بار، وقتي آقا عبدالصمد خبر غائله نان و 

كشتن مردم را برايش آورده بود، بغض كرده بود. 
- آقا! شللما خيلي حرفاي تندي عليه حكومت مي زنين ، اگه به گوش مأموراي 

رضاخان برسه ، دستگيرتون مي كنن ، مبادا اين حرف ها رو توي بازار بزنين ! 
- نه گلين خانوم ! ما حرف هامون بين خودمونه ! خيالتون راحت باشه ، حواسمون 
هسللت . ايللن بحث ها فقللط توي انجمن منتظرين مي شلله و بس ! ايللن آدما هم كه 

عقيده شون معلومه ! 
و نگراني و ترس باز هم به دل ريحانه سرك كشيده بود: 
»حاال تكليف مردم چي مي شه ؟ احمدشاه چرا ساكته ؟« 

- احمدشاه ؟ هيچي ! از يه عروسك چي برمي ياد؟ اون به قدري به فكر خوشگذروني 
و سفر به فرنگه كه چه مي دونه توي مملكت چه خبره ؟ 

و بعد به تلخي پوزخند زده بود و گفته بود: 
»نگران نباش ! انگليس و روسيه دست نوازششون ! رو هيچ وقت از سر اين مردم 

برنمي دارن !« 
 

 سقوط قاجار 
همين كه آقا عبدالصمد پايش را به حياط گذاشت ، زن هاي همسايه چادرها را 
سللر كرده ، روبنده ها را پايين كشلليدند و راهي خانه هايشان شدند، ريحانه خانوم هم 
به شنيدن صداي »يااهلل« دستپاچه نوزادش را به آغوش كشيد و خودش را به ايوان 

رساند و گفت : 
»زود اومدين آقا طوري شده ؟« 

آقا عبدالصمد حرفي نزد، انگار اصًا ملتفت نشد كه ريحانه خانوم چيزي گفته 
باشد، روي لبه سنگي حوض نشست ، گيوه ها را از پا درآورد و غرق در سكوت ، مشتي 

آب به صورتش پاشيد، آب سرد بود و هوا سردتر! 
- زمستون چقدر زود اومد، قزوين امسال از هميشه سردتره ! 

ريحانه دلش شللور افتاد، هر وقت آقا عبدالصمد بي وقت مي آمد، دلش آشللوب 
مي شد. 

- آقا اتفاقي افتاده ؟ حالتون خوبه ؟ 
آقا عبدالصمد مشتش را گره كرد و در انگشتان سرمازده اش ها كرد و گفت : 

»زمستون سختي در پيش داريم بايد به فكر سوخت باشيم ...« 
ريحانه زبان در كام كشلليد. صاح نديد حرف ديگري بزند، با اين حال زيرلبي 

با لحني دلخور گفت : 
»آقا هوا سرده ، بيايين تو!« 

اين بار آقا عبدالصمد سرش را باال گرفت و چشم در چشم شد با ريحانه و گفت : 
»براي شما مي ترسم ، براي اين بچه ها، امروز خبرايي از پايتخت آوردن !« 

آقا عبدالصمد منتظر پرسش نماند و گفت : 
»شاه قاجار رو از مملكت تبعيد مي كنن ...« 

ريحانه ميان حرفش دويد و پرسيد: 
»خب حاال چي مي شه ؟« 

آقا عبدالصمد سري با تأسف تكان داد و گفت : 
»شايع شده كه رضاخان خيال داره به تخت بشينه .« 

چشم هاي ريحانه در گودي چشمخانه درشت شد و نااميدانه گفت : 
»چه مصيبتي !« 

آقا عبدالصمد بي اختيار حرف هاي ريحانه را تكرار كرد: 
»چه مصيبتي !« 
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* رجاي�ى همان ق�در 
و  س�اده  و  زالل  ك�ه 
صادق بود،  شخصيت 
ني�ک اش  اعم�ال  و 
ب�ه مثال هم�ان عمل 
معروف ك�ه مومن در 
نيكش  اعم�ال  پنهان 
مى ده�د،  انج�ام  را 

ناش�ناخته است. رجايى اس�ت و يک عالمه 
آن  ك�ه  رازهاي�ى  و خداون�د،  او  بي�ن  راز 
ق�در او را مق�رب كرده اس�ت ك�ه وقتى به 
شهادت مى رسد امام خمينى)ره( درباره اش 
مى فرماين�د: »رجايى و باهنر اگر نيس�تند، 

خدا كه هست.«
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دادنامه
دادگاه  اول  شللعبه   9209982831900056 كاسلله  پرونللده 
عمومى )حقوقى( دادگسللترى شهرسللتان بوئين زهرا دادنامه شللماره 

 9209972831900188
خواهان: خانم ميترا جوانشلليرزاده برزوئى به نشانى بوئين زهرا شهرك 

كارمندان الهيه 8 پ 35 منزل فرامرزى
خوانده: آقاى عباس جوانشيرزاده به نشانى مجهول المكان

خواسته: اذن در ازدواج )به دليل مجهول المكان بودن پدر(
»رأى دادگاه«

در اين پرونده خانم ميترا جوانشيرزاده برزوئى فرزند عباسعلى به شماره 
ملى 5090212376 متولد 1372/8/4 دادخواستى را به طرفيت آقاى 
عباسللعلى جوانشيرزاده فرزند غام رسللول )كه پدر خواهان مى باشد( 
به خواسللته اجللازه ازدواج به دليل مجهول المكان بللودن پدرتقديم و 
اشللعار داشللته كه اخذ اذن نكاح از پدر به دليل مجهول المكان بودن 
و جللد پدرى به دليل فوت متعذر اسللت و در ادامه طى اليحه اى مرد 
مورد نظر جهت ازدواج را آقاى سلليدمهدى نصيرى فرزند سيد يحيى 
متولد 1369/3/11)كد ملى 0012029866( با مهريه 114 سكه تمام 
بهار آزادى معرفى نموده اسللت. درمقابل، خوانده محترم على رغم نشر 
آگهى حاضر نشده و دفاعى ننموده است. ضمنا اظهارات آقاى عليرضا 
جهانيزه به عنوان مطلع نيز مويد مجهول المكان بودن خوانده مى باشد. 
بنابرايللن دادگاه با عنايت به محتويات پرونده واحراز شللرايط موضوع 
ماده 1044 قانللون مدنى اصاحى 1370/8/14 و مسللتندا به مقرره 
مزبور، دعواى مطروحه را وارد دانسللته و اجللازه ثبت نكاح دائم خانم 
خواهان با آقاى سيدمهدى نصيرى را در دفترخانه رسمى ثبت ازدواج 
صادر و اعام مى نمايد. رأى صادره غيابى و ظرف بيسللت روز از اباغ 
قابل واخواهى دراين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض نزد 

محاكم محترم تجديدنظر استان قزوين است.
ابوالفضل محبی

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوئین زهرا

اداره كل فرودگاه اس�تان گيالن در نظر دارد در راسللتاى ارتقاء سللطح 
تامين كاال و خدمات مورد نياز مسللافرين و مشللايعين فرودگاهى، نسبت به 
واگذارى پاركينگ خودروى محوطه ترمينالهاى ش�ماره يک و دو به 
بخش خصوصى واجد شرايط به مدت يكسال در قالب انعقاد قرارداد واگذارى 
محل با رعايت اليحه قانونى واگذارى و تخليه اماكن و محلها در فرودگاه هاى 

كشور مصوب )1358( و آئين نامه اجرايى آن، اقدام نمايد.
بدينوسيله از اشخاص حقوقى واجد شرايط كه داراى توان مالى، مديريتى 
و اجراي�ى الزم مى باشللند، دعوت بعمللل مى آيد حداكثر تللا پايان وقت 
ادارى روز يكش�نبه مورخ 1392/4/2 ضمن بازديد از محوطه پاركينگ 
مللورد واگذارى نسللبت بلله واريز مبلغ 100/000 ريال به حسللاب شللماره 
2176844401008 بانك ملى شللعبه رشللت بنام تمركللز وجوه حاصل از 
درآمللد فرودگاه اسللتان گيان اقدام و بلله اداره بازرگانى و حقوقى اداره كل 
فرودگاه اسللتان گيان، به آدرس: رش�ت- بلوار ولى عصر)عج( فرودگاه 
بين المللى س�ردار جنگل رشت مراجعه و با ارائه فيش واريزى نسبت به 

دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.
الزم به ذكر اسللت مشللخصات اوليه پاركينگ و جللدول قيمت پايه اجاره از 
طريق سللايت فرودگاه و همچنين سايت شركت مادر تخصصى فرودگاههاى 
كشور و وزارت راه و شهرسازى به آدرس ذيل قابل ارائه خواهد بود. همچنين 
متقاضيان جهت كسللب اطاعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره 

تلفن 7729728-0131 تماس حاصل نمايند.
ش�ركت مادر تخصص�ى فرودگاههاى كش�ور )اداره كل فرودگاه اس�تان 
گيالن( در رد يا قبول پيشنهادات متقاضيان مختار بوده و صرف شركت د
-ر فراخ�وان هيچگونه ح�ق و حقوقى براى متقاض�ى ايجاد نخواهد 

كرد.
بديهى است هزينه انتشار آگهى با برنده فراخوان مى باشد.

WWW.rashtairport.ir
WWW.airport.ir
WWW.mrud.ir

آگهی فراخوان عمومی شناسایی 
متقاضی جهت واگذاری 

پارکینگ فرودگاه بین المللی 
سردار جنگل رشت

وزارت راه وشهرسازى
شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور 

اداره كل فرودگاه استان گيالن

اداره کل فرودگاه استان گیالن

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه كيهان در راستاى ارائه خدمات فرهنگى جهت هموطنان به ويژه دانشجويان ايرانى خارج از كشور، نرخ اشتراك نشريات خود را به شرح 
ذيل اعام مى دارد. در صورت تمايل به اشتراك و يا تمديد مى توانيد براساس اين فرم، مبلغ اشتراك را به حساب 0106713595009 )سيبا( 
بانك ملى شعبه سعدى جنوبى كد 69 به نام حسين شريعتمدارى )موسسه كيهان( واريز نموده و اصل فيش بانكى را به همراه فرم تكميل شده با 

پست سفارشى به صندوق پستى 11365/3631 واحد آبونمان روابط بين الملل ارسال فرمائيد.

بهاى اشتراک ريالى نشريات ارسالى به خارج از كشور »دوره يكساله«

توضيحات
1ل آدرس مشترك را با حروف بزرگ التين، بصورت كامل و خوانا مرقوم فرمائيد.

2- يك نسخه از كپى فيش بانكى و قبض سفارشى را تا پايان مدت اشتراك حتما نزد خود نگهدارى فرمائيد.
3- مجموعه روزنامه هاى كيهان فارسى، كيهان انگليسى و كيهان عربى در طول هفته در يك روز ارسال مى شود.

4- ارسال از طريق پست عادى قابل پيگيرى نيست و موسسه هيچگونه مسئوليتى در تاخير يا عدم تحويل آن ندارد.

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

دوره انتشارنشريات
آسيا 

آسياى ميانه
آمريكا- كانادا- ژاپناروپا

آفريقا- اقيانوسيه

سفارشىعادىسفارشىعادىسفارشىعادى

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهكيهان فارسى

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهكيهان انگليسى

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهكيهان عربى

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

3/700/0006/160/0004/580/0007/030/0006/540/0008/860/000هفتگىكيهان ورزشى

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

534/000829/200639/600933/600874/8001/153/200دوماهانهكيهان فرهنگى

مشخصات مشترک:
Name:.............................................................................................................................................................. 
Address :....................................................................................................................................................................................................................................................................
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مشخصات متقاضى:
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آدرس پستى: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

واحد آبونمان 
روابط بين الملل موسسه كيهان

آگهی تصمیمات شرکت 
بیاض ارمغان سهامی خاص 

به شماره ثبت 153154 
و شناسه ملی 10101959340

طبق صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
91/5/5 شللركت مزبور كه در تاريللخ 91/7/3 واصل گرديد 
محمدرضللا مرادى بلله كد ملى 0071154795 به سللمت 
بللازرس اصلى و ابراهيم يارى به كللد ملى 0932155855 
به سللمت بللازرس على البدل براى مدت يك سللال انتخاب 
گرديدنللد. اعضللاء هيئللت مديره بلله مدت دو سللال بقرار 
ذيللل انتخاب گرديدند. عباس نخسللتين حلللم به كد ملى 
1620039311 و حديللث بللرادران طهللورى بلله كد ملى 
0062464876 و هللدى بللرادران طهللورى بلله كللد ملى 
0071542078- بموجب صورتجلسلله هيئت مديره مورخ 
91/5/5 عباس نخسللتين حلم بسللمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل و حديث برادران طهورى بسللمت نايب رئيس 
هيئت مديره تعيين گرديدند و امضاء كليه اوراق و  اسللناد 
تعهدآور از جمله چك و سللفته و بللرات با امضاء مديرعامل 

همراه با مهر شركت معتبر است.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
91/4/31 شركت مزبور كه در تاريخ 91/7/16 واصل 
گرديد مراد شهسللوارى به كد ملى 0600783601 
به سللمت بازرس اصلى و رضا خليل پور سلليابانى به 
كد ملى 0058776151 به سمت بازرس على البدل 
بللراى مدت يك سللال انتخللاب گرديدنللد. ابراهيم 
رزاقى داريللان به كد ملى 1729708617 بسللمت 
رئيللس هيئت مديره و اميللر رزاقى داريان به كد ملى 
0070919283 بسللمت نايب رئيللس هيئت مديره 
و نللادر رزاقى بلله كد ملى 0043821049 بسللمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره براى مدت دو سللال 
تعيين گرديدند و امضاء كليه اوراق و اسللناد تعهدآور 
از جمللله چك ، سللفته ، بللرات و قراردادها با امضاء 
منفللرد هر يك از اعضاء هيئت مديللره همراه با مهر 

شركت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت چای دنیا 
سهامی خاص به شماره ثبت 6131 

و شناسه ملی 10100295101

باستناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 90/12/25 سرمايه شركت از مبلغ 60/000/000/000 
ريال به مبلغ 24/788/613/940/000 ريال منقسللم به 24/788/613/940 سهم 1/000 ريالى بانام كه 
تماما پرداخت شللده و از طريق تحصيل سللهام شللركتهاى پتروشلليمى بندرامام و پتروشيمى پارس و 
پتروشلليمى مبين و پتروشلليمى برزويه و پتروشيمى فجر و پتروشيمى خوزسللتان و پتروشيمى بوعلى 
سينا و پتروشيمى تندگويان و پتروشيمى اروند و پتروشيمى بين الملل و شركت مديريت توسعه صنايع 
پتروشيمى و شركت بازرگانى پتروشيمى ايران و شركت عمليات غيرصنعتى و شركت عمليات غيرصنعتى  
پازارگاد و شركت ره آوران فنون جنوب مطابق بند ه ماده 19 و بند 1 ماده 18 قانون اجراى سياست هاى 
كلى اصل 44 قانون اساسللى و تصويب نامه شللماره 90/2/285/239768/ه مورخ 1390/11/25 هيئت 
واگذارى مورد تائيد قرار گرفت و موضوع نامه شماره 20/30132 مورخ  91/12/8 سازمان خصوصى سازى 
و گواهى صادره سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 121/21442 مورخ 91/12/8 كه به عنوان شركت 
ارسللال شده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسللنامه به شرح فوق اصاح گرديد و ذيل ثبت از لحاظ 

افزايش سرمايه در تاريخ 91/12/9 تكميل امضاء گرديده است.

آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی
 خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت 89243

 و شناسه ملی 101013366301

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

n پروين مقدم 

ش�ركت آبفا اس�تان فارس در نظر دارد نسبت به خريد و نصب تجهيزات 
پايش كيفى آب شللامل يكدسللتگاه SAN جهت تله مترى چاه ها و مخازن 
سللطح اسللتان جهت كنترل كيفى آب از نظر بهداشللت و سختى آب تحت 
كنترل سيسللتم مركزى طبق مشللخصات درج شده در اسللناد مناقصه را از 

طريق مناقصه عمومى دو مرحله اى اقدام نمايد.
* محل اخذ اس�ناد: شلليراز، شللركت آبفا اسللتان فارس )ميدان مطهرى، 
ابتداى بلوار قدوسى غربى روبروى پارك محله اى بلوك 406 طبقه اول اتاق 
110 امور بازرگانى تلفن 8435164( تهران: خ دكتر بهشللتى، خ سهروردى 

شمالى، كوى باسقى پاك1، تلفن 88747895.
* محل تس�ليم پيشنهادات: شلليراز، شركت آبفا اسللتان فارس )ميدان 
مطهرى، ابتداى بلوار قدوسى غربى روبروى پارك محله اى بلوك 406 طبقه 

اول، واحد دبيرخانه(
* آخرين مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه: يك شنبه 92/4/2

* تاريخ نهايى قبول پيشنهادات: چهارشنبه 92/4/12.
* تاريخ كميسيون بازگشايى پاكات: شنبه 92/4/15.

* مبلغ برآورد: 2/000/000/000 ريال.
* مبل�غ تضمين ش�ركت در مناقص�ه: 100/000/000 ريللال )بصورت 

ضمانتنامه بانكى در وجه شركت آبفا فارس(
* قيمت اسللناد 100/000 ريال )واريز به حسللاب شماره 1528936404 
بانك ملت شللعبه ميدان معلم كد شناسلله 240008037112 بنام شركت 

آبفا فارس(
* مدت اعتبار قيمت پيشللنهادى حداقل سلله ماه پس از تاريخ بازگشللايى 

پاكات پيشنهاد قيمت مى باشد.
* به پيشللنهادهاى فاقد امضاء، مشللروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از 
انقضاى مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* ساير اطاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است.
 www.abfa-fars.ir اين آگهى در روزنامه كيهان، سللبحان و سايت اينترنتى *

نيز درج گرديده است.
* نوبت اول آگهى: 92/3/26      نوبت دوم آگهى: 92/3/28

آگهی مناقصه 
)شماره 600/1766- 92/3/26(

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان فارس

)سهامى خاص(

»شرکت آبفا استان فارس«

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد يكدستگاه ديزل 
ژنراتور با مشللخصات درج شده در اسناد مناقصه جهت آبفا سپيدان را از 

طريق مناقصه عمومى دو مرحله اى اقدام نمايد.
* محل اخذ اس�ناد: شيراز، شركت آبفا استان فارس )ميدان مطهرى، 
ابتداى بلوار قدوسللى غربى نبش خيابان سبحانى بلوك 406 طبقه اول 
اتللاق 110 امور بازرگانى تلفن 8435164( تهران: خ دكتر بهشللتى، خ 

سهروردى شمالى، كوى باسقى پاك1. تلفن 88747895.
* محل تس�ليم پيشنهادات: شيراز، شركت آبفا استان فارس )ميدان 
مطهرى، ابتداى بلوار قدوسللى غربى نبش خيابان سللبحانى، بلوك 406 

طبقه اول، واحد دبيرخانه(
* آخرين مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه: يك شنبه 92/4/2

* تاريخ نهايى قبول پيشنهادات: چهارشنبه 92/4/12.
* تاريخ كميسيون بازگشايى پاكات: شنبه 92/4/15.

* مبلغ برآورد: 800/000/000 ريال.
* مبل�غ تضمين ش�ركت در مناقص�ه: 40/000/000 ريال )بصورت 

ضمانتنامه بانكى در وجه شركت آبفا فارس(
* قيمت اسناد 200/000 ريال )واريز به حساب شماره 1528936404 
بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه 240008037112 بنام شركت 

آبفا فارس(
* به پيشللنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد 
از انقضللاى مللدت مقرر در فراخوان واصل شللود مطلقللا ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
* سللاير اطاعات و جزئيات مربوط در اسللناد مناقصلله مندرج گرديده 

است.
 www.abfa-fars.ir اين آگهى در روزنامه نيم نگاه، كيهان و سللايت اينترنتى *

نيز درج گرديده است.
* نوبت اول آگهى: 92/3/26      نوبت دوم آگهى: 92/3/28

آگهی مناقصه 
)شماره 600/1765- 92/3/26(

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان فارس

)سهامى خاص(

»شرکت آبفا استان فارس«


