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پیوند پارسیان هند
و صهیونیستها در ایران
«به هر حال،اين يهوديان-مارانوها در بازس��ازي فرهنگي طايفه پارسي
بس��يار مؤثر بودند وروحيات و روانشناس��ي و فرهنگ خودش��ان را در ميان
ي طايفه پارسي هند به شكل
ايش��ان اش��اعه دادند .به عبارت ديگر  ،نوساز 
امروزي آن در پيوند با يهوديان صورت گرفت و اسطوره آوارگي پارسيان،كه
در افس��انه كام�لا موه��وم و بيپايه معروف به قصه س��نجان انعكاس يافته
 ،در دوران پيوند پارس��يان با پرتغاليها جعل ش��د .اين اس��طوره آوارگي و
روانشناس��ي مولود آن  ،ش��باهتي عجيب ب ه فرهنگ يهوديان دارد و تأثير
يهوديان بر فرهنگ و خلقيات پارس��يان تا بدان حد بزرگ اس��ت كهبرخي
محققين هندي و غربي ،از پارسيان به عنوان«يهوديان هند» ياد ميكنند.به
عبارت ديگر ،طايفه پارسي در هند از نظر فرهنگي يك فرقه كامال بازسازي
و نوس��ازي شده است .ادعاي ايرانيتبار بودن آنها هم به كلي جعلي است.
چنانچه تحقيقات مردم شناسي جسماني نشان ميدهد  ،پارسيان به يقين
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سعید مستغاثی
خواهیم دید  ،س��ندی است به تاریخ فروردین و اردیبهشت  1305که ارباب
کیخسرو شاهرخ (نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای ملی) طی نامه ای
از وزیر دربار (تیمور تاش) در خواست تعیین وقت برای عده ای از زرتشتیان
ایران و پارس��یان هند به منظور تبریک تاجگذاری رضاخان را نموده اس��ت.
(سند ضمیمه شماره . )1
همچنین در س��ند دیگری به تاریخ  10تیرماه  1310ش��اهد مراس��له
«س��رهرمز جی کاوس��جی دینش��اه» (رییس انجمن اکابر پارسیان هند) به
تیمور تاش  ،در مورد عالقه قلبی پارس��یان هند به ایران و اظهار امیدواری
به مش��ارکت پارسیان در اصالحات و ترقی ایران در تحت توجهات رضاخان

* از جمله اسنادی که در این مجموعه درباره طایفه
اشراف پارسی هند خواهیم دید  ،سندی است به
تاریخ فروردین و اردیبهشت  1305که ارباب کیخسرو
شاهرخ (نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای
ملی) طی نامه ای از وزیر دربار (تیمور تاش)
در خواست تعیین وقت برای عده ای از زرتشتیان
ایران و پارسیان هند به منظور تبریک تاجگذاری
رضاخان را نموده است.

تیمورتاش وزیر دربار رضاخان

از مردم بومي شبه قاره هند و از نژاد دراويدي هستند.چهره ظاهري آنها ه م
به روشني اين مسئله را نشان ميدهد.
طایفه پارس��یان هند تا قبل از پيوند با اروپاييان و يهوديان،حتي خود را
زرتش��تي نميدانستند  .هيچ متن ديني زرتش��تي در اختيار نداشتند .همه
اين تحوالت و آش��ناييآنها با اوس��تا و متون زرتشتي به كمك اروپاييان و
ن برده ش��د و در اختيار آنها
يهوديان و از طريق متوني ايجاد ش��د كه از ايرا 
نهاده شد ...در زماني كه كار بر روي اليگارشي پارسي را دنبال ميكردم  ،به
تدريج به پيوندهاي عجيب آن با اليگارشي يهودي رسيدم و متوجه شدم كه
چنان اشتراكي ميان اين دو كانون وجود دارد كه اصالنميتوان آنها را از هم
تفكيك كرد .مثال اگر «سر جمشيد جي جي بهاي پارسي» از بزرگترينتجار
ترياك جهان در قرن نوزدهم بود  ،خانواده ساسون  ،كه سران يهوديان بغدادي
بودند  ،نيز همين جايگاه را داش��تند و متحدا و در ش��راكت با پارسيان عمل
ميكردند .در طول قرن نوزدهم  ،كشت و صادرات ترياك ايران نيز در انحصار
()4
شبكهاي بود از كارگزاران ساسونها و سران طايفهپارسي»...
اما از جمله اسنادی که در این مجموعه درباره طایفه اشراف پارسی هند

آگهی ابالغ دادنامه

هستیم(.سند ضمیمه شماره )2
مالحظه می فرمایید که پیرو آنچه در توضیح و تشریح ماهیت صهیونیستی
انجمن اکابر پارسیان هند آمد  ،در این دو سند روشن می گردد که چگونه
این گروه با رضاخان و حکومت کودتایی و دس��ت نش��انده وی ابراز همراهی
و همدلی کرده و درش��رایطی که نیروهای آزادیخواه و استقالل طلب کشور
و همچنین آحاد طبقات اجتماعی در فش��ار اختناق و زور س��رنیزه گرفتار
بودند  ،اش��راف به اصطالح پارسی هند در ویرانی سرزمینی که مدعی بودند
متعلق به آبا و اجدادشان است  ،چگونه با کانون های صهیونیستی مشارکت
می نمودند.در ادامه همین عملکرد و حمایت مس��تقیم و بی چون و چرا از
دیکتاتوری رضاخان در تاریخ دی ماه  1310نماینده اعزامی از س��وی ایران
به میان پارس��یان هند  ،طی نامه ای به وزارت دربار از تش��کیل جمعیتی از
عالمان و بزرگان پارسیان در بمبئی و کراچی به نام «کاروان کهن ایران» برای
دیدار از ایران صحبت می کند  .این در حالی است که انجمن اکابر پارسیان
هن��د در دوران پیش از رضاخان هیچ گونه فعالیت یا موضع گیری مبنی بر
تعلقشان به سرزمین ایران نشان نمی دادند .مطلب فوق در سندی درج شده
است(.سند ضمیمه شماره )3
به دنبال همین نامه اس��ت که «اردشیر جی ریپورتر» طی نامه دیگری
به تیمور تاش  ،اسامی و مشخصات عده ای از بزرگان و سرمایه داران پارسی
هند را برای دعوت به ایران و اس��تفاده از امکانات و توانایی هایش��ان ارسال
داشته است که این نامه در سندی به تاریخ اسفند  1310آمده است(.سند
ضمیمه شماره )4
کاروان اش��راف به اصطالح پارسی هند در بهار سال  1311به ایران وارد
می ش��ود و در نقاط مختلف کش��ور جای پای خویش را محکم می کند .در
سند مورخ اردیبهشت  1311به سخنرانی دینشاه ایرانی (رئیس انجمن اکابر
پارسیان هند) در شیراز اشاره شده و همچنین متن سخنرانی مدیر روزنامه
گلستان شیراز در حضور دینشاه و هیئت همراه وی در خصوص خیرمقدم گویی
مردم شیراز به وی و همراهانش درج گردیده است(.سند ضمیمه شماره )5

پی نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.

آگهی تأسیس شرکت سازه بنای پایدار سپنتا سهامی خاص

آگهی ابالغ دادنامه شماره  92/5/30 - 920427شعبه اول دادگاه عمومی
حقوقی سنندج
به :سیداحمد اسدی فرزند سیدعلی
کالسه بایگانی920094 :
در خص��وص دعوی بانک مهر اقتصاد ب��ه نمایندگی حقوقی آقای امیررضا
قدیمی بطرفیت  -1رویا اس��دی فرزند س��یداحمد  -2س��یداحمد اسدی
فرزند س��یدعلی به خواس��ته مطالبه تضامنی وجه یک فقره چک به مبلغ
چهل میلیون ریال  -3خس��ارت تاخیر تادیه و هزینههای دادرس��ی که در
ش��رح خواسته آمده اس��ت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و سایر
خوانده ردیف دوم به عنوان ظهر نویس یک فقره چک به شماره 340956
به تاریخ  1390/7/20به مبلغ  40/000/000ریال عهده بانک ملی دروجه
این موسس��ه صادر و امضاء نمودهاند که با مراجعه به بانک محال علیه به
موجب گواهی عدم پرداخت صادره چک موصوف برگش��ت خورده اس��ت
و تاکن��ون جهت ایفای دین اقدامی ننمودهاند لذا رس��یدگی و محکومیت
تضامنی ایش��ان به ش��رح خواسته اس��تدعا میگردد خواندگان در جلسه
دادرس��ی حضور نیافته و الیحهای ارس��ال ننمودهاند لذا دادگاه از توجه به
رونوشت مصدق چک و صدور گواهی عدم پرداخت آن و مالحظه ظهرچک
و امضاء ظهرنویسان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد ، 249
 313 ،310و  314قانون تجارت و مواد  519و  515قانون آئین دادرس��ی
دادگاهه��ای عمومی و انق�لاب در امور مدنی و قانون استفس��اریه تبصره
الحاقی به ماده  2قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان
ب��ه پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل چک و پرداخت خس��ارت
تاخیر تادیه آن بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران و نیز مبلغ  1/107/000ریال هزینه دادرسی صادر و اعالم
مینماید رای صادره غیابی بوده ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل
واخواه��ی در این مرجع س��پس ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر
خواهی در محاکم تجدید نظر استان کردستان میباشد.
ای��ن آگه��ی وفق م��اده  302قانون آئین دادرس��ی مدنی جه��ت ابالغ به
س��یداحمد اس��دی فرزند س��یدعلی که مجهولالمکان اعالم شده تنظیم
گردیده و تاریخ نشر آگهی تاریخ ابالغ محسوب می شود.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج
ابراهیمی

ش��رکت فوق در تاریخ  1392/7/7تحت شماره  14496و شناسه ملی 10220197613
در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ  1392/7/7از لحاظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامههای رس��می و
کثیراالنتشار کیهان آگهی میشود.
 -1موض��وع ش��رکت :طراحی و محاس��به و مش��اوره و نظارت بر حس��ن اج��را و اجرای
پروژههای ابنیه و راه و باند و تاسیسات مکانیکی و آبی و گازی و برقی و کانالهای آبرسانی
و پلها و کانالهای انحراف مس��یر آب و تونل و آبیاری و زهکش��ی و نقشهبرداری سازههای
فنی و مهندسی و تسطیح و آمادهسازی خطوط انتقال آب و راهسازی فرودگاه و فاضالب
و سدسازی و حفاری و سیستمهای تهویه و سیستمهای حرارتی و برودتی سردخانههای
صنعتی و عملیات س��ازهای خطوط فش��ار قوی و دکلهای مخابراتی و صادرات و واردات و
فروش انواع ماش��ینآالت ساختمانی و راهس��ازی و حفاری و سدسازی و قطعات یدکی و
انواع لوازم آزمایش��گاهی و تجهیزات و کلیه مصالح ساختمانی و تکنولوژی ساخت و اجرا
در ضمینههای فوق و قبول نمایندگی از کلیه موسسات و کارخانجات و شرکتهای داخلی
و خارجی با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح.
«ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد».
 -2مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 -3مرکز اصلی شرکت :استان آذربایجان غربی -شهر ارومیه بلوار سربازان گمنام تقاطع خ
عمار و یاسر جنب لوازم صوتی و تصویری قره باغی پالک  -213کد پستی 5715799935
 -4س��رمایه شرکت :مبلغ  1/000/000ریال منقس��م به یکصد سهم  10/000ریالی که
تعداد یکصد س��هم با نام میباش��د که مبلغ  350/000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  10998/226مورخ  1392/6/21نزد بانک ملت شعبه خیام جنوبی پرداخت
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
 -5اولین مدیران شرکت:
 -5-1آقای احسان اشتراکی به شماره ملی  2753728720به سمت رئیس هیئت مدیره.
 -5-2آقای سهند قربانی به شماره ملی  2755771909به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
 -5-3آقای رضا شادیطلب به شماره ملی  2753697906به سمت عضو هیئت مدیره.
 -5-4آقای رضا ش��ادیطلب به شماره ملی  2753697906به سمت مدیرعامل به مدت
 2سال انتخاب گردیدند.
 -6دارندگان حق امضاء:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل
هم��راه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت
معتبر میباشد.
 -7اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
 -8بازرس اصلی و علیالبدل:
 -8-1آقای فرهاد رازبان به شماره ملی  1377925021به عنوان بازرس اصلی
 -8-2آقای ناصر سعیدزاده به شماره ملی  2754373845به عنوان بازرس علیالبدل

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی ارومیه

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 میدارد .در صورت تمایل به اشتراک و یا تمدید میتوانید براساس این فرم ،مبلغ اشتراک را به حساب ( 0106713595009سیبا)
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد  69به نام حسین شریعتمداری (موسسه کیهان) واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با
پست سفارشی به صندوق پستی  11365/3631واحد آبونمان روابط بینالملل ارسال فرمائید.

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

نشریات

دوره انتشار

آسیا
آسیای میانه
عادی

سفارشی

آمریکا -کانادا -ژاپن
آفریقا -اقیانوسیه

اروپا
عادی

سفارشی

عادی

سفارشی

کیهان فارسی

روزانه

6/907/500

11/067/500

8/397/500

12/535/000

11/710/000

15/630/000

کیهان انگلیسی

روزانه

6/907/500

11/067/500

8/397/500

12/535/000

11/710/000

15/630/000

کیهان عربی

روزانه

6/907/500

11/067/500

8/397/500

12/535/000

11/710/000

15/630/000

مجله زن روز

هفتگی

3/700/000

6/160/000

4/580/000

7/030/000

6/540/000

8/860/000

کیهان ورزشی

هفتگی

3/700/000

6/160/000

4/580/000

7/030/000

6/540/000

8/860/000

کیهان بچهها

هفتگی

3/450/000

5/910/000

4/330/000

6/780/000

6/290/000

8/610/000

کیهان فرهنگی

دوماهانه

534/000

829/200

639/600

933/600

874/800

1/153/200

توضیحات

1ـ آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین ،بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید.
 -2یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید.
 -3مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال میشود.
 -4ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
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................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
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موسوى خوئينىها از اعضاى مؤثر مجمع روحانيون مبارز در سخنانى
در آس��تانه مرحله دوم انتخابات ،باصطالح به تبيين آن پرداخت و سران
مجمع در كنار هم اين پيام را چنين تعبير كرد« :حضرت امام كه اين نكته
را فرمودهاند ،آيا در كش��ور ما خطر ظهور و نشر اسالم آمريكايى هست يا
نيس��ت؟ آيا مقصودشان از اسالم آمريكايى ،اسالم ملك فهد در عربستان
بوده اس��ت؟ اي��ن كه فرمودهاند به اينها رأى ندهي��د ،يعنى به ملك فهد
رأى ندهيد؟ خوب معلوم است كه در ايران كسى به ملك فهد رأى نداده
اس��ت .پس بايد ببينيم اين كه حضرت امام اين مطلب را مىفرمايند ،آيا
در داخل كشور زمينه بروز چنين خطرى وجود دارد كه خداى نخواسته
در زمانى هرچند دور شاهد باشيم
كه اسالم آمريكايى در اينجا حاكم
ش��ود  . . .حتمآ چيزى هست كه
ام��ام مىفرمايند بايد بياييم آن را
بشناسيم و همه تالش كنيم ،اسالم
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آمريكايى را بشناسيم تا از آن اجتناب كنيم».
نكته ديگر در اظهارات موس��وى خوئينىها كه البته بدون نام بردن از
تشكل يا فرد خاصى در سال بعد بيان مىكند اين است« :يكى از اشتباهات
هم همين است كه ما گاهى خودمان را خيلى متولى دين يا اسالم مىدانيم
و خيال مىكنيم ،اسالم درست يك لقمه شده و توى حلق ما فرو رفته يا
يك نورى بوده است و فقط در دل ما تابيده است» 46.وى با اين اظهارات
ك��ه از اختالفات عميق با اعضاى جامعه روحانيت مبارز حكايت مىكرد،
مىافزاي��د« :ما نبايد خودمان را متولى انحصارى اس�لام بدانيم و متولى
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انحصارى انقالب و پرچمدار بالمنازع مبارزه با آمريكا بدانيم».
از سوى ديگر برخى چهرههاى به ظاهر موجه ،با تيزهوشى و بىانصافى
تمام ،فهرست  99تنى ( 73مخالف و  26ممتنع) را كه با وجود آگاهىشان
به نظر امام به ميرحسين موسوى رأى ندادند ،در جامعه و جبهههاى جنگ
منتش��ر كردند تا بدينگونه مانع از راهيابى آنان به مجلس شوند و بدين
ولى فقيه را در حكم وجوب
ترتيب نش��ان دهند كه حتى پيش��نهادهاى ّ
مىدانند و مخالفت با آن را در حكم مخالفت با نظام و درنتيجه نداش��تن
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شايستگى براى راهيابى به مجلس برمىشمرند.
تخريب جامعه روحانيت مبارز توسط اعضاى مؤسس مجمع روحانيون
مبارز اعضاى جامعه را برآن داش��ت تا در مق��ام دفاع و رفع اتهام برآيند.
آيتاهلل مهدوى كنى (دبيركل جامعه روحانيت مبارز) در اينباره مىنويسد:
س��يد محمد خاتمى) و اطالعات (با سرپرس��تى
«كيهان (با سرپرس��تى
ّ
سيد محمود دعايى) در شماره فوقالعاده با سر و صداى زيادى به عنوان
ّ
موجوديت مجمع روحانيون ،مصاحبه بعضى از آقايان را منتشر كردند كه
در آن مصاحبهها فلسفه اين انشعاب را ذكر كرده بودند .آنها گفته بودند
كه ما در مس��ايل انقالب اختالف نظر و اختالف مبنا داريم .اينها (جامعه
روحانيت) در مس��ائل اقتصادى مبناى خاصى دارند ،در سياست خارجى
هم روش خاصى دارند و اين همان چيزى است كه امام اسمش را اسالم
آمريكايى گذاشته است :يعنى اينها طرفدار سرمايهدارها و طرفدار ارتباط
با آمريكا هس��تند .اينها سرمايهداران را تأييد مىكنند .سياست اقتصادى

* اينها طرفدار سرمايهدارها و طرفدار ارتباط با آمريكا
هستند .اينها سرمايهداران را تأييد مىكنند.
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جامع در «پيام حج» س��ال گذش��ته كه بحق «منشور انقالب» نام گرفت
مىباش��د .خطمش��ى كه در نامهها و پيامهاى پس از آن ،بويژه در تبيين
محمدى و بيان مرزها و تفكيك آن از اس�لام آمريكايى آمده
اس�لام ناب ّ
اس��ت ،ترسيم فرمودهايد و اميد و اطمينان داريم كه با اين ميثاق الهى و
در اين تشكل جديد بهتر به وظيفه اسالمى خود عمل كنيم و دِينى كه به
انقالب و اسالم و ملّت فداكار و مجاهد ايران و شهداى عزيز داريم ،ادا نماييم.
لزوم��آ به اس��تحضار مىرس��اند كه قب��ل از هر اقدام��ى در اين باب
ت�لاش فراوانى توس��ط بعضى از
ب��رادران م��ا براى نزدي��ك كردن
نقطه نظرات در چهارچوب اصول
و موازي��ن م��ورد قبول ب��ا ديگر
روحاني��ون محترمى كه س��الها با
آنان فعاليت داش��تند صورت گرفت كه متأس��فانه به علت پافش��ارى آن
آقاي��ان بر روى مس��ائل و مواردى كه آنه��ا را برخالف مصلحت و موازين
تش��خيص مىداديم به نتيجه نرسيد .لذا به نظر مىرسيد كه جمع ما در
تشكل جديد بيش��تر و بهتر مىتواند خدمتگزار انقالب اسالمى باشد .ا ّما
از آنجا كه ممكن بود اين انش��عاب و ايجاد تش��كل و نظم جديد ،شائبه
اخت�لاف و تفرقه به بعضى اذه��ان راه پيدا كند و برخى افراد ناآگاه آن را
وس��يلهاى ب��راى تبليغ عليه وحدت كه همواره م��ورد توصيه و تأكيد آن
حضرت بوده اس��ت ،ق��رار دهند الزم ديديم كه موضوع را به اس��تحضار
حضرتعالى برس��انيم تا چنانچه مصلحت ندانستيد ،اقدامى صورت نپذيرد
سيد احمدآقا از
كه از طريق برادر بزرگوار حجهاالس�لام والمسلمين حاج ّ
موافقت و رضايت خاطر مبارك ،اطالع حاصل نموديم و سپس براى انعكاس
اين موافقت و رضايت در وسايل ارتباط جمعى مجددآ كسب اجازه گرديد
كه آن را نيز اجازه فرموديد و مطلب توسط رسانهها اعالم گرديد .بار ديگر
براى اطمينان بيش��تر از رضايت حضرتعالى در مورد انتخابات دوره س��وم
مجلس ش��وراى اسالمى كسب اجازه شد كه نظر موافق نسبت به فعاليت
اين جمع در ضمن توصيه بر اين كه «براى غير تهران نامزد معرفى نكنيد»
عنايت فرموديد .پس از طى مراحلى كه گذشت اين جمع با نام «روحانيون
مبارز تهران» اقدامات خود را آغاز كرد و نسبت به انتخابات نيز ليستى از
نامزدهاى تهران تهيه و به اطالع مردم شريف تهران رسانيد.
اكنون با اين تجربه موفق و با اين اعتقاد كه ايجاد تشكل جديد روحانيون
مبارز تهران از جهات مختلف خصوصآ در جهت حفظ آزادى اظهار عقيده
براى س��اير اقش��ار مردم مفيد و الزم بوده است ،در ادامه فعاليتهاى ديگر
خ��ود خصوصآ اقدام��ات قولى و عملى در تبيين و ابالغ محتواى پيامهاى
آن امام بزرگوار به قش��رهاى مختلف بويژه اقشار مستضعف كه در شأن و
وظيفه روحانيون اس��ت و از آن جمله حفظ و تحكيم هرچه بيشتر پيوند
مابين دو قشر عظيم روحانى و دانشگاهى كه آن نيز از دستاوردهاى رهبرى
آن حضرت و اين انقالب شكوهمند است ،مستدعى است نسبت به آنچه
معرف��ى گرديد ،چنانچه صالح مىدانيد نظر مبارك را مرقوم فرماييد .در
اينجا الزم مىدانيم از صدور دستور كمك مالى ماهانه كه قبل از برگزارى
انتخابات از اعالم آن در رسانه خوددارى نموديم ،تشكر و سپاسگزارى كنيم.
در خاتمه پيروزى نهايى رزمندگان اسالم و شكست قطعى دشمن بعثى
و صهيونيس��تى و نابودى صدام و ساير دشمنان اسالم ،خصوصآ آمريكاى
جهانخوار و طول عمر و سالمت آن امام عزيز و بزرگوار را از خداوند متعال
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مسألت مىنماييم».
__________________________________

دفاع از جامعه روحانیت در مقابل سیل اتهامات

* تخريب جامعه روحانيت مبارز توسط اعضاى مؤسس مجمع
روحانيون مبارز اعضاى جامعه را برآن داشت تا در مقام دفاع و
رفع اتهام برآيند .آيتاهلل مهدوى كنى (دبيركل جامعه روحانيت
مبارز) در اينباره مىنويسد« :كيهان (با سرپرستى س ّيد محمد
خاتمى) و اطالعات (با سرپرستى س ّيد محمود دعايى) در شماره
فوقالعاده با سر و صداى زيادى به عنوان موجوديت مجمع
روحانيون ،مصاحبه بعضى از آقايان را منتشر كردند كه در آن
مصاحبهها فلسفه اين انشعاب را ذكر كرده بودند .آنها گفته بودند
كه ما در مسائل انقالب اختالف نظر و اختالف مبنا داريم. .
آنها اقتصاد سرمايهدارى است .سياست خارجى آنها هم سياست ارتباط با
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غرب است و در يك جمله اسالم اينها اسالم آمريكايى است».
نكتهاى كه در اين ميان وجود داشت ،عدم تناسب نامهاى بود كه چپها
خطاب به امام نوشته بودند با اطالعيهاى كه براى انتخابات صادر كردند .در
نامهاى كه اعضاى مجمع روحانيون خطاب به امام نوشته بودند و امام نيز

آقای امراله اصالنیفرد فرزند سروعلی
کارمند دادگستری شهرستان شیراز

نظ��ر به اینکه پرونده ش��ما ب��ه اته��ام تخلف غیبت
غیرموج��ه در تاریخهای  91/2/25ت��ا  91/2/28و از
تاری��خ  91/3/6تاکنون در هیئت بدوی رس��یدگی به
تخلفات اداری کارمندان دادگس��تری اس��تان فارس
مطرح رسیدگی اس��ت لذا به تجویز ماده  115قانون
آئین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور
کیف��ری به ش��ما ابالغ میگردد ت��ا در صورت تمایل
ظ��رف مهلت حداکثر ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی،
دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به نشانی:
شیراز  -میدان شهدا  -ساختمان مرکزی دادگستری
 طبقه س��وم  -دبیرخانه هیئت بدوی رس��یدگی بهتخلفات اداری کارمندان دادگستری استان فارس کد
پستی  7137673548ارائه یا ارسال نمایید.

نائب رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات
اداری کارمندان دادگستری استان فارس

آگهی تصمیمات شرکت
تجهیز محیط سهامی خاص
به شماره ثبت 89639
و شناسه ملی 10101340144

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه
م��ورخ  92/1/26ش��رکت مزب��ور ک��ه در تاریخ
 92/2/24واص��ل گردید موارد ذی��ل به تصویب
مجمع مزبور رسید :ترازنامه و حساب سود و زیان
س��ال مالی  91/9/30به تصویب رسید .مؤسسه
حسابرسی مفید راهبر به شم 10861836531
به س��مت بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال
انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت
نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه دانش
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 396390
و شناسه ملی 10980014369

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوقالع��اده مورخ
 1392/3/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ کریمخان
زند خخردمند جنوبی پ  40ط سوم کدپستی 1584734915
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح
گردید.

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

آیت اهلل مهدوی کنی
برخى فرازهاى آن را مورد تأكيد قرار دادند ،برعدم اختالف و تفرقه تأكيد
شده بود .نامه شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز به محضر حضرت امام
خمينى(ره) كه در تاريخ  25فروردين  1367نوشته شد به شرح زير است :
بسم اهلل الرحمن الرحيم
«محضر مبارك رهبر كبير انقالب اس�لامى حضرت آيتاهلل العظمى
امام خمينى ادام اهلل ظله على رؤوس المسلمين
ب��ا تقديم تحيات وافره و ادعيه خالصانه ،احترامآ معروض مىدارد :در
فض��اى مبارك آزادى اظهار نظر و بيان عقيده كه يكى از دس��تاوردهاى
انقالب اس�لامى اس��ت و در س��ايه حكومت جمهورى اسالمى ايران و در
شرايط كنونى كشور و بويژه با توجه تأكيدات مكرر آن حضرت در جهت
لزوم حضور در صحنه و خصوصآ با توجه به وظيفه خطير روحانيون كشور
در ارشاد و روشنگرى جامعه انقالبى و دخالت صحيح در مسايل مختلف
اجتماعى و سياسى و تقويت نظام مقدس اسالمى ،اينجانبان امضاءكنندگان
ذيل الزم دانستيم كه با همكارى و تبادل نظر با يكديگر در قالب تشكل
و نظم جديد به فعاليتهاى خود در مس��ايل سياسى و غير سياسى كه در
سرنوشت انقالب و كشور تأثير فراوان و قطعى دارد ،سامان دهيم .تعهد و
ميثاق جمع ما در اين فعاليتها ،پيروى از اصول و خطمشى انقالب كه از
ناحيه مقام ّ
معظم رهبرى در مقاطع مختلف در سخنرانيها و پيامها ترسيم
و تبيين شده است مىباشد .خطمشى اصولى ما از اصولى است كه به طور

«متهم فراری»
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی

رامین گرجینژاد

صاحب عکس مقابل
فرزند رحیم به اتهام وارده در کالسه پرونده
 920856شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب
قائمشهر تحت تعقیب میباشد کسانی که از
نامبرده اطالعی دارند به شماره تلفن پلیس
اطالعات و امنیت  09112241029و شماره تلفن
 09112264394تماس حاصل نمایند.
شماره ابالغیه9210106110902247 :
شماره بایگانی شعبه920009 :
تاریخ تنظیم1392/4/12 :

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان عبده محمد حس��ینی حاجیور دادخواس��تی به طرفیت
خوان��ده خلف بوع��ذار به خواس��ته س��ایر دع��اوی غیرمالی و
الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک تقدی��م دادگاههای عمومی
شهرستان اهواز نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه
عمومی(حقوقی) شهرس��تان اهواز واقع در اهواز -خرمکوشک-
ابتدای نیوساید -مجتمع قضایی شهید تندگویان (انرژی) ارجاع
و به کالس��ه  9209986110900009ثب��ت گردیده که وقت
رس��یدگی آن  1392/10/30و س��اعت  10تعیین ش��ده است.
به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع
از مف��اد 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.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه
عمومی (حقوقی) شهرستان اهواز -سراچزاده

آگهی اجرائیه

خواهان :محمد دهقانیزاده با وکالت مهین حیدری
خوانده :ناصر مهرآوران
به موجب قرار تامین ش��ماره  805/92صادره از شورای حل اختالف
حوزه دو شهرس��تان مهریز دستور اموال خوانده معادل 3/200/000
ری��ال صادر گردیده و قرار صادره پ��س از ابالغ ،قابل اجرا و ظرف ده
روز قابل اعتراض در ش��ورا میباش��د .لذا با توج��ه به مجهول المکان
بودن خوانده به اس��تناد ماده  9قانون اج��رای احکام مدنی مفاد قرار
ی��ک نوبت در یکی از روزنامههای محلی آگهی میگردد و س��پس به
موقع اجرا گذاشته میشود ،در این صورت برای عملیات اجرائی ابالغ
یا اخطار دیگری به خوانده الزم نیس��ت ،مگر اینکه محل اقامت خود
را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد.
زارع بیدکی

مدیر اجرایی احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز

آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی راسل
تابلو سهامیخاص به شمارهثبت  117866و
شناسهملی10101614504

باستناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 92/3/8
ش��عبه ش��رکت در کرج خیابان طالقانی کوچه جهانپور کوچه
کاج پالک 231طبقه اول واحد 2به کدپستی 3134886343
منحل گردید.
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اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

کالسه پروژه 42/3/92 :ح
وقت رسیدگی 92/8/19 :ساعت  4/5عصر
آق��ای حاج کریم جلی��زی دادخواس��تی بطرفیت ابراهیم
مالکی بخواس��ته انتقال سند به شورای حل اختالف کد3
شهرس��تان دش��ت آزادگان تقدیم نموده است و خواستار
رس��یدگی و احقاق حق ایشان میباش��د و حسب دستور
ش��ورا وقت رسیدگی به ش��رح فوق تعیین گردید علیهذا
بلحاظ مجهولالم��کان بودن خوانده ردی��ف اول ابراهیم
مالکی حس��ب دستور خواهان و دس��تور قاضی شورا و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی در یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا خوانده نسبت به
حضور در دفتر شورا یک ماه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت رسیدگی تعیین ش��ده حاضر شود واال شورا تصمیم
مقتضی خواهد نمود.
حاتمی -قاضی شورای حل اختالف
شهرستان دشت آزادگان

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص
تولیدی سفید باالن ارومیه بشماره
ثبت  2664و شناسه ملی 10220060767

باستناد صورت جلس��ات مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده و
هیات مدیره مورخ  1392/1/15ش��رکت س��هامی خاص تولیدی سفید باالن
ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
 -1با اس��تعفای خانم ناهیده فتاحیانی از عضویت اصلی ش��رکت موافقت شد.
 -2آقایان رحیم سمساری آذر بشماره ملی  2753954739و مسعود فتورایی
بشماره ملی  2754103945و مسلم پیرمرادی بشماره ملی 2751900445
بعن��وان اعض��ای اصل��ی هیات مدی��ره و کاظ��م پیرم��رادی بش��ماره ملی
 2751904221بعنوان عضو علیالبدل هیات مدیره بمدت دو س��ال انتخاب
ش��دند -3 .آقای حجت قنبری بش��ماره ملی  2755585013بعنوان بازرس
اصلی و آقای سعید پورسلطانی بش��ماره ملی  2754291970بعنوان بازرس
علیالبدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند -4 .روزنامه کیهان جهت
نش��ر آگهیهای شرکت تعیین شد -5 .ماده  3اساسنامه تغییر و آدرس مرکز
اصلی ش��رکت در ارومیه به خ مولوی -2میدان فردوس��ی -نبش فردوسی-2
پالک -3طبقه -3واحد  306تغییر و انتقال یافت -6 .آقای رحیم سمس��اری
آذر بس��مت رئیس هیات مدیره و آقای مس��لم پیرمرادی بسمت نایب رئیس
هیات مدیره و آقای مس��عود فتورایی بس��مت عضو اصلی هیات مدیره و آقای
کاظم پیرمرادی بس��مت عضو علیالبدل هی��ات مدیره و مدیرعامل بمدت دو
س��ال انتخاب شدند -7 .امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد
تعه��دآور متفق��ا با امضای ثابت رئی��س هیات مدیره و یکی از آقایان مس��لم
پیرم��رادی یا کاظم پیرمرادی به همراه مهر ش��رکت معتب��ر خواهد بود-8 .
امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ  92/7/2تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه

مجله كيهان بچهها
حاوي مطالب
علمي -ورزشي -داستاني مخصوص
نوجوانان
سهشنبهها
بصورت سراسري
منتشر ميشود

