
صفحه 6پاورقی
چهارشنبه 10 مهر 1392 

26 ذیقعده 1434 - شماره  20606 Research@kayhan.ir

دفاع  از جامعه روحانیت در مقابل سیل اتهامات

پیوند پارسیان هند
و صهیونیست ها در ایران

5
سعید مستغاثی

پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

2529

تاریخچه صهیونیسم در عصر پهلوی-3

»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 
ايش��ان اش��اعه دادند. به عبارت ديگر ، نوسازي  طايفه پارسي هند به شكل 
امروزي آن در پيوند با يهوديان صورت گرفت و اسطوره آوارگي پارسيان،كه 
در افس��انه كام��ا موه��وم و بي پايه معروف به قصه س��نجان انعكاس يافته 
، در دوران پيوند پارس��يان با پرتغالي ها جعل ش��د. اين اس��طوره آوارگي و 
روانشناس��ي مولود آن ، ش��باهتي عجيب به  فرهنگ يهوديان دارد و تأثير 
يهوديان بر فرهنگ و خلقيات پارس��يان تا بدان حد بزرگ اس��ت كه برخي 
محققين هندي و غربي ، از پارسيان به عنوان»يهوديان هند« ياد مي كنند.به 
عبارت ديگر، طايفه پارسي در هند از نظر فرهنگي يك فرقه كاما بازسازي 
و نوس��ازي شده است. ادعاي ايراني تبار بودن آن ها هم به كلي جعلي است. 
چنانچه تحقيقات مردم شناسي جسماني نشان مي دهد ، پارسيان به يقين 

تیمورتاش وزیر دربار رضاخان

* از جمله اسنادی که در این مجموعه درباره طایفه 
اشراف پارسی هند خواهیم دید ، سندی است به 

تاریخ فروردین و اردیبهشت 1305 که 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.

آیت اهلل مهدوی کنی

از مردم بومي شبه قاره هند و از نژاد دراويدي هستند.چهره ظاهري آنها هم  
به روشني اين مسئله را نشان مي دهد.

طايفه پارس��يان هند تا قبل از پيوند با اروپاييان و يهوديان،حتي خود را 
زرتش��تي نمي دانستند . هيچ متن ديني زرتش��تي در اختيار نداشتند. همه 
اين تحوالت و آش��نايي آن ها با اوس��تا و متون زرتشتي به كمك اروپاييان و 
يهوديان و از طريق متوني ايجاد ش��د كه از ايران  برده ش��د و در اختيار آن ها 
نهاده شد... در زماني كه كار بر روي اليگارشي پارسي را دنبال مي كردم ، به 
تدريج به پيوندهاي عجيب آن با اليگارشي يهودي رسيدم و متوجه شدم كه 
چنان اشتراكي ميان اين دو كانون وجود دارد كه اصانمي توان آن ها را از هم 
تفكيك كرد. مثا اگر »سر جمشيد جي جي بهاي پارسي« از بزرگ ترين تجار 
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 
مي كردند. در طول قرن نوزدهم ، كشت و صادرات ترياك ايران نيز در انحصار 

شبكه اي بود از كارگزاران ساسون ها و سران طايفه پارسي...«)4( 
اما از جمله اسنادی كه در اين مجموعه درباره طايفه اشراف پارسی هند 

خواهيم ديد ، س��ندی است به تاريخ فروردين و ارديبهشت 1305 كه ارباب 
كيخسرو شاهرخ )نماينده زرتشتيان ايران در مجلس شورای ملی( طی نامه ای 
از وزير دربار )تيمور تاش( در خواست تعيين وقت برای عده ای از زرتشتيان 
ايران و پارس��يان هند به منظور تبريك تاجگذاری رضاخان را نموده اس��ت. 

)سند ضميمه شماره 1( . 
همچنين در س��ند ديگری به تاريخ 10 تيرماه 1310  ش��اهد مراس��له 
»س��ر هرمز جی كاوس��جی دينش��اه« )رييس انجمن اكابر پارسيان هند( به 
تيمور تاش ، در مورد عاقه قلبی پارس��يان هند به ايران و اظهار اميدواری 
به مش��اركت پارسيان در اصاحات و ترقی ايران در تحت توجهات رضاخان 

هستيم.)سند ضميمه شماره 2(
ماحظه می فرماييد كه پيرو آنچه در توضيح و تشريح ماهيت صهيونيستی 
انجمن اكابر پارسيان هند آمد ، در اين دو سند روشن می گردد كه چگونه 
اين گروه با رضاخان و حكومت كودتايی و دس��ت نش��انده وی ابراز همراهی 
و همدلی كرده و درش��رايطی كه نيروهای آزاديخواه و استقال طلب كشور 
و همچنين آحاد طبقات اجتماعی در فش��ار اختناق و زور س��رنيزه گرفتار 
بودند ، اش��راف به اصطاح پارسی هند در ويرانی سرزمينی كه مدعی بودند 
متعلق به  آبا و اجدادشان است ، چگونه با كانون های صهيونيستی مشاركت 
می نمودند.در ادامه همين عملكرد و حمايت مس��تقيم و بی چون و چرا از 
ديكتاتوری رضاخان در تاريخ دی ماه 1310 نماينده اعزامی از س��وی ايران 
به ميان پارس��يان هند ، طی نامه ای به وزارت دربار از تش��كيل جمعيتی از 
عالمان و بزرگان پارسيان در بمبئی و كراچی به نام »كاروان كهن ايران« برای 
ديدار از ايران صحبت می كند . اين در حالی است كه انجمن اكابر پارسيان 
هن��د در دوران پيش از رضاخان هيچ گونه فعاليت يا موضع گيری مبنی بر 
تعلقشان به سرزمين ايران نشان نمی دادند. مطلب فوق در سندی درج شده 

است.)سند ضميمه شماره 3(
 به دنبال همين نامه اس��ت كه »اردشير جی ريپورتر« طی نامه ديگری 
به تيمور تاش ، اسامی و مشخصات عده ای از بزرگان و سرمايه داران پارسی 
هند را برای دعوت به ايران و اس��تفاده از امكانات و توانايی هايش��ان  ارسال 
داشته است كه اين نامه در سندی به تاريخ  اسفند 1310 آمده است.)سند 

ضميمه شماره 4(
كاروان اش��راف به اصطاح پارسی هند در بهار سال 1311 به ايران وارد 
می ش��ود و در نقاط مختلف كش��ور جای پای خويش را محكم می كند. در 
سند مورخ ارديبهشت 1311 به سخنرانی دينشاه ايرانی )رئيس انجمن اكابر 
پارسيان هند( در شيراز اشاره شده و همچنين متن سخنرانی مدير روزنامه 
گلستان شيراز در حضور دينشاه و هيئت همراه وی در خصوص خيرمقدم گويی 
مردم شيراز به وی و همراهانش درج گرديده است.)سند ضميمه شماره 5(

موسوی خوئينی ها از اعضای مؤثر مجمع روحانيون مبارز در سخنانی 
در آس��تانه مرحله دوم انتخابات، باصطاح به تبيين آن پرداخت و سران 
مجمع در كنار هم اين پيام را چنين تعبير كرد: »حضرت امام كه اين نكته 
را فرموده اند، آيا در كش��ور ما خطر ظهور و نشر اسام آمريكايی هست يا 
نيس��ت؟ آيا مقصودشان از اسام آمريكايی، اسام ملك فهد در عربستان 
بوده اس��ت؟ اي��ن كه فرموده اند به اينها رأی ندهي��د، يعنی به ملك فهد 
رأی ندهيد؟ خوب معلوم است كه در ايران كسی به ملك فهد رأی نداده 
اس��ت. پس بايد ببينيم اين كه حضرت امام اين مطلب را می فرمايند، آيا 
در داخل كشور زمينه بروز چنين خطری وجود دارد كه خدای نخواسته 

* تخریب جامعه روحانیت مبارز توسط اعضای مؤسس مجمع 
روحانیون مبارز اعضای جامعه را برآن داشت تا در مقام دفاع و 
رفع اتهام برآیند. آیت اهلل مهدوی کنی )دبیرکل جامعه روحانیت 
مبارز( در این باره می نویسد: »کیهان )با سرپرستی سّید محمد 

خاتمی( و اطالعات )با سرپرستی سّید محمود دعایی( در شماره 
فوق العاده با سر و صدای زیادی به عنوان موجودیت مجمع 

روحانیون، مصاحبه بعضی از آقایان را منتشر کردند که در آن 
مصاحبه ها فلسفه این انشعاب را ذکر کرده بودند. آنها گفته بودند 

که ما در مسائل انقالب اختالف نظر و اختالف مبنا داریم. .

* اینها طرفدار سرمایه دارها و طرفدار ارتباط با آمریكا 
هستند. اینها سرمایه داران را تأیید می کنند.

در زمانی هرچند دور شاهد باشيم 
كه اسام آمريكايی در اين جا حاكم 
ش��ود . . . حتمآ چيزی هست كه 
ام��ام می فرمايند بايد بياييم آن را 
بشناسيم و همه تاش كنيم، اسام 

آمريكايی را بشناسيم تا از آن اجتناب كنيم«.45 
نكته ديگر در اظهارات موس��وی خوئينی ها كه البته بدون نام بردن از 
تشكل يا فرد خاصی در سال بعد بيان می كند اين است: »يكی از اشتباهات 
هم همين است كه ما گاهی خودمان را خيلی متولی دين يا اسام می دانيم 
و خيال می كنيم، اسام درست يك لقمه شده و توی حلق ما فرو رفته يا 
يك نوری بوده است و فقط در دل ما تابيده است«.46  وی با اين اظهارات 
ك��ه از اختافات عميق با اعضای جامعه روحانيت مبارز حكايت می كرد، 
می افزاي��د: »ما نبايد خودمان را متولی انحصاری اس��ام بدانيم و متولی 

انحصاری انقاب و پرچمدار بامنازع مبارزه با آمريكا بدانيم«.47 
از سوی ديگر برخی چهره های به ظاهر موجه، با تيزهوشی و بی انصافی 
تمام، فهرست 99 تنی )73 مخالف و 26 ممتنع( را كه با وجود آگاهی شان 
به نظر امام به ميرحسين موسوی رأی ندادند، در جامعه و جبهه های جنگ 
منتش��ر كردند تا بدين گونه مانع از راهيابی آنان به مجلس شوند و بدين 
ترتيب نش��ان دهند كه حتی پيش��نهادهای ولّی فقيه را در حكم وجوب 
می دانند و مخالفت با آن را در حكم مخالفت با نظام و درنتيجه نداش��تن 

شايستگی برای راهيابی به مجلس برمی شمرند.48 
تخريب جامعه روحانيت مبارز توسط اعضای مؤسس مجمع روحانيون 
مبارز اعضای جامعه را برآن داش��ت تا در مق��ام دفاع و رفع اتهام برآيند. 
آيت اهلل مهدوی كنی )دبيركل جامعه روحانيت مبارز( در اين باره می نويسد: 
»كيهان )با سرپرس��تی س��ّيد محمد خاتمی( و اطاعات )با سرپرس��تی 
سّيد محمود دعايی( در شماره فوق العاده با سر و صدای زيادی به عنوان 
موجوديت مجمع روحانيون، مصاحبه بعضی از آقايان را منتشر كردند كه 
در آن مصاحبه ها فلسفه اين انشعاب را ذكر كرده بودند. آنها گفته بودند 
كه ما در مس��ايل انقاب اختاف نظر و اختاف مبنا داريم. اينها )جامعه 
روحانيت( در مس��ائل اقتصادی مبنای خاصی دارند، در سياست خارجی 
هم روش خاصی دارند و اين همان چيزی است كه امام اسمش را اسام 
آمريكايی گذاشته است: يعنی اينها طرفدار سرمايه دارها و طرفدار ارتباط 
با آمريكا هس��تند. اينها سرمايه داران را تأييد می كنند. سياست اقتصادی 

آنها اقتصاد سرمايه داری است. سياست خارجی آنها هم سياست ارتباط با 
غرب است و در يك جمله اسام اينها اسام آمريكايی است«.49

نكته ای كه در اين ميان وجود داشت، عدم تناسب نامه ای بود كه چپها 
خطاب به امام نوشته بودند با اطاعيه ای كه برای انتخابات صادر كردند. در 
نامه ای كه اعضای مجمع روحانيون خطاب به امام نوشته بودند و امام نيز 

برخی فرازهای آن را مورد تأكيد قرار دادند، برعدم اختاف و تفرقه تأكيد 
شده بود. نامه شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز به محضر حضرت امام 
خمينی)ره( كه در تاريخ 25 فروردين 1367 نوشته شد به شرح زير است :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
»محضر مبارك رهبر كبير انقاب اس��امی حضرت آيت اهلل العظمی 

امام خمينی ادام اهلل ظله علی رؤوس المسلمين
ب��ا تقديم تحيات وافره و ادعيه خالصانه، احترامآ معروض می دارد: در 
فض��ای مبارك آزادی اظهار نظر و بيان عقيده كه يكی از دس��تاوردهای 
انقاب اس��امی اس��ت و در س��ايه حكومت جمهوری اسامی ايران و در 
شرايط كنونی 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 روشنگری جامعه انقابی و دخالت صحيح در مسايل مختلف 
 اجتماعی و سياسی و تقويت نظام مقدس اسامی، اينجانبان امضاءكنندگان
ذيل الزم دانستيم كه با همكاری و تبادل نظر با يكديگر در قالب تشكل 
و نظم جديد به فعاليتهای خود در مس��ايل سياسی و غير سياسی كه در 
سرنوشت انقاب و كشور تأثير فراوان و قطعی دارد، سامان دهيم. تعهد و 
ميثاق جمع ما در اين فعاليتها، پيروی از اصول و خط مشی انقاب كه از 
ناحيه مقام معّظم رهبری در مقاطع مختلف در سخنرانيها و پيامها ترسيم 
و تبيين شده است می باشد. خط مشی اصولی ما از اصولی است كه به طور 

جامع در »پيام حج« س��ال گذش��ته كه بحق »منشور انقاب« نام گرفت 
می باش��د. خط مش��ی كه در نامه ها و پيامهای پس از آن، بويژه در تبيين 
اس��ام ناب محّمدی و بيان مرزها و تفكيك آن از اس��ام آمريكايی آمده 
اس��ت، ترسيم فرموده ايد و اميد و اطمينان داريم كه با اين ميثاق الهی و 
در اين تشكل جديد بهتر به وظيفه اسامی خود عمل كنيم و ِدينی كه به 
انقاب و اسام و ملّت فداكار و مجاهد ايران و شهدای عزيز داريم، ادا نماييم.

لزوم��آ به اس��تحضار می رس��اند كه قب��ل از هر اقدام��ی در اين باب 
ت��اش فراوانی توس��ط بعضی از 
ب��رادران م��ا برای نزدي��ك كردن 
نقطه نظرات در چهارچوب اصول 
و موازي��ن م��ورد قبول ب��ا ديگر 
روحاني��ون محترمی كه س��الها با 
آنان فعاليت داش��تند صورت گرفت كه متأس��فانه به علت پافش��اری آن 
آقاي��ان بر روی مس��ائل و مواردی كه آنه��ا را برخاف مصلحت و موازين 
تش��خيص می داديم به نتيجه نرسيد. لذا به نظر می رسيد كه جمع ما در 
تشكل جديد بيش��تر و بهتر می تواند خدمتگزار انقاب اسامی باشد. اّما 
از آن جا كه ممكن بود اين انش��عاب و ايجاد تش��كل و نظم جديد، شائبه 
اخت��اف و تفرقه به بعضی اذه��ان راه پيدا كند و برخی افراد ناآگاه آن را 
 وس��يله ای ب��رای 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 
حضرتعالی برس��انيم تا چنانچه مصلحت ندانستيد، اقدامی صورت نپذيرد 
كه از طريق برادر بزرگوار حجه االس��ام والمسلمين حاج سّيد احمدآقا از 
موافقت و رضايت خاطر مبارك، اطاع حاصل نموديم و سپس برای انعكاس 
اين موافقت و رضايت در وسايل ارتباط جمعی مجددآ كسب اجازه گرديد 
كه آن را نيز اجازه فرموديد و مطلب توسط رسانه ها اعام گرديد. بار ديگر 
برای اطمينان بيش��تر از رضايت حضرتعالی در مورد انتخابات دوره س��وم 
مجلس ش��ورای اسامی كسب اجازه شد كه نظر موافق نسبت به فعاليت 
اين جمع در ضمن توصيه بر اين كه »برای غير تهران نامزد معرفی نكنيد« 
عنايت فرموديد. پس از طی مراحلی كه گذشت اين جمع با نام »روحانيون 
مبارز تهران« اقدامات خود را آغاز كرد و نسبت به انتخابات نيز ليستی از 

نامزدهای تهران تهيه و به اطاع 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 آزادی اظهار عقيده 
برای س��اير اقش��ار مردم مفيد و الزم بوده است، در ادامه فعاليتهای ديگر 
خ��ود خصوصآ اقدام��ات قولی و عملی در تبيين و اباغ محتوای پيامهای 
آن امام بزرگوار به قش��رهای 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 روحانی و دانشگاهی كه آن نيز از دستاوردهای رهبری 
آن حضرت و اين انقاب شكوهمند است، مستدعی است نسبت به آنچه 
معرف��ی گرديد، چنانچه صاح می دانيد نظر مبارك را مرقوم فرماييد. در 
اين جا الزم می دانيم از صدور دستور كمك مالی ماهانه كه قبل از برگزاری 
انتخابات از اعام آن در رسانه خودداری نموديم، تشكر و سپاسگزاری كنيم.
در خاتمه پيروزی نهايی رزمندگان اسام و شكست قطعی دشمن بعثی 
و صهيونيس��تی و نابودی صدام و ساير دشمنان اسام، خصوصآ آمريكای 
جهانخوار و طول عمر و سامت آن امام عزيز و بزرگوار را از خداوند متعال 

مسألت می نماييم«.50
__________________________________ 

45- روزنامه کیهان، به تاریخ 1367/2/21.

46- روزنامه کیهان، به تاریخ 1368/9/20.
47- همان.

48- سراب سیاست، ص 138.
49- رمز عبور )1(، ویژه نامه سیاسی روزنامه ایران، ص 107.

50- صحیفه امام)ره(، ج 21، صص 26 و 27.

آگهی اباغ دادنامه شماره 920427 - 92/5/30 شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی سنندج

به: سيداحمد اسدی فرزند سيدعلی
كاسه بايگانی: 920094

در خص��وص دعوی بانك مهر اقتصاد ب��ه نمايندگی حقوقی آقای اميررضا 
قديمی بطرفيت 1- رويا اس��دی فرزند س��يداحمد 2- س��يداحمد اسدی 
فرزند س��يدعلی به خواس��ته مطالبه تضامنی وجه يك فقره چك به مبلغ 
چهل ميليون ريال 3- خس��ارت تاخير تاديه و هزينه های دادرس��ی كه در 
ش��رح خواسته آمده اس��ت خوانده رديف اول به عنوان صادركننده و ساير 
خوانده رديف دوم به عنوان ظهر نويس يك فقره چك به شماره 340956 
به تاريخ 1390/7/20 به مبلغ 40/000/000 ريال عهده بانك ملی دروجه 
اين موسس��ه صادر و امضاء نموده اند كه با مراجعه به بانك محال عليه به 
موجب گواهی عدم پرداخت صادره چك موصوف برگش��ت خورده اس��ت 
و تاكن��ون جهت ايفای دين اقدامی ننموده اند لذا رس��يدگی و محكوميت 
تضامنی ايش��ان به ش��رح خواسته اس��تدعا می گردد خواندگان در جلسه 
دادرس��ی حضور نيافته و اليحه ای ارس��ال ننموده اند لذا دادگاه از توجه به 
رونوشت مصدق چك و صدور گواهی عدم پرداخت آن و ماحظه ظهرچك 
و امضاء ظهرنويسان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 249 ، 
310، 313 و 314 قانون تجارت و مواد 519 و 515 قانون آئين  دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��اب در امور مدنی و قانون استفس��اريه تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك حكم بر محكوميت تضامنی خواندگان 
ب��ه پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل چك و پرداخت خس��ارت 
تاخير تاديه آن بر مبنای نرخ تورم اعامی از سوی بانك مركزی جمهوری 
اس��امی ايران و نيز مبلغ 1/107/000 ريال هزينه دادرسی صادر و اعام 
می نمايد رای صادره غيابی بوده ظرف مهلت بيس��ت روز پس از اباغ قابل 
واخواه��ی در اين مرجع س��پس ظرف مهلت بيس��ت روز قابل تجديدنظر 

خواهی در محاكم تجديد نظر استان كردستان می باشد.
اي��ن آگه��ی وفق م��اده 302 قانون آئين دادرس��ی مدنی جه��ت اباغ به 
س��يداحمد اس��دی فرزند س��يدعلی كه مجهول المكان اعام شده تنظيم 

گرديده و تاريخ نشر آگهی تاريخ اباغ محسوب می شود.

آگهی ابالغ دادنامه

 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج
 ابراهیمی

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 
1392/3/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

محل شركت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ كريمخان 
زند خ خردمند جنوبی پ 40 ط سوم كدپستی 1584734915 
تغيي��ر يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصاح 

گرديد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه دانش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 396390 

و شناسه ملی 10980014369 

آگهی تصمیمات شرکت 
تجهیز محیط سهامی خاص 
به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144
طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��اليانه 
م��ورخ 92/1/26 ش��ركت مزب��ور ك��ه در تاريخ 
92/2/24 واص��ل گرديد موارد ذي��ل به تصويب 
مجمع مزبور رسيد: ترازنامه و حساب سود و زيان 
س��ال مالی 91/9/30 به تصويب رسيد. مؤسسه 
حسابرسی مفيد راهبر به ش م 10861836531 
به س��مت بازرس قانونی اصلی برای مدت يكسال 
انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار كيهان جهت 

نشر آگهی های شركت تعيين گرديد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی راسل 
تابلو سهامی خاص به شماره ثبت 117866 و 

شناسه ملی10101614504
باستناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/3/8 
ش��عبه ش��ركت در كرج خيابان طالقانی كوچه جهانپور كوچه 
كاج پاك231 طبقه اول واحد2 به كدپستی 3134886343 

منحل گرديد.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

»متهم فراری«
گرجی نژاد  رامین  مقابل  عكس  صاحب 
پرونده  كاسه  در  وارده  اتهام  به  رحيم  فرزند 
انقاب  و  عمومی  دادسرای  دوم  شعبه   920856
از  كه  كسانی  می باشد  تعقيب  تحت  قائمشهر 
پليس  تلفن  شماره  به  دارند  اطاعی  نامبرده 
اطاعات و امنيت 09112241029 و شماره تلفن 

09112264394 تماس حاصل نمايند.

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه كيهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ويژه دانشجويان ايرانی خارج از كشور، نرخ اشتراك نشريات خود را به شرح 
ذيل اعام می دارد. در صورت تمايل به اشتراك و يا تمديد می توانيد براساس اين فرم، مبلغ اشتراك را به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانك ملی شعبه سعدی جنوبی كد 69 به نام حسين شريعتمداری )موسسه كيهان( واريز نموده و اصل فيش بانكی را به همراه فرم تكميل شده با 

پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بين الملل ارسال فرمائيد.

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

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

2- يك نسخه از كپی فيش بانكی و قبض سفارشی را تا پايان مدت اشتراك حتما نزد خود نگهداری فرمائيد.
3- مجموعه روزنامه های كيهان فارسی، كيهان انگليسی و كيهان عربی در طول هفته در يك روز ارسال می شود.

4- ارسال از طريق پست عادی قابل پيگيری نيست و موسسه هيچگونه مسئوليتی در تاخير يا عدم تحويل آن ندارد.

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

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
آمریكا- کانادا- ژاپناروپا

آفریقا- اقیانوسیه

سفارشیعادیسفارشیعادیسفارشیعادی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشخصات متقاضی:
نام و نام خانوادگی: ............................................ مبلغ پرداختی: .................................... نشريه .............................. به مدت: ............................. ماه  كدپستی: ....................................
تلفن ثابت: ................................................ تلفن همراه: ....................................................... پست الكترونيكی .......................................................................................................................
آدرس پستی: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

واحد آبونمان 
روابط بین الملل موسسه کیهان

نظ��ر به اينكه پرونده ش��ما ب��ه اته��ام تخلف غيبت 
غيرموج��ه در تاريخهای 91/2/25 ت��ا 91/2/28 و از 
تاري��خ 91/3/6 تاكنون در هيئت بدوی رس��يدگی به 
تخلفات اداری كارمندان دادگس��تری اس��تان فارس 
مطرح رسيدگی اس��ت لذا به تجويز ماده 115 قانون 
آئين دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقاب در امور 
كيف��ری به ش��ما اباغ می گردد ت��ا در صورت تمايل 
ظ��رف مهلت حداكثر ده روز از تاريخ انتش��ار آگهی، 
دفاعيه كتبی خود را به انضمام مدارك الزم به نشانی: 
شيراز - ميدان شهدا - ساختمان مركزی دادگستری 
- طبقه س��وم - دبيرخانه هيئت بدوی رس��يدگی به 
تخلفات اداری كارمندان دادگستری استان فارس كد 

پستی 7137673548 ارائه يا ارسال نماييد.

آقای امراله اصالنی فرد فرزند سروعلی 
کارمند دادگستری شهرستان شیراز

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

ش��ركت فوق در تاريخ 1392/7/7 تحت شماره 14496 و شناسه ملی 10220197613 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1392/7/7 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطاع عموم در روزنامه های رس��می و 

كثير االنتشار كيهان آگهی می شود.
1- موض��وع ش��ركت: طراحی و محاس��به و مش��اوره و نظارت بر حس��ن اج��را و اجرای 
پروژه های ابنيه و راه و باند و تاسيسات مكانيكی و آبی و گازی و برقی و كانالهای آبرسانی 
و پلها و كانالهای انحراف مس��ير آب و تونل و آبياری و زهكش��ی و نقشه برداری سازه های 
فنی و مهندسی و تسطيح و آماده سازی خطوط انتقال آب و راهسازی فرودگاه و فاضاب 
و سدسازی و حفاری و سيستمهای تهويه و سيستمهای حرارتی و برودتی سردخانه های 
صنعتی و عمليات س��ازه ای خطوط فش��ار قوی و دكلهای مخابراتی و صادرات و واردات و 
فروش انواع ماش��ين آالت ساختمانی و راه س��ازی و حفاری و سدسازی و قطعات يدكی و 
انواع لوازم آزمايش��گاهی و تجهيزات و كليه مصالح ساختمانی و تكنولوژی ساخت و اجرا 
در ضمينه های فوق و قبول نمايندگی از كليه موسسات و كارخانجات و شركتهای داخلی 

و خارجی با اخذ مجوز از مراجع ذيصاح.
»ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.«

2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مركز اصلی شركت: استان آذربايجان غربی- شهر اروميه بلوار سربازان گمنام تقاطع خ 
عمار و ياسر جنب لوازم صوتی و تصويری قره باغی پاك 213- كد پستی 5715799935

4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالی كه 
تعداد يكصد س��هم با نام می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسسين طی گواهی 
بانكی شماره 10998/226 مورخ 1392/6/21 نزد بانك ملت شعبه خيام جنوبی پرداخت 

گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولين مديران شركت:

1-5- آقای احسان اشتراكی به شماره ملی 2753728720 به سمت رئيس هيئت مديره.

2-5- آقای سهند قربانی به شماره ملی 2755771909 به سمت نائب رئيس هيئت مديره.
3-5- آقای رضا شادی طلب به شماره ملی 2753697906 به سمت عضو هيئت مديره.

4-5- آقای رضا ش��ادی طلب به شماره ملی 2753697906 به سمت مديرعامل به مدت 
2 سال انتخاب گرديدند.

6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت به امضای مديرعامل 
هم��راه با مهر ش��ركت و اوراق عادی و اداری به امضای مديرعامل همراه با مهر ش��ركت 

معتبر می باشد.
7- اختيارات مديرعامل:  طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای فرهاد رازبان به شماره ملی 1377925021 به عنوان بازرس اصلی

2-8- آقای ناصر سعيدزاده به شماره ملی 2754373845 به عنوان بازرس علی البدل

آگهی تأسیس شرکت سازه بنای پایدار سپنتا سهامی خاص

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی ارومیه

كاسه پروژه: 42/3/92 ح
وقت رسيدگی: 92/8/19 ساعت 4/5 عصر

آق��ای حاج كريم جلي��زی دادخواس��تی بطرفيت ابراهيم 
مالكی بخواس��ته انتقال سند به شورای حل اختاف كد 3 
شهرس��تان دش��ت آزادگان تقديم نموده است و خواستار 
رس��يدگی و احقاق حق ايشان می باش��د و حسب دستور 
ش��ورا وقت رسيدگی به ش��رح فوق تعيين گرديد عليهذا 
بلحاظ مجهول الم��كان بودن خوانده ردي��ف اول ابراهيم 
مالكی حس��ب دستور خواهان و دس��تور قاضی شورا و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی در يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده نسبت به 
حضور در دفتر شورا يك ماه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت رسيدگی تعيين ش��ده حاضر شود واال شورا تصميم 

مقتضی خواهد نمود.

حاتمی- قاضی شورای حل اختالف
 شهرستان دشت آزادگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9210106110902247
شماره بایگانی شعبه: 920009
تاریخ تنظیم: 1392/4/12

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان عبده محمد حس��ينی حاجيور دادخواس��تی به طرفيت 
خوان��ده خلف بوع��ذار به خواس��ته س��اير دع��اوی غيرمالی و 
الزام به تنظيم س��ند رس��می ملك تقدي��م دادگاه های عمومی 
شهرستان اهواز نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اهواز واقع در اهواز- خرم كوشك- 
ابتدای نيوسايد- مجتمع قضايی شهيد تندگويان )انرژی( ارجاع 
و به كاس��ه 9209986110900009 ثب��ت گرديده كه وقت 
رس��يدگی آن 1392/10/30 و س��اعت 10 تعيين ش��ده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع 
از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی كامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگی حاضر گردد.

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

خواهان:  محمد دهقانی زاده با وكالت مهين حيدری
خوانده: ناصر مهرآوران

به موجب قرار تامين ش��ماره 805/92 صادره از شورای حل اختاف 
حوزه دو شهرس��تان مهريز دستور اموال خوانده معادل 3/200/000 
ري��ال صادر گرديده و قرار صادره پ��س از اباغ، قابل اجرا و ظرف ده 
روز قابل اعتراض در ش��ورا می باش��د. لذا با توج��ه به مجهول المكان 
بودن خوانده به اس��تناد ماده 9 قانون اج��رای احكام مدنی مفاد قرار 
ي��ك نوبت در يكی از روزنامه های محلی آگهی می گردد و س��پس به 
موقع اجرا گذاشته می شود، در اين صورت برای عمليات اجرائی اباغ 
يا اخطار ديگری به خوانده الزم نيس��ت، مگر اينكه محل اقامت خود 

را كتبا به قسمت اجرا اطاع دهد.

آگهی اجرائیه 

زارع بیدکی
مدیر اجرایی احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز

باستناد صورت جلس��ات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و 
هيات مديره مورخ 1392/1/15 ش��ركت س��هامی خاص توليدی سفيد باالن 

اروميه تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
1- با اس��تعفای خانم ناهيده فتاحيانی از عضويت اصلی ش��ركت موافقت شد. 
2- آقايان رحيم سمساری آذر بشماره ملی 2753954739 و مسعود فتورايی 
بشماره ملی 2754103945 و مسلم پيرمرادی بشماره ملی 2751900445 
بعن��وان اعض��ای اصل��ی هيات مدي��ره و كاظ��م پيرم��رادی  بش��ماره ملی 
2751904221 بعنوان عضو علی البدل هيات مديره بمدت دو س��ال انتخاب 
ش��دند. 3- آقای حجت قنبری بش��ماره ملی 2755585013 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای سعيد پورسلطانی بش��ماره ملی 2754291970 بعنوان بازرس 
علی البدل شركت بمدت يكسال مالی انتخاب شدند.  4- روزنامه كيهان جهت 
نش��ر آگهی های شركت تعيين شد. 5- ماده 3 اساسنامه تغيير و آدرس مركز 
اصلی ش��ركت در اروميه به خ مولوی 2-ميدان فردوس��ی- نبش فردوسی2- 
پاك3- طبقه3- واحد 306 تغيير و انتقال يافت. 6- آقای رحيم سمس��اری 
آذر بس��مت رئيس هيات مديره و آقای مس��لم پيرمرادی بسمت نايب رئيس 
هيات مديره و آقای مس��عود فتورايی بس��مت عضو اصلی هيات مديره و آقای 
كاظم پيرمرادی بس��مت عضو علی البدل هي��ات مديره و مديرعامل بمدت دو 
س��ال انتخاب شدند. 7- امضای كليه اسناد مالی و چك ها و قراردادها و اسناد 
تعه��دآور متفق��ا با امضای ثابت رئي��س هيات مديره و يكی از آقايان مس��لم 
پيرم��رادی يا كاظم پيرمرادی به همراه مهر ش��ركت معتب��ر خواهد بود. 8- 

امضای ذيل دفتر ثبت مربوطه در تاريخ 92/7/2 تكميل شد.

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص 
تولیدی سفید باالن ارومیه بشماره 

ثبت 2664 و شناسه ملی 10220060767

مسئول ثبت شرکت های ارومیه

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- داستاني مخصوص 
نوجوانان 
سه شنبه ها 

بصورت سراسري 
منتشر مي شود


