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دو بازوی امپراتوری
جهانی صهیونیسم

دو بازوی دیگر صهیونیسم جهانی که در واقع برای عملی کردن
برنامه های اس��تراتژیک آن  ،ابتدا در کنار اردش��یر ریپورتر قرار
گرفتند و سپس با به سرآمدن عمر ریپورتر  ،خود راسا به اجرای آن
برنامه ها پرداختند ؛ تشکیالت جهانی فراماسونری و همچنین فرقه
بهاییت بود( .که اسنادی از آنها را در ادامه مشاهده خواهید کرد).
در زمين��ه تاري��خ اوليه فراماس��ونري در اي��ران و ارتباط آن با
كانونهاي اس��تعماري غرب تاكنون پژوهش جدي صورت نگرفته
و همي��ن امر به آش��فتهگويي در اين حوزه دامن زده اس��ت .در
تاريخنگاري معاصر ايران پيش��ينه فعاليت فراماس��ونري به«ميرزا
ملك��م خان» محدود ميش��ود و وي به عن��وان بنيانگذار و رهبر
نخستين سازمان ماس��وني ايران مطرح ميگردد .و مسائل بغرنج
ديگر «عصر سپهس��االر» هنوز در هالهاي از ناشناختگي قرار دارد.
از جمله ،نق��ش مانكجي ليمجي هاتري��ا ( ،)1890-1813مأمور
رزيدان��ت (مقيم) حكومت هند بريتانيا در ايران و رابطه نزديك او
با ش��اهزاده جاللالدين ميرزا (پسر پنجاه و هشتم فتحعلي شاه و
نويسنده نامه خسروان و استاد اعظم «فراموشخانه») ،ميرزا يعقوب
اردشیر ریپورتر
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سعید مستغاثی
موسی حقانی  ،پژوهشگر و مورخ موسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران در مورد شکل گیری تشکیالت فراماسونری در ایران توسط
عوامل انجمن اکابر پارسیان هند می نویسد :
«...مانکجی هاتریا نخستین نماینده تام االختیار این انجمن بود.
او تبعه دولت بریتانیا بود و پش��تیبانی سفارتخانه ها ووزیران مختار
انگلیس از او  ،از عوامل مهمی اس��ت که در پیش��برد اهدافش تاثیر
بسزایی داشت .وی از سوی سرویس اطالعاتی بریتانیا  ،انجمن اکابر
پارسیان هند و سازمان فراماسونری  ،ماموریت هایی در ایران داشت
که با مهارت ،آنها را به انجام رساند...مانکجی از بمبئی با کشتی بخار
عازم ایران شد و در کشتی با میرزا حسین خان سپهساالر (صدراعظم
انگلوفیل و ماسون آینده ناصرالدین شاه) که از ماموریت سرکنسولگری
بمبئی به ایران بازمی گشت  ،آشنا شد و این آشنایی منجر به دوستی
بین آنها شد .حمایت مانکجی و شبکه دوستانش در صعود سپهساالر
()8
به مسند صدراعظمی ایران نقش اساسی داشت »...
و به این ترتیب میرزاحس��ین خان سپهساالر با حمایت حلقه

* میرزاحسین خان سپهساالر با حمایت حلقه پیرامون
«مانکجی هاتریا» یعنی فراماسون هایی چون «میرزا فتحعلی
آخوند زاده» « ،جالل الدین میرزا قاجار»  ،نخستین دولت
فراماسونری را در تاریخ ایران به وجود آورد .فعالیت های این
حلقه عمدتا حول محورهای باستانی گرایی (آرکاییسم) یعنی
ایران منهای اسالم  ،حمایت و تقویت فرقه ضاله بابیه و حمایت
از فرقه های صوفیه و تاسیس سازمان فراماسونری در ایران بود.

پیرام��ون «مانکجی هاتریا» یعنی فراماس��ون هایی چون «میرزا
فتحعل��ی آخون��د زاده» « ،جالل الدین میرزا قاجار»  ،نخس��تین
دولت فراماس��ونری را در تاریخ ایران به وجود آورد .فعالیت های
این حلقه عمدتا حول محورهای باستانی گرایی (آرکاییسم) یعنی
ایران منهای اس�لام  ،حمایت و تقویت فرقه ضاله بابیه و حمایت
()9
از فرقه های صوفیه و تاسیس سازمان فراماسونری در ایران بود.
اولين قرار داد اس��تعماري كه «ملكم» و «سپهساالر» واسطه
ن بودند  ،قرار دادي بود كه با«بارون ژوليوس دو رويتر» یهودی
آ

* دو بازوی دیگر صهیونیسم جهانی که در واقع برای عملی کردن برنامه های استراتژیک آن  ،ابتدا در کنار
اردشیر ریپورتر قرار گرفتند و سپس با به سرآمدن عمر ریپورتر  ،خود راسا به اجرای آن برنامه ها پرداختند ؛
تشکیالت جهانی فراماسونری و همچنین فرقه بهائیت بود.

ارمن��ي (پدر ميرزا ملكم خان) و برخي نخبگان دربار قجر و نقش
فراماس��ونري هند در پيدايش فراماس��ونري در اي��ران هنوز مورد
توجه محققان ايراني قرار نگرفته است .همچنانكه در زمينه نقش
آقا محمد مه��دي ارباب اصفهاني (نياي خان��دان فروغي) و حاج
محمد معينالتجار بوش��هري (نياي خاندان بوشهري) در پيدايش
و گس��ترش كش��ت و تجارت ترياك در ايران و پيوند نزديك آنان
با امپراتوري مالي ساسون(وابسته به سازمان جهانی صهیونیسم)،
كه يكي از مهمترين كانونهاي توطئهگر سياسي و مالي شرق در
نيمه دوم س��ده نوزدهم و دهههاي نخستين سده بيستم بهشمار
فعلوانفعاالت بس��يار بغرنج و پنهان مالي و سياسي اين
مي رود و 
عصر هنوز پژوهش جدي صورت نگرفته است.

بست ه شد كه بعدها به همت روحانيت لغو گرديد .در سفر دو م شاه
مس��ئله التاري پيش آمد و«میرزا ملكم خان با گرفتن چهل هزار
ت دوژور» بود
ليره از كلنل«دوبوزيك»فرانسوي كه مدير قمارخانه«ل 
()10
و تقس��يم آن بين شاه و اطرافيانش ،اسباب آن را فراهم آورد».
ل فراهم
در اين هنگام ملكم كه تشكيالت«مجمع آدميت»را از قب 
آورده بود ،با«ادوارد براون»مأمور مخفي انگليس و«بلمنت» رئيس
امور جاسوس��ي خاورميانه رفاقتی به هم زد و منزل او محلي براي
مالقات عناصر بياعتقاد و مشكوك ايراني گردید )11(.در همان ايام
ت نامي ديگر در ايران
ملكم كوشيد تا شعبهاي از فراماسونري را تح 
ايجاد كند که «مجمع آدميت» نام گرفت.

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص راه و ساختمانی شاهق
بشماره ثبت  894و شناسه ملی 10220040052

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

باس��تناد صورت جلس��ات مجمع عمومی ع��ادی بطور فوقالعاده و هی��ات مدیره مورخ
 1392/6/28شرکت سهامی خاص راه و ساختمانی شاهق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
-1آقایان نجفقلی چلبیانی بشماره ملی  2971250865و امیر رضاییخواه بشماره
ملی  2755863285و دوستعلی رضاییخواه بشماره ملی  2753491178بعنوان
اعض��ای اصل��ی هیات مدیره بمدت دو س��ال انتخاب ش��دند-2 .آق��ای عبدالعلی
توحیدطلب بش��ماره ملی  2740648456بسمت بازرس اصلی و آقای سیدفرزاد
وکیلزاده بش��ماره ملی  2754292179بس��مت بازرس علیالبدل بمدت یکسال
مالی انتخاب ش��دند-3 .روزنامه کیهان جهت درج آگهیهای ش��رکت تعیین شد.
-4نجفقلی چلبیانی بس��مت عضو و رئیس هیات مدی��ره و آقای امیر رضاییخواه
بسمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره و آقای دوستعلی رضاییخواه بسمت عضو
هیات مدیره و مدیرعامل بمدت دو س��ال انتخاب ش��دند -5 .امضای کلیه اس��ناد
مالی  ،چکها ،قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به تنهایی با امضای
آقای دوس��تعلی رضاییخواه عضو هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت
خواهد بود-6 .امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ  92/7/11تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه-مریم حسین دوستی

آگهی حصر وراثت

بانو فرخ ش��هرت فتحی نام پدر شکراهلل بشناسنامه -433اهواز صادره از اهواز
درخواس��تی بخواس��ته صدور گواهی حصر وراثت تقدی��م و توضیح داده که
همس��رش مرحوم هدایتاله شهرت فتحی بشناس��نامه 77صادره دزفول در
تاریخ  1389/5/17در اهواز اقامتگاه خود فوت ورثهاش عبارتند از -1متقاضی
فوق (همسر متوفی) -2اسداله فتحی شش  1408صادره اهواز (پسر متوفی)
-3فران��ک فتحی شش  1350صادره اه��واز-4 -نازنین فتحی شش 2055
صادره اهواز (دختران متوفی) والغیر به ش��رح پرونده کالسه -728/221/92
حقوقی مطروحه در ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره یک .اینک با انجام
تش��ریفات قانون��ی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگه��ی مینماید تا هرکس
اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و
رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

فیروز کیانپور اتابکی
قاضی شورای حل اختالف کیانپارس اهواز

پی نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.

کالسه پرونده13/15/92 :ح
وقت رسیدگی92/7/26 :
آق��ای هادی یالل��ی فرزند یبر دادخواس��تی بطرفی��ت علیرضا
گندمی��ار فرزن��د محمدعلی «خوانده» بخواس��ته انتقال س��ند
موتورسیکلت به شورای حل اختالف کد  15مرکزی سوسنگرد
تقدیم نموده اس��ت و خواس��تار رس��یدگی و احقاق حق ایشان
میباش��د و حسب دس��تور شورا وقت رس��یدگی به شرح فوق
تعیین گردید .علیهذا بلحاظ مجهولالمکان بودن خوانده ردیف
اول علیرضا گندمیار حس��ب درخواست خواهان و دستور قاضی
ش��ورا و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی در یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده به دفتر
ش��ورای حل اختالف کد  15مرکزی سوسنگرد واقع در خیابان
شریعتی کوچه محالت مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت رسیدگی
تعیین ش��ده حاضر ش��ود .در غیر اینص��ورت رای غیابی صادر
میگردد.

نشریات

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

آسیا
آسیای میانه

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

*«علماى اصيل اسالم هرگز زير بار سرمايهداران و پولپرستان و خوانين نرفتهاند و همواره اين
شرافت را براى خود حفظ كردهاند و اين ظلم فاحشى است كه كسى بگويد دست روحانيت اصيل
طرفدار اسالم ناب مح ّمدى با سرمايهداران در يك كاسه است و خداوند كسانى را كه اينگونه
تبليغ كرده يا چنين فكرى مىكنند ،نمىبخشد».
روش��ن است ولو اين كه شكل عقيدتى به آن داده شود .چرا كه
همه در اصول باهم مش��تركاند و به همين خاطر اس��ت كه من
آنان را تأييد مىنمايم  ...موضعگيريها بايد به گونهاى باش��د كه
در عين حفظ اصول اس�لام براى هميش��ه تاريخ ،حافظ خشم و
كينه انقالبى خود و مردم عليه سرمايهدارى غرب و در رأس آن
آمريكاى جهانخوار و كمونيسم و سوسياليزم بينالملل و در رأس

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................................................................................................................................................................................................................................................................................... :

واحد آبونمان
روابط بینالملل موسسه کیهان
تلفن 02133913238 :نمابر 02133910922 :پست الکترونیکی int-affairs @ kayhannews.ir :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

آن شوروى متجاوز باشند ». . .
حضرت امام(ره) در ادامه به جناحهاى مختلف كش��ور توصيه
كردند :
«ه��ر دو جريان بايد با تمام وجود تالش كنند كه ذرهاى از
سياس��ت «نه شرقى نه غربى ،جمهورى اسالمى» عدول نشود،
كه اگر ذرهاى از آن عدول شود ،آن را با شمشير عدالت اسالمى
60

آگهی ابالغ

به آقایان و خانمها :غریب و حس��ن و مهری و تقی و فاطمه
همگی صفری و طوبی شعبانی (همگی مجهولالمکان)
آقای داود سعادت فربن فرزند ابراهیم در تاریخ 1392/2/16
ب��ه طرفیت نامبردگان فوق و آقای محمد حاجزاده ش��فیق
دادخواس��تی با عنوان اثبات مالکیت و الزام به تنظیم س��ند
رسمی مقدار  78/85متر از پالک ثبتی  2092اصلی بخش
دو ق��م تقدیم نم��وده ک��ه در تاری��خ  1392/5/31دادگاه
مبادرت به صدور رای نموده و آقای محمد حاجزاده در تاریخ
 1392/6/26ب��ه رای صادره اعتراض نم��وده که با توجه به
مجهولالمکان بودن تجدیدنظر خواندگان و با توجه به ماده
 73قانون آئیندادرسی مدنی و حسب درخواست تجدیدنظر
خواه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتش��ار
آگهی میگردد؛ تجدیدنظر خواندگان میتوانند با در دست
داش��تن کارت شناسایی معتبر به دفتر ش��عبه دوم دادگاه
حقوق��ی مراجعه نموده و ظرف مهل��ت ده روز الیحه تبادل
لوای��ح تقدیم دفتر دادگاه نمایند در غیر اینصورت پرونده با
همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال میگردد.

آگهی تغییرات شرکت
تهران پلاستر تاپس سهامی خاص
به شماره ثبت  215000و شناسه ملی 10102563826

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

دوره انتشار

نظام اسالمى بتواند به نفع مسلمانان برنامهريزى كند كه وحدت
رويه و عمل ضرورى اس��ت و همين جاست كه اجتهاد مصطلح
در حوزهها كافى نمىباشد .بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود
حوزهها هم باشد ،ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و
يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد ،و به
طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت
تصميمگيرى باشد ،اين فرد در مسايل اجتماعى و حكومتى مجتهد
نيست و نمىتواند زمام جامعه را به دست گيرد  . . .ا ّما شما بايد
توجه داشته باشيد تا زمانى كه اختالف و موضعگيريها در حريم
مسايل مذكور است ،تهديدى متوجه انقالب نيست .اختالف اگر
زيربنايى و اصولى شد ،موجب سستى نظام مىشود و اين مسأله

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص چمان سازه گستر
بشماره ثبت  5718و شناسه ملی 10220096751

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.

عادی

*«هر دو جريان بايد با تمام وجود تالش
كنند كه ذرهاى از سياست «نه شرقى نه
غربى ،جمهورى اسالمى» عدول نشود،
كه اگر ذرهاى از آن عدول شود ،آن را با
شمشير عدالت اسالمى راست كنند . . .
خداوندا تو شاهد باش من آنچه بنا بود به
هر دو جريان بگويم گفتم.
حال خود دانند».

رئیس شورای حل اختالف کد  15دشت آزادگان
جمیله سعیداوی

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  91/12/14ماده 40
اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصالح شد.

7

امام خمینی :مسئوالن ذرهای از سیاست
نه شرقی نه غربی نظام عدول نکنند

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی
(حقوقی) دادگستری شهرستان قم  -سیدمهدی موسوی

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور

سفارشی

ّ
معظمله در اين نامه خطاب به همه جريانها و گروههاى سياسى
ام��روز و فردا اصولى را بيان فرمودند كه هرگز نبايد از آنها تخطى
شود .ايشان همچنين در اين نامه درباره نفوذ برخى عناصر در جهت
جدى داده و مرقوم داشتند :
القاى بدبينى به جناح مقابل تذكر ّ
«در حكوم��ت اس�لامى هميش��ه بايد باب اجتهاد باز باش��د
و طبيع��ت انق�لاب و نظام هم��واره اقتضاء مىكن��د كه نظرات
اجتهادى ـ فقه��ى در زمينههاى مختلف ،ولو مخالف با يكديگر
حق جلوگيرى از آن را ندارند.
آزادانه عرضه شود و كسى توان و ّ
ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن

* اگر در اين نظام كسى يا گروهى خداى ناكرده بىجهت در
فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط
خود را بر مصلحت انقالب مقدم بدارد ،حتمآ پيش از آن كه به
رقيب يا رقباى خود ضربه بزند به اسالم و انقالب لطمه وارد
كرده است .در هر حال ،يكى از كارهايى كه يقينآ رضايت
خداوند متعال در آن است .تأليف قلوب و تالش جهت زدودن
كدورتها و نزديك ساختن مواضع خدمت به يكديگر است.
بايد از واسطههايى كه فقط كارشان القاى بدبينى نسبت به
جناح مقابل است ،پرهيز نمود.

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هیئت
مدیره مورخ  1392/7/6ش��رکت س��هامی خاص چمان س��ازه گستر
تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
 -1آقایان قاس��م پنبه کهنه شهری بش��ماره ملی  2851254952و
مهدی حمیدی بشماره ملی  2750545226و خانم الهه رحیمیمجد
بش��ماره مل��ی  2753659193بعن��وان اعضای اصل��ی هیئت مدیره
بهمدت دو سال انتخاب شدند.
 -2خانم فرزانه محرمزاده بشماره ملی  2756025372بسمت بازرس
اصلی و احمد ابراهیمی بش��ماره ملی  2752695233بسمت بازرس
علیالبدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
شد.
 -4آقای مهدی حمیدی بس��مت عض��و و رئیس هيئت مدیره و خانم
الهه رحیمیمجد بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم
پنبه کهنه ش��هری بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو
سال انتخاب شدند .ضمنا اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت
مدیره میباشد.
 -5امض��ای کلیه اس��ناد مالی  ،چکها  ،قراردادها و اس��ناد تعهدآور با
مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت خواهد
بود.
 -6امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ  92/7/13تکمیل شد.
مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
مریم حسیندوستی

كيهان ورزشي
قديميترين

مجله ورزشي ايران
شنبه هر هفته
بصورت

سراسري منتشر ميشود

راس��ت كنند  . . .خداوندا تو ش��اهد باش من آنچه بنا بود به هر
دو جريان بگويم گفتم .حال خود دانند  . . .البته يك چيز مهم
شر
ديگر هم ممكن است موجب اختالف گردد كه همه بايد از ّ
حب نفس است كه اين ديگر اين
آن به خدا پناه ببريم ،كه آن ّ
جري��ان و آن جريان نمىشناس��د  . . .هي��چ كس نبايد خود را
مطلق و مبراى از انتقاد ببيند ،البته انتقاد غير از برخورد خطى
و جريانى است .اگر در اين نظام كسى يا گروهى خداى ناكرده
بىجهت در فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح
و خط خود را بر مصلحت انقالب مقدم بدارد ،حتمآ پيش از آن
كه به رقيب يا رقباى خود ضربه بزند به اس�لام و انقالب لطمه
وارد كرده است.
در هر ح��ال ،يكى از كارهايى كه يقينآ رضايت خداوند متعال
در آن است .تأليف قلوب و تالش جهت زدودن كدورتها و نزديك
ساختن مواضع خدمت به يكديگر است .بايد از واسطههايى كه فقط
كارش��ان القاى بدبينى نسبت به جناح مقابل است ،پرهيز نمود ...
من باز سفارش مىكنم كشور ما در مرحله بازسازى و سازندگى به
61
تفكر و به وحدت و برادرى نياز دارد».
حضرت امام خمينى(ره) همچنين در پيام سالگرد حج خونين
در سال  1367مىنويسند :
«همچنين كس��انى ديگر كه بدون اس��تثنا به هرچه روحانى و
عالم اس��ت ،حمله مىكنند و اسالم آنها را اسالم آمريكايى معرفى
مىنماين��د ،راهى بس خطرن��اك را مىپويند كه خداى ناكرده به
62
محمدى منتهى مىشود».
شكست اسالم ناب
ّ
ايشان در پيام معروف به منشور روحانيت نيز خطاب به علما و
روحانيون مىفرمايند :
«علماى اصيل اسالم هرگز زير بار سرمايهداران و پولپرستان و
خوانين نرفتهاند و همواره اين ش��رافت را براى خود حفظ كردهاند
و اين ظلم فاحش��ى است كه كس��ى بگويد دست روحانيت اصيل
محمدى با سرمايهداران در يك كاسه است و
طرفدار اسالم ناب
ّ
خداوند كسانى را كه اينگونه تبليغ كرده يا چنين فكرى مىكنند،
63
نمىبخشد».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -60صحيفه امام(ره) ،ج  ،21ص .176

 -61صحيفه امام(ره) ،ج  ،21ص .178

 -62همان ،ص .87

 -63صحيفه امام(ره) ،ج  ،21ص .276

آگهی مناقصه عمومی
دو مرحلهای

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز پارسیان

ش�رکت پاالی�ش گاز پارس�یان درنظ��ر دارد از طری��ق مناقصه عمومی نس��بت ب��ه تأمین اقالم ذی��ل اقدام
نمای��د ،ل��ذا از متقاضیان واجد ش��رایط دعوت میش��ود حداکثر ظرف م��دت ده روز پس از انتش��ار آگهی نوبت
دوم نس��بت ب��ه اع�لام آمادگ��ی اق��دام نمایند .ضمن��اً جهت کس��ب اطالع��ات تکمیل��ی میتوانید به س��ایت
 WWW. NIGC-PARSIAN.IRمراجعه نموده و درصورت نیاز با تلفن0782-5112716-5112718 :
و نمابر 0782-5112705 :تماس حاصل فرمایید.
الف :مناقصهگزار :شرکت پاالیش گاز پارسیان /استان فارس -شهرستان مهر.
ب :موضوع مناقصه:
ردیف
1

شماره تقاضا

9240031-P

شرح تقاضا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

»P/F ELECTRICAL EQUIPMENT «AEG
جزئیات تقاضا در وبسایت پاالیشگاه

167،500،000

ج :شرایط متقاضی:
 -1داشتن تجربه کافی و مرتبط درمورد تولید /فروش اقالم موضوع مناقصه.
 -2توانائی تودیع ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه از بانکهای مورد تأیید بانک مرکزی به میزان یاد شده در
جدول فوق و یا واریز نقدی به حساب پاالیشگاه گاز پارسیان.
 -3توانائی تهیه و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  %10کل مبلغ پیشنهادی از بانکهای مورد تأیید
بانک مرکزی (در صورت برنده شدن در مناقصه) و یا واریز نقدی به حساب پاالیشگاه گاز پارسیان.
 -4هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.
 -5نحوه ارائه قیمت به صورت ریالی میباشد.
 -6اسناد حداکثر  10روز پس از آخرین مهلت اعالم آمادگی مناقصهگرها از طریق (پست) به آدرس آنها ارسال
میگردد.
 -7محل گش��ایش پاکات ،کمیسیون مناقصات ش��رکت پاالیش گاز پارسیان میباشد که زمان آن متعاقباً اعالم
میگردد.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز پارسیان
آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول

در پرونده کالسه 2/930038ح اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری بوئینزهرا شرکت اهواز فانوس محکوم است
به پرداخت مبلغ  223980075ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق آقای منصور احمدپور که محکومله جهت
استیفای حقوق خود بدوا ً تقاضای توقیف و فروش اموال منقول محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نمودهاست که
این اجرا قصد دارد در مورخ  92/8/4از س��اعت  8الی  9صبح در محل اجرای احکام مدنی بوئینزهرا از طریق مزایده عمومی
ام��وال ذی��ل را به فروشرس��اند .طالبین و خریداران میتوانند همه روزه تا پنج روز قب��ل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده
با هماهنگی این اجرا بازدید و در مزایده حضورا ً ش��رکت نمایند و خریدار میبایس��تی مبلغ ده درصد پیش��نهادی خود را نقدا
پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه به حس��اب س��پرده دادگستری واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم
صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد ش��د و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مس��ترد
خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید
مبلغ ده درصد پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینههای مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی
را نخواهد داشت مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء کتبی و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل
باشد روز بعد در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
مشخصات فنی دستگاه
ردیف
یک دستگاه ورقبر تقریبا ( )3 mmبه طول  3متر بدون مارک شرکت سازنده (زرد و قرمز رنگ) دارای
1
موتور سه فاز و تابلو فرمان (سالم)
 2یک دستگاه ورقبر به طول  3متر بدون مارک سازنده دارای تابلو فرمان و موتور سه فازه (ساخت موتوژن) مستعمل
جمع کل

تعداد
1

ارزش تقریبی کل به ریال
 120/000/000ریال

1
-

 45/000/000ریال
 165/000/000ریال

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری بوئینزهرا -شریفی

