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شایان ذکر است «میرزا حسین خان سپهساالر» فراماسون برای نخستین بار
در تاریخ معاصر ایران  ،بوسیله ارتباط با «اتحادیه جهانی اسرائیلی» ( در نخستین
سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا به سال  1290هجری قمری)  ،پای کانون های
صهیونیستی را رسما به ایران باز کرده تا زیر پوشش مدارس صهیونیستی «آلیانس»
 ،فعالیت خود را در ایران آغاز کنند« .حبیب لوی» از س��ران صهیونیسم جهانی
در ایران درباره آن س��فر «ناصرالدین ش��اه» و صدراعظمش« میرزا حسین خان
سپهساالر» به فرانسه و دیدار با «بارون فرديناند دو روچيلد» و همچنین «آدولف
کرمیو» (رئیس اتحادیه جهانی اس��رائیلی) و درخواس��ت آنها مبنی بر امتیازاتی
برای یهودیان ایران می نویسد :
« ...ش��اه با دس��ت خود  ،صدراعظم (میرزا حسین خان سپهساالر) را نشان
داده و به زبان فرانسه فرمودند :این نخست وزیر حامی یهودیان است و این کار را
مانند کار خودش می داند  .او به قدری دوست یهودیان است تا به اندازه ای که
()12
مسلمانان کینه نسبت به وی پیدا کرده اند!!»...
فراماس��ونری در ای��ران با نق��اب تجدد خواهی و جنبش اص�لاح طلبی وارد
میدان ش��د .از اوایل دوران قاجار ،با گس��ترش روابط ميان ايران و اروپا ،جذابیت
هایی در آن س��وی مرزها برای متجددین غربزده ایرانی نمایان گردید .محافل و
انجمنهاي ماسوني از جمله این مظاهر جالب و جذاب تمدن غرب برای آن دسته
از شبهروشنفکران به شمار ميرفت كه بسياري از محصالن و تحصیل کرده های

جعفر شریف امامی
*پس از پيروزي انقالب اسالمي ،يكي از مراكز
فراماسونري كه به آن «ستاد عمليات استاد اعظم،
جعفر شريفامامي» ،گفته ميشد ،كشف گرديد و
عكسهاي گوناگوني همراه با فهرستي از اعضاي
فراماسون به دست آمد و همچنین روشن گرديد كه
در روزگار محمدرضا پهلوي ،سياست كلي ايران ،حتی
در زمینه های علمی و فرهنگی به شيوهاي بنيادين در
دست فراماسونها بوده است.

ايراني را جذب خود كرد و آنان را تا به مرحلهي ش��يفتگي و گاه سرس��پردگي
فراماسونری پيش برد .براساس همین خودباختگی و شیفتگی بود که تشكيالت
مخفي فراماسونري از زمان ميرزا ملكم خان با كمك شبه روشنفکران اروپا ديده،
ب��رای فراه��م آوردن زمینه های فکری و تاریخی ط��رح مفصلی که کانون های
استعماری از اواسط قرن نوزدهم میالدی مبتنی بر سلطه کامل منطقه خاورمیانه
و تشکیل دولت جهانی یهود را در سر می پروراندند  ،حرکتی سیستماتیک را آغاز
کردند .ابتدا گروهی از متفکران فراماسونر  ،مامور حرکت فکری عظیمی شدند که
تا پایان دوران سلطنت  53ساله پهلوی ادامه داشت  .این گروه سعی اش برآن بود
 ،نظام مورد نظر کانون های یاد شده را تئوریزه نموده و به سان یک ایدئولوژی ،
مشروعیت صعود رژیم مطلوبشان (که قرعه اش به نام سلطنت پهلوی رقم خورده
بود ) را ثابت نماید .پيچيدگي ،ماهيت بغرنج و پنهانكاران ه تش��کیالت ماسونی
همراه با ايدئولوژي خاص آن كه از تساهل در امر مذهب و انديشههاي فرا سرزمینی
و جهاني س��خن ميگفت ،مانع از آن بود كه ماهیت اصلی اش آش��کار گردد .به
اين ترتيب ،جريان فراماسونري به مسير خود ادامه داد و در عصر پهلوي دوم به

شرکت مخابرات استان یزد
سهامی خاص
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نوبت دوم

ش�رکت مخابرات استان یزد در نظر دارد  25دستگاه راک شارژر متمرکز با سه
جای�گاه باطری و  30دس�تگاه یونیت کنترل مرکزی مرب�وط به راک فوق و 110
دس�تگاه یکس�وکننده  48ولت  2000وات مربوط به راک فوق طبق استاندارد
شرکت ارتباطات سیار به شرح و کیفیت مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه
عمومی خریداری نماید .از کلیه فروش��ندگان واجد ش��رایط و تشخیص صالحیت شده
توس��ط مراجع ذیربط دعوت میش��ود پس از واریز مبلغ  50.000ریال به حساب جام
ش��ماره  1644444472بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه  3400080268129به
نام ش��رکت مخابرات اس��تان یزد اقدام و حداکثر تا تاری��خ  92/7/30در وقت اداری به
واحد قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام حسین(ع) ساختمان مرکز امام حسین
مراجع��ه و با ارائه فیش بانکی اس��ناد مناقصه را دریاف��ت و پس از تکمیل ،آنها را مهر و
امضاء نموده و به ضمیمه پیش��نهاد خود و س��ایر مدارک حداکثر تا تاریخ  92/8/13به
دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارک الزم:
 -1تضمین ش��رکت در مناقصه به مبلغ  162.000.000ریال بصورت ضمانتنامه بانکی
یا چک بانکی تضمینی یا واریز وجه نقد به حس��اب جام ش��ماره  1644444472بانک
ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه  3400080267181به نام شرکت مخابرات استان یزد
 -2اسناد مناقصه
قابل توجه شرکتکنندگان:
* به پیش��نهادهای مبهم ،فاقد امضاء ،مش��روط ،فاقد س��پرده ،با س��پرده مخدوش ،با
سپرده کمتر از میزان مقرر ،با چک شخصی و نظایر اینها و همچنین پیشنهادهایی که
بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هرگونه  FOCدر  LOPممنوع بوده و در نرخ پیشنهادی ،باید ارزش قیمت تخفیف
و موارد رایگان در کل اجزای مناقصه سرشکن شود.
* در صورت درج آگهی در روزنامه اس��تانی مالک زمان توزیع اس��ناد و تحویل آنها به
دبیرخانه این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری میباشد.
* این مناقصه دو مرحلهای بوده و گش�ایش پاکت ها در تاریخ  92/8/14در محل
کمیسیون معامالت ش��رکت به نشانی -یزد -میدان امام حسین(ع) ساختمان مرکزی
شرکت مخابرات استان یزد طبقه همکف میباشد.
تلفن پاسخگویی WWW.yazdtelecom.ir 7333013

آگهی ابالغ مفاد دادخواست
و ضمائم

آقای عادل فرزند محمد ش��هرت مطور دادخواستی به طرفیت
محمدمه��دی ش��اکریان ب��ه خواس��ته ال��زام به انتقال س��ند
موتورس��یکلت تقدیم کرده که در این ش��عبه ارجاع به شماره
 54/184/92حقوقی به ثبت رس��یده اس��ت حس��ب تقاضای
نامب��رده و اج��ازه محکمه مس��تندا ب��ه ماده  73قان��ون آیین
دادرس��ی مدنی در یکی از روزنامههای کثیراالنتش��ار درج و از
خوانده فوقالذکر دعوت میش��ود که پس از نش��ر آگهی در روز
دوش��نبه مورخ  92/8/20ساعت  9صبح جهت دادرسی در این
شعبه قاضی شورای مجتمع شماره یک حضور یابد و یا قبل از
موعد مقرر به دفتر قاضی ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره
یک اهواز مراجعه و با دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم
هرگونه دفاعی و پاس��خی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه
دادرس��ی اعالم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور و یا
عدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
مدیر دفتر قاضی شورای حل اختالف
مجتمع شماره یک اهواز -وشاحیپور

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

تاریخچه صهیونیسم در عصر پهلوی6-

پهلوی در خدمت
ماسونها

جايي رسيد كه در تمامي اركان سياسي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه رسوخ كرد.
حقيقت آن است كه شالوده»فراماسونري جديد»در قرنهجدهم ميالدي توسط
صهيونيس��تها نهاده ش��د و با اعتراف خود آنان ،سازمانهاي فراماسونري را براي
تضعيفملتها و تفوق بر ايشان ايجاد كردند.در پروتكل چهارم زعمای صهیون ،
تشکیالت فراماسونری « ،سازمان مخفی یهود» نامیده شده و درباره اش آمده است :
«ما در مقابل خود نقش��هاي داريم كه روي آن مس��يرخطرناكي تعيين شده
و...چه كس��ي ميتواند يك قدرت مخفي را از بينببرد؟ اين قدرت مخفي ،قدرت
ماس��ت .فراماسونريخارجي فقط به منظور مخفي نگاهداشتن نقشههاي ماست
وش��عاع و طرز اجرای اين قدرت مخفي و محل اجراء آن برايهميش��ه بر ملتها
پوش��يده است...با اين وسيله ما به مقاصدي نائلميشويم كه مستقيما وصول به
آنها امكانپذير نيست و اينسياست ،اساس فراماسونري ما را تشكيل ميدهد كه
()13
ديگران به اصول آن پينبردهاند».
اسماعیل رایین مولف کتاب «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» می نویسد:
«صهیونیس��م بین المللی با فراماس��ونری در ایران یکی گردیده و ایدئولوژی
حاکم بر تمام لژهای جهان است .لذا صهیونیسم از آن به منزله بازوی سیاسی و
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فرهنگی استفاده می کند».
پس از پيروزي انقالب اس�لامي ،يكي از مراكز فراماس��ونري كه به آن «ستاد
عمليات استاد اعظم ،جعفر شريفامامي» ،گفته ميشد ،كشف گرديد و عكسهاي
گوناگوني همراه با فهرستي از اعضاي فراماسون به دست آمد .و همچنین روشن
گرديد كه در روزگار محمدرضا پهلوي ،سياست كلي ايران ،حتی در زمینه های
علمی و فرهنگی به شيوهاي بنيادين در دست فراماسونها بوده است.
براساس اسناد موجود و مدارک منتشر شده  ،پیش از پیروزی انقالب اسالمی
دهها لژ فراماسونری در ایران زیر عنوان لژ بزرگ  ،فعال بودند که تحت امر سازمان
جهانی فراماسونری قرار داشتند .اسماعیل رایین در کتاب  3جلدی «فراموشخانه و
فراماسونری در ایران»  ،نام  1120نفر از رجال معاصر ایران را به عنوان ماسون و
عضو تشکیالت ماسونی ایران آورده است .براساس اسناد این کتاب  ،اکثریت قریب
()15
به اتفاق نخست وزیران دوران پهلوی  ،عضو تشکیالت فراماسونری بوده اند.
«امیر اسداهلل علم» در جلد اول خاطراتش می نویسد :
«...از نخست وزیران مشروطیت  ،فقط مرحوم هژیر  ،مرحوم سپهبد زاهدی ،
()16
مرحوم رزم آرا  ،علی امینی و من جزء فراماسونری نبوده ایم»...
در واقع طرح و برنامه تربیت رجال فراماسون برای دولت های آینده ایران را از
زمان قاجار ریختند .از مدرسه علوم سیاسی که پایه اش از زمان «میرزا نصراهلل خان
مشیرالدوله» نهاده شد و برنامه اش توسط اعضای «لژ بیداری ایران» مانند «اردشیر
ریپورتر» « ،محمد علی فروغی» « ،حس��ن پیرنیا» و ...طراحی و هدایت ش��د .از
شاگردان همین مدرسه است که کارگزاران سیاسی رژیم پهلوی بیرون آمدند .
درباب تشکیالت و لژهای فراماسونری  ،اسناد چندانی در مرکز اسناد ریاست
جمهوری وجود ندارد .اما خوش��بختانه از س��ازمان های وابسته به این تشکیالت
صهیونیستی مانند «:جمعیت تسلیح اخالقی» « ،کلوپ های روتاری» و«باشگاه
الینز» اس��ناد متعددی در این مرکز موجود اس��ت که در ادامه این پژوهش ارائه

می شود.
اس��ماعیل رایین در جلد سوم کتاب «فراموش��خانه و فراماسونری در ایران»
درباره این گونه سازمان ها می نویسد :
«...چهار سازمان جهانی که ذیال تاریخچه تاسیس و چگونگی فعالیت آنها به
اختصار از نظر خوانندگان می گذرد  ،نمونه ای از فعالیت علنی فراماسون ها در
کش��ورهای مختلف گیتی و در زیر لوای این س��ازمان های علنی است-1:تسلیح
اخالقی  :موسسه ای است که (حدود سال  1940میالدی ) 36سال قبل تاسیس
شده است .کسی که فکر تشکیل این سازمان را به مرحله عمل در آورد « ،دکتر
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بوخمن» نام دارد که زادگاه او سنگالی در نزدیکی شهر زوریخ است»...
رایین از جمله اعضای ایرانی «جمعیت تس��لیح اخالقی» ،به دکتر «رضازاده
ش��فق» « ،علی اصغر حکمت»  ،دکتر «احمد متین دفتری» « ،مجید موقر» و
«س��ید علی نصر» اشاره می کند و می گوید که در سال  1952میالدی (1331
شمس��ی) برای اولین ب��ار هیئتی مرکب از  52نفر از اعضای «جمعیت تس��لیح
اخالقی» جهان به ایران آمدند که دکتر «بوخمن» در راس آنها قرار داشت .این
عده در یکی از باشگاههای تهران پذیرایی شدند و فیلمی به نام «جزیره گمشده»
را نیز به نمایش گذاشتند« .رایین» تاکید می کند که «ابوالفضل حاذقی» (یکی
از اعضای سرشناس جمعیت فوق) در گفت و گو با وی حاضر نشده محل دفتر کار
و نام اعضای هیئت مدیره تسلیح اخالقی ایران را افشاء نماید و اظهار داشته که

میرزا حسین خان سپهساالر
*«میرزا حسین خان سپهساالر» فراماسون برای
نخستین بار در تاریخ معاصر ایران  ،بوسیله ارتباط
با «اتحادیه جهانی اسرائیلی» ( در نخستین سفر
ناصرالدین شاه قاجار به اروپا به سال  1290هجری
قمری)  ،پای کانون های صهیونیستی را رسما به ایران
باز کرده تا زیر پوشش مدارس صهیونیستی «آلیانس»
فعالیت خود را در ایران آغاز کنند.
مرکزی ندارند .همچنین «حاذقی» از شعب «جمعیت تسلیح اخالقی» در تبریز
و ش��یراز و اصفهان پرده برداش��ته اما بازهم حاضر نش��ده دفتر و مراکز و اسامی
اعضای این شعبات را فاش سازد!
محمد خاتمی نیز در کتاب «فراماس��ونری» می نویسد که «جمعیت تسلیح
اخالقی» از جمله سازمان های علنی بود که فراماسونرهای آمریکایی برای مخفی
()18
نگاه داشتن فعالیت های اصلی خویش در جهان به وجود آوردند.
پی نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.

مزایده شماره 92-1/124
شرکت حنیف امین اعتماد

ش�رکت حنی�ف امین اعتم�اد در نظ��ر دارد امکانات ذی��ل را از طریق مزایده
حضوری به فروش رساند.
ال�ف) تن�وع امکانات :موت��ور دیترویت 6س��یلندر -دین��ام و الکتروموتور -اره
برقی -اره لنگ تراش��کاری -دس��تگاه تراش -باس��کول -دس��تگاه گل میخ زن-
دس��تگاه کارتکس -ترانس جوش -دس��تگاه جوش  -CO2دس��تگاه جوش تک
فاز رادیویی -چرخ گاری -دس��تگاه تس��ویه آلودگی -کانکس -کابل -رنگ تاریخ
گذشته -الکترود -لوازم پالستیکی و ضربهگیر -پیچ و مهره -کرپی شیروانی -پیم
فلزی -قالب مهارکش -نئوپرین پلس��ازی -الس��تیک ضایعاتی -اتصاالت پلیکا-
س��ینک مختلف -ورق نسوز -ورق فرمیکا -روکش چوب -شیلنگ -تسمه پروانه-
لوازم آشپزخانه -لوازم صوتی مخابراتی -فایل ،میز ،کمد و صندلی مختلف -لوازم
پزشکی -شیشه س��اختمانی -توری فنس��ی -برزنت و روکش صندلی -الستیک
تسمه نقاله -آبگرمکن برقی -تخته ضایعاتی -آهن آالت ضایعاتی.
ب) شرایط مزایده:
-1اهلیت قانونی خریدار-2 .فروشنده در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
-3خریدار پس از برنده ش��دن مکلف اس��ت  ٪10ارزش خرید را به عنوان سپرده
بپ��ردازد ٪2 .ارزش خرید را به عنوان هزینههای جانبی و  ٪6به عنوان مالیات بر
ارزش افزوده پرداخت نماید.
 -4در صورت انصراف ،سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
 -5کلیه هزینههای پس از فروش به عهده خریدار است.
ج) زمان بازدید :روزهای  92/7/21و  92/7/22صبح  8-12عصر 14-16
مح�ل بازدید و برگزاری مزایده :بزرگراه فت��ح -کیلومتر  5رو به روی حمل و
نقل آبادان -خیابان شهدا صنایع فلزی جنوبی -شرکت صنایع فلزی شماره 1
زمان برگزاری مزایده :مورخ  92/7/23شروع مزایده راس ساعت 9صبح.
تلفن تماس 021-44153962-63 :و 09124241411

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سردخانههای ارومیه
بشماره ثبت  1200و شناسه ملی 10220043697

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1392/4/15شرکت سهامی
خاص سردخانههای ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
 -1ترازنام��ه و عملیات مالی س��ال  1391تصویب ش��د -2 .آقای مجید ش��کرفروش
بش��ماره ملی  2740710364بعنوان بازرس اصلی و آقای بابک نش��انی بشماره ملی
 0051759721بعنوان بازرس علیالبدل ش��رکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد -4 .امضای ذیل دفتر ثبت
مربوطه در تاریخ  92/6/24تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه -مریم حسیندوستی

آگهی تصمیمات شرکت تیکوا
سهامی خاص
به شماره ثبت  8824و شناسه
ملی 10100374832

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  91/11/4ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 91/11/17
واصل گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار
ذیل مرتضی پاشازاده سقزچی به ک م  0039964736و
محمدحسین درویشیان به ک م  3872128639و میترا
خورش��یدی میانج��ی ب��ه ک م  0041869656انتخاب
گردیدن��د که بموجب صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره مورخ
 91/11/4محمدحس��ین درویشیان بسمت رئیس هیئت
مدیره و مرتضی پاش��ازاده س��قزچی بسمت نایب رئیس
هیئت مدی��ره و مدیرعامل و میترا خورش��یدی میانجی
بس��مت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه
اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک و س��فته و برات با
امض��اء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

شرکت مخابرات استان
تهران (سهامی خاص)

آگهی مناقصه
عمومی دومرحلهای
شماره /31م92/6

انجام امور مربوط به واحد واگذاری خطوط مراکز

مخابرات تابعه (اداره کل مخابرات منطقه  6تهران)
جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان تهران
 WWW.TCT.IRمراجعه فرمائید.

روابط عمومی شرکت مخابرات
استان تهران

اجرائیه

شماره اجرائیه9210426110400116 :
شماره پرونده9109986110401100 :
شماره بایگانی شعبه911127 :
تاریخ تنظیم1392/6/23 :

مش��خصات محکومهله :ن��ام :داری��وش نامخانوادگی:
کیانی نام پدر :ایرج نش��انی :ته��ران بزرگراه چمران
آتیساز بلوک  12طبقه  10واحد 5
مش��خصات محکوم علیه :نام :محمد ن��ام خانوادگی:
بهرامپور نام پدر :حس��ین نش��انی :اهواز پایگاه هوایی
اهواز اداره کارگزینی محکوم به :به موجب درخواست
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
 9209976110400281محکومعلیه محکوم اس��ت
ب��ه  -1پرداخت مبلغ  320/000/000ریال بابت اصل
خواس��ته  -2هزینه دادرس��ی به مبل��غ 6/400/000
ریال  -3خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک
 91/5/18ت��ا زمان اجرای حکم  -4حق الوکاله وکیل
طبق تعرف��ه در حق محکومله و نیز هزینه نیمعش��ر
اجرایی در حق دولت (رای غیابی است)
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)شهرستان اهواز
ناصر ثعلبی

برگ اجرائیه

کالسه پرونده دادرسی  124/384/91کالسه پرونده اجرایی 510/92
مش��خصات محکومله :نام :س��یدعلی نام خانوادگی :حسینی نام پدر:
سیدقاسمعلی شغل- :
نشانی محل اقامت :اهوازـ چهار راه آبادان جنب مقبره آیتا ...بهبهانی
 دفتر وکالت حمید قنبریمش��خصات محکومعلیه :ن��ام :محمد نامخانودگ��ی :بهرامپور نام پدر:
حس��ین ش��غل - :نش��انی محل اقامت :مجهولالمکان محکومبه :به
موج��ب دادنامه ش��ماره  24/92مورخ  92/4/5ش��ورای حل اختالف
مجتمع یک حوزه کیانپ��ارس محکومعلیه محمد بهرامپور محکوم به
مبلغ سیوش��ش میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تاخیر
تادی��ه از تاریخ  91/10/30تا زمان پرداخ��ت اصلوجه به مأخذ تورم
اعالمی از س��وی بانک مرکزی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی
و هزینه دادرسی به مبلغ سیهزار ریال و پرداخت نیمعشر دولتی.
به اس��تناد ماده  33قانون شوراهای حل اختالف محکومعلیه مکلف
است پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد
و یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد
در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی
اجرای احکام دادگستری صورت میپذیرد.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع یک شهرستان اهواز
فیروز کیانپور اتابکی

صفحه 6
چهارشنبه  17مهر 1392
 3ذیحجه  - 1434شماره 20612

حمايت مجمع ازآرمانهاى
انقالب و امام

به پيروى از حضرت امام(ره) ،ادبيات حاكم بر بيانيههاى مجمع
8
روحانيون مبارز از زمان تأسيس تا زمان حاشيهنشينى ،عمدتآ متكى
بر مفاهيم و مضمونهاى انقالبى و اسالمى بود و اين تشكل سياسى
جديد روحانى در مسیر تعظيم شعائر اسالمى ،كمك به اهداف نظام انديشمند بزرگ جهان اسالم از روحانيون ،روشنفكران و متفكران
اسالمى انتظار دارد با مطالعه و تحقيق هرچه عميقتر روى مبانى
جمهورى اسالمى قدم برداشت.
محمدى و طرح اسالم آمريكايى راه روشن شهيد مطهرى
مجمع روحانيون مبارز در سوم ارديبهشت  1367به مناسبت فرا اسالم ناب ّ
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رسيدن ماه مبارك رمضان با صدور بيانيهاى ضمن تبريك اين ماه و را ادامه دهند».
مجم��ع روحانيون مبارز همچنين در اين س��الها به تبعيت از
هشدار نسبت به توطئههاى دشمن ،با دعوت مردم براى حضور در
جبهههاى حق عليه باطل نوشت« :فرا رسيدن ماه مبارك رمضان بنيانگذار جمهورى اس�لامى حضرت امام خمينى(ره) كه آخرين
را به ملّت ايثارگر و فداكار ايران كه در دو صحنه جهاد اكبر و جهاد جمع��ه ماه مبارك رمضان را «روز قدس و حمايت از مردم مظلوم
فلس��طين» ناميدند ،به حمايت و تش��ويق مردم ب��راى حضور در
اصغر پيكار مىكنند ،تبريك مىگوييم.
ملّت عزيز ايران در شرايطى به ضيافت اهلل رفته است كه با حضور راهپيماي��ى روز قدس پرداخت و با صدور بيانيه اين روز را گرامى
محمدى عليه پليدترين
صداميان و داش��ت« :روز قدس روز فرياد ا ّمت بيدار
ّ
يكپارچه خود در صحنههاى نبرد با اس��تكبار جهانى و ّ
نيز ش��ركت فعال و كمنظير و تاريخى خود در برگزارى انتخابات جنايتى است كه دس��ت جنايتكار صهيونيسم با حمايت استكبار
سومين دوره مجلس شوراى اسالمى ،آمريكاى جهانخوار و رژيم و همدس��تى ارتجاع در قرن ما پديد آورده اس��ت .اشغال سرزمين
رو به زوال عفلقيان و ارتجاع منطقه خصوصآ آل سعود و حكومت مقدس فلسطين به دست جنايتكارترين دشمنان اسالم و بشريت
فاجعه سهمگينى است كه بزرگ ترين رسالت را بر دوش فرزندان
بىاراده كويت را به استيصال كشانده است.
اسالم مىگذارد.
اينك ما از تمامى روحانيون
* به پيروى از حضرت امام(ره) ،ادبيات حاكم بر
عزيز و محترم ش��هرها و ائمه
رسالتى كه با پيروزى انقالب
بيانيههاى مجمع روحانيون مبارز از زمان تأسيس
محت��رم جمع��ه و جماع��ات
شكوهمند اسالمى جان تازهاى
و
مفاهيم
بر
متكى
عمدتا
نشينى،
ه
حاشي
زمان
تا
مخصوص��آ علم��ا و روحانيون
مىيابد  ...و امروز جهان شاهد
است كه چگونه موج اين انقالب
تهران تقاضا مىكنيم كه مثل مضمونهاى انقالبى و اسالمى بود و اين تشكل سياسى
در فلس��طين اشغالى پايههاى
هميشه از سنگر مساجد ،مردم جديد روحانى در مسیر تعظيم شعائر اسالمى ،كمك به
را براى حضور در جبههها مهيا
ق��درت صهيونيس��م را به لرزه
برداشت.
قدم
اسالمى
جمهورى
نظام
اهداف
فرمايند و جوان��ان غيرتمند و
درآورده است.
روحانيون مبارز تهران ضمن
بسيجيان جان بر كف به نداى مجمع روحانيون مبارز همچنين در اين سالها به تبعيت
ّ
دعوت از تمامى ملّت مسلمان
فرمان��ده كل ق��وا حضرت امام از بنيانگذار جمهورى اسالمى حضرت امام خمينى(ره)
(مدظل��ه العالى) كه
و ب��زرگ ايران براى ش��ركت
خمين��ى ّ
و
قدس
«روز
را
رمضان
مبارك
ماه
جمعه
آخرين
كه
فرمودن��د« :به س��وى جبههها
وس��يع و باش��كوه در مراس��م
حمايت از مردم مظلوم فلسطين» ناميدند ،به حمايت
هجوم بريد» ،لبيك گويند تا با
روز قدس ،ب��ا كمال افتخار در
توجهات
روز جمع��ه بس��ان قطرهاى به
عنايت خداوند بزرگ و ّ
و تشويق مردم براى حضور در راهپيمايى روز قدس
حضرت بقي��ةاهلل (ارواحنافداه)
درياى خروش��ان حضور خلق
پرداخت و با صدور بيانيه اين روز را گرامى داشت.
ثمرات و ب��ركات پيروزى را به
در مراس��م راهپيمايى اين روز
67
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مقدس خواهد بود».
اين ملّت بزرگ و همه مستضعفان جهان هديه كند».
مجم��ع روحاني��ون مبارز همچنين در ايام س��الروز ش��هادت
اين تش��كل روحانى منشعب ش��ده از جامعه روحانيت در 14
آيتاهلل مطهرى بر ضرورت حضور انديشه واالى اين شهيد گرانقدر خرداد  1367با گراميداش��ت واقع��ه  15خرداد  1342اعالم كرد:
تأكيد كرده و عنوان مىكند« :هش��تمين س��الگرد شهادت استاد « 15خرداد  42با خروش يكپارچه امت در هر گوشه و كنار و شهر
گرانق��در و متفكر عالىمقام جهان اس�لام عالمه ش��هيد مرتضى و روستاى اين ديار ،با فريادهاى سترگ اسالمخواهى ،ع ّزتجويى و
مطهرى فرا رسيده است .امسال انقالب اسالمى ايران در حالى اين شهادتطلبى ،امواج مردم ،با مشتهاى گره كرده كوبيده بر آسمان
خاط��ره تلخ را گرامى مىدارد كه بيش از هر زمان ضرورت حضور اسالمىمان در لعن و نفرين شاه و اربابانش ،آمريكا و اسرائيل و با
انديش��ه واالى مرحوم مطهرى احساس مىش��ود .بايد مسئوالن خونهاى پاك ش��هيدان غيرتمند و آزادهاش نه يك روز كه فصلى
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برنامهريزى كشور در شرايطى كه حضرت امام جنگ دائمى فقر و گران از تاريخ حماسه انقالبى امت مسلمان كشورمان است».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غنا و حمايت هميشگى اسالم از كوخنشينان در برابر كاخنشينان
را مطرح مىنمايند ،از نظرات اقتصادى ش��هيد مطهرى براى اداره
 -65مجموعه بيانيههاى مجمع روحانيون مبارز ،صص  14و .15
جدى با رشد
 -66مجموعه بيانيههاى مجمع روحانيون مبارز ،ص .18
جامعه بر محور حمايت اقتصادى از محرومان و مقابله ّ
زراندوزى ،هرچه بيشتر استفاده نمايند.
 -67مجموعه بيانيههاى مجمع روحانيون مبارز ،ص .21
روحاني��ون مب��ارز تهران ضمن گراميداش��ت مج��دد ياد اين
 -68همان ،ص .32

برادر بزرگوار
جناب آقای سیدرسول تاجدار

جناب آقای دکتر سیدعلی کاظمی

انتصاب حضرتعالی را بعن��وان مدیریت محترم اداره کل فنی
قوه قضائیه تبریک عرض مینماییم و توفیق روزافزون خدمت
به خالق و مخلوق را از خداوند مهربان برایتان خواستاریم.
مشهد ،دارالترجمه رسمی رضا
مهندس مشهور و همکاران

بدینوس��یله انتصاب حضرتعالی را به س��مت مدیرعامل و نائبرئیس
هیئتمدیره شرکت بیمه البرز تبریک و تهنیت عرض کرده ،موفقیت
شما را از خداوند منان خواهانیم.

آگهی تغییرات شرکت سریعسازان چیچست سهامیخاص
به شمارهثبت 11230و شناسهملی10220162634

آگهی تغییرات شرکت سریعسازان چیچست سهامی خاص
به شماره ثبت  11230و شناسه ملی 10220162634

گنبدکاووس -خانواده حاجرضا مولوی

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ 1392/4/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :سمت اعضاء هیئتمدیره
به قرار ذیل تعیین گردید :آقای جواد آهنگر متجدد رضائی به ش��مارهملی  2754577858به سمت رئیس
هیئتمدیره و خانم گیتی حلمی ش��القونی به شمارهملی  0055453856به سمت نائبرئیس هیئتمدیره
و آقای عبداله پیرمراد به ش��ماره ملی  2750880459به سمت عضو هیئتمدیره و آقای عبداله پیرمراد به
ش��مارهملی  2750880459به س��مت مدیرعامل -2 .امضای قراردادها -اسناد تعهدآور -اسناد مالی و سایر
اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نیز امضای کلیه چکها با امضای مدیرعامل و رئیس
هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ  1392/7/9ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوقالع��اده م��ورخ  1392/4/10تصمیمات ذیل
اتخاذ ش��د -1 :اعض��اء هیئتمدیره تا تاری��خ  1394/4/10به قرار ذیل انتخ��اب گردیدند :آقای جواد
آهنگر متجدد رضائی به ش��ماره ملی  2754577858و خانم گیتی حلمی ش��القونی به ش��ماره ملی
 0055453856و آقای عبداله پیرمراد به شماره ملی  2750880459تا تاریخ  -2 .1394/4/10آقای
حبی��ب کریمی گویجهلو به ش��ماره مل��ی  2754781730به عنوان بازرس اصل��ی ،آقای محمدعلی
زاوش��تی به ش��ماره مل��ی  2754661670به عنوان ب��ازرس علیالبدل برای یک س��ال مالی انتخاب
گردیدند -3 .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
در تاریخ  1392/7/9ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
مسئول ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مسئول ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

آگهی حصر وراثت

خانم ماهبس رمضانی شهرت رمضانی نام پدر عباسعلی بشناسنامه -صادره از -
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم
عصمت خانم شهرت حسینی چغاخوریکوچکی بشناسنامه  661صادره بروجن
در تاری��خ  1392/6/5در بروج��ن اقامتگاه غیردائمی فوت ورث��هاش عبارتند از
 -1منیررمضانی شش  50صادره از بروجن (فرزند)  -2گلپری رمضانی شش
 5ص��ادره از بروج��ن (فرزند) -3گلبس رمضان��ی شش  136صادره از بروجن
(فرزند)  -4محمدعل��ی رمضانی شش  175صادره از بروجن (فرزند)  -5عفت
رمضانی شش  10ص��ادره از بروجن(فرزند)  -6مرجان رمضانی ش ش 1380
صادره از شوشتر(فرزند)  -7ماهبس رمضانی شش 247صادره از بروجن (فرزند)
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت برای یک ماه آگهی
مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگه��ی ظرف یک ماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

خانم سمیه فرنیا فرزند سیفاله به شرح درخواستی که به شماره 3/460/92
ای��ن ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت صدورگواه��ی انحصار وراث��ت نموده و
اعالم داش��ته که حس��ین هدایتی کردخیلی فرزند علی به شماره شناسنامه
1143ص��ادره از تهران در تاریخ  92/5/2در اقامتگاه دائمی خود شهرس��تان
تهران فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1سمیه فرنیا به شش  571متولد  1359همسر متوفی
-2منظر رئیسی به شش  210متولد  1331مادر متوفی
والغیر ،اینک ش��ورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد
او میباش��د از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف شهرستان بابلسر

قاضی شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها

متقاضی��ان محت��رم میتوانن��د باتوج��ه به جدول زیر نس��بت ب��ه انتخاب ه��ر یک از نش��ریات مورد عالق��ه و واریز مبلغ اش��تراک به حس�اب
(0106713595009سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69به نام حسین شریعتمداری (مؤسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی همراه با
فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی  11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
نشریات

دوره
انتشار

پست سفارشی

پست عادی
یکسال

ششماه

سهماه

یکسال

ششماه

سهماه

کیهان فارسی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

کیهان انگلیسی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

کیهان عربی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

مجله زنروز

هفتگی

600،000

300،000

150،000

830،000

415،000

207،500

کیهان ورزشی

هفتگی

600،000

300،000

150،000

830،000

415،000

207،500

کیهان بچهها

هفتگی

350،000

175،000

87،500

580،000

290،000

145،000

کیهان فرهنگی

دو ماهانه

162،000

---

---

189،600

---

---

 - 1کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتماً نزد خود نگهداری نمائید.
 - 2درصورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
 - 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 مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در تأخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
 - 5در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
 - 6همچنین برای اشتراک نشریات کیهان میتوانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

نام ...........................:نامخانوادگی ....................................:نوع نشریه ...........................................:تعداد نسخه .....................................مدت..........................
مبلغ پرداختی .....................:ریال نام و کد شعبه ...........................................:شماره فیش بانکی .............................................:تلفن.............................
آدرس........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................کدپستی...........................................:
امضاء
تلفن همراه ...............................................:پست الکترونیکی..............................................................:

واحد آبونمان روابط بینالملل مؤسسه کیهان

تلفن 02133913238 :نمابر 02133910922 :پست الکترونیکی int-affairs@kayhannews.ir :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

