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مسافرت مرموز نراقی به لندن
احسان نراقی-۲۸

بازگشت به زندگی
ســوزش بازويم نمي گذاشــت بخوابم و باد ميان بارها افتاده بود. آسمان را 
مي ديدم كه ابرها روي ســتاره هايش را مي پوشاند. سرما بدنم را كرخ كرده بود، 
به ســختي باالي زخم را بسته بودم اما با هر تكان ماشين دلم مي خواست فرياد 
بكشم . ساعت ها بود كه كاميون ميان جاده به پيش مي رفت . سرانجام درد امانم 
را بريد و فرياد زدم و بعد فرياد ترسناك ديگري كشيدم . راننده بر سرعتش اضافه 
كرد، به گمانم ترسانده بودمش . شايد فكر مي كرد، صداي بيابان است . شايد هم 
مرا دزدي پنداشــته بود كه دور از آبادي گرفتارش شده است . دوباره صدا زدم و 

اين بار صدايم بغض آلود بود. 
- ترا به جان مادرت نگه دار، دارم مي ميرم ، نگه دار! 

سعي كردم بايســتم ، زانوهايم مي لرزيد، خودم را به زحمت به لبه  كاميون 
رساندم و تا نيمه باال رفتم تا از آينه مرا ببيند، ماشين در پيچ جاده تاب خورد و 
قبل از اين كه بتوانم خودم را كنترل كنم ميان آسمان و زمين بودم و بعد صداي 

خرد شدن استخوان ها و قرقر ماشيني كه دور مي شد را شنيدم . 
درد شــديدي در بازو و پاي چپم حس مي كردم ، نمي دانســتم كجا هستم ، 
براي مدتي به سمت شرق ، دقايقي به سوي غرب و ساعتي بعد به سمت شمال 
حركت كردم و بعد بيهوشي به سراغم آمد و در ميان تاريكي و ترس از حال رفتم .  
چشمانم را كه باز كردم در كلبه اي تنها بودم ، زخم هاي سر و صورتم پانسمان 
شــده بود، دست چپم گزگز مي كرد و گچ سفيدرنگي تا باالي زانويم را پوشانده 
بود. به نظر روز سرد و گرفته اي مي آمد. از پنجره نور غم انگيزي به درون مي تابيد. 
با اولين تكاني كه خوردم در باز شد و يك نفر با يك بغل هيزم وارد شد. با نگاه 

رمز آلود و لبخند كمرنگي نگاهم كرد و گفت : 
- باألخره بيدار شدي ؟ تو خيلي شانس داري ! مي دانستي ؟ 

نمي توانستم به درستي تشخيص دهم كه مرد چند ساله است ، موهاي سفيد 
شقيقه ها و ريش و سبيل جوگندمي اش در نور اندك كلبه مشخص بود. 

به ســمت اجاق رفت و مقداري هيزم درون آن ريخت . اتاق روشــن تر شد، 
كلبه تميز و مرتبي بود. به سبك خانه هاي شمال سقف چوبي بلندي داشت اما 
نشانه اي از زن يا كودك در آن نبود. يك تخت چوبي كه من آن را اشغال كرده 
بودم ، يك ميز چوبي با دو صندلي ، چند دست رختخواب ، تعدادي ظرف و ظروف 
آشپزخانه ، يك تفنگ دولول شكاري ، مقداري پوست ، آينه اي نيم قد كه به ديوار 
ميخكوب بود، يك صندوقچه  فلزي و چند دست لباس كه به ميخ كشيده شده 

بود، همه داشته هاي كلبه بود. 
روي ديوار يك تابلوي نقاشــي هم بود، تابلــوي رنگ و رو رفته  يك زن كه 
احساس ناشناخته اي را در من برمي انگيخت . خطوط چهره اش نامنظم و به طرز 
غريبي خشمگين بود، با اين حال چشمان زن آرامشي عجيب داشت . به ياد زليخا 
افتادم ، به ياد دلتنگي هايش و رنج هايي كه در بي خبري مي كشيد. احساس ضعف 
شديدي كردم و دوباره به خواب رفتم . بيدار كه شدم هوا تاريك بود، دستم را از 

روي ران متورم و سپس پهلو و بعد آرنج تا بازوي راستم پيش بردم . 
- درد مي كند؟ 

نگاهم به صورت مرد افتاد كه كنار تختخواب و روي صندلي نشسته بود. زير 
انگشتان دست چپم بانداژ صورت و كتف راستم را حس كردم . 

- روي كتف راستت يك سوراخ درست شده به اندازه  يك ريالي ، جاي گلوله 
است . شانس آوردي از يك طرف خورده ، از طرف ديگر بيرون آمده ، معلوم است 
كه از فاصله  نزديك به تو شــليك شده ، همه جاي بدنت جاي زخم و سوختگي 

داري . نمي دانم براي چيست ؟ اميدوارم به آدم درستي كمك كرده باشم . 

پس از پايان عمر دولت دكتر مصدق، احسان 
نراقی از طريق سفارت فرانسه، راهی پاريس شد 
و به تحصيل و كار! پرداخت. پس از مدت حدود 
سه سال، در آبان ماه سال 1335ش، از مراجعه 
مكرر احســان نراقی به سفارت ايران در فرانسه 
و دســتور به اينكه با تقاضايش! موافقت نگردد، 

خبر داده شد.264
سرتيپ محمود امينی كه در اين موقع وابسته 
نظامی ايران در فرانسه بود، در پاسخ به ركن دو 
ارتش، تقاضای او را »عزيمت به لندن« عنوان كرد 
و گزارش داد كه ضمن هماهنگی با سفير ايران در 
فرانسه، مراتب را به علی سهيلی، سفير ايران در 
انگليس نيز اعالم نموده است. او در اين گزارش، 
توجه ركن 2 را به مطلب ديگری نيز معطوف كرد:

»طبق اظهار رايزن سفارت، اين شخص در 

مراجعت و در اصل چهار اســتخدام شــد. در سال 1955 عازم پاريس جهت اخذ 
دكترا . رواديد مسافرت به انگلستان هم به او داده شد.

در ســال 1956 پــس از اخــذ دكتــرا از پاريــس، برای مدت يك ســال 
تحــت رهبــری پرفســورDavid Glass  )دانشــكده اقتصــادی لندن( مشــغول 
مطالعــه شــد و بورس كمك خــرج به مبلــغ 2500 دالر هم از طرف مؤسســه

population council Inc . of new York به او اعطا گرديد. سفارت ايران در پاريس، از 
نامبرده در اخذ رواديد از انگلســتان حمايت كرد. در 9 ژوئيه 1955 وارد انگليس 

شد و به آدرس  st . mary s chambers cambridge اقامت كرد.«266
در ايــن گزارش ســّری، يكی از نكات قابل توجه، حمايت ســفارت ايران در 
فرانســه برای گرفتن ويزا توســط احسان نراقی است، كه دستور داده شده بود، با 

آن مخالفت شود!
پس از اين، احسان نراقی در هيچ يك از سخنرانی  های خود، و در هيچ يك از 
فرم هايی كه برای استخدام در مراكز علمی ايران و يا برای ساواك تكميل كرد، از 
سفر يك ساله  خود به انگليس، سخنی نگفت، تنها در يكی از برگه  های بيوگرافی، 

نوشــت، عضو كميته اجرائيه انجمن بين المللی 
جامعه شناسی است كه مركز آن در لندن می باشد.
و جالب تر اينكه، در مقاطع مختلفی نيز كه 
در ساواك، با هدف بررسی سوابق برای اعالم نظر، 
خالصه پرونده برای او تهيه می شد، به اين مسئله 

هيچ اشاره ای نگرديد.
احسان نراقی و یونسکو

احسان نراقی در زمان حضور در ايران، با پل 
ماتيو كه يك افســر فرانسوی بود، ارتباط برقرار 
نمود و پــس از كودتای 28 مرداد 1332 نيز از 
طريق ســفارت فرانســه در ايران، راهی پاريس 
شــد. در آنجا، هم درس خواند و هم در سازمان 
يونســكو به تحقيقات اجتماعی در خاورميانه و 

ايران پرداخت.
آمارهايی كه او با عنواِن »كارمند يونسكو«، 

بويراحمدی و غيره مطالعاتی نمود و گزارشاتی تهيه نموده است.«268
همكاری احسان نراقی با سازمان يونسكو، در زمانی كه در ايران مستقر شد و 
مديريت مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی را به عهده گرفت، همچنان ادامه 
يافت، كما اينكه در سال 1344ش، از لس آنجلس آمريكا نامه ای برای اميرعباس 

هويدا ارسال كرد و در آن، به اين موضوع اشاره كرد:
»بنده هنوز تكليفم با يونســكو و صندوق مخصوص روشن نشده است. چون 
يونسكو مدعی است، بنده بايد برنامه ام را تا اوايل فوريه در آمريكا تمام كنم و آنگاه 
به مأموريت صندوق مخصوص بروم. بنده گفته ام: ابداً حاضر نيستم بيش از چهار 
ماه از ايران دور بمانم. از قرار معلوم، يونسكو كه بايد قبل از هر دستگاهی به مسئله 
Blame Dsame توجه می كرد، از اينكه صندوق مخصوص در اين باره پيش قدم شده 

اســت و خودش هم تاكنون كاری در اين مورد نكرده است، از اين مأموريت بنده 
خوشنود نيست. ولی صندوق مخصوص، چون فقط به اين موسسات پول می دهد 
و مثل ديگر موسسات، يك بروكراسی نيست كه از تغيير و انتقاد بهراسد، سخت 
در اين باره اصرار دارد. در هر حال، بنده در صورتی كه يونسكو با صندوق مخصوص 
موافقت نكند، هرچه زودتر به ايران بازخواهم گشــت و مأموريتم را برای صندوق 
مخصوص از ايران و پاكســتان شروع خواهم كرد و اين كار، بيش از چند هفته ای 
به طول نخواهد انجاميد. چون تقريباً اصول نظريه ها و پيشــنهاداتم حاضر است و 

مطالعات اصلی را تمام كرده ام.«269

پس از مدت كوتاهي، اندك اندك دور حضرت را خلوت كردند! تا جايي 
كه گروهی از آنان )خوارج( در نهروان به روی آن بزرگوار شمشير كشيده 

و شيعيان آن حضرت را واجب القتل خواندند.
 كار به جايی رسيد كه حضرت سخت كوفيان را مالمت كردند و آرزوی 

مرگ و مفارقت از ميان آنان نموده، فرمود:
»آگاه باشــيد من شب و روز، پنهان و آشكارا شــما را به مبارزه اين 
جمعيت )معاويه و پيروانش( دعوت مي كردم و گفتم پيش از آنكه با شما 
بجنگند با آنان نبرد كنيد. به خدا سوگند هر ملتي در درون خانه اش مورد 
هجوم دشمن قرار گيرد حتما ذليل خواهد شد؛ ولي شما سستي به خرج 
داديد و دست از ياري برداشتيد تا آنجا كه دشمن پي در پي به شما حمله 
كرد و سرزمين شما را مالك شد !... امام شما از خدا اطاعت میكند، ولی 
شــما از او سرپيچي می كنيد؛ در حالی كه رهبر شاميان از خدا سرپيچي 
می كند و آن ها از او اطاعت می كنند!... قسم به خدا دوست داشتم هرگز 
شــما را نمیشناختم و شما نيز مرا نمیشناختيد؛ چرا كه اين آشنايی به 

ندامت و پشيمانی انجاميد!... آگاه 
باشيد! قســم به خدا دوست دارم 
پروردگارم مرا از ميان شما به جوار 

رضوان خويش ببرد.«
ارزیابی عوامل تضعیف 

حکومت علوی
بی شــك، عوامل متعددی در 
نافرماني و جدايی مردم از علی)ع( 
نقش داشــته، چرا كه پديده ها و 
حوادث اجتماعی را نمی توان تنها 
معلول يك علت دانست؛ بلكه آنها 
غالباً معلول عوامل متعدد و در هم 
تنيده ای می باشند. از اين رو، عوامل 
متعددی چون شيوع دنياگرايی و 

رفاه طلبی، القای شبهه هاي ديني، شايعه هاي معاويه برضّد امام علی)ع(، 
انتساب نارواي قتل عثمان به آن حضرت، عدم تحمل عدالت آن حضرت 
توسط گروهی  و پاره ای امور ديگر را می توان جزء عوامل تفرقه صفوف به هم 
پيوسته ياران آن حضرت و سستي و كوتاهی آنان در حمايت از آن بزرگوار 
و سرانجام جدايي از ايشان برشمرد؛ اما بررسي همه اين عوامل در مجال 
محدود اين نوشتار نمي گنجد و ضرورتي هم ندارد، از طرف ديگر معموالً 
همه عوامل تأثيرگذار در پيدايش يك رخداد اجتماعی تأثير همسانی در 
پيدايش آن ندارند، زيرا گاه برخی از عوامل مولود عامل ديگر مي باشند يا 
در پيدايش يك حادثه برخی عوامل نسبت به عوامل ديگر سهم افزون تری 
دارند. به ديگر سخن دسته اي داراي سهم حداقلي و دسته ای ديگر سهم 
حداكثري دارند. از اين رو ابتدا بعضي از عواملي را كه در نگاه نخست در 
فروپاشــي اقتدار حكومت علوي نقش ويژه اي داشته اند مطرح مي كنيم، 

آن گاه عامل يا عواملي را كه سهم حداكثري دارند شناسايي مي نماييم.
الف. جنگ ها

جنگ های داخلی كه در دوران حكومت اميرمؤمنان)ع( بر آن حضرت 
تحميل شــد، نقش بسزايي را در جدايی مردم از ايشان ايفا كرده اند؛ زيرا 
سه جنِگ محنت زای جمل، صفين و نهروان كه در فاصله هاي زمانی بسيار 
كوتاه، در سال های 36، 37  و 39 هجری به وقوع پيوست، از تواِن حكومت 
علی )ع( كاســت، به طوری كه اگر اين جنگ های فرســاينده و پُردردسر 
و تفرقه انگيز نبود، وضع حكومت حضرت سامان مي يافت. اين جنگ هاي 
سه گانه، عراقيان را خسته و فرسوده كرد و اين خستگي باعث كوتاه آمدن 

آنها در همراهي با امام شــد. در آن زمان بزرگ ترين خطر براي حكومت 
امام، قدرت معاويه بود، و درهم كوبيدن قدرت او مســتلزم حفظ و تداوم 
روحيه رزمندگي و فداكاري بود كه عراقيان به تدريج آن را از دست دادند. 
 گرچه در همه جنگ ها غلبه با ســپاه اميرمؤمنان)ع( بوده، چنان كه 
جنگ جمل با پيروزی ســپاه علی)ع( و جنگ صفين نيز پس از يكصد و 
ده روز مبارزه در حالي كه سپاه معاويه در موضع ضعف قرار گرفته بود، با 
پيشنهاد معاويه به آتش بس منتهي گرديد و جنگ نهروان نيز با پيروزی 
قاطع سپاه علی)ع( و با بيشترين تلفات از خوارج و كمترين شهيد از سپاه 
آن حضرت به پايان رســيد؛ ولي جنگ هاي مذكور خســتگي و كوفتگي 
خاصي را براي ســپاه حضرت به جای نهاد. شاهدش اين است كه بخش 
عظيمي از سپاه امام )ع( از پيشنهاد آتش بس معاويه استقبال كرد و بعد 
از صدور رأي حكمين، وقتي علي)ع( درصدد فراهم كردن نيرو براي جنگ 
مجدد با معاويه برآمد، تعداد بسيار اندكي با آن حضرت همراهي كردند. 

البته اگر نيروهاي اميرمؤمنان)ع( مانند مسلمانان عصر نبوي استقامت 
ايمان و  از  مي ورزيدنــد؛ يعنــي 
بصيرت الزم برخوردار بودند و از آن 
جنگ ها خسته نشده و آن حضرت 
را تنها نمي گذاشتند، قطعا حكومت 
آن حضرت تضعيف نمی شد، چنان 
كــه در دوران هجرت پيامبر)ص(  
جنگ هــاي ســنگين و متعددي 
بين آن حضــرت با كّفار قريش و 
امپراطوری روم به وقوع پيوســت، 
ولي نه تنها اصحابش خسته نشدند 
و حكومتش تضعيف نشــد؛ بلكه 
عّزت و اقتدارش افزايش يافت، در 
حالي كــه حكومت پيامبر)ص( از 
حيث عّده و ُعّده به مراتب ضعيف تر 

از حكومت اميرمؤمنان)ع( بود.
بنابراين جنگ هاي داخلي دوران حاكميت حضرت در تضعيف روحيه 
نيروهاي آن بزرگوار نقش بســزايي ايفا كرد، ولــي به نوبه خود تا حّدي 
مولــود ضعف ايمان و اراده نيروهــا و زياده خواهي و دنيازدگي نخبگان و 

خواص آن زمان بود.
ب. تقسیم مساوي بیت المال

برخی بر اين باورند علت تضعيف شدن بُنيه حكومت اميرمومنان)ع( 
تقسيم بيت المال به طور مساوی بين اصحاب و يارانش بوده است؛ زيرا از 
دوران خليفه دوم و سوم درآمِد بيت المال براساس سوابق و موقعيت های 
قومی مردم تقسيم مي شــد؛ اما وقتی حضرت به خالفت رسيد، عايدات 
بيت المال را به صورت مســاوی تقســيم نمود و اين امر موجب ناراحتی 
برخــی از خواص گرديد. ازاين رو، برخــی از مورخان، مانند مدائنی گفته 
اســت: »مهم ترين علت عقب نشينی عرب از حمايت اميرمومنان )ع( مال 
بوده است؛ زيرا علی اشراف را بر غيراشراف، عرب را بر عجم ترجيح نمی داد 
و با رؤساي قبايل مانند پادشاهان برخورد نمی كرد، ولی معاويه بر خالفش 

عمل می كرد ازاين رو، مردم به معاويه پيوستند.

 اگر نيروهاي اميرمؤمنان)ع( مانند 
استقامت  نبوي  عصر  مســلمانان 
مي ورزيدند؛ يعنــي از ايمان و بصيرت 
الزم برخــوردار بودند و از آن جنگ ها 
خســته نشــده و آن حضرت را تنها 
نمي گذاشتند، قطعا حکومت آن حضرت 
تضعيف نمی شــد، اين خستگی و عدم 
استقامت تا حّدي مولود ضعف ايمان و 
اراده نيروها و زياده خواهي و دنيازدگي 

نخبگان و خواص آن زمان بود.

*  احسان نراقی در هیچ یک از سخنرانی  های 
خود، و در هیچ یک از فرم هایی که برای استخدام 
در مراکز علمی ایران و یا برای ساواک تکمیل کرد، 
از سفر یک ساله  خود به انگلیس، سخنی نگفت، 
تنها در یکی از برگه  های بیوگرافی، نوشت، عضو 
کمیته اجرائیه انجمن بین المللی جامعه شناسی 

است که مرکز آن در لندن می باشد.

حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی

دنیازدگی نخبگان و خواص
ریزش خواص در حکومت علوی- ۱۰

از راست نفر دوم ؛ احسان نراقی

فاصله ســه هفته، دو بــار قباًل و يك 
مرتبه امروز مراجعــه نموده. تطبيق 
مراجعه وی بــا وصول تلگراف، كه آيا 
اسم آن را می توان تصادف تلقی نمود؟ 
تا حدی مورد توجه و مذاكره واقع شد، 
كه اشــاره به اين توجه را بی مناسبت 

نمی داند.«265
در اين موقع، ظاهراً به علت تغيير 
و تحوالتــی كه در سيســتم امنيتی 
كشور به وجود آمد و منجر به تأسيس 
ساواك شد، اين موضوع ديگر پيگيری 
نشــد تا اينكه وی، در سال 1338ش، 
از مسافرت تابســتان سال 1337 به 
انگلســتان خبر داد و هيچ اشــاره ای 
به علــت و چگونگی مســافرت خود 
بــه لندن در ســال 1335 نكرد؛ ولی 
در ســال 1339ش، گزارشی سّری از 
سوابق او تهيه شد، كه در آن، پرده از 

اين راز برگرفت:
»در ســال 1954/55 بــه ايران 

برای سازمان يونسكو و يا مؤسسه علوم 
نفوس آلفرد سووی جمع آوری می كرد، 
حساسيت ركن 2 ارتش را برانگيخت 

تا بنويسد:
»مراجعــه بــه ادارات دولتی، از 
جملــه ادارۀ آمــار عمومــی، به نام 
يونسكو،خواستار بعضی آمارها و مطالعه 
برخی پرونده ها می شــود، كه در نوبۀ 

خود قابل توجه می باشد.«267
پس از بازگشــت به ايران، معلوم 
شــد كه احسان نراقی در زمان حضور 
در فرانســه، تحقيقات متعددی برای 

يونسكو انجام داده است:
»از طرف يونسكو، مأمور رسيدگی 
به امور عشــايری خاورميانه شد، كه 
چندی قبل از طريق خط ســير مصر، 
لبنان، سوريه و عراق، با انجام مكالمات 
به ايران آمده و در ايران، برای رسيدگی 
به وضع عشــاير به شــمال و جنوب 
مسافرت كرد و روی ايالت شاهسون ، 

با توجه بــه اينكه شرکت آب و فاضالب استان فارس 

به نمايندگــی از دولت جمهوری اســالمی ايران در نظر 

دارد بر اســاس اليحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و 

امالك و... مصوب 1358/11/17، نسبت به تملك اراضی 

و امالك مســير خط انتقال فاضالب اســتهبان كه طبق 

نظريه هيئت 3 نفره كارشناســی رسمی دادگستری بهای 

هر مترمربع 400/000 ريال تعيين شده است اقدام نمايد. 

به اين وســيله به كليه مالــكان و صاحبان حقوق امالك 

واقــع در محدوده اجــرای طرح طبق كروكــی زير ابالغ 

می گردد ظرف مهلت 15 روز از تاريخ انتشــار اين آگهی 

با در دست داشــتن اصل و كپی اسناد و مدارك مالكيت 

به دفتر حقوقی و امالك اين شــركت واقع در شيراز، بلوار 

شهيد قدوسی غربی، نبش خيابان شهيد سبحانی، طبقه 

سوم مراجعه نمايند. بديهی است در صورت عدم مراجعه 

ظرف مهلت مقرر، اين شركت راسا طبق مقررات نسبت به 

طی تشريفات تملك از طريق مراجع قضايی اقدام خواهد 

نمود.
شرکت آب و فاضالب استان فارس

آگهی تملک- نوبت سوم
قابل توجه مالکین اراضی و امالک 

واقع در استهبان
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان 
فارس )سهامی خاص(

بانک صادرات شــعبه یزد به نشانی يزد بلوار جمهوری به استناد سند رهنی شماره 
105127 مورخ 82/6/6 تنظيمی دفترخانه 41 يزد عليه شــركت مجتمع گوهر سفيد 
يزد )ســهامی خاص( به عنوان متعهد و شركت شهرك های صنعتی يزد به عنوان راهن 
مبادرت بــه صدور اجراييه نموده كه پس از تشــكيل پرونده به كالســه 8700002 
اجراييه در تاريخ 1387/12/19 به راهن )شركت شهرك های صنعتی يزد( و در تاريخ 
88/3/13 به متعهد )شركت گوهرسفيد يزد( ابالغ قانونی گرديده است و پس از جری 
تشــريفات قانونی مورد وثيقه كه عبارت است از شــش دانگ كارخانه به پالك ثبتی 
392 فرعی از 4682 اصلی مفروز و مجزی شــده از 121 فرعی واقع در بخش 36 يزد 
مورد ثبت در صفحه 323 دفتر 13 ذيل ثبت 1641 ملكی شركت شهرك های صنعتی 
يزد با حدود و مشــخصات طبق صورت مجلس تفكيكی شماره 6287 مورخ 75/10/9 
شــماالً: بطول 110 متر به پالك 393 فرعی از 121 فرعی از 4682 شــرقاً: بطول 74 
متــر به خيابــان جنوباً: بطول 110 متر به پالك 391 فرعــی از 121 فرعی از 4682 
غربــاً: بطول 74 متر به پالك های 387 و 386 فرعــی حقوق ارتفاقی ندارد حدفاصل 
مجاورين پی اشتراكی است به مساحت 8140 مترمربع ملك مذكور به صورت كارخانه 
در يك طبقه و دارای اطاق نگهبانی و ساختمان اداری و سوله و اطاق برق می باشد كه 
با قدمت حدوداً 15 ســال كه دارای انشعابات آب و برق كه برابر گزارش مأمور اجرا به 
ساز  و  صورت متروكه و غيرفعال می باشــد و تقريباً تمامی قسمت های آن ازنظر ساخت 
نيمه كاره رها شــده اســت و در ملكيت شركت مجتمع گوهر ســفيد يزد و خالی از 
هرگونه تصرف می باشد، واقع در شهرك صنعتی مهريز كه به موجب ارزيابی كارشناس 
رسمی دادگســتری به مبلغ 3/904/685/000 )سه ميليارد و نهصد و چهار ميليون و 
ششصدوهشتادوپنج هزار( ريال ارزيابی گرديده است و در روز شنبه مورخ 94/12/15 
از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالك مهريز واقع در بلوار 
امام خمينی مهريز از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ 3/904/685/000 
)ســه ميليارد و نهصد و چهار ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار( ريال شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد 
مزايده دارای آنها باشــد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه 
روز مزايده تعطيل رســمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ســاعت و 

مكان مقرر برگزار خواهد شد. ضمناً طبق اعالم بستانكار مورد مزايده بيمه نمی باشد.
تاریخ انتشار: ۱3۹۴/۱۱/۲۴   

شماره مزایده: ۱3۹۴۰۴3۲۱65۲۰۰۰۰۱۰ متن آگهی مزایده

علیرضا دهقان منشادی
 رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

آقای بهــزاد اميری فرزند محمــد با توجه به 
اينكه حســب شــكايت آقای جــالل وكيلی، 
بــه اتهام ســرقت، تحت تعقيب ايــن دادگاه 
می باشيد به واسطه مجهول المكان بودن و به 
استناد ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری 
مصوب 1378 به شــما ابالغ می گردد كه در 
مورخه 1395/1/16 ساعت 12 ظهر در جلسه 
دادگاه حاضر شويد در غير اين صورت تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه 
کیفری ۲ سنندج - حسینی

بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران در نظر دارد مناقصه عمومی يك 
مرحله ای عمليات نوسازی ســاختمان شعبه خيابان سی متری جی را از طريق سامانه 
تدارك الكترونيك دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به شركتهای واجد 
شرايط واگذار نمايد. عالقمندان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت بانك 

ملی ايران به آدرس www.bmi.ir يا پايگاه عمومی مناقصات مراجعه فرمايند.

آگهی مناقصه عمومی

بانک ملی ایران
اداره امور شعب جنوب تهران

بانک ملی ایران

كارت هوشــمند خــودرو به شــماره 2080186 مربوط 
به خــودرو اتوبوس بيابانی اســكانيا عقــاب 4212 مدل 
1386 بــه رنگ نارنجی روغنی و به شــماره شــهربانی
ايــران24 )و قديم 755 ع 45 - ايران 25(   712 ع 14-
و شــماره موتور 8081393 و شماره شاسی 3600336 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1394/05/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضای هيئت 

مديره به شرح زير برای مدت 2 سال انتخاب گرديدند: عيسی 

باستانی به شــماره ملی 0386173788 خانم شهرزاد هرمز 

به شــماره ملی 0452888247 حميدرضا حاجی بابائی به 

شــماره ملی 0385971176 محمدرحيمی زارعی به شماره 

ملی 0069968039 به عنوان بازرس اصلی و مليكا ابراهيمی  

وركيانی به شــماره ملــی 0080404911 به عنوان بازرس 

علی البدل برای يك ســال مالی انتخــاب گرديدند. روزنامه 

كثيراالنتشــار كيهان جهت درج آگهی های شركت انتخاب 

شد. با ثبت اين مســتند تصميمات انتخاب مديران، انتخاب 

روزنامه كثيراالنتشــار، انتخاب بازرس انتخاب شــده توسط 

متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر
 سهامی خاص)نوبت دوم( به شماره ثبت 329982 

و شناسه ملی 10103695555

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/6/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب ســود و زيان سال مالی منتهی به سال 93 به 
تصويب رسيد.

اعضــاء هيئت مديره به قــرار ذيل برای مدت 2 ســال انتخاب 
گرديدند:

يزدانخــواه ش م 1377856089 و حســين  بهــرام صادقــی 
لشــگری ش م 5599630587 و احمد صادقــی يزدانخواه ش م 

1377821870 و احمد ودودسيدی ش م 1377772179 
سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد:

آقای احمد صادقی يزدانخواه به سمت رئيس هيئت مديره
آقای حسين لشگری به سمت نايب رئيس هيئت مديره

آقای بهرام صادقی يزدانخواه به سمت مديرعامل
آقای حســن پورمحمد روح افزا ش م 1378607627 به ســمت 
بازرس اصلــی و آقای مختار درويــش ش م 6269884731 به 
ســمت بازرس علی البدل مجددا برای مدت يك ســال انتخاب 

گرديدند.
با ثبت اين مستند تصميمات تصويب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره، انتخاب بازرس انتخاب شده 
توسط متقاضی در ســوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک و 
مالمین ایران سهامی خاص به شماره ثبت 
48160 و شناسه ملی 10100933582

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداث شــده در آن قطعه 543 تفكيكی به مســاحت 180 
مترمربع به شــماره پالك 4577 فرعی از 3152 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش 5 

قزوين ذيل شماره ثبت 17240 و 17239 صفحه 403 و 401 دفتر 67 محدود به حدود ذيل:
شماال: به طول 8 متر پی است به خيابان 20 متری

شرقا: به طول 22/50 متر پی اشتراكی با قطعه 544
جنوبا: به طول 8 متر پی اشتراكی با قطعه 566

غربا: به طول 22/50 متر پی اشتراكی با قطعه 542
ملكــی آقای محمدرضا عظيمــی ارداقی مديون پرونده اجرايی كالســه 9300343 طبق صورت 
مجلس شــماره 94-167 مورخه 1394/4/6 كارشناس رســمی دادگستری )اعيانی در سه طبقه 
شــامل پيلوت، و دو طبقه مسكونی روی آن اسكلت فلزی، نمای خارجی سنگ، هر واحد آپارتمان 
شامل هال، پذيرائی، دو خواب، آشپزخانه، سرويس كامل، سيستم گرمايش بخاری گازی، سيستم 
ســرمايش كولر آبی، ديوارهای محيطی اندود گچ ســفيد می باشد. موقعيت استقرار عرصه جنوبی 
عرض بر خيابان 8 متر، نوع مصالح مصرفی در حد معمولی و متعارف، قدمت بنا در حدود 8 سال 

مساحت كل اعيانی در سه طبقه 338/5 مترمربع و كليه انشعابات آب، برق و گاز را دارد.
به آدرس: قزوين جانبازان بلوار شــهيد مطهری- خيابان شــهيد تندگويان- واليت 6-  پالك 24 
كد پســتی 34147-53168. طبق اعالم بانك ملك در تصرف مالك می باشد. همچنين ملك نزد 

شركت پادلوين بيمه می باشد.
پالك فوق طبق ســند رهنی شــماره 35285 مورخه 1392/1/22 تنظيمی دفترخانه شماره 33 
قزوين در رهن بانك اقتصاد نوين می باشــد. در قبال طلب توسط كارشناس ارزيابی شده از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه مورخه 1394/12/15 در محل اجرای ثبت قزوين از طريق مزايده 
به فروش می رســد. مزايده از مبلغ 4/800/000/000 شروع و به باالترين قيمت پيشنهاد شده از 
طرف خريدار فروخته می شــود فروش كال نقدی می باشــد. بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشــعاب با اشــتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی 
مالياتــی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آنها معلوم شــده يا 
نشــده باشد به عهده برنده مزايده اســت و چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمی مصادف گردد در 
روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ساعت و مكان تشــكيل خواهد شد. طالبين می توانند 
در ســاعات اداری جهت اطالعات بيشــتر به اجرای ثبت قزوين واقع در خيابان پادگان اداره ثبت 

اسناد و امالك مراجعه نمايند.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین - آذردخت اسماعیلی
تاریخ انتشار: ۱3۹۴/۱۱/۲۴

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شــاكی شــاپور شــينی علی بيكی پور دادخواســتی به طرفيت 
خوانده/متهــم علی رضا رفاهی )رفاعی( و شــركت نئوپان دعبل اهواز به 
خواسته مطالبه ديه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان، شهرستان اهواز 
نموده كه جهت رسيدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز واقع در اســتان خوزستان- شهرســتان  اهواز- انتهای عامری- اول 
نيوســايد- مجتمع قضايی شــهيد تندگويان )انرژی( ارجاع و به كالسه 
9409986110700345 و به شماره بايگانی 940376 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگی آن 1395/2/26 و ســاعت 10:30 تعيين شده است. به 
علت مجهو ل المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شاكی و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهی می شــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 

شماره ابالغیه: ۹۴۱۰۱۰6۱۱۰7۰7۴۱7
   تاریخ تنظیم: ۱3۹۴/۱۱/۱۰

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای كامران انصاری رامندی دارای شناســنامه شــماره 0 به شرح دادخواست 
به كالســه 940311 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان محمود انصاری رامندی به شناسنامه 365 در تاريخ 
94/11/5 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1-خواهان با مشــخصات فوق 2-حسين درزی محمدمراد به 
شماره شناسنامه 6180 پدر متوفی 3-خديجه درزی فرزند غالمرضا به شماره 
شناســنامه 658 همســر متوفی 4- عليرضا انصاری رامندی فرزند محمود به 
شماره شناســنامه اختصاصی فرزند ذكور متوفی 5-حميدرضا انصاری رامندی 
فرزند محمود به شــماره شناسنامه اختصاصی فرزند ذكور متوفی 6-محمدرضا 
انصــاری رامندی فرزند محمود به شــماره شناســنامه اختصاصی فرزند ذكور 

متوفی و متوفی به غير از اين شش نفر وراث ديگری ندارد.
اينــك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضــی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
روح اهلل اکبری - رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف 
شهر رامند

آگهی تغییرات شرکت ایران پاش سهامی خاص به شماره ثبت 1759 و 
شناسه ملی 10220049177

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/10/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1- ميرقاســم ميرزاده پر به شــماره ملی 2752143370 و ميرهادی ميرزاده پر بــه كد ملی 2754422110 
و ســكينه صفدری محمودآبادی به كد ملــی 2753508046 به عنوان اعضای هيئــت مديره برای مدت دو 
ســال انتخاب شــدند. 2- آقای مجيد رســتمی تازه كند به كد ملی 2755292202 به سمت بازرس اصلی و 
رضا بهنامی قراعينی به كد ملی 2754740775 بســمت بازرس علی البدل برای مدت يك ســال مالی انتخاب 
شدند. 3- روزنامه كثيراالنتشار كيهان جهت نشر آگهی های شركت  انتخاب شد. با ثبت اين مستند تصميمات 
انتخاب بازرس، انتخاب مديران، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقی مرقوم  ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی تغییرات شرکت ایران پاش سهامی خاص به شماره ثبت 1759 و 
شناسه ملی 10220049177

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/10/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد:1 - آقای ميرقاسم ميرزاده پر به كد 
ملی 2752143370 به عنوان رئيس هيئت مديره ومديرعامل و آقای ميرهادی ميرزاده پر به كد ملی 2754422110 
به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و خانم ســكينه صفــدری محمودآبادی به كد ملی 2753508046 به عنوان عضو 
اصلی هيئت مديره به مدت دو ســال انتخاب گرديدند. 2- كليه اسناد و اوراق عادی اداری و بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چك، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء آقای ميرقاسم ميرزاده پر همراه با مهر شركت معتبر 
می باشد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران، تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم  ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی-مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی ابالغ اجرائیه
بــه موجب اجرائيه به شــماره 941112 صــادره از اجرای احكام مدنی دادگســتری هفتكل محكوم 
عليه ايمان پدرامی طبق دادنامه قطعی شــماره 9409976156301030 محكوم اســت به پرداخت 
45841665 ريــال بابــت حقوق و مزايا و عيدی و پــاداش و حق بيمه از تاريــخ 1392/9/2 لغايت 
1393/9/2 در حق محكوم له مســلم جعفــرزاده و مبلغ 100000ريال بابــت هزينه اجرايی در حق 
صندوق دولت با عنايت به اينكه محكوم عليه آقای ايمان پدرامی مجهول المكان می باشد مفاد اجرائيه 
در يــك نوبت بــه ترتيب مقرر در مادتيــن 118 و 119 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی آگهی شــود و پس از ده روز از تاريخ انتشــار به موقع اجرا خواهد شد مگر اينكه 

محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به اين اجرا اطالع دهد.
موسوی دهموردی -رئیس شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان هفتکل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
تمامی ششــدانگ يكدســتگاه آپارتمان مســكونی قطعــه 3 تفكيكی پــالك 22 فرعــی از 3168 اصلی بخش 
4قزوين ثبت شــماره 16051 دفتر جلد 82 صفحه 181 به ثبت رســيده اســت كه با توجه به صورت مجلس تفكيكی 
126/93/49165 مورخــه 1393/9/17 پــالك 74 فرعــی از 3168 اصلی مفروز و مجزی شــده از 22 فرعی از اصلی 
مذكور به مســاحت160/8مترمربع بانضمام انباری قطعه 6تفكيكی به مساحت 14/19مترمربع واقع در طبقه زيرزمين 
و پاركينگ قطعه9 تفكيكی به مســاحت12/5 متر مربع كه در ســمت جنوب شــرقی طبقه همكف می باشد آپارتمان 

محدود به حدود ذيل:
شــماال: در سه قســمت، كه قسمت دوم آن غربی است، اول ديوار و پنجره اســت به طول سه متر و هفتاد و 
چهار سانتيمتر به فضای معبر، دوم ديواريست به طول0/70 سانتيمتر به فضای معبر سوم ديوار و پنجره است به 

طول8/74 سانتيمتر به فضای معبر
شــرقا: در دو قسمت، اول ديوار به ديوار اســت به طول 1/50 سانتيمتر به ملك مجاور شماره 23 فرعی دوم 

ديوار به ديوار است به طول 12/75 متر به ملك مجاور شماره 23 فرعی
جنوبا: در ســه قســمت، اول ديوار و پنجره اســت به طول 7/22 متر به فضای حياط مشاعی دوم نرده و ديوار بالكن به 

طول 1/40 سانتيمتر به فضای حياط مشاعی سوم ديوار و پنجره است به طول 3/86 سانتيمتر به فضای حياط مشاعی
غربا: در شش قسمت كه قسمت دوم آن شمالی، قسمت چهارم آن جنوبی است. اول ديواريست به طول 5/27 
متر به فضای ملك مجاور از شــماره 3168 ب اصلی دوم ديواريست به طول 3/90 سانتيمتر به راه پله و آسانسور 
مشــاعی سوم درب و ديوار است به طول 3/80 متر به راه پله و آسانسور مشاعی چهارم ديواريست به طول 3/90 
متر به راه پله و آسانســور مشاعی پنجم ديواريســت به طول 3/80 متر به فضای ملك مجاور از شماره 3168 ب 
اصلی ششم ديواريست پيشرفتگی به طول 0/80 سانتيمتر به فضای معبر سقف با كف طبقه چهار اشتراكی است 

كف با سقف طبقه دو اشتراكی است.
حدود انباری قطعه 6 تفكيكی: شماال: ديواريست به طول 4/06 متر به تحتانی معبر شرقا: ديواريست مشترك 
به طول 3/85 متر به انباری قطعه 7 جنوبا: درب و ديواريســت به طول 2/93 متر به محوطه مشــاعی غربا در سه 
قســمت كه قسمت دوم آن جنوبی است اول ديواريست به طول 1/29 به محوطه مشاعی دوم ديواريست به طول 
1/13 به محوطه مشاعی سوم ديواريست مشترك به طول 2/56 متر به انباری قطعه 5 سقف با كف طبقه همكف 

اشتراكی است كف روی عرصه مشاعی است حدود پاركينگ قطعه 9 
شماال: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 5 متر شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 
2/50 متر جنوبا: خط فرضی به محوطه مشــاعی اســت به طول 5 متر و غربا خط فرضی است به محوطه مشاعی 
به طول 2/50 متر توضيح اينكه پاركينگ در شــمال غربی پيلوت قرار دارد سقف با كف طبقه يك اشتراكی است 

كف با سقف زيرزمين يك اشتراكی است.
ملكی آقای هاشــم زهرائی محمدآبادی، راهن پرونده اجرايی كالســه 8900006 طبق صورتمجلس مورخه 
1394/7/11 كارشــناس رسمی دادگستری )اعيانی احداثی در ملك با مشخصات فنی سازه اسكلت فلزی و ديوار 
باربر و ســقف كامپوزيت و نمای خارجی ســنگ و آجر و درب و پنجره UPVCبا شيشه دو جداره، كف پاركت و 
كابينتMdf با مصالح بســيار مرغوب و بادوام دارای انشــعاب آب، برق، گاز و تلفن به صورت مستقل و سيستم 

گرمايشی به صورت پكيج و دارای قدمت بنای يكسال می باشد.
به آدرس: قزوين خيابان فردوســی شمالی كوچه صدف، قطعات تفكيكی ارامنه پالك 22 طبقه سوم جنوبی( 
برابر گزارش كارشــناس ملك در يد مالك می باشــد و برابر نامه بانك دارای بيمه نامه شــركت پاد نوين می باشد. 
پالك فوق طبق ســند رهنی شماره 165712 مورخه 1388/11/5 تنظيمی دفترخانه شماره يك قزوين در رهن 
بانك اقتصاد نوين قزوين می باشد. طی نامه های شماره 2700029 مورخه 1393/9/15 شعبه 104 دادگاه جزايی 
قزوين و نامه شــماره 102282 مورخه 1391/9/23 اجرای ثبــت قزوين 1004722 مورخه 1394/9/29 اجرای 
ثبت قزوين در قيد بازداشــت است. در قبال طلب توســط كارشناس، ارزيابی شده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
روز دوشــنبه مورخه 94/12/17 در محل اجرای ثبت قزوين از طريق مزايده به فروش می رســد مزايده از مبلغ 
6/512/740/000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهاد شــده از طرف خريدار فروخته می شود فروش كال 
نقدی می باشــد بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب يا اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد 
مزايده دارای آنها باشــد و نيز بدهی مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی 
آنها معلوم شــده يا نشده باشدبه عهده برنده مزايده است و چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمی مصادف گردد در 
روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ســاعت و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين می توانند در ساعات اداری 

جهت اطالعات بيشتر به اجرای ثبت قزوين واقع در خيابان پادگان اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه نمايند. 
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