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رخنه های فرهنگی و نقش دولتمردان در ایجاد آن

د: دولت تدبیر و امید، 
رجعت تدریجی سکوالرها 
در طــول دوران روی کار 
آمدن دولت تدبیــر و امید، 
مجــدداً حجم هشــدارها و 
دســتورالعملهای رهبری در 
یافته  افزایش  فرهنگ  حوزة 

است.
در دولــت تازه اســتقرار 
یافتة تدبیر و امید، متأسفانه 
شاهد رجعت بسیاری از افراد 
آزمایش پس داده در دولتهای 
سازندگی و اصالحات هستیم، 
چه در رأس وزارتخانه و چه در 
بدنة دولت و لذا مجدداً فرصت 
برای تاختن بر پیکرة فرهنگ 
عمومی و ایجاد رخنه در سپر 
فکــری و روحی جامعه برای 
گردید.  فراهم  فرصت طلبان 
فرزانة  رهبــر  هشــدارهای 
به  انقالب در زمینه فرهنگ 
دولتمــردان که قلّة آن را در 
شورایعالی  به  ٌ له  معّظم  حکم 
انقالب فرهنگی شاهد هستیم 
)1393/7/26( و پرهیز دادن 
آنان از تغییر مســیر فرهنگ 
جامعــه و ایجاد رخنه در آن 

که به تزلزل هویت ملت و جوانان منتهی خواهد شد، نشانه این 
رجعت است.

حاشیه سازی هایی که منجر به جدایی و انشقاق ملت از یکدیگر 
و بی اعتمادی به نظام و مسئولین می شود، چه در حوزة فرهنگ و 
چه در حوزة سیاست و اقتصاد، مجدداً ذهنها و روانها را مورد هجمه 
به هنجارشکنی روی آورده و  قرار داده اســت. برخی روزنامه ها،
به طور آشکار خط و روش دشمنان را تبلیغ و درون سازی می کنند.

تأکیدهای رهبری و محورهایی که مورد تصریح قرار داده اند 
نشان می دهد که جریان سکوالر فرهنگی مجدداً با دولت تدبیر 
و امید، جان گرفته و با توان بیشــتری بــه عرصة فرهنگ وارد 
شده است. اظهار نگرانی و دغدغه رهبری و دستورالعملی که به 
شورای انقالب- که نیمی از آن شخصیتهای حقیقی و نیم دیگر 
شخصیتهای حقوقی یعنی مسئولین دولتی نظام به ویژه از دولت 
هستند- صادر فرمودند، گواه این موضوع است. چند نگاه انحرافی 

عامل دغدغه های رهبری است:
1- طرح مجدد »دین دولتی« و »فرهنگ دولتی« رهبری را به 
واکنش وا می دارد. معظمٌ له عنوان می کنند که با طرح این دیدگاه 
به دنبال محدود و تخریب کردن نقش نظارتی دولت هستند؛ در 
حالی که دولت باید توان خودش را صرف ترویج فضایل و جلوگیری 
از موانع رشــد آنها کند.)29( و تأکید می فرمایند که نظارت دولت 
هیچ منافاتی با آزادی ضابطه مند ندارد. وظیفه شــرعی و قانونی 
دولت این است. در حالی که برخی مسئولین از عدم وظیفه دولت 

در بردن مردم به بهشت سخن می گفتند.
2- طرح ضرورت سپردن فعالیتهای فرهنگی به دست مردم 
با نگاه افراطی آن که کوتاه کردن دســت حکومت در فرهنگ و 
ولنگاری و هرج و مرج در فرهنگ و هویت دینی جامعه بود، نگاه 
غیر مسئوالنه دیگری است که رهبری به آن اشاره داشتند: ضرورت 

ورود دولــت و حکومــت در 
مسائل فرهنگی، همچنان که 
در مسائل اقتصادی متصّور و 
تأکید می شود، به معنای سلب 
فعالیت مردم نیست. دولت در 
جاهایی که این فعالیتها دارای 
آسیبهای اجتماعی است باید 
وارد بشود نه اینکه بگوید من 

دخالت نمی کنم.)3۰(
3- نگاه برخی دولتمردان 
کــه  فرهنگــی  آزادی  بــه 
مترادف با رهاســازی و عدم 
فرهنگ  در  حکومت  هدایت 
است،  فرهنگی  والیگارشــی 
رهبری را به طرح این مسأله 
با تأکید وا مــی دارد: بعضی 
دولتــی،  دســتگاههای  در 
غیرمسئوالنه حرف می زنند و 
ادعای غربی ها در مورد آزادی 
فرهنگی را تکرار می کنند، در 
حالی که غربیها روی رسم و 
خودشان  فرهنگی  ارزشهای 
اصــرار و مقاومت بیشــتری 

نشان می دهند.
4- احساس نگرانی رهبری 
از ناحیــه این نقطه نظرات و 
دیدگاههای دولتمردان، ایشان 
را به طرح پایه های این نگرانی می کشاند و تصریح می کنند که 
نگرانند. نگران رخنه هایی هستند که از رفتارها و اظهار نظرهای 
غیر مسئوالنه ناشی می شود. رخنه هایی که مثل رخنه های اقتصاد 
نیســتند که با سبد کاال و یارانه بسته شود. تقویت جناح مؤمن 
توسط دولت و مسئولین فرهنگی، توصیه اکید رهبری در بستن 

رخنه هاست.)31(
5- از همــه مهم تر، ابالغیه رهبری به شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در حکم آغاز دوره جدید فعالیت این شورا بود که درآن 
محورهای مهمی در راســتای نگرانــی خود از تضعیف فرهنگ 
دینــی جامعه و رواج فرهنگ غربی از ســوی معارضان فرهنگ 
دینی، را اعالم فرمودند: مهندسی فرهنگ کشور، ارتقاء کمی و 
کیفی محصوالت فرهنگی، فهم و تثبیت و انفاد ماهیت فرهنگی 
انقالب اسالمی، شناخت آسیبها و تهدید و راهکارهای مناسب آن، 
پایش مستمر از فعالیتهای فرهنگی و... در کنار تأکید بر امیدوار 
کردن دلبســتگان فرهنگ دینی و انقالبی و در مقابل نگران و 
ناامید کردن معارضان ایــن فرهنگ، از جمله تأکیدات رهبری 
است.)32( اجازه نقد دولت در زمینه های فرهنگی با رعایت انصاف 
و منطــق و نیز ضرورت حمایت دولت از جبهه فرهنگی انقالب 
و حرکتهای خود جوش مردمی، راهکارهایی اســت که رهبری 
برای کاستن از رخنه و وادادگی مدیران فرهنگی و غیرآنها، طرح 

فرمودند.)33(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 - دیدار با اعضای شورایعالی انقالب فرهنگی، 1392/9/19.
3۰ - دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1393/12/15.
31 - دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1392/12/15.

32 - حکم آغاز دوره جدید شورایعالی انقالب فرهنگی، 1392/9/19.
33 - بیانات در حرم مطهر رضوی، 1393/1/1.

رجعت تدریجی 
سکوالرها

*در دولت تازه استقرار یافتة 
تدبیر و امید، متأسفانه شاهد رجعت 
بسیاری از افراد آزمایش پس داده در 

دولتهای سازندگی و اصالحات هستیم، 
چه در رأس وزارتخانه و چه در بدنة دولت 
و لذا مجدداً فرصت برای تاختن بر پیکرة 

فرهنگ عمومی و ایجاد رخنه در سپر 
فکری و روحی جامعه برای فرصت طلبان 

فراهم گردید. 

فصل سیزدهم 
سلفي گري تکفیري یا اسالم آمریکایي 

زماني که خیزش هاي منطقه اي غرب آسیا آغاز شد، اخبار گوناگوني نیز از ورود 
گروه هاي منصوب به سلفي گري به این کشورها به گوش رسید. همزمان در سوریه، 
لبنان و عراق گروه هاي وهابي تکفیري وارد خاك این کشورها شدند و به اصطالح 

شروع به دعوت مذهبي خویش کردند. 
دعوت مذهبي آن ها یا پذیرش سلفي گري و خط مشي این گروه ها بود یا قبول 
مرگ. حتي مسیحیان و سایر اقلیت هاي مذهبي نیز از این دعوت در امان نماندند. 
در حالي که پیامبر اقلیت هاي دیني را جزو موحدان شمرده بود، این گروه ها به غارت 

اموال، بیرون کردن مسیحیان از منطقه و حتي کشتار آن ها دست زدند.
سلفي گري تکفیري به طور معمول در برخورد با اهداف خود خشونت بسیاري را 
از خودش نشــان مي دهد. خشونتي که گاه در حد افراط بروز مي کند و چنین به نظر 

* از آغاز دعوت فرقه وهابیت، تالش زیادي شد تا این فرقه 
جهانگیر شود، اما با وجود همه فشارها، تهدیدها و در مقابل 

مزایایي که عبدالعزیز براي پیروان وهابیت ایجاد کرده بود، نتیجه 
کافي عاید نمي شد و مردم به اعتقادات آن ها گردن نمي گذاشتند. 
وهابیان شروع به تبلیغات در ایام حج کردند. زماني که مردم براي 
انجام فریضه حج و زیارت مرقد مطهر پیامبر )ص( از نواحي مختلف 
جهان مي آمدند، از همین جا بود که فرقه وهابیت به چند نقطه از 
جهان نفوذ کرد. اگرچه که با همه جدیت و کوششي که وهابي ها 

انجام دادند، آن ها هرگز همانند یکي از مذاهب اربعه یا حتي نزدیك 
به آن هم آن طور که تصور مي شد، مورد قبول مردم قرار نگرفتند. 

***
و به این ترتیب تصویر وارونه اي که به جهان مخابره مي شود، نه تنها اسالم هراسي 
را به دنبال دارد بلکه آتش خشــونت نفاق و برادرکشــي را در بین جوامع اسالمي 

گسترش مي دهد.
گونه شناسي سلفي گري۱4۲

گروه هاي مختلف ســلفي ها عقاید متفاوتي دارند کــه همین عقاید آن ها را از 
یکدیگر جدا مي کند. 

پیش از این که به بررسي گونه هاي وهابیت حاضر در منطقه بپردازیم، بهتر است 
کمي به تفاوت گونه هاي مدعي سلفي گري بپردازیم. 

یکي از ریشه هاي تفاوت سلفي ها، اختالف هایي است که در برخي از مباني میان 
آن ها وجود دارد. این اختالف ها ناشــي از میزان پاي بندي و توجه هر کدام از این 
گروه ها به مباني عام ســلفي گري است. به عنوان مثال وهابیان، بر حدیث به عنوان 
منبع معرفتي بســیار تاکید دارند، در حالي که اهل قرآن توجه چنداني به حدیث 
نداشــته و به طور مســتقیم به کتاب مراجعه مي کنند؛ یا در حالي که وهابیان به 
شدت با تصوف مخالفند، مکتب دیوبند به دو اصل طریقت و شریعت پاي بند است.
سیاست یکي دیگر موضوعات مورد اختالف میان سلفیان است، مسایلي مانند 
حد و مرز حضور در سیاست، چگونگي تعامل با دولت، موضعگیري در برابر مخالفان 
در میان سایر مذاهب یا غیرمسلمانان از جمله این مسائل است. به عنوان مثال در 
حالي که برخي از ســلفي ها تا هنگامي که حاکم اسالمي به طور رسمي اظهار کفر 
نکرده باشد، تمکین از حاکم را الزم مي دانند، برخي دیگر معتقد به مبارزه با حاکم 
ظالم هســتند. به عنوان مثال شاخه ســید قطب از جریان اخوان المسلمین، همه 
کشورهاي اسالمي را جامعه جاهلي ذکر مي کنند و وظیفه همگان را جهاد در برابر 
آن ها مي دانند اما گرایش »جامیه«وهابیان به طور کامل از دولت فرمانبرداري مي کند. 
گاهي در پاکستان دو جریان از نظر عقیده و حتي مواضع سیاسي با هم تفاوتي 

همه این جریانات عنوان سلفي گري داده اند.
 برخي دیگر از پژوهشــگران هم به ناچار سلفیه را در جهان اسالم، با توجه به 

مباني اعتقادي، روش هاي عمل و نگرش هاي سیاسي تقسیم بندي مي کنند. 
البته تقسیم بندي دیگري نیز، بر اساس ژئوپلتیك سلفیت وجود دارد که سلفیان 
را بر اســاس مناطقي که از آن برخاسته اند، تقسیم بندي مي کند. این تقسیم بندي 
شــامل سلفیه وهابي تکفیري در شــبه جزیره عربستان، سلفیه در شبه قاره هند و 

سلفیه در شمال آفریقا مي شود. 
وهابیت تکفیري عربستان که پیشتر درباره آن گفته شد و با آرا و افکار محمدبن 
عبدالوهاب منتشر شد، از طرف اهل سنت مورد نقد و بررسي قرار گرفته و اکثریت 
اهل سنت، این آرا را برگرفته از امام احمد حنبل که در واقع از سلفي هاي نخستین 
بوده است، نمي دانند، بلکه عنوان مي دارند که افکار وهابیت اجتهادات ابن تیمیه است 
و هیچ یك از سلف حقیقي به این اجتهادات اعتقادي نداشته و آن  را ذکرمي کنند، 

از مصادیق شرك نمي دانسته اند. 
ســلفیه اي که در این تقسیم بندي در شــبه قاره هند ظهور کرده، برگرفته از 

اندیشه هاي شاه ولي اهلل دهلوي و متاثر از افکار ابن تیمیه مي باشد. 
از آغاز دعوت فرقه وهابیت، تالش زیادي شــد تا این فرقه جهانگیر شــود، اما 
با وجود همه فشــارها، تهدیدهــا و در مقابل مزایایي کــه عبدالعزیز براي پیروان 
وهابیت ایجاد کرده بود، نتیجه کافي عاید نمي شد و مردم به اعتقادات آن ها گردن 
نمي گذاشــتند. پس از این که آل ســعود حجاز را تصرف کرد، چه در نوبت اول که 
با حمله محمدعلي پاشا از تصرفشان خارج شد و چه در نوبت دوم که حکومتشان 
تاکنون بر آن ادامه یافته است، وهابیان شروع به تبلیغات در ایام حج کردند. زماني 
که مردم براي انجام فریضه حج و زیارت مرقد مطهر پیامبر )ص( از نواحي مختلف 
جهان مي آمدند، شــرایط آن فضاي روحاني خود به خود به گونه اي بود که ذهن ها 

آماده پذیرش تعالیمي بود که به ظاهر توحید محض مي آمد. بنابراین آن ها به نشر 
وهابیت پرداختند از همین جا بود که فرقه وهابیت به چند نقطه از جهان نفوذ کرد. 
اگرچه که با همه جدیت و کوششــي که وهابي ها انجام دادند، آن ها هرگز همانند 
یکي از مذاهب اربعه یا حتي نزدیك به آن هم آن طور که تصور مي شد، مورد قبول 

مردم قرار نگرفتند. 
یکي از نخستین نقاطي که وهابیت به آن جا نفوذ کرد سرزمین هند بود. هند 
مرکز اســتیالي انگلستان، در هیچ دوره اي از تاریخ، به دلیل تعدد مذاهب مختلف، 
نتوانسته به وحدت مذهبي برسد و طبیعي بود که هر آیین جدیدي از سوي عده اي 

مورد اعتنا و از طرف عده اي دیگر با انتقاد مواجه مي شد. 
در نامه اي که مولوي اصغر علي هندي فیضي به شیخ حسین حلمي استنبولي 
نوشــته چنین آمده است: »انواعي از بدعت گذاران در بالد ما وجود دارند، از جمله 
وهابیان که نام جدیدشــان، مجاهدیون است و دیگر مودودیان که اسم جدیدشان 

)جماعتي اســالمي( اســت و قادیاني ها و اهل قرآن که فقط به قرآن ایمان دارند و 
به احادیث نبوي اعتقادي ندارند و بازنوشته است که وهابي ها در بالد ما مدارس و 
دانشکده هایي دارند، از جمله مدرسه سلم السالم در اریکوت و مدینه العلوم در شهر 
بولکل و مدرســه انصاریه در والنور. همراه  نامه اي که ذکر شــد، قطعه اي از جریده 
یومیه چندریك وجود داشت که در آن خالصه اي از مناظره میان علماي اهل سنت و 
مجاهدین در شهر کالیکوت به چاپ رسیده بود و نشان مي داد که از طرف فرقه هاي 

دیگر اسالمي با نفوذ وهابیت در هند مبارزه مي شده است.«143
شاه ولي اهلل در سفري که به مکه داشت، به مدت 14 ماه نزد اساتید مکه و مدینه 
با افکار ابن تیمیه آشنا شد و پس از بازگشت به هند به تدریس و تالیف پرداخت. 
او باب اجتهاد را که از مدت ها قبل بسته شده بود، گشود و تفکراتش بر این مباني 
استوار بود: 1 – سلفي گري و توجه به سلف که بر اساس رد قطعي شرك با تکیه بر 
قرآن و حدیث و تعادل بین عبادات و عادات بر مبناي نظریه ســلفي گري مي باشد. 
2- اجتهاد و فقه مقارن، او معتقد بود که براي مسائل مربوط به اعتقادات یا آیین و 
مراسم مي توان از احکام و فتواي چهار مکتب اصلي فقهي تبعیت کرد که برگرفته 
از تفکرات ابن تیمیه بود. شاه ولي اهلل به بعضي از اعمال صوفیان ایراد مي گرفت و در 
مسئله شرك و شفاعت همچون محمدبن عبدالوهاب، توسل به پیامبران و اولیاءاهلل 
را جایز نمي  دانست و نسبت به شیعیان سخت گیر بود اما نسبت به اهل بیت ارادت 
خاصي داشت. بعد از شاه ولي اهلل، فرزند، نوه و داماد او به تبلیغ آیین خود پرداختند. 
در این بین ســید احمد بارلي یا بریلوي شاگردش و شاه اسماعیل دهلوي، نوه شاه 
ولي اهلل بیش از دیگران مطرح بودند. در اسناد بریتانیا از پیروان سیداحمد بارلي با 

عنوان وهابي یاد شده است.
 اســماعیل دهلوي، نوه شاه ولي اهلل نیز کســي بود که کتاب توحید محمدبن 
عبدالوهاب نجدي را به زبان فارســي ترجمه و به نام تقویت االیمان در هند شایع 

نمود.144
او ســپس رساله ها و کتاب هاي دیگري تالیف کرد که شاگردانش مانند عبداهلل 
غزنوي، نذیر حســین 145 دهلوي و صدیق خان بهوپالي و رشــید احمد گنگوهي 
چیزهایــي به آن افزودند. متاخرین این فرقه دو روش را اختیار کرده اند. یك فرقه 
به ظاهر اهل حدیث است و فرقه دوم اگرچه خود را حنفي مي نامند اما در واقع در 
اعتقاد به این که بسیاري از علما و صالحان و اولیا را بدعت گذار و مشرك بدانند، با 
گروه اول شــریك اند. به عبارتي آن ها نیز مردمي غیر از خود را مشرك مي دانند و 
تنها به این دلیل که در صورت اظهار عقیده خلق از آن ها بیزار خواهند شد، خودشان 

را پشت پرده حنیفه مستور داشته اند. 
دارالعلوم دیوبند 

در ســال 1857 میالدي مسلمانان هند علیه انگلیســي هاي استعمارگر قیام 
کردند که این قیام به شدت سرکوب شد. در واکنش به قیام مردم، سه گرایش در 
بین مسلمانان در همان سال در هند به وجود آمد که یکي از آن ها تاسیس مدرسه 
ســلفي به پیروي از شــاه ولي اهلل و بریلوي در دیوبند به دســت موالنا محمدقاسم 
نانوتوي بود.در ظرف 3۰ ســال بعد از تاسیس اولین مدرسه، نزدیك به 4۰ مدرسه 
وابســته به آن بنیان گذاشته شد که همه آن ها برنامه آموزشي و اساتید خود را از 
مدرســه دارالعلوم دیوبند اخذ کردند. لذا دیوبند مرکز جدیدي براي نشر اسالم در 
هند شد. بنیانگذاران دیوبند به شدت تحت تاثیر شاه ولي اهلل دهلوي بودند و بیشتر 
به کالم با رویکردي حدیث گرایانه نظر مي کردند. در زمان نسل دوم اساتید دیوبند، 
آن ها اعتباري بین المللي یافتند و بعد از االزهر در مرتبه دوم قرار گرفتند و افرادي 
از جنوب آفریقا، کشــورهاي جنوب شرق آسیا، آسیاي مرکزي، ایران و به خصوص 

افغانستان به دیوبند آمدند. 

مي رسد که تکفیري ها به عمد فیلم هاي مستندي را از صحنه هاي فجیع قتل هایشان 
تهیه مي کنند تا رعب و وحشت را میان مردم بیشتر کنند. در حال حاضر حجم زیادي 
از فضاي مجازي را فیلم هاي مستند این گروه ها اشغال کرده است. قاتالن در حالي که 
صورت هایشان را پوشانده  اند، با اره برقي، ساطور یا شمشیر سر قربانیان را از تن جدا 
و اعضا و جوارحشــان را قطعه قطعه مي کنند یا در حالي که هنوز نیمه جان هستند، 
قلبشان را از سینه بیرون مي آورند و به دندان مي کشند. این فیلم ها به طور معمول با 
ابراز تاسف جوامع بین المللي روبه رو مي شود و همواره با موجي از هیاهوي رسانه هاي 
غربي براي تعمیم آن به مجموعه اسالم و حرکت هاي اسالم گرایانه توام است. در کمترین 
شکل تحلیل این کشتارها، معموال کارشناسان رسانه اي غرب و بعضي از کشورهاي عربي 

از آن ها به عنوان تسویه  حساب هاي مذهبي بین اهل سنت و شیعیان یاد مي کنند. 

ندارنــد اما از نظر روش رســیدن به هدف با یکدیگر تفــاوت دارند. به عنوان مثال 
»جمعیت العلماي اســالم« که پیرو مکتب دیوبند اســت، براي پیشبرد هدف هاي 
خود از روش دیپلماتیك استفاده مي کند اما گروهي دیگر مانند »سپاه صحابه« با 
همان نگرش هاي اعتقادي روش ترور و خشــن را براي پیشبرد هدف هاي خود به 
کار مي گیرد. یا در حالي که جریان هاي نوگراي وهابي براي پیشبرد هدف هاي خود 
از روش هاي تبلیغي استفاده مي کنند، جریان افراطي وهابي، روش خشونت آمیز و 

حتي کمك به دیگر گروه هاي خشونت را در پیش گرفته است. 
با توجه به آن چه گفته شــد، مي توان گونه هاي ســلفي گري را به سلفي گري 
تکفیري، سلفي گري جهادي، سلفي گري تبلیغي و سلفي گري سیاسي تقسیم کرد. 
با این حال به دلیل تبلیغات فراوان و از جمله دالیلي که پیشــتر گفته شد، به 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: 
عمران ابنیه راه و آب و تاسیسات و برق- تهیه، تولید، پخش، 
خرید و فروش، صــادرات و واردات قطعات و ماشــین آالت 
ســاختمانی- شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتی و 
خصوصی- اخذ وام و تســهیالت از بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری در صــورت لزوم انجام فعالیت های فوق پس از اخذ 

مجوزهای قانونی الزم.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3- مرکز اصلی شرکت:
تهران- خیابان دماوند- ایستگاه داریوش- پالك 84 کد پستی 

 1745683835
4- سرمایه شــرکت: مبلغ یك میلیون ریال منقسم به 1۰۰ 
سهم 1۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ 35۰۰۰۰ ریال 
توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 44/347 مورخ 
94/3/4 نــزد بانك قوامین شــعبه میدان رســالت پرداخت 
گردیده اســت و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان ســهام 

می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

آقایان: نورمند رضائی ك.م 4969144583 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، محمدرضا شاه علی ك.م ۰492168857 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، ســعید رضائی چرخلو ك.م 
۰۰76366938 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
6- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و 
اوراق عادی و  اداری شرکت با امضای هر یك از اعضا هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
آقای سیدهادی شعیبی کلور به شماره ملی ۰۰73338168 
بــه عنوان بازرس اصلی و آقای حمید صالح به شــماره ملی 
419977۰496 بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یك 

سال مالی انتخاب شدند.
9- روزنامــه کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت تعیین 

گردید.
ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص پاریز بنای پرلیت در تاریخ 1394/3/23 
به شماره ثبت 473811 به شناسه ملی 14005004840 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تراز مالی و حســاب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 
1393/1۰/1۰ به تصویب رسید.

- خانم زهرا مطلب زاده با کد ملی ۰۰46217۰۰2 بعنوان بازرس 
اصلــی و خانم اکرم علیاری با کد ملــی ۰۰39935442 بعنوان 

بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند.
- روزنامه کیهان برای درج آگهی شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایوانیک دگوسا ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 12469 

و شناسه ملی 10100482257

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

گذرنامه عراقی آقای محسن جالل عمر 
معی الدیــن متولــد 1985/1/1 از تاریخ 
94/5/12 مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

گذرنامه عراقی آقــای نصراله احمد 
صالــح متولــد 1984/7/1 از تاریخ 
94/5/12 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

تأســیس شرکت سهامی خاص فراز گشــت قزوین در تاریخ 1394/5/17 به شماره ثبت 13677 به شناسه 
ملی 14۰۰5138464 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 1- موضوع شــرکت؛ الــف- انجام فعالیتهای زیارتی )بند پ( حــج، عمره و عتبات عالیات 
تحت نظارت ســازمان حج و زیارت ب- اجاره ناوگان های مســافرتی هوایی، زمینی، دریایی و شرکت های 
ذیربط به منظور ســرویس دهی به کاروان های مورد نظر ج- اجاره هتل ها و اماکن اقامتی به منظور اســکان 
زائریــن در محل های مجــاز، پس از اخذ مجوزهای الزم. )ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت  نمی باشــد(. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: قزوین 
خیابان ســعدی  باالتر از چهارراه نظام وفا جنب بانك سینا کد پستی 3419654751، 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال منقســم به 1۰۰۰ ســهم 1۰۰۰ ریالی که تعداد 1۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ 
1۰۰۰۰۰۰ ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 719/28/94 مورخ 1394/3/27 نزد بانك ملی 
شعبه سعدی قزوین پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 5-1- آقای حسن شکرنابی به شماره 
ملی 4323273۰53 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 5-2- خانم زهرا سادات میرزاده به شماره 
ملی 4323326718 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 5-3- آقای محمدرضا شــکرنابی به شــماره ملی 
431۰۰48285 به سمت عضو هیئت مدیره 5-4- خانم سمانه شکرنابی به شماره ملی 4324364311 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر بوده و ســایر نامه های 
اداری و عــادی نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- آقای علی اصفهانی به شماره ملی 4323481251 به عنوان 
بازرس اصلی. 8-2- آقای حســین میرزاحسینی به شماره ملی 439۰822871 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یك ســال مالی انتخاب گردیدند. 9- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

آگهی دعوت

هیئت مدیره شرکت گچ مراغه هشترود 

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شرکت گچ مراغه هشترود به شماره ثبت 
4164 تبریز به شناسه ملی 1۰2۰۰1۰2685 یا نمایندگان قانونی آنها دعوت 
می شــود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام 
راس ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه 1394/6/3 در دفتر این شرکت واقع در 
شهرســتان مراغه خیابان خرمشهر پالك 61 تشکیل خواهد شد حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- تصویب عملکرد و ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به آخر ســال 
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3- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل شرکت

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی ها
5- بحث و بررسی و تصویب سایر مواردی که توسط هیئت مدیره در مجمع 

مطرح خواهد شد.

آگهی مزایده عمومی فروش زیتون سالم
شرکت کشت و صنعت رضوان امداد گلستان درنظر دارد محصول زیتون 
باغات خود را که دارای گواهی محصول ســالم می باشد در سطح 667 هکتار از طریق 
مزایده عمومی به فروش برســاند لذا از عالقه مندان دعوت می شود از تاریخ 94/5/21 
حداکثر تا ســاعت 1۰ صبح روز شــنبه مورخ 94/5/31 )تاریخ مزایده( در وقت اداری 

جهت بازدید و دریافت فرم مزایده و ارائه پیشنهاد به آدرس ذیل مراجعه نماید. 
آدرس: استان گلســتان- گنبدکاووس- خیابان خیام جنوبی نبش کوچه 18 پ 525 

شرکت کشت و صنعت رضوان امداد. تلفن 0۱7-3333۲060-333۸3۱۲۲

آگهی دعوت 
مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( 

صاحبان سهام شرکت آب و برق کیش )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 78705 در اداره ثبت شرکتها

با سرمایه 15۴،000 میلیون ریال
احتراما، بدینوســیله از کلیه صاحبان محترم ســهام شرکت یا نمایندگان 
قانونــی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی )بطور 
فوق العاده( این شــرکت که رأس ســاعت 1۰ صبح روز پنج شــنبه مورخ 
1394/5/29 در محل: »تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست- کوچه 

1۰ غربی- پالك 3- طبقه چهارم« برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده(: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی. 
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1393.

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار.

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی قرار دارد.
                                           شرکت آب و برق کیش    

آگهی مزایده اموال منقول برای بار اول
به موجب پرونده اجرای احکام این دادگاه به شــماره 921282 در راســتای اجرای مفاد محکومیت محکوم علیه شرکت 
پترو پارت به پرداخت مبلغ مندرج در اجراییه در حق آقای مهدی ایزدیار محکوم شده اند که پس از معرفی اموال محکوم 
علیه حدود 2۰۰ تن لوله داربست فلزی به ارزش هر کیلوگرم 95۰۰ ریال- مقدار 3۰ تن تخته داربست چوبی به ارزش 
هــر کیلوگرم 9۰۰۰ ریال- مقدار 8۰ تن بســت فلزی به ارزش هر کیلوگرم 1۰۰۰۰ ریال )همگی( با احتســاب هزینه 
بازکردن و حمل مستقر در دو و نیم هکتاری توقیف و ارزیابی شده و اموال توقیفی در تاریخ روز شنبه 1394/6/7 ساعت 
1۰ بامداد در این اجراء از طریق مزایده حضوری به فروش می رســد و در صورت تمایل طالبین می توانند 5 روز قبل از 
برگزاری مزایده اقدام نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار 

می گردد برنده مزایده می بایست 1۰ درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یك ماه واریز نمایند.
قاضی اجرای احکام دادگاه عسلویه- زارع

کارت هوشــمند به شــماره 2852788 مربوط به خودرو 
کشــنده اســکانیا به شــماره انتظامی 983 ع21 ایران 
63 مــدل2۰14 میــالدی رنگ ســفید روغنی شــماره 
شماره شاســی   DC131۰3L۰1681۰936 موتــور 
YS2G4X2۰۰E534882۰ به مالکیت فرهنگ نامداری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودروی وانت نیســان به شــماره 
انتظامــی 329ن98 ایــران15 و شماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   NAZPL14۰TBO33184۰
615249 بــه نــام حمید فریادی خسروشــاهی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

   بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید تا در 
جلســه مجمع عمومی فوق العاده که رأس ســاعت پنج بعدازظهر روز شنبه 
مورخ 1394/6/7 در محل قانونی شرکت واقع در رفسنجان ضلع غربی میدان 

امام تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- قرائت و تصویب اساسنامه جدید شرکت منطبق با قوانین بخش تعاون
* ضمناً اعضائی که به هر دلیل قادر به حضور در جلسه مجمع عمومی فوق 
نمی باشــند و قصد دادن وکالت را دارند بایستی حداکثر تا 24 ساعت قبل از 
مجمع عمومی مذکور به همراه وکیل موردنظر به محل دفتر شــرکت تعاونی 
مراجعــه و فرم وکالت را تکمیل و دریافت نمایند. الزم به ذکر اســت به غیر 
از وکالتنامه های فوق الذکر و رســمی، وکالتنامه دیگری پذیرفته نیست و هر 
عضو حداکثر وکالت ســه عضو را می تواند بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها 

هیئت مدیرهوکالت یك عضو را می تواند بپذیرد.

شرکت تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان 
پسته رفسنجان )شماره ثبت7۲(

دوم«آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
ت 

»نوب
تأســیس موسسه غیرتجاری قرآنی مردمی بهشــت انتظار در تاریخ 94/5/18 به شماره ثبت 
695 به شناســه ملی14۰۰5139748 ثبت و امضاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع موسسه: برگزاری دوره های 
آموزشــی در حوزه تعلیم معارف قرآنــی، همچنین دوره های تربیت مربــی، مدیر و نیروی 
انسانی متخصص در کلیه رشته های قرآنی خاصه برای نوباوگان و جوانان،  برگزاری محافل، 
جشــنواره ها، همایش ها و مسابقات فرهنگی و آموزشی در حوزه علوم و معارف قرآنی. انجام 
تحقیقــات و پژوهش های قرآنی. تدوین، تألیف و ترجمــه مقاالت، متون و کتاب های قرآنی 
به زبان های خارجی و بالعکس. تأســیس و اداره مراکز اطالع رسانی و ارائه خدمات علمی به 
محققین، اساتید، طالب، دانشجویان، دانش آموزان و سایر عالقمندان در حوزه علوم و معارف 
اســالم. طراحی و ایجاد بانك های اطالعاتی در موضوعات مرتبط با موسســه و ارائه خدمات 
مشــورتی در قلمرو اهداف موسسه. تأســیس کتابخانه های تخصصی مکتوب و الکترونیکی 
قرآنی و ارائه خدمات به پژوهشــگران، دانشجویان و عالقمندان قرآن کریم. برقراری ارتباط 
با مراکز فرهنگی و قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشــی و پژوهشی در 
حوزه علوم و معارف قرآنی اعم از کتب، نشریات، نرم افزارها و غیره. تولید و عرضه محصوالت 
رایانه ای، دیداری، شــنیداری و گفتاری در زمینه های متناسب با فعالیت ها و اهداف موسسه. 
طراحی، تولید و عرضه مواد و منابع علمی، آموزشی، فرهنگی و هنر اسالمی و قرآنی. تشکیل 
و برگزاری جلســات گفت وگو، مشاوره، کنفرانس ها، نمایشــگاه ها و سمینارها در موضوعات 
مختلف مرتبط با اهداف موسســه و نیز برگزاری و تدارك همایش های علمی فرهنگی قرآنی 
برای دســتگاه های دولتی و یا سازمان های خصوصی. تالش به منظور تأمین بودجه موسسه 
از طریق درآمدهای ناشــی از فعالیت های موسسه در شــرکت ها و موسسات و نیز از طریق 
جلــب کمك ها و هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه هــا. ارائه خدمات پیمان 
مدیریــت برای اجرای پروژه های قرآنی. تبصره1: کلیه فعالیت ها و اقدامات موسســه مندرج 
در این ماده بایســتی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور و هماهنگ با سیاست ها، 
برنامه ها و ضوابط ســازمان تبلیغات اسالمی و متناسب با سطح و حوزه عملیات تعیین شده 
و مندرج در پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان مزبور انجام پذیرد. تبصره2: انجام هر یك 
از فعالیت های موضوع این ماده متناســب با ســطح و حوزه عملیات تعیین شده پس از اخذ 
مجوز از سازمان تبلیغات اسالمی امکان پذیر خواهد بود. تبصره3: درصورتی که انجام هر یك 
از فعالیت های مذکور مطابق مقررات قانونی مستلزم اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح باشد 

موسسه مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای الزم اقدام نماید.
2- مدت موسســه: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود. تبصره: موسســه پــس از ثبت در مرجع 
ثبت شــرکت ها و اخذ پروانه فعالیت از ســازمان تبلیغات اســالمی فعالیــت خواهد نمود. عدم 
تمدید و لغو پروانه فعالیت موسســه و نهایتاً انحالل موسسه توسط سازمان مذکور موجب پایان 
فعالیت موسســه خواهد شد. مرجع ثبت شــرکت ها پس از صدور مجوز انحالل موسسه توسط 
ســازمان تبلیغات اسالمی نسبت به صدور آگهی انحالل موسســه اقدام خواهد نمود. 3- مرکز 
اصلی موسســه: قزوین- خیابان نواب شــمالی- کوچه گلشــن- پالك25- طبقه1 کدپســتی: 
3419937441، 4- سرمایه موسسه: مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدی می باشد. 5- اولین مدیران 
موسسه: 5-1- خانم هنگامه رسولیان به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 431۰523773 
ســاکن قزوین- خیابان نواب شمالی- کوچه گلشــن- پالك25- طبقه1 دارنده 15/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال سهم الشــرکه. 5-2- آقای محمد رحمتی به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره به 
شماره ملی43231247۰8 ساکن قزوین- شهر قزوین- کوچه گلشن- پالك25- طبقه1- دارنده 

15/۰۰۰/۰۰۰ریال سهم الشرکه، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چك- سفته- 
بروات- قراردادها- عقود اســالمی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر 
می باشــد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسســه معتبر 
می باشــد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- آقای 
اصغر علی نژاد کدملی4322212549 به ســمت بازرس اصلی، 8-2- آقای صادق کشــاورز 
کدملی 431۰329۰47 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 

9- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

موسسه اقتصادی در نظر دارد یك دستگاه کشنده 
بنز اکسور، یکدستگاه کشنده مان و یك دستگاه 
کامیون هوو به همراه تعدادی خودروی ســبك 
قابل شــماره گذاری و اوراقی و مقداری کاالی نو 
و مستعمل خود را از طریق حراج حضوری و به 
صورت نقدی بفروش برساند. خریداران موظفند 
ظرف حداکثر 2۰ روز نســبت به دریافت اسناد 
و انجام امور شــماره گذاری اقــدام در غیر این 
صورت مســئولیتی بعهده فروشنده نخواهد بود 
و کلیــه پیگیری ها و پرداخت هزینه های مرتبط 
با شــماره گذاری و اخذ پالك بــه عهده خریدار 

می باشد.

آگهی حراج حضوری

متقاضیان باید 2۰٪ مبلغ پیشــنهادی را در 
زمان خرید بــه صورت نقدی یا چك تضمینی 
پرداخت و ظــرف مدت 1۰ روز از تاریخ خرید 
نســبت به تســویه حســاب و خــروج کاالی 
خریداری شده اقدام، در غیر این صورت مبلغ 

فوق ضبط سپرده خواهد شد.
»جهت رفاه حال خریداران محترم دستگاه 

کارتخوان در محل موجود می باشد«

محلهای بازدید: 
1- زاهدان- خیابان ســعدی- ترمینال قدیم- 
روبه روی پلیس آگاهی اســتان )انواع خودرو(- 
تاریخ بازدید: دوشــنبه 94/5/26 ساعت 8 الی 

12 و 17 الی 19
2- زاهــدان- بلوار شــهید طباطبائی روبه روی 
پارك بسیج انبار شــماره یك )کاالی متفرقه و 
خودرو(- تاریخ بازدید: دوشنبه 94/5/26 ساعت 

8 الی 12 و 17 الی 19

زمان و مکان برگزاری:
سه شنبه مورخ 94/5/27 ساعت 1۰

زاهدان- میدان امام علی)ع( خیابان فلســطین 
روبــه روی اداره کل تربیت بدنی اســتان ســالن 

اجتماعات دبستان جابربن حیان
تلفنهای تماس: 334۱3۲90- 334۱30۸7- 

054 -3533۱۲۲۲
www.ssa-s.ir 


