
امروز ســـالگرد شاعر، اديب، نويسنده و محقق فلسفه 
و عرفـــان، مرحوم غالمرضا ســـميعى، متخلص به «كيوان» 
(1292، كرمانشـــاهـ  4 خرداد 1372 تهران) اســـت. وي در 
محضر بزرگاني چون حضرات: سيدمحمد حجت كوه كمرى، 
محمدعلى شاه آبادى، عبداهللا حائرى، عباسعلى كيوان قزوينى، 
حيدرقليخان سردار كابلى و... در آموخت و آثار متعددي از 

خود به جا نهاد كه در زير به آنها اشاه مي شود.
زمانـــى كه به موضوعات تحقيقى در آثار و تأليفات و 
مقاالت اســـتاد كيوان سميعى دقت مى كنم و نياز مبرم امروز 
علوم انســـانى و دانشگاه ها و دانشجويان داخلى و خارجى 
كه دربه در دنبال ريشه يابى عناوينى هستند كه استاد نيم قرن 
پيش به ژرفاى محتوايى آن بحثها تعمق و تأمل داشـــته و 
حتى المقدور اســـتقصاي تام و تمام نموده اند، بيشتر و بيشتر 
به فرازمندى انديشه آن بزرگ، ايمان مى آورم و بر آفتابى كه 
پنهان ماند و در هياهوى جنجال آفرينى هاى فرهنگى بر كناره 
مى رفت، افسوس مى خورم. دانشمندى كه بيش از نيم قرن در 
كمال بى نيازى خدمتگزار عرصه علوم اسالمى بود و در تاريخ، 
ادبيات، عرفان، فلسفه، فقه، اصول و تفسير و تحليل تسلط 
داشت و در همان اوان استادان برجسته در دانشگاه ها بر شيوه 
علمي و روش اروپايى تحقيق ايشـــان مهر تأييد مى نهادند و 
علماى حوزه بر غور كافى و عرصه آگاهى هاى متنوع استاد 

اذعان داشتند.
آنچه بيش از تمامى اينها بر بزرگمردى و ساالرى محقق 
مدفق مى افزايد، آزادگى و آزادانديشـــى اســـت و اعتدال در 
بيان آراي علمى و ادبى و احتمال در سهو و اشتباه نظريات 
و گفته ها و شـــنيده هاى هر كس و هر چيز (خارج از دايره  
امر قدسى)، نقدپذيرى و تأكيد بر قبول ترديد در دانسته ها و 
خواسته هاست. سير تحصيل و تعليم و تربيت اسالمى استاد 
كيوان سميعى جز موج و اوج در محضر عالمه سردار كابلى، 
تأثر فكرى و علمى مستقيم از كيوان قزوينىـ  مفسر و عارف 
و آزادانديش متأخرـ  بود؛ اما با تمام ارادت و عالقه اى كه به 
اين شخصيت داشت، هيچ گاه در داورى هاى خود نسبت به 
ديدگاه هاى اســـتادش دچار تعصب و احساسات و طرفدارى 
نشـــد و جانب منطق و عقل را فرونگذاشت؛ چنان كه درباره 

مرحوم كيوان قزوينى مى نويسد: 
«او يكى از بزرگان عصر به شمار مى رفت. در تحصيل 
علوم اسالمى رنج فراوان كشيده بود. در ادبيات عرب، فقه، 
اصول، تفسير، حكمت، عرفان و تصوف مهارت و در بعضى 
از آنها تخصص داشـــت. در مقامات معنوى هم به درجه اى 
عالى از كمال و معرفت رسيده بود. از دين حقايقى فهميده 
بود كه نه او مى توانست آنها را با پرده و بى پرده بگويد و نه 

آن كس كه آنها را شنيده بود.
نكته ها دوش به هم گفت و شنيد از لب يار

كه نه هرگز به زبان رفت و نه در گويش آمد
سيل را نعره از آن است كه از بحر جداست

آن كـــه  با  بحر  درآميخته، خاموش آمد
داراى ذهنى ثاقب و فكرى عميق بود. ادراكش از سطح 
ادراكات مردم زمان باالتر قرار داشـــت؛ چنان كه با اطمينان 
خاطر مى توان او را حكيم و عارف ناميد، اما با اين همه مانند 
تمـــام فرزندان آدم در معرض صفات و حاالت خوب و بد 
واقع شد و مثل هر دانشمند ديگر، اجتهاداتش گاه صواب و 
گاه خطـــا بـــود؛ از اين رو نبايد در حق او به طرف افراط و 

تفريط رويم و همين اعتدال را هم بايد در حق كســـانى كه 
آن مرحوم به مخالفت آنان كمر بسته بود، رعايت كنيم.» (دو 

رساله در تاريخ جديد تصوف، ص141ـ142).
 نكته قابل توجهى كه شايد براي نخستين بار به آن اشاره 
مى شود، اين است كه متفكران دينى متجدد روزگار ما كه نامى 
دارند، در بيان آرا و نظريات خود، آثار و رسائل مرحوم كيوان 
قزوينى را كه از پيشـــروان تشريح و نه ترويج جوهره اديان 
و راههاى رســـيدن به جانان بود، از نظر گذرانده اند، هرچند 
تا حاال چون ســـاير موضوعات زمان ما، بررسى انديشه هاى 
كيوان قزوينى در غبار بى اعتنايى ها مســـكوت مانده و به آن 
پرداخته نشده است. به هر حال مرحوم سميعى در شناخت 
احوال و آراى اســـتاد خود غورى تمام داشت و عميق تر از 
هر كس، با ابراز عقل و علم و منطق، نظريات او را تحليل 
مى كرد و مهمتر اينكه چون در تحصيل و تدبر تأمل وســـيع 
كرده و حتى زندگانى روزمره را گاه در پى جويى حقيقت و 
كشف علت با سفرهاى دور و دراز در حوزه هاى خراسان و 
كردستان و عراق عرب و... به مشقت و سختى گذرانيده بود، 
اين ويژگى برتر را نيز از آن خود كرده بود كه از هيچ خط و 
خطوطى حتى نزديكترين و مؤثرترين آنان، تأثير نپذيرد و اين 
صفت براى انسان در هر زمان، حكم سيمرغ و كيمياست، به 

همين علت در رديف خطوط زمان خود در هيچ خطى، نام 
و نشانى از استاد كيوان سميعى ديده نمى شود، گرچه بعضى 
در توهمات تصوفى و قماش بافى هاى قشـــرى گرى ايشان را 

«كيوان ثانى» مى دانستند.
با تمام انس و دوستى  با شريعت سنگلجى و برادرش و 
احترام به مقام علمى آنان، به سبب آشنايى با سير تطور تاريخى 
و تاريخ انديشه در اديان خطى و دْورى، دربارة روند تحول و 
تجدد در انديشه هاى دينى اظهار مى داشت: نبايد دگرگونى هاى 
جهان مســـيحيت را در ايجاد خط و خطوط فكرى اسالمى 
ناديده گرفت و نكتة قرابت هاى شرق و غرب از طريق مصر 
و آســـياى صغير و آميختگى عصر صفويه و مقدمات آن را 
فراموش كرد و از همه مهمتر، نبايد جغرافياى مقصد يا گيرنده 
را با جغرافياى مبدأ و فرستندة پيام و نبوت درآميخت و نسبت 
به آن بي اعتنا بود؛ زيرا حتى در بحث فقه اكثر مكاتب فقهى 
مذاهب اسالمى، به هنگام صدور احكام، اعتنا به عرف را متذكر 
شده اند؛ بنابراين سيماى اسالم در جغرافياى شبه جزيره العرب با 
سيماى اسالم در جغرافياى ايران متفاوت خواهد بود، هرچند 
در اصول و فروع يگانگى متعدد داشته باشند. مرحوم سميعي 
اين اصل را نشان حقيقت امر مى دانست كه بر هر جامعه اى 
به اقتضاى فرهنگ آن محيط وارد مى شده است. با توجه به 
همين دقيقه، آنچه را ديگران خرافه و اباطيل مي پنداشتند و به 
رد و قبول متن و حاشيه اش پرداخته يا مى پرداختند، بخشى 
از فرهنـــگ و نوعى عرف اجتماعى و آبايى جغرافياى تفكر 
دينى به شـــمار مي آورد و نفى زيربناى آنها را سختگيرى و 
بنيادگرايـــي مى ناميد و تالش براى حك و اصالح آن را در 
جامعه سنتى و شرقى، بعيداالحتمال مى پنداشت و بر آن بود 
كه چنيني كاري در نهايت جامعه را به جاى تجدد، به تحجر 
خواهد كشاند و تنها تغييرى كه مثال در اسالم جغرافياى ايران 
خواهد داد، آن را به اسالم جغرافياى عرب بَدوى شبيه خواهد 
كرد و اســـالمى پروتستان به وجود خواهد آورد كه تصورى 

در طبيعى بودنش نداشت. 
استاد از تصوف به عنوان سرماية بيكران ذوق و اشراق كه 
الزمه زندگى بشرى است و در مرحلة اول با حوزه احساس 
و عاطفه و عشـــق ارتباط دارد، نام مى برد و گسترش اسالم 
در شـــرق و غرب جهان را مديون اين انديشه مى دانست و 
تعرض به آن را، تخريب فرهنگ مشرق زمين و به ويژه ايران 
و هند تلقى مى كرد و براى شـــناخت آن، تقسيمات خاص 
خود را داشـــت؛ به همين سبب تندروى ها و سركوب هاى 
احمد كسروى را نمى پسنديد و واقعيت ها را هميشه محترم 
مى داشت و مى گفت مردمى كه در جغرافيايى به نام ايران و با 
پذيرش دينى به نام اسالم زندگى كرده و مى كنند، مجموعه اى 
از نمودهاى فرهنگى هزاران ســـاله با آداب و رسوم خاص 
خود را دارند و در كنار اقيانوسى از ادبيات و عرفان هستند 
كه گســـترة دانايى و توانايى و تأثير و تأثرات آن انكارناپذير 
است، بنابراين اين گونه بى باك بر آيين و آداب و ادب مردم 
و ملت تاختن، نتيجه اى جز فرسودگى و بى حاصلى نخواهد 
داشت؛ راه صحيح را تغيير زاويه بينش از كوبيدن موضوعات 
به طبقه بندي كردن آنها و بررسى ميزان سود و زيان اجتماعى 
و اعتقادى و فرهنگى امور مى دانست و توجه دادن جامعه پويا 

به اين امر را وظيفه اهل انديشه تلقى مى كرد.
 از هر رنگ و جنگ و جدل دورى مى جســـت و در 
نهايت بى طرفى، به بررسى موضوعات ادبى، تاريخى، دينى، 
عرفانى و فلســـفى مى پرداخت. هيچ گاه در پى ايجاد دايره و 
محفلى نبود و اگر در امر روشـــنفكرى در جستجوى معناى 
مجسم باشيم، استاد كيوان سميعى روشنفكرى به تمام معنا بود 

با ويژگى هاى بايسته و شايستة آن. 
امروز پس از قريب نيم قرن، نتايج درست تحليل هاى او 
را در سير تحوالت فكرى جهان اسالم به ويژه در حوزه هند 
و پاكستان را مشاهده مى كنيم كه چگونه سركوب تصوف و 
ادبيات و عرف و عقايد منبعث از جغرافيا، به جاى ايجاد تجدد 
در آن جوامع، به تحجر كشيده شده است. مرحوم استاد زمينة 
تاريخي اين امر را به زمان گسست مسلمانان هند و پاكستان 
از ادبيات و خط و زبان فارسى و تغيير زاوية تعليم آنها به 
سوى اروپا و عربستان در حوزه اجتماع و اعتقاد مى دانست. 
در اين مختصر سيرى در آثار استاد كيوان سميعى، ما را بيشتر 

با جهان انديشه او آشنا خواهد كرد:
آثار استاد كيوان سميعى

 1ـ مبادى عرفان و تصوف: اين رساله مقدمه اى است بر 
«مفاتيح االعجاز فى شرح گلشن راز» تأليف شيخ محمد الهيجى 
و شـــايد نخستين كتابى است در زمينه مربوطه كه در دورة 
كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى به همراه شرح گلشن 
راز تدريس مى شد و تا چندى پيش نمونه مشابه نداشت و 
به عنوان مبانى تصوف و عرفان استفاده و مطالعه مى شد. وى 
در اين رساله مى نويسد: «اگر دين يا علمى دارندگان خود را 
به طرف عرفان راهبرى نكند، نه آن دين دين است و نه آن 
علم علم است! عرفان مقامى است كه تا كسى داراى صفاى 
نفس و وسعت فكر و حقيقت بينى نباشد، به آن نمى رسد و 
صاحب هيچ دين و علمى نمى تواند ادعا كند كه فقط از طريق 
دين و علم من مى توان به عرفان رسيد؛ زيرا اگرچه هر دين 
درســـت و علم صحيح پيرو خود را به جانب آن راهنمايى 
مى كند، ولى در عين حال كه عرفان داخل همة اديان و علوم 
است، خارج از همه است و به همين علت آن را نمى توان 
اختصاص به دينى و علمى داد؛ بنابراين عرفاى حقيقى جماعتى 

نيستند كه در قبال اهل اديان، دين يا مذهب مخصوص داشته 
باشـــند، بلكه گروهى هستند از اهل اديان گوناگون جهان و 
صاحبان علوم و فنون مختلفه كه معناى واقعى دين و حقيقت 
علم را درك كرده و بيرون از تعصبات جاهالنه همدينان و 
كوتاه فكرى شـــركاى علم خود، گوهر عرفان را يافته اند و از 
اينجا بايد دانست كه عرفان دين يا مذهب يا طريقه و علمى 
نيســـت كه در طول سلسله اديان و مذاهب و طرق و علوم 
واقع شده باشد، بلكه حقيقتى است كه در عرض تمام اديان 
و مذاهب قرار گرفته و با همة دشوار به دست آمدنش، همه 

كـــس مى توانـــد از دين و مذهب و طريقه و علم خود آن را 
بيابد. و دليل ما بر صحت اين مطلب، آن است كه جميع اين 
امور داراى تشكيالت و موضوعات و غايات مشخصى هستند 
كه جدا بودن هر يك از ديگرى معلوم و معين است؛ چنان كه 
مثال هيچ كس دين كليم را با دين مسيح و مذهب حنفى را 
با مذهب شافعى و علم فلسفه را با علم فقه اشتباه نمى كند و 
بديهى است كه تشكيالت و موضوعات و غايات مشخص و 
معلوم از امور ظاهرى است، در حالى كه عرفان از امور باطنى 
است و حد و رسم و فصل و جنس منطقى ندارد كه آن را 
با اين تعريفات بتوان از امور ديگر جدا و متمايز دانست. البته 
اين عرفان ربطى به علم عرفان كه از علوم اســـالمى اســـت، 
ندارد و عرفايى هم كه به آنان اشاره كرده ام، ارتباطى با عرفا 
و متصوفه اى كه از فرق مســـلمين هســـتند، ندارند؛ چه، آن 
عرفان را از هر دين و علمى مى توان جستجو كرد و آن گونه 
عرفا را در هر گوشـــه اى از زمين و در ميان هر نژاد و ملتى 
مى تـــوان يافت؛ ولى يافتن اين عرفان و اين گونه عرفا فقط 
اختصاص به دين اسالم و مسلمين دارد و براى آنكه اين دو 
عرفان و اين دو دسته با يكديگر مشتبه نشوند، ناچار بگوييم 
كه عرفان حقيقى، چشـــيدن ثمره دين و علم است و عارف 
واقعى كسى است كه بر حقيقت فضائل و رذائل واقف شده 
و متحّلى به فضايل و متخلى از رذايل گشته و آنقدر داراى 
صفاى قلب شده كه نسبت به هر جاندارى، تا چه رسد به 
انســـان، مهربان است و به حدى وسعت فكر و شرح صدر 
دارد كه پيروان تمام اديان را همدينان خود و جمع نژادها را 
همنژاد خود مى داند و رفتارش نسبت به همه، يكسان است؛ 
و نيز عارف كسى است كه از راه دانش و بينش بر عظمت 
دستگاه آفرينش وقوف يافته و خود را در برابر آن، به راستى 
از هر ذره كوچكتر مى بيند و اثر اين وقوف از اعمال و اقبالش 

اشكار است. (مبادى عرفان و تصوف، ص8).
 در اين رســـاله آرا و نظريات بسيارى از صاحب نظران 
حوزه عرفان و تصوف مورد نقد و بررسى قرار گرفته و بعضى 
نظريات ادوارد براون و صاحب ينابيع االسالم را درباره عرفان 

و تصوف اسالمى مردود دانسته اند.
  2ـ تحقيقات ادبى با سخنانى درباره شعر و شاعرى: اين 
كتاب ارزشمند در زمينه ادبيات و شعر و شاعرى جايگاهى 
شايسته دارد و از مĤخذ معتبر به شمار مى رود كه مطلب مختلف 
و عناوين متفاوتش مى تواند در دايره ادبيات تحقيقى، خواستار 

را به تمام و كمال پاســـخگو باشد؛ زيرا وسعت مطالعات و 
دقت نظر و انديشه منطقى مؤلف و تسلط بر دقايق ادبى و 
توانايى بهره گيرى از امهات منابع فارسى و عربى كه با نثرى 
شـــيوا به شيوه اى علمى و منطقى در حوزه آموزش و انتقال 
دريافت هاى تحقيقى عرضه شـــده است، طالب عالقه مند و 
خواســـتار جستجوگر را در بررسى خود نه تنها از كندوكاو 
بيشتر بى نياز مى كند، بلكه چكيده و نتيجه ماحصل آنچه بايد 
از منابع اصلى با ضرورت داشتن و اطالعات عميق ادبى پس 
از مطالعات و بررسى هاى طوالنى به دست آورد، به سهولت 
در اختيار قرار مي دهد. اكثر موضوعات تحقيقات ادبى امروز 
موضوع پايان نامه هاى مفصل دوره هاى تكميلى در مراكز علمى 
و دانشگاه هاى علوم انسانى غرب است كه به سبب اهميت 
موضوع دانشجويان پويا و مستعد را از نقاط مختلف جهان با 
آشنايى به زبان هاى شرقى و غربى روانه كشورهاى اسالمى از 
جمله ايران و شبه قاره مى كند تا در زمينه موضوعات يادشده 
تحقيق و بررسى ميدانى و كتابخانه اى انجام دهند و غالبا منظور 

خود را از طريق اين اثر ارزشمند به دست مى آورند.
 3ـ زندگانى سردار كابلى (مشتمل بر حوادث افغانستان 
در قرن نوزدهم ميالدى): عالمه سردار كابلى از نوابغ برجسته 
جهان اسالم به شمار مى رود كه به سبب مهاجرت از افغانستان 
و توقفى در عراق، در كرمانشاه رحل اقامت افكند و خواست 
خداوندى اســـتاد كيوان سميعى را پس از طى مدارج علمى 
در كرمانشاه و قم و مشهد، به محضر آن بزرگ رهنمون آمد. 
بيان حاالت و مقام و منزلت علمى و فرهنگى عالمه سترگ 
جز با مطالعه اثر ارزشمند يادشده ممكن نيست كه اداى حق 
شاگردى جامع و شاكر و شايسته نسبت به بزرگى يگانه است. 
بررسى هاى تحليلى از اوضاع افغانستان در قرن نوزدهم ميالدى 
و موقعيت قبايل شيعى در آن سرزمين و مبارزات و تالش پيگير 

آنها براى استقالل افغانستان و ادامه حيات و عادات خاص خود 
را در بر دارد. ناگفته ها و خاطرات و نظرات عالمه كابلى در 
اين زمينه، پنجره اى روشن به فضاى تاريك تاريخ مبارزان آن 
سرزمين است. شناساندن مقام شامخ علمى و فقهى و رياضى 
و... سردار كابلى و تطبيق آرا و نظريات او با بزرگان و نوابغ 
سلف چون خواجه طوسى و محقق حلى و شيخ بهاءالدين 
محمد عاملى و... امرى بود كه جز از عهده اســـتاد فقيد كه 
آشنايى و اشراف بر جوانب احوال و افكار علمى عالمه سردار 
كابلى، ميسر نبود. در اين كتاب با احياى ياد و نام معاصران 
سردار كابلى در كرمانشاه، از صوفيان و وعاظ و علما و رجال، 

مأخذى مغتنم براى كاوشگران فراهم آمده است.
 4ـ اوراق پراكنــده (يا 
فوايد گوناگون): اين كتاب 
جلد اول از مجموعه مقاالت 
متنوع و متفرقه اســـتاد فقيد 
است كه طى سالهاى متمادى 
در مجله هـــا و روزنامه هاى 
كثيراالنتشـــار درج و چاپ 
و منتشـــر شده است. اوراق 
پراكنده زمينه هاى مطالعاتى 
استاد ســـميعى را در حوزه 
فلسفه، عرفان، تصوف ادبيات، 
فقه، تفسير، تاريخ و رياضيات 

و مى نماياند.
 5ـ رساله اى درباره شرح حال طبيب اصفهانى (به انضمام 
ديوان طبيب): استاد كيوان سميعى تصويرى مستند از زندگانى 
طبيب اصفهانى، مقام ادبى، خاندان و نياكان و اعقاب او ارائه 
كرده است. در مقدماتى كه وي بر دواوين و آثار ادبى شاعران 
پارســـى گوى به ويژه سخن ســـرايان بعد از صفويه و پيروان 
ســـبك هندى نوشته، به احوال و افكار شاعر بسنده نكرده، 
بلكه تحقيقات مفصل و دقيق درباره اين مكتب ادبى كرده و 
بســـيارى از تضاد و تناقضات و نظرات ارباب تحقيق را در 
اين مورد توضيح داده و تصحيح كرده  اســـت. اين نوشته ها 
مجموعه اى وزين درباره شـــاعران «مكتب وقوع» و پس از 
آن، يعنى پيروان «ســـبك هندى» در دوران تيموريان هند در 
شبه قاره و عصر صفويه در ايران و همچنين بررسى ايام فترت 
و دوران «بازگشت ادبى» و پيوند انديشه شاعران معاصر با آن  
گونه و سبكها را به طور دقيق و عميق مى توان در مقدمات 
يادشده از نظر گذرانيد. آگاهي از آراى علمى و منطقى بزرگان 
سلف درباره شعر و شاعرى و پيوند و تطبيق آنها در عرصه 
شعر و ادب فارسى و تازى، از خصوصيات بارز اين مقدمات 
ارزشمند است. از جمله مقدمه بر ديوان صابر همدانى، مقدمه 
بر ديوان هاى رنجى، مقدمه بر ديوان بيدار كرمانشاهى، مقدمه اى 
بر ديوان منشـــى كاشانى، مقدمه بر تذكره شعراى كرمانشاه، 
مقدمه بر حديقه سلطانى، مقدمه بر خاك نشينان عشق، مقدمه 

بر ديوان آزاد همدانى و...
 6ـ مقدمات و رساالت در مطالب مختلف فقهى، فلسفى، 

تاريخى و ادبى از جمله:
الف) رساله تاريخ فلسفه. 

ب) رســاله روزه و ماه رمضان (اين رســـاله در موضوع 
سابقه و كيفيت روزه در اديان گذشته و اسالم و تحقيق در 
لفظ رمضان است و قسمتى از آن در روزنامه كرمانشاه كه در 
سالهاى پيش از انقالب اسالمى منتشر مى شد و قسمت مهم 
ديگرش در روزنامه يوميه مهر ايران در چندين شماره پياپي 

به طبع رسيده است). 
ج) رســاله در تحقيق كلمه اســالم و مفهوم آن در صدر 

اسالم. 
د) رســاله در علت مشهور شدن سيدجمال الدين اسدآبادى 

ايرانى به افغانى. 
هـ) رســاله در زندگانى مســتوره كردســتانى (سلسله 

مقاالت) 
و) مقدمه بر قبله شناسى تصنيف سردار كابلى. 

ز) مقدمه بر مناظرات ترجمه «المراجعات» كه متن عربى 
از سيد شرف الدين عاملىـ  از علماى لبنانـ  و ترجمه فارسى 
آن از سردار كابلى است. اين دو كتاب در سال 1324ش به 

چاپ رسيده است.
 7ـ راز دل (يا برگى چند از ديوان كيوان سميعى): شامل 
ترجمه حال و نمونه هايى از قصايد و غزليات استاد سميعى. 
آن مرحـــوم در كنار فضايل تحصيلى و تحقيق و تعميق در 
علوم متنوع اســـالمى، شاعرى مسلط و صاحب طبعى روان 
بود. گرچه هرگز به شاعرى تظاهر نداشت، اما در انواع قوالب 
شعرى، آثارى به زبان هاى عربى و فارسى از خود به يادگار 
گذاشته اســـت. در سال 1362ش به تقاضاى ارادتمندانشان 
در كرمانشـــاه به مناسبت هفتادمين سال تولد استاد، مراسم 
بزرگداشتى منعقد شد و گزيدة اشعار فارسي كيوان به انتخاب 
دكتر حسن فصيح پورـ  از دوستان ديرينه ايشانـ  فراهم آمد 
كه استاد امر فرمودند به عنوان كمترين شاگرد، مقدمه اى بر آن 
بنويسم. اين كتاب تمامى آثار منظوم استاد را شامل نمى شد 
و ايشـــان در انتخاب آنها سليقه خود را دخالت نداد و ابراز 
عقيده نكرد. نمونه اى بود از آثار منظوم استاد كه در همان سال 

انتشارات زوار چاپ و منتشرش كرد.
 8ـ دو رساله در تاريخ جديد تصوف

 الفـ  تاريخ انشعابات متأخره سلسله نعمت الهيه (منوچهر 

صدوقى سها) 
بـ  ترجمه حال كيوان قزوينى (كيوان سميعى): اين كتاب
آخرين اثر منتشر شده استاد كيوان سميعى است كه به ترغيب
و تشـــويق و استظهار محقق و فاضل ارجمند استاد منوچهر
صدوقى (ســـها) انجام پذيرفت. در اين دو رســـاله كه استاد
سميعى بخش دومش را با عنوان «ترجمه حال كيوان قزوينى»
نوشته اند، مطلبى مستند و مهم درباره شخصيبت جنجالى عرصه
تصوف و عرفان معاصر، مرحوم مال عباسعلى كيوان قزوينى
از اســـتادان برجسته متونى همچون فصوص الحكم ابن عربى،

مقدمه قيصرى و... به رشته تحرير درآورده اند.
اهداي كتابخانه

پس از 70 ســـال تحصيل و تدريس و تأليف و مطالعه
و تحقيق و بررســـى، در گام آخر كه مرغ دل «كيوان» هواى
كرمانشاهان داشت و به آينده و جوانان آن مرز و بوم چون ساير
نقاط ايران مى انديشيد، با اقدامى پيشرو و تأثيرگذار كتابخانه
ارزشمند و گرانبار خود را به «دانشكده ادبيات و علوم انسانى
دانشگاه رازى كرمانشاه» اهدا كردند. اين مجموعه كه شامل
هزار و 703 جلد كتاب كمياب و ناياب بود، با نظارت و توليت
مهندس سياوش سميعىـ  فرزند استادـ  و اين جانب در تهران،
فهرست نويسى و بسته بندى شد، در حالى كه كتابداران مركز با
قيمت معتنابهى حاضر به ابتياع كتاب ها بودند و استاد سميعى
چون ساير قبيله آزادگان جهان، مال در كفش قرار نداشت و
در مواقعى حتى براى تهيه نسخه داروى سرطان حنجره معطل
بود، كه اگر يارى فرزندش نبود، بايد با دردي جانكاه سر به

بالين مى گذاشت؛ اما به خاقانى اقتفا كرد كه:  
نمانَد هر چه آن از مرد مانَد    بماند آنچه آن را برفشاند
 كتاب ها طى صورت جلسه مورخه 1370/7/29 با فهرست
تنظيمى به نمايندگان اعزامى دانشگاه رازى تحويل و به كرمانشاه
منتقل شد. مسئوالن وقت دانشگاه شرايط الزم را فراهم آوردند
و تاالر كتابخانه را نيز به نام ايشان نامگذارى كردند و كتاب ها
در غرفه مخصوص جايگزين شد. هيأتى مركب از استادان:
شادروان دكتر سيد ضياءالدين سجادى، شادروان دكتر مظاهر
مصفا، دكتر حســـين الهى قمشه اى، دكتر مهدى محقق، دكتر
جليل تجليل، دكتر اســـماعيل حاكمى، شادروان دكتر حسن
حسينى، دكتر ناصرالدين شاه حسينى، دكتر اسماعيل آذر، دكتر

محمد آرمان فر، مهندس ســـياوش ســـميعى و اين جانب به
كرمانشـــاه عزيمت كردند و ضمن برگزارى «كنگره زبان و
ادبيات فارسى»، كتابخانه اهدايى ايشان گشايش يافت و تمامى
ميهمانان در دفتر يادبود كه در اختيار مسئول كتابخانه (آقاى
هامانى) قرار داشت، مطالبى نوشتند و كتابخانه مورد استفاده
استادان و دانشجويان قرار گرفت. اين اقدام كه اثرى عظيم در
بخش فرهنگى منطقه داشت، نقطه عطفى در ترويج و توسعه
كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه رازى محسوب مي شود و
موجب تأسى ساير شخصيت هاى فرهنگى كرمانشاهان قرار
گرفت و مجموعه اى گرانقدر در دانشـــگاه رازى فراهم آمد
كه سالها پيش در روزنامه شرق (چهارشنبه 27 مهر 1390، دوره

جديد، ش448) گزارش شد.
تجليل كيوان 

در سفر مقام معظم رهبرى به كرمانشاه، ايشان در ديدار
نخبگان و فرهيختگان استان فرمودند: «مرحوم كيوان سميعى
حقا و انصافاً يك دانشـــمند محقق و كم نظير بود. مرحوم
كيوان ســـميعى كه من با ايشـــان آشنا بودم، خود آن كتاب ،
با اينكه شـــرح حال است پر از مطلب و تحقيق و مضمون
اســـت (مقصود كتاب زندگانى سردار كابلى است) و كتاب
ديگر ايشان كه يادم نيامد («تحقيقات ادبى» را مى فرمودند كه
عرض شد و تأييد كردند: بله، تحقيقات ادبى) كه واقعاً اين
مرد را انسان احساس مى كند در حد محمد قزوينى و اينها
قرار مى گيرد، اطالعات وسيع در تحقيقات و ادبيات و تاريخ
و همه چيز و شخصيت انصافاً برجسته اى بود» (ديدار نخبگان

و فرهيختگان كرمانشاه). 
اين جانب با رياست دانشگاه رازى و رياست دانشكده
ادبيات و مسئوالن استان در آن جلسه ديدار كردم و پس از
تسليم مدارك كامل و فهرست مفصل، رياست دانشگاه وعده
اكيد بازپردازى غرفه به همان شرايط مندرج در نامه اهدايي
مرحوم ســـميعي را دادند كه با توجه به حســـن نيت ايشان،
اميدواريم در اسرع وقت آب رفته به جوى بازآيد. نوشته را
با دو بيت از مرحوم استاد دكتر مظاهر مصفا به پايان مى برم
كه در مراســـم افتتاح كتابخانه استاد كيوان سميعى فى البداهه

سرودند: 
با چشم پر از آتش و خون آمده ام

حيران به تماشـــاى جنون آمده ام 
فرهاد  زمانه ام، به عشـــق شيرين

جان بر سر كف به بيستون آمده ام
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*عرفان حقيقى چشيدن ثمرة دين و علم است. عارف 
واقعى اوسـت كه بر حقيقت واقف شـده و متخلى از 
رذايل و متحّلى به فضايل گشته و داراى صفاى قلب 
اسـت، وسـعت فكر و شـرح صدر دارد و بر عظمت 
دستگاه آفرينش وقوف يافته و خود را در برابر آن، 

به راستى از هر ذره كوچكتر مى بيند

در ستايش آزادى و آزادانديشى
دكتر محمدعلي سلطاني

و  نخبـگان  بـا  ديـدار  در  رهبـرى  معظـم  *مقـام 
فرهيختگان كرمانشاه فرمودند: من با مرحوم كيوان 
سـميعى آشـنا بودم. ايشـان حقاً و انصافاً دانشمند 
محقق و كم نظيري بود كه در حد محمد قزوينى قرار 
مى گيرد، اطالعات وسـيع در ادبيات و تاريخ و همه 

چيز داشت و شخصيت برجسته اى بود

سيرى در انديشه و احوال و آثار استاد كيوان سميعى 

آگهى مزايده 
شركت كشاورزى و دامپرورى مگسال ( سهامى عام ) 
در نظر دارد نســـبت به فروش تعدادى دام از طريق برگزارى 
مزايده عمومى به شرح ذيل در روز شنبه مورخ 1402/03/20  

اقدام نمايد.
متقاضيان مى توانند جهت بازديــد و دريافت برگ 
شرايط شركت در مزايده به نشانى: قزوين، كيلومتر 18 
جاده قديم قزوين-آبيك، كيلومتر 6 جاده خاكعلى شـــركت 

مگسال مراجعه فرمايند.
تلفنهاى تماس:028-32982402-32983102

1- تعدادى گوساله نر شيرخوار 15 روزه
2- تعدادى گاو آبستن داشتى درجه 2 با پايه 3 ماه آبستن

3- تعدادى گاو غير آبستن كشتارگاهى
4-تعدادى تليسه غيرباردار حذفى و فرى مارتين
5-تعدادى بز كوالر غير باردار داشتى نژاد مورسيا

6-تعدادى بز نر كشتارگاهى نژاد مورسيا
7-تعدادى بز شيرى غيرآبستن كشتارگاهى نژاد مورسيا

8-تعدادى بز نر داشتى نژاد مورسيا
9-تعدادى بز ماده كوالر آبســـتن داشتى با پايه 3 ماه آبستن 

نژاد مورسيا
10-تعدادى بز كوالر غير آبستن كشتارگاهى نژاد مورسيا

ساعت شروع مزايده دام: روز شنبه مورخ 1402/03/20 
ساعت 11:00

آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : روز شنبه  
مورخ 1402/03/20 رأس ساعت 11:00

ت دوم
نوب

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه 
ذيل را از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليـــه مراحل برگزاري مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در ســـايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عمليات زير ســـازي ترميم نوار حفاري شـــبكه جمع آوري فاضالب منطقه غرب 

بندرعباس 
مبلغ برآورد اوليه: مبلغ  90,897,399,038 ريال (نود ميليارد و هشـــتصد و نود و هفت ميليون و 

سيصد و نود و نه هزار و سي و هشت ريال )
  ( اعتبار پروژه فوق از محل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بصورت نقد (70%) واسناد اعتباري 

شامل اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي (30%) تأمين ميگردد )
مبلغ تضمين شـــركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ4,709,000,000 ريال (چهار ميليارد و هفتصد و 

نه ميليون  ريال).
رتبه و رشته مورد نظر :رتبه 5 راه و باند  

مبلغ خريد اســناد : 5/000/000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات 
شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

 مهلت زماني دريافت اســناد مناقصه از ســايت : ســـاعت 14 تاريخ 1402/03/07 ساعت 14 
تاريخ  1402/03/17

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ  1402/03/31
زمان بازگشايي پاكت ها ي كيفي:  ساعت 10  مورخ 1402/04/03
زمان بازگشايي پاكت ها ي مالي:  ساعت 10  مورخ  1402/04/11

محل بازگشايي : ســـالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از 
طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي الزم : پيشـــنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم 
(65%)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشـــنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به 
آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات 

الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دســـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشـــتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائـــه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بيمارســـتان شـــريعتي 
– شـــركت آب و فاضالب اســـتان هرمزگان   ( امـــور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 ســـايت 
    WWW.Abfa Hormozgan.com:اينترنتي شـــركت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشاني
 اطالعات ســـامانه ســـتاد جهت انجام مراحل عضويت در ســـامانه : مركز تماس تهران :27313131  
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                     

روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

فراخوان مناقصه عمومي
  يك مرحله اي

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

وزارت نيرو
شركت مهندسى آب و فاضالب كشور

(مادر تخصصى)

آگهي تغييرات شركت تعاوني آب بران رضوان شول
به شناسه ملي 14011374982 و به شماره ثبت 3007 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مـــورخ 1402/01/05 و بموجب نامه 
شـــماره 5097ـ  1402/02/12 اداره تعاون شهرســـتان دشتستان تصميمات 
 ذيل اتخاذ شـــد:ـ  ســـمت اعضاي هيأت مديره به قرار ذيـــل تعيين گرديد: 
1ـ آقاي غالمحسين شـــولي با كدملي 5329748518 به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل  2ـ  آقاي يداله محمدي با كدملي 5329748585 به ســـمت 
نايب رئيس هيئت مديره 3ـ  آقاي علـــي بارگاهي با كدملي 5329687063 به 
سمت منشي هيئت مديرهـ  كليه قراردادها و اسناد رسمي تعهدآور بانكي از قبيل 
چك، ســـفته و برات مشتركاً با امضاء آقاي غالمحسين شولي (مديرعامل) و آقاي 
يداله محمدي (نايب رئيس هيئت مديره) با مهر شركت داراي اعتبار است و اسناد 
عادي و نامه ها با امضاء آقاي غالمحسين شولي(مديرعامل) با مهر شركت معتبر 
مي باشد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء/ تعيين سمت 
مديران انتخاب شده توسط متقاضي در ســـوابق الكترونيك شخصيت حقوقي 

مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري دشتستان

تاريخ انتشار 1402/03/04
مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى تهران 
به شماره ثبت 85870

بدينوســـيله از كليه اعضاى تعاونى مســـكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى تهران به 
شـــماره ثبت 85870و شناســـه ملى 10101303208دعوت مى شود تا در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول تعاونى مذكور كه در روز سه شنبه1402/03/16 
 ســـاعت 10 صبح در سالن جلســـات به آدرس خيابان وصال شيرازى كوچه فرهنگى 
پالك 4 برگزار مى گردد حضور به هم رســـانند.چنانچه حضور عضوى در مجمع ميسر 
نباشد مى تواند جهت ارائه وكالت به شخص ديگرى به منظور حضور در مجمع و اعمال 
راى تا پايان وقت ادارى روز شنبه1402/03/13 در محل دفتر تعاونى به همراه موكل 
بصورت همزمان حضور پيدا كرده ووكالتنامه را بـــه امضا و تائيد رئيس هيات مديره 
برســـاند.به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى هر عضو مى تواند 

وكالت 3 عضو ديگر و هر غيرعضو وكالت يك عضو ديگر را بپذيرد.
دستورجلسه :

- اصالح ماده 6 اساسنامه مورد عمل وتمديد مدت زمان فعاليت تعاونى
هيات مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى تهران

دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه
شركت مديريت ثروت پايا (سهامي عام)

شماره ثبت 443747 و شناسه ملي 10530444222
به اطالع سهامداران گرامي مي رســـاند، مجمع عمومي عادي ساالنه شركت مديريت 
ثروت پايا (ســـهامي عام)، براي سال مالي منتهي به 1401/12/29 در ساعت 15 روز 
چهارشـــنبه مورخ 1402/03/17 در محل تهران، محله آرژانتين، خيابان شهيد خالد 
اسالمبولي، نبش خيابان هجدهم، پالك66، هلدينگ مديريت ثروت پايا، طبقه ششم، 

سالن كنفرانس برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش فعاليت هيأت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
براي عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1401

2ـ اتخاذ تصميم در مورد تصويب ترازنامه (صورت وضعيت مالي) و صورت سود و زيان، 
صورت جريان هاي نقدي و صورت تغييرات در حقوق مالكانه براي ســـال مالي منتهي 

به 29 اسفندماه 1401 و تقسيم سود
3ـ  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1402/12/29

4ـ  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
5ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساالنه مي باشد.

هيئت مديره شركت مديريت ثروت پايا (سهامي عام)

آگهي مزايده عمومي فروش دام
شــركت زراعي دشت ناز (ســهامي خاص) درنظردارد، تعدادي از دام هاي خود 
را به شـــرح زير از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت 
 بازديد و اخذ شـــرايط شـــركت در مزايده با شماره هاي قيد شـــده در آگهي تماس 

و يا به واحد بازرگاني شركت زراعي دشت ناز مراجعه نمايند.
دام هاي قابل فروش

*گاو غيرآبستن كشتارگاهي
* گوساله نر قطع شير هلشتاين
* تليسه غيرباردار نژاد آميخته

* تليسه باردار هلشتاين
شماره تلفن جهت هماهنگي: 09125175010 و 09111557009

شماره تلفن: 33726842ـ  01133726454
 ســاعت و تاريخ تحويل پاكت هاي پيشــنهاد قيمت و واريز سپرده شركت 

در مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1402/03/16
ساعت و تاريخ برگزاري مزايده: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17
مكان برگزاري مزايده: مازندران، ساري، جاده گهرباران، شركت زراعي دشت ناز

dashtnaz.co :اينستاگرام شركت

تاريخ انتشار آگهى:1402/03/04
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)

شركت تعاونى مسكن صباى اوين دركه
به شماره ثبت135495وشناسه ملى10101786980

بدينوســـيله از كليه اعضاى محترم شركت تعاونى دعوت ميشود تا در مجمع عمومى عادى ساليانه 
نوبت اول كه راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 در محل دفتر تعاونى واقع در 
تهران.پونك.ضلع جنوب شرقى ميدان غفارى (عدل).پالك3 تشكيل ميگردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
_استماع گزارش هيئت مديره

_استماع گزارش بازرسان تعاونى 
_طـــرح و تصويـــب صورت هـــاى مالـــى و ترازنامه هـــاى گذشته(ســـال هاى 1397و 

1398و1399و1400و1401)
_طرح و تصويب بودجه ى پيشنهادى سال جارى(1402) تعاونى 

_انتخابات اعضاى اصلى و على البدل بازرسان
_مزايده ى سيم كارت هاى با پيش شماره ى 0912 تعاونى

ضمنا بررســـى وكالتنامه ها و صدور برگه حضور در مجمع تا تاريخ 1402/03/10در دفتر تعاونى به 
آدرس فوق الذكر انجام خواهد شد.

تعداد آراء وكالتى هر عضو 3 رأى و هر شخص غير عضو يك رأى خواهد بود.
ارائه مدارك جهت نامزدى در انتخابات بازرســـان تا پنج روز بعد از انتشار اين آگهى در محل دفتر 

تعاونى به آدرس فوق الذكر امكان پذير خواهد بود.
هيئت مديره

تاريخ انتشار آگهى:1402/03/04
آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن 

صباى اوين دركه  به شماره ثبت135495وشناسه ملى10101786980
 بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى دعوت ميشود تا در مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
كه راس ســـاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 در محل دفتر تعاونى واقع در تهران.

پونك.ضلع جنوب شرقى ميدان غفارى (عدل).پالك3 تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند.
 دسـتور جلسـه: _تغييـــر آدرس محـــل دفتـــر تعاونـــى در اساســـنامه و اخـــذ اساســـنامه جديد 
 ضمنا بررسى وكالتنامه ها و صدور برگه حضور در مجمع تا تاريخ 1402/03/10در دفتر تعاونى به آدرس فوق الذكر

انجام خواهد شد. تعداد آراء وكالتى هر عضو 3 رأى و هر شخص غير عضو يك رأى خواهد بود.
هيئت مديره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت دوم شركت سهامى خاص اصطلك
به شماره ثبت 5199 و شناسه ملى 10100267416

بـــا توجه به برگزارى مجمع عمومى عادى ســـاليانه مـــورخ  19 / 02 / 1402 و عدم حد نصاب 
حضور سهامداران ، بدينوسيله از تمامى سهامداران شركت سهامى خاص اصطلك دعوت به عمل 
مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت دوم كه روز سه شنبه مورخ 23 / 03 / 1402 
ساعت 11 در نشـــانى تهران خيابان مفتح كوچه نجومى پالك 6 تشكيل ميگردد شخصاً يا توسط 

نماينده قانونى خود حضور بهم رسانند تا نسبت به موضوعات زير اتخاذ تصميم نمايند. 
دستور جلسه :  

- انتخاب بازرسين 
هيأت مديره 

آگهى مجمع عمومى فوق العاده اتاق مشتر ك بازرگانى 
ايران وكويت شماره ثبت 47243 شناسه ملى 14008350349

بدينوســـيله از تمامى اعضاى اتاق مشـــترك  بازرگانى ايران وكويت دعوت مى شـــود 
در جلســـه مجمع عمومى فوق العاده كه در راســـتاى اجراى مفاد ماده 19 اساســـنامه 
اتاق در ســـاعت 13الى 14  روز دوشـــنبه 1402/03/29در محل سالن جلسات طبقه 6 
 ساختمان اصلى اتاق ايران به آدرس تهران،خيابان طالقانى ،شماره 175برگزار مى شود، 

حضور بهم رسانيد.
دستور جلسه : _ اصالح ماده 25 اساسنامه(مصوب شوراى عالى نظارت) _  ساير موارد 
هيات مديره اتاق مشترك ايران وكويت

در مورد دادنامه شـــماره 140132390003376709 از شعبه 3 دادگاه 
 خانواده شهرستان شـــهركرد كه خواهان خانم افسانه حبيبي و خوانده
آقاي عباس ســيد عبداهللا الموســوي صادر گرديده  و دادنامه قطعي 
 گرديده اســـت و عباس سيد عبداهللا الموســـوي مجهول المكان مي باشد.
لذا اطالع رســـمي در روزنامه اعالم مي گردد كه دادنامه قيد شـــده قابليت 

سردفتر ازدواج56 شهركرد و طالق91 شهركرد اجرا دارد.
سيد محمود جزايري

آگهى حق تقدم افزايش سرمايه و مهلت پذيره نويسى سهام جديد شركت ساختمانى بانه ( سهامى خاص )
به موجب مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/08/21 و مصوبه مورخ 1401/08/28 هيئت مديره شركت 
 مقرر گرديد سرمايه شـــركت در مرحله اول از مبلغ 11,000,000,000 ريال به مبلغ 51,000,000,000 ريال
افزايش يابد .  در اجراى مفاد ماده 169 قانون تجارت و اساســـنامه شـــركت ، موارد ذيل به اطالع عموم سهامداران 
 محترم شركت مى رسد .  1-مبلغ افزايش سرمايه 51,000,000,000 ريال و از طريق صدور سهام جديد مى باشد .  
 2-مبلغ اســـمى و هر ســـهم جديد يكصد هزار ريال اســـت .  3-تعداد ســـهام جديد 40000 سهم خواهد بود .  
4-سهامداران به ازاى هر سهم 3/63 ســـهم حق تقدم خريد سهام خواهند داشت .  سهامدارانى كه مايل به خريد 
ســـهام جديد مى باشند بايد حداكثر 60 روز از تاريخ انتشار آگهى با مراجعه به محل شركت نسبت به پذيره نويسى 
و خريد سهام جديد اقدام نمايند و بهاى آن را به حساب شماره  0100100949609 بانك كارآفرين شعبه مركزى 

واريز و رسيد آن را به دفتر شركت به آدرس خيابان احمد قصير – خيابان يكم – پالك 9 ارسال فرمايند .  
هيئت مديره شركت ساختمانى بانه( سهامى خاص)    

آگهي تغييرات شركت سهامي خاص
 تعميرات كشتي پرشيا هرمز 

به شناسه ملي 10103312217 و به شماره ثبت 11372
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومي عادي به طـــور فوق العاده مورخ 
1401/05/31 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد. موسســـه حسابرسي هوشيار 
مميز به شناســـه ملي 10100439645 به ســـمت بازرس اصلي، موسسه 
حسابرســـي و خدمات مالي حافظ گام به شناسه ملي 10100484035 به 
سمت بازرس علي البدل براي يك سال مالي انتخاب شدند. ترازنامه و حساب 
سود و زيان ســـال مالي منتهي به 1400/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 
روزنامه اطالعات جهت نشر آگهي هاي شـــركت تعيين گرديد. با ثبت اين 
مســـتند تصميمات انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب بازرس/ بازرسان، 
تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي انتخاب شـــده توسط متقاضي در سوابق 
الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت 

قابل دسترس مي باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان هرمزگان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري بندرعباس

دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت مديريت ثروت پايا (سهامي عام)
شماره ثبت 443747 و شناسه ملي 10530444222

به اطالع ســـهامداران گرامي مي رســـاند، مجمع عمومي فوق العاده شركت مديريت 
ثروت پايا (ســـهامي عام)، در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17 در محل 
تهران، محله آرژانتين، خيابان شهيد خالد اسالمبولي، نبش خيابان هجدهم، پالك66، 

هلدينگ مديريت ثروت پايا، طبقه ششم، سالن كنفرانس برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:ـ  تغيير مواد اساسنامه

هيئت مديره شركت مديريت ثروت پايا (سهامي عام)

  آگهى مناقصه( نوبت دوم )
شركت  كشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت( سهامى عام)

شماره ثبت 4745  و شناسه ملى 10260496380
شــركت كشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت در نظر دارد عمليات ساخت سيلو سيمانى 

دامدارى خود را از طريق برگزارى مناقصه عمومى به پيمانكار واگذار نمايد. 
مهلت تحويل پيشنهادات : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/03/13

 محل تحويل پيشــنهادات : اصفهان -كمربندى خمينى شـــهر به نجف آباد - قبل از ورودى گلدشت 
زمان بازگشايى پيشنهادات : ساعت 11 صبح روز شنبه  مورخ 1402/03/13
* براى دريافت فرم شرايط و اطالع از ساير شرايط به نشانى فوق مراجعه فرماييد.

dabirkhaneh.sg@gmail.com :تلفن/ فكس : 03142750271  -   ايميل

شركت سهامي عام سيمان بهبهان

منـاقـصـه نوبت دوم
شركت سيمان بهبهان درنظردارد يك دستگاه خودرو 
دوكابين كه مورد تائيد واحد حفاظت فيزيكي اين شركت 
باشد را با شـــرايط مندرج در برگ مناقصه، اجاره نمايد. 
 متقاضيان مي توانند جهت كســـب اطالعات بيشـــتر به 
واحد بازرگاني مراجعه نماينـــد. مهلت تحويل پاكات تا 
ساعت 14 مورخ 1402/03/08 بوده، متقاضيان مي بايست 
پاكت پيشـــنهاد قيمت خود را ابتدا در دبيرخانه اداري به 
طور رسمي ثبت نموده و سپس به دبيرخانه واحد حراست 

تحويل نمايند.
الزم بـــه ذكر اســـت هزينه آگهي مناقصه، كســـورات 
قانوني، هزينه ســـوخت، روغن و بيمه خـــودرو با برنده 
مناقصه مي باشد. ضمناً بازگشـــايي پاكات بدون حضور 

پيشنهاد دهندگان خواهد بود.
تلفن تماس 06152723034 داخلي 327

شركت سهامي عام 
سيمان بهبهان
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