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امام کاظم
اين مقطع س��ى وپنج س��اله � از صدوچهل وهش��ت تا صدوهشتادوس��ه 
هجرى � يعنى دوران امامت حضرت ابى الحسن موسى بن جعفرعليه السالم يكى 
از مهم     ترين مقاطع زندگي نامة ائمه عليهم السالم است. دو تن از مقتدرترين 
س��الطين بنى عباس � منصور و هارون � و دو تن از جّبارترين آنان � مهدى و 
هادى  � در آن حكومت مى كردند. بس��ى از قيام ها و ش��ورش ها و شورشگرها 
در خراس��ان، در افريقيه، در جزيرة موصل، در ديلمان و جرجان، در ش��ام، در 
نصيبين، در مصر، در آذربايجان و ارمنس��تان و در اقطارى ديگر، س��ركوب و 
ُمنقاد1 گرديده و در ناحية شرق و غرب و شماِل قلمرو وسيع اسالمى، فتوحات 

تازه و غنايم و اموال وافر، بر قدرت و استحكام تخت عباسيان افزوده بود.
جريان هاى فكرى و عقيدتى در اين دوران، برخى به اوج رسيده و برخى 
زاده شده و فضاى ذهنى را از تعارضات، انباشته و حربه اى در دست قدرت مداران، 
و آفتى در هوش��يارى اس��المى و سياسى مردم گشته و ميدان را بر َعلَم داراِن 
صحنة معارف اصيل اسالمى و صاحبان دعوت علوى، تنگ و دشوار ساخته بود.
ش��عر و هن��ر، فقه و حديث و حتى زه��د و ورع، در خدمت ارباب قدرت 
درآمده و مكمل ابزار زر و زور آنان گش��ته بود. در اين دوران، ديگر نه مانند 
اواخر دوران بنى اميه و نه همچون ده س��الة اول دوران بنى عباس و نه ش��بيه 
دوران پس از مرگ هارون كه در هريك، حكومت مسلِط وقت، به نحوى تهديد 
مى شد؛ تهديدى جدى دستگاه خالفت را نمى لرزاند و خليفه را از جريان عميق 

و مستمر دعوت اهل بيت عليهم السالم غافل نمى ساخت.
در اين دوران، تنها چيزى كه مى توانست مبارزه و حركت فكرى و سياسى 
اهل بيت عليهم السالم و ياران صديق آنان را مجال رشد و استمرار بخشد، تالش 
خس��تگى ناپذير و جهاد خطير آن بزرگواران بود و توس��ل به شيوة الهى تقّيه. 
بدين ترتيب است كه عظمت حيرت آور و دهشت انگيز جهاد حضرت 

موسى بن جعفرعليه وعلى ابائه التحّيه والسالم آشكار مى گردد.
بايد عرض كنم كه كاوش��گران تاريخ اس��الم، آنگاه كه به َفحص2و شرح 
زندگى امام موسى بن جعفرعليه السالم پرداخته اند، سهم شايسته اى از توجه و 
��ن3 را كه بايد به حادثة عظيم و بى نظير »حبس طويل المدت« اين امام  تَفطُّ
ُهم��ام4 اختصاص مى يافت، بدان اختص��اص نداده و در نتيجه از جهاد خطير 

آن بزرگوار غافل مانده اند.
در زندگي نام��ة آن ام��ام عالى مق��ام، س��خن از ح��وادث گوناگ��ون و 
بى ارتب��اط ب��ا يكديگر و تأكيد بر مقام علمى و معنوى و قدس��ى آن س��اللة 
م و نقل قضاياى خاندان و اصحاب و ش��اگردان و  پيامبرصلّى اهلل عليه واله وس��لّ
مباحثات علمى و كالمى و امثال آن، بدون توجه به خّط جهاد مستمرى كه 
همة عمر سى وپنج سالة امامت آن بزرگوار را فراگرفته بوده است، ناقص و ناتمام 
مى ماند. تشريح و تبيين اين خط است كه همة اجزاى اين زندگى پرفيض را 
به يكديگر مرتبط مى س��ازد و تصويرى واضح و متكامل و جهت دار كه در آن 

هر پديده اى و هر حادثه اى و هر حركتى، داراى معنايى است، ارائه مى كند.
ل مى فرمايد: امر امامت اين  چرا حضرت امام صادق عليه الس��الم به ُمفَضّ
جوانك را فقط به اشخاص مورد وثوق بگو؟ و به عبدالرحمن بن حجاج به جاى 
تصريح، به كنايه مى گويد: زره بر تن او راس��ت آمده است؟ و به ياران نزديك 
چون َصفوان َجّمال او را به عالمت و نش��انه معرفى مى كند؟ و چرا باالخره در 
وصيت نامة خود، نام فرزندش را به عنوان وصى پس از نام چهار تن ديگر مى آورد 
كه نخستين آنان منصور عباسى و سپس حاكم مدينه و سپس نام دو زن است؛ 
چنان كه پس از ارتحال آن حضرت، جمعى از بزرگان شيعه نمى دانند جانشين 
آن بزرگوار، همين جوان بيست ساله است؟ چرا در گفت وگو با هارون كه به او 
خطاب مى كند: »َخلِيَفَتاِن يَِجي ُء إلَيِهما الَخَراج5«، زبان به سخن نرم و انكارآميز 
مى گشايد؛ اما ابتدائاً در خطاب به مرد زاهِد نافذالكلمه اى به نام حسن بن عبداهلل 

هراس شاه 
از تیمور بختیار

زره بر تن او راست 
آمده است؟!

س��خن را به معرفت امام مى كش��اند و آنگاه خود را امام ُمفترض الّطاعه، يعنى 
صاحب مقامى كه آن روز خليفة عباسى در آن متمّكن بود، معرفى مى كند؟

چ��را به على بن يَقطي��ن كه صاحب منصب بلندپاية دس��تگاه هارون و از 
ش��يفتگان امام اس��ت، عملى تقّيه آميز را فرمان مى دهد؛ اما صفوان جّمال را 
بر خدمت همان دس��تگاه ش��ماتت مى كن��د و او را به قط��ع رابطه با خليفه 
فرا   مى خواند؟ چگونه و با چه وسيله اى آن همه پيوند و رابطه در قلمرو گستردة 
اسالم، ميان دوستان و ياران خود پديد مى آورد و شبكه اى كه تا چين گسترده 

است، مى سازد؟
چرا منصور و مهدى و هارون و هادى، هركدام در برهه اى از دوران خود، 
كمر به قتل و حبس و تبعيد او مى بندند؟ و چرا چنان كه از برخى روايات دانسته 
مى شود، آن حضرت در برهه اى از دوران سى وپنج ساله، در اختفا به سر برده 
و در ُقراى6 ش��ام يا مناطقى از طبرس��تان حضور يافته و از سوى خليفة وقت، 

مورد تعقيب قرار گرفته و به ياران خود سفارش كرده كه اگر خليفه دربارة من 
از شما پرسيد، بگوييد او را نمى شناسيم و نمى دانيم كجاست؟

چرا هارون در س��فر حجى، آن حضرت را در حّد اعلى  تجليل مى كند و 
در سفر ديگرى دستور حبس و تبعيد او را مى دهد و چرا آن حضرت در اوايل 
خالفت هارون كه وى روش ماليمت و گذشت در پيش گرفته و علويان را از 
حبس ها آزاد كرده بود، تعريفى از فدك مى كند كه بر همة كشور وسيع اسالمى 
منطبق است؛ تا آنجا كه خليفه به آن حضرت به تعريض مى گويد: پس برخيز 
و در جاى من بنش��ين؟ و چرا رفتار همان خليفة ماليم، پس از چند س��ال، 
چندان خش��ن مى شود كه آن حضرت را به زندانى سخت مى افكند و پس از 
س��ال ها حبس، حتى تحمل وجود زندانى او را نيز بر خود دش��وار مى يابد و او 

را جنايتكارانه مسموم و شهيد مى كند؟
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1. )ق ود( مطيع، فرمان بردار
2. )ف ح ص( کاوش و جست وجو کردن

3. )ف ط ن( با هوشياری مطلبی را فهميدن
4. )ه م م( بزرگ و دلير و بخشنده

5. اإلحتج�اج عل�ی أهل اللجاج/ طبرس�ي/ ج 2/ص389، »دو خليفه در يك مملكت، برای 
هر دو خراج ببرند!«

6. )ق رو( روستاها

ل می فرمايد:  * حضرت امام صادق عليه السالم به ُمفَضّ
امر امامت اين جوانك را فقط به اشخاص مورد 

وثوق بگو؟ و به عبدالرحمن بن حجاج به جاى 
تصريح، به كنايه می گويد: زره بر تن او راست آمده 

است؟ و به ياران نزديك چون َصفوان َجّمال او را 
به عالمت و نشانه معرفی می كند؟ و چرا باالخره 

در وصيت نامة خود، نام فرزندش را به عنوان وصی 
پس از نام چهار تن ديگر می آورد كه نخستين آنان 
منصور عباسی و سپس حاكم مدينه و سپس نام دو 
زن است؛ چنان كه پس از ارتحال آن حضرت، 
جمعی از بزرگان شيعه نمی دانند جانشين آن 

بزرگوار، همين جوان بيست ساله است؟ 

تيمور بختيار كه افسرى جاه طلب، بى رحم و به غايت سفاك بود در طى 
دوران رياست خود بر ساواك در سايه شكنجه و اعدام مخالفان رژيم شاه، چنان 
فضاى دهشت بارى آفريد كه مردم از شنيدن نام وى و ساواك لرزه بر اندامشان 
مى افتاد. در اين دوران بختيار چنان در عرصه قدرت سياسى- نظامى كشور 
خودنمايى مى كرد كه كم كم محمدرضا را دچار انزوا نمود، مسئله اى كه اصال 
خوشايند شاه نبود. در اين سال ها تيمور بختيار پله هاى ترقى در هرم حاكميت 
رژيم پهلوى را چنان با سرعت پيمود كه سوداى نخست وزيرى به سرش زد:

» از هنگام نخس��ت وزيرى حس��ين عال)1334-1336 شمسى( تيمور 
بختيار براى رسيدن به مقام نخست وزيرى تالش مى كرد، در دوره بختيار در 
رأس س��اواك جاه طلبى هاى وى افزايش يافت. گفته مى ش��ود كه بسيارى از 
نمايندگان مجلس ش��وراى ملى نيز به تدريج مرعوب ساواك شدند، تا جايى 
كه برخى از قوانين با فشارهاى پنهانى ساواك تصويب مى شد و نفوذ بختيار 
و س��اواك در اركان مختلف كشور گس��ترش مى يافت. به تبع آن سوءظن و 
س��پس هراس ش��اه از خطر بالقوه اى كه از ناحيه بختيار او را تهديد مى كرد 

نمود بيشترى يافت.«)1(
درچنين ش��رايطى برخى از رجال كهنه كار دربار گسترده تر شدن دايره 
قدرت بختيار را به وى هش��دار مى دادند، حتى حس��ين عال همزمان با پايان 
دوران نخست وزيرى منوچهر دكتر اقبال به سال 1339 در اين مورد و عملكرد 
غيرقانونى ساواك در بسيارى از زمينه ها به شاه، نكاتى را از باب هشدار، يادآور 

شد، در آن دوران حسين عال وزير دربار شاهنشاهى بود.)2(

وعده هايى به بختيار داده است و گروهى بر اين باور بودند كه بختيار به كندى 
اطمينان داده است كه در صورت حذف شاه از ايران، وى آرامش و ثبات سياسى 
كشور را تضمين مى نمايد، گسترش همين شايعات و افعال افسارگسيخته بختيار 
در عرصه سياسى و اجتماعى كشور باعث شد تا شاه او را در واپسين روزهاى 
س��ال1339 از رياست س��اواك بركنار كند. بختيار پس از عزل انتظار داشت، 
ش��اه او را به جاى على امينى)4( به نخس��ت وزيرى برگزيند اما محمدرضا براى 
رها شدن از شر بختيار، به نخست وزيرى على امينى رضايت داد. از سوى ديگر 
نخست وزير وقت جعفر شريف امامى نيز بالفاصله پس از عزل بختيار، سرلشكر 
حسن پاكروان را به سمت رياست ساواك برگزيد و به چهار سال و اندى حكومت 

بختيار بر ساواك پايان داد.
پرويز ثابتى، مدير امنيت داخلى س��اواك در كتاب »در دامگه حادثه« كه 
حاوى مصاحبه طوالنى وى با عرفان قانعى فرد است، ادعا مى كند تيمور بختيار 
با حمايت آمريكايى ها در زمان دولت على امينى درصدد كودتا بوده است. ضمن 

آنكه وى مى گويد بسيارى از اعضاى جبهه ملى نيز با او همراه بوده اند:
»* قبل از پرداختن به بحث كودتاى بختيار يك س��رى دس��تگيرى ها در 
اول بهمن ماه 1340 انجام ش��د مثل غالمحس��ين صديقى، احمد زيرك زاده، 

كريم سنجابى و...
- غالمحسين صديقى يادم نيست! كريم سنجابى و شاپور بختيار دستگير 

شدند. چون به همكارى با تيمور بختيار متهم بودند.
* داريوش فروهر هم بود.
- بله او هم بازداشت شد.

* خوب رشيديان هم دستگير شد و فتح اهلل فرود.
- چون رشيديان و فرود هم در همان شبكه تيمور بختيار بودند.

* اول بهمن 1340 هم تيمور بختيار از ايران رفت.
- قبل از حادثه اول بهمن ماه، جريان ديگرى نيز اتفاق افتاده بود.

در تيرماه ظاهرا تيمور بختيار از على امينى به خانه اش دعوتى كرده بود 
و به امينى اطالع مى رس��د كه بختيار ش��ما را دعوت كرده تا شما را دستگير 
كند و مى خواهد كودتا بكند. امينى دعوت بختيار را نپذيرفت و مى خواس��ت 

تيمور بختيار را بازداشت كند و شاه هم به اسكانديناوى رفته بود.
*نروژ بود؟

بله! در همان روزها على امينى مى خواست تيمور بختيار را بازداشت كند 
و شاه گفته بود الزم نيست و فعال تحت نظر باشد و به رامسر تبعيدش كردند. 
اتفاقا من رفته بودم رامس��ر و ديدم كه اتومبيل بختيار در هتل رامس��ر پارك 

شده و آنجا تحت الحفظ است تا شاه به ايران برگردد.« )5(
در اين دوران هر ناآرامى سياسى در كشور به بختيار نسبت داده مى شد 
تا آنجا كه ش��اه به بختيارتكليف كرد از كش��ور خارج شود. بختيار نيز در روز 
س��وم بهمن ماه س��ال 1340 كش��ور را ترك كرد و پس از يك دوران اقامت 
در لبنان به عراق رفت تا به كمك رژيم عراق حكومت ش��اه را سرنگون 
س��ازد اما پس از چندى بختيار در هنكام شكار توسط يكى از همراهانش به 
ضرب گلوله از پاى درآمد. محمدرضا پهلوى در كتاب پاس��خ به تاريخ درباره 

بختيار مى نويسد:
»او را به دليل جاه طلبى و طمعى كه در امور مختلف داشت از مقامش 

عزل كردم.«)6(
البته در اين ميان اس��داهلل علم نيز در راه حذف بختيار از صحنه نقش 
پررنگى ايفا نمود، زيرا در دوران نخس��ت وزيرى اش ش��اه را متقاعد نمود كه 
بختيار را بازنشسته كند، محمدرضا نيز در كتابش هيچ اشاره اى به چگونگى 

مرگ بختيار و اينكه ماموران اعزامى ساواك او را كشته اند، نكرده است.
اما پرويز ثابتى مدير كل امنيت داخلى س��اواك جهنمى ش��اه در كتاب 
خود ادعا مى كند كه عموم افراد دور و بر بختيار در عراق جملگى از ماموران 
ساواك بوده اند:»... ما در آن زمان 18 نفر مامور در اطراف بختيار داشتيم كه از 
جمله آنها بهرام ميربختيار معاون او بود كه به وسيله ما از كويت به طرف وى 
سوق داده شده بود. آجودان او نيز مامور ما بود... بختيار براى برقرارى ارتباط 
مستقيم با تهران يك دستگاه بى سيم در اختيار شبكه مربوط به عباسعلى 
شهريارى گذاشته بود كه ديپلمات هاى عراقى آن را در تهران در يك خانه 
امن ساواك كه ظاهرا به وسيله عوامل بختيار اجاره شده بود، مستقر كردند 
و هفته اى سه روز شهريارى با بختيار صحبت مى كرد و دستورات را دريافت 
مى كرد و گزارش ها را به او مى داد. هر وقت قرار بود اين تماس برقرار شود 
من هم آنجا مى نشس��تم كه بشنوم بختيار چه دستورى مى دهد و اگر الزم 
باشد در جا به او جواب داده شود... بختيار ليستى از رجال سياسى و نظامى 
ايران را براى ترور در اختيار شبكه هاى خود در ايران قرار داده بود و به عالوه 
دستور مى داد در مراكز دولتى و پمپ بنزين ها بمب گذارى و آتش سوزى ايجاد 
كنند.« )7(اين گفته ها از زبان كس��ى كه خود مسئول پرونده بختيار در عراق 
بوده است مبين اين نكته است كه ادعاى كتاب چهار جلدى بختيار به روايت 
ساواك)8(، مبنى بر قتل و توسط ماموران ساواك كامال مقرون به حقيقت است.

������������������������������������������
1- ش�اهدی، مظفر، ساواک سازمان اطالعات و امنيت کشور، ص 291، 1357-1335، نشر 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی.
2- منوچهر اقبال روايت اسناد ساواک/ تهران/ مرکز بررسی اسناد تاريخی

3 - تفضلی، جهانگير، پهلوی ها، جلد سوم، صص76-78.
4 - برای اطالع بيشتر ر.ک »نيمه پنهان« علی امينی، انتشارات کيهان و کتاب علی امينی 

بروايت اسناد ساواک/ 2جلد
5-ثابتی پرويز، در دامگه حادثه، نشر شرکت کتاب، صص 102-103.

6- پهلوی، محمدرضا، پاسخ به تاريخ، ص 371.
7-ثابتی پرويز، در دامگه حادثه، چاپ شرکت کتاب، صص 184-185.

8- شهران/ مرکز/ بررسی اسناد تاريخی.

وى به ش��اه يادآور شد كه قدرت ساواك در ايران و خارج از كشور 
بيش از اندازه پيش بينى شده گسترش يافته است. )3(

سايه شك و ترديد و وحشت از بختيار هر روز در دل محمدرضا پررنگ تر 
مى شد به ويژه زمانى كه شنيد او در سفر به آمريكا با كندى ديدار خصوصى 

هم داشته است.
در اين زمان ش��اه س��پهبد كيا مأمور خبره موساد و سفير سابق شاه در 
فلس��طين اش��غالى را فراخواند تا به وسيله سپهبد علوى مقدم، كليه حركات 
بختيار زيرنظر گرفته ش��ود و ش��نود گفت وگوهاى روزانه او هر روز روى ميز 

محمدرضا قرار بگيرد.
رئيس جمهور آمريكا كه معتقد بود روند حاكميت محمدرضا پهلوى موجب 
نفوذ و سلطه تدريجى همسايه شمالى ايران اتحاد جماهير شوروى خواهد شد، 
از شاه فرستاده اى طلبيد تا ديدگاه هاى رئيس جمهور جديد آمريكا نسبت به 
ايران را به شاه ابالغ كند و از سوى ديگردرباره برآورده شدن دستورات آمريكا 
نسبت به شيوه حكومت شاه، به وى اطمينان بدهد. در اين ميان، شاه تيمور 
بختيار را به واشنگتن فرستاد و ديدار كندى با بختيار موجب شايعات فراوانى 
در ايران ش��د، ش��ايعاتى كه هنوز صحت آنها در هيچ سند تاريخى به اثبات 
نرسيده است، گروهى معتقد بودند كه كندى در راستاى اجراى برنامه خود در 
ايران و در جهت محدود ساختن قدرت محمدرضا، در مورد پست نخست وزيرى 

* سایه شک و تردید و وحشت از بختیار هر روز در دل محمدرضا پررنگ تر می شد به ویژه زمانی که 
شنید او در سفر به آمریکا با کندی دیدار خصوصی هم داشته است. در این زمان شاه سپهبد کیا 

مأمور خبره موساد و سفیر سابق شاه در اسرائیل را فراخواند تا به وسیله سپهبد علوی مقدم، کلیه 
حرکات بختیار زیرنظر گرفته شود.

محكوم له: عباس شكوهمند
محكوم عليه: خانم مريم عزيزى

به موجب اجرائيه شماره 910935 و دادنامه غيابى صادره از شوراى 
حل اختالف حوزه يك شهرس��تان مهريز محكوم عليها محكوم است 
به حضور دريكى از دفاتر اس��ناد رسمى و انتقال رسمى يك دستگاه 
خ��ودرو زانتيا مدل 1382به ش��ماره پ��الك 845 د 82 ايران 22 به 
نام محكوم له ياد ش��ده، لذا با توجه به مجهول المكان بودن نامبرده 
به اس��تناد ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت 
در يك��ى از روزنامه هاى محلى آگهى مى گردد و ده روز پس از آن به 
موقع اجرا گذاشته مى شود، دراين صورت براى عمليات اجرائى ابالغ 
يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيس��ت، مگر اينكه محل اقامت 

خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهند.

آگهی اجرائیه

زارع بیدکی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان مهریز

نگهداری و بازس�ازی ش�بكه های کاب�ل و هوايی و 
سيستم های WLL, ACCESS, PGS با تأمين مصالح 
و ملزوم�ات در اداره مخاب�رات دماون�د اداره کل 

مخابرات منطقه 7 تهران
جهت كسب اطالعات بيش��تر به سايت شركت مخابرات 
استان تهران به نشانى WWW.TCT.IR مراجعه فرمائيد.

آگهی مناقصه 
شماره1/ م7/ 92 شرکت مخابرات استان تهران

سهامی خاص

روابط عمومی 
شرکت مخابرات استان تهران

ش��ركت فوق در تاريخ91/10/18 تحت شماره12564 و شناسه ملى10570027180 در اين اداره 
به ثبت رسيد و در تاريخ91/10/18 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه 

آن بشرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاى رسمى و كثيراالنتشار كيهان آگهى مى شود:
1 - موضوع شرکت:

طراحى، مش��اوره، س��اخت، نص��ب و راه ان��دازى كليه سيس��تم هاى الكترونيكى و سيس��تم هاى 
هش��داردهنده شامل دوربين هاى مدار بس��ته، درب هاى اتوماتيك و سيستم اعالم سرقت، كنترل 
تردد و سيستم پيچينگ و خريد و فروش در ارتباط با موضوع فعاليت شركت. شركت در مناقصات 
و مزايدات دولتى و خصوصى، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقى، اخذ و اعطاى نمايندگى و استفاده 

از تسهيالت بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى معتبر.
2 - مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش�رکت: اس��تان قزوين- شهر قزوين- نظام وفا س��اختمان وليعصر طبقه اول 
واحد2، كدپستى 3411964345

4 - س�رمايه شرکت: مبلغ 10/000/000ريالى با نام مى باشد كه مبلغ 3/500/000ريال توسط 
مؤسس��ين طى گواهى بانكى ش��ماره1909 مورخ1391/8/16 نزد بانك پارس��يان ش��عبه قزوين 

پرداخت گرديده است و الباقى سرمايه در تعهد صاحبان سهام مى باشد.
5 - اولين مديران شرکت:

1- 5- آقاى محمود محمدى آنجاركى به شماره ملى 0059089644 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل.
2 - 5 - خانم سحر سيميارى به شماره ملى 4323584776 به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3 -5 - آقاى عيس��ى قدرت خواه به شماره ملى 6309966367 به سمت عضو هيئت مديره به مدت 
2سال انتخاب گرديدند.

6 - دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��ركت با امضاى مديرعامل به 
اتف��اق نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر ش��ركت و اوراق عادى و ادارى به امضاى نائب رئيس 

هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
7 - اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه

8 - بازرس اصلی و علی البدل: 
1 -8 - آقاى مهدى جوراب بافان به شماره ملى 4323617100 به عنوان بازرس اصلى

2 -8 - آقاى اس��معيل عليجانى به ش��ماره ملى 4324523614 به عنوان ب��ازرس على البدل براى 
مدت يكسال انتخاب شدند.

آگهی تأسیس شرکت پیشگامان راهبردهای ایمن 
)سهامی خاص(

حسن غالمحسينی 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قزوين

برگ سبز خودروى بى.ام.و 518 مدل 1977 
به ش��ماره انتظامى494م94 ايران 44 به نام 
اسداله رضائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس استان سيستان وبلوچستان 
درنظر دارد خريد تجهيزات مدارس س�طح اس�تان را از طريق مناقصه 
عمومى ي��ك مرحله اى خريدارى نمايد. عالقه مندان به ش��ركت در مناقصه 
مى توانند جهت خريد اسناد مناقصه و دريافت مشخصات فنى اقالم از تاريخ 
درج آگهى به مدت يك هفته با در دس��ت داشتن معرفى نامه و فيش بانكى 
به مبلغ 100/000ريال به ش��ماره حس��اب 2170092691001 بانك ملى 
ش��عبه خزانه به دس��تگاه مناقصه گزار زاهدان- كوى قدس- خيابان ش��هيد 
چمران اداره كل نوس��ازى، توس��عه و تجهيز مدارس استان- واحد قراردادها 

و يا به سايت: 
 www.iets.mporg.ir )پورتال نوسازى مدارس استان سيستان وبلوچستان(

www.nosazimadares.ir , مراجعه نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول ذيل در هر رديف كه به صورت 
وجه نقد به حس��اب شماره سيبا2173062611003 بانك ملى زاهدان واريز 
يا ضمانتنامه بانكى كه براى مدت س��ه ماه از تاريخ فروش اس��ناد تا آخرين 
مهلت تسليم پيشنهادها معتبر و تا مدت سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. 
ضمناً تاريخ تحويل اس��ناد تا پايان وقت ادارى 92/2/17 و تاريخ بازگش��ايى 

پاكات مورخ 92/2/18 اعالم مى گردد.
خري�د تجهي�زات هنرس�تان های فن�ی و حرف�ه ای و کار و دانش و 

فن آوری نوين مدارس سطح استان

خريد تجهيزات کالس�ی م�دارس ابتداي�ی، راهنمايی، متوس�طه و 
شبانه روزی سطح استان

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی 

نوبت)اول(
اداره کل نوسازی مدارس

استان سيستان وبلوچستان

مبلغ تضمينقيمت کلتعدادنوع کاالرديف

كامپيوتر با 1
1002/227/000/000111/350/000متعلقات كامل

2404/200/000/000210/000/000لپ تاپ2
6/427/000/000321/350/000جمع كل:

مبلغ تضمينقيمت کلتعدادنوع کاالرديف

كامپيوتر با 1
1001/670/000/00083/500/000متعلقات كامل

1003/000/000/000150/000/000دستگاه كپى2

دستگاه تكثير 3
201/500/000/00075/000/000تمام اتوماتيك

6/170/000/000308/500/000جمع كل:

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان سیستان وبلوچستان

اداره کل مناب�ع طبيع�ی و آبخيزداری اس�تان قم در نظر دارد پروژه هاى ذيل را از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكاران واجد ش��رايط و به 
ش��رح زير واگذار نمايد. عالقمندان مى توانند از تاريخ درج آگهى نوبت اول تا پايان وقت ادارى مورخ 92/1/29 و ارائه معرفى نامه اس��ناد مناقصه را از دبيرخانه 

اداره كل دريافت نمايند.
1- تضمين شركت در مناقصه طبق آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى به شرح ذيل تهيه و ارايه گردد.

2- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان وقت ادارى مورخ 92/2/10 و گشايش پيشنهادها در ساعت 9 صبح مورخ 92/2/11 مى باشد.
3- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

4- محل دريافت اس��ناد، تحويل و گش��ايش پيش��نهادها، اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان قم به نشانى جاده قديم اصفهان- جنب بوستان علوى با 
كد پستى 3716153114 مى باشد.

نوبت اولفراخوان مناقصه

مبلغ برآورد عنوان پروژهرديف
اوليه )ريال(

مبلغ تضمين شرکت رتبه مورد نيازنام فهرست بها
در مناقصه )ريال(

زيرسازى خيابانهاى پارك جنگلى ثامن االئمه)ع( 1
به شماره 92/1

راه، باند، فرودگاه و زيرسازى 3.498.568.658
راه آهن سال 1388

150.000.000رتبه 5 رشته راه

اجراى بخشى از آبيارى تحت فشار و شبكه آب 2
شرب پارك جنگلى ثامن االئمه)ع( به شماره 92/2

رشته آبيارى تحت فشار، شبكه 1.032.459.864
توزيع آب و ابنيه سال 1388

30.000.000رتبه 5 رشته آب

خريد، حمل و باراندازى لوله و لوازم آبيارى 3
تحت فشار پارك جنگلى ثامن االئمه)ع( به 

شماره 92/3

داراى رتبه ومجوز و مقطوع5.368.403.037
تاييديه از وزارت جهاد 

كشاورزى

150.000.000

اجراى عمليات تكميلى برق رسانى و نصب پست 4
هوايى پروژه پارك جنگلى ثامن االئمه)ع( به 

شماره 92/4

فهرست بهاى سال 91 شركت 863.386.479
توزيع برق استان قم

رتبه 5 رشته نيرو و 
مورد تاييد شركت برق 

استان قم

30.000.000

 خواهان: خانم ياس��مين طالبى فرزند خس��رو دادخواس��تى به 
طرفيت خوانده عبدالكريم سيدال زاده فرزند اسفنديار به شعبه 
هجدهم دادگاه حقوقى اهواز به نشانى اهواز- بلوار قدس )اتوبان 
لشكر( جنب اتوبوسرانى- مجتمع قضايى قدس تقديم نموده اند 
مبنى بر اين كه خوانده همس��ر رسمى و شرعى اينجانبه بوده و 
در تاريخ 74/12/24 از منزل خارج و تاكنون مراجعت ننموده اند 
و اطالعى از ايش��ان ندارم و درخواس��ت فوت فرضى نامبرده را 
دارم. چنانچه اش��خاصى از وى اطالع و نش��انى دارند ظرف يك 

سال از تاريخ نشر آگهى به اين دادگاه اطالع دهند.
در 3 نوبت نشر آگهى گردد و هر نوبت به فاصله يك ماه مى باشد.
منشی شعبه هجدهم دادگاه حقوقی اهواز
سیدمرتضی موسوی

نوبت دومآگهی ابالغ فوت فرضی

                      

اولین نشریه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 

پرون��ده كالس��ه 9109982810400400 ش��عبه چه��ارم دادگاه عموم��ى حقوقى 
دادگسترى شهرستان قزوين دادنامه شماره 9109972810401122

خواهان: آقاى غالمحس��ين خباز بابايى به نش��انى قزوين خ س��په گلزار هفتم بازارچه 
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خواندگان: 1-آقاى ميراحمد شهيدى 2-خانم رفعت كالنترى 3-خانم شهين شهيدى 
4-آقاى پرويز كالنترى 5-خانم مهين شهيدى 6-آقاى محمد صادق شهيدى 7-خانم 
زهرا س��يمين كالنترى 8-س��يد فتاح حاج��ى ميرصادقى 9-آقاى مه��دى كالنترى
10-آقاى عليرضا شهيدى 11-خانم مرضيه شهيدى همگى به نشانى مجهول المكان

خواسته: تجويز انتقال منافع عين مستاجره
رای دادگاه

درخص��وص دعواى آقاى غالمحس��ين خباز باباي��ى فرزند محمد يوس��ف به طرفيت 
1-ميراحمد 2-ش��هين 3-مهين 4-مرضيه 5-عليرضا شهرت همگى شهيدى از وراث 
مرحوم خانم عذرا ش��هيدى 6-سيد فتاح حاجى مير صادقى 7-محمد صادق شهيدى 
8-رفع��ت زهرا س��يمين 10-مهدى 11-پرويز ش��هرت همگى كالنترى به خواس��ته 
تجويز انتقال منافع عين مس��تاجره، با عنايت به محتويات پرونده تش��كيلى و دالئل و 
مس��تندات مصدق ابرازى كه مصون از اعتراض باقى مانده اس��ت و خواندگان با وصف 
ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و دفاعى به عمل نياورده اند و وجود رابطه حقوقى 
استيجارى فى مابين خواهان و خواندگان دعوا و نيز با توجه به اينكه ظاهرا و براساس 
دالئل و اسناد ابرازى خواهان در دعواى مطروحه ذى حق مى باشد و با توجه به پاسخ 
استعالم ثبتى وصولى به شماره: 52514 مورخ: 91/7/17 منضم پرونده دادگاه دعوى 
مطروحه معون را موجه و محمول بر صحت و مقرون به واقع احراز و مس��تندا به ماده 
19 از قانون روابط و مستاجر مصوب 1356 حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به 
غير تنظيم سند رسمى انتقال منافع موصوف در دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره نامه 
سابق يا دفترخانه نزديك ملك با لحاظ شرايط اجاره سابق فى مابين مستاجر )مالكان 
عين مس��تاجر( صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى اس��ت و ظرف مهلت 20 روز 
پ��س از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و س��پس ظرف همان مهلت و پس از ابالغ 

قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان قزوين مى باشد.

دادنامه

نصیری- رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی قزوین

بانو معصومه ش��هرت غريبى هونجانى نام پدر بهمن بشناس��نامه 92 
صادره از اهواز درخواس��تى بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم 
و توضيح داده كه همس��رم مرحوم محمود ش��هرت نقدى بشناسنامه 
1729 ص��ادره اهواز در تاري��خ 91/12/23 در اه��واز اقامتگاه دائمى 
خوي��ش فوت ورثه اش عبارتن��د از 1- خانم معصومه غريبى هونجانى 
فرزند بهمن به ش��ماره شناسنامه 92 صادره از اهواز )همسر متوفى( 
2- مهرداد نقدى فرزند محمود بشماره شناسنامه 174-005788-0 
صادره از اهواز 3- مينا نقدى فرزند محمود بشماره شناسنامه 1436 
صادره از اهواز 4- مرجان نقدى فرزند محمود بشماره شناسنامه 763 
ص��ادره از اهواز 5- مهتاب نقدى فرزند محمود بش��ماره شناس��نامه 
2-005787-174 ص��ادره از اه��واز 6- م��ژده نق��دى فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 9-077558-174 صادره از اهواز )فرزندان متوفى( 
7- محمد نقدى فرزند على بش��ماره شناس��نامه 729 صادره از اهواز 

)پدر متوفى(
اينك با انجام تش��ريفات قانونى مرات��ب مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهى 
صادر و هر وصيت نامه بجز س��رى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف
 مجتمع شماره 3 اهواز- داودی

بانو مريم ش��هرت منص��ورى با وكال��ت خانم پروين طيب��ى نام پدر 
ابوالعلى بشناس��نامه 373 صادره از اهواز درخواستى بخواسته صدور 
گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحومه حسنه 
شهرت دوماروت بشناسنامه 8453 صادره    اهواز در تاريخ 91/10/11 
در شهرس��تان اهواز اقامت��گاه دائمى خود فوت ورث��ه اش عبارتند از 
1- متقاضى با مش��خصات فوق الذكر. 2- فاطمه منصورى بشناسنامه 
17385 صادره اهواز. 3- كلثوم منصورى بشناس��نامه 20097 صادره 
اهواز. 4- علويه منصورى بشناس��نامه 2016 صادره ش��وش. 5- آمنه 
منصورى بشناس��نامه 1002 صادره اهواز. )فرزندان اناث متوفيه(. 6- 
على منصورى بشناس��نامه 2017 صادره اهواز. 7-حس��ين منصورى 
بشناسنامه 259 صادره اهواز. )فرزندان ذكور متوفيه( و الغير به شرح 

دادخواست تقديمى 960/299/91 حقوقى مى باشد.
اينك با انجام تش��ريفات قانونى مراتب مزب��ور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش��د 
از تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهى 
صادر و هر وصيت نامه بجز س��رى و رس��مى كه بعد از اين تاريخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

مجتمع  اختالف  حل  شورای  قاضی 
شماره 2 اهواز - عبدالقادر سواری

آقاى قدرت اله ش��هرت قاس��مى آقبالغى با وكالت آقاى محمدعلى شوشترى 
نام پدر قربانعلى بشناس��نامه 1208 صادره از آبادان درخواس��تى به خواسته 
صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم قربانعلى 
شهرت قاسمى آقبالغى بشناسنامه 316 صادره شهركرد در تاريخ 75/1/12 
در شهرستان اهواز اقامتگاه دائمى خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى 
با مش��خصات فوق الذكر. 2- نصرت اله قاس��مى آقبالغى بشناس��نامه 3109 
صادره اهواز. 3- ذبيح اله قاسمى بشناسنامه 410 صادره اهواز. 4- حشمت اله 
قاسمى بشناسنامه 69 صادره اهواز. )فرزندان ذكور متوفى(. 5- توران قاسمى 
اقبالغى بشناسنامه 568 صادره اهواز. 6- مهوش قاسمى آقبالغى بشناسنامه 
370 صادره اهواز. 7- پروانه قاسمى اقبالغى بشناسنامه 78 صادره اهواز. 8- 
پريس��ا قاسمى آقبالغى بشناسنامه 18226 صادره اهواز. 9- پريوش قاسمى 
آقبالغى بشناس��نامه 262 ص��ادره اهواز. )فرزندان ان��اث متوفى(. 10- فرخ 
آقابابائى بنى بشناسنامه 64 صادره شهركرد. )زوجه متوفى( و ال غير به شرح 

دادخواست تقديمى 15/299/92 حقوقى مى باشد.
اينك با انجام تش��ريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش��د از تاريخ نش��ر 
آگهى ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهى صادر و هر وصيت نامه 
بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

مجتمع  اختالف  حل  شورای  قاضی 
شماره 2 اهواز - عبدالقادر سواری

آقاى قدرت اله ش��هرت قاس��مى آقبالغى با وكالت آقاى محمدعلى شوشترى 
نام پدر قربانعلى بشناس��نامه 1208 صادره از آبادان درخواس��تى به خواسته 
ص��دور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه ش��ادروان مرحومه فرخ 
ش��هرت آقابابائى بنى بشناسنامه 64  صادره شهركرد در تاريخ 89/1/16 در 
شهرس��تان اهواز اقامتگاه دائمى خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با 
مشخصات فوق الذكر. 2- نصرت اله قاسمى آقبالغى بشناسنامه 3109 صادره 
اهواز. 3- حشمت اله قاسمى آقبالغى بشناسنامه 69 صادره اهواز. 4- ذبيح اله 
قاس��مى بشناس��نامه 410 صادره اهواز. )فرزندان ذك��ور متوفيه(. 5- توران 
قاس��مى اقبالغى بشناس��نامه 568 صادره اهواز. 6- مهوش قاسمى آقبالغى 
بشناس��نامه 370 صادره اهواز. 7- پريوش قاسمى اقبالغى بشناسنامه 262 
صادره اهواز. 8- پروانه قاس��مى اقبالغى بشناس��نامه 78 ص��ادره اهواز. 9- 
پريس��ا قاس��مى آقبالغى بشناس��نامه 18226 صادره اه��واز. )فرزندان اناث 
متوفيه(. و ال غير به شرح دادخواست تقديمى 16/299/92 حقوقى مى باشد.

اينك با انجام تش��ريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش��د از تاريخ نش��ر 
آگهى ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهى صادر و هر وصيت نامه 
بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

مجتمع  اختالف  حل  شورای  قاضی 
شماره 2 اهواز - عبدالقادر سواری

آقاى احس��ان شهرت قاس��مى آقبالغى نام پدر نصرت اهلل بشناس��نامه 174-027874-7 
صادره از اهواز درخواس��تى به خواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه 
شادروان مرحوم نصرت اله شهرت قاسمى آقبالغى بشناسنامه 3109 صادره اهواز در تاريخ 
91/1/15 در شهرس��تان اهواز اقامتگاه دائمى خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با 
مش��خصات فوق الذكر)فرزند ذكور متوفى(. 2- اسماء قاسمى آقبالغى بشناسنامه 15809 
صادره اهواز. 3- پگاه قاس��مى آقبالغى بشناسنامه 8-261964-127 صادره اصفهان. 4- 
فرشته قاسمى آقبالغى بشناسنامه 5-145523-174 صادره اهواز. )فرزندان اناث متوفى(. 

و ال غير به شرح دادخواست تقديمى 17/299/91 حقوقى مى باشد.
اين��ك با انجام تش��ريفات قانونى مراتب مزبور را در ي��ك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع
 شماره 2 اهواز - عبدالقادر سواری
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