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خاتمى حلقه اتصال كيان و آيين
3

حزب دولت ساخته

در دوران وزارت ارش��اد خاتمى، اين وزارتخانه تبديل به يك 
س��ازمان حزبى براى افراد همفكر وى شد كه به صورت سازمان 
پنهان در سال 1376 موجب حضور خاتمى در انتخابات هفتمين 
دوره رياس��ت جمهورى گرديد. خاتمى براى حفظ اين س��ازمان 
پنهانى، پس از اس��تعفا از وزارت ارشاد � كه درنتيجه اعتراضات 
م��ردم و علما در برابر تهاجم فرهنگى به انقالب از دريچه وزارت 
ارشاد رخ داد � درخواست مجوز نشريه اى با عنوان آيين36   كرد.

  درخواست مجوز مجله آيين، منجر به تشكيل حلقه آيين شد. 
چرا كه اين مجله تا سال 1382 هرگز منتشر نشد ولى جلسات 
حلقه آيين به طور هفتگى در منزل يكى از اعضا تشكيل مى شد.

در حلق��ه آيي��ن چهره هايى چ��ون هادى خانيكى، س��عيد 
حجاريان، مصطفى تاج زاده، محس��ن امي��ن زاده، عباس عبدى، 
محسن كديور و محمدرضا خاتمى حضور داشتند. آنان در جلسات 
هفتگى خود موضوعاتى مانند: مردم ساالرى، حقوق بشر، آزادى و 

جامعه مدنى و . . . را مورد بررسى قرار مى دادند.37 
 خاتمى با حكم هاش��مى رفس��نجانى رئيس كتابخانه ملى 
شد، اّما اعضاى حلقه آيين كه گرايش هاى سياسى در آنان موج 
مى زد، خاتمى را براى حضور در انتخابات هفتم رياست جمهورى 
آماده كردند. هرچند شخص خاتمى در ابتدا تمايلى براى حضور 
نداشت، اّما دو جريان كلّى در ترغيب وى براى حضور در انتخابات 

رياست جمهورى هفتم نقش داشتند.
محمدرض��ا خاتمى در اين ب��اره مى گويد: »دو جريان كلى 
را باي��د در ترغي��ب آقاى خاتمى درنظ��ر بگيريم. يك جريانى 
كه عمدتآ سياس��ى بودند مانند برخى از دوس��تانى كه همان 
زمان در دولت آقاى هاشمى حضور داشتند. اينها صرفآ انگيزه 
سياس��ى داشتند. اين گروه فكر مى كردند تداوم جريان مخالف 
مى تواند امكان سياس��ت ورزى در داخل كش��ور را از بين ببرد. 
گروه دوم، كس��انى بودند كه فك��ر مى كردند اگر آقاى خاتمى 
نيايد، دستاوردهاى آن جريان از بين مى رود. اين دسته منافع 
سياس��ى مثل نجات انقالب، زدودن چهره خش��ونت از دين و . 
.  را پيگي��رى مى كردند«.38  وى  در ادامه مش��خص تر توضيح 
مى دهد: »مجموعه نيروهايى كه آن زمان به عنوان نيروهاى خط 
امام شناخته مى شدند. آنها كسى را نداشتند و احساس مى كردند 
اين انتخابات مى تواند عرصه قدرت نمايى باش��د. آنها احس��اس 
مى كردن��د با آمدن آق��اى خاتمى مى توانند يك دوره تجديد قوا 
و اعتبار سياس��ى خود را حفظ كنند. گروه دوم جمعى بودند كه 
در كنار آقاى خاتمى و حول رشد و ترويج آن انديشه و گفتمان، 
آقاى خاتمى را به حضور تشويق و ترغيب مى كردند، نه به عنوان 
اين كه رئيس جمهور ش��ود. اصال در ذهن آنها اين مسأله نبود و 
حتى خيلى از آنها مى گفتند: اگر آقاى خاتمى رئيس جمهور بشود، 
رئيس جمهور خوبى نيس��ت . . . اين دو جريان كلّى بودند كه در 
ترغيب آقاى خاتمى با دو هدف كامال متفاوت حضور داش��تند. 
برآيند اين دو نيرو، كه البته من سهم اصلى را به عهده نيروهاى 
سياس��ى مى گذارم، ترغيب آنها سبب شد كه آقاى خاتمى وارد 

اين عرصه بشود«.39 
بدين ترتيب اعضاى حلقه هاى كيان و آيين در ستاد انتخاباتى 
سيد محمد خاتمى حلقه زدند و تمام تالش خود را براى به دست 

گرفتن قدرت و يا مطرح شدن در سطح جامعه انجام دادند.
محمدرضا خاتمى )برادر س��يد محم��د خاتمى( در اين باره 
مى گويد : »تم��ام هدف اصالح طلبان و چهره هاى حلقه آيين از 
مطرح كردن خاتمى در انتخابات رياست جمهورى 1376، كشاندن 
عقبه تئوريك حلقه آيين در متن جامعه و طبيعتآ رسانه ها بود«.40 
بهترين وسيله براى اين منظور، اظهارنظرهاى خاتمى و برخى 
نزديكانش بود كه در روزنامه هاى منعكس كننده آراء اعضاى حلقه 

آيين � كيان و سالم بيان مى گشت، بويژه در سالهاى نزديك شدن 
به انتخابات هفتم رياست جمهورى اين افاضات بيشتر و بيشتر شد 

و خاتمى را  به حلقه اتصال كيان و آيين تبديل كرد.
مطرح ك��ردن مباحث تئوريك و بنيادى مانند واليت فقيه، 
جامعه مدنى و توسعه سياسى و باز تعريف آن در قالب برنامه هاى 
انتخاباتى از اصلى ترين مباحث آن روز بود و نشان از تغيير خاتمى 

داشت.
خاتم��ى كه زمانى واليت فقيه را ام��رى اعتقادى و فراتر از 
قانون اساسى مى دانست، ديگر واليت فقيه را نه يك امر اعتقادى، 
بلكه موضوعى قانونى عنوان مى كرد. وى در جمع مردم نقده در 
فروردين 1376 حتى اقليتى را كه اعتقادى به واليت فقيه ندارند، 
مل��زم به رعايت اين اصل قانونى دانس��ت و گفت: »در اين نظام 

ممكن است اقليتى نيز معتقد به واليت فقيه نباشند ولى همين 
عده هم بايد براى دفاع از حق شهروندى خود تابع سيستم و نظام 
باشند«.41  خاتمى كه پيشتر مى نوشت واليت فقيه، اصلى در كنار 
اصول ديگر نيست، بلكه زيربنا و بنياد نظامى است كه امت اسالمى 
اينك به سوى آن روان است، اكنون از پذيرفته بودن واليت فقيه 
در چارچوب قانون اساسى سخن مى گفت. او واليت فقيه را نظر 
فقهى امام)ره( مى خواند، اّما بعدها ثابت كرد كه براحتى مى تواند 
نظرات فقهى امام را پايان يافته اعالم كند. خاتمى در سال 1376 
با اين اس��تدالل كه حكم اعدام سلمان رشدى � نويسنده كتاب 
موهن آيات شيطانى � نظر فقهى امام)ره( بوده است، آن را پايان 
يافته اعالم كرد و مهر تاريخ گذش��تگى به آن زد تا به زعم خود 

روابط ايران و غرب را بهبود بخشد.42 
خاطره اى از رهبر معّظم انقالب درباره اصرار خاتمى بر محدود 
شدن واليت فقيه به قانون اساسى، به خوبى تالشهاى خاتمى را 

براى بازتعريف نقش و جايگاه ولّى فقيه نشان مى دهد :
»جناب آقاى خاتمى . . . وقتى سال 76 مى خواستند كانديداى 
رياست جمهورى شوند، آمدند پيش بنده و گفتند كه بنده عقيده ام 

موضوع ديگر نيز »جامعه مدنى« بود كه به گفته محمدرضا 
خاتمى )برادر سيد محمد خاتمى( توسط شخص محمد خاتمى 
در حلقه كيان مطرح و پرورده ش��ده بود.44   گرچه سيد محمد 
خاتمى اّولين مقام سياس��ى بلندپايه كش��ورمان بود كه جامعه 

مدنى را مطرح مى كرد، اّما در گذشته كسانى مانند: پرويز پيران، 
عبدالعلى رضايى، حس��ين بش��يريه در مجالت و نشريات علوم 
سياس��ى و اجتماعى كش��ور مطرح كرده بودند. اين افراد بر اين 
باور بودند كه تغيير نظام سياسى در ايران از طريق انقالب، لزومآ 
به دموكراس��ى ختم نمى شود و ساختار كهن استبدادى ايران به 
گونه اى است كه به طور بسيار ظريف در نظام سياسى جديد نيز 
باز توليد مى ش��ود. آنان علّت بازتوليد استبداد در ايران را ضعف 
جامعه مدنى در برابر گستره اقتدار دولت مى دانستند و بر اين باور 
بودند كه نيروهاى هواخواه دموكراسى بايد به جاى چالش و ستيز 
با نظام به منظور س��رنگونى آن، به نهادسازى در عرصه عمومى 
مب��ادرت كنند تا جامعه را در برابر اقتدار نظام تقويت كرده و از 
آن به عنوان پيش درآمد ليبرال دموكراسى غربى بهره گيرند.45 

هرچند خاتمى در سخنرانى خود در هشتمين نشست سران 
سازمان كنفرانس اسالمى در تهران، جامعه مدنى مورد نظرش را 
با جامعه مدنى برگرفته از تفكرات فلسفى يونانى تفاوت دانست و 
آن را از حيث تاريخى و مبانى نظرى ريشه در مدينه النبى خواند46 
، ولى اعضاى حلقه هاى كيان، آيين، سالم و ديگر حاميان خاتمى 
كه به اس��الم منهاى سياس��ت دل خوش داشتند، اين گونه فكر 
نمى كردند. احمد زيادآب��ادى )روزنامه نگار( در اين باره مى گويد: 
»خاتمى براى فرار از انتقادات و براى ساكت كردن منتقدين، رنگ 
دينى روى اين ايده غربى مى پاشيد، او اين مفهوم را از محيطهاى 

روشنفكرى به سطح كالن جامعه منتقل كرد«.47 
خاتم��ى بدون اظه��ار اين كه جامعه مدن��ى مد نظرش چه 
رابطه اى با غرب خواهد داش��ت، مدام از حّق سرنوشت مردم در 
جامعه مدنى دم مى زد. او معتقد بود: »جامعه مدنى يعنى جامعه اى 
كه در آن انسانها حّق دخالت در سرنوشت خود را دارند، حكومت 
را بر سر كار مى آورند، حكومت را مورد بازخواست قرار مى دهند و 
بر آن نظارت مى كنند، در جامعه مدنى حريم خصوصى و عمومى 
از يكديگر تفكيك مى شود. حكومت اسالمى نيز حكومتى است 

خاتمى ضمن بيان اين كه دولت بايد براى همه كسانى كه 
قانون اساس��ى را پذيرفته اند امنيت الزم را ايجاد و از آنها دفاع 
كن��د، به نقش رئيس جمهور در جامعه مدنى اش��اره مى كند و 
مى گويد: »رئيس جمهورى نقش بس��يار مهمى در بسط جامعه 
مدنى، ش��كل گيرى نهادهاى جامعه مدنى، آشنا شدن مردم با 
حقوق خودش��ان و اين كه خودش��ان از حقوق خودشان دفاع 

كنند، دارد«.50 
مفه��وم ديگرى كه خاتمى از آن در رقابتهاى انتخاباتى بهره 
جست، واژه »توسعه« بخصوص »توسعه سياسى« بود. خاتمى در 
سخنرانيهاى انتخاباتى خود نياز اصلى كشور را توسعه همه جانبه 
و پايدار و متوازن مى دانست كه بايد در همه عرصه هاى سياسى، 
اقتصادى، فرهنگى و علمى تحقق يابد. در اين رابطه كه خاتمى 
نمى توانست دلدادگى خود به غرب را پنهان كند، توصيه مى كرد 
كه بايستى از بينش و منش غرب در توسعه پيروى كرد. خاتمى 
درباره توسعه مى گويد: »توسعه به معناى امروزش، ميوه يا شاخ و 
برگ تمدن جديد است. اگر آن تمدن آمده، توسعه هم خواهد آمد 
و به اين معنا سخن كسانى كه مى گويند ابتدا بايد ِخَرد غربى را 
پذيرفت تا توسعه بيايد، سخن بيراهى نيست و اين سخن را كامل 
كنم كه عالوه بر ِخَرد و بينش غرب بايد منش غربى متناسب با 

اين بينش را نيز پذيرفت«.51 
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36- انتشار نشريه آيين با نامزدى سيد محمد خاتمى در انتخابات 
هفتم رياست جمهورى به تعويق افتاد. اّما سرانجام در سال 1382 با 
صاحب امتيازى حزب مشاركت ومديرمسئولى محمدرضا خاتمى و 

سردبيرى هادى خانيكى انتشار يافت.
37- آسيب شناسى حزب مشاركت ايران اسالمى، سلمان علوى نيك، 

مركز اسناد انقالب اسالمى.
38- گفتگوى حسين سليمى با محمدرضا خاتمى، ويژه نامه روزنامه 

ايران، به تاريخ1384/4/11.
39- گفتگوى حسين سليمى با محمدرضا خاتمى، ويژه نامه ايران، 

به تاريخ 1384/4/11.
40- وبگاه رجانيوز، به تاريخ 1389/10/12.

41- خبرگزارى جمهورى اسالمى، به تاريخ 1376/1/19.
42- سوداى سكوالريسم، سيد ياسر جبرائيلى، خبرگزارى فارس.

43- هفته نامه 9 دى، به تاريخ 1389/10/4.
44- روزنامه ايران، مرداد 1384.

45- سوداى سكوالريسم، سيد ياسر جبرائيلى، خبرگزارى فارس.
46- خبرگزارى جمهورى اسالمى، به تاريخ 1376/9/18.

47- سوداى سكوالريسم، سيد ياسر جبرائيلى، خبرگزارى فارس.
48- ويژه نامه سالم، فروردين 1376.

49- روزنامه اطالعات، به تاريخ  1375/12/28.
50- روزنامه ايران، به تاريخ 1375/12/26.

51- روزنامه سالم، به تاريخ 1375/2/15.

* در دوران وزارت ارشاد خاتمی، اين 
وزارتخانه تبديل به يك سازمان حزبی براى 
افراد همفكر وى شد كه به صورت سازمان 

پنهان در سال 1376 موجب حضور خاتمی در 
انتخابات هفتمين دوره رياست جمهورى گرديد. 
خاتمی براى حفظ اين سازمان پنهانی، پس از 
استعفا از وزارت ارشاد ـ كه درنتيجه اعتراضات 

مردم و علما در برابر تهاجم فرهنگی به انقالب از 
دريچه وزارت ارشاد رخ داد ـ درخواست مجوز 

نشريه اى با عنوان آيين كرد.

اين اس��ت كه رهبرى بايست 
در چارچ��وب قانون اساس��ى 
عم��ل كن��د. بنده به ايش��ان 
گفتم بس��يار مطل��ب خوبى 
اس��ت ولى ش��ما جناب آقاى 
خاتمى كس��ى خواهى بود كه 
در آينده بيشترين تقاضاها را 
براى استفاده از اختيارات فراتر 
از قانون اساسى رهبرى جهت 
حل مش��كالت كشور خواهيد 
داش��ت. در ط��ول س��ال هاى 
بارها  رياست جمهورى، ايشان 
نامه مى زدند كه فالن مطلب 
را تنه��ا ش��ما مى توانيد حل 
نماييد و بنده مى نوش��تم كه 

با توجه به اين كه درخواس��ت ش��ما در چارچوب قانون اساسى 
نيس��ت، مكتوب بنويسيد كه موضوع از طريق اختيارات فراتر از 
قانون اساسى رهبرى حل شود و ايشان بارها و بارها چنين مطلبى 

را مكتوب نمودند«.43 

كه مردم آن را بر سر كار مى آورند«.48 
وى همچني��ن جامعه مدنى را به قانون اساس��ى گره زده و 
مى گويد: »بايد جامعه مدنى را بر محور قانون اساس��ى به عنوان 
عامل وفاق ملى و چارچوب ساختار سياسى كشور نهادينه كرد«.49 

* در حلقه آيين چهره هايی چون هادى خانيكی، سعيد حجاريان، مصطفی تاج زاده، محسن امين زاده، عباس عبدى، 
محسن كديور و محمدرضا خاتمی حضور داشتند. آنان در جلسات هفتگی خود موضوعاتی مانند: مردم ساالرى، حقوق بشر، 

آزادى و جامعه مدنی و . . . را مورد بررسی قرار می دادند.
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* مهلت ارائه پاكتهاى مناقصه: لغايت پايان وقت ادارى مورخ 1392/4/9

* ميزان تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 458/360/000 ريال طبق شرايط 

آگهیمناقصهعمومیشماره92/5/قدومرحلهای
)تجدیدمناقصه91/38/ق()چاپنوبتدوم( شركت مخابرات استان قزوين 

)سهامى خاص(

مقدارواحدشرحرديف
65/000متركابل فيبر نورى NZ 48 كر1
12/000متركابل فيبر نورى SM 12 كر2
30/000متركابل فيبر نورى SM 24 كر3
24/000متركابل فيبر نورى SM 48 كر4
12/000متركابل فيبر نورى SM 72 كر5

اعالم شده در شرايط مناقصه
* به پيشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى كمتر از ميزان 

مقرر و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* محل دريافت اس�ناد مناقص�ه و تحويل پاكتهاى پيش�نهادى: قزوين 
انتهاى بلوار امام خمينى )نوروزيان( ش��رق صدا و س��يماى قزوين، س��اختمان 

ستادى شركت مخابرات استان قزوين- طبقه همكف- واحد قراردادها
* تاريخ بازگش�ايى: پاكتهاى الف و ب مناقصه گران در س��اعت 14:30 مورخ 
1392/4/10 بازگش��ايى مى گردد ضمنا حضور نمايندگان رس��مى ش��ركتهاى 
مناقصه گر با داشتن معرفى نامه كتبى و كارت ملى در كميسيون مناقصه بالمانع 

است.
* به پيش��نهادهاى فاقد امضاء ، مش��روط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از 
انقض��اء مدت مقرر در اين فراخوان واصل ش��ود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
* ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شرکتمخابراتاستانقزوین)سهامیخاص(
WWW.TC-QAZVIN.irسایتاینترنتی
اق�دام اداره ت�داركات و خدمات- واح�د قرارداده�ا 02813662711 و 

02813668882 و فاكس 02813671796

محمد رضا خاتمىهادى خانيكىمحسن امين زادهمحسن كديورمصطفى تاج زاده

ش�ركت مخاب�رات اس�تان لرس�تان در نظر دارد براى 
شراكت در امر س��رمايه گذارى و ساخت مجتمع فوق الذكر 
در يك قطعه زمين )ملك فوق الذكر( به مس�احت 2160 
مترمربع واقع در شهر دورود-بلوار- بعد از شهردارى 
دورود- با كاربرى فعلى ادارى براس��اس ضوابط و مقررات 
شهردارى از طريق فراخوان حاضر، در خصوص مشاركت در 
امر س��رمايه گذارى و تامين مالى، طراحى، تامين تجهيزات 

و ساخت و ساز، شريك انتخاب نمايد.
بدينوس��يله از كليه اش��خاص حقيقى و حقوقى عالقه مند 
ك��ه در اين زمينه داراى تخصص، تجربه و حس��ن س��ابقه 
اجراي��ى و س��رمايه مالى و امكانات الزم مى باش��ند دعوت 
مى نمايد جهت دريافت اس��ناد رقاب��ت )ارزيابى هاى كيفى، 
فنى- بازرگان��ى و مالى( با پرداخت مبل��غ پانصدهزارريال 
)غيرقاب��ل اس��ترداد( از طريق واريز به حس�اب ش�ماره 
0106035865006 بانك ملى مركزى خرم آباد در وجه 
ش�ركت مخابرات اس�تان لرس�تان )واريزى در كليه 
ش�عب بانك مل�ى( از تاريخ درج آگهى ت�ا پايان وقت 
ادارى روز 4ش�نبه م�ورخ 92/4/19)بمدت يكماه( به 
اداره خري�د و قراردادهاى اين ش�ركت واقع در بلوار 
جانبازان- ساختمان مركزى شركت مخابرات استان- 
طبقه اول )تلفن 2205057-0661( يا به آدرس سايت 

شركت: www.tcl.co.ir مراجعه نمايند.
آورده شركت: ارزش زمين به قيمت كارشناسى روز بوده، 
كه ش��ريك مكلف به قبول بهاء آن در زمان انعقاد قرارداد 

مى باشد. 
آورده ش�ريك س�رمايه گذار: تهيه طرح پيشنهادى، اخذ 
دستور نقشه، انجام مطالعات اوليه و طراحى- اخذ مجوزهاى 
الزم )تغيير كاربرى ملك براس��اس طرح موردنظر در صورت 
لزوم و اخذ پروانه ساخت از شهردارى( و تاديه  كليه هزينه هاى 
مرب��وط به آن و نهايتا س��اير هزينه هاى س��رمايه گذارى در 

ساخت و ساز پروژه  تا مرحله بهره بردارى كامل.
شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

زمان پيش بينى براى انجام پروژه حداكثر 30ماه
هزين�ه درج آگه�ى و هزينه كارشناس�ى ب�ه عهده 

شريك )سرمايه گذار( خواهد بود.
تلفن تماس: 0661-2205057

فراخوانشماره92/2
شناساییشریکسرمایهگذار

درامرمشارکت
دراحداثمجتمعتجاری-مسکونی
زمینمرکزشماره2شهرستاندورود

شركت مخابرات استان لرستان
سهامى خاص)شماره ثبت 6248(

شرکتمخابراتاستانلرستان

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان كرمانش�اه در نظ��ر دارد از طريق مناقصه 
عمومى نس��بت به خريد اقالم با مش��خصات عنوان ش��ده در زير اقدام نمايد. 
لذا از كليه ش��ركتهاى توليدكننده و فروشندگان با رعايت بندهاى زير در اين 

زمينه دعوت بعمل مى آيد.
موضوع مناقصه دومرحله اى: خريد 4 دس��تگاه تابلو برق به همراه نصب  و 

دو دستگاه سافت استارترالكتروموتور به همراه نصب
محل تامين اعتبار: طرح عمرانى

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ چاپ نوبت دوم حداكثر 10 روز مى باشد.
محل دريافت و تحويل اس�ناد: كرمانشاه- بلوار شهيدمصطفى امامى- دفتر 

قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه
ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 50،000،000 ريال )پنجاه ميليون 

ريال(
مدت پيمان: 2 ماه از تاريخ انعقاد قرارداد مى باشد.

تذكر: درمرحله دوم پاكت »ج« شركتهايى بازگشايى خواهد شد كه طبق نظر 
كميته فنى بازرگانى امتياز الزم را كسب نمايد.

براى كس��ب اطالعات بيشتر با شماره تلفن: 08318254930 دفتر قراردادها 
تماس حاصل نماييد.

ضمنا متقاضيان مى توانند متن آگهى فوق را پس از چاپ نوبت دوم در پايگاه 
ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى: http://iets.mporg.ir مالحظه نمايند.

آگهیمناقصه
عمومیدومرحلهای
شماره5/خ/92

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه 

)سهامى خاص(
نوبت دوم

شرکتآبوفاضالباستانکرمانشاه

اس��تاندارى  م��ى دارد،  اع��الم  بدينوس��يله 
لرس��تان در نظر دارد اجراى پروژه ايجاد 
زيرس�اخت شبكه داخلى )LAN( واقع 
در فرماندارى شهرستان ازنا را به صورت 
مقطوع به ش��ركتهاى واجد الش��رايط واگذار 

نمايد.
لذا جهت دريافت اس��ناد و مدارک مناقصه 
حداكث��ر ت��ا  7 روز پس از انتش��ار آگهى به 
دفتر فناورى اطالعات اس��تاندارى مراجعه و 
اس��ناد را تحويل گرفته و تا مورخ 92/3/24 

هرسه پاكت:
الف- چك يا ضمانت نامه بانكى به مبلغ 

20/000/000 ريال
ب- پاكت ارزيابى فنى

ج- پاكت پيش�نهاد قيم�ت را در لفافه 
يك پاكت ممهور شده به حراست معاونت 

عمرانى تحويل نمايند.
ضمنا تاريخ بازگشايى پاكات مورخ 92/3/28 

مى باشد.
تلفن: 2191137- 0661

داخلى 137- 2208510- 0661
نش�انى: اس�تاندارى لرس�تان- دفت�ر 

فناورى اطالعات

آگهی
مناقصهعمومی

)یکمرحلهای(

ش�ركت آب و فاضالب ش�يراز در نظر دارد از طريق برگزارى مناقصه عمومى عمليات اجراى 
باقيمانده شبكه جمع آورى فاضالب صفايى جنوبى را در شهر شيراز براساس فهرست بهاء 
ش��بكه جمع آورى و انتقال فاضالب سال 88 به ش��رح زير به شركت ها و پيمانكاران واجد شرايط 

واگذار نمايد.
1-محل اجرا: شهر شيراز             2- مدت اجرا: 5 )پنج( ماه.

3- محل اخذ اس�ناد مناقصه و تسليم پيش�نهادات: شيراز-خيابان ساحلى شرقى -پل حر- 
اداره مركزى شركت آب و فاضالب شيراز- دبيرخانه شركت تلفن: 0711-2281156-8

4- برآورد اوليه: 3،629،348،977 ريال.
5- تاريخ نهائى دريافت اسناد مناقصه توسط متقاضى: 92/3/25

6-تاريخ نهائى عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه گر: 92/4/9
7- تاريخ بازگشايى پاكات: رأس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 92/4/10.

8- به مداركى كه فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و مداركى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اين 
آگهى واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- مناقصه به صورت عمومى با ارزيابى كيفى برگزار و اعتبار آن از محل اعتبارات طرح هاى تملك 
دارايى هاى سرمايه اى )عمرانى( مى باشد.

10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 20000000 ريال
11-قيم�ت اس�ناد: 1000000)ريال( واريز به حس��اب ش��ماره 0105699022004 بانك ملى 

مركزى به نام شركت آب و فاضالب شيراز.
12-نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه به نفع كارفرما طبق 

اسناد مناقصه، كه بايد به مدت سه ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد معتبر باشد.
13- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

14- حق ال�درج دو نوبت آگه�ى در روزنامه نيم نگاه و يك نوب�ت روزنامه كيهان بعهده 
برنده مناقصه مى باشد.

متقاضيان مى توانند قبل از خريد اس��ناد و ش��ركت در مناقصه از طريق س��ايت هاى زير اطالعات 
مناقص��ه را دريافت نموده و اقدام به خود ارزيابى نموده و چنانچه امتياز مناس��بى در خودارزيابى 

كسب مى نمايند، اسناد را خريدارى كنند.
www.abfa-shiraz.com مناقص��ه  آگه��ى  بيش��تر  اطالع��ات  جه��ت  وب س��ايت   *

 www.tender.nww.co.ir ، http://iets.mporg.ir مى باشد.
* ش��ركتها و پيمانكاران��ى ك��ه داراى رتبه بن��دى معاون��ت برنامه ري��زى و نظ��ارت راهب��ردى 
رياست جمهورى در پايه 5 يا باالتر رشته آب بوده و مايل به شركت در مناقصه مى باشند مى توانند 

با اعالم آمادگى كتبى نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
* ب��ا توج��ه به ال��زام ثبت اطالع��ات مناقص��ات در پاي��گاه ملى اطالع رس��انى مناقص��ات كليه 
ش��ركت كنندگان در مناقصه مى بايس��ت در پاي��گاه مذكور به آدرس ذيل ثبت ن��ام و كد كاربرى 

دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربرى را تحويل دهند.
http://iets.mporg.ir

شرکتآبوفاضالبشیراز

وزارت نيرو

شركت آب و فاضالب شيراز

آگهی مناقصه عمومی
 به شماره 414/7561 

مورخ 92/3/13

آقاى همايون احرام بافيان داراى شناسنامه شماره 271 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 920018 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه ش��ادروان فرج اله احرام بافيان به شناس��نامه 287 در 
تاريخ 91/12/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1 - محم��د احرام بافيان ش ش 623 پس��ر 2 - حميد اح��رام بافيان ش ش 34 
پسر 3 - مسعوداحرام بافيان ش ش 484 پسر 4 - مريم احرام بافيان ش ش 588 
دختر 5 - همايون احرام بافيان ش ش 271 پس��ر 6 - اعظم احرام بافيان ش ش 
648 دختر 7 - زهره احرام بافيان 458 دختر 8 - منير احرام بافيان ش ش 816 

دختر 9 - زهرا زارع شعبانى ش ش 1198 همسر
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتى درخواس��ت مزب��ور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس��ى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش��د از 
تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.
رئیسشعبه15شورایحلاختالفشهرقزوین

رونوشتآگهیحصروراثت
ش��ركت فوق در تاريخ 92/3/8 تحت شماره 12730 و شناسه ملى 10570028921 در اين اداره 
به ثبت رس��يده و در تاريخ 92/3/8 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه 

آن بشرح ذيل جهت اطالع عموم در روزنامه رسمى آگهى مى شود:
1. موضوع ش��ركت: طراحى، محاس��به، س��اخت، نص��ب و راه ان��دازى و تعمير و نگه��دارى انواع 
دس��تگاه هاى تهويه مطبوع و حرارت مركزى، كليه امور تاسيساتى، شركت در مناقصات ومزايدات، 

انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقى وحقوقى.
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مركز اصلى ش��ركت: اس��تان قزوين- ش��هر قزوين، خيابان آيت اله مدرس)بلوار شمالى( كوچه 
شهيد سيدى پالک 46، كدپستى 3413966518

4. سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال نقدى مى باشد.
5. اولين مديران شركت:

1-5- آقاى بهزاد لشگرى به شماره ملى 0063247501 به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5-آقاى فرزاد لش��گرى به شماره ملى 4324355401 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره 

به مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاى مديرعامل به تنهايى 
همراه با مهر شركت و اوراق عادى وادارى با امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.

اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه
حسنغالمحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقزوین

آگهیتاسیسشرکتهواپاالیشکاسپین
)بامسئولیتمحدود( خواهان محس��ن جليله وند زليخايى دادخواس��تى به طرفيت خوانده عليرضا 

زارعى فارس��يانى و مهدى زارعى فارسيانى به خواس��ته الزام به تنظيم سند 
رس��مى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرس��تان قزوين نموده كه جهت 
رس��يدگى به ش��عبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى دادگس��ترى شهرس��تان 
قزوي��ن واقع در قزوين- خ دانش��گاه- جنب پارک الغدير- دادگس��ترى كل 
اس��تان قزوين ارجاع و به كالسه 9109982810500211 ثبت گرديده كه 
وقت رس��يدگى آن 1392/5/16 و س��اعت 11:30 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش��ار آگهى مى شود تاخوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
شعبهپنجمدادگاهعمومیحقوقیدادگستری
شهرستانقزوین

آگهیابالغ

ش��ركت فوق در تاريخ 92/3/6 تحت شماره 12727 و شناسه ملى 10570028896 در اين اداره 
به ثبت رسيده و در تاريخ 92/3/6 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن 

بشرح ذيل جهت اطالع عموم در روزنامه رسمى و كثيراالنتشار كيهان آگهى مى شود:
1. موضوع ش��ركت: انجام امور داللى بيمه و مش��اوره بيمه اى براساس قانون تاسيس بيمه مركزى 
جمهورى اس��المى ايران و بيمه گرى و آئين نامه هاى مصوب ش��وراى عالى بيمه، دستورالعمل هاى 

صادره از سوى بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران و ساير قوانين و مقررات موضوعه ديگر.
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
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4. س��رمايه ش��ركت: مبلغ ده ميليون ريال منقسم به يكصد سهم يكصد هزار ريالى با نام مى باشد 
كه مبلغ س��ه ميليون و پانصد هزار ريال توسط مؤسسين طى گواهى بانكى شماره 21089 مورخ 
1391/12/8 نزد بانك ملت ش��عبه مركزى قزوين پرداخت گرديده است والباقى سرمايه در تعهد 

صاحبان سهام مى باشد.
5. اولين مديران شركت: 

1-5- خانم مهرانگيز ايزدى كدملى 0057830770 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل.
2-5-آقاى محمود ايزدى كدملى 0057170452 به سمت نايب رئيس هيئت مديره

3-5-آقاى على خواجه وند كدملى 4391686503 به س��مت عضو هيئت مديره به مدت دو س��ال 
انتخاب گرديدند.

6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��ركت ب��ا امضاى خانم مهرانگيز 
ايزدى به تنهايى همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى خانم مهرانگيز ايزدى همراه 

با مهر شركت معتبر مى باشد.
7. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه

8. بازرس اصلى و على البدل:
1-8- آقاى بهزاد رستمى كدملى 5599841855 به عنوان بازرس اصلى

2-8- خانم مونا خوش اقبال كدملى 3875485327 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال 
انتخاب شدند.

حسنغالمحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقزوین

آگهیتاسیسشرکتکارگزاریرسمیبیمه
سروشامنبیمه)سهامیخاص(

شهردارى قم درنظر دارد موضوع پروژه مشروحه ذيل  را با مشخصات و شرايط 
كلى زير از طريق مناقصه عمومى به شركتهاى واجد شرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر پروژه:
خريد لوازم برقى تجهيز پس��ت خيابان س��احلى جهت جابجايى تاسيس��ات 

معارض پل جمهورى به مبلغ برآورد 1/500/000/000ريال 
 شرايط:

-ارائه گواهينامه صالحيت از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى
- مبلغ پيشنهادى مى بايست از حيث مبلغ مشخص، معين و بدون ابهام بوده 

و در پاكت الک و مهر شده تسليم گردد.
- ش��ركت در مناقص��ه و دادن پيش��نهاد ب��ه منزله قبول ش��روط و تكاليف 

شهردارى قم موضوع ماده 10 آيين نامه كالنشهرها مى باشد.
-پيش��نهاد دهندگان بايد يك نس��خه از اس��ناد مناقصه را دريافت و با قيد 

قبولى امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه نمايند.
-حداكثر مهلت تحويل اس��ناد و ارائه پيشنهاد تا 10روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم مى باشد.
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتيب ضبط خواهد شد.
- به اين پيمان پيش پرداخت تعلق مى  گيرد.

-شهردارى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
-ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

-هزينه درج آگهى ها برعهده برنده مناقصه مى باشد.
- محل توزيع و تحويل اسناد: قم- بلوار كارگر- بعداز زيرگذر- ساختمان 

شهيد باكرى- معاونت فنى و عمرانى شهردارى قم- امور پيمان ها 
تلفن هاى تماس: 38758550 و 025-38758540

WWW.QOM.IR

آگهیتجدیدمناقصهعمومی
)نوبتدوم(

ادارهکلروابطعمومیوبینالمللشهرداریقم


