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حزب دولت ساخته

علت تردید خاتمی درانتخابات 88

25پروین مقدم

محمدرضا خاتمى در ادامه بيان اس��تراتژى اصالح طلبان و حزب مش��اركت در 
انتخابات دهم رياست جمهورى بيان داشت: »جبهه مشاركت هرچه مى گذرد بيشتر 
حزبى و حزبى تر مى شود. در شرايط فعلى اگر آقاى خاتمى بيايد بدون هيچ ترديدى 
كانديداى ما � و فكر مى كنم همه اصالح طلبان � آقاى خاتمى خواهد بود. اصال جاى 
بحث نخواهد داش��ت. اّما اگر آقاى خاتمى نيايد، ما به عنوان حزب مشاركت ترجيح 
مى دهيم نامزد حزبى داشته باشيم«.388  وى با بيان اين كه براى )سيد محمد( خاتمى 
نقش رهبرى سياس��ى اصالحات را قائل هس��تم، در پاس��خ به اين كه آيا بازگشت به 
خاتمى نوعى عقبگرد اس��ت؟ گفت: »قبول دارم كه بازگش��ت به آقاى خاتمى نوعى 
عقبگرد باش��د. اّما ببينيد ما در كل بايد بس��نجيم. در كل اين است كه ما در شرايط 
كنونى مملكتى را داريم كه در س��ه س��ال گذشته در سراشيبى قرار گرفته. به لحاظ 
معادالت بين المللى، به لحاظ اقتصادى، به لحاظ فرهنگى و حتى به لحاظ مسائلى كه 
آقايان مدعى بودند آمده اند آن را اصالح كنند . . . گرچه من خودم هنوز قانع نشدم 
كه اين كار حتمآ به صالح مملكت هم باشد. قطعآ به صالح آقاى خاتمى نيست كه 

كانديداى رياست جمهورى شود. اّما اين كه آيا به صالح مملكت هم هست يا نه آن را 
بايد بحث كرد و اگر به صالح مملكت باشد به نظرم بايد اين عقبگرد را پذيرفت«.389 
به همين منظور بس��يارى از اصالح طلبان ويژگيهايى چون مقبوليت و توانايى 
جذب رأى، اصالح طلب بودن، تناسب با مقتضيات و شرايط زمان، داشتن جايگاه در 
بين مذهبي ها و بويژه نيروهاى منتقد دولت را در سيد محمد خاتمى و ميرحسين 
موسوى ديدند. لذا با شروع زمستان  1387 مهم ترين موضوع رسانه هاى جريان دوم 

خرداد آمدن يا نيامدن هريك از اين دو نفر بود.
در اين مقطع فش��ار گروههايى چون حزب مش��اركت و س��ازمان مجاهدين بر 
سيد محمد خاتمى براى حضور در رقابتهاى انتخاباتى مضاعف و از خاتمى به عنوان 
تنها فردى كه توانايى شكس��ت رقيب اصولگرا را دارد ياد ش��د. به همين دليل حزب 
مشاركت با صدور بيانيه اى كه به امضاى 88 نفر از سراسر كشور رسيده بود گروه 88 
را شكل داد. اين گروه شامل 88 نفر از حاميان جوان خاتمى بودند كه با هدف دعوت 
از خاتمى براى حضور در عرصه دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ايجاد شده بود.

محس��ن ميردامادى )دبيركل حزب مش��اركت( كه موافق نظ��ر »يا خاتمى يا 
هيچ كس« بود، اعتقاد داشت با نيامدن خاتمى، اصالح طلبان با مشكل مواجه خواهند 
ش��د و اگر خاتمى اعالم كانديداتورى كند، مكانيسم هاى جبهه اصالحات به گونه اى 
است كه درنهايت به وحدت خواهند رسيد و در معرفى كانديدا دچار تكثر و اختالف 

نخواهند شد و در اين صورت خاتمى رأى الزم را خواهد آورد«.390 
اّما سيد محمد خاتمى به شّدت مردد بود و علت ترديد هم بيم داشتن از شكست 
در انتخابات دهم و عدم انتخاب مجدد و همچنين در صورت انتخاب، ترس از شرايط 
جدي��د و اين كه آي��ا مى تواند با توقعات فراوان ياران اصالح طل��ب خود )راديكالها و 
افراطيون جريان دوم خرداد( قّوه اجرايى را اداره كند يا خير؟ ترديد خاتمى به ويژه 
پس از انجام چند س��فر اس��تانى كه با عدم استقبال مردم روبه رو شد، بيشتر گرديد. 
عالوه بر اين، اعالم آمادگى ميرحسين موسوى براى ورود به رقابتهاى انتخاباتى، مزيد 
بر علّت بود. باالخره خاتمى پس از اعالم نظرات و واكنشهاى گوناگون، در بيستم بهمن 
1387 اعالم كانديداتورى نمود. اين اعالم حضور بيش از هر كس ديگرى ميرحسين 
موسوى را گله مند كرد و وى را به نوشتن نامه اى خطاب به خاتمى و گله از او واداشت.
ميرحسين موسوى نيز يك ماه بعد در بيستم اسفند 1387 حضور قطعى خود را 
در انتخابات دهم اعالم كرد و اين اعالم ، نگرانيهايى را در جبهه اصالحات و خصوصآ 

حزب مشاركت ايجاد نمود.
حضور همزمان س��ه نامزد اصالح طلب )خاتمى � موسوى � كروبى( مى توانست 
موجب تقسيم آراء و درنتيجه عدم رأى آورى اصالح طلبان در انتخابات شود. لذا احزابى 
مانند حزب مشاركت كه حلقه اصلى اطراف خاتمى را تشكيل مى داد، تمايل زيادى 

به كناره گيرى موسوى داشتند.
با وجود اعالم حضور رسمى، ترديدهاى خاتمى كه همچنان ادامه داشت پس از 
انجام چند سفر استانى كه با عدم استقبال مردم روبه رو گرديد، بيشتر شد و درنتيجه 
در 28 اس��فند 1387 با صدور بيانيه اى ضمن تعريف و تمجيد از كروبى و توصيه به 

وحدت، از ميرحسين موسوى حمايت و انصراف خود را اعالم داشت.
خاتمى با تجربه و واقع بينى اى كه از انتخابات داشت، توانسته بود تشخيص دهد 
كه پايگاه اجتماعى الزم را براى پيروزى در انتخابات ندارد، لذا س��عى داش��ت ضمن 

كناره گيرى آبرومندانه به نحوى پايگاه اندك اجتماعى خود را كه بيشتر جوانان تشكيل 
مى دادند به سوى ميرحسين سوق دهد.

انصراف خاتمى به س��ان ش��وكى براى اصالح طلبان بود. سايت انتخاب ) حامى 
اصالح طلبان( سخنان سعيد حجاريان )تئوريسين حزب مشاركت( را در جمع اعضاى 
اين حزب منتشر كرد. وى با اشاره به انصراف خاتمى گفته بود: »خاتمى نيامده و با 
توجه به نفوذ عمده دولت، ما آدم مهّمى نداريم كه بتواند با احمدى نژاد رقابت كند«.391  
حتى ش��بكه  انگليسى بى بى سى فارسى كه به منظور تأثيرگذارى بر انتخابات ايران 
راه اندازى ش��ده بود، از قول احمد سالمتيان )عنصر منافق نزديك به دفتر هماهنگى 
بنى صدر مخلوع( با بررس��ى وضعيت اصالح طلبان پس از انصراف خاتمى تأكيد كرد: 
»پس از كناره گيرى خاتمى اصالح طلبان احتمال تأثيرگذاريشان را بر فضاى سياسى 
ايران كم مى بينند و تاكنون هم نتوانسته اند نامزد جذابى بيابند كه بتواند اكثريتى را 

كه در دوره گذشته انتخابات شركت نكردند، به پاى صندوق بياورد«.392 
همچنين حميدرضا جاليى پور )عضو شوراى مركزى حزب مشاركت( در گفت وگو 
با پايگاه اينترنتى ضد انقالب روز آنالين، در حالى كه انصراف خاتمى از كانديداتورى در 
انتخابات رياست جمهورى را بدترين خبر خواند، كناره گيرى وى را به معناى حركتى 
اخالقى ندانست. وى در موضع گيرى كه نشان از عمق عصبانيت وى از انصراف خاتمى 
اس��ت گفت: »بحثهاى تحليلى مبتنى بر اخالق ضوابطى دارد، نمى ش��ود هر بحث يا 
هر كارى را اخالقى گفت. ش��ايد بتوان اين كار آقاى خاتمى را تحليل كرد«.393  وى 
درباره علت انصراف خاتمى افزود: »اآلن تنها چيزى كه من مى فهمم اين اس��ت كه 

آقاى موس��وى كه آمد، آقاى خاتمى رفتند. يعنى همان صحبتى كه خودش��ان گفته 
بودند كه يا من مى آيم يا ميرحسين و اين ربطى به اخالق ندارد«.394 

البته اين اظهارات زمانى مطرح شد كه بسيارى از نزديكان خاتمى كه هميشه 
س��عى داش��تند كارهاى خاتمى را مثبت جلوه داده و از او شخصيتى بسيار مهربان و 
لطيف بسازند، انصراف خاتمى را از نامزدى در انتخابات رياست جمهورى يك كار اخالقى 
ناميدند. آنان با استناد به سخنان خاتمى كه گفته بود: »يا من مى آيم يا موسوى« تنها 

دليل انصراف خاتمى را عمل به اين جمله مى دانستند.
حزب مش��اركت در پ��ى انصراف خاتم��ى از كانديدات��ورى در انتخابات دهم 
رياست جمهورى بيانيه اى را صادر كرد. در اين بيانيه كه در روز اّول فروردين 1388 
صادر گرديد آمده اس��ت: »سال 88 سالى سرنوشت س��از براى مردم ايران است كه 
با رويكرد فعال و س��ازنده آنان در انتخابات رياس��ت جمهورى دهم در 22 خردادماه 
مى تواند نقطه عطفى در حركت كش��ور به س��وى بازگش��ت به آينده اى اميدبخش 
براساس همان شعار ديرين »استقالل آزادى جمهورى اسالمى« باشد. گذر سه دهه 
از انقالب و تجربه هاى تلخ و شيرين و موفقيتها و ناكامى ها پشت سر نهاده شده ما 
را به مطالعه و بهره گيرى و عبرت آموزى توصيه مى كند تا گذشته را چراغ راه آينده 
سازيم و با آگاهى و بصيرت به دوره اى جديد در تأثير و تأثر از تحوالت زمان و مكان 
و متك��ى ب��ر درك حوادث واقعه گام برداريم و فرزند زمانه خويش نه اس��ير و عبير 
آن باش��يم. از اين منظر انتخابات پيش رو براى همه آنانى كه دل در گرو آرمانهاى 
رهايى بخش انقالب اسالمى و ارائه الگويى موفق و كارآمد از نظام جمهورى اسالمى 
بسته اند اهميتى ويژه دارد كه با توجه به مجموعه شرايط نگران كننده داخلى و خارجى 
براى ايران مى توان آن را فرصتى اس��تثنايى براى ايجاد »تغيير سازنده« دانست. بر 
پايه چنين تحليل و نگاهى بود كه جبهه مشاركت به همراه خيل عظيمى از نيروها 
و گروهه��اى اصالح طلب از جناب آقاى س��يد محمد خاتمى كه كوله بارى از تجربه 
موفق سالها مسئوليت و مديريت را به ويژه در دوران هشت ساله رياست جمهورى با 
خود به همراه داشت، درخواست كرد به عنوان نامزد انتخابات وارد اين عرصه شود. 
ايش��ان به رغم ميل باطنى و دش��واريهاى قابل پيش بينى راه در پاسخگويى به اين 
درخواس��تهاى فزاينده نخبگان، احزاب و گروههاى سياس��ى و اجتماعى و قشرهاى 
مختلف مردم وارد ميدان ش��دند و اندك زمانى توانس��تند موجى از حركت و اميد و 
ش��ور و ش��وق را در دل مردم زنده كنند كه اوج آن را مى توان در استقبال پرشور از 
ايشان در استانهاى فارس، كهگيلويه و بويراحمد و بوشهر مشاهده كرد كه نويد وقوع 

دوم خردادى ديگر را مى داد«.395 
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388- ویژه نامه روزنامه اعتماد، به تاریخ 1387/4/6.
389- همان.

390- هفته نامه صبح صادق، احزاب سياسى ایران، قسمت 99.
391- روزنامه كيهان، به تاریخ 1388/1/20.

392- همان.
393- روزنامه كيهان، به تاریخ 1388/1/22.

394- همان.
395- وبگاه رجانيوز، به تاریخ 1388/1/1.

* سيد محمد خاتمى 
به شّدت مردد بود و 
علت تردی�د هم بيم 
داش�تن از شكس�ت 
انتخاب�ات دهم و  در 
عدم انتخاب مجدد و 
همچني�ن در صورت 
از  ت�رس  انتخ�اب، 
ش�رایط جدید و این 
ك�ه آی�ا مى توان�د با 
توقعات فراوان یاران 
خ�ود  اصالح طل�ب 

)رادیكاله�ا و افراطيون جریان دوم خ�رداد( قّوه اجرایى را 
اداره كند یا خير؟ تردی�د خاتمى به ویژه پس از انجام چند 
س�فر استانى كه با عدم اس�تقبال مردم روبه رو شد، بيشتر 
گردید. عالوه بر این، اعالم آمادگى ميرحسين موسوى براى 

ورود به رقابتهاى انتخاباتى، مزید بر عّلت بود.

* با وجود اعالم حضور رسمى، تردیدهاى خاتمى 
كه همچنان ادامه داشت پس از انجام چند سفر 
استانى كه با عدم استقبال مردم روبه رو گردید، 

بيشتر شد و درنتيجه در 28 اسفند 1387 با 
صدور بيانيه اى ضمن تعریف و تمجيد از كروبى

 و توصيه به وحدت، از ميرحسين موسوى حمایت 
و انصراف خود را اعالم داشت. خاتمى با تجربه 

و واقع بينى اى كه از انتخابات داشت، توانسته بود 
تشخيص دهد كه پایگاه اجتماعى الزم را براى 

پيروزى در انتخابات ندارد،

 نه بيشتر و نه كمتر 
سرماي سوزنده روزهاي بهمن ، روزهايي كه زمين و زمان يخ مي بست 
و نسيم مثل شمشير دولبه مي بريد، استخوان از سرما ترك برمي داشت ، 

لب ها كبود و چشم ها مي شد يك پياله آب . 
كنار ديوار بازداشتگاه برف ها روي هم تلنبار شده و يخ بسته بود. باد 
مي وزيد و نفس ها توي هواي غمزده سلول يخ مي بست . محمدعلي گوشه 

سلول در خود پيچيد، سرما زده ، كرخت و زخمي . 
پشت سلول اما، قدم هايي مي رفت و برمي گشت ، هميشه در همان جا 
و با همان آهنگ منظم و بعد نگاهي از دريچه به داخل سياهي مي خزيد، 

يخزده و خيره . 
دريچه مي افتاد و نگاه دوباره پس مي رفت به درون سياهي . 

محمدعلي گوشش را براي چندمين بار چسباند به ديوار، صداي سلول 
بغلي بريده بود. از ديوار جدا شد و ميان سلول تنگ و تاريك به راه افتاد. 

انگار شب از نيمه گذشته بود! 
آن دو متر جا را بارها و بارها به عادت هميشگي رفته و برگشته بود. 

بعد پا را پشت پا گذاشته و شمرده بود: 
» هفت پا!« 

نه بيش��تر مي ش��د و نه كمتر، نه ديوار پس مي رفت و نه سقف تكان 
مي خورد. هوا مانده ، خفه و بوي نا مي داد. همه چيز مات و بي رنگ ، گوش 
داد به صداهايي كه از بيرون مي آمد، فريادهايي كه توي گوشش مي تركيد 

و با خودش درد مي آورد. 

شانه ها را به ديوار چسباند و لم داد. 
- چند وقت گذشته ؟ 6 ماه ؟ 8 ماه ؟ يك سال ؟ 

بلند شد و پا را گذاشت پشت پاي ديگر و شمرد: يك ، دو، سه ... هفت پا! 
نه بيشتر و نه كمتر! 

 * * *  
  آشنایي  

محمدعل��ي او را ش��ناخت ، از اولي��ن باري كه او را دي��ده بود، ماهها 
مي گذشت . موهايش بلند شده بود و ريشش انبوه ، از جان افتاده بود، روي 
صندلي كه نشست مانند حلزون دست و پايش را جمع كرد و گره خورد، 
مي لرزيد، زمستان سياهي بود و سرما از در و ديوار مي ريخت ، سر و رويش 
ورم كرده بود. زير چشم ها كبود و خون مرده بود، دو رشته خون مانند دو 

زالوي نيمه جان تا زير چانه پهن اش لغزيده بود. 
- مي شناسيش ؟ 

محمدعلي سر تكان داد: 
»نه !« 

بازجو دس��ت پيش آورد تا زير چانه محمدعلي ، چانه را با خشم باال 
كشيد و با غيظ گفت : 

»خوب نيگاش كن ! مي شناسيش ؟« 
نگاه محمدعلي خيره ماند در چشم هاي سرخ زنداني . 

 ... -
تلفن زنگ خورد. بازجو تنه را برگرداند به سمت تلفن . 

زنداني دور از چشم بازجو سري به عالمت تأسف تكان داد، محمدعلي 
در نگاهش همه چيز را خواند. او لو رفته بود، زنداني همه چيز را اعتراف 

كرده بود. 
 * * *

 نيرنگ كهنه  
بازجو از گوشه چشم او را مي پاييد و تند و عصبي سيگار مي كشيد. 
- من اصاًل از اين شيوه بازجويي خوشم نمي ياد؛چرا اين همه خشونت ، 

ما دو تا آدميم ، مي تونيم با هم حرف بزنيم . 
محمدعل��ي حرفي نزد، بازجو ابروهايش را لنگه به لنگه باال انداخت 

و گفت : 
»اگه من برم ، ديگه از دس��تم كاري واس��ه ات برنم��ي آد. ديدي كه 
واسه ات اعتراف كردن ، حاال روز از نو روزي از نو. اگه خودت مغر نيايي ...« 

بعد پاهاي بزرگش را روي زمين كشيد و پيش تر آمد. 
- اين آقايون مثل من صبر و حوصله ندارن . دستور دارن هر طوري 

هست ازت حرف بكشن . 
حاال ديگر از بيخ گلو حرف مي زد، چش��م هايش را توي چش��م خانه 

چرخاند و با دلخوري گفت : 
»چه فايده ؟ از كي داري حمايت مي كني ؟ خيال كردي اگه اونا جاي 

تو بودن وقتي پاي جونشون وسط بود، چيكار مي كردن ؟« 
محمدعلي نيرنگش را دريافته بود. خودش را به نشنيدن زد و منتظر 
ماند. بازجو با غرولند پيش تر آمد و خم ش��د. چشم در چشم محمدعلي 

كه بندش كرده بودند به صندلي  با كينه گفت : 
»اگ��ه حرف نزني ، طوري مي زنن ك��ه روزي صد دفعه آرزوي مرگ 

كني !« 

*  بازجو ابروهایش را لنگه به لنگه باال انداخت و گفت :  
این آقایون مثل من صبر و حوصله ندارن . دستور 

دارن هر طوري هست ازت حرف بكشن . حاال دیگر از 
بيخ گلو حرف مي زد، چشم هایش را توي چشم خانه 
چرخاند و با دلخوري گفت : »چه فایده ؟ از كي داري 
حمایت مي كني ؟ خيال كردي اگه اونا جاي تو بودن 
وقتي پاي جونشون وسط بود، چيكار مي كردن ؟« 
محمدعلي نيرنگش را دریافته بود. خودش را به 

نشنيدن زد و منتظر ماند. بازجو با غرولند پيش تر آمد 
و خم شد. چشم در چشم محمدعلي كه بندش كرده 

بودند به صندلي  با كينه گفت : »اگه حرف نزني ، طوري 
مي زنن كه روزي صد دفعه آرزوي مرگ كني !« 

- خدايا! ... به فريادم بر...س ! 
به ديوار تكيه داد، ديوار بتني گرماي تن برهنه اش را به خود كشيد، 
تنش مور مور شد. كمر را سر داد، روي زمين نشست ، دست ها را دور پاها 
حلقه كرد، چش��م ها را بست و سر را گذاشت روي زانوها. پلك ها خشك 
خش��ك ، ش��قيقه ها مي زد و تخم چشم ها سوزن س��وزن مي شد. گرماي 
زانوها خزيد روي شكم و سينه برهنه اش و بعد دويد به صورت و پلك ها، 
آرام آرام گرم ش��د، به خواب رفت ، خواب س��رما را ديد، قفل دست هايش 

باز شد و از خواب پريد. 
روي زمين دراز كشيد. از شانه چپ به راست غلتيد، پلك هايش را به 
هم فشرد، صداها پياپي مي آمد و سوهان مي كشيد به جسمش ، به جسمي 

كه ماهها پيش سلول آن را بلعيده بود. 
ق��وز كرد و زانوها را بغل كرد. پلك هايش را باز و بس��ته كرد. خواب 

به چشم ها نيامد. نشست ، صداها مي آمد و توي هواي سلول يخ مي زد، 
- خدا...! 

آقاى عيس��ى ابوالقاس��مى فرد با ارائه وكالت نامه ش��ماره 92/3/29-143820 
دفترخانه 197 تهران به وكالت از آقاى ابوالقاسم ملكى با ارائه دو برگ شهادت 
شهود تصديق شده مدعى است كه سند مالكيت چاپى شماره 508680 مربوط 
به شش��دانگ پالك 103 فرعى از 216 اصلى واقع در بخش س��ه به مس��احت 
550مترمرب��ع كه ذيل ثبت 30259 صفحه 46 دفتر جلد 131 به نام نامبرده 
س��ابقه ثبت داشته و در اثر جابجايى مفقود گرديده است، لذا با استناد اصالح 
تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت به تاريخ 
ذيل آگهى مى ش��ود تا چنانچه هر كس��ى مدعى انجام معامله يا وجود س��ند 
مالكيت مذكور نزد خود باش��د از تاريخ انتشار آگهى ظرف ده روز با ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره مراجعه تا اقدامات الزم به عمل آيد در 
غير اين صورت پس از انقضاى فرجه قانونى مقرر برابر مقررات نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى اقدام خواهد شد.
علی اکبر گازرتاريخ انتشار: 92/5/26

معاون مدیرکل و  سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

»آگهی فقدان سند مالکیت«

آقاى عيس��ى ابوالقاس��مى فرد با ارائه وكالت نامه ش��ماره 92/3/29-143820 
دفترخانه 197 تهران به وكالت از آقاى ابوالقاسم ملكى با ارائه دو برگ شهادت 
شهود تصديق شده مدعى است كه سند مالكيت چاپى شماره 508679 مربوط 
به شش��دانگ پالك 104 فرعى از 216 اصلى واقع در بخش س��ه به مس��احت 
567/50 مترمرب��ع كه ذي��ل ثبت 30258 صفحه 42 دفت��ر جلد 131 به نام 
نامبرده سابقه ثبت داشته و در اثر جابجايى مفقود گرديده است، لذا با استناد 
اصالح تبصره يك اصالحى ذي��ل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
به تاريخ ذيل آگهى مى ش��ود تا چنانچه هر كسى مدعى انجام معامله يا وجود 
س��ند مالكيت مذكور نزد خود باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف ده روز با ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا سند معامله به اين اداره مراجعه تا اقدامات الزم به عمل 
آيد در غير اين صورت پس از انقضاى فرجه قانونى مقرر برابر مقررات نس��بت 

به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد شد.
علی اکبر گازرتاريخ انتشار: 92/5/26

معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

»آگهی فقدان سند مالکیت«

دادنامه
پرون��ده كالس��ه 9009982612702006 ش��عبه 27 دادگاه خانواده كرج 

دادنامه شماره 9209972612700947
خواهان: خانم مونا خس��روى به نش��انى كرج مهرويال انتهاى خ انوش��يروان 

شرقى س پرنيا پ472 واحد6
خوانده: آقاى مهدى الفتيان به نشانى مجهول المكان

خواسته: گواهى عدم امكان سازش
»رأی دادگاه«

در خصوص دادخواس��ت تقديم��ى خواهان مونا خس��روى بطرفيت خوانده 
مهدى الفتيان بخواس��ته طالق با اين توضيح كه حسب تصوير مصدق سند 
نكاحيه پيوس��ت پرونده طرفين در تاريخ 1380/2/1 با يكديگر به نحو دائم 
و رس��مى ازدواج نموده و بلحاظ عس��ر و حرج خواس��ته بشرح فوق از ناحيه 
زوجه مطرح گرديده اس��ت با عنايت به اينكه سعى و تالش دادگاه و داوران 
در جهت حصول س��ازش ذات البين منتج به نتيجه نگرديده و زوجه با بذل 
مهريه اصرار بر طالق داش��ته و خوانده عليرغم دعوت در جلس��ات ش��ركت 
ننموده و اليحه اى ارس��ال نداشته و در مقابل خواسته دفاع و انكارى بعمل 
ني��اورده و تحقيقات انجام ش��ده و اظهارات ش��هود حكاي��ت از تائيد ادعاى 
خواهان داش��ته بنابراين دادگاه با استناد به ماده 1130 قانون مدنى و قانون 
حماي��ت خان��واده به زوجه اجازه داده مى ش��ود تا ظرف ش��ش ماه پس از 
قطعيت رأى و با مراجعه به يكى از دفاتر طالق و با داشتن اختيارات حاصله 
از ش��روط ضم��ن عقد و ب��ا بذل مهريه خ��ود را به نحو خل��ع مطلقه نمايد. 
رأى ص��ادره غيابى و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهى در اين 
ش��عبه و بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهى و بيست روز قابل فرجام خواهى 

مرزباندر ديوانعالى كشور مى باشد.
رئیس شعبه 27 دادگاه خانواده کرج

مناقصه گزار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران/ منطقه زاهدان
ش��ركت مل��ى پخش فرآورده هاى نفت��ى ايران منطقه زاه��دان در نظر دارد 
اج��راى پروژه موضوع ذيل را از طريق مناقصه عموم��ى به پيمانكاران واجد 

شرايط و داراى صالحيت واگذار نمايد.
الف: موضوع مناقصه: محوطه سازى و جدول كارى گرانيتى آیلندها و 

كف سازى بتنى انبار نفت زابل
ب: تاری�خ، مهلت، نش�انى محل دریاف�ت و تحویل اس�تعالم كيفى

 و اس�ناد مناقصه: يك هفته بعد از تاريخ انتش��ار دومين آگهى در روزنامه 
HTTP://IETS.MPORG.IR سراسرى و قابل برداشت از س��ايتهاى
 و HTTP://MONAGHESE.NIOPDC.IR و همچنين سايت اختصاصى 

منطقه به آدرس HTTP://ZAHEDAN.NIOPDC.IR مى باشد.
پ: تلفن هاى تماس: 3-2428301-0541 دبيرخانه كميسيون مناقصات 

منطقه داخلى 130
ت: ن�وع و مبل�غ تضمي�ن ش�ركت در مناقص�ات: پ��س از ارزياب��ى 
شركت كنندگان توسط كميته فنى و بازرگانى منطقه، به شركتهايى كه حائز 
ش��رائط الزم گرديده اند و امتياز قابل قبول در ارزيابى كس��ب كرده باشند از 

طريق دعوتنامه رسمى اعالم خواهد شد.
ج: شرایط متقاضيان: كليه شركت هاى توانمند

1. داراى شخصيت حقيقى و حقوقى
2. داراى امكانات و تجهيزات و توانايى تخصصى

3. داراى رتبه حداقل 5 ابنيه از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى
4. احراز امتياز حداقل 60 براس��اس معيارهاى ارزيابى توانمندى بهداش��تى، 

ايمنى و زيست محيطى
5. احراز امتياز حداقل 60 در ارزيابى كيفى

6. ارائه خالصه سوابق كارى مرتبط با موضوع مناقصه
7. ارائه تصوير اساسنامه شركت، تصوير آگهى ثبت شركت با آخرين تغييرات 

در روزنامه رسمى، تصوير كد اقتصادى
8. كليه مستندات ارائه شده در مناقصه ميبايستى اصل و يا برابر اصل باشند.

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه زاهدان

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

ولشماره 13333۰2
ت ا

نوب

روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان

حس��ن كمندى به طرفيت حس��ين مقامى خواسته 
ال��زام به تنظيم س��ند تقدي��م كرده كه به كالس��ه 
198/26/92 ح ثبت گرديده و مس��تندا به ماده 73 
قان��ون آئين  دادرس��ى مدنى يك نوب��ت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و از خوانده فوق الذكر 
دعوت مى گردد پس از نش��ر آگهى در تاريخ 92/7/6 
راس س��اعت 9 صبح جهت دادرسى در شعبه قاضى 
شورا مجتمع شماره سه اهواز حضور يابند و يا قبل از 
موعد مقرر به دفتر ش��عبه مراجعه و با دريافت نسخه 
ثانى دادخواس��ت و ضمائم هرگونه دفاع و پاس��خى 
به دعوى مطروحه دارند اعالم نمايند. بديهى اس��ت 
در ص��ورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه وفق 

مقررات عمل گردد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
 و دادخواست و ضمائم

دفتر قاضی شورا - مجتمع شماره سه اهواز

طبق پرونده متشكله ش��ماره-1563- آقاى محمدابراهيم صفارى نسبت به 
قسمتى از پالك-1- اصلى بخش 17 قزوين واقع در قريه شمسكاليه انتقالى 
از آق��اى محمدعلى صفارى كه از طريق هيئت م��واد 147 و 148 اصالحى 
قانون ثبت درخواس��ت رس��يدگى نموده ك��ه متصرفى نامب��رده طبق رأى 
شماره-6552- مورخ 74/5/16 بصورت ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 
419/11 مترمربع مورد تاييد قرار گرفته لذا به استناد بند6 ماده يك و ماده 
دو مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد تا كس��انى كه نس��بت 
به درخواست نامبرده باال اعتراض دارند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره يا مراجع قضايى تسليم وگواهى آن 
را جهت ضبط در پرونده به اين اداره تحويل نمايند در غير اين صورت پس 
از گذش��ت موعد مقرر در آگهى اداره ثبت طبق مق��ررات اقدام خواهد كرد 

در هر حال صدورسند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 92/5/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 92/5/26

آگهی مواد 147 و 148 اصالحی قانون ثبت

ولی خواجوی کالنی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الموت شرقی

آقاى عيس��ى ابوالقاس��مى فرد با ارائه وكالت نامه ش��ماره 92/3/29-143820 
دفترخانه 197 تهران به وكالت از آقاى ابوالقاسم ملكى با ارائه دو برگ شهادت 
شهود تصديق شده مدعى است كه سند مالكيت چاپى شماره 508681 مربوط 
به شش��دانگ پالك 105 فرعى از 216 اصلى واقع در بخش س��ه به مس��احت 
413/50 مترمرب��ع كه ذي��ل ثبت 30257 صفحه 38 دفت��ر جلد 127 به نام 
نامبرده سابقه ثبت داشته و در اثر جابجايى مفقود گرديده است، لذا با استناد 
اصالح تبصره يك اصالحى ذي��ل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
به تاريخ ذيل آگهى مى ش��ود تا چنانچه هر كسى مدعى انجام معامله يا وجود 
س��ند مالكيت مذكور نزد خود باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف ده روز با ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا سند معامله به اين اداره مراجعه تا اقدامات الزم به عمل 
آيد در غير اين صورت پس از انقضاى فرجه قانونى مقرر برابر مقررات نس��بت 

به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد شد.
علی اکبر گازرتاريخ انتشار: 92/5/26

معاون - مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

»آگهی فقدان سند مالکیت«

شماره فراخوان: 48352997
موضوع فراخوان: انجام عمليات طراحى و مهندس��ى، تهيه و تدارك، س��اخت، حمل، نصب، تس��ت و 

راه اندازى، آموزش و تضمين عملكرد سيستم كنترل بويلر واحد 55 شركت فوالدمباركه
مبلغ ضمانت نامه: 75،000،000)هفتاد و پنج ميليون( ريال

* ضمانت نامه فوق مى بايست در مرحله پيشنهاد قيمت تهيه گردد و درحال حاضر نياز به ارائه آن نمى باشد.
مدارک الزم:

1 - اخذ فرم هاى خوداظهارى از سايت شركت فوالد مباركه، تكميل و تأييد آن ها
2 - ارائه رزومه كارى همراه مستندات مربوطه

نحوه دریافت فرم هاى خوداظهارى:
سايت شركت فوالدمباركه )www.mobarakeh-steel.ir( ¥خريد و تأمين كنندگان¥ خريد¥ 

EPC مديريت قراردادهاى خريد¥ پرسشنامه هاى ارزيابى كيفى پيمانكاران¥ پيمانكاران
مهلت ارسال اسناد: 1392/6/16

نحوه ارسال مدارک:
تحوي��ل كليه مدارك الزم )فرم هاى خوداظهارى- رزومه كارى( به قس��مت قراردادهاى خريد ش��ركت 

فوالدمباركه
* هزينه درج آگهى به عهده پيمانكار برنده مناقصه مى باشد.

* ارايه مدارك و سوابق هيچ گونه حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهدكرد.
درصورت نياز به اطالعات فنى با ش��ماره تلف��ن2873-0335543 )آقاى علوى( و اطالعات بازرگانى با 

شماره تلفن 3644-0335543 )آقاى موسوى كيا( تماس حاصل فرماييد.

آگهی فراخوان عمومی

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
)کد آگهی: ر- 92104(

مناقصه گزار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران/ منطقه زاهدان
ش��ركت مل��ى پخش فرآورده هاى نفت��ى ايران منطقه زاه��دان در نظر دارد 
اج��راى پروژه موضوع ذيل را از طريق مناقصه عموم��ى به پيمانكاران واجد 

شرايط و داراى صالحيت واگذار نمايد.
الف: موضوع مناقصه: ترميم خاكری�ز باندوال فعلى مخازن انبارهاى 
نفت و س�اخت TOEWALL بي�ن مخازن انبارهاى نف�ت زاهدان، 

زابل، خاش و سوختگيرى هواپيمایى زاهدان
ب: تاری�خ، مهلت، نش�انى محل دریاف�ت و تحویل اس�تعالم كيفى

 و اس�ناد مناقص�ه: ي��ك هفته بع��د از تاريخ انتش��ار آگه��ى در روزنامه 
HTTP://IETS.MPORG.IR سراسرى و قابل برداشت از س��ايتهاى
 و HTTP://MONAGHESE.NIOPDC.IR و همچنين سايت اختصاصى 

منطقه به آدرس HTTP://ZAHEDAN.NIOPDC.IR مى باشد.
پ: تلفن هاى تماس: 3-2428301-0541 دبيرخانه كميسيون مناقصات 

منطقه داخلى 130
ت: ن�وع و مبل�غ تضمي�ن ش�ركت در مناقص�ات: پ��س از ارزياب��ى 
شركت كنندگان توسط كميته فنى و بازرگانى منطقه، به شركتهايى كه حائز 
ش��رائط الزم گرديده اند و امتياز قابل قبول در ارزيابى كس��ب كرده باشند از 

طريق دعوتنامه رسمى اعالم خواهد شد.
ج: شرایط متقاضيان: كليه شركت هاى توانمند

1. داراى شخصيت حقيقى و حقوقى
2. داراى امكانات و تجهيزات و توانايى تخصصى

3. داراى رتبه حداقل 5 ابنيه از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى
4. احراز امتياز حداقل 60 براس��اس معيارهاى ارزيابى توانمندى بهداش��تى، 

ايمنى و زيست محيطى
5. احراز امتياز حداقل 60 در ارزيابى كيفى

6. ارائه خالصه سوابق كارى مرتبط با موضوع مناقصه
7. ارائه تصوير اساسنامه شركت، تصوير آگهى ثبت شركت با آخرين تغييرات 

در روزنامه رسمى، تصوير كد اقتصادى
8. كليه مستندات ارائه شده در مناقصه ميبايستى اصل و يا برابر اصل باشند.

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه زاهدان

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

ولشماره 1333288
ت ا

نوب

روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان

جه��ت كس��ب اطالع��ات بيش��تر ب��ه س��ايت 
ش��ركت مخاب��رات اس��تان ته��ران ب��ه نش��انى

 WWW.TCT.IR  مراجعه فرماييد.

آگهی مناقصه
یک مرحله ای 

شماره20/م92/5
شركت مخابرات استان تهران 

)سهامى خاص(

موضوع: عملیات اجرای طرحهای موضعی و 
تقویت کافوهای مرکز کم ظرفیت انجم آباد 
)رباط کریم( )بصورت نیمه ترنکی( در محدوده 

اداره کل مخابرات منطقه5 تهران

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 

بصورت سراسري منتشر مي گردد

درباره دادخواست خواهان به طرفيت خوانده آقاى بهمن نوحه گر بقائي به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ريال بابت خس��ارت تأخير تأديه از مورخ 86/1/28 لغايت تقديم دادخواس��ت و 
محاس��به آن تا زمان اجراى دادنامه با احتس��اب خسارات دادرسى نظر به آن كه خواهان مستند 
دعوى را كپى مصدق دادنامه هاى ش��ماره 90/296 و 90/003 و 88/106 ش��عبه محترم 102 
جزايى و دادنامه ش��ماره 90/657 دادگاه محترم تجديدنظر قرار داده و خوانده محكوم به تحمل 
حبس بابت بزه هاى كالهبردارى و جعل گرديده اند و رد مال نيز مورد لحاظ قرار گرفته و دادگاه 
محتوي��ات پرونده هاى جزايى را مورد مالحظه خود قرار داده و كپى آن را نيز ضم پرونده نموده 
و موضوع را به كارشناس��ى ارجاع نموده تا ميزان خسارات و تأخير تأديه را با توجه به مسئوليت 
هر يك از خواندگان معلوم نمايد كه ايش��ان نظريه را ارس��ال نموده و جمع خس��ارات كه ناشى 
از عمل خوانده را مبلغ 248/654/327 ريال بيان نموده و اصل مال كه بايد عودت ش��ود مبلغ 
15/000/000 تومان است و نصف آن 75/000/000 ريال است كه در حكم بدوى اصل در نظر 
گرفته ش��ده پس مس��ئوليت اين خوانده به تأخير تأديه مبلغ 173/654/327 ريال مى باش��د و 
اين نظريه مصون از اعتراض واقع ش��ده و با اوضاع و احوال مس��لم قضيه مغايرتى ندارد و دادگاه 
ب��ه اس��تناد ماده 265 قانون آئين دادرس��ى مدنى متابع��ت از آن را الزم مى داند و دفاع ديگرى 
ارسال نشده لهذا به استناد مواد 1284 قانون مدنى و مواد 522-519-198 و 515 قانون آئين 
دادرسى مدنى و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنى و ماده 9 قانون آئين دادرسى مدنى و قواعد 
فقه��ى: )حرم��ه مال المومن كحرمه دمه( و )من اتلف مال الغير فهو له ضامن( و )الضرر و الضرار 
فى االس��الم( دعوى مطروحه را ثابت دانس��ته و خوانده را به پرداخت مبالغ زير به نفع خواهان 
محك��وم مى نمايد. 1-مبلغ 173/654/327 ريال بابت اصل خواس��ته 2-مبلغ 4/973/087 ريال 
مربوط به هزينه دادرس��ى و هزينه كارشناس��ى. دايره اجرا موظف است خسارت تأخير تأديه راتا 
زمان وصول محكوم به، محاسبه و از خوانده دريافت و به خواهان بپردازد و درباره مازاد خواسته 
و همچنان دادخواس��ت عليه آقاي��ان مجتبى مصطفوى و محمد س��ليمان پور با توجه به نظريه 
كارش��ناس به لحاظ آن كه آن ها مسئوليت ندارند و خسارات براى آقاى نوحه گر بقايى نيز كمتر 
از خواس��ته در نظر گرفته ش��ده به استناد ماده 197 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر بى حقى 
صادر و اعالم مى ش��ود و درباره دادخواست عليه آقاى حسينعلى چهل سواران با توجه به آن كه 
دادخواست مسترد شده به استناد ماده 107 قانون آئين دادرسى مدنى قرار ابطال صادر و اعالم 
مى ش��ود اين راى غيابى اس��ت و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين ش��عبه 
است و پس از انقضاء ظرف مدت 20 روز ديگر قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مى باشد.

م الف 390

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار
حسین عطاری

دادنامه
پرونده كالسه 9109982250400226 شعبه دوم دادگاه عمومى )حقوقى( شهرستان گرمسار

دادنامه شماره 9209972250400223
خواهان: آقاى كمال نيكمرام به نشانى تهران تهرانپارس خ 162 غربى پ 36 واحد 10 

خواندگان:
آقاى بهمن نوحه گر بقائى به نشانى پاكدشت خ ش مطهرى خ رحيمى پ 86 مجهول المكان

2- آقاى محمد س��ليمانپور  به نشانى پاكدش��ت م آزادگان ط فوقانى دفتر امام جمعه دفتر وكالت 
مهدى كامرانيان

3- آقاى مجتبى مصطفوى به نشانى مجهول المكان
خواسته: مطاله طلب

گردش��كار- خواهان دادخواس��تى به خواس��ته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين ش��عبه و ثبت به كالس��ه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه 
به تصدى امضاءكننده زير تش��كيل اس��ت و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 

شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.

رای دادگاه


