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روش مبارزه
محمدعلی
محمدعلي انديشيد:
«آوارگان روز پنجاه هزار سال ،روز قيامت ،سرگردان در صحراهاي
پروین مقدم 28
داغ ب��ا انبان گناهان ب��ر دوش ،الل ،كر ،برهنه ،گيج ،وامانده ،تش��نه،
كجاست آب؟»
 تشكيالت گفته بايد بايكوت بشه ،تا برگرده و توبه كنه! هر كسي يك طعمه بود ،اگر كه ديگران طردش ميكردند تا به ستوه بياورندشسرپيچي كنه بايكوت ميشه.
و به س��توه آمدهها به خس��تگي نزديك ترند .زنداني خسته و تنها زود
و تش��كيالت اي��ن را گفته بود ،مثل روز روش��ن ب��ود كه با بودن ميباخت و بازندهها براي دادوستد بهتر...
محمدعل��ي و از جمل��ه آدمهايي مثل او ،مجاهدين و ماركسيس��تها
چه بايد ميكرد؟
جايش��ان را از دست ميدهند ،بخصوص اگر كه راست راست بگردند و
تازه واردها! راهش همين بود .كافي بود قبل از اينكه بقيه گروهها
عقايدشان را نقد كنند .تشكيالت تا زماني برقرار بود كه سياسيها فكر دام بگذارند ،محمدعلي آماده باشد.
و روحشان را تمام و كمال به آن ميدادند ،فكر و روح را كه ميدادند از
آدمهاي جديد; وابسته به تشكيالت كه نفوذ به درونشان سختتر
جان هم دريغ نبود .پس محمدعلي به هر وسيلهاي بايد خوار ميشد .او بود ،توهينيها كه وابسته به هيچ حزب و گروهي نبودند و با يك توهين
بايد خوار ميشد تا تشكيالت احساس سرافرازي كند ،درست و نادرست ساده به اسم اعليحضرت! يا تصوير مباركشان! روانه بند سياسي ميشدند،
فرقي نميكرد .چاره امثال محمدعلي بازي از نوع ديگري بود; بياعتباري! بچه مذهبيها كه خودش��ان دو دس��ته بودند .بعضيها مثل رجايي به
 جاسوس! خودفروخته!زندگي اشتراكي با بقيه اعتراضي نداشتند و بعضيها هم زندگي جدا اما
و اينطور بهتر بود ،رجايي جاسوس و خودفروخته خطرش خيلي مس��المتآميز را در پيش گرفته بودند و دست آخر بريدهها كه به آخر
كمت��ر بود .اص ً
خط رسيده بودند!
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نميكند ،بياعتباري محمدعلي;
با بردباري تحمل ميكرد ،اين روش مبارزه
جورواجور ،توهين و شايعهسازي.
بياعتباري حقيقت!
محمدعلي هم��ه را ميديد و با
مب��ارزه
قاط��ي
بخله��ا
محمدعلي بود; مبارزه بدون تحقير
بردب��اري تحمل ميك��رد ،اين
ش��د ،چ��ارهاي نب��ود ،بعضيها
و توهين و تمسخر.
روش مب��ارزه محمدعل��ي بود;
اينگونهاند كه آبادي خود را در
تخريب ديگران ميبينند .به هزار زبان ،گفته و نگفته در برابرت ميايستند مبارزه بدون تحقير و توهين و تمسخر.
همسر من!
كه تو هم نرو ،بمان تا خرابي مرا كسي نبيند.
نگهبان در را باز كرد .لباسهاي محمدعلي پرت شد توي انفرادي.
اينگونه آدمها از آن جهت كه در نقطهاي جامد و واماندهاند چشم
 بپوش مالقاتي داري.ديدن هيچ راه و انديشه ديگري را ندارند ،حتي اگر در باطن بدانند به
محمدعلي به س��ختي بلند شد ،تنش از سرما كرخت بود و لبها
بيراهه ميروند ،كينه توز ،افعي ،افعي سر راه ،افعي در كمين!
كبود.
 بايكوت! خودت رو مرتب كن ،زود باش.فقط يك كلمه بود ،اما همين يك كلمه كافي بود تا هر زنداني را
نگهبان اين را گفت و در را نيم باز كرد ،محمدعلي پاكشان خودش
از پا بيندازد ،حرف زدن با زنداني ممنوع! دادن اخبار ممنوع! غذاخوردن
را رساند به دستشويي.
ممنوع! سالم كردن ممنوع! سر تكان دادن ممنوع! ممنوع! ممنوع!
پوران آمده بود ،بعد از روزها انفرادي ،سكوت ،درد ،دلواپسي و انتظار
محمدعل��ي در ديد بود اما ديدنش قدغن ش��ده بود ،حرف ميزد
اما ش��نيدن صدايش ممنوع بود .پس چه فرقي داشت سلول تنهايي با حاال چه دلچسب ميآمد اين ديدار.
 خوبي؟تنهايي در سلول؟
نشس��ت روي صندلي ،چشم در چشم همسرش .سه سال گذشته
الاقل در زندان كميته مشترك اگر سردش ميشد ،اگر شكنجهاش
ميكردند ،ناخنهايش را ميكشيدند ،باز ميشد حرفي نزد و احساس بود ،گذش��ت روزها كنار چشمها و پيشانياش را شيار كرده بود ،روزها
غرور كرد اما اينجا به چه چيزي ميش��د مغرور ش��د؟ حتي اگر بداني كه نه ،حتماً انتظار و نگراني.
 خوبي؟ خيلي اذيتت كردن؟و حس كني كه راهت از اين جماعت جداس��ت ،به چاه افتادن ديگران
حال غريبي داشت ،مانده بود چه بگويد؟ چه ميتوانست بگويد كه
شاديات را ميكشد.
و بيم ،بيم هم گاه و اغلب با اين حس سر خورده ميآمد و تحملش او باور كند .دلواپس نباشد .دلواپسي كه از شكنجه بدتر بود .هيچ وقت
س��ختتر بود .بيم از اينكه در بين اي��ن جماعت همرنگ ،بيرنگياش از ش��كنجه و درد و سوختن نترس��يده بود .دست كم پاداشش غروري
رسوايش كند و آن وقت بايد منتظر دام زندانبانها بود ،چه هر تنهايي بود كه از نااميدي بازجوها به رگ و ريشهاش ميدويد.
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009
(سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد  69به نام حسین شریعتمداری (موسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده
ذیل به صندوق پستی  11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
نوع نشریه

یکساله(ریال)

شش ماه(ریال)

سه ماهه (ریال)

روزنامه کیهان

1/950/000

975/000

487/500

روزنامه کیهان انگلیسی

1/950/000

975/000

487/500

روزنامه کیهان عربی

1/950/000

975/000

487/500

مجله کیهان بچهها

320/000

160/000

80/000

مجله کیهان ورزشی

570/000

285/000

142/500

مجله زن روز

570/000

285/000

142/500

مجله کیهان فرهنگی

160/000

---

---

توجه:
 -1اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار میشود.
 -2یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
 -3در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
 -4در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
فرم تقاضا
نام ................................. :نام خانوادگی .................................... :نوع نشریه .................................. :تعداد نسخه .................... :مدت  ...................ماه
نام و کدشعبه ................................... :شماره فیش بانکی  ....................... :تلفن..................... :
مبلغ پرداختی ................................... :ریال
پست الکترونیکی .............................................................. :آدرس............................................. :
تلفن همراه....................................... :
 ........................................................................................................................................................................کدپستی......................................................... :
امضاء
شماره اشتراک
امور مشترکین موسسه کیهان
تلفن02133913238:

نمابر 02133910922 :پست الکترونیکی int-affairs@ kayhannews.ir :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

حزب دولت ساخته
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هدف از تشکیل کمیته صیانت از آرا

غير رسمى عمل نمايد.
ابداعكنندگان كميته صيانت از آراء از ابتدا سعى داشتند نوعى هويت
حقوقى براى آن تعريف نمايند ،ا ّما به خاطر مغايرت با قانون و مخالفتهاى
نهادهاى قانونى با آن ،اين كميته به عنوان بخشى از ستاد انتخاباتى ميرحسين
موسوى شروع به فعاليت كرد.
علىاكبر محتشمىپور (رئيس كميته صيانت از آراء و عضو مجمع
روحاني��ون مبارز) با اتمام حجت به دس��تگاه هاى مربوط گفت« :اگر
دستگاه هاى مربوط جلوى تخلفاتى را كه ناظران ما گزارش مىكنند
نگيرند ،ما با رسانههاى جمعى در ميان مىگذاريم .اين بار با هيچ كس
ش��وخى نداريم و اجازه نمىدهيم سرنوشت كشور را يك گروه مخفى
414
در اختيار بگيرد و تغيير بدهد».
وى همچني��ن در ا ّولين كنفران��س مطبوعاتى كميته صيانت از آراء با
بيان اين كه موسوى دغدغه صيانت از آراء را دارد ،گفت« :اين بار نامزدهاى
415
انتخاباتى به خواب اصحاب كهف نمىروند».
محتش��مىپور در مصاحبهاى با سايت كميته مستقل مردمى صيانت
از آراء به صورت واضح هدف از تشكيل چنين كميتهاى را تقابل با شوراى
نگهبان اعالم و اظهار داش��ت« :تجربه گذشته ما و عملكرد گذشته شوراى
نگهبان است كه در دورههاى سابق باعث شد ما كمى بيشتر مراقب باشيم
و شكافهايى را كه ممكن است در آنها براى آراى مردم مشكالتى پيش آيد،
416
مسدود كنيم».
محمدرضا خاتمى (دبيركل س��ابق حزب مشاركت) نيز در توجيه اين
اقدام اصالحطلبان گفت« :اصولگرايان ممكن اس��ت سالمت انتخابات را به
خطر بيندازند! ما اوضاع را رصد مىكنيم و اگر در س�لامت انتخابات ترديد
417
جدى وجود داشته باشد ،اصالحطلبان تصميم ديگرى خواهند گرفت».
طرح تقلب در انتخابات و لزوم تش��کیل كميته صيانت از آراء در حالى
دامن زده شد كه طى سى سال عمر انقالب اسالمى به غير از اشكاالت جزئى،
كليه انتخاباتها در سالمت كامل برگزار شده بود .مسألهاى كه حتى سيد محمد
خاتمى در گفت وگو با نشريه نيوزويك آمريكايى بدان اشاره كرد و گفت« :فكر
نمىكنم در انتخابات ايران تقلب به معناى خاص كلمه وجود داش��ته باش��د
يا بتواند تأثيرگذار باش��د  . . .خود من در دوران مس��ئوليت رياستجمهورى
چندين انتخابات برگزار كردهام .اگر چنين چيزهايى وجود داش��ته باشد در
418
مقابل نتايج آن انتخابى كه مردم در آن نقش دارند ،متفاوت و ناچيز است».
حاص��ل آنكه كميته صيانت از آراء گامى بود جهت القاى بحث تقلب
در انتخابات كه موجب ايجاد شبهه در ذهن عدهاى از مردم گرديد و بعضى
را به اين باور رساند كه قرار است در انتخابات آتى تقلب صورت پذيرد! در
اين راس��تا احزابى چون حزب مش��اركت با تبعيت از فرمول تئورىپردازان
غربى نظير جين ش��ارپ در گسترش چنين ترديد و شبههاى نقش خود را
ايفا كردند و با طرح ادعاى تقلب و توجيه هواداران خود زمينههاى اردوكشى

تجدید آگهی فراخوان
مناقصه عمومی 92/11

نوبت اول
نام سازمان مناقصهگزار :سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.
موض�وع مناقصه یک مرحلهای :عبارت اس��ت از تأمین خودرو با
راننده به مدت  3486000ساعت کار به شرح اسناد مناقصه.
مهلت دریافت اسناد :از تاریخ چاپ نوبت اول حداکثر تا پایان وقت
اداری روز چهارشنبه مورخ 92/6/6میباشد.
محل دریافت اسناد :تهران -خیابان ولیعصر -جنب مسجد بالل-
س��اختمان اداری جامجم طبقه چه��ارم -امور خری��د و قراردادها-
دبیرخانه کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه :مبلغ 200/000ریال به حس��اب
جاری  65107384نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر(عج) -پارک وی
قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت.
میزان تضمین ش�رکت در مناقصه :مبلغ 5/500/000/000ریال
به صورت ضمانتنامه بانکی.
مهل�ت تحویل پ�اکات پیش�نهادی :کلیه پاکات (ال��ف ،ب و ج)
بایس��تی به ص��ورت درب بس��ته درون 1پاکت الک و مهر ش��ده تا
س��اعت 16روز یکش��نبه م��ورخ  92/6/17به دبیرخانه کمیس��یون
مناقصات اداره کل امور کاال تسلیم گردد.
زمان مناقصه و محل قرائت پیشنهادها :زمان گشایش پاکتهای
ال��ف و ب رأس س��اعت  15روز دوش��نبه م��ورخ  92/6/18در دفتر
معاونت محترم اداری و مالی سازمان میباشد.
پاکات پیش��نهاد قیمت شرکتهایی که در مرحله ارزیابی کیفی پس
از نظر کمیته فنی بازرگانی حائز ش��رایط شده باشند در همان محل
و همان روز بازگشایی خواهدشد.
ش��رکتکننده میبایستی دارای مجوز صالحیت انجام امور از مراجع
ذیصالح باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  22167479تماس
حاصل فرمائید.

اداره کل امور کاال

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای احمدرضا امانالهی وکیل آقای محسن کشمیریان
برابر وکالتنامه  86747مورخ  92/4/31دفتر  55خرمشهر به استناد
دو فقره استش��هادیه محلی بوارده شماره  2/39916مورخ 92/5/13
درخص��وص پالک  -2511/4اصلی واق��ع در محله اوزیها بخش یک
بندرعباس مدعی ش��ده اس��ت که سند مالکیت شش��دانگ آپارتمان
بشماره چاپی  425065الف  85که در صفحه  126دفتر  303محلی
ذیل ثبت ش��ماره  68909و به علت جابجایی مفقود گردیده است و
نامبرده تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد
م��اده  120آئیننام��ه اصالح��ی و تبصره ذیل آن بدینوس��یله اعالم
میشود هر کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود
اصل س��ند مالکیت درنزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت به
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت
قانون��ی مذکور و عدم وصول اعت��راض ویا وصول اعتراض و عدم ارائه
سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد
ش��د .ضمنا طی س��ند رهنی  10221مورخ  88/8/12دفترخانه 44
بندرعباس در رهن بانک سامان میباشد.

اسمعیل ربیعینژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندرعباس

تاریخ انتشار92/6/2 :

ب��رگ کمپان��ی س��واری ش��ورلت م��دل  1367به
ش��ماره شاس��ی  69D530738و ش��ماره موت��ور

 0923DKG22990و ش��ماره انتظام��ی 641ج31
ـــــــــ
ایران 71

ب��ه ن��ام اک��رم برزگ��ر دس��تگردی مفق��ود ش��ده
اعتبار ندارد.

* محتشمىپور در مصاحبهاى با سايت كميته
مستقل مردمى صيانت از آراء به صورت واضح
هدف از تشكيل چنين كميتهاى را تقابل با شوراى
نگهبان اعالم و اظهار داشت« :تجربه گذشته ما
و عملكرد گذشته شوراى نگهبان است كه در
دورههاى سابق باعث شد ما كمى بيشتر مراقب
باشيم و شكافهايى را كه ممكن است در آنها براى
آراى مردم مشكالتى پيش آيد ،مسدود كنيم».
خيابانى را به هنگام شكست فراهم نمودند!
3ـ نماد سبز  :يكى ديگر از موضوعاتى كه انتخابات دهم رياستجمهورى
را نسبت به ديگر انتخابات انجام شده تا آن زمان متمايز مىكرد ،استفاده از
نمادهاى رنگين بود .درواقع نمادهاى رنگين از خصوصيات كودتاهاى رنگين
است كه طى سالهاى گذشته در چندين كشور و به كمك بنيادهاى آمريكايى
همچون بنياد ملى دموكراسى ،بنياد جورج سوروس و  . . .انجام شده بود.
ارتباط تنگاتنگ اصالحطلبان با اين بنيادها و اس��تفاده از ش��يوهها و

تجربههاى اينگونه كشورها موجب به كارگيرى ابزارهايى چون نماد سبز،
س��ازماندهى تشكلهاى مردم نهاد و ايجاد شبكههاى اجتماعى در انتخابات
دهم رياستجمهورى شد.
هدف از اتخاذ چنين شيوههايى از سوى گروهها و احزاب دوم خردادى
از جمله حزب مشاركت ،سازماندهى ،همبستگى ،بسيج هواداران و استفاده
مؤثر از آنها در هر دو وضعيت شكست يا پيروزى بود.
ميرحسين موسوى به عنوان كانديداى اصلى حزب مشاركت با انداختن
شال سبز به گردن ،در محافل گوناگون ،مصاحبهها و سخنرانيها و ميتينگهاى
انتخاباتى حضور پيدا كرد و در اين راس��تا به صورت گس��تردهاى ستادهاى
موسوى ،مچبند ،لباس ،پرچم ،كاله و مانتو و  . . .با رنگهاى سبز بين هواداران
توزيع كردند .گرچه اصالحطلبان اس��تفاده از رنگ س��بز را نماد اهل بيت
مىخواندن��د ،ا ّما درواقع نوعى الگوبردارى از مدلهاى كودتاى رنگين توصيه
شده توسط جين شارپ براى ايجاد نافرمانى مدنى و تقابل با نهادهاى حكومت
برای تس��خير قدرت بود .دليل اين الگوبردارى در حوادث پس از انتخابات،
استفاده گسترده برخى از شخصيتهاى غربى ،اپوزيسيون خارجنشين ،بهائيان
و كمونيستها ،ضد انقالب و سازمان منافقين و  . . .از نماد سبز بود .به كارگيرى
اين نماد توس��ط كسانى كه هيچ اعتقادى به اهل بيت و سيادت نداشتند،
اين كاركرد نماد سبز را به اثبات رسانيد .به ويژه آنكه انتشار برخى تصاوير
مانند رقصيدن دختران و پسران با لباس سبز و يا لباس سبز بر تن سگ و
 . . .موجب اعتراض برخى گرديد .استفاده اصالحطلبان و حزب مشاركت از
نماد سبز پس از انتخابات و اردوكشىهاى خيابانى نيز مور تأكيد واقع شد
و معترضين به نتايج انتخابات با نماد سبز در خيابانها حضور پيدا مىكردند
و در بيانيهها نيز اس��تفاده از نماد س��بز براى وحدت بيشتر و بيش از پيش
معترضين مد نظر قرار گرفت.
سيار ساختن
اصالحطلبان كوشيدند تا با حجم بخشيدن به تبليغات و ّ
حاميان خود در خيابانها ،ش��كلگيرى يك خيزش و يك حمايت گسترده
را در اذه��ان عمومى تداعى و به م��وازات آن تضعيف روحيه رقيب خود را
دنبال كنند .پيشنهاد قرارداد نيم ميليارد تومانى براى چسباندن پوسترهاى
تبليغات��ى كانديداى اصالحطلبان روى  13هزار تاكس��ى بخش خصوصى،
س��فارش صدها هزار مانتوى س��بز براى توزيع ميان حاميان ،توزيع هزاران
سيم كارت اعتبارى ميان نيروها و اعضاى ستادها و  . . .بخشى از اقدامات
انجام شده براى موجآفرينى است 419كه با نماد سبز بزرگنمايى شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -414روزنامه آفتاب يزد ،به تاريخ .1388/3/2
 -415روزنامه آفتاب يزد ،به تاريخ .1388/3/16
 -416همان.
 -417روزنامه ايران ،به تاريخ .1388/3/19
 -418روزنامه ايران ،به تاريخ .1388/2/31
 -419ترور حقيقت ،مؤسسه فرهنگى مشكاه ،چاپ ا ّول ،ص .126

آگهی مناقصه عمومی

س�ازمان بهس�ازی و نوسازی اهواز به نیابت از ش��هرداری اهواز درنظر دارد از محل اعتبارات جاری شهرداری اجرای
پروژههای زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5ابنیه با شرایط زیر واگذار نماید.
ردیف

 -1نام دستگاه مناقصهگذار :شرکت مخابرات استان
گیالن
 -2آدرس دس�تگاه مناقصهگ�ذار :رش��ت گلس��ار-
ساختمان مرکزی مخابرات -طبقه سوم -واحد قراردادها
 -3شرایط کلی شرکتکنندگان :شرکت کلیه افراد
حقوقی تأمینکننده کاالی موضوع مناقصه بالمانع است.
 -4موض�وع مناقصه :خرید و نصب رپیترهای موبایل
از نوع ABS-FSR
 -5دستگاه نظارت :اداره نظارت و آزمایش و تحویل
 -6نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی
 -7مبلغ تضمین شرکت در مناقصه350/000/000 :ریال
 -8قیمت اس�ناد مناقصه و ش�ماره حساب :مبلغ
100/000ریال به حساب س��پهر 0102521606005
نزد بانک صادرات
 -9فروش اسناد تا تاریخ :ساعت  14مورخ1392/6/13
 -10تاریخ نهایی کردن 1392/6/20 :LOM
 -11تحویل پ�اکات مناقصه به دبیرخانه ش�رکت:
ساعت  14روز 1392/7/1
 -12تاری�خ بازگش�ائی پ�اکات :س��اعت 14روز
1392/7/2

 -13مکان بازگشائی پاکات :سالن کنفرانس شرکت
مخابرات استان گیالن
 -14مدت زمان تحویل کاال45 :روز
 -15تاریخ بازگشائی پاکات ج :پس از ارزیابی کمیته
فن��ی و بازرگانی و تعیین صالحیت ش��رکتکنندگان در
مناقصه
 -16محل تحویل کاال :انبار شرکت مخابرات استان گیالن
 -17س��ایر جزئیات و شرایط در اس��ناد مناقصه درج
شده است.
 -18شرکت مخابرات استان گیالن در قبول یا رد هر
یک یا تمام پیش��نهادها مختار است .شرکت مخابرات
اس��تان گی�لان درصورت رد پیش��نهاد دالی��ل آن را
بصورت مکتوب به پیشنهاددهنده اعالم خواهد کرد.
ضمناً حضور نماینده تاماالختیار ش��رکت با ارائه معرفینامه
معتبر در جلسه کمیسیون مناقصه بالمانع میباشد.
تلفن تماس  7242335و دورنویس0131 -7723456

مشاركتىها براى رسيدن به مقاصد خود ،القاء تقلب در انتخابات را نيز
در دستور كار قرار دادند .ادعا اين بود كه روند برگزارى انتخابات در ايران
مخدوش است .اين در حالى بود كه اصالحطلبان و خصوصآ حزب مشاركت
با همين سيس��تم نظارتى و اجرايى ،انتخابهايى را در تاريخ انقالب اسالمى
برگزار و حتى در آن پيروز ش��ده بودند و اين را مىدانس��تند كه در چنين
سيس��تمى جابهجايى مؤثر آراء امكانپذير نيست .متعاقب «طرح تقلب در
انتخابات» كه در اعترافات سيد محمدعلى ابطحى (مسئول دفتر خاتمى) پس
از حوادث فتنه  1388از آن به عنوان رمز آش��وب ياد شد ،موضوع تشكيل
كميته صيانت از آراء براى جلوگيرى از تقلب مطرح و به مورد اجرا گذاشته
شد .اصالحطلبان براى نخستينبار در كنار مكانيسمهاى رسمى نظارت بر
انتخابات از جمله حضور ناظران بر س��ر صندوقهاى اخذ رأى ،كميتهاى را
تأسيس كردند كه قرار بود در جريان برگزارى انتخابات به عنوان يك ناظر

*محمدرضا خاتمى (دبيركل سابق
حزب مشاركت) نيز در توجيه اين
اقدام اصالحطلبان گفت« :اصولگرايان
ممكن است سالمت انتخابات را به خطر
بيندازند! ما اوضاع را رصد مىكنيم و اگر
در سالمت انتخابات ترديد جدى وجود
داشته باشد ،اصالحطلبان تصميم ديگرى
خواهند گرفت».

شرح مناقصه

مبلغ اولیه(ریال)

مدت
انجام کار

مبلغ
ضمانتنامه

نوبت
چاپ

1

احداث زمین ورزشی کیانشهر واقع در حوزه خدماتی منطقه دو شهرداری اهواز

1/698/655/609

3ماه

84/933/000

چاپ اول

2

زیرسازی ،جدولگذاری و پیادهروسازی خیابان اصلی کیانشهر (حدفاصل
خیابانهای مریم و شقایق) واقع در حوزه خدماتی منطقه دو شهرداری اهواز

7/047/923/784

6ماه

 352/397/000چاپ اول

3

احداث زمین ورزشی زردشت واقع در حوزه خدماتی منطقه دو شهرداری اهواز

1/698/655/609

3ماه

چاپ اول

لذا از شرکتهای واجد ش��رایط دعوت به عمل میآید ،جهت
دریافت اسناد مناقصه تا مورخ 1392/6/9به اداره قراردادهای
س��ازمان بهس��ازی و نوس��ازی اهواز به نش��انی :اهواز ،ابتدای
خیابان نادری ،نبش 24متری ،س��اختمان آزادگان طبقه دوم
تلفن تماس  0611-2230838-2213120مراجعه نمایند.
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
برآوردها براساس فهرست بها و ابنیه سال 1392میباشد.
متقاضی��ان جهت خرید اس��ناد مبلغ 100/000ری��ال باید به
ش��ماره حس��اب  0106688622004ن��زد بانکملی ش��عبه
مرکزی به نام سازمان بهسازی و نوسازی اهواز واریز نمایند.
آخری��ن مهل��ت تکمیل اس��ناد و پاس��خگویی ب��ه مناقصه تا
س��اعت 12مورخ  1392/6/13به دبیرخانه محرمانه س��ازمان
میباش��د .تاریخ و محل تش��کیل کمیس��یون مناقصه سازمان
س��اعت 13روز  1392/6/13در محل این س��ازمان میباش��د.
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز میباشد.
نتیجه کمیس��یون برابر ماده 18آییننامه مالی کالنش��هرها به
برنده اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
س��پردههای ش��رکت در مناقصه ب��ه یکی از س��ه طریق ذیل
میبایست ارائه شود:
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص آب و فاضالب استان آذربایجانغربی
بشماره ثبت  2455و شناسه ملی 10220058054

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ  1392/4/19شرکت سهامی خاص آب و فاضالب استان
آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای رس��ول اکبری ب��ه کد مل��ی  2909035591برابر حکم ش��ماره  92/100/4941مورخ
 1392/4/18بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شد.
 -2امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها ،چکها ،بروات ،سفتهها و سایر اوراق
تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنان معتبر خواهد بود.
 -4امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ  92/5/7تکمیل شد.
مسئول ثبت شرکتهای ارومیه -مریم حسین دوستی

پروان��ه س��اخت «تولید عرقی��ات گیاهی» با
ش��ماره  118/7990به تاری��خ  88/4/22به
نام شرکت سحر داروی زنجان به مدیرعاملی
حمیدرضا س��یاری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای علیاکبر صدری دارای شناس��نامه شماره 17به شرح دادخواست به کالسه
 920065/9/92از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین
توضیح داده که ش��ادروان ماهدانه پوالدی بشناس��نامه ش��ماره  773در تاریخ
 1392/4/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ،ورثه حینالفوت آن مرحوم
منحصر اس��ت به -1 :من ّور پوالدی به شش 33متولد  1361صادره از نوش��هر
دخت��ر متوف��ی -2 .کیمیا ص��دری ب��ه شش 031-139240-7متولد 1375
ص��ادره از کرج دختر متوف��ی -3 .زینب صدری ب��ه شش 031-092531-2
متول��د  1372ص��ادره از کرج دخت��ر متوفی -4 .امیرحس��ین صدری به شش
 031-175867-3متولد  1377صادره از کرج پسر متوفی -5 .علیاکبر صدری
به شش  17متولد  1349صادره از تکاب همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهدشد.

رئیس شعبه حوزه نهم شورای حل اختالف کرج

84/933/000

الف -فیش واریز مبلغ فوق به حس��اب جاری 1001565760
نزد بانک شهر به نام سازمان بهسازی و نوسازی اهواز
ب -به ص��ورت ضمانتنامه بانکی به نام س��ازمان بهس��ازی و
نوس��ازی اهواز و به مدت س��ه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد (با
قابلیت تمدید به دوره سه ماهه)
ج -چک تضمین شده بانکی به نام سازمان بهسازی و نوسازی
شهر اهواز
به استناد بند 5ماده  11آئیننامه مالی شهرداری کالن شهرها
می��زان تضمین حس��ن انجام تعهدات  %10مبلغ پیش��نهادی
پیمانکار میباشد که پس از تحویل موقت آزاد خواهد شد.
برن��دگان اول و دوم مناقص��ه هرگاه حاضر ب��ه انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
براس��اس م��اده  10آییننامه مالی ش��رکت در مناقصه و ارایه
پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان میباشد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

روابط عمومی و امور بینالملل
شهرداری اهواز

آگهی مناقصه یکمرحلهای
شماره /23م92/5
موضوع :عملیات کابلکشی و
مفصلبندی فیبر نوری و مرکزی
مجموعه نظامی پرندک
(بصورت نیمه ترنکی) در محدوده
ادارهکل مخابرات منطقه  5تهران

شرکت مخابرات استان تهران
(سهامی خاص)

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات
استان تهران به نشانی WWW.TCT.IRمراجعه فرمائید.
آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392
اداره ثبت اسناد و امالک مسجدسلیمان

طبق ماده  12قانون ثبت امالکی که در سه ماهه اول سال  1392مربوط به قطعه 114
از بخش یک مسجدسلیمان پذیرش ثبت شده به شرح ذیل آگهی میشود:
 -1قطعه  114از بخش یک مسجدسلیمان
 پ�لاک  -189/126اصل��ی ملکی آقای اس��کندر رحیمزاده فرزند خداداد نس��بت بهششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  67/32مترمربع واقع در باغ چشمه علی.
لذا به دس��تور ماده  16قانون ثبت کس��انی که نس��بت به ملک درخواست ثبت شده،
بخ��ش و قطعه یاد ش��ده در این آگه��ی واخواهی و اعتراض دارن��د میتوانند از تاریخ
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت  90روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید
دریافت دارند و چنانچه بین تقاضاکنندگان و اشخاصی که قبل از انتشار نوبت اول این
آگهی دعوی اقامه و در جریان میباشد ،میبایست گواهی مشعر بر جریان دعوی را به
این اداره تسلیم و اال حق او ساقط خواهد شد .تحدید حدود درخواست ثبت شده بعدا
بر طبق ماده  14قانون ثبت به ترتیب شماره آگهی خواهد شد .این آگهی در دو نوبت
به شرح ذیل منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1392/5/1 :
محمودینژاد
تاریخ انتشار نوبت دوم1392/6/2 :

رئیس ثبت اسناد و امالک مسجدسلیمان

