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الگوی  والیت فقیه  در عرصه حکومت و زمامداری معادالت رایج 
حکومت های سلطنتی ، دیکتاتوری و دموکراسی را بهم ریخته است .
امروز نگاه ملت ها به سمت تکامل یافته ترین ایده های حکومتی، 

یعنی جمهوری اسالمی و مردم ساالری دینی نشانه رفته است.
حاکمیتی که علی رغم پایین و باال شدن مشکالت اقتصادی و فراز 
و فرود سختی های پیش آمده از سوی دشمنان داخلی و خارجی، و 
ضدیت سی و پنج ساله استکبار جهانی، همچنان مردم را در عرصه 
حمایت از نظام نگه داش��تن و بدون ترس و واهمه، باالترین آزادی 

را به ملت خود داده است.
م��ردم نیز ب��ا بهره گی��ری از هم��ان آزادی، در اوج حاکمیت 
اصالح طلبان، فردی اصولگرا را برای ریاست بر قوه مجریه برمی گزینند 
و در بلندای قدرت اصولگرایان، به صاحب شعار اعتدال رای می دهند 
و او نیز مختار است که از همه سالیق در دولتش استفاده کند، حتی 
برخی از متهمان به حضور در فتنه سال 1388 را نیز به عنوان وزیر 

به مجلس شورای اسالمی معرفی نماید!
انتخابات و صحنه تغییر روسای جمهور در آرامشی بی بدیل پا 
ب��ه عرصه ظهور می گذارد و نمایندگان و وزیران در صحنه مجلس 
ش��ورای اس��المی در چهارش��بانه روز، آن هم با پخش مستقیم از 
سیمای جمهوری اسالمی ایران و در پیشگاه ملت، بدون ترس و لرز 
و واهمه و تهدید، هر آنچه بخواهند می گویند و از جمع نمایندگان، 
هر کس به هر فردی خواست رای می دهد و براساس آرای آنان، که 

نمایندگان واقعی مردمند، وزراء انتخاب می شوند.
ملت ها امروز به این شیوه از حکومت به عنوان یک الگو چشم 
دوخته اند، و به همه فراز و فرودها و جابه جایی ها، آن هم در کمال 
آرامش و متانت نظاره می کنند، و به ظرفیت و سعه صدر جمهوری 

اسالمی ایران آفرین می گویند.
آی��ا چنین نگاه��ی را به غیر از ایران اس��المی، در جایی دیگر 
شاهدند؟! در مصر، افغانستان، لبنان، فلسطین، لیبی، تونس، یمن، 
بحرین، عربستان، قطر و ترکیه چه خبر است؟ در آمریکا و انگلیس 
و فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی و آفریقایی و آسیایی چه 
خبر است؟! چرا دشمنان اجازه نمی دهند در مصر و عراق و لیبی و 

تونس و یمن و بحرین، مردم تصمیم گیرنده باشند؟!
آیا مدعیان دموکراسی و مدافعان دروغین آزادی و حقوق بشر، 
حاضرن��د برای یک بار، تنها برای یک بار، انتخاباتی نظیر انتخابات 
یازدهم ریاست جمهوری »ایران« را در کشور خود برگزار نمایند؟!

آیا اجازه می دهند، تنها برای یک مرتبه، صحنه انتخاب وزرایشان 
را مشابه ایران قرار داده و همه گفت وگوهای نمایندگان و وزراء به 
صورت زنده و مستقیم از سیمای کشورشان و یا صدای کشورشان 

پخش شود؟!
در عصر ارتباطات، پنهان نگه داشتن این صحنه از دید ملت ها 
ممکن نیس��ت. م��ردم هم میدان های مردم س��االری دینی را نگاه 
می کنند و هم بر دش��منی ها و کشتن انسان های مظلوم در سراسر 

جهان به دست مدعیان حقوق بشر نظاره گرند!
همان ها که مدعی رش��د عقلی انس��ان هایند و به این بهانه در 
جس��تجوی راهی برای برون رفت از حیطه دین مداری اند، باور کنند 
که رشد عقلی انسان ها، قدرت تمیز دادن بین حق و باطل را برایشان 
ممکن و از درون این تشخیص، جرأت ایستادگی در برابر زورگویان 
و انتخاب راه زیبای ملت ایران را برای صاحبان خرد و قلب س��لیم 

هموار ساخته است.
در ای��ن عصر، که عصر رش��د علمی و عقل��ی و دوران گرایش 
به س��مت دین و دینداری اس��ت، پذیرش حکومت های سلطنتی و 
دموکراسی دروغین غربی و حاکمیت های به اصطالح تئودموکراسی، 

بسیار دشوار و شاید ناممکن است.
امروز زمان بیداری ملت ها و هوشیاری انسان هاست. قبح ذاتی 
این نوع از حکومت ها و زیبایی حاکمیت دینی و مردمساالری اسالمی 

علی شیرازی

جمهوری اسالمی ایران؛
الگوی موفق حاکمیت دینی

کاندولیزا رایس- وزیر 
اسبق خارجه آمریکا- 
می گوید: »رهبر ایران 
می تواند نقشه هایی 
را که بهترین ذهن ها 
با صرف بیشترین 
بودجه ها در زمانی 
بسیار طوالنی کشیده 
و مجریانی ماهر اجرای 
آن را به عهده گرفته اند، 
با یک سخنرانی یک 
ساعته خنثی کند.«

برای جهانیان روشن شده است و جهان در مسیر گذر از دوران بحران 
و ورود به عرصه آرامش و حاکمیت الهی است.

مقام معظم رهبری؛ حضرت امام خامنه ای عزیز می فرمایند: »دنیا 
در حال عبور از یک گذرگاه و رسیدن به یک وضع جدید است.« این 

حقیقت را زورگویان و قلدران جهان هم باور کرده اند:
1. نتانیاه��و می گوید: »ام��روز می خواهم خطر پیچش تاریخ به 
نفع ایران را گوشزد کنم، خامنه ای از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه 
جبل الطارق در مراکش را به لرزه انداخته و ملتها را به س��وی خود 

جلب کرده است.«
2. کاندولیزا رایس- وزیر اسبق خارجه آمریکا- می گوید: »رهبر 
ایران می تواند نقش��ه هایی را که بهترین ذهن ها با صرف بیش��ترین 
بودجه ها در زمانی بس��یار طوالنی کش��یده و مجریانی ماهر اجرای 

آن را به عهده گرفته اند، با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کند.«
3-روزنامه الحیات، چاپ لندن می نویسد: »آیت اهلل خامنه ای اتحاد 

وحدت تمامی مسلمان ها از هر مذهب و هر گرایشی است.
مق��ام معظم رهبری می فرمایند: »اراده خداوند به بیداری ملتها 
تعلق گرفته و قرن اسالم و عصر ملتها فرا رسیده و در آینده، سرنوشت 

کل بشریت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.«
آن امام رئوف و رهبر سترگ می فرماید: »قیام امروز در کشورهای 
اسالمی علیه دیکتاتورهای وابسته، مقدمه قیام علیه دیکتاتوری شبکه 

خبیث صهیونیستی و استکباری است.«
درک این واقعیت از س��وی دش��منان اسالم و مسلمین، آنان را 
به پهنه طراحی نقشه ستیز مسلمان با مسلمان برده است. حکومت 
نکب��ت انگلیس طرح اختالف بینداز و حکومت کن را تدوین کرد و 
امروز استعمارگران پلید با کپی برداری از آن طرح، مسیر درگیر شدن 
مس��لمان ها با هم را ترسیم می کنند تا شاید مانع شکل گیری وضع 

جدید در دنیای امروز شوند.
برپایی جنگ گسترده در سوریه، گسترش روزافزون بمب گذاری ها 

ملت های مسلمان باید 
امیدوار باشند که با کنار 

گذاشتن اختالفات و با 
وحدت اسالمی ای که 

خداوند بزرگ ما را به آن 
فرا می خواند، قادر خواهند 
بود ریشه تمامی نظام های 

سلطه گر و طاغوتی 
را بخشکانند و غده 

سرطانی حکومت غاصب 
صهیونیستی را از پیکره 
جهان اسالم دفع نمایند 

و پرچم اسالم عزیز را در 
تمامی کشورهای اسالمی 

به اهتزاز درآورند.

باید اندرزهای امام خامنه ای عزیز را آویزه گوش خود قرار دهند.
ملت ایران که این همه عزت و عظمت و س��ربلندی و پیروزی 
را در آغوش کشیده است و در اوج آزادی اسالمی، آرامش را تجربه 

می کند؛ مرهون گوش های شنوایی است که صاحبانش فریاد زدند:
رهبر نشوی تنها، من یار تو می گردم
وز جرگه عشاقت سرباز تو می گردم

با جرم والی تو گر بر سر دار آیم
مدح تو کنم بردار، تمار تو می گردم

مقام معظم رهبری فرمودند: »از ابتدای پیروزی انقالب، سیاست 
ایجاد اختالف دنبال شد، اما جمهوری اسالمی با قاطعیت در مقابل 

این توطئه ایستاد و پرچم اتحاد اسالمی را برافراشت.«
امروز نیز جهان اسالم باید همان پرچم را به اهتزاز درآورد و برای 
برافراشته شدن پرچم اتحاد اسالمی، الزم است به اندرزهای رهبری 

معرفت پیدا کند و آنان را عملی سازد:
1 - غربیها می خواهند مس��لمانان را به یکدیگر مش��غول کنند، 

تا ملت های مسلمان از پیشرفت و مسائل اصلی خود غافل بمانند؛
2 - مس��لمانان باید نقش��ه کلی دش��من در مواجهه با اسالم را 

بشناسند؛
3 - گاهی مسلمانان به دلیل عدم شناخت، خود جزئی از نقشه 

دشمن می شوند که امروز دنیای اسالم به این مسئله مبتالست؛
4 - هر حرکت اختالفی در میان مسلمانان به طور قطع بازی در 

زمین دشمن است؛
5 - ام��روز برای مس��لمانان »اتحاد« و »همدل��ی« ضروریترین 

مسئله است.
تنها در این صورت است که نقشه های امپریالیستی استعمارگران 
خودخ��واه نقش ب��ر آب می ش��ود و تکام��ل یافته تری��ن ایده های 
حکومتی،یعنی حکومت مردمساالری اسالمی در تمامی سرزمین ها 
و به دس��ت امت های مسلمان ش��کل می پذیرد و مقدمات حکومت 
واحد جهانی، حکومتی از نوع حاکمیت رسول گرامی اسالم؛ حضرت 

محمدبن عبداهلل)ص( فراهم می گردد.
در کنفرانس بیداری اسالمی، یکی از مسلمانان افغانستان؛ که از 
بزرگان آن سامان بود، گفت: »من آمده ام تا بگویم، آیت اهلل خامنه ای، 
تنها رهبر ش��ما ایرانی ها نیست؛ ایش��ان رهبر تمامی مسلمان های 

دنیاست!«
در کنفران��س بیداری اس��المی و علما، که یک س��ال بعد و در 
سال 1391 شکل پذیرفت، مفتی اعظم لبنان در پشت تریبون قرار 
گرفت و در نشستی که هفتاد درصد آن از علمای اهل سنت بودند، 
گفت: »شیعیان مسئله رهبری سیاسی را با والیت فقیه حل کرده اند، 

اسالمی را عملی می کند و بر باالی منبر مسجدجامع دمشق در کنار 
علمای سنی خواهد ایستاد و این صحنه در تاریخ ضبط خواهد شد.«
به یقین، الگوی جمهوری اسالمی ایران، مردم دنیا را متوجه خود 

کرده است و بیداری اسالمی »گواهی« بر این ادعاست. 
امروز دیگر سخن از ناسیونالیسم و پان ایرانیسم و پان عربیسم 
نیس��ت. چه اینکه س��خن از فاشیس��م و فئودالیس��م و کمونیسم و 

امپریالیسم و صهیونیسم نیست.
دوران پایانی همه »ایس��م«ها فرا رس��یده است. به پایان دوران 

امپریالیسم و صهیونیسم نیز خواهیم رسید.
امروز دوران ش��کوه وعظمت اس��الم و امت های اسالمی و زمان 

در عراق، کشاندن لبنان به سمت جنگ داخلی و کشتار مسلمان ها 
در ضاحیه بیروت، طراحی کشتار مردم مظلوم مصر به دست ارتش 
و تداوم طرح س��ازش تش��کیالت خودگردان با صهیونیست ها؛ همه 
را بای��د در راس��تای همان طراحی و برای مب��ارزه با نگاه ملت ها به 
س��مت جمهوری اس��المی ارزیابی کرد. نگاهی که بناست مقدمات 
نفی حکومت های سلطنتی و دیکتاتوری و صهیونیستی و استکباری 

را رقم بزند.
حتم داریم که دشمنان اسالم با همه این طراحی ها، چاره ای جز 
تسلیم در برابر خواست امت های اسالمی ندارند؛ اما مسلمانان نیز برای 
نیفتادن در تله اهریمنان زش��ت خو و بازی نکردن در زمین دشمن، 

ما نیز برای حل این مش��کل، چاره ای جز پذیرفتن رهبری سیاسی 
آیت اهلل خامنه ای نداریم.« این بیان، روی دیگر سکه پذیرش تکامل 
یافته ترین ایده حکومتی؛ یعنی مردمساالری دینی است. پذیرشی از 
سوی مسلمانان جهان که قلب شبکه خبیث صهیونیستی و استکباری 

را به درد می آورد.
دشمنان نیز چاره ای جز پذیرش این درد و در نهایت جان دادن 
در زی��ر این درد ندارند. این ج��ان دادن، جان دادن حکومت های 
س��لطه گر و دیکتات��وری را ب��ه هم��راه دارد. مرگ، م��رگ دوران 
امپریالیستی و استکباری است؛ و درپی آن، حاکمیت »مردمساالری 
دینی« تولد خواهد یافت و برای جامعه بشری، عزت و سربلندی و 
آزادی از س��لطه سلطه گران و دخالت مردم در حاکمیت و حرکت 

در مسیر اسالم و دوران دینداری را به ارمغان خواهد آورد.
ملت های مس��لمان باید امیدوار باش��ند که با کنار گذاش��تن 
اختالف��ات و با وحدت اس��المی ای که خداوند ب��زرگ ما را به آن 
فرا می خواند، قادر خواهند بود ریش��ه تمامی نظام های سلطه گر و 
طاغوتی را بخشکانند و غده سرطانی حکومت غاصب صهیونیستی 
را از پیکره جهان اسالم دفع نمایند و پرچم اسالم عزیز را در تمامی 

کشورهای اسالمی به اهتزاز درآورند.
جنگ تبلیغاتی دشمنان و تهدیدها و توطئه ها، هرگز نباید آنان 
را مأی��وس کن��د. با یاری خداوند عزیز و مهربان و با همت و اقتدار 
مسلمان ها، به زودی زود در همه کشورهای اسالمی، حاکمیت دینی 
ش��کل خواهد پذیرفت و انسان های مسلمان و مظلوم و مستضعف 
جهان، مرگ حکومت های دیکتاتوری و خودخواه و ظالم را جشن 
خواهن��د گرفت. اال ان ح��زب اهلل هم الغالبون. به یقین خداوند به 

وعده های خود عمل خواهد کرد؛ و آن روز نزدیک است. 
ش��اید آن روز ک��ه ام��ام کبیرمان خمینی ب��زرگ می فرمود: 
»س��نگرهای کلیدی جه��ان را فت��ح خواهیم ک��رد«؛ برخی که 
پیش��روی های صدامیان را در مرزهای ایران می دیدند، می گفتند: 

امام چه می فرماید؟!
آن روز عاشقان امام بر توسعه قدرت اسالم در جهان ایمان 
داش��تند. امروز نیز همانان و حامیان و پیروان خامنه ای بزرگ 
باور دارند که خون مظلومان مصر و فلس��طین و عراق و لبنان 
و تمامی سرزمین های اسالمی به بار خواهد نشست و ثمره آن 
شکست دس��ت های پنهان پشت صحنه و استقرار نظام دینی 
در کش��ورهای اسالمی اس��ت، حقیقتی که جهان را به عرصه 
آرامش خواهد برد و جش��ن سقوط مستکبرین و جهانخواران 

را شکل خواهد داد.

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت بهره برداری تولیدو انتقال آب جنوب ش��رق و یا نمایندگان قانونی 
آنان دعوت به عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت که در راس ساعت 9 روز شنبه 
1392/6/16 در مح��ل ش��رکت واقع در جاده کوت عبداهلل- تصفیه خانه ک��وت امیر برگزار می گردد حضور به 

هم رسانند.
هیئت مدیره شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق

دستورجلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد 
سال مالی منتهی به 1391/12/30، 2-بررسی وتصویب ترازنامه وحساب سود و زیان مربوط به عملکرد 

سال منتهی به 1391/12/30، 3-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی 1392/12/29
 4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهره برداری 
تولید و انتقال آب جنوب شرق )سهامی خاص(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن درنظر دارد، 
به منظور احداث و تعمیرات و نگهداری پروژه های آموزشی، درمانی و 
بهداشتی خود از بین شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت 
در رش��ته های ابنیه و تاسیس��ات در پایه های مختلف برای تهیه لیست کوتاه 

بمدت دو سال دعوت به همکاری نماید.
لذا ش��رکت ها و پیمان��کاران متقاضی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه 
مورخ 92/6/18 فرصت دارند به همراه مستندات کافی برای تحویل رزومه کاری 
به معاونت توس��عه دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی گیالن 
)دبیرخانه( واقع در رشت- خیابان پرستار مراجعه تا پس از ارزیابی و در صورت 

احراز شرایط مقتضی در مناقصات و واگذاری های دانشگاه دعوت گردند.

فراخوان شناسایی 
پیمانکار

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان گیالن 
نوبت دوممعاونت توسعه مدیریت و منابع

در اجرای ماده 47 الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه 
سهام ش��رکت از بانام به بی نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
بعمل می آید، از تاریخ انتش��ار این آگهی به مدت 60 روز نس��بت به 
تبدیل س��هام خود به مرکز شرکت به آدرس: تهران خیابان پاسداران 
نرس��یده به میدان نوبنیاد نبش بهارس��تان هش��تم پالک 566 طبقه 

سوم مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت که پس از انقضای مدت مذکور برابر تعداد س��هامی که 
تبدیل نش��ده اس��ت س��هام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری 

خواهد شد.

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام
 به بی نام در رعایت ماده 47 الیحه 

اصالحی قانون تجارت با توجه به تصویب 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/4/22

هیئت مدیره شرکت تندرصحرا

آگه��ی مزایده منزل س��ازمانی مربوط به س��ازمان تعاون 
روس��تایی چاپ ش��ده در روزنامه کیهان شماره 20650 

مورخ 92/5/15 ابطال گردید.

ابطال آگهی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

شماره فراخوان: 48355152

موضوع فراخوان: تهیه و اجرای س��یویل و س��اخت اتاقک های ایزوله روی تابلوهای اینورتر )VFC( و پانل های R3 در 
ناحیه نورد گرم شرکت فوالدمبارکه

مبلغ برآورد: 3،000،000،000 )سه میلیارد( ریال
مدارک الزم: تکمیل و ارائه فرم های خود اظهاری ارزیابی کیفی به همراه مستندات و سوابق شرکت در زمینه موضوع فراخوان

نح�وه دریافت فرم های ارزیابی کیفی: س��ایت ش��رکت ف��والد مبارک��ه )www.mobarakeh-steel.ir( � خرید و 
تأمین کنندگان� خرید� مدیریت قراردادهای خرید�پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران� پیمانکاران نصب و راه اندازی

نحوه ارسال مدارک توسط متقاضیان شرکت در مناقصه:
ارس��ال از طری��ق آدرس: اصفه��ان75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان- کدپس��تی 8388111131 ش��رکت فوالد مبارکه 

ساختمان مرکزی واحد قراردادهای خرید خدمات )کارشناس کد148(
توضیحات: 1 - مدارک متقاضیان می بایست به صورت CD و با فرمت PDF ارسال شود.

2 - اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی، برای شرکت های تأیید شده ارسال خواهد شد.
مهلت ارسال مدارک: 1392/6/10

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

درصورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن های 4371-4374 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن3645- 0335543 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان    تماس حاصل فرمایید.

        )کد آگهی: ر- 92110(

آگهی حصر وراثت
آق��ای محمدعلی ش��هرت عظیمی ن��ام پدر محمدجعفر بشناس��نامه 
640 صادره از مس��جد س��لیمان درخواستی بخواس��ته صدور گواهی 
حص��ر وراثت تقدی��م و توضیح داده ک��ه پدرم مرح��وم محمدجعفر 
ش��هرت عظیمی شوش��تری بشناس��نامه 6115 صادره شوش��تر در 
تاری��خ 1382/7/30 در اهواز اقامتگاه اهواز ف��وت ورثه اش عبارتند از 
1 - متقاضی فوق الذکر 2 - کاظم عظیمی شوشتری به شماره شناسنامه 
13 صادره از شوش��تر 3 - احد عظیمی به شماره شناس��نامه 25639 
صادره از شوشتر 4 - غالم حسین عظیمی شوشتری به شماره شناسنامه 
5173 ص��ادره مسجدس��لیمان )همگی پس��ران متوف��ی( 5 - نرگس 
عظیم��ی به شماره شناس��نامه 2264 صادره شوش��تر )دختر متوفی( 
6 - خاتون جان یدید به شماره شناسنامه 500 صادره از شوشتر )همسر 

متوفی( والغیر طبق دادخواست تقدیمی بشماره 433/383/92
این��ک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
و هر وصیت نامه بجز س��ری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
فیروز کیانپور اتابکی 
 قاضی شعبه 383 شورای حل اختالف مجتمع 
شماره یک اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای حمید ش��هرت اس��فندی نام پدر علی بشناسنامه898 صادره از 
اهواز درخواس��تی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که پدرم مرحوم علی ش��هرت اسفندی بشناسنامه 3 صادره آباده 
بخش مرکزی در تاریخ 90/9/18 در ش��هر اهواز اقامتگاه دائمی خود 
فوت ورثه اش عبارتند از: 1 - حمید اسفندی فرزند علی به ش ش 898 
صادره از اهواز 2 - وحید اسفندی فرزند علی به ش ش 1866 صادره از 
اهواز 3 - فرض اله اسفندی فرزند علی به ش ش 1451 صادره از اهواز 
)پس��ران متوفی( 4 - طوبی اسفندی فرزند علی به ش ش13 صادره از 
آب��اده بخش مرکزی 5 - منیژه اس��فندی فرزند علی به ش ش 4242 
صادره از آباده بخش مرکزی 6 - مریم اس��فندی فرزند علی به ش ش 

658 صادره از اهواز )دختران متوفی( والغیر ورثه دیگری ندارد.
این��ک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع
 شماره3 اهواز - داودی

در پرونده کالس��ه 920026/ اجرائی ش��عبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا به پرداخت 91/253/528 تومان و هزینه دادرسی شرکت 
اهواز فانوس محکوم  اس��ت در حق مصطفی اکبری رحیمی لو و نیم عش��ر دولتی در صندوق دولت کارسازی نماید که محکوم له جهت استیفای حقوق 
خود بدوا تقاضای توقیف و فروش اموال غیرمنقول محکوم علیه به ش��رح و میزان کارشناس��ی ذیل را نموده اس��ت که این اجرا قصد دارد در مورخ 
92/6/18 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل شعبه اجرای احکام شعبه قدیم حقوقی دادگستری بویین زهرا از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش 
برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در مزایده حضورا 
شرکت نمایند و خریدار می بایستی مبلغ ده درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تأیید مزایده مبلغ ده درصد 
واریزی به خریدار مس��ترد خواهد ش��د و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حس��اب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف 
نماید مبلغ ده درصد پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت 
مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء میگردد چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان 

مزایده برگزار خواهد شد. اموال به پیوست لیست ضمیمه می باشد.

ارزش تقریبی کل به ریالتعدادمشخصات فنی دستگاهردیف
13/500/000گرمکن الکترود oven electrod به همراه الکترودهای نمره 3 و یک عدد گرم کن کوچک1
2    Model: IRT 600 )DC( 600 ساخت شرکت ایران ترانسA 112/000/000دستگاه جوش
3TP52-533 12/500/000کپسول زرد رنگ استیلین
4Econ2-150/wob/43739 11/500/000شیر فلکه
1500/000جک5
1200/000فرغون6
1500/000جک7
8100/000آچار تخت8
22/880/000رادیاتور شوفاژ 12 پره )ایران رادیاتور(9
24/320/000رادیاتور شوفاژ 18 پره )ایران رادیاتور(10
716/800/000رادیاتور شوفاژ 20 پره )ایران رادیاتور(11
12Ama electrod 15600/000الکترود آما
1700/000صندلی 6 عدد- میز 2 عدد- فایل چوبی 1 عدد )مستعمل(13
11/000/000تابلو برق همراه 3 گروه فیوز 3 فازه کلید فیوز )مستعمل(14
کانکس )اطاقک( سیار ساخت شرکت شانا ماشین 15

2/5m × 6m × 2/30M به ابعاد
130/000/000

1700/000ضایعات داخل کانتینر از قبیل لوله های داربست و اجاق گاز و سیم بکسل و غیره16
77/800/000جمع کل

)آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم(

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا - کاشی

در پرونده کالسه 920025/ اجرائی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا به پرداخت 134/735/756 تومان و هزینه دادرسی 
ش��رکت اهواز فانوس محکوم اس��ت  در حق شهرام خیری و نیم عشر دولتی در صندوق دولت کارس��ازی نماید که محکوم له جهت استیفای 
حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و فروش اموال غیرمنقول محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که این اجرا قصد دارد 
در مورخ 92/6/20 از س��اعت 8 الی 9 صبح در محل ش��عبه اجرای احکام شعبه قدیم حقوقی دادگستری بوئین زهرا از طریق مزایده عمومی 
اموال ذیل را بفروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا 
بازدید و در مزایده حضورا شرکت نمایند و خریدار می بایستی مبلغ ده درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یکماه 
به حس��اب س��پرده دادگستری واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و 
در صورت عدم تأیید مزایده مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر 
به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ ده درصد پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت 
ضبط و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داش��ت. مراس��م مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء می گردد چنانچه روز 

مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد. اموال به شرح لیست پیوستی

ارزش تقریبی کل به ریالتعدادمشخصات فنی دستگاهردیف
21/440/000رادیاتور شوفاژ 12 پره با مارک ایران رادیاتور1
12/160/000رادیاتور شوفاژ 18 پره با مارک ایران رادیاتور2
614/400/000رادیاتور شوفاژ 20 پره با مارک ایران رادیاتور3
1200/000فرغون بدون چرخ و الستیک4
5Model:IRT600 600 مدلA با مارک ایران ترانس DC 112/000/000ترانس جوش
11/000/000گرم کن الکترود تقریبا 50 لیتری6
12/500/000کپسول استیلن زرد رنگ7
2800/000جک دستی8
15600/000الکترود آما9
102-150/wob/43739 11/500/000شیر فلکه
3750/000چرخ با پایه11
21/000/000قالب ورق گیر12
3280/000بیل همراه دسته چوبی13
250/000دسته بیل چوبی14
501/500/000شیلنگ هوابرش )مستعمل(15
550/000آچار سنگ16
330/000گونیا17
1500/000پمپ آب تکفاز A 3/9 همراه لوله18
192/4m × 6m × 2/30m 150/000/000کانتینر به ابعاد

90/760/000جمع کل

)آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول(

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا - کاشی


