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بیعالقگی آشکار آقای حسین روحانی به بازیافت تشکیالت
حزب از دست رفته و فراموش شده اصالحات در کشور ترس
فزاینده از مرگ حتمی سیاسی تاریخی را در میان تجددگرایان
غرب زده در ایران همهگیر کرده اس��ت .بهنظر میرسد تصور
تجددزدگان چنین است که کسی از نقشه ولی نعمت آنها در
ایران مطلع نیس��ت به جز حسین شریعتمداری! پس تنها راه
نجات از زبالهدان تاریخ را در آبکش��ی سیاس��ی رهبر جهانی
شدهش��ان «محمد خاتمی» میبینند .از همین رو ابتدا پروژه
مضحک «توابس��ازی» را در پیش گرفتند و خبرس��ازی در
پیرامون «عفو سیاس��ی خاتمی» را با واسطهگری روزنامههای
زنجیرهای اجرایی ساختند .تجددزدگان روی ظرفیت «فراموشی
ملت و دس��تگاههای نظارتی» حسابی ویژه باز کرده بودند اما
کماکان چشمشان به دست ارباب بود تا بلکه طرح «گفتوگوی
تمدنها» مجددا ً در کوران نقشه صلح جهانی به عنوان مقدمه
ضروری تش��کیل حکومت جهانی در سال  2025مورد توجه
بنیادهای فراماسونری قرار گیرد.
اینجاست که تازه هدف از نامهنگاریها و چانهزنیها روشن
میشود ...دیگر خاتمی س��ربازی شده بود از مجموعه سربازان
جریان جهانیسازی اجباری که به واسطه فرمان ارباب ،وظیفه
گ افروزی در خط مقدم مبارزه با تمدن اسالمی را به عطا اهلل
جن 
مهاجرانی واگذار کرده بود .به این ترتیب تجددگرایان غربزده به
دنبال مدرنیزه کردن جامعه اسالمیَ ،علَم سکوالریزم را با تأخیر
پنجاه س��اله نسبت به دنیای مدرنیته در ایران بلند کردند و در
این راه ،نهایت بیسلیقگی را با ترجمه کلمه به کلمه واژگان این
نحله ورشکسته و از مد افتاده غربی بدون کوچک ترین نوآوری
به نمایش گذاردند .البته مشکل از دستگاه فکری امثال سروش و
خاتمی نبود که کار به «انقالب مخملی» کشید؛ بلکه اشکال کار
از شناخت ابتدایی و بسیار ضعیف اتاق جنگ دشمن در بنیادهای
بیفکری بود که س��وروس و شارپ و دیگران با بودجه راکفلرها
اداره کنن��ده آن بودند .جنگ طلبانی که گمان میکردند ایران
جایی شبیه شوروی سابق است و با صرف چند صدمیلیون دالر
و یک برنامهریزی ده بیست ساله میتوان پرچمدار جهان جدید

* پرده نهایی تئاتر نئوکانهای جنگطلب آمریکایی
درعین سرخوشی و امید به پیروزی حتمی در 1388
کلید خورد .فارغ از این که این فتنهگران غرب زده
بودند که در مسلخ ،رقص خون آخر را مقابل ارباب
اجرا میکردند.
را خلع سالح ایدئولوژیک که هیچ ،بهطور کامل براندازی کرد!
ب��ه این ترتیب پرده نهایی تئات��ر نئوکانهای جنگطلب
آمریکایی درعین سرخوشی و امید به پیروزی حتمی در 1388
کلید خورد .فارغ از این که این فتنهگران غرب زده بودند که
در مسلخ ،رقص خون آخر را مقابل ارباب اجرا میکردند .حال
آنها که تا دیروز در «مؤسسه آینده» و «بنیاد باران» و صدها
س��ازمان غیردولتی دیگر ب��ه افتخار ب��رادران راکفلر «هورا»
میکشیدند و دوران اسالم محمدی و حسینی را پایان یافته
میپنداشتند از فراموش��خانههای لندن و لسآنجلس یا کنج
بند  209اوین چش��م به راه بازی بدون توپ خاتمی ماندهاند،
راستی چرا خاتمی؟! مثال چرا کسی امیدی به کروبی ،موسوی
یا حتی موسوی خوئینیها ندارد؟
برای روشن شدن پاسخ این سؤال باید صحنه بازی جدید

آگهی مناقصه عمومی
خرید تجهیزات پزشکی

*مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)

*موضوع مناقصه :خرید یک دستگاه مخزن دوجداره اکسیژن مایع
بظرفیت تقریبی  16000لیتر از یکی از شرکتهای دارای صالحیت،
توانمند و دارای مجوز فروش از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت
بهداشت.
*محل دریافت اوراق( :دبیرخانه مجتمع از تاریخ  92/6/26لغایت
 1392/6/30واریز مبلغ  200/000ریال به حساب شماره 27619003/35
نزد بانک ملت شعبه هجرت کد شناسه  7049به نام مجتمع آموزشی
درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
*مهلت ارائه پیشنهادات (تحویل پاکات) :ساعت  14روز 3شنبه
مورخ 1392/7/9
*میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه:
-1سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  500/000/000ریال فقط بصورت
فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی به نام مجتمع آموزشی درمانی حضرت
رسول اکرم(ص)
*پرداخت هزینههای چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
*مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.

روابط عمومی مجتمع آموزشی
درمانی حضرت رسول اکرم(ص)

آدرس :خیابان ستارخان -خ نیایش -تلفن 64352248

اجرائیه

مش��خصات محکوم له :نام :محمد ،نامخانوادگی :فنائیان مقدم خباز ،نام پدر :رجبعلی ،نش��انی :کرج
جاده مالرد گلستان  62پ86
مشخصات محکوم علیه :نام :انشاله ،نام خانوادگی :پورمحمد حکم ،نام پدر -:نشانی :کرج جاده مالرد
خ صاحبالزمان بلوار طالقانی سوپر سبز
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209972611600327
محکوم علیه محکوم اس��ت به تنظیم س��ند رس��می انتقال یک دستگاه س��اختمان ویالیی به پالک
ثبت��ی  163/23355مف��روز  2162و پرداخت هزینه دادرس��ی در حق محکومل��ه هزینه اجراییه به
عهده محکوم علیه میباشد.
رئیس شعبه  16دادگاه حقوقی کرج -گلمحمدی
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه شانزده دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج
محک��وم علی��ه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه -1 :پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا
بموق��ع اجرا گذارد -2 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالی معرفی کند که اجرای حکم
و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود رابه قس��مت اجرا تس��لیم کند .اگر مالی ندارد صریحاً
اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و
پرداخ��ت محکومب��ه بودهاید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات
حبس از  61روز تا 6ماه محکوم خواهید ش��د -4 .عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده  34اجرای
احکام مدنی میباش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  10آبان  1377توجه نمائید.

آگهی تصمیمات شرکت ایوانیک
دگوسا ایران سهامی خاص
به شماره ثبت 12469
و شناسه ملی 10100482257

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه مورخ
 92/2/4شرکت مزبور که در تاریخ  92/3/1واصل گردید

* آنها که تا دیروز در «مؤسسه آینده» و «بنیاد
باران» و صدها سازمان غیردولتی دیگر به افتخار
برادران راکفلر «هورا» میکشیدند و دوران اسالم
محمدی و حسینی را پایان یافته میپنداشتند از
فراموشخانههای لندن و لسآنجلس یا کنج بند 209
اوین چشم به راه بازی بدون توپ خاتمی ماندهاند.

سنت گرایی
و مدرنیسم
دو لبه یک قیچی

دشمن و جبهههای جدید باز شده
و پ��س از شکس��ت اصالحات را
مرور کنیم .امروز به وضوح آشکار
ش��ده که تالش جریان مدرنیسم
برای حذف دین از زندگی بش��ر
در پایان قرن بیس��تم با شکستی
قطعی روبه رو شد جرا که فرض
مجریان این جریان جهانی چنین
بود که مقولهای به نام «دین» فارغ
از نام آن به قرن بیست و یکم راه
نخواهد یافت و بش��ر مدرن از هر
نوع ایده پرس��تشگرایانهای آزاد
باشد .اما نهایت این نسخه جهانی
به سرگشتگی انسان مدرن و رشد
روزافزون و بیرویه عالیق مذهبی

و خداگرایانه بش��ریت انجامید .برای جهت دادن و خلع سالح
م��وج جدید که اتفاقا بخش بزرگی از آن به نفع اس�لامگرایی
سنگینی میکرد طرحهایی به روزرسانی شده از آستین مدیران
جهانیسازی بیرون خزید.
نخس��ت طرح بزرگ اش��اعه عرفانه��ای کاذب به عنوان
پاسخی دمدستی و سریع برای رفع تشنگی معنوی جهانی .دوم
طراحی و معرفی دین نوین جهانی به عنوان مسیری انحرافی که
پتانسیل جلوگیری از پیروزی نهایی اسالمگرایان پس از واقعه
جنگ تمدن ها را داراست .الزم به ذکر است پیشبینی پیروزی
نهایی اسالم پس از جنگهای آخرالزمانی و در آخرین مرحله
از آنچه غربیهایی مانند برنارد لوئیس آن را «جنگ تمدنها»
میخوانن��د حاصل تئوریپردازیهای همین اندیش��کدههای
غربی است کما اینکه پیشگوییهای آنها با روایت آخرالزمانی
مسلمین مشابهتهایی نیز دارد.
دین جهانی چیست؟
دین جهانی ملغمهای از فلس��فه س��نتگرایانه اس�لامی-
مسیحی ،عرفان یهودی کابالیستی ،معارف بودایی و هندوئیسم
با رنگ ش��یعه باطنی اسماعیلیه است که شباهتهای زیادی
با «تئوسوفیسم» داردکه فرقه مریمیه به نمایندگی فراماسون
صاحب رتبه حس��ین نصر اکنون داعیه دار آن اس��ت .هزینه
پرداخت مرحله به مرحله و رشد و بلوغ این اندیشه را انگلیسیها
در طول سالیان دراز داوطلبانه پرداخت کردهاند اما جهانی شدن
آن مستلزم «پذیرش داوطلبانه مردمی» است1.

کالسه پرونده اجرائی /27/92 :اجرایی
مشخصات محکومله :نام :رضا نامخانوادگی :حیدری
نام پدر :حسین
نش��انی محل اقامت :هفتکل  -ک ش��هداء خیابان ش��هید
درافشان
مشخصات محکومعلیه :نام :فرهاد نامخانوادگی :عمیرات
نام پدر :عبدالس��اده نش��انی محل اقام��ت :مجهولالمکان
محکومبه :بموجب دادنامه شماره 20/3/92مورخ 92/3/11
ش��ورای ح��ل اختالف ش��ماره  3ح��وزه قضای��ی هفتکل
محکومعلیه فرهاد عمیرات محکوم به انتقال س��ند رسمی
یکدستگاه موتورسیکلت در حق محکومبه آقای رضا حیدری
شده است.
ش��ایان ذکر است نوع موتورس��یکلت تالش  125به شماره
پالک  9456اهواز 9-میباشد.
به اس��تناد ماده  33قانون ش��وراهای ح��ل اختالف محکوم
علیه مکلف است پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن
را بموق��ع اجرا بگذارد و یا ترتیب��ی برای پرداخت محکومبه
و ی��ا انجام تعهد و مفاد رأی بده��د در غیر اینصورت طبق
قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام
دادگستری صورت میپذیرد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع مرکزی شهرستان هفتکل
جرفیپور

شماره درخواست9210462512800035 :
شماره پرونده9209982512800295 :
شماره بایگانی شعبه920319 :
تاریخ تنظیم1392/5/29 :

خواهان امیرعباس آس��ودگان دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان جواد
میرزاحسینی و سیدجواد رضوی به خواسته تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول
(تنفیذ بیع) و اثبات مالکیت (مالی) و الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک
و مطالبه خس��ارات دادرس��ی و هزینه کارشناس��ی و پرداخت حقالوکاله
تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان قم نموده که جهت رس��یدگی به
ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگس��تری شهرستان قم واقع
در ق��م -خیاب��ان س��احلی -جنب زندان س��احلی -دادگاهه��ای حقوقی
شهرستان قم -طبقه اول -شعبه هشتم دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع و
به کالس��ه  9209982512800295ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1392/7/23و ساعت  11تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر
آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
شعبه هشتم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان قم
محمد بیات بخشی

قم -خیابان ساحلی دادگاههای حقوقی شهرستان قم -طبقهاول-
شعبه هشتم دادگا ه عمومی (حقوقی)

آگهی تصمیمات شرکت مرکید

رس��ید .زهرا مطلبزاده ش��ماره ملی  0046217002به

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور فوقالع��اده مورخ

سود و زیان س��ال مالی منتهی به  91/10/11به تصویب

و شناسه ملی 10101666279

س��مت بازرس اصلی و عبدالمجید محالتی ش��ماره ملی

 91/11/25ش��رکت مزبور که در تاریخ  91/12/23واصل گردید موارد

 0047333960به س��مت بازرس علیالبدل برای مدت

ذیل به تصویب مجمع مزبور رس��ید :موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

* نقشه امروز دشمن براساس
ظرفیت «فیلسوفان سنتگرای
شرقی» طراحی شده است تا
عرفانهای کاذب و نفسانی را به
جای شریعت بنشانند .پس به کمک
برخی روحانیون نامآشنا که از
مشهورترین دانشگاهها و حوزههای
اسالمی فارغالتحصیل شدهاند از
پویا شدن فقه اسالمی جلوگیری
کرده و به نام گفتوگوهای تقریبی
مذاهب جلسات مولویشناسی
برگزار میکنند آن هم با قرائتی
هدفدار از مولوی.

پارس��یان به ش م  10100525185به س��مت بازرس اصلی و وهاب
صباغپور آذریان به ک م  0081578032به س��مت بازرس علیالبدل
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

محمد هشام قبانی قطب صوفی فرقه نقشبندیه در کنار پرنس چارلز شاهزاده انگلستان

برای فراهم س��ازی چنی��ن فرصتی نیاز به ایجاد اصالحات
دینی در ادیان ابراهیمی وجود دارد .نام این طرح «پروژه اصالح
دینی و تغییر شکل مذهب» است .تفکیک اسالم به نوع پیشرو و
طالبانی نیز ساخته و پرداخته متفکرین پشت پرده اجرای همین
طرح است .به قول محمود صدری جامعهشناس ضدانقالب مقیم
آمریکا «همه این افراد و بسیاری دیگر مانند عبداهلل گل ،اردوغان،
فتحاهلل گولن ،طارق رمضان و ...چهرههای سرشناس این چالش
مقدس عهد جهانی معاصر هستند 2».هرچه آتش سلفیگری و

برگ اجرائيه

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

این ایده جهانی ب��ه هیچوجه از جنگ تمامعیار میان ادیان و
تمدنهای فعلی اس��تقبال نمیکنند چرا که ش��انس پیروزی
خود را در مقابل هزار س��ال اندیش��ه شرقی بسیار کم ارزیابی
کردهاند .اینجاس��ت که «گفتوگوی تمدنها» در سایه طرح
«صلح جهانی» میتواند زمینهساز برخورد نزدیک شرق و غرب
و در نتیجه بهرهبرداری از فرصت های حتمی پیش آمده باشد.
پس هدف غرب از حمایت از طرح گفتوگوی خاتمی که
به اعتقاد کارشناس��ان داریوش شایگان مشاور فرح نیز مدعی
طرح اولیه آن است تالش برای هموارسازی مسیر پذیرش بدون
مقاومت دین و فرهنگ جهانی در جوامع شرقی اسالمی است.
حسین نصر به حضور سه جریان در جوامع اسالمی معتقد است
«الف) مهدیگرایی یا حرکتهای عیسی باوری .ب)اصالتگرایی
یا بنیادگرایی .ج)جریانهای مدرن و تجددخواهی مثل ترکان
جوان و یا لیبرالیسم عربی».
وی معتقد اس��ت «تصوف» مس��یری اس��ت ک��ه اعتدال

حسین نصر قطب جدید فرقه مریمیه شاذلیه در کنار محمد هشام قبانی

موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید :ترازنامه و حساب

جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.

 nسیدعلی شهیدی

رقص خون غربزدگان

سهامی خاص به شماره ثبت 123139

یک س��ال انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان

2526

جنگهای طایفهای درونی میان مسلمانان ،هندوها ،بوداییها و
مسیحیان و احیانا درگیریهای کوچک منطقهای میان پیروان
ادیان متفاوت شعلهور شود راه برای جریان اصالحطلب گشوده
خواهد ش��د .به نظر می رسد آنچه در مصر و ترکیه و سوریه و
بعضا لبنان و پاکستان و افغانستان و میانماز و کشمیر امروز در
جریان است از همین دست درگیریها باشد.
کما اینکه پیش از این گفته شد متفکرین شیطانی پشت

را ب��ه این مجموع��ه باز خواهد گرداند ».ح��ال امروز به لطف
مقاالت بهمن.ش در ویژهنامه «کیش مهر» خوب میدانیم که
تجددزدگان فرورفته در انگیزشهای مدرنیته چرا نگران حذف
همیشگی از عرصه قدرت هستند .نقشه امروز دشمن براساس
ظرفیت «فیلس��وفان سنتگرای شرقی» طراحی شده است تا
عرفانهای کاذب و نفس��انی را به جای شریعت بنشانند .پس
به کمک برخی روحانیون نامآشنا که از مشهورترین دانشگاهها
و حوزههای اس�لامی فارغالتحصیل ش��دهاند از پویا شدن فقه

* دین جهانی ملغمهای از فلسفه سنتگرایانه
اسالمی -مسیحی ،عرفان یهودی کابالیستی ،معارف
بودایی و هندوئیسم با رنگ شیعه باطنی اسماعیلیه
است که شباهتهای زیادی با «تئوسوفیسم» داردکه
فرقه مریمیه به نمایندگی فراماسون صاحب رتبه
حسین نصر اکنون داعیه دار آن است.

فریتهوف شوآن؛ پیر و مراد حسین نصر و از بنیانگذاران فرقه مریمیه شاذلیه

اسالمی جلوگیری کرده و به نام گفتوگوهای تقریبی مذاهب
جلس��ات مولویشناس��ی برگ��زار میکنند آن هم ب��ا قرائتی
هدفدار از مولوی .در عین حال با روحانیت اصیل و انقالبی به
نام نحلههایی که خود مروج آن هستند میجنگند تا با اسالم
جهانی شده «فریتهوف شوان» -پیر و مراد حسین نصر و رهبر
فرقه ضاله «مریمیه ش��اذلیه» -که از قوانین ش��ریعت و فقه و
فقیه پاکیزه گشته به استقبال حکومت جهانی دجال بروند.
اینگونه می شود که متأسفانه تجددزدگان و تجددستیزان
نیز در تقدیر از «اعوانی» سنتگرا و مبلغ اندیشههای «حسین
نص��ر» و طریقت «مریمیه ش��اذلیه» هماهنگ کف میزنند و
جوایز همایش تقدیر از آثار برگزیده جهانی ش��دن را مش��ایی
به نزدیکان و دوس��تان جریان گفتوگوی تمدنهای خاتمی
تقدیم میکند .در عین حال همانها که امروز دست مشایی و
احمدی نژاد را به گرمی میفشردند برای پیروزی بر منحرفین
قصیده هم میسرودند! متأسفانه آقای احمدینژاد هم در این
بازی از خود سؤال نکرد چرا فالسفه و دیپلماتهای غربی برای
نقشآفرین��ی در همایش مدیری��ت جهانی مهدوی از یکدیگر
سبقت میگرفتند یا چطور شد که بیبیسی برای وی کاپشن
بهاری سفارشی تهیه کرد؟
کلید اش��تراک فتنه و انح��راف و حتی برخی مدعیان
اعت��دال در بازیهای کوچک و بزرگ سیاس��ت خالصه در
همین چند س��طر نیس��ت ،اما مهم این است که دشمن و
سربازان جهانیسازی در داخل و خارج مرزهای کشور بدانند
تنها یک حس��ین شریعتمداری در این کشور با آنها مبارزه
نمیکند .ما نه دیپلمات هستیم و نه سیاستمدار اما انقالبی
خواهیم ماند .ایمان مان به خضر از اطمینان موسی(ع) هزار
بار بیشتر اس��ت نه از تنگ گرفتن دایره اصول انقالبیمان
میهراسیم و نه از ریزشهای پیشرو! مالک تقوا و تدبیرمان
هم «احس��نت» گویی تجددس��تیزان یا «براوو» کشیدن
تجددزدگان نیس��ت .به همه س��ربازان دشمن تا روزی که
فرمانده فرمان ندهد امان میدهیم اما ش��کی نیست که از
هر حرکت دش��منان آگاهیم .این تازه ابتدای مبارزه است!
افشای طرح صلح بماند برای بعد!

آگهی مزایده /حراج شماره 92/5

ش�رکت مخابرات اس�تان فارس در نظر دارد نس��بت به فروش تعدادی از امالک مازاد خود به شرح جدول ذیل از طریق مزایده
عمومی یا حراج براساس مشخصات و دستورالعملهای موجود در اسناد به صورت یکجا و یا جداگانه اقدام نماید ،لذا از کلیه اشخاص
حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل میآید پس از نشر آگهی در ساعات اداری به اداره خرید و قراردادهای این شرکت واقع
در خیابان قصردش��ت -نبش ولیعصر(عج) -س��اختمان مرکزی شرکت مخابرات استان فارس -طبقه اول مراجعه و ضمن واریز مبلغ
 100000ریال (یکصد هزار ریال) به حس��اب ش��ماره  1567891005و کد شناسه  2400480508122بانک ملت شعبه سراسری
جام اسناد مزایده را دریافت (شرکتکنندگانی که اسناد را از طریق سایت دریافت مینمایند نیاز به واریز مبلغ فوق ندارند ).و پس
از بررسی کامل باتوجه به مفاد آن و تاریخهای قید شده کلیه صفحات اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت
خود حداکثر تا ساعت  15روز شنبه مورخ  92/7/13به نشانی مذکور واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمنا سایر جزئيات مربوط به مزایده در اسناد درج شده است.
ضمنا :اسناد مزایده بر روی پرتال این شرکت ( )WWW.SHIRAZTEL.CO.IRقابل دسترس میباشد.
 شرایط مزایده: .1مبلغ سپرده شرکت در مزایده  ٪4مبلغ کارشناسی.
شهرستان
نام ملک
ردیف
شیراز
 1امور مشترکین پیشاهنگ
شیراز
 2ساختمان نقلیه
شیراز
 3زمین
شیراز
 4امور مشترکین سعدیه
فسا
 5منزل مسکونی
فسا
 6منزل مسکونی
فسا
 7منزل مسکونی
فسا
 8منزل مسکونی
فسا
 9منزل مسکونی
زاهدشهر
 10زمین محصور
جهرم
 11زمین محصور
جهرم
 12زمین
خاوران
 13زمین و ساختمان
زریندشت
 14منزل مسکونی
زریندشت
 15منزل مسکونی
زریندشت
 16زمین
خنج
 17زمین
خنج
 18منزل مسکونی و زمین
ارسنجان
 19منزل مسکونی
ارسنجان
 20منزل مسکونی
ارسنجان
 21منزل مسکونی
ارسنجان
 22منزل مسکونی
ارسنجان
 23زمین
اوز
 24اداری
اوز
 25منزل مسکونی
اوز
 26منزل مسکونی
اوز
 27منزل مسکونی
الر
 28منزل مسکونی
فیروزآباد
 29منزل مسکونی
فیروزآباد
 30منزل مسکونی
فیروزآباد
 31منزل مسکونی
فیروزآباد
 32منزل مسکونی
فیروزآباد
 33منزل مسکونی
فیروزآباد
 34زمین
35

اداری

قادرآباد

پالک ثبتی
عرصه مترمربع اعیان مترمربع
1792/464
250
505/25
2029/1
1784
5197
2023
0
20510
821/11و19و25و26
186/4
قدرالحصه از عرصه مشاعی
3155/16446
120
250
3155/16446
120
250
3155/16446
120
250
3155/16446
120
250
3155/16446
120
250
 13222 / 330الی335
0
1222
1293/1
0
800
4388
52/5
2413
ندارد
50
4000
ندارد
120
400
ندارد
120
400
ندارد
.
1491
ندارد
0
692
ندارد
210
1228
ندارد
105
250
ندارد
105
250
ندارد
105
250
ندارد
105
250
10/2446
0
2351/55
ندارد
427
2590
ندارد
105
300
ندارد
105
300
ندارد
105
300
13878/1036
195
461/70
999/2584الی2580
105
241/25
999/2584الی2580
105
238/75
999/2584الی2580
105
241/25
99/2584الی2580
105
240
999/2584الی2580
105
238/75
999/2584الی2580
0
300
3200

180

  كيهان ورزشي
قديميترين

مجله ورزشي ايران
شنبه هر هفته
بصورت

سراسري منتشر ميشود

149/701

 .2تاریخ شروع فروش اسناد :از تاریخ انتشار آگهی.
 .3تاریخ پایان فروش اسناد :تا ساعت  15روز دوشنبه مورخ 92/7/1
 .4زمان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/7/13
 .5تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج روز یکشنبه مورخ  92/7/14ساعت  14اتاق کمیسیون معامالت
پیش��نهاددهندگان مکلف میباشند معادل مبلغ س��پرده شرکت در مزایده تضمینهای معتبر مطابق مقررات بصورت ضمانتنامه بانکی و یا
چک بانکی تضمینی در وجه شرکت مخابرات استان فارس تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.
 تذکر :به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده مخدوش ،سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

سپرده شرکت در مزایده قیمت کارشناسی
11.200.000.000
448.000.000
26.500.000.000
1.060.000.000
70.000.000.000
2.800.000.000
4.350.000.000
174.000.000
1.300.000.000
52.000.000
1.300.000.000
52.000.000
1.300.000.000
52.000.000
1.300.000.000
52.000.000
1.300.000.000
52.000.000
820.000.000
32.800.000
1.550.000.000
62.000.000
3.600.000.000
144.000.000
800.000.000
32.000.000
700.000.000
28.000.000
700.000.000
28.000.000
1.650.000.000
66.000.000
2.300.000.000
92.000.000
12.270.000.000
490.800.000
330.000.000
13.200.000
330.000.000
13.200.000
330.000.000
13.200.000
330.000.000
13.200.000
2.250.000.000
90.000.000
8.100.000.000
324.000.000
720.000.000
28.800.000
720.000.000
28.800.000
720.000.000
28.800.000
2.420.000.000
96.800.000
1.100.000.000
44.000.000
1.050.000.000
42.000.000
1.050.000.000
42.000.000
958.000.000
38.320.000
1.020.000.000
40.800.000
1.250.000.000
50.000.000
98.000.000

شرکت مخابرات فارس

2.450.000.000

کاربری
تجاری -اداری
تجاری -اداری
تجاری -اداری
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
زمین
زمین
زمین
زمین
مسکونی
مسکونی
زمین
زمین
مسکونی و زمین
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
زمین
اداری
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
اداری

آدرس
شیراز بلوار عدالت نبش خ رویسازی
شیراز بلوار مدرس کوچه 63
شیراز خیابان مثنوی کوچه 11زمین جنب سازمان میادین
شیراز میدان گلستان مجتمع گلستان طبقه اول
فسا فاز 2خیابان 30متری امام رضا(ع) منازل سازمانی مخابرات واحد1
فسا فاز 2خیابان 30متری امام رضا(ع) منازل سازمانی مخابرات واحد2
فسا فاز 2خیابان 30متری امام رضا(ع) منازل سازمانی مخابرات واحد3
فسا فاز 2خیابان 30متری امام رضا(ع) منازل سازمانی مخابرات واحد4
فسا فاز 2خیابان 30متری امام رضا(ع) منازل سازمانی مخابرات واحد5
زاهدشهر بلوار امام خمینی کوچه دارالقرآن
جهرم شهرک خارقان خیابان فارابی کوچه 10جنب محیط زیست
جهرم خیابان هاللاحمر (توحید) انبار مخابرات
خاوران ابتدای جاده سروستان فلکه ورودی دفتر مخابراتی قدیم
زرین دشت حاجیآباد خیابان سپاه کوچه مأمورسرا شماره یک
زرین دشت حاجیآباد خیابان سپاه کوچه مأمورسرا شماره 2
زرین دشت حاجیآباد خیابان سپاه کوچه مأمورسرا
خنج خیابان پاسداران کوچه  1روبروی مسجد اویس قرنی
خنج خیابان پاسداران نرسیده به چهارراه پاسداران قطعه  2و 3
ارسنجان بلوار شهید اسکندری خیابان بهشت قطعه 1
ارسنجان بلوار شهید اسکندری خیابان بهشت قطعه 2
ارسنجان بلوار شهید اسکندری خیابان بهشت قطعه 3
ارسنجان بلوار شهید اسکندری خیابان بهشت قطعه 4
ارسنجان بلوار بسیج خیابان شهدا سمت چپ
اوز مرکز تلفن شهری قدیم خ ملت نبش خ عبدالرحیم کمال
اوز خیابان ملت خیابان عبدالرحیم کوچه مدرسه شمسیزاده قطعه 1
اوز خیابان ملت خیابان عبدالرحیم کوچه مدرسه شمسیزاده قطعه2
اوز خیابان ملت خیابان عبدالرحیم کوچه مدرسه شمسیزاده قطعه 3
الر میدان طاووس بلوار فرهنگ خ فرهنگ 14بلوک یک پ3
فیروزآباد بلوار شهید بهزادی کوچه یک خیابان امام علی قطعه 1
فیروزآباد بلوار شهید بهزادی کوچه یک خیابان امام علی قطعه 2
فیروزآباد بلوار شهید بهزادی کوچه یک خیابان امام علی قطعه 3
فیروزآباد بلوار شهید بهزادی کوچه یک خیابان امام علی قطعه 4
فیروزآباد بلوار شهید بهزادی کوچه یک خیابان امام علی قطعه 5
فیروزآباد بلوار شهید بهزادی کوچه یک خیابان امام علی قطعه 6

توضیحات
سند عادی
سند دارد
سند دارد
سند دارد
سند تجمیع شده است سند مجزا ندارد
سند تجمیع شده است سند مجزا ندارد
سند تجمیع شده است سند مجزا ندارد
سند تجمیع شده است سند مجزا ندارد
سند تجمیع شده است سند مجزا ندارد
سنددارد طبق سند1500مترمربع میباشد.
واگذاری مسکن شهرستان نصب BTS
قرارداد اجاره موقوفه نصب BTS
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند عادی نصب BTS
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند دارد
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند دارد
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند عادی
سند عادی

قادرآباد -خیابان شهید قادر خسروی آموزشگاه ایثار

آگهی تغییر محل شرکت

پارس اسپیرال سهامی خاص
به شماره ثبت 82186

و شناسه ملی 10101268300

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  92/2/14محل

سند دارد

آگهی تغییرات شرکت

تهران پلاستر تاپس سهامی خاص
به شماره ثبت 215000

و شناسه ملی 10102563826

باستناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ

ش��رکت به تهران -بزرگراه رسالت شمسآباد کوچه فالح

 91/12/14ماده  40اساس��نامه به ش��رح مندرج در

پالک  70کدپستی  1671934313منتقل گردید.

صورتجلسه اصالح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

