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حضرتعالی حکم کنید تا من ...
2

على اكبر ناطق نورى در كتاب خاطرات خود از آن روزها مى گويد:  
»وقتى براى بار دوم مقام معّظم رهبرى به رياست جمهورى برگزيده 
شدند، بين ايشان و امام يك بحثى در مورد انتخاب نخست وزير بود، 
ايش��ان مى گفت اگر من رئيس جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزير 
هركسى را كه بخواهم، خودم بايد تصميم بگيرم و اين عالمت را هم 
امام ظاهرآ داده بودند كه خود ش��ما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا 

شدند«.9
پس از انتخابات، ايش��ان به مشهد رفته و سخنانى ايراد فرمودند 
كه حكايت از تمايل به تغيير نخست وزير داشت. از سخنرانى ايشان 
در مراس��م تنفيذ حكم رياست جمهورى در جماران نيز اين موضوع 

استنباط مى شد.
اّما پس از آن، 135 نفر از نمايندگان مجلس در نامه اى به حضرت 
امام)ره( با بيان اين كه »جريان خاص و گس��ترده و طيفى معلوم و 
مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهى مى كند«10  تهديد كردند 
ك��ه »چون دولت جديد تجربه و تالش و امكانات فراوان ترى ندارد و 
از داشتن اكثريتى قاطع در مجلس و بين مردم برخوردار نيست، به 
موفقيتهاى الزم دس��ت نخواهد يافت و درنتيجه كشور دچار بحران 

مى شود«.11 
حضرت امام خمينى)ره( نيز در 5 مهر 1364 در پاسخ به اين نامه 
مرقوم داش��تند :»با تش��كر از حضرات آقايان، اين جانب چون خود را 
موظف به اظهارنظر مى دانم، به آقايانى كه نظر خواسته اند، از آن جمله 
جناب حجه االس��الم آقاى مهدوى و بعضى آقايان ديگر، عرض كردم 
آقاى مهندس موس��وى را ش��خص متديّن و متعهد و در وضع بسيار 
پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مى دانم و در حال حاضر، تغيير 
آن را صالح نمى دانم. ولى حّق انتخاب با جناب آقاى رئيس جمهور و 

مجلس شوراى اسالمى محترم است«.12 
ناطق نورى درباره معرفى مجدد موس��وى مى گويد: »چند روزى 
كه گذشت، نظر امام عوض شد، علتش اين بود كه گويا آقاى محسن 
رضايى به عنوان فرمانده س��پاه خدمت امام رس��يده و گفته بود كه 
موقعيت آقاى موسوى در جنگ و بين جوانها به گونه اى است كه اگر 
ايشان نخست وزير نشوند، جنگ لطمه مى خورد. طبيعى است كه براى 
امام در آن روزها هيچ چيز حياتى تر از مسأله جنگ نبود، لذا بعد از 
گزارش محسن رضايى، لحن امام عوض شد . . . كم كم به حاج احمد 
آقا و ديگران فرمودند كه آقاى مهندس موس��وى معرفى شود. مقام 
معّظم رهبرى در مقام رئيس جمهورى در يك محذوريت عجيبى قرار 
گرفته بودند. از يك طرف احساس مى كرد از نظر شرعى و وظيفه به 
مصلحت كشور نيست مهندس موسوى را معرفى كند و از طرف ديگر 
نظر امام آقاى موسوى بود. بنابراين براى حضرت امام نامه اى نوشتند كه 
اگر حضرتعالى تشخيص مى دهيد كه بايد مهندس موسوى را معرفى 
كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولى 
من جواب ندارم. كسى را كه مصلحت نمى دانم، نخست وزير كنم، مگر 
اين كه حكم ولّى فقيه باالى سر او باشد. حضرتعالى حكم كنيد تا من 
ايش��ان را بگذارم، امام هم مى فرمودند: من حكم نمى كنم، من حرف 

خودم را مى زنم. بن بست عجيبى پيش آمده بود«.13 
هاش��مى رفسنجانى نيز در خاطرات خود در اين باره مى نويسد : 
»آيت اهلل خامنه اى تمايلى به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و 
نيز خواست امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفته اند 
 و اكنون حجت دارند ولى نمى خواهند از نظر امام تخلف كنند . . . نظر
آقاى خامنه اى اين اس��ت كه اينها خوب كار نكرده اند و جايز نيست 
دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان طوالنى بحث كرديم، ولى به 

نتيجه نرسيديم، مشكل عمده ايشان، اظهار نظر امام است . . .«.14 
در ادام��ه رايزنى ها به گفته على اكبر ناطق نورى، امام خمينى در 
دي��دار حضرات آيات محمدرضا مهدوى كنى، احمد جّنتى و محمد 

هاشمى رفسنجانى نيز در خاطرات خود در اين باره 
مى نويسد : »آيت اهلل خامنه اى تمايلى به نامزد شدن مجدد 

نداشتند و با اصرار ماها و نيز خواست امام پذيرفتند و 
همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفته اند و اكنون 

حجت دارند ولى نمى خواهند از نظر امام تخلف كنند . . . 
نظرآقاى خامنه اى اين است كه اينها خوب كار نكرده اند 
و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان 

طوالنى بحث كرديم، ولى به نتيجه نرسيديم«.

ناطق نورى درباره معرفى مجدد موسوى 
مى گويد:مقام معّظم رهبرى در مقام 

رئيس جمهورى در يك محذوريت عجيبى قرار 
گرفته بودند. از يك طرف احساس مى كرد از 
نظر شرعى و وظيفه به مصلحت كشور نيست 

مهندس موسوى را معرفى كند و از طرف ديگر 
نظر امام آقاى موسوى بود. بنابراين براى حضرت 
امام نامه اى نوشتند كه اگر حضرتعالى تشخيص 
مى دهيد كه بايد مهندس موسوى را معرفى كنم، 
حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت 
جواب داريد، ولى من جواب ندارم. كسى را كه 
مصلحت نمى دانم، نخست وزير كنم، مگر اين 

كه حكم ولّى فقيه باالى سر او باشد. حضرتعالى 
حكم كنيد تا من ايشان را بگذارم، امام هم 

مى فرمودند: من حكم نمى كنم، من حرف خودم 
را مى زنم. بن بست عجيبى پيش آمده بود.

مى گوي��د: »وقتى دولت وارد يك كارى مى ش��ود، براى دولت گران 
تمام مى شود، اين يك امر طبيعى است. بنابراين بهتر است كه دست 
مردم بدهيم و ما نظارت كنيم. از اين بهتر است كه دخالت كنيم .. . 
اگ��ر بخواهيم بگوييم كه بازرگانى خارجى به اين معنا كه هر معامله 
خارجى كه مردم مى خواهند بكنند، دولت بايد اين كار را انجام بدهد 
و متصدى آن اصال بايد دولت باش��د، دولتى باشد، اين همان اقتصاد 

كمونيستى است«.17 
اخت��الف در بين نمايندگان مجل��س دوم در موضوعات گوناگون 
روز به روز فزونى يافت. ش��هادت تعدادى از بزرگان و ش��خصيتهاى 
بانفوذ و متفكرى چون ش��هيد مطهرى، شهيد بهشتى و شهيد باهنر 
كه تا آن زمان عامل وحدت و همگرايى بين اعضاى جامعه روحانيت 
مبارز محسوب مى شدند، زمينه بروز اختالفات را بيشتر كرد. تا قبل 
از شهادت اين بزرگواران اگر اختالف نظر يا سليقه اى بين نمايندگان 
پيش مى آمد، با وساطت و توجيه آنان رفع كدورت مى شد و اين شهداء 
هم��گان را ب��ه وحدت و لزوم رعايت قانون و التزام به واليت فقيه فرا 

مى خواندند، اّما شهادت اين عزيزان وحدت بخش با توجه به تحوالت 
انقالب، موجب كمرنگ ش��دن وحدت بين نمايندگان و عميق شدن 
اختالف س��ليقه ها گرديد. اسداهلل بيات در اين باره مى گويد: »مادامى 
كه مرحوم شهيد بهشتى شربت شهادت ميل نكرده بود، ما اصال اين 
نوع قضايا را نداش��تيم و يا كم داش��تيم. بعد از آنى كه مرحوم شهيد 
بهشتى و امثال آقاى باهنر، مطهرى و ديگران اين گونه رفتند حتى در 
س��طح پايين تر، شهيد بزرگوار مرحوم محالتى و شهيد بزرگوار ديگر 
مرحوم شاه آبادى رفتند و شهيد شدند و كم كم تقريبآ نوبت به اين جا 

رسيد كه ما اين طورى تغيير بكنيم«.18 
اّما آنچه اوج اختالف در بين اعضاى جامعه روحانيت مبارز را بيش 
از پيش نشان داد، اختالف درباره ليست نامزدهاى انتخاباتى دوره سوم 
مجلس شوراى اسالمى بود. مسأله اى كه درنهايت به انشعاب تعدادى از 
اعضاى جامعه روحانيت مبارز و تشكيل مجمع روحانيون مبارز انجاميد.
در آس��تانه انتخابات مجلس س��وم، برخى از اسامى كانديداهايى 
كه از س��وى گروهى از اعضاى جامعه روحانيت مبارز پيشنهاد شده 
بود در جلسه شوراى مركزى جامعه روحانيت رأى نياورد. فخرالدين 
حجازى، هادى غفارى و سّيد محمود دعايى كانديداهاى پيشنهادى 
برخ��ى از اعض��اى جامعه روحانيت بودند كه در رأى گيرى ش��وراى 
مركزى جامعه روحانيت، اكثريت الزم را براى قرار گرفتن در ليست 
انتخاباتى جامعه روحانيت كسب نكردند.19  منطقى آن بود كه افراد 
ناراضى و پيشنهاددهنده )مهدى كروبى و طيف او( به خرد جمعى و 
تشكيالتى درون جامعه روحانيت مبارز احترام مى گذاشتند، اّما با توجه 
به اختالف ديدگاه و سليقه كه در گذشته به آن اشاره شد، اين رويداد 
را دس��تاويزى براى انش��عاب خود قرار دادند. آنها اين اقدام را دست 
برداشتن جامعه روحانيت مبارز از مسير اصلى خود يعنى حمايت از 
انقالبيون اصيل مى دانستند20  و بدين ترتيب به گفته سّيد على اكبر 
محتش��مى پور، سّيد محمد خاتمى و سّيد محمد موسوى خوئينى ها 
به ديدار مهدى كروبى رفتند و با جمع بنديهاى خود درباره عملكرد 
جامعه روحانيت مبارز، پيشنهاد انشعاب از آن و تأسيس يك تشكيالت 
روحانى مس��تقل از جامعه روحانيت مبارز را مطرح كردند. آن جا بود 

كه بحث انشعاب از جامعه روحانيت جدى تر شد.
اعضاى مؤسس مجمع روحانيون مبارز از آن جا كه فلسفه تشكيل 
خود را استمرار خط امام مى دانستند و آن را بارها در مصاحبه هاى خود 
و مجموعه بيانيه هاى مجمع اعالم كرده بودند، قبل از اعالم موجوديت 
رسمى ابتدا از طريق فرزند امام )حاج سّيد احمد خمينى)ره(( و سپس 
با مراجعه حضورى، موافقت شفاهى حضرت امام)ره( را براى راه اندازى 

تشكل جديد روحانى اخذ نمودند.
_______________________________

9- خاطرات على اكبر ناطق نورى، جلد دوم، ص 70.
10- نامه 135 نماينده مجلس دوم شوراى اسالمى به حضرت 

امام خمينى)ه(.
11- همان.

12- صحيفه امام)ره(، جلد 19، ص 393.
13- خاطرات على اكبر ناطق نورى، ج 2، ص 73.

14- رمز عبور )1(، ويژه نامه سياسى روزنامه ايران، ص 86.
15- خاطرات على اكبر ناطق نورى، ج 2، ص 75.

16- همان.
17- جامعه روحانيت مبارز از ش�كل گيرى تا انش�عاب، صص 
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18- مجمع روحانيون مبارز، صادق سليمى بنى، ص 64.

19- خاطرات على اكبر ناطق نورى، ج 2، ص 105.
20- رازهاى دهه شصت، ص 294.

يزدى با تأكيد بر عدم صدور حكم در اين مورد بيانى نزديك به اين 
مضمون داشتند كه من به عنوان يك شهروند اعالم مى كنم انتخاب 
غير از موسوى خيانت به اسالم است.15  ناطق نورى مى نويسد: »اين 
جمله را كه ايشان فرمودند، همه چيز روشن شد و واقعآ معلوم شد كه 
موضوع چقدر عمق دارد. پس از اين فهميديم نظر قطعى امام، مهندس 
موسوى است، در محل دفتر رياست جمهورى خدمت آقاى خامنه اى 
رفتيم و ماجرا را خدمت ايش��ان ش��رح داده و گفتيم اين ديگر حكم 
اس��ت. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اين 
كه ايشان مى فرمايند جز موسوى خيانت به اسالم است، حكم است. 
آقاى خامنه اى فرمودند براى من اتمام حجت شد. لذا تصميم گرفتند 

و مهندس موسوى را براى نخست وزيرى مجدد معرفى كردند«.16 
نمايندگان مجلس در جلس��ه علنى 179 مورخه 21 مهر 1364 
با  162 رأى موافق از 262 نفر حاضر در جلس��ه به نخس��ت وزيرى 
ميرحس��ين موس��وى رأى اعتم��اد دادند. اّما اين جلس��ه به يكى از 
موضوعات اختالفى نمايندگان تبديل ش��د. موافقان نخس��ت وزيرى 

مجدد موس��وى، مخالفان را متهم به مخالفت با ولّى فقيه كرده و به 
تخريب آنان پرداختند.

ولى 73 نفر مخالف و 26 نفر رأى ممتنع به ميرحسين موسوى كه 
درواقع مخالف محسوب مى شدند نظر ديگرى داشتند. از جمله مرحوم 
احمد آذرى قمى اظهاراتى را نس��بت به اوامر ولّى فقيه و تقسيم آن 
به مولوى و ارشادى بودن آن مى كرد كه همين امر دستاويزى براى 
تخريبشان قرار گرفت. اين افراد با توجه به ديدگاه اقتصادى موسوى 
كه به اقتصاد دولتى يا دولت س��االرى گرايش داشت با مطرح كردن 
مسأله مولوى و ارش��ادى بودن رهنمودهاى حضرت امام)ره( مدعى 
بودند كه صرفآ آن دسته از رهنمودهاى امام)ره( كه در قالب فرمان 
و حكم حكومتى صادر مى ش��ود، شرعآ الزم االجراست و توصيه هايى 
كه فاقد اين خصيصه باش��د و يا ام��ام)ره( اختيار تصميم گيرى را به 
نمايندگان مردم يا كس ديگرى سپرده باشد، شرعآ الزم االتباع نيست.

مسأله اختالف برانگيز نخس��ت وزيرى مجدد ميرحسين موسوى 
عالوه بر عملكرد ضعيف وى در گذش��ته، ريش��ه در اختالف ديدگاه 

اقتص��ادى نماين��دگان نيز داش��ت. در آن مقطع زمانى، خط مش��ى 
اقتصادى دولت ميرحسين موسوى مبتنى بر تمركزگرايى و تأكيد بر 
اقتصاد دولتى بود و همين مسأله، خط مشى طرفداران دولت و نظريه 
حاكميت بيشتر دولت بر اقتصاد و محدود كردن بخش خصوصى در 
اقتصاد بود. از سوى ديگر برخى چهره هاى شاخص در جامعه روحانيت 
مبارز بر اين اعتقاد بودند كه دولت بايد نقش ناظر و كنترل كننده در 
عرصه اقتصاد داشته باشد و الزم است به تدريج زمينه حضور بخش 

خصوصى در عرصه هاى مختلف اقتصاد بيش از پيش فراهم گردد.
آيت اهلل مهدوى كنى )دبيركل جامعه روحانيت مبارز( در اين باره 

آگهی تغییرات شرکت دیوار چینه خزر 
)سهامی خاص(

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخه 
92/6/13 ش��ركت ديوار چينه خزر )س��هامى خاص( به ش��ماره ثبت 
5771 و شناس��ه ملى 10720191608 تغييرات زير در شركت فوق 

ايجاد گرديده است:
1- آقاى آرمين پور على ماسوله فرزند اسحق به كدملى 2593940301 
به س��مت بازرس اصلى و خانم مرضيه حقش��نو جوه��كل به كدملى 
2739856997 به س��مت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى 

انتخاب شدند.
2- روزنامه كثيراالنتش��ار كيهان جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب 

شد.
3- آقاى ش��هرام ش��كريه به كدملى 0451113705 به سمت رئيس 
هيئت مديره و آقاى ش��اهين ش��كريه به كدملى 0452857279 به 
س��مت مديرعامل و نايب رئي��س هيئت مديره و خان��م زهرا مرادى 
صومعه سرايى به كدملى 2679040848 به سمت عضو هيئت مديره 

براى مدت دو سال تا تاريخ 94/6/13 انتخاب شدند.
4- مقرر گرديد كليه اس��ناد و اوراق تعهدآور از قبيل چك ، س��فته و 
غيره ب��ا امضاء مديرعامل به اتفاق رئيس هيئت مديره مجتمعا با مهر 
شركت معتبر اس��ت و ساير نامه هاى ادارى با امضاء مديرعامل با مهر 

فاطمه حسین زادهشركت معتبر است.
مسئول ثبت شرکت های رشت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقاى مجيد محبى داراى شناس��نامه شماره 467 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 920280/3 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهى حصر وراثت 
نم��وده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان صديقه كش��اورز على زاده 
بشناس��نامه ش��ماره 499 در تاريخ 1375/1/2 اقامت��گاه دائمى خود 

بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- اش��رف محبى ش.ش 240 ت.ت 1327، صادره از قزوين نس��بت 
با متوف��ى، دختر متوفى 2- فاطمه محب��ى ش.ش 36 ت.ت 1348، 
صادره از قزوين نسبت با متوفى، دختر متوفى 3- محمدصادق محبى 
ش.ش 383 ت.ت 1331، ص��ادره از قزوين نس��بت با متوفى، پس��ر 
متوف��ى 4- مجيد محب��ى ش.ش 467 ت.ت 1341، صادره از قزوين 

نسبت با متوفى، پسر متوفى
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتى درخواس��ت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركس��ى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باش��د از تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.

اين ش��ركت در نظ��ر دارد اقالم جدول ذي��ل را از طريق مناقصه خري��دارى نمايد لذا از ش��ركت هائى كه توانايى 
تأمين هر يك از كاالى ذيل را دارند درخواس��ت مى گردد ظرف مدت 10 روز از تاريخ نش��ر آگهى مراتب تمايل و 
همچنين مدارک و س��وابق كارى مرتبط از جمله توان مالى، ارزيابى مش��تريان قبلى، حسن شهرت، استانداردهاى 
تولي��د، نح��وه تضمين محصوالت )گارانتى( و ظرفيت توليد با اش��اره به ش��ماره تقاضاى مربوطه از طريق پس��ت 
و اع��الم آمادگ��ى را از طري��ق فاك��س 2229815-0631 و 61624458-021 به مديريت كاال اعالم تا نس��بت 
به ارس��ال اوراق اس��تعالم اقدام ش��ود. ارائه وديعه ش��ركت در مناقصه طبق جدول ذيل به همراه پيش��نهاد فنى 
و پاك��ت مال��ى الزام��ى و به منظ��ور ارزيابى كيفى مناقصه گران نس��بت به تكميل پرسش��نامه مندرج در س��ايت 
)WWW.ABADAN-REF.IR( اقدام ش��ود. بديهى اس��ت شركت پااليش نفت آبادان پس از بررسى اسناد و 
مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلى خود از شركتهاى واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت 
بعمل آورده و صرف اعالم آمادگى تعهدى را براى اين ش��ركت به وجود نخواهد آورد. ضمنا اولويت با كاالى توليد 
داخ��ل، نوع معامله ريالى، ميزان پيش پرداخت 25٪  در قب��ال ضمانتنامه بانكى و هم چنين 5٪ ضمانتنامه بانكى 

بابت حسن انجام كار دريافت و محل تحويل كاال انبارهاى پااليشگاه آبادان مى باشد.
آب��ادان:  پااليش��گاه  و وب س��ايت   WWW.SHANA.IR در ش��بكه  اي��ن ش��ركت  مناقص��ه  آگهى ه��اى 
)www.ABADAN-REF.IR( و همچنين پايگاه اطالع رسانى IETS.MPORG.IR و سامانه كشورى نظارت 

بر مناقصات و دستگاه هاى اجرائى WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤيت بوده.

آگهی مناقصه عمومی
92/C/12 :شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايرانشماره مناقصه

شركت پااليش نفت آبادان
 »سهامى عام«

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان

شماره مجوز: 280928

نوبت اول

مبلغ وديعه شركت 
در مناقصه به ريال

مقدار/
رديفشماره تقاضاشرح كاالقلم

18/000/0001BRC01-90-8950067/C1601
C1802/9232226-90-01اكسيژن اسكاونجر71/000/0001
C1803/9232225-90-01مورفولين106/000/0001
C1804/9250001-90-01مواد ضدخوردگى25/000/0001
26/000/0001LINE PIPE01-90-9050121/C1405
13/600/00014VETEC CONTROL VALVE01-90-9150043/C506
C1607/9132047-90-01شمش توخالى فسفر برنز گرد28/000/0001

م/الف 1/737

* مناقصه گذار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه لرستان
* موضوع مناقصه: موارد مندرج در جدول ذيل و با شرح جزئيات مندرج در اسناد مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران
منطقه لرستان

مبلغ تضمين/موضوع مناقصه
تاريخ تحويل جلسه توجيهىريال

پاكات
تاريخ بازگشايى 

شرايط اوليه مناقصه گرانپاكات

امور خدماتى، دفترى و نمازخانه 
بين راهى خرم آباد

 70000000
)هفتادميليون(

ساعت 9 
سه شنبه 92/7/9

ساعت 15 شنبه 
92/7/13

ساعت 14 شنبه 
92/7/27

كسب حداقل 60 امتياز ارزيابى كيفى و 
داراى صالحيت از اداره كار براى سال 92

* نوع تضمين ش�ركت در مناقصه: ارائه رس��يد وجه مبنى بر واريز مبلغ الزم جهت ش��ركت در مناقصه به حس��اب جام بانك ملت به ش��ماره 
92000351/88 با كد شناسه 35161 به نام شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه لرستان يا ارائه ضمانت نامه بانكى معتبر.

* آدرس و تلفن شركت و محل جلسات توجيهى و بازگشايى: خرم آباد، خيابان شريعتى )جنب اداره پست(، كد پستى 6818643847، صندوق 
پستى 568؛ ستاد شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه لرستان؛ تلفن پاسخگويى به ابهامات 2203026 و 2235850 آقاى مسعود بهارى

http://monaghese.niopdc.ir                             http://iets.mporg.ir     :آدرس هاى دستيابى *

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان
شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا( 

www.shana.ir

بدي��ن وس��يله ب��ه فريده غانمى و س��حر و س��روش 
سبحانى مجهول المكان اخطار و ابالغ مى گردد حميد 
س��بحانى فرزند اس��ماعيل دادخواستى بطرفيت شما 
مبنى بر ابطال سند به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى 
بن��در امام خمين��ى)ره( تقديم نموده كه به كالس��ه 
910437 ح ثبت و براى روز 1392/9/4 س��اعت 10 
صبح وقت رس��يدگى تعيين گرديده است لذا حسب 
تقاض��اى خواهان و دس��تور دادگاه به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتش��ار درج تا خوان��ده با مراجعه به 
دفتر اين دادگاه نس��خه ثانى دادخواست و ضمايم را 
دريافت و در جلسه رسيدگى مقرر حضور يابد در غير 
اين صورت ابالغ قانونى صورت گرفته و دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود.

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
وفق ماده 73

متصدى امور دفترى دادگاه عمومى
 بندرامام خمينى)ره(- حق دوست

س�ازمان عمران ش�هردارى س�منان درنظر دارد يك قطعه زمين با كاربرى و نشانى 
مندرج در جدول زير را از طريق مزايده به فروش برس��اند. لذا از كليه اشخاص حقيقى و 
حقوقى كه تمايل به خريد دارند دعوت مى شود ظرف مدت يك هفته پس از درج آگهى 
جهت كس��ب اطالعات بيش��تر و دريافت اس��ناد مزايده به امور حقوقى و امالک سازمان 
عمران به نش��انى: سمنان- خيابان شهيد رجايى روبه روى امامزاده على بن جعفر- پالک 
23 مراجعه و يا جهت كس��ب اطالعات بيش��تر با ش��ماره تلفنهاى 02313335657 
-02313338533 تماس حاصل نمايند. مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت ادارى 

مورخه 92/7/14 مى باشد.

آگهی تجدید مزایده شماره92/9

ف
مساحتردي

)مترمربع(
قيمت پايه براساس 
هر مترمربع)ريال(

مبلغ سپرده شركت 
نشانى نوع كاربرىدر مزايده)ريال(

محل ملك

12056/41
مترمربع

 2/000/000
)دوميليون ريال(

 257/051/250
)دويست و پنجاه و 

هفت ميليون و پنجاه 
و يك هزار و دويست و 

پنجاه ريال(

سنگبرى و سنگفروشى، 
كاشى، سراميك و 

مجاز به فروش سنگ 
و مصالح و انبار مصالح 

ساختمانى

شهرک خدماتى 
 - B.K غرب- منطقه
دومين خيابان بعد از 
ميدان تعويض پالک 

)سه نبشى(

سازمان عمران شهرداری سمنان- علی اکبر باغبان

آگهى ابالغ: وقت رسيدگى 92/8/6 خوانده: محمدرضا داودى
كالسه پرونده 6/410/92 ساعت رسيدگى: 9صبح

خواهان دادخواس��تى تسليم ش��وراى حل اختالف بابل نمود كه جهت 
رس��يدگى به ش��عبه 6 ش��وراى حل اختالف بابل ارجاع گرديد. وقت 
رسيدگى تعيين شد به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده73 ق محكوم، مراتب يك نوبت 
متوالى در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ 
نش��ر آخرين آگهى ظرف س��ى روز به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انى كامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و 
در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند حتماً چنانچه بعداً 
ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن يك 

ماه خواهد بود.

شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان بابل

ش�ركت آب و فاض�الب ش�يراز در نظ��ر دارد از طريق برگ��زارى مناقص��ه عمومى احداث 
س�اختمان اداره مركزى ش�ركت آبفا شيراز تا پايان اس�كلت بتنى و سقف را براساس 
فهرست بهاء ابنيه سال 1392 به شرح زير به شركت ها و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

1- محل اجرا: ش��يراز. 2- مدت اجرا: 18 ماه. 3- محل اخذ اس�ناد مناقصه و تس�ليم 
پيشنهادات: شيراز- پل حر خيابان ساحلى شرقى- اداره  مركزى )دبيرخانه شركت(. 

4- برآورد اوليه: 42796330598 ريال. 5- بودجه از محل اعتبار جارى ش��ركت مى باش��د. 
6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از 92/7/2 تا آخر وقت ادارى مورخ 92/7/10.

7- تاريخ نهايى قبول پيشنهادات: 92/7/20. 8- كميسيون بازگشايى پاكات: 92/7/21. 
9- به پيش��نهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت 
مقرر در مناقصه واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 10- مبلغ تضمين شركت 
در مناقص�ه: 1/350/000/000 ريال. 11- قيمت اس�ناد: 2/500/000)ريال( واريز به 
حساب شماره 0105699022004 بانك ملى شعبه مركزى به نام شركت آب و فاضالب 
ش��يراز. 12- ن�وع تضمين ش�ركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكى بنام ش��ركت آب و 
فاضالب شيراز- چك بانكى به نفع كارفرما )شركت آب و فاضالب  شيراز(- چك تضمين 
ش��ده. 13- ش��ركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار اس��ت. 14- حق الدرج دو نوبت 
آگهى در روزنامه عصر مردم و يك نوبت كيهان به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

15- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
متقاضيان مى توانند قبل از خريد اس��ناد و ش��ركت در مناقصه از طريق س��ايت هاى زير، 
اطالعات مناقصه را دريافت نموده و اقدام به خود ارزيابى نموده و چنانچه امتياز مناس��بى 

در خود ارزيابى كسب مى نمايند، اسناد را خريدارى كنند.
www.abfa-shiraz.com وب س��ايت جهت بازبينى آگه��ى مناقص��ه *

http://iets.mporg.ir ، www.tender.nww.co.ir  مى باشد.
ش��ركت ها و پيمانكاران��ى ك��ه داراى رتبه بندى معاون��ت برنامه ريزى و نظ��ارت راهبردى 
رياست جمهورى در پايه 4 و باالتر رشته ابنيه بوده و مايل به شركت در مناقصه مى باشند 

مى توانند با اعالم آمادگى كتبى نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
* باتوج��ه به الزام ثب��ت اطالعات مناقص��ات در پايگاه ملى اطالع رس��انى مناقصات كليه 
شركت كنندگان در مناقصه مى بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربرى 

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

آگهی مناقصه عمومی به شماره
414/23345 مورخ 92/6/31

وزارت نيرو

شركت آب و فاضالب شيراز

شرکت آب و فاضالب شیراز

رئیس شعبه شورای حل اختالف استان البرز

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضيان محترم مى توانند با توجه به جدول زير نسبت به انتخاب هر يك از نشريات مورد عالقه و واريز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 
)سيبا( بانك ملى شعبه سعدى جنوبى كد 69 به نام حسين شريعتمدارى )موسسه كيهان( و ارسال اصل فيش بانكى همراه با فرم تكميل شده 

ذيل به صندوق پستى 11365/3631 با پست سفارشى نسبت به برقرارى اشتراک خود اقدام نمايند.

توجه:
1- اشتراک عزيزانى كه فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشتركين برسد از اول ماه بعد برقرار مى شود.

2- يك نسخه از كپى فيش بانكى و قبض سفارشى را تا پايان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهدارى نمائيد.
3- در صورت تغيير قيمت نشريات و يا هزينه پستى، معادل مبلغ پرداخت شده، نشريه مورد تقاضا ارسال ميگردد.

4- در صورت تمايل به اشتراک چند نشريه، براى هر كدام فيش بانكى جداگانه تهيه فرمائيد.
فرم تقاضا

                                                                                                                  

سه ماهه )ريال(شش ماه)ريال( يكساله)ريال(نوع نشريه

1/950/000975/000487/500روزنامه كيهان

1/950/000975/000487/500روزنامه كيهان انگليسى

1/950/000975/000487/500روزنامه كيهان عربى

320/000160/00080/000مجله كيهان بچه ها

570/000285/000142/500مجله كيهان ورزشى

570/000285/000142/500مجله زن روز 

------160/000مجله كيهان فرهنگى

نام: ................................. نام خانوادگى: .................................... نوع نشريه: .................................. تعداد نسخه: .................... مدت ................... ماه
مبلغ پرداختى: ................................... ريال          نام و كدشعبه: ................................... شماره فيش بانكى : ....................... تلفن: .....................
تلفن همراه: .......................................             پست الكترونيكى: ..............................................................      آدرس: .............................................
........................................................................................................................................................................ كدپستى: .........................................................

شماره اشتراک                                                                                                                                 امضاء

تلفن:02133913238      نمابر: 02133910922    پست الكترونيكى: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پيام كوتاه: 30001220121284

        امور مشتركين موسسه كيهان       


