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علىاكبر ناطق نورى در كتاب خاطرات خود از آن روزها مىگويد:
«وقتى براى بار دوم مقام ّ
معظم رهبرى به رياستجمهورى برگزيده
شدند ،بين ايشان و امام يك بحثى در مورد انتخاب نخستوزير بود،
ايش��ان مىگفت اگر من رئيسجمهور بشوم ،در انتخاب نخستوزير
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
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شدند».
پس از انتخابات ،ايش��ان به مشهد رفته و سخنانى ايراد فرمودند
كه حكايت از تمايل به تغيير نخستوزير داشت .از سخنرانى ايشان
در مراس��م تنفيذ حكم رياستجمهورى در جماران نيز اين موضوع
استنباط مىشد.
ا ّما پس از آن 135 ،نفر از نمايندگان مجلس در نامهاى به حضرت
امام(ره) با بيان اين كه «جريان خاص و گس��ترده و طيفى معلوم و
مشخص ،تغيير دولت را حمايت و همراهى مىكند» 10تهديد كردند
ك��ه «چون دولت جديد تجربه و تالش و امكانات فراوانترى 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
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مىشود».
حضرت امام خمينى(ره) نيز در  5مهر  1364در پاسخ به اين نامه
مرقوم داش��تند «:با تش��كر از حضرات آقايان ،اينجانب چون خود را
موظف به اظهارنظر مىدانم ،به آقايانى كه نظر خواستهاند ،از آن جمله
جناب حجهاالس�لام 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 مىدانم و در حال حاضر ،تغيير
حق انتخاب با جناب آقاى رئيسجمهور و
آن را صالح نمىدانم .ولى ّ
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مجلس شوراى اسالمى محترم است».
ناطق نورى درباره معرفى مجدد موس��وى مىگويد« :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 گونهاى است كه اگر
ايشان نخستوزير نشوند ،جنگ لطمه مىخورد .طبيعى است كه براى
امام در آن روزها هيچ چيز حياتىتر از مسأله جنگ نبود ،لذا بعد از
گزارش محسن رضايى ،لحن امام عوض شد  . . .كمكم به حاج احمد
آقا و ديگران فرمودند كه آقاى مهندس موس��وى معرفى شود .مقام
ّ
معظم رهبرى در مقام رئيسجمهورى در يك محذوريت عجيبى قرار
گرفته بودند .از يك طرف احساس مىكرد 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 نامهاى نوشتند كه
اگر حضرتعالى تشخيص مىدهيد 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 نمىدانم ،نخستوزير كنم ،مگر
ولى فقيه باالى سر او باشد .حضرتعالى حكم كنيد تا من
اين كه حكم ّ
ايش��ان را بگذارم ،امام هم مىفرمودند :من حكم نمىكنم ،من حرف
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خودم را مىزنم .بنبست عجيبى پيش آمده بود».
هاش��مى رفسنجانى نيز در خاطرات خود در اين باره مىنويسد :
«آيتاهلل خامنهاى تمايلى به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و
نيز خواست امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفتهاند
و اكنون حجت دارند ولى نمىخواهند از نظر امام تخلف كنند  . . .نظر
آقاى خامنهاى اين اس��ت كه اينها خوب كار نكردهاند و جايز نيست
دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند .زمان طوالنى بحث كرديم ،ولى به
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نتيجه نرسيديم ،مشكل عمده ايشان ،اظهار نظر امام است .». . .
در ادام��ه رايزنىها به گفته علىاكبر ناطق نورى ،امام خمينى در
دي��دار حضرات آيات محمدرضا مهدوى كنى ،احمد ج ّنتى و محمد

هاشمى رفسنجانى نيز در خاطرات خود در اين باره
مىنويسد « :آيتاهلل خامنهاى تمايلى به نامزد شدن مجدد
نداشتند و با اصرار ماها و نيز خواست امام پذيرفتند و
همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفتهاند و اكنون
حجت دارند ولى نمىخواهند از نظر امام تخلف كنند . . .
نظرآقاى خامنهاى اين است كه اينها خوب كار نكردهاند
و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند .زمان
طوالنى بحث كرديم ،ولى به نتيجه نرسيديم».

حضرتعالی حکم کنید تا من ...

ناطق نورى درباره معرفى مجدد موسوى
مىگويد:مقام ّ
معظم رهبرى در مقام
رئيسجمهورى در يك محذوريت عجيبى قرار
گرفته بودند .از يك طرف احساس مىكرد 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 نامهاى نوشتند كه اگر حضرتعالى تشخيص
مىدهيد 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 نمىدانم ،نخستوزير كنم ،مگر اين
ولى فقيه باالى سر او باشد .حضرتعالى
كه حكم ّ
حكم كنيد تا من ايشان را بگذارم ،امام هم
مىفرمودند :من حكم نمىكنم ،من حرف خودم
را مىزنم .بنبست عجيبى پيش آمده بود.

يزدى با تأكيد بر عدم صدور حكم در اين مورد بيانى نزديك به اين
مضمون داشتند كه من به عنوان يك شهروند اعالم مىكنم انتخاب
غير از موسوى خيانت به اسالم است 15.ناطق نورى مىنويسد« :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 رياستجمهورى خدمت آقاى خامنهاى
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 مىفرمايند جز موسوى خيانت به اسالم است ،حكم است.
آقاى خامنهاى فرمودند براى من اتمام حجت شد .لذا تصميم گرفتند
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و مهندس موسوى را براى نخستوزيرى مجدد معرفى كردند».
نمايندگان مجلس در جلس��ه علنى  179مورخه  21مهر 1364
با  162رأى موافق از  262نفر حاضر در جلس��ه به نخس��توزيرى
ميرحس��ين موس��وى رأى اعتم��اد دادند .ا ّما اين جلس��ه به يكى از
موضوعات اختالفى نمايندگان تبديل ش��د .موافقان نخس��توزيرى

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای
با ارزیابی کیفی (نوبت دوم)

* مناقصهگذار :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه لرستان
* موضوع مناقصه :موارد مندرج در جدول ذیل و با شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه
امور خدماتی ،دفتری و نمازخانه
بینراهی خرمآباد

تاریخ تحویل
پاکات
ساعت  15شنبه
92/7/13

رونوشت آگهی حصر وراثت

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
منطقه لرستان

تاریخ بازگشایی
پاکات
ساعت  14شنبه کسب حداقل  60امتیاز ارزیابی کیفی و
دارای صالحیت از اداره کار برای سال 92
92/7/27
شرایط اولیه مناقصهگران

* نوع تضمین ش�رکت در مناقصه:ارائه رس��ید وجه مبنی بر واریز مبلغ الزم جهت ش��رکت در مناقصه به حس��اب جام بانک ملت به ش��ماره
 92000351/88با کد شناسه  35161به نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه لرستان یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر.
* آدرس و تلفن شرکت و محل جلسات توجیهی و بازگشایی :خرمآباد ،خیابان شریعتی (جنب اداره پست) ،کد پستی  ،6818643847صندوق
پستی 568؛ ستاد شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه لرستان؛ تلفن پاسخگویی به ابهامات  2203026و  2235850آقای مسعود بهاری

* آدرسهای دستیابی:

http://iets.mporg.ir

http://monaghese.niopdc.ir

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه لرستان
شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی (شانا)
www.shana.ir

شماره مجوز280928 :

تا

ول

نوب

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه92/C/12 :

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت آبادان
«سهامی عام»

این ش��رکت در نظ��ر دارد اقالم جدول ذی��ل را از طریق مناقصه خری��داری نماید لذا از ش��رکتهائی که توانایی
تأمین هر یک از کاالی ذیل را دارند درخواس��ت میگردد ظرف مدت  10روز از تاریخ نش��ر آگهی مراتب تمایل و
همچنین مدارک و س��وابق کاری مرتبط از جمله توان مالی ،ارزیابی مش��تریان قبلی ،حسن شهرت ،استانداردهای
تولی��د ،نح��وه تضمین محصوالت (گارانتی) و ظرفیت تولید با اش��اره به ش��ماره تقاضای مربوطه از طریق پس��ت
و اع�لام آمادگ��ی را از طری��ق فاک��س  0631-2229815و  021-61624458به مدیریت کاال اعالم تا نس��بت
به ارس��ال اوراق اس��تعالم اقدام ش��ود .ارائه ودیعه ش��رکت در مناقصه طبق جدول ذیل به همراه پیش��نهاد فنی
و پاک��ت مال��ی الزام��ی و به منظ��ور ارزیابی کیفی مناقصهگران نس��بت به تکمیل پرسش��نامه مندرج در س��ایت
( )WWW.ABADAN-REF.IRاقدام ش��ود .بدیهی اس��ت شرکت پاالیش نفت آبادان پس از بررسی اسناد و
مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت
بعمل آورده و صرف اعالم آمادگی تعهدی را برای این ش��رکت به وجود نخواهد آورد .ضمنا اولویت با کاالی تولید
داخ��ل ،نوع معامله ریالی ،میزان پیش پرداخت  ٪25در قب��ال ضمانتنامه بانکی و همچنین  ٪5ضمانتنامه بانکی
بابت حسن انجام کار دریافت و محل تحویل کاال انبارهای پاالیشگاه آبادان میباشد.
آگهیه��ای مناقص��ه ای��ن ش��رکت در ش��بکه  WWW.SHANA.IRو وب س��ایت پاالیش��گاه آب��ادان:
( )www.ABADAN-REF.IRو همچنین پایگاه اطالعرسانی  IETS.MPORG.IRو سامانه کشوری نظارت
بر مناقصات و دستگاههای اجرائی  WWW.TENDER.BAZAREST.IRقابل رؤیت بوده.
مبلغ ودیعه شرکت
در مناقصه به ریال
18/000/000
71/000/000
106/000/000
25/000/000
26/000/000
13/600/000
28/000/000
م/الف 1/737

مقدار/
قلم
1
1
1
1
1
14
1

شرح کاال

شماره تقاضا

ردیف

BRC
اکسیژن اسکاونجر
مورفولین
مواد ضدخوردگی

01-90-8950067/C16
01-90-9232226/C18
01-90-9232225/C18
01-90-9250001/C18
01-90-9050121/C14
01-90-9150043/C5
01-90-9132047/C16

01
02
03
04
05
06
07

LINE PIPE
VETEC CONTROL VALVE
شمش توخالی فسفر برنز گرد

ولى فقيه كرده و به
مجدد موس��وى ،مخالفان را متهم به مخالفت با ّ
تخريب آنان پرداختند.
ولى  73نفر مخالف و  26نفر رأى ممتنع به ميرحسين موسوى كه
درواقع مخالف محسوب مىشدند نظر ديگرى داشتند .از جمله مرحوم
ولى فقيه و تقسيم آن
احمد آذرى قمى اظهاراتى را نس��بت به اوامر ّ
به مولوى و ارشادى بودن آن مىكرد كه همين امر دستاويزى براى
تخريبشان قرار گرفت .اين افراد با توجه به ديدگاه اقتصادى موسوى
كه به اقتصاد دولتى يا دولتس��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 مىش��ود ،شرعآ الزماالجراست و توصيههايى
كه فاقد اين خصيصه باش��د و يا ام��ام(ره) اختيار تصميمگيرى را به
نمايندگان مردم يا كس ديگرى سپرده باشد ،شرعآ الزماالتباع نيست.
مسأله اختالفبرانگيز نخس��توزيرى مجدد ميرحسين موسوى
عالوه بر عملكرد ضعيف وى در گذش��ته ،ريش��ه در اختالف ديدگاه

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان

آقای مجید محبی دارای شناس��نامه شماره  467به شرح دادخواست
به کالس��ه  920280/3از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صدیقه کش��اورز علیزاده
بشناس��نامه ش��ماره  499در تاریخ  1375/1/2اقامت��گاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ،ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1اش��رف محبی ش.ش  240ت.ت  ،1327صادره از قزوین نس��بت
با متوف��ی ،دختر متوفی  -2فاطمه محب��ی ش.ش  36ت.ت ،1348
صادره از قزوین نسبت با متوفی ،دختر متوفی  -3محمدصادق محبی
ش.ش  383ت.ت  ،1331ص��ادره از قزوین نس��بت با متوفی ،پس��ر
متوف��ی  -4مجید محب��ی ش.ش  467ت.ت  ،1341صادره از قزوین
نسبت با متوفی ،پسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شورای حل اختالف استان البرز

آگهی تغییرات شرکت دیوار چینه خزر
(سهامی خاص)

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخه
 92/6/13ش��رکت دیوار چینه خزر (س��هامی خاص) به ش��ماره ثبت
 5771و شناس��ه ملی  10720191608تغییرات زیر در شرکت فوق
ایجاد گردیده است:
 -1آقای آرمینپور علی ماسوله فرزند اسحق به کدملی 2593940301
به س��مت بازرس اصلی و خانم مرضیه حقش��نو جوه��کل به کدملی
 2739856997به س��مت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند.
 -2روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب
شد.
 -3آقای ش��هرام ش��کریه به کدملی  0451113705به سمت رئیس
هیئت مدیره و آقای ش��اهین ش��کریه به کدملی  0452857279به
س��مت مدیرعامل و نایب رئی��س هیئت مدیره و خان��م زهرا مرادی
صومعهسرایی به کدملی  2679040848به سمت عضو هیئت مدیره
برای مدت دو سال تا تاریخ  94/6/13انتخاب شدند.
 -4مقرر گردید کلیه اس��ناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک  ،س��فته و
غیره ب��ا امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره مجتمعا با مهر
شرکت معتبر اس��ت و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل با مهر
شرکت معتبر است.

فاطمه حسینزاده
مسئول ثبت شرکتهای رشت

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
وفق ماده 73

بدی��ن وس��یله ب��ه فریده غانمی و س��حر و س��روش
سبحانی مجهولالمکان اخطار و ابالغ میگردد حمید
س��بحانی فرزند اس��ماعیل دادخواستی بطرفیت شما
مبنی بر ابطال سند به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی
بن��در امامخمین��ی(ره) تقدیم نموده که به کالس��ه
910437ح ثبت و برای روز  1392/9/4س��اعت 10
صبح وقت رس��یدگی تعیین گردیده است لذا حسب
تقاض��ای خواهان و دس��تور دادگاه به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتش��ار درج تا خوان��ده با مراجعه به
دفتر این دادگاه نس��خه ثانی دادخواست و ضمایم را
دریافت و در جلسه رسیدگی مقرر حضور یابد در غیر
این صورت ابالغ قانونی صورت گرفته و دادگاه تصمیم
مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه عمومی
بندرامام خمینی(ره) -حق دوست

مىگوي��د« :وقتى دولت وارد يك كارى مىش��ود ،براى دولت گران
تمام مىشود ،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 مىخواهند بكنند ،دولت بايد اين كار را انجام بدهد
و متصدى آن اصال بايد دولت باش��د ،دولتى باشد ،اين همان اقتصاد
17
كمونيستى است».
اخت�لاف 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 مىشدند ،زمينه بروز اختالفات را بيشتر كرد .تا قبل
از شهادت اين بزرگواران اگر اختالف نظر يا سليقهاى بين نمايندگان
پيش مىآمد ،با وساطت و توجيه آنان رفع كدورت مىشد و اين شهداء
هم��گان را ب��ه وحدت و لزوم رعايت قانون و التزام به واليت فقيه فرا
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

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

ش�رکت آب و فاضلاب ش�یراز در نظ��ر دارد از طریق برگ��زاری مناقص��ه عمومی احداث
س�اختمان اداره مرکزی ش�رکت آبفا شیراز تا پایان اس�کلت بتنی و سقف را براساس
فهرست بهاء ابنیه سال  1392به شرح زیر به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
 -1محل اجرا :ش��یراز -2 .مدت اجرا 18 :ماه -3 .محل اخذ اس�ناد مناقصه و تس�لیم
پیشنهادات :شیراز -پل حر خیابان ساحلی شرقی -ادار ه مرکزی (دبیرخانه شرکت).
 -4برآورد اولیه 42796330598 :ریال -5 .بودجه از محل اعتبار جاری ش��رکت میباش��د.
 -6تاریخ اخذ اسناد مناقصه :از  92/7/2تا آخر وقت اداری مورخ .92/7/10
 -7تاریخ نهایی قبول پیشنهادات -8 .92/7/20 :کمیسیون بازگشایی پاکات.92/7/21 :
 -9به پیش��نهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت
مقرر در مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد -10 .مبلغ تضمین شرکت
در مناقص�ه 1/350/000/000 :ریال -11 .قیمت اس�ناد(2/500/000 :ریال) واریز به
حساب شماره  0105699022004بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت آب و فاضالب
ش��یراز -12 .ن�وع تضمین ش�رکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی بنام ش��رکت آب و
فاضالب شیراز -چک بانکی به نفع کارفرما (شرکت آب و فاضالب شیراز) -چک تضمین
ش��ده -13 .ش��رکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار اس��ت -14 .حقالدرج دو نوبت
آگهی در روزنامه عصر مردم و یک نوبت کیهان به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -15سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
متقاضیان میتوانند قبل از خرید اس��ناد و ش��رکت در مناقصه از طریق س��ایتهای زیر،
اطالعات مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناس��بی
در خود ارزیابی کسب مینمایند ،اسناد را خریداری کنند.

* وبس��ایت جهت بازبینی آگه��ی مناقص��ه www.abfa-shiraz.com
http://iets.mporg.ir ، www.tender.nww.co.irمیباشد.

ش��رکتها و پیمانکاران��ی ک��ه دارای رتبهبندی معاون��ت برنامهریزی و نظ��ارت راهبردی
ریاستجمهوری در پایه  4و باالتر رشته ابنیه بوده و مایل به شرکت در مناقصه میباشند
میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
* باتوج��ه به الزام ثب��ت اطالعات مناقص��ات در پایگاه ملی اطالعرس��انی مناقصات کلیه
شرکتکنندگان در مناقصه میبایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبتنام و کد کاربری
دریافت و همراه با پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایندhttp://iets.mporg.ir .

شرکت آب و فاضالب شیراز

آگهی تجدید مزایده شماره92/9

س�ازمان عمران ش�هرداری س�منان درنظر دارد یک قطعه زمین با کاربری و نشانی
مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده به فروش برس��اند .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت میشود ظرف مدت یک هفته پس از درج آگهی
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد مزایده به امور حقوقی و امالک سازمان
عمران به نش��انی :سمنان -خیابان شهید رجایی روبه روی امامزاده علیبن جعفر -پالک
 23مراجعه و یا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفنهای 02313335657
 02313338533تماس حاصل نمایند .مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداریمورخه  92/7/14میباشد.
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین/
ریال
ساعت 9
70000000
(هفتادمیلیون) سهشنبه 92/7/9

جلسه توجیهی

2

اقتص��ادى نماين��دگان نيز داش��ت .در آن مقطع زمانى ،خطمش��ى
اقتصادى دولت ميرحسين موسوى مبتنى بر تمركزگرايى و تأكيد بر
اقتصاد دولتى بود و همين مسأله ،خطمشى طرفداران دولت و نظريه
حاكميت بيشتر دولت بر اقتصاد و محدود كردن بخش خصوصى در
اقتصاد بود .از سوى ديگر برخى چهرههاى شاخص در جامعه روحانيت
مبارز بر اين اعتقاد بودند كه دولت بايد نقش ناظر و كنترلكننده در
عرصه اقتصاد داشته باشد و الزم است به تدريج زمينه حضور بخش
خصوصى در عرصههاى مختلف اقتصاد بيش از پيش فراهم گردد.
آيتاهلل مهدوى كنى (دبيركل جامعه روحانيت مبارز) در اين باره

مىخواندند ،ا ّما شهادت اين عزيزان وحدتبخش با توجه به تحوالت
انقالب ،موجب كمرنگ ش��دن وحدت بين نمايندگان و عميق شدن
اختالف س��ليقهها گرديد .اسداهلل بيات در اينباره مىگويد« :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 اينگونه رفتند حتى در
س��طح پايينتر ،شهيد بزرگوار مرحوم محالتى و شهيد بزرگوار ديگر
مرحوم شاهآبادى رفتند و شهيد شدند و كمكم تقريبآ نوبت به اينجا
18
رسيد كه ما اين طورى تغيير بكنيم».
ا ّما 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 .مسألهاى 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
سيد محمود دعايى كانديداهاى پيشنهادى
حجازى ،هادى غفارى و ّ
برخ��ى از اعض��اى جامعه روحانيت بودند كه در رأىگيرى 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 مىگذاشتند ،ا ّما 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
20
سيد علىاكبر
انقالبيون اصيل مىدانستند و بدين ترتيب به گفته ّ
سيد محمد موسوى خوئينىها
سيد محمد خاتمى و ّ
محتش��مىپورّ ،
به ديدار مهدى كروبى رفتند و با جمعبنديهاى خود درباره عملكرد
جامعه روحانيت مبارز ،پيشنهاد انشعاب از آن و تأسيس يك تشكيالت
روحانى مس��تقل از جامعه روحانيت مبارز را مطرح كردند .آنجا بود
كه بحث انشعاب از جامعه روحانيت جدىتر شد.
اعضاى مؤسس مجمع روحانيون مبارز از آنجا كه فلسفه تشكيل
خود را استمرار خط امام مىدانستند و آن را بارها در مصاحبههاى خود
و مجموعه بيانيههاى مجمع اعالم كرده بودند ،قبل از اعالم موجوديت
سيد احمد خمينى(ره)) و سپس
رسمى ابتدا از طريق فرزند امام (حاج ّ
با مراجعه حضورى ،موافقت شفاهى حضرت امام(ره) را براى راهاندازى
تشكل جديد روحانى اخذ نمودند.
_______________________________
 -9خاطرات علىاكبر ناطق نورى ،جلد دوم ،ص .70
 -10نامه  135نماينده مجلس دوم شوراى اسالمى به حضرت
امام خمينى(ه).
 -11همان.
 -12صحيفه امام(ره) ،جلد  ،19ص .393
 -13خاطرات علىاكبر ناطق نورى ،ج  ،2ص .73
 -14رمز عبور ( ،)1ويژهنامه سياسى روزنامه ايران ،ص .86
 -15خاطرات علىاكبر ناطق نورى ،ج  ،2ص .75
 -16همان.
 -17جامعه روحانيت مبارز از ش�كلگيرى تا انش�عاب ،صص
.239-237
 -18مجمع روحانيون مبارز ،صادق سليمى بنى ،ص .64
 -19خاطرات علىاكبر ناطق نورى ،ج  ،2ص .105
 -20رازهاى دهه شصت ،ص .294
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مساحت قیمت پایه براساس مبلغ سپرده شرکت
(مترمربع) هر مترمربع(ریال) در مزایده(ریال)

نوع کاربری

 257/051/250سنگبری و سنگفروشی،
2/000/000 2056/41
کاشی ،سرامیک و
مترمربع (دومیلیون ریال) (دویست و پنجاه و
هفت میلیون و پنجاه مجاز به فروش سنگ
و یکهزار و دویست و و مصالح و انبار مصالح
ساختمانی
پنجاه ریال)

نشانی
محل ملک
شهرک خدماتی
غرب -منطقه - B.K
دومین خیابان بعد از
میدان تعویض پالک
(سهنبشی)

سازمان عمران شهرداری سمنان -علیاکبر باغبان
آگهی ابالغ :وقت رسیدگی  92/8/6خوانده :محمدرضا داودی
کالسه پرونده  6/410/92ساعت رسیدگی9 :صبح
خواهان دادخواس��تی تسلیم ش��ورای حل اختالف بابل نمود که جهت
رس��یدگی به ش��عبه  6ش��ورای حل اختالف بابل ارجاع گردید .وقت
رسیدگی تعیین شد به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73ق محکوم ،مراتب یک نوبت
متوالی در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ
نش��ر آخرین آگهی ظرف س��ی روز به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند حتماً چنانچه بعدا ً
ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن یک
ماه خواهد بود.

شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان بابل

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 :

