پاورقی

صفحه 6
دوشنبه  27آبان 1392
 14محرم  - 1435شماره 20642

Research@kayhan.ir

محمدرضا خاتمى (برادر محمد خاتمى) در اينباره مىگويد :
«علت اصلى آقاى خاتمى براى حضور در صحنه ،رئيسجمهور
شدن نبود علت اصلى فضايى بود كه انتخابات در اختيار اين جمع
مىگذارد .فضايى كه از طريق آن پيام اين انديشهها به مخاطبان
منتقل مىشد .چون رسانه ،روزنامه و يا تريبونى براى اعالم اين
انديشهها در اختيار نبود .از اين طريق مىتوانستيم  2تا  3ميليونى
حول اين انديش��ه ،آن هم نه به صورت يك فكر ،بلكه به صورت
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يك جريان فكرى ،سازماندهى كنيم».
وى در خص��وص ناامي��دى از پيروزى خاتم��ى در انتخابات
هفتم رياستجمهورى اينگونه
روايت مىكند :
«ما آنقدر در پيروزى ناباور
بوديم كه بنده صبح جمعه دوم
خ��رداد براى ش��ركت در يك
كنفرانس��ى علمى به استراليا
رفتم .روز جمعه ساعت  8صبح در فرودگاه رأى دادم و به استراليا
رفت��م .يعنى همان جا كه اخبار را دنبال مىكردم ،پيروزى آقاى
192
خاتمى را باور نمىكردم .». . .
با اي��ن وجود ،مهدى كروبى (دبيركل وقت مجمع روحانيون
مب��ارز) در  29بهم��ن  1375در حالى ك��ه كمتر از چهار ماه به
برگ��زارى انتخابات هفتمين دوره رياس��تجمهورى باقى مانده
بود ،طى مصاحبهاى با خبرگزارى جمهورى اسالمى اعالم كرد :
سيد محمد خاتمى را به
«مجمع روحانيون مبارز رسمآ آقاى ّ
عنوان نامزد خود براى انتخابات هفتمين دوره رياستجمهورى
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برگزيده است».
و اينگون��ه بود ك��ه خيزش جناح چپ براى كرس��ى هفتم
رياس��تجمهورى با محوريت مجمع و با دعوت از س��يد محمد
خاتمى شكل گرفت.
چرا خاتمى پيروز شد؟
آرايش سياسى احزاب و گروهها در آستانه انتخابات هفتمين
دوره رياس��تجمهورى اينگونه رقم خورد كه جامعه روحانيت
مبارز از علىاكبر ناطق نورى (رئيس مجلس پنجم) حمايت كرد
سيد محمد
و مجمع روحانيون مبارز نيز عضو ارش��د خود يعنى ّ
خاتمى را به عنوان كانديدا معرفى نمود .در اين ميان حزب دولت
ساخته كارگزاران سازندگى كه در انتخابات مجلس پنجم عرض
اندام كرده بود ،بنا داش��ت تا محمد هاشمى (برادر اكبر هاشمى
رفس��نجانى) را به عنوان نامزد خود معرف��ى نمايد .ا ّما آنچه در
آخرين جلسه كارگزاران براى تعيين نامزد رياستجمهورى رقم
خورد تعجب همگان را برانگيخت .در اس��فند  1375پنج تن از
اعضاى ارشد كارگزاران معتقد بودند كه به تنهايى قادر به رقابت
در صحن��ه انتخابات نبوده و باي��د از كانديداى مجمع روحانيون
مبارز حمايت كنند .لذا عطاءاهلل مهاجرانى (معاون حقوقى پارلمانى
هاشمى رفسنجانى) در دفاعيهاى تمامعيار از خاتمى اعالم كرد :
«كارگ��زاران پ��س از گفت وگوهاى زي��اد در جمعه هفدهم
اسفندماه به اين نتيجه رسيدند كه از جناب آقاى خاتمى حمايت
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كنند».
بدين ترتيب مردان هاشمى در ركاب خاتمى آمدند و دربست
منابع مالى خود را در اختيار وى نهادند.
ائتالف كارگزاران س��ازندگى با مجمع روحانيون مبارز آنقدر
تعجببرانگيز بود كه على زادسر (نماينده مردم جيرفت) در اين
باره مىگويد :
«هنگامى كه خبر ائتالف دو گروه را ش��نيدم ،واقعآ متعجب
و متحير ش��دم كه اين چگونه ائتالفى بود!  . . .براى اين كه دو

گروه كارگزاران س��ازندگى و مجمع روحانيون مبارز كه در حال
حاضر در قضيه رياستجمهورى ائتالف كردهاند ،از سرسختترين
مخالفين و موافقين سياستهاى حضرت آيتاهلل هاشمى رفسنجانى
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بودند».
س��يد محمد خاتمى ،عمال
از
س��ازندگى
كارگزاران
حمايت
ّ
هاش��مى رفسنجانى را نيز از جامعه روحانيت مبارز جدا كرد .او
كه در جلسات مختلف در جامعه روحانيت مبارز از كانديداتورى
ناطق نورى حمايت كرده بود ،به يكباره مسيرى را طى كرد كه
حزب متبوعش آن را دنبال مىكرد .البته بايد پذيرفت كه رقابت
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ناطق نورى نيز كانديدايى محافظهكار و ادامهدهنده راه هاشمى
معرفى شود تا اين پازل روهاشمى با سران مجمع به تكامل رود
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و جريان «نه به ناطق = نه به هاشمى» شكل گيرد.
سيد محمد خاتمى به سرعت خود را منتقد وضع
از سوى ديگرّ ،
موجود معرفى كرد .او در برنامههاى تبليغاتى خود ضمن اش��اره
به روح عدالت علوى ،زدودن فقر و تأمين زندگى ش��رافتمندانه،
م��واردى را اعالم كرد ك��ه همگى آنها حمله به رويكرد و عملكر
دولت سازندگى بود .خاتمى مىگفت :
«رسيدگى به وضعيت مردم تهيدست و توزيع عادالنه ثروت

نامزد مجمع روحانيون مبارز البته واليت فقيه را هم مورد اشاره
قرار داده و از لزوم تبعيت از آن سخن مىگفت و تصريح مىكرد :
«واليت فقيه محور نظام اس��ت و بايد به اين اصل پايبند بود
زي��را كه قبول نظام يعنى قبول واليت فقيه  . . .رئيسجمهورى
آينده با توجه به ش��رايط اوضاع و احوال بايد برنامههايى داشته
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باشد كه مورد قبول مردم و رهبر ّ
معظم انقالب باشد».
دقيق��آ به خاطر جمالت و مواضعى از اين دس��ت اس��ت كه
نمىتوان رأى به خاتمى را رأى «نه» به نظام تحليل كرد.
در كنار اين انتقاد از وضع موجود ـ به ويژه انتقاد از عملكرد
دول��ت س��ازندگى ـ مجم��ع
روحاني��ون مبارز با اس��تفاده
از تريبون رس��مى خود يعنى
روزنامه سالم تالش گستردهاى
را براى معرف��ى وجهه مثبت
خاتمى كرد .ستاد خاتمى حتى
با چاپ پوس��ترهايى كه در آن عك��س خاتمى همراه با حضرت
امام(ره) و مقام ّ
معظم رهبرى ديده مىش��د ،از ش��عار «سالم بر
س��ه سيد فاطمى ،خمينى ،خامنهاى ،خاتمى» براى نشان دادن
سيادت و نيز رابطه تنگاتنگ او با امام(ره) و آيتاهلل خامنهاى بهره
برد 201.اين در حالى بود كه مباحث واليت فقيه و طرح ش��عار
جامعه مدنى و توسعه سياسى از اصلىترين موضوعات خاتمى در
سخنرانيها و ميتينگهاى انتخاباتىاش بود .گويى قرار بود خاتمى
سياسى كليدخورده در مركز تحقيقات استراتژيك
پروژه توسعه
ِ
ب��ا مديريت خوئينىها را در دولت خ��ود ادامه دهد .اين مفهوم
ك��ه ارتباط تنگاتنگى با مفهوم جامعه مدنى دارد ،از ش��عارهاى
اساس��ى خاتمى محسوب مىشد .خاتمى در سخنرانيهايى كه با
عنوان كانديداى انتخابات رياس��تجمهورى هفتم ايراد مىكرد،
نياز اصلى ايران را توسعه همهجانبه و پايدار و متوازن مىدانست
كه بايد در همه عرصههاى سياسى ،اقتصادى ،فرهنگى و علمى
تحقق يابد .در اين توسعه ،انسان و نيروهاى انسانى مبنا هستند.
به اين لحاظ ،پاس��دارى از حرمت آدمى و انديش��ه او ،صيانت از
نيروى انسانى و باال بردن سطح فرهنگ عمومى امرى مهم است.
او البته يك راهكار عملياتى براى رس��يدن به توس��عه مورد نظر
خويش هم داشت؛ خاتمى توسعه غرب را نه نتيجه استعمار ،كه
ميوه تمدن غرب مىدانست و به ايران نيز توصيهاش اين بود كه
از بينش و منش غرب پيروى كند :
«توس��عه به معناى امروزش ،ميوه يا ش��اخ و برگ تمدن جديد
است .اگر آن تمدن آمده ،توسعه هم خواهد آمد و به اين معنا سخن
كسانى كه مىگويند ابتدا بايد خرد غربى را پذيرفت تا توسعه بيايد
سخن بيراهى نيست و اين سخن را كامل كنم كه عالوه بر خِ رد و
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بينش غرب بايد منش غرب متناسب با اين بينش را نيز پذيرفت».
______________________________

مردان هاشمی در رکاب خاتمی

*آنچه در آخرين جلسه كارگزاران براى تعيين
نامزد رياستجمهورى رقم خورد تعجب همگان
را برانگيخت .در اسفند  1375پنج تن از اعضاى
ارشد كارگزاران معتقد بودند كه به تنهايى
قادر به رقابت در صحنه انتخابات نبوده و بايد
از كانديداى مجمع روحانيون مبارز حمايت
كنند .لذا عطاءاهلل مهاجرانى (معاون حقوقى
پارلمانى هاشمى رفسنجانى) در دفاعيهاى
تمامعيار از خاتمى اعالم كرد «:كارگزاران پس
از گفتوگوهاى زياد در جمعه هفدهم اسفندماه
به اين نتيجه رسيدند كه از جناب آقاى خاتمى
حمايت كنند» .بدين ترتيب مردان هاشمى در
ركاب خاتمى آمدند و دربست منابع مالى خود را
در اختيار وى نهادند.
انتخاباتى رياس��تجمهورى هفتم رقاب��ت نه بين دو جناح يا دو
جريان بلكه رقابت بين مردان هاشمى بود .از طرفى ناطق نورى
يك چهره نزديك و آش��نا براى هاش��مى رفسنجانى به حساب
مىآمد و از س��وى ديگر خاتمى وزير ارشاد هاشمى بود .درواقع
اگرچه جناحهاى مختلف در برابر هم صفآرايى كردند ،ا ّما جدال
در يك حلقه تعريف مىشد.
جال��ب اين كه با توجه به نزديك ش��دن اي��ام انتخابات دوم
خرداد و اميدوارى نس��بى نس��بت به پيروزى خاتمى ،هاش��مى
رفس��نجانى يك هفته قب��ل از دوم خ��رداد در خطبههاى نماز
جمعه تلويحآ مخالفان خاتمى را مورد انتقاد قرار داده و از خاتمى

آگهی مزایده عمومی
فروش آپارتمان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده صاحبان سهام
شرکت تولیدی نخکش جوراب زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 68076

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده شرکت که در راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  92/9/9در محل شرکت
واقع در :تهران -خیابان کریمخانزند نرس��یده به میدان  7تیر -س��اختمان شماره  -46طبقه اول
تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب اعضای هیئت مدیره  -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیئتمدیره شرکت نخکش جوراب زنجان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  139260309001004584هیئت دوم پرونده کالسه 1391114409001000856
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ش��عبانعلی
ابراهیمی فرزند ابراهیم بش��ماره شناسنامه  1089کد ملی  4321511690صادره از قزوین
در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  160/60متر مربع پالک  5اصلی واقع در بخش 5
قزوین خریداری معالواس��طه از مالک رسمی آقای حجت ابراهیمی محرز گردیده است .لذا
ب��ه منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نماین��د .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1392/8/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1392/9/13 :

فرح معینی -رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

/153/373/92ح

آگهی حصر وراثت

بان��و زه��ره ش��هرت آب س��االن ن��ام پ��در عل��ی بشناس��نامه
 174-013503-2ص��ادره از اهواز درخواس��تی بخواس��ته صدور
گواه��ی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده ک��ه پدرم مرحوم علی
ش��هرت آب س��االن بشناس��نامه  1894ص��ادره اه��واز در تاریخ
 92/6/18در آخری��ن اقامتگاه دائمی خ��ود فوت ورثهاش عبارتند
از-1زهره آب ساالن فرزند علی ش ش  174-013503-2صادره
از اه��واز -2فاطم��ه آب س��االن فرزند عل��ی ش ش  77صادره از
اهواز -3زهرا آب س��االن فرزند علی ش ش  2609صادره از اهواز
(دخت��ران متوفی) -4فریده ولی فرزن��د جواد ش ش  297صادره
از شوش��تر (همسر متوفی) -5حسین آب ساالن فرزند علی شش
 305صادره از اهواز -6عبدالرحیم آب س��االن فرزند علی ش ش
 1531صادره از اهواز (پس��ران متوفی) .اینک با انجام تش��ریفات
قانون��ی مرات��ب مزبور را در یک نوبت آگه��ی مینماید تا هر کس
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر
وصیتنامه بجز س��ری و رس��می که بعد از این تاریخ ابراز شود از
درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار اهواز
منصور معتمد

اولين نشريه مخصوص بانوان
با مطالب متنوع و خواندني
شنبهها بصورت سراسري
منتشر ميگردد

شرکت توسعه سیلوها در نظر دارد یک واحد آپارتمان به مساحت
 87/57مترمربع به ش��ماره  7036واقع در کیش بلوار خیام نرسیده
به میدان س��یری مجتمع مسکونی خانهگستر بلوک 3ورودی 4واحد
 F5را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
نحوه برگزاری مزایده:
 -1اخذ اوراق و اطالعات تکمیلی و فرم ش��رکت در مزایده از شرکت
توسعه سیلوها به نش��انی تهران -یوسفآباد خیابان پنجاهم پالک3
طبقه دوم معاونت مالی ،اداری و بازرگانی
 -2پرداخ��ت چ��ک تضمی��ن ش��رکت در مزای��ده به ص��ورت چک
تضمی��ن ش��ده بانکی در وجه ش��رکت توس��عه س��یلوها ب��ه مبلغ
280.000.000ریال
 -3مهلت تحویل پاکتها حداکثر تا س��اعت  15روز سهش��نبه مورخ
92/9/5
 -4بازگشایی پاکتها روز چهارشنبه مورخ 92/9/6
 -5حق و اختیار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات و مذاکره
پس از مزایده برای مزایدهگزار محفوظ است.
 -6زم��ان بازدید ب��ا هماهنگی قبلی از تاریخ انتش��ار آگهی تا مورخ
 92/9/4امکانپذیر است.
تلفن هماهنگی88063891-9 :

معاونت مالی ،اداری و بازرگانی -دفتر حقوقی
نظر باینکه به موجب اجرائیه  920306ب.ح صادره از ش��عبه  7حقوقی کرج
محاکم عمومی حقوقی کرج آقای امیرحبیبی ف اکبر محکوم است به تنظیم
سند رسمی واحد آپارتمان مورد معامله طبق مشخصات مبایعهنامه به میزان
مالکیت��ش (2دانگ) و با حفظ حقوق ترهن (بانک صادرات) به نام خواهان و
پرداخت مبلغ  198/200ریال بابت هزینه دادرسی طبق قیمت منطقهبندی
درح��ق خواهان (موضوع مبایع��ه نامه مورخ  82/12/27بی��ن طرفین مورد
معامله یک دستگاه آپارتمان به مساحت 70متر در طبقه دوم جنوبی از پالک
ثبتی ش��ماره  (163/21041و پرداخت هزینه اجرایی دولت بر اساس تقدیم
خواس��ته به  51/000/000ریال در حق محکوم له آقای ماش��اءاله احمدی با
توجه باینکه وی مجهول المکان اعالم گردیده بدین وس��یله مراتب برابر ماده
 9قان��ون اجرای احکام مدن��ی فقط برای یک نوبت آگه��ی میگردد .بدیهی
اس��ت تاریخ درج آگهی در روزنامه ،تاریخ ابالغ محسوب میگردد لذا محکوم
علیه موظف اس��ت ظرف ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی نسبت به اجرای مفاد
برگ اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت برای ادامه عملیات اجرایی ابالغ یا
اخطار دیگری به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه وی محل اقامت خود را
کتبا به اجراء اطالع دهد.

شعبه  7دادگاه حقوقی کرج

دادنامه

پرونده کالس��ه  9109982250300693ش��عبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان گرمسار دادنامه شماره
9209972250300808
خواهان :خانم نرگس سلطانی به نشانی گرمسار شه سفید جنب تعمیرگاه ماشین جانعلی
خوانده :آقای نبی رضایی به نشانی مجهولالمکان
خواسته :صدور حکم طالق به درخواست زوجه
گردش��کار -خواهان دادخواس��تی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده  /مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است
و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواس��ت خانم نرگس س��لطانی فرزند حس��ینعلی به طرفیت آقای نبی رضائی فرزند ضامن مبنی بر
صدور گواهی عدم امکان س��ازش جهت اجرای صیغه طالق به لحاظ ترک منزل مش��ترک و ترک انفاق و اغفال در
ازدواج بدین ش��رح که خواهان اظهار داش��ته حس��ب عقدنامه عادی مورخ  89/11/27به عقد دائم و رسمی خوانده
درآمده و نامبرده منزل مش��ترک را ترک کرده و نفقهای در این مدت پرداخت ننموده و در راس��تای اثبات ادعای
خویش به شهادت شهود استناد جسته و شهود تعرفه شده با ادای گواهی در دادگاه بر ترک منزل مشترک از ناحیه
زوج گواهی دادهاند و خوانده نیز علیرغم ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی درجراید در هیچ یک از جلسات دادگاه
حاضر نش��ده و مس��اعی دادگاه و داوران منتخب و منصوب جهت حصول س��ازش منتهی به نتیجه نش��ده و زوجه
نی��ز کلی��ه حقوق مالی خویش اعم از مهریه ،نفقه قانونی قابل مطالبه و اجرتالمثل ایام زناش��ویی را در قبال طالق
به زوج بذل نموده اس��ت و حس��ب اظهارات شهود ،زوج بیش از یک س��ال زندگی مشترک را ترک کرده لذا دادگاه
دعوی خواهان را وارد دانس��ته و مس��تندا به ماده  141قانون مدنی کشور افغانس��تان حکم بر طالق زوجه صادر و
اعالم مینماید براساس بند  5ماده  149قانون مذکور نوع طالق رجعی میباشد زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی
مثبوت به شماره  92/8/5 -92301974باردار نمیباشد زوجه میتواند پس از قطعیت رای با حضور در کنسولگری
افغانستان یا با حضور در محل دفتر یکی از علمای خود با حق توکیل به غیر و مطابق کشور افغانستان و شرع مقدس
ومطابق مذهب زوجین اقدام به طالق رجعی نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت  20روز قابل واخواهی
در این شعبه و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان سمنان است.

م الف 602

رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی و عمومی گرمسار -غضنفری

آگهی تغییر محل شرکت پارس اسپیرال سهامی خاص
به شماره ثبت 82186و شناسه ملی 10101268300

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  92/2/14محل شرکت به تهران-
بزرگراه رس��الت ش��مسآباد کوچه فالح پالک  70کدپستی 1671934313
منتقل گردید.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

حمايت مىكند .اين حمايت هاشمى از خاتمى به گونهاى بود كه
علىاكبر ناطق نورى در كتاب خاطرات خود ،آن را يكى از عوامل
تأثيرگذار در شكس��تش عنوان مىكند و مىگويد« :دوستان ما
به آقاى هاشمى انتقاد زياد مىكردند و به ايشان هم مىگفتند.
البته من از آقاى هاش��مى و دولت ايش��ان در مجلس ،چه براى
لوايح و چه براى كابينه و همچنين از خود شخص آقاى هاشمى
ه��م ـ چ��ون مورد حمله و هجمه بود ـ مفص��ل دفاع كردم . . .
بنابراين طبيعى بود كه مرا حامى مطلق ايش��ان بدانند و عدهاى
از مخالفي��ن و جناح مخالف تبليغ مىكردند كه اگر آقاى ناطق
بيايد ،وضعيت مثل سابق خواهد شد .چون يك عده مذهبى كه
از آقاى هاش��مى دلخور بودند ،هم حرف داشتند ،زيرا كارگزاران
را وابسته به آقاى هاشمى مىديدند .كمى اباحهگرى و غيره در
آن موقع وجود داش��ت كه مذهبىها اعتقاد داشتند دولت آقاى
هاش��مى عامل عمده آن است  . . .مسأله ديگر اين بود كه وقتى
من از سياس��تهاى اقتصادى دولت و ش��خص ايشان دفاع كردم،
مىگفتند :پس ناطق كه شقالقمرى نمىكند و تحولى در كشور
ايجاد نمىشود ،او هم راه رفسنجانى را ادامه مىدهد .طبيعتآ اين
جريان اثر خود را روى آراء مىگذاش��ت  . . .يكى ديگر از عوامل
عدم موفقيت من در پيروزى انتخابات موضعگيرى آقاى هاشمى
رفس��نجانى در انتخابات رياستجمهورى بود .به نظر من ايشان
مقهور آن ج ّوسازىهايى شد كه مىگفتند تقلب مىشود .ايشان
مىخواست به عنوان رئيس ق ّوه مجريه كه وزارت كشور هم زير
نظر ايش��ان است ،ژستى بگيرد كه نخير من هستم و نمىگذارم
تقلب شود .لحن صحبت ايشان كه چرا مىخواهيد تقلب كنيد،
به معنى تأييد آن همه ج ّوسازى بود .باالخره هركس مىتوانست
بگويد .اين كه از خودشان است ،دارد مىگويد تقلب ،پس معلوم
مىشود تقلبى وجود دارد .خطبه ايشان در نماز جمعه واقعآ اثر
196
بسيار سوئى در جامعه داشت و هيچ توجيهى هم ندارد».
حمايت هاش��مى رفس��نجانى و خصوصآ حزب كارگزاران و
بويژه تأمين منابع مالى ستادهاى انتخاباتى خاتمى از يك طرف
و اتخاذ تاكتيك انتقاد از عملكرد هاش��مى و دولت س��ازندگى از
جانب جن��اح چپ و مجمع روحانيون مبارز از طرف ديگر نقش
اساسى در پيروزى خاتمى داشت .چرا كه بدين ترتيب هم مخالفان
و هم موافقان هاش��مى بر يك نقطه اتفاق نظر داشتند و آن هم
كانديداتورى خاتمى بود.
جريان چپ در يك تاكتيك تبليغاتى هوش��مندانه ،انتقاد از
عملكرد هاشمى رفسنجانى به عنوان رئيسجمهو ِر جريان راست
را محور مبارزات انتخاباتى خود قرار داد .در اين ميان كافى بود
شماره 33/8066 :تاریخ92/8/25 :

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم یک مرحلهای

* حمايت كارگزاران سازندگى از س ّيد محمد
خاتمى ،عمال هاشمى رفسنجانى را نيز از
جامعه روحانيت مبارز جدا كرد .او كه رقابت
انتخاباتى رياستجمهورى هفتم رقابت نه بين
دو جناح يا دو جريان بلكه رقابت بين مردان
هاشمى بود .از طرفى ناطق نورى يك چهره
نزديك و آشنا براى هاشمى رفسنجانى به
حساب مىآمد و از سوى ديگر خاتمى وزير
ارشاد هاشمى بود .درواقع اگرچه جناحهاى
مختلف در برابر هم صفآرايى كردند ،ا ّما جدال
در يك حلقه تعريف مىشد.
بايد در سرلوحه امور مسؤوالن قرار گيرد .آزاديهاى به دست آمده
198
در كشور نشأت گرفته از دين و معنويت است».
او معتق��د بود «:زنان در جامعه ما مظلوم بوده و بس��يارى از
اين مظلوميتها نيز به بهانه و نام دين به آنها تحميل شده است و
بايد از زنان براى ايجاد و تأسيس جامعه مدنى و تأمين مشاركت
199
عمومى در جهت پيشبرد امور كشور استفاده كرد».

آگهی مناقصه

ش�هرداری الیگ�ودرز ب��ه اس��تناد مج��وز ش��ماره  3/1243مورخ
 1391/11/8ش��ورای اس�لامی ش��هر الیگودرز در نظر دارد تهیه و تدوین
برنامهریزی راهبردی و س�ند برنامه پنج ساله شهرداری الیگودرز با
س�ند (افق) چشمانداز  20س�اله را از طریق درج آگهی مناقصه عمومی
کتبی به مشاورین واجدالشرایط واگذار نماید ،لذا متقاضیان محترم میتوانند
جهت خرید اسناد از تاریخ درج آگهی روزنامه به مدت  7روز کاری به واحد
امور قراردادهای ش��هرداری مراجع��ه نمایند .ضمنا آگهی از طریق س��ایت
شهرداری به آدرس  www.aligoudarzcity.irدر دسترس میباشد.
تلفن تماس2225692-2225592 :

هتلهای پارس�یان رامس�ر(هتل بزرگ) در نظر دارد نس��بت به
انتخ�اب پیمانکار واجد ش�رایط «مدیرفنی و تأسیس�ات» به
منظ�ور مدیری�ت و نگهداری امور فنی (تأسیس�ات حرارتی و
برودتی -سیستم برق -ژنراتورهای برق -سیستم آبرسانی-
سیس�تم تصفیه خانه فاضالب -چیلره�ا و )...از طریق برگزاری
تشریفات مناقصه اقدام نماید.
واجدین ش��رایط (اش��خاص حقیقی یا حقوقی) میتوانند به منظور
بازدید از مجموعه هتل؛ کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت
در مناقص��ه؛ از تاریخ درج آگهی لغایت  10روز به آدرس زیر مراجعه
و یا با شماره تلفنهای  0192-5223093-4تماس حاصل فرمایند.
(داخلی  2400و )2347
آدرس :مازندران -رامسر خیابان سختسر( -شهید رجائی)

آگهی حصر وراثت

رونوشت آگهی حصر وراثت

لطفی میانجایی -شهردار الیگودرز

بانو سعاد شهرت فتاحیان نام پدر علیمراد بشناسنامه 1742048617
صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و
توضیح داده که شادروان مرحوم محمد شهرت فتاحیان به شناسنامه
 476صادره اس�لامآباد در تاریخ  92/6/1در شهرستان اهواز اقامتگاه
دائم��ی خود فوت ورث��هاش عبارتن��د از -1 :متقاضی با مش��خصات
فوقالذکر(زوج��ه متوفی)  -2احم��د فتاحیان به شناس��نامه 9747
صادره قزوین (فرزند ذکور متوفی)  -3ش��یما فتاحیان به شناس��نامه
 9748ص��ادره قزوین  -4وف��ا فتاحیان به شناس��نامه  9746صادره
قزوین  -5س��ارا فتاحیان به شناسنامه  9749صادره قزوین (فرزندان
اناث متوفی) و ال غیر به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی 832/299/92
حقوقی میباشد.
اینک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر و هر وصیتنامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز
شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره  2اهواز
اسالمی

آگهی حصر وراثت

بانو شهین شهرت نکونام نام پدر نوروز به شناسنامه  30صادره از اهواز
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که
فرزندم مرحوم بهزاد شهرت بابادی به شناسنامه  1740069188صادره
اه��واز در تاریخ  92/4/8در اهواز اقامت��گاه دائمی خویش فوت ورثهاش
عبارتند از -1 :خانم ش��هین نکونام فرزند نوروز به شناسنامه  30صادره
از شهرستان اهواز (مادر متوفی)  -2آقای غالمرضا بابادی فرزند احمد
بشماره شناسنامه  2597صادره از شهرستان اهواز  -3آقای فرزاد بابادی
فرزند احمد بش��ماره شناس��نامه  1741122171صادره از شهرستان
اهواز  -4آقای محمدعلی بابادی فرزند احمد بش��ماره شناسنامه 9458
صادره از شهرس��تان اهواز  -5خانم نرجس بابادی فرزند احمد بشماره
شناس��نامه  22986صادره از شهرس��تان اهواز  -6خانم ش��راره بابادی
فرزند احمد بش��ماره شناس��نامه  36صادره از شهرستان اهواز  -7خانم
ش��هره بابادی فرزند احمد بشماره شناسنامه  1744660034صادره از
شهرستان اهواز (خواهران متوفی) و ال غیر ورثه دیگری ندارد.
این��ک با انجام تش��ریفات قانون��ی مراتب مزبور را در ی��ک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
و هر وصیتنامه به جز س��ری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از
درجه اعتبار ساقط است.

قاضی ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره  3اهواز
سیدجواد حسنزاده

 -191ويژهنامه پايان دوران رياس�تجمهورى س� ّيد محمد خاتمى ،روزنامه ايران،
به تاريخ.1384/5/11
 -192همان.
 -193روزنامه سالم ،به تاريخ .1375/12/1
 -194رمز عبور ( ،)1ص .137
 -195رمز عبور ( ،)1ص .141
 -196رمز عبور ( ،)1ص .141
 -197سوداى سكوالريسم ،س ّيد ياسر جبرائيلى ،ص .147
 -198رمز عبور ( ،)1ص .141
 -199همان.
 -200همان.
 -201سوداى سكوالريسم ،ص .149
 -202سوداى سكوالريسم ،ص .159

«آگهی مزایده»

هتلهای پارس�یان رامس�ر(هتل ب�زرگ) در نظر دارد
نس��بت به واگذاری چایخانه س�نتی (هت�ل قدیم) به
ص�ورت اج�اره از طری��ق برگ��زاری تش��ریفات مزایده به
بهرهبردار واجدشرایط اقدام نماید.
متقاضی��ان و واجدین ش��رایط میتوانند به منظور بازدید از
محل -کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت فرم شرایط
شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت  10روز به آدرس
زیر مراجعه و یا با ش��ماره تلفنهای 0192-5223093-4
تماس حاصل فرمایند( .داخلی  2400و )2347
آدرس :مازندران -رامسر خیابان سختسر( -شهید رجائی)

مدیرکل هتلهای پارسیان رامسر

آگهی ابالغ

خواه��ان مدیری��ت بانک انص��ار المجاهدین قزوی��ن دادخواس��تی به طرفیت
خواندگان محمد ثقفی و عبدالحمید عبادی و محمد قدس به خواس��ته مطالبه
وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان قزوین نموده که جهت رسیدگی
به شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قزوین واقع در قزوین-
خ دانشگاه جنب پارک الغدیر -دادگستری کل استان قزوین ارجاع و به کالسه
 9209982810300283ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1392/10/7و
ساعت  10تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست
خواهان و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار
آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

آقای حبیباله عباس��ی دارای شناسنامه به ش��ماره 125بشرح دادخواست به
کالس��ه 503/1/92از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که ش��ادروان حس��ن عباس��ی به شماره شناس��نامه 46در تاریخ
 1346/6/1در اقامت��گاه دائم��ی خود فوت نموده و ورث��ه حینالفوت آنمرحوم
منحصر اس��ت به -1 :حبیباله عباسی فرزند حس��ن به شش  125صادره از
حوزه  3س��اوه (پس��ر)  -2علی عباس��ی به شش  118صادره از حوزه 3ساوه
(پس��ر) فوت شده به تاریخ  -3 ،84/8/1ابراهیم عباسی به شش یک صادره از
حوزه 3ساوه(پسر)  -4صفرعلی عباسی به شش 2صادره از حوزه 3ساوه(پسر)
 -5امالبنین عباس��ی فرزند غالمحس��ن ب��ه شش 49صادره از حوزه 3س��اوه
(همسر)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی
دادگستری شهرستان قزوین

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف مأمونیه -قویدل

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها

متقاضی��ان محت��رم میتوانن��د باتوج��ه به جدول زیر نس��بت ب��ه انتخاب ه��ر یک از نش��ریات مورد عالق��ه و واریز مبلغ اش��تراک به حس�اب
(0106713595009سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69به نام حسین شریعتمداری (مؤسسه 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.
نشریات

دوره
انتشار

پست سفارشی

پست عادی
یکسال

ششماه

سهماه

یکسال

ششماه

سهماه

کیهان فارسی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

کیهان انگلیسی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

کیهان عربی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

مجله زنروز

هفتگی

600،000

300،000

150،000

830،000

415،000

207،500

کیهان ورزشی

هفتگی

600،000

300،000

150،000

830،000

415،000

207،500

کیهان بچهها

هفتگی

350،000

175،000

87،500

580،000

290،000

145،000

کیهان فرهنگی

دو ماهانه

162،000

---

---

189،600

---

---

 - 1کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتماً نزد خود نگهداری نمائید.
 - 2درصورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
 - 3مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال میشود.
 - 4ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در تأخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
 - 5در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
 - 6همچنین برای اشتراک نشریات کیهان میتوانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

نام ...........................:نامخانوادگی ....................................:نوع نشریه ...........................................:تعداد نسخه .....................................مدت..........................
مبلغ پرداختی .....................:ریال نام و کد شعبه ...........................................:شماره فیش بانکی .............................................:تلفن.............................
آدرس........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................کدپستی...........................................:
امضاء
تلفن همراه ...............................................:پست الکترونیکی..............................................................:

واحد آبونمان روابط بینالملل مؤسسه کیهان

تلفن 02133913238 :نمابر 02133910922 :پست الکترونیکی int-affairs@kayhannews.ir :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

