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اعتراض مجمع به دادگاه مورد تایید امام )ره(

 ج ـ اعتراض به دادگاه مورد تأييد امام)ره(
يكى از ادعاهاى مجمع روحانيون مبارز از ابتداى تأس��يس تاكنون، 
تبعيت و پيروى از منويات حضرت امام)ره( مى باشد. حضرت امام)ره( با 
دستورى دادگاه ويژه روحانيت را تشكيل دادند و پس از رحلت ايشان نيز 
اين دادگاه در موارد مختلفى مورد تأييد مقام معّظم رهبرى قرار گرفت.
مجم��ع روحانيون مب��ارز گرچه در دوران حي��ات حضرت امام)ره( 
مخالفتى از خود در رابطه با دادگاه ويژه روحانيت نداشت، اّما طى سالهاى 
دهه هفتاد و پس از محاكمه برخى اعضاى برجسته آن به عنوان يكى از 
مخالفين سرسخت دادگاه ويژه روحانيت جلوه گر شد. اين تشكل سياسى 
در پى دستگيرى و زندانى شدن اسداهلل بيات با صدور اطالعيه اى دادگاه 
ويژه روحانيت را به برخوردهاى سياسى و جناحى متهم كرد: »تشكيل 
دادسراى ويژه روحانيت به دستور حضرت امام)ره( براى حفظ حرمت و 
قداست روحانيت اسالم بود. بنابراين نبايد به گونه اى عمل شود كه بگويند 
عملكرد دادسرا باعث هتك روحانيت و موجب سلب اعتقاد و اعتماد مردم 
نسبت به مسؤوالن نظام و اثبات اتهام دستگاه قضايى جمهورى اسالمى 

به برخورد سياسى و جناحى گرديده است«.219 
از ديگ��ر مواضع��ى كه مجم��ع روحانيون مبارز  علي��ه دادگاه ويژه 
روحانيت داش��ت، اعتراض ب��ه محكوميت عبداهلل نورى )وزير كش��ور 
خاتمى( ب��ود. در ابتدا عبداهلل نورى كه به دليل عملكرد تندروانه مورد 
اس��تيضاح نمايندگان مجلس پنجم واقع ش��ده بود، با حمايت مجمع 
مبنى بر بازداشتن نمايندگان از استيضاح نورى همراه شد. مهدى كروبى 
)دبيركل مجمع روحانيون مبارز( در مصاحبه اى با خبرگزارى جمهورى 
اس��المى در اين باره مى گويد: »روال معمول مجلس بر مداخله عده اى 
از معتمدين و صاحبان نفوذ براى تلطيف در موضوع بوده اس��ت. تالش 
مجلس بر آن بوده كه در حد امكان از عزل وزير كه بعضآ مورد تضعيف 
دولت مى شود، جلوگيرى كند. امروز هم پيشكسوتان انقالب مى توانند 
ب��ا مداخله و تلطيف موض��وع، از رأى عدم اعتماد به يكى از مهم ترين 
وزراى كابينه فعلى، جلوگيرى كنند؛ زيرا بركنارى اين وزير باعث تضعيف 

روحيه اعضاى كابينه مى شود«.220 
اّم��ا اراده مجلس پنجم چيزى غي��ر از اراده مجمع روحانيون مبارز 
بود و اس��تيضاح عبداهلل نورى را نه تنها تضعيف روحيه اعضاى كابينه 
نمى دانست بلكه با دادن رأى عدم اعتماد به او، ساير وزرا را به ميانه روى 

و اعتدال دعوت مى كرد.
ب��ا كن��ار رفتن عبداهلل نورى از وزارت كش��ور، وى روزنامه خرداد را 
تأسيس كرد و از طريق آن مواضع و ديدگاههاى خود را بيان مى نمود. 
نورى در اين روزنامه بس��يارى از ارزش��هاى انقالب مانند: »مخالفت با 
دولت غاصب اسرائيل«، »عدم برقرارى رابطه با آمريكا« و برخى ارگانهاى 
انقالبى همچون: »سپاه«، »بسيج مستضعفين«، »دادگاه ويژه روحانيت« 
و »ش��وراى نگهبان« را مورد تهاجم رس��انه اى خود قرار داد، تا اين كه 
عبداهلل نورى در دادگاه ويژه روحانيت محكوم گرديد. مجمع روحانيون 
مبارز برخالف ادعاهاى گذشته خود و پافشارى بر موارد مذكور به دفاع 
از نورى برخاست و با صدور بيانيه اى مجددا عملكرد اين دادگاه را جناحى 
خواند: »دس��تگيرى عبداهلل نورى نشان از عملكرد نادرست و تمايالت 
جناح��ى دادگاه ويژه روحانيت دارد. برخورد ايذائى با آيت اهلل موس��وى 
خوئينى ها و تعطيلى روزنامه سالم و محكوميت ايشان، برخورد با آيت اهلل 
خلخالى و ممنوع الخروج كردن حجت  االسالم محتشمى و سّيد هادى 
خامنه اى، احضار و محكوميت بيات، احضار و محكوميت حجت االسالم 
منتجب نيا با دستاويز واهى، محكوميت عيسى واليى، تبعيد حجت االسالم 
موسويان از مشهد به قم، محكوميت و زندانى نمودن آقاى كديور و زندانى 
نمودن حجت االسالم عبداهلل نورى دليلى بر عملكرد جناحى دادگاه ويژه 

روحانيت است«.221 
اين مجمع در ادامه پيامد رأى دادگاه ويژه روحانيت را تشنج، التهابات 
سياسى و بحران در جامعه اعالم كرده و مى افزايد: »صدور كيفرخواست 
سياس��ى دادس��تان دادگاه ويژه روحانيت كه طبعا پاس��خهاى سياسى 

219- روزنامه سالم، به تاريخ 1377/10/1.
220- روزنامه ابرار، به تاريخ 1377/3/30.

221- روزنامه اطالعات، به تاريخ 1379/9/9.
222- روزنامه جمهورى اسالمى، به تاريخ 1379/9/9.

223- روزنامه اطالعات، به تاريخ 1379/9/9.
224- جريان شناسى در ايران، ص 209.

225- روزنامه بيان، به تاريخ 1379/2/6.
226- همان.

227- صحيفه امام )ره(، ج 21، ص 367.
228- سراب سياست، ص 257.

229- رمز عبور )1(، ص 139.
230- همان.

231- روزنامه سالم، به تاريخ 1376/5/26.

* مجمع روحانيون مبارز گرچه در دوران حيات 
حضرت امام)ره( مخالفتى از خود در رابطه با 

دادگاه ويژه روحانيت نداشت، اّما طى سالهاى دهه 
هفتاد و پس از محاكمه برخى اعضاى برجسته آن 
به عنوان يكى از مخالفين سرسخت دادگاه ويژه 
روحانيت جلوه گر شد. اين تشكل سياسى در پى 
دستگيرى و زندانى شدن اسداهلل بيات با صدور 

اطالعيه اى دادگاه ويژه روحانيت را به برخوردهاى 
سياسى و جناحى متهم كرد.

* با كنار رفتن عبداهلل نورى از وزارت كشور، 
وى روزنامه خرداد را تأسيس كرد و از طريق 

آن مواضع و ديدگاههاى خود را بيان مى نمود. 
نورى در اين روزنامه بسيارى از ارزشهاى 
انقالب مانند: »مخالفت با دولت غاصب 

اسرائيل«، »عدم برقرارى رابطه با آمريكا« 
و برخى ارگانهاى انقالبى همچون: »سپاه«، 

»بسيج مستضعفين«، »دادگاه ويژه روحانيت« 
و »شوراى نگهبان« را مورد تهاجم رسانه اى 

خود قرار داد، تا اين كه عبداهلل نورى در 
دادگاه ويژه روحانيت محكوم گرديد. مجمع 

روحانيون مبارز برخالف ادعاهاى گذشته خود 
و پافشارى بر موارد مذكور به دفاع از نورى 
برخاست و با صدور بيانيه اى مجددا عملكرد 

اين دادگاه را جناحى خواند.

مى طلبد، باعث آغاز تشنج و التهابات تازه خواهد شد. قطعا كسانى كه 
اين بحران را با تنظيم كيفرخواس��ت سياسى و جناحى آفريده اند، بايد 

در پيشگاه مردم و انقالب اسالمى پاسخگو باشند«.222 
اين تش��كل سياس��ى چپ در ادامه خواس��تار تجديد نظر در حكم 
عبداهلل نورى شده و اعالم مى دارد: »مجمع روحانيون مبارز تهران ضمن 
محكوميت دستگيرى و زندانى نمودن حجت  االسالم عبداهلل نورى كه 
از خدمتگزاران و مديران اليق كشور و در پستهاى حساس بودند، اصرار  
دارد كه حكم صادره در مورد ايشان، مورد تجديد نظر قرار گيرد و اتهامات 

ايشان در دادگاه مطبوعاتى رسيدگى شود«.223 

موضع گيريهاى تند و تعجب برانگيز مجمع روحانيون مبارز در قبال 
يكى از نهادهاى قانونى و تعيين ش��ده توس��ط حضرت امام)ره( و مورد 
تأييد مقام معّظم رهبرى بيانگر ميزان تحمل نظر مخالفين از سوى مجمع 
روحانيون مبارز است، چرا كه آنان برخالف شعار قانون گرايى خود، نوعى 
مصونيت براى اعضاى خود و همفكران قائل شده و اين مسأله كامال با 

شعار قانون گرايى آنها در تناقض است.
تناقض گوي��ى مجمع روحانيون مبارز در حالى بود كه تخلفات مالى 

و سياس��ى و مطبوعاتى افراد نامبرده ش��ده � كه از اعضاى مجمع نيز 
مى باشند � محرز بوده است.

 د ـ حمله به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
جامعه مدرسين حوزه علميه قم يكى از معتبرترين، تأثيرگذارترين و 
باسابقه ترين تشكلهاى روحانى به حساب مى آيد. اگرچه سابقه فعاليتهاى 
اي��ن جامعه به س��الهاى قبل از ده��ه 1340 برمى گردد، ولى نقطه اوج 
فراگير ش��دن جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم به معرفى حضرت امام 
خمينى)ره( پس از رحلت آيت اهلل بروجردى)ره( به عنوان مرجع جهان 
تشيع بازمى گردد. ابتدا جامعه مدّرسين به صورت كامال مخفى و پنهانى 
فعاليت داشت و پس از آغاز مبارزات حضرت امام خمينى)ره( عليه رژيم 
ستمشاهى پهلوى در سال 1342، جامعه مدّرسين نيز در تشويق مردم 

به قيام نقش مهمى را ايفا كرد.
جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم دوش��ادوش با ساير علما و عموم 
مردم ضمن تماس با حضرت امام خمينى)ره( به ترويج رساله عمليه و 
اش��اعه مرجعيت و اعالميه هاى ايشان پرداخت. پس از پيروزى انقالب 
اسالمى در بهمن 1357 جامعه مدرسين حوزه علميه قم در عرصه هاى 
سياس��ى حضورى تأثيرگذار داش��ت و تعدادى از اعضاء آن در مجلس 
خبرگان تدوين قانون اساس��ى، مجلس شوراى اسالمى، شوراى نگهبان 
قانون اساسى، مجلس خبرگان رهبرى، دستگاه قضايى، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، شوراى عالى انقالب فرهنگى حضور فعال داشته و دارند.224 
جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم كه در لحظات حس��اس انقالب، 
يارى كنن��ده ولّى فقيه زمان بود، در س��الهاى دهه هفتاد و پس از آغاز 
تهاجم فرهنگى غرب عليه نظام جمهورى اسالمى � كه با هدف استحاله 
از درون شكل گرفت � به نداى مقام معّظم رهبرى لبيك گفت و جريانات 
سياسى كشور بخصوص احزاب دوم خردادى را نسبت به لطمات جدى بر 
فرهنگ و ارزشهاى اسالمى و انقالبى برحذر داشت. اين مواضع دلسوزانه 
جامعه مدّرس��ين حوزه علميه قم در قبال وضعيت سياس��ى و فرهنگى 
كش��ور در سالهاى پس از حماس��ه دوم خرداد 1376 با واكنش مجمع 
روحانيون مبارز روبه رو شد. مجمع روحانيون مبارز در بيانيه اى عملكرد 
جامعه مدّرسين حوزه علميه قم را به برخوردهاى تحكم آميز و ضد آزادى 
متهم كرد: »جامعه مدرس��ين به خوبى مى دانند كه با موضع گيريهاى 
نسنجيده خود در مقاطع مختلف چگونه قشر عظيمى از دانشگاهيان و 
مردم را از خود رانده و دهها سؤال اساسى آنان را بى پاسخ گذاشته اند. ما 
به برادرانمان در تشكل سياسى جامعه مدرسين مشفقانه توصيه مى كنيم، 
اعتماد عمومى را كه بزرگ ترين س��رمايه مردمى است سخاوتمندانه از 
دست ندهند و از اين همه اعتبار، استفاده ابزارى نكنند و براى هر موضوع 
ريز و درشت مردم را به خيابانها نكشند و از حوزه علميه چهره اى خشن 

و ضدآزادى و تحكم طلب به نسل امروز ارائه نكنند«.225 
متهم كردن جامعه مدّرسين حوزه علميه قم به خشونت و ضد آزادى 

در حالى صورت مى گرفت كه بسيارى از استحاله شدگان در فرهنگ غرب 
مانند سروش ها و گنجى ها و كديورها و . . . در طول دوران اصالحات به 
تاخت و تاز در حوزه هاى مختلف پرداختند و ارزشهاى واالى اسالمى را 

همگام با دشمنان اسالم مورد تهاجم فرهنگى خود قرار دادند.
مجمع روحانيون مبارز، بارها جامعه مدّرسين حوزه علميه قم را نيز 
همانند ش��وراى نگهبان به برخوردهاى جناحى متهم كرد. اين تشكل 
سياسى در ادامه بيانيه خود آورد: »جامعه مدّرسين حوزه علميه قم تا 
زمانى كه به دليل عضويت اس��اتيد حوزه و ياران ديرين حضرت امام از 
اعتبار ويژه علمى و سياسى برخوردار بود، خدمات شايانى به اسالم و ملّت 

جمهورى اس��المى برشمرند. مطبوعاتى كه تا ديروز مخالفان خود را به 
تحجر متهم مى كردند، امروز در برابر هرگونه سخِن مخالف داِد »وا دوم 
خردادا« و »وا مردم س��االريا« سر مى دادند و وى را متهم مى كردند كه 

»پيام دوم خرداد را نشنيده اى«.228 
منتظ��رى از جمله قائالن ب��ه نظريه دوم بود. وى در آبان 1376 در 

سخنرانى اى خطاب به خاتمى گفت :
»من پيغام دادم كه من اگر جاى شما )خاتمى( بودم مى رفتم پيش 
رهبر و مى گفتم: شما مقامت محفوظ، احترامت محفوظ، ولى 22 ميليون 
مردم به من رأى دادند، به من هم كه رأى دادند اين 22 ميليون، همه 
مى دانستند كه رهبر كشور به كسى ديگر نظر دارد. دفترشان و خودشان 
همه، شخص ديگرى را تأييد مى كردند، 22 ميليون آمدند به ايشان رأى 

دادند. معنايش اين است كه ما آن تشكيالت را قبول نداريم«.229 
تحليل ش��يخ ساده لوح از انتخابات دوم خرداد همان چيزى بود كه 
رسانه هاى خارجى در صدد تئوريزه كردن آن بودند و عده اى ديگر سنگ 
آن را به سينه مى زدند. وى در ادامه خاتمى را به كوتاه آمدن در مقابل 

بزرگ ايران نمود، متأسفانه در سالهاى اخير به علّت برخى موضع گيريها 
و تندرويها در حّد يك حزب سياس��ى كم طرفدار، جايگاه واالى خود را 
از دست داده است. امروز گويى جامعه مدّرسين رسالتى جز حمايت از 

يك جناح سياسى و همراهى با تشنج آفرينان ندارد«.226 
اتهام برخ��ورد جناحى در حالى بود كه حض��رت امام خمينى)ره( 
در  7 ارديبهش��ت 1367 در پاس��خ به نامه آيت اهلل على مشكينى)ره( 

فرموده بودند :
»شما از قول من به فرزندان انقالبى ام بفرماييد كه تندروى عاقبت 
خوبى ندارد. اگر آنان جذب حضرات آقايان جامعه محترم مدّرسين نشوند 

در آينده گرفتار كسانى خواهند شد كه مرّوج اسالم آمريكايى اند«.227
ه  ـ دامن زدن به تخريب وزارت اطالعات

به وجود آمدن جريان دوم خرداد با تفس��يرهاى گوناگون از س��وى 
اشخاص و گروهها و جريانات سياسى همراه شد. عّده اى آن را در چارچوب 
باوره��اى دين��ى و قواعد نظام جمهورى اس��المى و با اقبال به فردى با 
گرايش تحول طلبى مى دانس��تند و عده ديگ��رى كه عمدتآ از حمايت 
 رس��انه اى غرب نيز برخوردار بودند، مى كوش��يدند پيام دوم خرداد را با
شكس��تن ش��الوده هاى سياس��ى و حتى اعتقادى جامعه ايرانى و نظام 

رهبرى محكوم كرد و گفت :
»آق��اى رئيس جمهورى، به عقيده من قاعده اش اين بود يك قدرى 
محكم ت��ر مى آم��د«.230  روحانيون مبارز نيز رأى ب��ه خاتمى را رأى 
به قانونمندى و قلم بطالن بر دين دولتى، قش��رى گرى، خش��ونت، 
ِخردس��تيزى، اس��تبداد رأى و جامعه توده وار و پاس��خ منفى بدان 

دانست.231

خواهان پرويز اميد جيوان دادخواس��تى به طرفيت خوانده س��عيد قدريان 
به خواس��ته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرس��تان كرج 
نموده كه جهت رس��يدگى به ش��عبه 3 دادگاه عمومى حقوقى كرج واقع 
در ك��رج- ميدان نب��وت- بلوار مالص��درا- روبروى پ��ارک نبوت- پالک 
124- 120 ارجاع و به كالسه 9109982610300075 ثبت گرديده كه 
وقت رس��يدگى آن 1392/10/23 و س��اعت10:30 تعيين شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش��ار آگهى مى ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهى و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انى كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه سه دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان کرج- سیده معصوم حسینی

شهردارى شهريار در نظر دارد نسبت به خريد آسفالت 
ب��ا برآورد هزينه 20/000/000/000 ريال طبق مجوز ش��ماره 
2137 مورخه 92/7/7 ش��وراى اسالمى شهر شهريار از طريق 
مناقصه عمومى اقدام نمايد. لذا از ش��ركتهاى داراى رتبه بندى 
و واجد ش��رايط دعوت مى ش��ود جهت دريافت اس��ناد مناقصه 
پ��س از تاريخ درج آخرين آگهى به مدت 10 روز به امور مالى 
ش��هردارى ش��هريار مراجعه نماييد. ش��هردارى در رد يا قبول 
پيش��نهادات مختار اس��ت و هزينه درج آگهى ب��ه عهده برنده 

اسماعیل آبادیمناقصه مى باشد.
سرپرست شهرداری شهریار

»آگهی مناقصه عمومی«
 دوم

نوبت

كالسه پرونده دادرسى 172/47/92 ح   
كالسه پرونده اجرائى 22/92-1 ج ش

مشخصات محكوم له: نام : على رضا نام خانوادگى: اميرى 
نام پدر: على كمك شغل: آزاد

نشانى محل اقامت: اهواز، صد دستگاه باهنر، خ 7 شهروند، پالک 41
مشخصات محكوم عليه: 1- نام: على عسگر نام خانوادگى: مرادى 

نام پدر: حسن شغل: آزاد 
نش��انى محل اقامت: اه��واز، باهنر، بلوار معلم روبروى بانك مس��كن، 

لوازم ساختمانى
2- نام: رضا نام خانوادگى: محمودى گهروئى نام پدر: فيض اله 

نشانى محل اقامت: مجهول المكان
محكوم به: بموجب دادنامه شماره 289/92 مورخ 92/6/19 شوراى 
حل اختالف ش��عبه 47 محكوم عليه محكوم است به تنظيم و انتقال 
سند رسمى خودرو وانت پيكان سفيد رنگ مدل 77 به شماره شاسى 
77914429 و ش��ماره موت��ور 1157714063 به ش��ماره انتظامى 
394ج11- اي��ران 14 بنام محكوم له و همچنين پرداخت نيم عش��ر 

دولتى در حق صندوق دولت.

برگ اجرائیه

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز
حسین داودی

بانو كبرى ش��هرت برنجى نام پدر حس��ين بشناس��نامه 346 ص��ادره از اهواز 
درخواس��تى بخواس��ته صدورگواه��ى حصر وراث��ت تقديم و توضي��ح داده كه 
همسرش مرحوم رجبعلى ش��هرت دانش پژوه بشناسنامه 27894 صادره اهواز 
در تاريخ 1392/7/5 در اه��واز اقامتگاه دائمى خويش فوت ورثه اش عبارتند از 
1- كبرى برنجى فرزند حسين به شماره شناسنامه 346 صادره از اهواز )همسر 
متوفى( 2- يوسف دانش پژوه فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 297 صادره از 
تهران 3- يعقوب دانش پژوه فرزند رجبعلى به ش��ماره شناسنامه 1078 صادره 

از اهواز )پسران متوفى( و ال غير ورثه ديگرى ندارد.
 اين��ك ب��ا انجام تش��ريفات قانونى مرات��ب مزبور را در ي��ك نوبت آگهى 
مى نماي��د ت��ا هر كس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش��د از 
تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و 
هر وصيتنامه بجز س��رى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز

رونوشت 221/6/92ح

برگ اجرائیه
كالس��ه پرونده دادرس��ى 198/26/92ح كالس��ه پرونده 

اجرائى 59-1ج
مشخصات محكوم له: نام: حسن نام خانوادگى: كمندى 
نام پدر: اسمعيل نش��انى محل اقامت: اهواز، آخر آسفالت 

دور فلكه جنب مسجدالغدير، آرايشگاه ايمان
مشـخصات محكوم عليه: 1-نام: حسين نام خانوادگى: 
مقام��ى ن��ام پ��در: عبدالمجي��د نش��انى مح��ل اقام��ت: 

مجهول المكان
محكومه بـه: بموج��ب دادنامه ش��ماره 280/92 مورخ 
92/7/6 شوراى مجتمع ش��ماره3 اهواز شعبه 26 محكوم 
عليه محكوم به تنظيم و انتقال سند رسمى موتورسيكلت 
تك تاز 125 مدل 88 به رنگ مشكى پالک 21393/563 
به شماره موتور 2009103187 به شماره تنه 8843186 
بنام محكوم له و پرداخت نيم عش��ر دولتى در حق صندوق 

دولت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3 اهواز
حسین داودی

در خصوص دادخواست خانم آزيتا افراشته فرزند 
على اصغر به وكالت آقاى همايون موالى به طرفيت 
آقاى نادر بنوان فرزند احداله به خواسته حضانت 
فرزندان بنامان 1- هانا 2- ياسمين شهرت بنوان 
كه ب��راى تاريخ 1392/10/4 س��اعت 9 جلس��ه 
رس��يدگى در ش��عبه اول حقوقى هوي��زه تعيين 
ش��ده لذا از خوانده فوق الذكر دعوت مى شود كه 
به جهت مجهول المكان بودن نامبرده در جلس��ه 
رسيدگى مشخص ش��ده حاضر شود ضمنا جهت 
اخذ دادخواس��ت تقديم ش��ده از طرف خواهان و 
ضمائم آن قبل از وقت رسيدگى به شعبه مربوطه 
مراجعه ش��ود و كس��انى كه آن را مى شناسند به 

نامبرده اطالع دهند.

شماره پرونده: 9209986990400234       شماره بايگانى شعبه: 920254

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادرس علی البدل دادگاه عمومی شهرستان هویزه
 مسیبی

بدينوس��يله ب��ه خان��م بديعه زاه��دى بده��كار پرونده كالس��ه 
9204032035000228/1 كه برابر گزارش مامور اجرا ش��ناخته 
نگرديده اي��د ابالغ مى گردد كه برابر س��ند رهنى ش��ماره 1708-

1388/12/8 بين شما و موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان مبلغ 
390/000/000 بدهكار مى باش��يد كه بر اث��ر عدم پرداخت وجه 
بس��تانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى 
اجرائيه صادر و به كالس��ه فوق در اين اجراء مطرح مى باش��د لذا 
طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس��ناد رس��مى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بده��ى خود اقدام و در غير اين صورت 
بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9204032035000228/1

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنندج - کریمی نسب 

بدينوس��يله به آقاى ارسالن س��ليمى نرانى بدهكار پرونده كالسه 
9204032035000228/1 كه برابر گزارش مامور اجرا ش��ناخته 
نگرديده  اي��د ابالغ مى گردد كه برابر س��ند رهنى ش��ماره 1707-

1388/12/8 بين شما و موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان مبلغ 
390/000/000 ريال بدهكار مى باش��يد كه ب��ر اثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات 
قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد 
لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بده��ى خود اقدام و در غير اين صورت 
بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9204032035000228/1

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنندج - کریمی نسب 

روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل

شـركت گاز اسـتان اردبيـل در نظر دارد انجـام خدمات امـداد، گازبانى و 
تعميرات تاسيسـات گازرسـانى در شهرستانهاى اردبيل، سـرعين و نير 
بصـورت حجمـى را از طريق مناقصه  به مدت يكس��ال به پيمانكار حائز ش��رايط 

واگذار نمايد.
بدين منظور از كليه ش��ركتها و پيمانكاران متخص��ص داراى صالحيت مرتبط در 
ام��ور فوق از س��ازمان كار و ام��ور اجتماعى كه توانايى انج��ام كار مذكور را دارند، 
دعوت مى شود با در دست داشتن معرفى نامه كتبى در ساعات ادارى به دفتر امور 
قراردادها واقع در اردبيل، ش��هرک كارشناسان )مجتمع ادارى( ساختمان مركزى 
ش��ركت گاز اس��تان اردبيل، طبقه چهارم اتاق ش��ماره 412 مراجعه و ضمن واريز 
مبلغ 150/000 ريال )يكصد و پنجاه هزار ريال( به ش��ماره حس��اب 68540 نزد 
بانك تجارت ش��عبه بسيج اردبيل در وجه ش��ركت گاز استان اردبيل و ارائه رسيد 
بانك��ى اس��ناد مناقصه و اس��تعالم ارزيابى كيفى را دريافت و ب��ا توجه به مفاد آن 

ارزيابى كيفى و پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه تحويل نمايند.
توجه1: طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26510/ت 39039 ک مورخ 
1388/2/9 ارائه صورت مالى حسابرس��ى شده توسط سازمان حسابرسى يا اعضاى 

جامعه حسابداران رسمى الزامى است.
مدارک ومستندات ضرورى:

داش��تن گواهينامه صالحيت معتبر از س��ازمان كار و امور اجتماعى )كد فعاليت3: 
تعمير و نگهدارى و كد فعاليت6: امور تاسيسات(

1-مبلغ و نوع تضمين شـركت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 
77/000/000 ريال )هفتاد و هفت ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانكى 

و يا واريز به حساب شماره 3974/67 بانك سپه شعبه امام خمينى)ره( اردبيل.
2-تاريخ شـروع فروش اسـناد و ارزيابى كيفـى: روز شنبه مورخ 92/9/9 

از ساعت 8
3-تاريخ پايان فروش اسـناد و ارزيابى كيفى: روز چهارشنبه مورخ 92/9/13 

قبل از ساعت 14/30
4-تاريخ تسـليم پيشنهاد قيمت و ارزيابى كيفى: روز شنبه مورخ 92/9/30 

قبل از ساعت 14/30
5-تاريخ بازگشـائى اسـتعالم ارزيابى كيفى: روز شنبه مورخ 92/9/30 راس 

ساعت 16 در ساختمان مركزى شركت گاز استان اردبيل
توجه2: اس��ناد اس��تعالم ارزيابى كيفى و ساير اس��ناد مناقصه )مالى( بصورت هم 
زمان به مناقصه گران تحويل داده مى ش��ود و همه آنها نيز هم زمان باز پس گرفته 

خواهد شد.
بديهى اس��ت كارفرما پس از بررس��ى اس��ناد و مدارک واصل��ه و ارزيابى كيفى از 
متقاضيان واجد ش��رايط ك��ه حداقل امتياز الزم را كس��ب كرده باش��ند اقدام به 

بازگشائى پاكات »الف،ب و ج« خواهد نمود.
ضمنا آگهى فوق در ش��بكه اطالع رس��انى نفت و انرژى »شانا« در قسمت مناقصه 
و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR و ش��بكه اطالع رس��انى شركت گاز 

استان اردبيل به آدرس WWW.GAS-AR.IR درج گرديده است.
شماره تلفن تماس: 0451-7743782

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

 با ارزیابی کیفی شماره 823-92-026
کدفراخوان پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات 1343085 
»نوبت اول«

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان اردبيل

عبداهلل نورى اسداهلل بيات

شـركت مخابرات اسـتان فارس درنظر دارد نس��بت به فروش تعدادى از امالک مازاد خود به شرح جدول ذيل از 
طريق مزايده عمومى يا حراج براس��اس مش��خصات و دستورالعمل هاى موجود در اس��ناد به صورت يكجا و يا جداگانه، 
توافقى و با شرايط قسطى و يا در قبال اخذ ضمانتنامه مدت دار اقدام نمايد، لذا از كليه اشخاص حقيقى و يا حقوقى واجد 
شرايط دعوت بعمل مى آيد پس از نشر آگهى در ساعات ادارى به اداره خريد و قراردادهاى اين شركت واقع در خيابان 
قصردشت- نبش وليعصر)عج(- ساختمان مركزى شركت مخابرات استان فارس- طبقه اول )تلفن: 6112043( مراجعه 
و ضمن واريز مبلغ 100000ريال )يكصدهزار ريال( به حساب شماره 1567891005 و كدشناسه 2400480508122 
بانك ملت شعبه سراسرى جام اسناد مزايده را دريافت )شركت كنندگانى كه اسناد را از طريق سايت دريافت مى نمايند 
نياز به واريز مبلغ فوق ندارند.( و پس از بررس��ى كامل باتوجه به مفاد آن و تاريخ هاى قيد ش��ده كليه صفحات اس��ناد 
مذكور را مهر و امضاء نموده و به همراه پيش��نهاد قيمت خود حداكثر تا س��اعت 15 روز شنبه مورخ 92/9/16 به نشانى 

مذكور واحد دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند، ضمناً ساير جزئيات مربوط به مزايده در اسناد درج شده است.
ضمناً: اسناد مزايده برروى پرتال اين شركت )WWW.SHIRAZTEL.CO.IR( قابل دسترس مى باشد.

- شرايط مزايده:
1- مبلغ سپرده شركت در مزايده 4٪ مبلغ كارشناسى.

2- تاريخ شروع فروش اسناد: از تاريخ انتشار آگهى.
3- تاريخ پايان فروش اسناد: تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 92/9/6

4- زمان نهايى تحويل پاكات حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 92/9/16
5- تاريخ بازگشايى پاكات الف و ج روز يک شنبه مورخ 92/9/17 ساعت 14 اتاق كميسيون معامالت

- پيش��نهاددهندگان مكلف مى باش��ند معادل مبلغ س��پرده ش��ركت در مزايده تضمين هاى معتبر مطاب��ق مقررات بصورت 
ضمانتنامه بانكى و يا چك بانكى تضمينى در وجه شركت مخابرات استان فارس تهيه و ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايند.

- تذكر: به پيش��نهادهاى فاقد س��پرده، س��پرده مخدوش، س��پرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و نظاير آن و 
يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً  ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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نوبت دوم شركت مخابرات فارس

شرکت مخابرات استان فارس

ف
دي

ر

عرصه شهرستاننام ملک
مترمربع

اعيان 
پالک ثبتىمترمربع

سپرده شركت 
در مزايده

قيمت 
توضيحاتآدرسكاربرىكارشناسى

امور مشتركين 1
سند عادىشيراز بلوار عدالت نبش خ  روى سازىتجارى- ادارى505/252501792/464448،000،00011،200،000،000شيرازپيشاهنگ

سند داردشيراز بلوار مدرس كوچه63تجارى- ادارى519717842029/11،060،000،00026،500،000،000شيرازساختمان نقليه2
سند داردشيراز خيابان مثنوى كوچه11 زمين جنب سازمان ميادينتجارى- ادارى20510020232،800،000،00070،000،000،000شيراززمين پشت نقليه3
امور مشتركين 4

سعديه
قدرالحصه از شيراز

عرصه مشاعى
821/11 و 186/4

19و 25و26  
سند داردشيراز ميدان گلستان مجتمع گلستان طبقه اولمسكونى174،000،0004،350،000،000

13222/330 12220زاهدشهرزمين محصور5
الى 325

سند دارد طبق زاهدشهر بلوار امام خمينى كوچه دارالقرآنزمين32،800،000820،000،000
سند  1500 

مترمربع مى باشد

سند عادىخاوران ابتداى جاده سروستان فلكه ورودى دفتر مخابراتى قديمزمين32،000،000800،000،000ندارد400050خاورانزمين و ساختمان6
سند عادىزرين دشت حاجى آباد خيابان سپاه كوچه مأمورسرا شماره يكمسكونى28،000،000700،000،000ندارد400120زرين دشتمنزل مسكونى7

سند عادىزرين دشت حاجى آباد خيابان سپاه كوچه مأمورسرا شماره 2مسكونى28،000،000700،000،000ندارد400120زرين دشتمنزل مسكونى8

سند عادى زرين دشت حاجى آباد خيابان سپاه كوچه مأمورسرازمين66،000،0001،650،000،000ندارد14910زرين دشتزمين9
BTSنصب

سند عادىخنج خيابان پاسداران كوچه1 روبه روى مسجد اويس قرنىزمين92،000،0002،300،000،000ندارد6920خنجزمين10

منزل مسكونى و 11
زمين

مسكونى و 490،800،00012،270،000،000ندارد1228210خنج
زمين

سند عادىخنج خيابان پاسداران نرسيده به چهارراه پاسداران قطعه 2و 3

سند داردارسنجان بلوار بسيج خيابان شهدا سمت چپزمين2351/55010/244690،000،0002،250،000،000 ارسنجانزمين12
سند عادىاوز خيابان ملت خيابان عبدالرحيم كوچه مدرسه شمسى زاده قطعه3مسكونى28،800،000720،000،000ندارد300105اوزمنزل مسكونى13

سند داردقادرآباد- خيابان شهيد قادر خسروى آموزشگاه ايثارادارى3200180149/70198،000،0002،450،000،000قادرآبادادارى 14
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