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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) مىباشد .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 ّ
معظم 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 ،ا ّما طى سالهاى
دهه هفتاد و پس از محاكمه برخى اعضاى برجسته آن به عنوان يكى از
مخالفين سرسخت دادگاه ويژه روحانيت جلوهگر شد .اين تشكل سياسى
در پى دستگيرى و زندانى شدن اسداهلل بيات با صدور اطالعيهاى 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 گونهاى 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
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به برخورد سياسى و جناحى گرديده است».
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 مصاحبهاى با خبرگزارى جمهورى
اس�لامى در اين باره مىگويد« :روال معمول مجلس بر مداخله عدهاى
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 مىشود ،جلوگيرى كند .امروز هم پيشكسوتان انقالب مىتوانند
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
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روحيه اعضاى كابينه مىشود».
ا ّم��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
نمىدانست بلكه با دادن رأى عدم اعتماد به او ،ساير وزرا را به ميانهروى
و اعتدال دعوت مىكرد.
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 مىنمود.
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��انهاى 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 بيانيهاى 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 آيتاهلل موس��وى
خوئينىها و تعطيلى روزنامه سالم و محكوميت ايشان ،برخورد با آيتاهلل
سيد هادى
خلخالى و ممنوعالخروج كردن حجتاالسالم محتشمى و ّ
خامنهاى ،احضار و محكوميت بيات ،احضار و محكوميت حجتاالسالم
منتجبنيا با دستاويز واهى ،محكوميت عيسى واليى ،تبعيد حجتاالسالم
موسويان از مشهد به قم ،محكوميت و زندانى نمودن آقاى كديور و زندانى
نمودن حجتاالسالم عبداهلل نورى دليلى بر عملكرد جناحى دادگاه ويژه
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روحانيت است».
اين مجمع در ادامه پيامد رأى دادگاه ويژه روحانيت را تشنج ،التهابات
سياسى و بحران در جامعه اعالم كرده و مىافزايد« :صدور كيفرخواست
سياس��ى دادس��تان دادگاه ويژه روحانيت كه طبعا پاس��خهاى سياسى

مىطلبد ،باعث آغاز تشنج و التهابات تازه خواهد شد .قطعا كسانى كه
اين بحران را با تنظيم كيفرخواس��ت سياسى و جناحى آفريدهاند ،بايد
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در پيشگاه مردم و انقالب اسالمى پاسخگو باشند».
اين تش��كل سياس��ى چپ در ادامه خواس��تار تجديد نظر در حكم
عبداهلل نورى شده و اعالم مىدارد« :مجمع روحانيون مبارز تهران ضمن
محكوميت دستگيرى و زندانى نمودن حجتاالسالم 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
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ايشان در دادگاه مطبوعاتى رسيدگى شود».

اعتراض مجمع به دادگاه مورد تایید امام

اسداهلل بيات

* مجمع روحانيون مبارز گرچه در دوران حيات
حضرت امام(ره) مخالفتى از خود در رابطه با
دادگاه ويژه روحانيت نداشت ،ا ّما طى سالهاى دهه
هفتاد و پس از محاكمه برخى اعضاى برجسته آن
به عنوان يكى از مخالفين سرسخت دادگاه ويژه
روحانيت جلوهگر شد .اين تشكل سياسى در پى
دستگيرى و زندانى شدن اسداهلل بيات با صدور
اطالعيهاى دادگاه ويژه روحانيت را به برخوردهاى
سياسى و جناحى متهم كرد.
موضعگيريهاى تند و تعجببرانگيز مجمع روحانيون مبارز در قبال
يكى از نهادهاى قانونى و تعيين ش��ده توس��ط حضرت امام(ره) و مورد
تأييد مقام ّ
معظم رهبرى بيانگر ميزان تحمل نظر مخالفين از سوى مجمع
روحانيون مبارز است ،چرا كه آنان برخالف شعار قانونگرايى خود ،نوعى
مصونيت براى اعضاى خود و همفكران قائل شده و اين مسأله كامال با
شعار قانونگرايى آنها در تناقض است.
تناقضگوي��ى مجمع روحانيون مبارز در حالى بود كه تخلفات مالى
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ردیف

نام ملک

شهرستان

1

امور مشترکین
پیشاهنگ

عرصه
مترمربع

شیراز

505/25

250

2

ساختمان نقلیه
زمین پشت نقلیه

شیراز

5197

1784
0

شیراز
شیراز

20510
قدرالحصه از
عرصه مشاعی

186/4

5

زمین محصور

زاهدشهر

6

زمین و ساختمان

خاوران

منزل مسکونی

زریندشت

4

7
8
9

منزل مسکونی

زریندشت

 11،200،000،000 448،000،000 1792/464تجاری -اداری
2029/1
2023
 821/11و
19و 25و26

آدرس

توضیحات

شیراز بلوار عدالت نبش خ رویسازی

سند عادی

شیراز بلوار مدرس کوچه63
 26،500،000،000 1،060،000،000تجاری -اداری
 70،000،000،000 2،800،000،000تجاری -اداری شیراز خیابان مثنوی کوچه 11زمین جنب سازمان میادین
شیراز میدان گلستان مجتمع گلستان طبقه اول
مسکونی
4،350،000،000 174،000،000

سند دارد
سند دارد
سند دارد

1222

0

32،800،000 13222/330
الی 325

820،000،000

زمین

زاهدشهر بلوار امامخمینی کوچه دارالقرآن

سند دارد طبق
سند 1500
مترمربع میباشد

4000

50

ندارد

32،000،000

800،000،000

مسکونی

زمین

خاوران ابتدای جاده سروستان فلکه ورودی دفتر مخابراتی قدیم
زریندشت حاجیآباد خیابان سپاه کوچه مأمورسرا شماره یک

سند عادی
سند عادی

400

120

ندارد

28،000،000

700،000،000

400

120

زمین

زریندشت

1491

0

ندارد
ندارد

28،000،000
66،000،000

700،000،000

مسکونی

1،650،000،000

زمین

زریندشت حاجیآباد خیابان سپاه کوچه مأمورسرا

2،300،000،000

زمین

خنج خیابان پاسداران کوچه 1روبهروی مسجد اویس قرنی

10

زمین

خنج

692

0

ندارد

92،000،000

11

منزل مسکونی و
زمین

خنج

1228

210

ندارد

12،270،000،000 490،800،000

مسکونی و
زمین

12
13

زمین
منزل مسکونی

ارسنجان
اوز

2351/55
300

0
105

10/2446
ندارد

90،000،000

28،800،000

2،250،000،000

زمین

14

اداری

قادرآباد

3200

180

149/701

98،000،000

2،450،000،000

اداری

برگ اجرائیه

کالسه پرونده دادرسی  172/47/92ح
کالسه پرونده اجرائی  1-22/92ج ش
مشخصات محکوم له :نام  :علی رضا نام خانوادگی :امیری
نام پدر :علی کمک شغل :آزاد
نشانی محل اقامت :اهواز ،صد دستگاه باهنر ،خ  7شهروند ،پالک 41
مشخصات محکوم علیه -1 :نام :علی عسگر نام خانوادگی :مرادی
نام پدر :حسن شغل :آزاد
نش��انی محل اقامت :اه��واز ،باهنر ،بلوار معلم روبروی بانک مس��کن،
لوازم ساختمانی
 -2نام :رضا نام خانوادگی :محمودی گهروئی نام پدر :فیض اله
نشانی محل اقامت :مجهولالمکان
محکوم به :بموجب دادنامه شماره  289/92مورخ  92/6/19شورای
حل اختالف ش��عبه  47محکوم علیه محکوم است به تنظیم و انتقال
سند رسمی خودرو وانت پیکان سفید رنگ مدل  77به شماره شاسی
 77914429و ش��ماره موت��ور  1157714063به ش��ماره انتظامی
394ج -11ای��ران  14بنام محکوم له و همچنین پرداخت نیم عش��ر
دولتی در حق صندوق دولت.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره  3اهواز
حسین داودی

زریندشت حاجیآباد خیابان سپاه کوچه مأمورسرا شماره 2

720،000،000

برگ اجرائیه

مسکونی

خنج خیابان پاسداران نرسیده به چهارراه پاسداران قطعه 2و 3
ارسنجان بلوار بسیج خیابان شهدا سمت چپ

اوز خیابان ملت خیابان عبدالرحیم کوچه مدرسه شمسیزاده قطعه3

کالس��ه پرونده دادرس��ی 198/26/92ح کالس��ه پرونده
اجرائی 1-59ج
مشخصات محکومله :نام :حسن نام خانوادگی :کمندی
نام پدر :اسمعیل نش��انی محل اقامت :اهواز ،آخر آسفالت
دور فلکه جنب مسجدالغدیر ،آرایشگاه ایمان
مش�خصات محکوم علیه-1 :نام :حسین نام خانوادگی:
مقام��ی ن��ام پ��در :عبدالمجی��د نش��انی مح��ل اقام��ت:
مجهولالمکان
محکومه ب�ه :بموج��ب دادنامه ش��ماره  280/92مورخ
 92/7/6شورای مجتمع ش��ماره 3اهواز شعبه  26محکوم
علیه محکوم به تنظیم و انتقال سند رسمی موتورسیکلت
تکتاز  125مدل  88به رنگ مشکی پالک 21393/563
به شماره موتور  2009103187به شماره تنه 8843186
بنام محکومله و پرداخت نیمعش��ر دولتی در حق صندوق
دولت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 3اهواز
حسین داودی

قادرآباد -خیابان شهید قادر خسروی آموزشگاه ایثار

شماره پرونده9209986990400234 :

سند عادی
سند عادی
نصبBTS
سند عادی
سند عادی
سند دارد

سند عادی
سند دارد

شماره بایگانی شعبه920254 :

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص دادخواست خانم آزیتا افراشته فرزند
علیاصغر به وکالت آقای همایون موالی به طرفیت
آقای نادر بنوان فرزند احداله به خواسته حضانت
فرزندان بنامان  -1هانا  -2یاسمین شهرت بنوان
که ب��رای تاریخ  1392/10/4س��اعت  9جلس��ه
رس��یدگی در ش��عبه اول حقوقی هوی��زه تعیین
ش��ده لذا از خوانده فوقالذکر دعوت میشود که
به جهت مجهولالمکان بودن نامبرده در جلس��ه
رسیدگی مشخص ش��ده حاضر شود ضمنا جهت
اخذ دادخواس��ت تقدیم ش��ده از طرف خواهان و
ضمائم آن قبل از وقت رسیدگی به شعبه مربوطه
مراجعه ش��ود و کس��انی که آن را میشناسند به
نامبرده اطالع دهند.
دادرس علیالبدل دادگاه عمومی شهرستان هویزه
مسیبی

 -219روزنامه سالم ،به تاريخ .1377/10/1
 -220روزنامه ابرار ،به تاريخ .1377/3/30
 -221روزنامه اطالعات ،به تاريخ .1379/9/9
 -222روزنامه جمهورى اسالمى ،به تاريخ .1379/9/9
 -223روزنامه اطالعات ،به تاريخ .1379/9/9
 -224جريانشناسى در ايران ،ص .209
 -225روزنامه بيان ،به تاريخ .1379/2/6
 -226همان.
 -227صحيفه امام (ره) ،ج  ،21ص .367
 -228سراب سياست ،ص .257
 -229رمز عبور ( ،)1ص .139
 -230همان.
 -231روزنامه سالم ،به تاريخ .1376/5/26

«آگهی مناقصه عمومی»

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحلهای
با ارزیابی کیفی شماره 823-92-026
کدفراخوان پایگاه ملی اطالعرسانی
مناقصات 1343085
«نوبت اول»

ش�رکت گاز اس�تان اردبی�ل در نظر دارد انج�ام خدمات ام�داد ،گازبانی و
تعمیرات تاسیس�ات گازرس�انی در شهرستانهای اردبیل ،س�رعین و نیر
بص�ورت حجم�ی را از طریق مناقصه به مدت یکس��ال به پیمانکار حائز ش��رایط
واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه ش��رکتها و پیمانکاران متخص��ص دارای صالحیت مرتبط در
ام��ور فوق از س��ازمان کار و ام��ور اجتماعی که توانایی انج��ام کار مذکور را دارند،
دعوت میشود با در دست داشتن معرفینامه کتبی در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها واقع در اردبیل ،ش��هرک کارشناسان (مجتمع اداری) ساختمان مرکزی
ش��رکت گاز اس��تان اردبیل ،طبقه چهارم اتاق ش��ماره  412مراجعه و ضمن واریز
مبلغ  150/000ریال (یکصد و پنجاه هزار ریال) به ش��ماره حس��اب  68540نزد
بانک تجارت ش��عبه بسیج اردبیل در وجه ش��رکت گاز استان اردبیل و ارائه رسید
بانک��ی اس��ناد مناقصه و اس��تعالم ارزیابی کیفی را دریافت و ب��ا توجه به مفاد آن
ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و به دبیرخانه تحویل نمایند.
توجه :1طبق مصوبه هیئت وزیران به شماره مصوبه /26510ت  39039ک مورخ
 1388/2/9ارائه صورت مالی حسابرس��ی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای
جامعه حسابداران رسمی الزامی است.
مدارک ومستندات ضروری:
داش��تن گواهینامه صالحیت معتبر از س��ازمان کار و امور اجتماعی (کد فعالیت:3
تعمیر و نگهداری و کد فعالیت :6امور تاسیسات)
-1مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه :سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ
 77/000/000ریال (هفتاد و هفت میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
و یا واریز به حساب شماره  3974/67بانک سپه شعبه امام خمینی(ره) اردبیل.
-2تاریخ ش�روع فروش اس�ناد و ارزیابی کیف�ی :روز شنبه مورخ 92/9/9
از ساعت 8
-3تاریخ پایان فروش اس�ناد و ارزیابی کیفی :روز چهارشنبه مورخ 92/9/13
قبل از ساعت 14/30
-4تاریخ تس�لیم پیشنهاد قیمت و ارزیابی کیفی :روز شنبه مورخ 92/9/30
قبل از ساعت 14/30
-5تاریخ بازگش�ائی اس�تعالم ارزیابی کیفی :روز شنبه مورخ  92/9/30راس
ساعت  16در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اردبیل
توجه :2اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی و سایر اس��ناد مناقصه (مالی) بصورت هم
زمان به مناقصهگران تحویل داده میش��ود و همه آنها نیز هم زمان باز پس گرفته
خواهد شد.
بدیهی اس��ت کارفرما پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصل��ه و ارزیابی کیفی از
متقاضیان واجد ش��رایط ک��ه حداقل امتیاز الزم را کس��ب کرده باش��ند اقدام به
بازگشائی پاکات «الف،ب و ج» خواهد نمود.
ضمنا آگهی فوق در ش��بکه اطالع رس��انی نفت و انرژی «شانا» در قسمت مناقصه
و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IRو ش��بکه اطالعرس��انی شرکت گاز
استان اردبیل به آدرس  WWW.GAS-AR.IRدرج گردیده است.
شماره تلفن تماس0451-7743782 :

روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل

آگهی حصر وراثت

رهبرى محكوم كرد و گفت :
«آق��اى رئيسجمهورى ،به عقيده من قاعدهاش اين بود يك قدرى
محكمت��ر مىآم��د» 230.روحانيون مبارز نيز رأى ب��ه خاتمى را رأى
به قانونمندى و قلم بطالن بر دين دولتى ،قش��رىگرى ،خش��ونت،
خِ ردس��تيزى ،اس��تبداد رأى و جامعه تودهوار و پاس��خ منفى بدان
231
دانست.

رونوشت 221/6/92ح

بانو کبری ش��هرت برنجی نام پدر حس��ین بشناس��نامه  346ص��ادره از اهواز
درخواس��تی بخواس��ته صدورگواه��ی حصر وراث��ت تقدیم و توضی��ح داده که
همسرش مرحوم رجبعلی ش��هرت دانشپژوه بشناسنامه  27894صادره اهواز
در تاریخ  1392/7/5در اه��واز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثهاش عبارتند از
 -1کبری برنجی فرزند حسین به شماره شناسنامه  346صادره از اهواز (همسر
متوفی)  -2یوسف دانشپژوه فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه  297صادره از
تهران  -3یعقوب دانشپژوه فرزند رجبعلی به ش��ماره شناسنامه  1078صادره
از اهواز (پسران متوفی) و ال غیر ورثه دیگری ندارد.
این��ک ب��ا انجام تش��ریفات قانونی مرات��ب مزبور را در ی��ک نوبت آگهی
مینمای��د ت��ا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و
هر وصیتنامه بجز س��ری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه
اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره  3اهواز

نوب

سپرده شرکت
اعیان
مترمربع پالک ثبتی
در مزایده

قیمت
کارشناسی

بزرگ ايران نمود ،متأسفانه در سالهاى اخير به علّت برخى موضعگيريها
حد يك حزب سياس��ى كمطرفدار ،جايگاه واالى خود را
و تندرويها در ّ
مدرسين رسالتى جز حمايت از
از دست داده است .امروز گويى جامعه ّ
226
يك جناح سياسى و همراهى با تشنجآفرينان ندارد».
اتهام برخ��ورد جناحى در حالى بود كه حض��رت امام خمينى(ره)
در  7ارديبهش��ت  1367در پاس��خ به نامه آيتاهلل على مشكينى(ره)
فرموده بودند :
«شما از قول من به فرزندان انقالبىام بفرماييد كه تندروى عاقبت
مدرسين نشوند
خوبى ندارد .اگر آنان جذب حضرات آقايان جامعه محترم ّ
227
در آينده گرفتار كسانى خواهند شد كه مر ّوج اسالم آمريكايىاند».
ه ـ دامن زدن به تخريب وزارت اطالعات
به وجود آمدن جريان دوم خرداد با تفس��يرهاى گوناگون از س��وى
عدهاى آن را در چارچوب
اشخاص و گروهها و جريانات سياسى همراه شدّ .
باوره��اى دين��ى و قواعد نظام جمهورى اس�لامى و با اقبال به فردى با
گرايش تحولطلبى مىدانس��تند و عده ديگ��رى كه عمدتآ از حمايت
رس��انهاى غرب نيز برخوردار بودند ،مىكوش��يدند پيام دوم خرداد را با
شكس��تن ش��الودههاى سياس��ى و حتى اعتقادى جامعه ايرانى و نظام

عبداهلل نورى

تد

شرکت مخابرات استان فارس

کاربری

* با كنار رفتن عبداهلل نورى از وزارت كشور،
وى روزنامه خرداد را تأسيس كرد و از طريق
آن مواضع و ديدگاههاى خود را بيان مىنمود.
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 رسانهاى
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 بيانيهاى مجددا عملكرد
اين دادگاه را جناحى خواند.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اردبیل

 شرایط مزایده: -1مبلغ سپرده شرکت در مزایده  ٪4مبلغ کارشناسی.
 -2تاریخ شروع فروش اسناد :از تاریخ انتشار آگهی.
 -3تاریخ پایان فروش اسناد :تا ساعت  15روز چهارشنبه مورخ 92/9/6
 -4زمان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/9/16
 -5تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج روز یکشنبه مورخ  92/9/17ساعت  14اتاق کمیسیون معامالت
 پیش��نهاددهندگان مکلف میباش��ند معادل مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده تضمینهای معتبر مطاب��ق مقررات بصورتضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت مخابرات استان فارس تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.
 تذکر :به پیش��نهادهای فاقد س��پرده ،س��پرده مخدوش ،س��پردههای کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ویا فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاًترتیب اثر داده نخواهد شد.

لیست امالک تجدید دوم 92/8

(ره)

وم

نوبت دوم

ش�رکت مخابرات اس�تان فارس درنظر دارد نس��بت به فروش تعدادی از امالک مازاد خود به شرح جدول ذیل از
طریق مزایده عمومی یا حراج براس��اس مش��خصات و دستورالعملهای موجود در اس��ناد به صورت یکجا و یا جداگانه،
توافقی و با شرایط قسطی و یا در قبال اخذ ضمانتنامه مدتدار اقدام نماید ،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد
شرایط دعوت بعمل میآید پس از نشر آگهی در ساعات اداری به اداره خرید و قراردادهای این شرکت واقع در خیابان
قصردشت -نبش ولیعصر(عج) -ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان فارس -طبقه اول (تلفن )6112043 :مراجعه
و ضمن واریز مبلغ 100000ریال (یکصدهزار ریال) به حساب شماره  1567891005و کدشناسه 2400480508122
بانک ملت شعبه سراسری جام اسناد مزایده را دریافت (شرکتکنندگانی که اسناد را از طریق سایت دریافت مینمایند
نیاز به واریز مبلغ فوق ندارند ).و پس از بررس��ی کامل باتوجه به مفاد آن و تاریخهای قید ش��ده کلیه صفحات اس��ناد
مذکور را مهر و امضاء نموده و به همراه پیش��نهاد قیمت خود حداکثر تا س��اعت  15روز شنبه مورخ  92/9/16به نشانی
مذکور واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند ،ضمناً سایر جزئیات مربوط به مزایده در اسناد درج شده است.
ضمناً :اسناد مزایده برروی پرتال این شرکت ) (WWW.SHIRAZTEL.CO.IRقابل دسترس میباشد.
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و سياس��ى و مطبوعاتى افراد نامبرده ش��ده ـ كه از اعضاى مجمع نيز
مىباشند ـ محرز بوده است.
د ـ حمله به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
جامعه مدرسين حوزه علميه قم يكى از معتبرترين ،تأثيرگذارترين و
باسابقهترين تشكلهاى روحانى به حساب مىآيد .اگرچه سابقه فعاليتهاى
اي��ن جامعه به س��الهاى قبل از ده��ه  1340برمىگردد ،ولى نقطه اوج
فراگير ش��دن جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم به معرفى حضرت امام
خمينى(ره) پس از رحلت آيتاهلل بروجردى(ره) به عنوان مرجع جهان
مدرسين به صورت كامال مخفى و پنهانى
تشيع بازمىگردد .ابتدا جامعه ّ
فعاليت داشت و پس از آغاز مبارزات حضرت امام خمينى(ره) عليه رژيم
مدرسين نيز در تشويق مردم
ستمشاهى پهلوى در سال  ،1342جامعه ّ
به قيام نقش مهمى را ايفا كرد.
جامعه مدرس��ين حوزه علمیه 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 اعالميههاى ايشان پرداخت .پس از پيروزى انقالب
اسالمى در بهمن  1357جامعه مدرسين حوزه علميه قم در عرصههاى
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
224
مصلحت نظام ،شوراى عالى انقالب فرهنگى حضور فعال داشته و دارند.
جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم كه در لحظات حس��اس انقالب،
ولى فقيه زمان بود ،در س��الهاى دهه هفتاد و پس از آغاز
يارىكنن��ده ّ
تهاجم فرهنگى غرب عليه نظام جمهورى اسالمى ـ كه با هدف استحاله
از درون شكل گرفت ـ به نداى مقام ّ
معظم 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
مدرس��ين حوزه علميه قم در قبال وضعيت سياس��ى و فرهنگى
جامعه ّ
كش��ور در سالهاى پس از حماس��ه دوم خرداد  1376با واكنش مجمع
روحانيون مبارز روبهرو شد .مجمع روحانيون مبارز در بيانيهاى عملكرد
مدرسين حوزه علميه قم را به برخوردهاى تحكمآميز و ضد آزادى
جامعه ّ
متهم كرد« :جامعه مدرس��ين به خوبى مىدانند كه با موضعگيريهاى
نسنجيده خود در مقاطع مختلف چگونه قشر عظيمى از دانشگاهيان و
مردم را از خود رانده و دهها سؤال اساسى آنان را بىپاسخ گذاشتهاند .ما
به برادرانمان در تشكل سياسى جامعه مدرسين مشفقانه توصيه مىكنيم،
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 چهرهاى خشن
225
و ضدآزادى و تحكمطلب به نسل امروز ارائه نكنند».
مدرسين حوزه علميه قم به خشونت و ضد آزادى
متهم كردن جامعه ّ

آگهی تجدید مزایده/حراج شماره92/8
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امور مشترکین
سعدیه
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در حالى صورت مىگرفت كه بسيارى از استحاله شدگان در فرهنگ غرب
مانند سروشها و گنجىها و كديورها و  . . .در طول دوران اصالحات به
تاخت و تاز در حوزههاى مختلف پرداختند و ارزشهاى واالى اسالمى را
همگام با دشمنان اسالم مورد تهاجم فرهنگى خود قرار دادند.
مدرسين حوزه علميه قم را نيز
مجمع روحانيون مبارز ،بارها جامعه ّ
همانند ش��وراى نگهبان به برخوردهاى جناحى متهم كرد .اين تشكل
مدرسين حوزه علميه قم تا
سياسى در ادامه بيانيه خود آورد« :جامعه ّ
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�لامى برشمرند .مطبوعاتى كه تا ديروز مخالفان خود را به
سخن مخالف دا ِد «وا دوم
تحجر متهم مىكردند ،امروز در برابر هرگونه
ِ
خردادا» و «وا مردمس��االريا» سر مىدادند و وى را متهم مىكردند كه
228
«پيام دوم خرداد را نشنيدهاى».
منتظ��رى از جمله قائالن ب��ه نظريه دوم بود .وى در آبان  1376در
سخنرانىاى خطاب به خاتمى گفت :
«من پيغام دادم كه من اگر جاى شما (خاتمى) بودم مىرفتم پيش
رهبر و مىگفتم :شما مقامت محفوظ ،احترامت محفوظ ،ولى  22ميليون
مردم به من رأى دادند ،به من هم كه رأى دادند اين  22ميليون ،همه
مىدانستند كه رهبر كشور به كسى ديگر نظر دارد .دفترشان و خودشان
همه ،شخص ديگرى را تأييد مىكردند 22 ،ميليون آمدند به ايشان رأى
229
دادند .معنايش اين است كه ما آن تشكيالت را قبول نداريم».
تحليل ش��يخ سادهلوح از انتخابات دوم خرداد همان چيزى بود كه
رسانههاى خارجى در صدد تئوريزه كردن آن بودند و عدهاى ديگر سنگ
آن را به سينه مىزدند .وى در ادامه خاتمى را به كوتاه آمدن در مقابل

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت
ب��ا برآورد هزینه  20/000/000/000ریال طبق مجوز ش��ماره
 2137مورخه  92/7/7ش��ورای اسالمی شهر شهریار از طریق
مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از ش��رکتهای دارای رتبهبندی
و واجد ش��رایط دعوت میش��ود جهت دریافت اس��ناد مناقصه
پ��س از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت  10روز به امور مالی
ش��هرداری ش��هریار مراجعه نمایید .ش��هرداری در رد یا قبول
پیش��نهادات مختار اس��ت و هزینه درج آگهی ب��ه عهده برنده
مناقصه میباشد.

اسماعیل آبادی
سرپرست شهرداری شهریار

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9204032035000228/1 :
بدینوس��یله به آقای ارسالن س��لیمی نرانی بدهکار پرونده کالسه
 9204032035000228/1که برابر گزارش مامور اجرا ش��ناخته
نگردیدهای��د ابالغ میگردد که برابر س��ند رهنی ش��ماره -1707
 1388/12/8بین شما و موسسه قرضالحسنه مهر بسیجیان مبلغ
 390/000/000ریال بدهکار میباش��ید که ب��ر اثر عدم پرداخت
وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات
قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح میباشد
لذا طبق ماده  18آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ
میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب
است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد ظرف مدت
ده روز نس��بت به پرداخت بده��ی خود اقدام و در غیر این صورت
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما
تعقیب خواهد شد.
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9204032035000228/1 :
بدینوس��یله ب��ه خان��م بدیعه زاه��دی بده��کار پرونده کالس��ه
 9204032035000228/1که برابر گزارش مامور اجرا ش��ناخته
نگردیدهای��د ابالغ میگردد که برابر س��ند رهنی ش��ماره -1708
 1388/12/8بین شما و موسسه قرضالحسنه مهر بسیجیان مبلغ
 390/000/000بدهکار میباش��ید که بر اث��ر عدم پرداخت وجه
بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی
اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح میباش��د لذا
طبق ماده  18آئیننامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می به شما ابالغ
میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب
است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد ظرف مدت
ده روز نس��بت به پرداخت بده��ی خود اقدام و در غیر این صورت
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما
تعقیب خواهد شد.
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خواهان پرویز امید جیوان دادخواس��تی به طرفیت خوانده س��عید قدریان
به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان کرج
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  3دادگاه عمومی حقوقی کرج واقع
در ک��رج -میدان نب��وت -بلوار مالص��درا -روبروی پ��ارک نبوت -پالک
 120 -124ارجاع و به کالسه  9109982610300075ثبت گردیده که
وقت رس��یدگی آن  1392/10/23و س��اعت 10:30تعیین شده است .به
علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه سه دادگاه عمومی (حقوقی)
دادگستری شهرستان کرج -سیده معصوم حسینی

