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در اوای��ل س��ال ۸۵ بود ک��ه در جریان 
برگزاری رزمایش پیامب��ر اعظم)ص(۳، ایران 
یک موشک زیرسطحی را با موفقیت آزمایش 
کرد. پس از آزمایش این موش��ک، بسیاری از 
مقامات نظامی و سیاسی جهان انگشت حیرت 
به دهان گرفتند که ایران چطور به تکنولوژی 

ساخت چنین موشکی دست یافته است.
نگاه��ی به ویژگی های “موش��ک حوت” 
نش��ان می دهد که غربی ها حق داش��تند که 
به خاطر وجود چنین موش��کی دچار تعجب و 

یا شاید  حیرت شوند.
»حوت« یک موشک زیرسطحی یا همان 
“اژدر” اس��ت ک��ه در دری��ا، از روی ناوچه، ناو 
و یا زیردریایی ش��لیک می ش��ود. این موشک 
سرعتی معادل ۱۰۰ متر در یک ثانیه، ۴ برابر 
باالترین سرعتی که برای اژدرها به ثبت رسیده، 

سرعت دارد.
ای��ن موش��ک به هم��ت صنای��ع دفاعی 
کش��ورمان به ص��ورت بومی س��اخته ش��ده و 
فن��اوری آن هم اکنون در اختیار دانش��مندان 
صنایع دفاعی ایران اس��ت و یگان های دریایی 
سپاه پاسداران هم اکنون به این موشک تجهیز 

شده اند.
اژدر اشکوال

در حال حاضر فقط روس��یه با در اختیار 
 )Shkval ۱۱۱-VA( داشتن موشک اشکوال
قادر اس��ت ک��ه در این عرصه ب��ا ایران رقابت 
کند. البته بنا بر اظهارات یکی از کارشناس��ان 
نیروی دریایی ارتش آمریکا، موش��ک حوت با 
اژدر اشکوال روسیه تفاوت دارد و نمونه ایرانی 
از قابلیت های برتری بخش��ی نسبت به موشک 

روسیه برخوردار است.
به گزارش تسنیم، اطالعات منتشر شده 
از موشک حوت، نشان می دهد که این موشک 
قابلیت این را دارد که در عمق ۱۰۰متری دریا 
و توسط زیردریایی ها هم شلیک شود. قدرت و 
سرعت باالی این اژدر، مؤلفه ای از قدرت ایران 

در دریا را به منصه ظهور رسانده است.
به گفته سردار علی فدوی فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران این موشک ۳۶۰ کیلومتر 
در س��اعت سرعت دارد؛ با چنین سرعتی و از 
س��وی دیگر با توجه به حجم بزرگ و سرعت 
نه چندان باالی ناوهای هواپیمابر و کشتی های

غول پیکر آمریکایی در خلیج فارس، شلیک 
هم زم��ان ده ها فروند از این نوع اژدر به راحتی 

می تواند یک ناو هواپیمابر را از پای درآورد.
سردار فدوی دراین باره گفته بود: این اژدر 
دارای قابلیت های باال و منحصر به فردی است؛ 
موش��ک “حوت”، سالحی است که معرفی آن 
در تاریخ رزمایش های دریایی بیشترین انعکاس 
را داش��ت و تمامی مقامات رسمی کشورهای 

دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در 
چهارمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفان 
در سال ۱۳۶۲ را برای اولین بار منتشر کرد.

متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انق��الب کبیر اس��المی ایران از نخس��تین 
روزهای پیروزی با توطئه های گسترده و سازمان 
یافته دش��منان اس��الم روبرو گردیده به هر یک 
از دس��تاوردهای انقالب که بنگرید جز با ایثار و 
مقاومت مردم در برابر کارش��کنی های مخالفان 
و معاندان انقالب به دس��ت نیامده است. و گذار 
از س��نگالخ معضالت و کارشکنی های دشمنان 
که پیوسته کوش��یده اند چرخ انقالب اسالمی را 
از حرک��ت و پویندگ��ی و ملت ایران را از رش��د 
و پیش��رفت ب��از دارند تنها با حضور مس��تمر و 
آگاهانه ی مردم در صحنه ی مبارزه و در سایه ی 
رهبری هوش��مندانه ی امام امت میسور و مقدور 
گردیده است. عظمت اهداف انقالب و گستردگی 
توطئه های دشمنان ایجاب می کرد که برای حفظ 
و صیانت انقالب اسالمی و مردمی و بمنظور مقابله 
با دشمنان و معاندان نیرویی از خود مردم فراهم 
آید تا از انقالب اسالمی و ارزشها و اهداف آن در 
براب��ر تهاجم و توطئه عمال ابرقدرتها دفاع کند. 
چرا که دفاع مستمر و همه جانبه از انقالب تنها 
با آموزش و سازماندهی مردمی که حاضرند در راه 
حفظ انقالب وجود خود و عزیزان خود را فدا کنند 
می توانست کارساز باشد. فرمان رهبر کبیر انقالب 
و امام امت مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفان در 

»حوت« سریع ترین اژدر جهان

حیرت مقامات نظامی دنیا 
از تکنولوژی ساخت موشک در ایران

مختل��ف، آمریکایی ها و همچنین رس��انه ها و 
خبرگزاری های مرجع در جهان به آن پرداختند.

با توجه به قدرت و س��رعت باالی “حوت” 
هیچ امکانی برای دفع و یا فرار از آن وجود ندارد 
چرا که اگر این موش��ک از فاصله ۱۰۰۰متری 
شلیک شود، در ۱۰ ثانیه به هدف اصابت و آن 
را منهدم می کند لذا فرصتی برای مقابله با آن 

“وجود ندارد”.
پس از آزمایش موفق موشک زیرسطحی 
ح��وت و چندین و چند نمونه از موش��ک های 
جدید ایران به ویژه جدیدترین مدل از موش��ک 
شهاب در سال ۸۵، رئیس وقت ستاد مشترک 
ارتش آمریکا گفته بود که این آزمایش ها نشان 
داد ایران به فناوری بس��یار پیشرفته ای دست 

پیدا کرده است.
روزنامه آمریکایی واش��نگتن پس��ت هم 
در همان زمان در گزارش��ی نوشت: ایران اژدر 
جدیدی را آزمایش کرده که گفته می ش��ود از 
سرعت بسیار باالیی برخوردار بوده هیچ کشتی 
جنگی یا زیردریایی نمی تواند از حمالت آن در 

امان بماند.
غیر از اژدر فوق سریع حوت، ایران هم اکنون 
اژدرهای دیگری همچون یاسین و کوسه را هم 

در اختیار دارد.
اژدره��ا اص��وال با توجه ب��ه اینکه زیر آب 
حرک��ت می کنند، بای��د قابلیت ه��ای فراوانی 
همچون قدرت پیشران باال، وزن کم و در عین 
حال قدرت انفج��اری زیاد، اندازه کوچک و  . . . 
داش��ته باشند تا بتوان آنها را به عنوان یک اژدر 

دارای شرایط مناسب معرفی کرد.
در م��ورد اژدر ح��وت با توجه ب��ه اندازه 
نه چندان بزرگ آن، س��رعت بسیار باال و قدرت 
انفجاری مناسب، این موشک زیرسطحی توانسته 
نام خود را به عنوان بهترین اژدر جهان ثبت کند، 
اژدری که نه تنها آمریکا، بلکه کشورهای صاحب 
فناوری های نوین نظامی هم تاکنون نتوانسته اند 

به فناوری آن دست یابند.

بسیجمکتبیترینومردمیترین
نیرویمقاومتجهان

     اگرچه در طول تاریخ، نبرد بین اسالم و کفر با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده اما این معارضه 
هرگز پایانی نداش��ته اس��ت، چرا که اصوال جمع بین حق و ظلم هیچ گاه ممکن نبوده و نیس��ت و این 
مصداق اقدامات ظالمانه گروهی است که در حال حاضر با عنوان کشورهای غربی عضو گروه ۱+۵شناخته 
می شوند و همچنان تالش دارند تا با استفاده از شعارهای فریبنده و بکار بردن انواع شگردهای به ظاهر 

بشردوستانه و خیر خواهانه، در برابر آزاده خواهان جهان ایستاده و زمام امور دنیا را در دست بگیرند.
     این کشورها و در رأس آنها دولت آمریکا با تصور اینکه به رغم بیداری ملتها هنوز می توانند با 
دست آغشته به خون هزاران بی گناه در سراسر جهان، همچنان به رفتارهای جنایتکارانه خود ادامه دهند، 
آنگاه که در برخورد با کشوری مانند ایران خود را بازنده و ناتوان می یابند، با هزار ترفند می کوشند تا 
با استفاده از اهرمهای بین المللی و نفوذ در ساختار سازمان ملل، به خواسته های نامشروع خود دست 
یابند و هنگامی که بار دیگر تیر آنها به س��نگ می خورد و با توفیق چندانی مواجه نمی ش��وند، خود را 
معادل کل کشورهای جهان معرفی نموده و علی رغم اجماع بین المللی در حمایت از خواسته های به 
حق ایران، با وضع قوانین کاماًل یکجانبه فرا ملی، با اقداماتی مانند؛ جنگ بر علیه عراق و افغانستان یا 
تحریم ایران، نظام جهانی را به ُس��خره گرفته و خود مس��تقیماً وارد عمل می ش��وند.     همان گونه که 
اشاره شد، خوی استکباری این گروه که تحت سیطره صهیونیستها قرار داشته و به چند کشور اروپایی 
به سرکردگی آمریکا محدود می شوند، به آنان اجازه می دهد تا برای دستیابی به اهداف پلید خود در 
این مسیر، از هر روش ناجوانمردانه ای از جمله؛ ترویج تروریسم و درگیر ساختن مسلمانان با یکدیگر و 
راه انداختن جنگ نیابتی با انقالب اسالمی یا ترور دانشمندان و تبلیغات منفی گرفته تا تحریم و تخریب 
چهره عدالت خواهانه ایران اس��المی و حتی جلوگیری از به گوش رس��یدن ندای حق طلبانه جمهوری 
اس��المی ایران در رس��انه های وابسته به خود بهره ببرند و سرانجام با متهم نمودن و مقصر جلوه دادن 
مردم و مسئولین این دیار، با قیافه ای حق به جانب خود را طلبکار بدانند.      این گروه که سالها منابع 
و منافع این سرزمین را به یغما برده اند، بار دیگر پس از انقالب شکوهمند اسالمی نیز با بلوکه کردن 
دارایی ها و اجتناب از پرداخت دیون خود به ایران و در ادامه درگیر ساختن ایران با صدها توطئه ًخرد 
و کالن مانند؛ ایجاد آشوبهای داخلی، جنگ تحمیلی و حمایت همه جانبه از متجاوز، تبلیغات گسترده  
علیه ایران، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، تحریم، تخریب، جنگ روانی و وارد ساختن اتهاماتی 
همچون حمایت از تروریسم، ساخت بمب اتمی، نقض حقوق بشر، پولشویی و امثال آن به قول معروف 
»به مرگ می گیرند تا به تب راضی شویم« و این در حالی ا ست که در سایه خوشبینی های ساده لوحانه 

برخی از افراد جامعه، رسماً جای شاکی و متهم عوض می شود.
     با اینحال چنانچه فراز و فرودهای این مس��یر پُر چالش را با دقت بیش��تری مورد بررس��ی قرار 

ش��رایطی که ایران اسالمی و انقالب شکوهمند 
ما از هر س��و مورد تجاوز و تهاجم دشمنان قرار 
گرفته بود حرکتی آگاهانه در جهت خنثی سازی 
نقش��ه های ابرقدرته��ا بود که ب��ا تحمیل جنگ 
و محاص��ره ی اقتصادی می خواس��تند به خیال 
خود انقالب را متوقف کنند و دستاوردهای ملت 

مسلمان ایران را برباد دهند.
استقبال نیروهای مؤمن به انقالب از بسیج 
و شرکت اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان و 
نوجوانان در آن و حرکت س��ریع و صحیح مردم 
و دول��ت در جهت اجرای فرم��ان امام در مدتی 
کوت��اه نیروی��ی عظی��م از ملت فراه��م آورد که 
می  توان آن را بح��ق مکتبی ترین و مردمی ترین 
نیروی مقاومت جهانی نامید. بس��یج این ارتش 
عظیم مکتب��ی و مردمی -که به ضرورت انقالب 
اسالمی و دفاع از اهداف و آرمانهای آن به وجود 
آمده اس��ت- دانش��گاهی عظیم برای ساختن و 
پرورش نسلی است آرمانخواه و خداجو که دفاع 
از مستضعفان سراسر عالم را در سرلوحه ی اهداف 
خویش دارد و جانبازترین و فداکارترین انس��انها 
در آن جمع شده اند تا از محرومان و مستضعفان 

عالم در برابر تجاوز جهانخواران قدرتمند و نیروی 
اهریمنی ابرقدرتها دفاع کنند. در ایران اس��المی 
شمع وجود جوانان دلباخته انقالب گرمی بخش 
و برافروزنده ی سنگرهای نبرد حق بر ضد باطل 
اس��ت. بس��یجیان جوان گلهای بوستان انقالب 
نیروی حیاتبخش انقالب و مایه ی امید و دلگرمی 

 احمدرضا هدایتی

یادمان نرود، اگر باج بدهیم
 طلبکار می شوند

ملت و رهبر انقالبند. امروز از این قدرت سربرآورده 
از متن مردم و جوشیده از دل انقالب هراسی در 
دل دش��منان خانه کرده است. چرا که می دانند 
نسلی که امروز با شرکت در بسیج چنین آگاهانه 
و عاشقانه از حریم انقالب پاسداری می کند فردا 
همچون توده ی فوالدی آبدیده در برابر آنان قرار 

خواهد گرفت و س��د راه مطامع آنان خواهد شد. 
اینک شما بسیجیان که بنیانی مرصوص در دفاع 
از انقالب اس��المی بنا نهاده اید بدانید که حرکت 
قهرمانانه ی شما برای همیشه در صفحات تاریخ 
جوانمردی و ایثار ثبت ش��ده است و اگر همه ی 
وجود دشمنان اسالم چنگ و ناخن شود نخواهد 
توانست نام عزیز و مبارک شما را از صفحات تاریخ 
بزداید. شما نمونه ی جوانمردی و فتوت و ایثار و 
دالوری در تاریخ می باشید چه دشمن بخواهد چه 
نخواهد. و اگر من امروز جمالتی به صورت توصیه 
در این پیام به شما می گویم از این روست که از 
صمیم دل می دانم شما در راه تعالی و پیشرفت، 
هر توصیه ی برادرانه را با صمیمیت و پشتکار به 

کار خواهید بست:
۱- ش��ما س��رباز امام زمان علیه الس��الم و 
پشتوانه اسالمید. تقوی، تواضع، فروتنی و گذشت 
در براب��ر ضعف��ا و مقاومت در براب��ر زورمندان و 
ستمگران از صفات سربازان امام عصر علیه السالم 
می باش��د. جامه ی تقوی بر تن کنید و پیوسته 
فروتن و بزرگوار باشید تا وجودتان موجب آرامش 

خاطر محرومان و مستضعفان شود.

2- ش��ما سرباز اسالمید و سرباز اسالم باید 
اسالم ش��ناس و عمل کننده به دستورها و تعالیم 
اسالم باشد. از آموزش های عقیدتی غافل نباشید. 
وجود ارزش��مند خ��ود را به عطر دلن��واز قرآن 
بیارایید. قرآن بخوانید و به احکام آن عمل کنید.
۳-امروز جبهه های نظامی به نور وجودتان 
روشن است و پشت جبهه از همت مردانه ی شما 
گرم. اما فردا شما در همه جبهه های نبرد فرهنگی 
سیاس��ی و اقتصادی حضور خواهید یافت. از هم 
اکن��ون خود را برای ایران اس��المی آینده که در 
آن محرومان و مستضعفان همه ی نیروی خود را 
تنها صرف سازندگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

خواهندکرد آماده کنید.
۴- مساجد که نیروهای بسیج از آن تغذیه 
می کنند باید همچنان به صورت پایگاه بس��یج 
باقی بماند. نیروی مساجد در بسیج مردم نیرویی 

منحصر و معنی دار است.
بسیج تنها تا آن روز پیروز است که در یک 
دست بسیجی»قرآن« و در دست دیگرش»سالح« 
باش��د. راز پیروزی مس��لمین و وحشت و هراس 
دش��منان و معاندین از مس��لمین در برافراختن 
پرچم قرآن است. بسیج باید مطیع مسجد، حامی 
مسجد، عامل به قرآن و حافظ قرآن باشد. موفقیت 
شما عزیزان را در راه خدمت به اسالم و مسلمین 

از درگاه خداوند متعال خواهانم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
برادر شما سید علی خامنه ای
رئیس جمهوری اسالمی ایران
۴آذر ۱۳۶2

دهیم، در خواهیم یافت که دش��من در هر ش��رایطی همواره بر سخن ناحق خود اصرار داشته و هرگونه 
نرمش از س��وی مارا نش��انه ضعف تلقی می کند، در حالی که گاهی برخی از ما به رغم دس��تاوردهای 
عظیمی که در طول حیات پر برکت انقالب اسالمی کسب کرده ایم، به بهانه های مختلف مانند، کاستن 
از فشار تحریمها یا کاهش تهدیدات، مرعوب دشمن می شویم و به اشتباه کل مشکالت اقتصادی کشور 
را ناشی از تحریمها دانسته و راه حل اساسی را در برقراری رابطه با شیطان بزرگ جست وجو می کنیم.

     گوی��ا فرام��وش ک��رده ایم که چه رس��الت بزرگی را بر دوش داری��م و خداوند برای تحقق این 
رسالت چه ثروتهای عظیمی را در این سرزمین پهناور به ودیعه گذاشته است، وجود انبوه نیروی انسانی 
جوان، مستعد، خالق و با انگیزه، برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و سایر منابع معدنی و مواد اولیه، 
قرار گرفتن در مس��یر ترانزیتی س��ه قاره اروپا، آسیا و آفریقا و دسترسی به انواع راه های زمینی، هوایی 
و دریایی، در اختیار داشتن هزاران کیلومتر مربع زمین های مستعد کشاورزی و آبهای شیرین در زیر 
و روی خاک کش��ور، دسترس��ی به ذخائر عظیم دریایی و برخورداری از جاذبه های گردشگری، همه و 
همه از جمله مواردی هستند که ایران اسالمی را به یکی از غنی ترین و ثروتمند ترین کشورهای جهان 
مبدل ساخته است.     با اینهمه؛ آیا حق داریم از خالی بودن خزانه سخن به میان آوریم و تحریمها را 
عامل بروز مشکالت اقتصادی بدانیم یا باید مشکل را در جای دیگر جست وجو کنیم؟ آیا گرفتار شدن 
در حواشی و بازی های سیاسی را باید عامل گرفتاریها بدانیم یا تحریم ها را؟ آیا باید سوء مدیریت در 
استفاده از فرصتها را مقصر بدانیم یا قطع رابطه با آمریکا را؟ آیا خام فروشی علم و دانش و منابع و مواد 
اولیه زیان بیشتری را در پی داشته یا تحریم و تهدید دشمنان؟ آیا نباید عدم شایسته ساالری، ضعف در 
کنترل و نظارت، سطحی نگری و غفلت از طرح ها و برنامه های دراز مدت، بنیادین و زیر بنایی را عوامل 
اصلی این نابسامانی ها بدانیم؟ آیا هنگام آن نرسیده که در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور، همگی دست 
در دست یکدیگر قرار داده و زیر چتر والیت، بیش از پیش توصیه ها و رهنمودهای عمیق و دقیق مقام 
معظم رهبری )دامه برکاته( را مبنای عمل خود قرار دهیم؟    بی ش��ک گفتنی ها دراین زمینه بس��یار 
اس��ت و هیچ مس��ئولی مایل نیس��ت که تاریخ از او همانند شاهان ناالیق ایران در گذشته قضاوت کند، 
بنابراین به مصداق شعر معروف »آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری« باید به یاد داشته باشیم که نیاز 

دیگران به ما بیش از نیاز ما به دیگران است و لذا همان گونه که رهبر معظم انقالب اسالمی )دامه برکاته( 
فرمودند، در عین حال بکار بردن نرمش قهرمانانه، باید عزتمندانه و بدون یک قدم عقب نشینی از جایگاِه 
حق خود دفاع نموده و در جریان یک اقدام پیشدس��تانه با طرح خواس��ته های مشروع و منطقی، غرب 
را در موضع انفعالی قرار دهیم، بدیهی است که در غیر این صورت، نه تنها دستیابی به حقوق از دست 
رفته ناممکن خواهد بود، بلکه دشمن با گرفتن امتیازات جدید، در نهایت تنها بخشی از آن چیزی که 
تحت عنوان تحریم، به ناروا به ما تحمیل نموده و تعامالت تجاری ما با سایر کشورهای دنیا را با مشکل 

مواجه ساخته است، را برطرف خواهد نمود.
     برخی از این خواس��ته ها عبارتند از: پرداخت خس��ارت ناش��ی از دخالت در امور داخل ایران 
از جمله کودتای 2۸ مرداد در قبل از انقالب اس��المی، بازگرداندن اموال و دارایی های بلوکه ش��ده بعد 
از انقالب همراه با س��ود مربوطه، خس��ارت کامل حمله به هواپیمای مسافربری و ناوچه ایرانی، خسارت 
ناش��ی از حمایت از رژیم بعثی عراق در طول ۸ س��ال دفاع مقدس، خسارت ناشی از حمایت گروههای 
تروریس��تی مانند منافقین در جریان حرکات خرابکارانه بر علیه انقالب اس��المی، خسارت ناشی از ترور 
دانشمندان و مسئولین ایرانی، خسارت ناشی از قطع برنامه شبکه های رادیو تلویزیونی ایران، خسارت 
ناش��ی از تحریمها و امثال آن.   البته تجارب گذش��ته نشان داده که معموالً غربی ها قادر به استفاده از 
فرصتهایی که به آنها داده می شود نیستند و به همین دلیل ایران باید با مراجعه به مراجع بین المللی 
از رفتارهای ظالمانه آنان شکایت نماید و غربی ها نیز باید قبل از پیچیده شدن پرونده و از دست دادن 
فرصت جدید، ضمن عذر خواهی بابت رفتارهای مداخله گرانه، یکجانبه و خصمانه خود  علیه جمهوری 
اسالمی ایران، حق ایران در غنی سازی را به رسمیت شناخته و متعهد شوند تا از ادامه توطئه های خود 
بر ضد ایران و سایر کشورهای همسو با ایران دست بردارند.  نکته آخر اینکه؛ اصوال کشورهای غربی و 
بخصوص آمریکا نمی توانند و حق ندارند که از موضع رهبری جهان، مدعی نظم جهانی شوند و تنها در 
حد یک عضو از اعضای سازمان ملل مجاز به طرح مطالب خود هستند و لذا چنانچه احتماالً تحت تاثیر 
جوسازی دشمنان، بررسی بیش از پیش وضعیت هسته ای ایران مورد اجماع بین المللی قرار گرفت، باید 
نام کشور مدعی تخلف مشخص و در صورت کذب بودن ادعاهای مورد نظر، حق شکایت متقابل برای 
کشور مورد اتهام )ایران( محفوظ و تمام خسارات ناشی از اتهامات، در قالب یک قانون فراگیر بین المللی 
از کشور مدعی اخذ و برای پیشگیری از تکرار این گونه توهم آفرینی ها، تضمین های الزم ارائه گردد، 
عالوه بر آن باید با بسیج جامعه جهانی، ضمن طرح دعوای مشابه، ترتیبی اتخاذ گردد، تا امکان بازرسی 
از زرادخانه های اتمی و تسلیحات شیمیایی کشورهایی مانند؛ رژیم اشغالگر قدس و حتی آمریکا و سایر 

کشورهای غربی نیز فراهم گردد.

ش�رکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 
در نظ��ر دارد مناقص��ات عمومی ذیل را انجام ده��د. از کلیه 
شرکت ها، فروشندگان و پیمانکاران واجد شرایط که مایلند در 
مناقصات شرکت فرمایند دعوت می شود جهت دریافت مدارک 
مربوطه ظرف مدت پنج روز از تاریخ نش��ر آگهی در روزنامه  با 
در دست داشتن فیش بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال 
برای هر کدام از اسناد مناقصه به تفکیک، بحساب سیبا شماره 
۰۱۰۴777۴۵۰۰۰2 نزد بانک ملی مرکزی ش��عبه ش��هرکرد 
بنام ش��رکت توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری 
به آدرس ش��هرکرد- بل��وار آیت اله کاش��انی- میدان آیت اله 
دهکردی- امور بازرگان��ی- اداره تدارکات و یا تهران- خیابان 

برزیل- شرکت توانیر- دبیرخانه مرکزی مراجعه فرمایند.
۱-اج�رای س�ازه پارکینگ و ابنیه پس�ت برق ش�رکت 

توزیع برق استان  )مناقصه 9۲- ۶۱4(
۲- بهره برداری شهرس�تان های بن و س�امان )مناقصه 

)۶۱5 -9۲
۳-ش�اخه بری درختان در سطح ش�بکه های توزیع در 
خارج از محدوده ش�هری شهرستان شهرکرد )مناقصه 

)۶۱۶-9۲
تلفنهای تماس:۳-۲۲54740-0۳8۱ و 0۲۱-88۶75۶57

مش��خصات فنی، میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه، زمان و 
مکان بازگش��ائی و س��ایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه 

قید گردیده است.
آخرین مهلت تاریخ تحویل اس��ناد به دبیرخانه شرکت توزیع 

ساعت 9صبح روز یکشنبه مورخ 92/9/۱7 خواهد بود.
هزین��ه چاپ آگهی در روزنامه )در دو نوبت( به عهده برندگان 

مناقصات می باشد.
کارفرما در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی
 مناقصه عمومی

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان چهارمحال و بختیاری

شرکت توزیع نیروی برق استان
چهارمحال و بختیاری 

)سهامی خاص(

ای��ن ش��رکت درنظر دارد اقالم ج��دول ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید لذا از ش��رکت هائی ک��ه توانائی تأمین هر 
یک از کاالی ذیل را دارند درخواس��ت می گردد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ نش��ر آگهی مراتب تمایل و همچنین مدارک 
و س��وابق کاری مرتبط از جمله توان مالی، ارزیابی مش��تریان قبلی، حس��ن ش��هرت، اس��تانداردهای تولید، نحوه تضمین 
محصوالت )گارانتی( و ظرفیت تولید با اش��اره به ش��ماره تقاضای مربوطه از طریق پست و اعالم آمادگی را از طریق فاکس

 2229۸۱۵-۰۶۳۱ و ۶۱۶2۴۴۵۸-۰2۱ به مدیریت کاال اعالم تا نس��بت به ارس��ال اوراق استعالم اقدام شود. ارائه ودیعه 
ش��رکت در مناقصه طبق جدول ذیل به همراه پیش��نهاد فنی و پاکت مالی الزامی و به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران 
نسبت به تکمیل پرسشنامه مندرج در سایت )WWW.ABADAN-REF.IR( اقدام شود. بدیهی است شرکت پاالیش نفت 
آبادان پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکت های واجد شرایط جهت 
شرکت در مناقصه دعوت بعمل آورده و صرف اعالم آمادگی تعهدی را برای این شرکت بوجود نخواهد آورد. ضمناً اولویت 
ب��ا کاالی تولی��د داخل، نوع معامله ریالی، میزان پیش پرداخت 2۵٪ در قب��ال ضمانتنامه بانکی و هم چنین ۵٪ ضمانتنامه 

بانکی بابت حسن انجام کار دریافت و محل تحویل کاال انبارهای پاالیشگاه آبادان می باشد.
آب��ادان: پاالیش��گاه  وب س��ایت  و   WWW.SHANA.IR ش��بکه  در  ش��رکت  ای��ن  مناقص��ه  آگهی ه��ای 
)www.ABADAN-REF.IR( و همچنین پایگاه اطالع رس��انی IETS. MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات 

و دستگاه های اجرائیWWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤیت بوده.

آگهی مناقصه عمومی
92/M/36 :شماره مناقصه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت پاالیش نفت آبادان

ردیفشماره تقاضاشرح کاالتعدادمبلغ ودیعه شرکت در مناقصه به ریال
۱۵،7۰۰،۰۰۰2۰P/F HITACHI01-90-9150018/C501
۱۰۰LINE PIPE 8"01-90-9032150/C1402 شاخه2۱،۰۰۰،۰۰۰
۵۱THERMOMETER01-90-9150036/C503 قلم۱۸،7۵۰،۰۰۰
C1104/9032097-90-01فیتینگ مهتابی ضدانفجار۱قلم2۶،۰۰۰،۰۰۰
7P/F REXROTH01-90-9231021/C1005 قلم۴9،۵۰۰،۰۰۰
C1606/9232059-90-01ورق مخازن۱ قلم۳۱،۰۰۰،۰۰۰
C1107/8932017-90-01المپ۴ قلم۱7،۰۰۰،۰۰۰
۸P/F Emerson01-90-8750215/C508 قلم۱۳،۸29،۰۰۰
۱Aeg Circuit Breaker01-90-9232208/C1109قلم۱۰۵،۰۰9،۰۰۰

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان م الف ۱/99۶

نوبت اول

برابر رای ش��ماره ۱۳92۶۰۳27۰۰2۰۰۳۳29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر معینی فرزند فضل اله به 
ش��ماره شناس��نامه ۳۶9۸ صادره از ابهر در یک باب خانه به مساحت ۱۱۰ متر مربع 
پ��الک ۴۱2 فرعی از ۶9 اصلی واقع در صائین قلع��ه ابهر بخش ۳ زنجان خریداری از 
مالک رس��می آقای اس��معیل معینی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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 م��دت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳92/9/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳92/9/۱۶

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

عبداله بیگدلی- رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر

برابر رای ش��ماره ۱۳92۶۰۳27۰۰2۰۰۳۳۳۳مورخ��ه ۱۳92/۸/7 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر معینی 
فرزند فضل اله به ش��ماره شناسنامه ۳۶9۸ صادره از ابهر در یک باب خانه به مساحت 
2۸۶ مت��ر مربع پالک ۴۱2 فرعی از ۶9 اصلی مف��روز واقع در صائین قلعه ابهر بخش 
۳ زنجان خریداری از مالک رس��می آقای اس��معیل معینی محرز گردیده است. لذا به 
منظ��ور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳92/9/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳92/9/۱۶

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

عبداله بیگدلی- رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر

نام سازمان مناقصه گزار: سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.
موض�وع مناقصه ی�ک مرحل�ه ای: عبارت اس��ت از تامین ۱۰ دس��تگاه 
مینی ب��وس هیوندایی کولردار با راننده جهت ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای 
ش��هرک غرب به میزان ۵2۸۰ نیمراه در سال )با احتساب 2۰ نیمراه در روز 

برای 22 روز کاری( به شرح اسناد مناقصه.
مهل�ت دریافت اس�ناد: از تاریخ چاپ نوبت اول حداکثر تا س��اعت ۱2روز 

پنجشنبه مورخ 92/9/7 می باشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: ته��ران- خیاب��ان ولی عصر- جنب مس��جد بالل- 
س��اختمان اداری جام جم طبقه چهارم- امور خری��د و قراردادها- دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال.
قیم�ت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 2۰۰/۰۰۰ریال به حس��اب جاری 
۶۵۱۰7۳۸۴ نزد بانک تجارت ش��عبه ولی عصر)عج(- پارک وی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک تجارت.
 میزان تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ ۱۸2/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت 

ضمانت نامه بانکی.
مهل�ت تحویل پاکات پیش�نهادی: کلیه پ��اکات )الف، ب و ج( بایس��تی به 
صورت درب بسته درون۱ پاکت الک و مهر شده تا ساعت ۱۰روز دوشنبه مورخ 

92/9/۱۸ به دبیرخانه کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال تسلیم گردد.
زمان مناقصه و محل قرائت پیش�نهادها: زمان گشایش پاکت های الف و 
ب راس ساعت ۱۵روز دوشنبه مورخ 92/9/۱۸ در دفتر معاونت محترم اداری 

و مالی سازمان می باشد.
پاکات پیش��نهاد قیمت ش��رکت هایی که در مرحله ارزیابی کیفی پس از نظر 
کمیته فنی بازرگانی حائز ش��رایط ش��ده باش��ند در همان محل و همان روز 

بازگشایی خواهد شد.
شرکت کننده می بایست دارای مجوز صالحیت انجام امور از مراجع ذیصالح باشد.
- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۱۶7479 تماس حاصل نموده 
 http://iets.mporg.ir&www.iriboff ice.ir/tenders :و ی�ا ب�ه س�ایت

مراجعه نمایید.
)اداره کل امور کاال(

آگهی فراخوان
 مناقصه عمومی 92/12

نوبت اول

خانم ش��یما سالمی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
۱۵۳ اهواز مدعی اس��ت که سند مالکیت هشت سهم مشاع از مقسم 
۱۴ س��هم ششدانگ پالک 972/۴ واقع در بخش یک اهواز در صفحه 
۱۰9 دفتر 9۴ ذیل ثبت 2۰2۳۱ بنام محمدرضا کارباف ثبت و س��ند 
مالکیت صادر و تس��لیم گردیده و برابر س��ند قطعی شماره ۴۳92۳ 
دفترخانه 7۰ اهواز مع الواس��طه انتقال قطعی یافته که برابر اس��ناد- 
دفترخانه- اهواز نزد- رهن است که به علت سرقت مفقود گردیده لذا 
به دس��تور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
دارد و در غیر این صورت پس از س��پری ش��دن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.
رئیس ثبت شهرستان اهواز- اسفندیاری نیا

آگهی فقدان سند

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره ۱۳92۶۰۳۰9۰۰۸۰۰۰۶۱۶- ۱۳92/۸/2۸ هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان آوج تصرفات 
مالکان��ه و بالمع��ارض متقاضی آقای علی اس��دی فرزند حس��ینعلی 
بش��ماره شناسنامه ۱۳۶۵ صادره از آوج بشماره ملی ۵۳۸۸9۰۵۸۵۳ 
در ی��ک قطعه زمین بمس��احت ۴۶۳77/2۱ مترمرب��ع از پالک ۴۴- 
اصلی خریداری از کرمعلی اس��دی فرزند حمداله محرز گردیده است 
ل��ذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم 

نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه ۱۳92/9/2

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه ۱۳92/9/۱7
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج
محمدی م الف 8۳۱

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره ۱۳92۶۰۳۰9۰۰۸۰۰۰۶۱7- ۱۳92/۸/2۸ هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان آوج تصرفات 
مالکان��ه و بالمع��ارض متقاضی آقای علی اس��دی فرزند حس��ینعلی 
بش��ماره شناسنامه ۱۳۶۵ صادره از آوج بشماره ملی ۵۳۸۸9۰۵۸۵۳ 
در ی��ک قطعه زمین بمس��احت 297۸۴/7۳ مترمرب��ع از پالک ۴۴- 
اصلی خریداری از کرمعلی اس��دی فرزند حمداله محرز گردیده است 
ل��ذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم 

نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه ۱۳92/9/2

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه ۱۳92/9/۱7
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج
محمدی م الف 8۳۲

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره ۱۳92۶۰۳۰9۰۰۸۰۰۰۶۱۵- ۱۳92/۸/2۸ هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آوج تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای علی اس��دی فرزند حس��ینعلی به ش��ماره 
شناس��نامه ۱۳۶۵ ص��ادره از آوج بش��ماره مل��ی ۵۳۸۸9۰۵۸۵۳ در 
یک قطعه زمین بمس��احت 2۴۴9۴/۵۶ مترمربع از پالک ۴۴- اصلی 
خریداری از اژدر محمدی فرزند علی محرز گردیده اس��ت لذا بمنظور 
اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعت��راض خود را به این اداره تس��لیم و ظرف م��دت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه ۱۳92/9/2

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه ۱۳92/9/۱7
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج
محمدی   م الف 8۳0

براب��ر رای ش��ماره ۱۳92۶۰۳2۳۰۵۶۰۰۰۱۱۱ هیئ��ت دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمود مش��تاقی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۴۰۵ صادره از درگهان در 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۰۰۰مترمربع تحت پالک ۱9۳9 اصلی 
مفروز و مجزی شده ۱9۳9 اصلی قطعه یک بخش هشت بندرعباس واقع در 
قش��م- درگهان محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۲/9/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۲/9/۱8

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

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سیدیعقوب حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک قشم

خانم فاطمه ش��هرت حالجی نام پدر بندر بشناس��نامه 2۶۱۴ صادره از ایذه درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرش مرحوم سیدهرمز 
ش��هرت صالحی دیدارگاهی بشناسنامه ۸۵ صادره ایذه در تاریخ 92/۶/29 در شهرستان 
مسجدس��لیمان اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از ۱- متقاضی با مش��خصات فوق 
۴1-۰2۵9۵۰-۱9۶ صادره از مسجدسلیمان ۳-  2
س��یده ناهید صالحی دیدارگاهی ش ش 7۴ صادره از مس��جد س��لیمان ۴- س��یدعباس 
صالح��ی دیدارگاه��ی ش ش 72۱ ص��ادره از مسجدس��لیمان ۵- س��یده زینب صالحی 
دیدارگاهی ش ش ۱92۳ صادره از مسجدس��لیمان ۶- سیده سکینه صالحی دیدارگاهی 
ش ش ۳۱۶7 صادره از مسجدسلیمان 7- سیده فریده صالحی دیدارگاهی ش ش 27۰۰ 
صادره از مسجدس��لیمان ۸- س��یده س��ودابه صالحی دیدارگاهی ش ش ۴۰۶۶ صادره از 
مسجدس��لیمان 9- سیدامیر صالحی دیدارگاهی ش ش ۱۱۰۶9 صادره از مسجدسلیمان 
۱۰- سیده مریم صالحی دیدارگاهی ش ش 7-۰۱۶7۱۴-۱9۶ صادره از مسجدسلیمان.

 این��ک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را در ی��ک نوبت برای یک ماه آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
آگه��ی ظ��رف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی ص��ادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان


