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سيد محمد خاتمى به شرح ذيل است :
متن كامل نامه فرماندهان ارشد سپاه به ّ
سيد محمد خاتمى،
والمسلمين
االسالم
«رياست محترم جمهورى حضرت حجه
ّ
با عرض سالم و خسته نباشيد به استحضار مىرساند :به دنبال حوادث اخير به عنوان
مجموعهاى از خدمتگزاران دوران دفاع مقدس ملّت شريف ايران ،وظيفه خود دانستيم
مطلبى را خدمت حضرت عالى ،دانش��مند ارزشمند عرضه بداريم .اميدواريم با سعه
صدر و شعار ارزشمند توأم با سيرهاى كه تبليغ مىفرماييد (شنيدن هر سخن و ايده
ولو مخالف) به اين موضوع كه شايد در هزاران زجركشيده انقالب باشد كه امروزه به
دور از هرگونه خط و خطوط با چش��مى نگران ،مس��ايل و حوادث انقالب را مىنگرند
و سكوت ،مسامحه و سادهانگارى مسؤولين كه از بركت خون هزاران شهيد بر مسند
متحير و متعجباند.
نشستهاندّ ،
جناب آقاى خاتمى؛ قطعآ همه ما حضرت عالى را انسان وارسته ،انقالبى ،متديّن
و داراى ريش��ه عميق دينى در حوزه و دلس��وز به انقالب دانسته و مىدانيم ،ا ّما نحوه
برخورد با حوادثى كه همه ما شاهد شادى و رقص دشمنان پيرامون آن هستيم و در
اولويت قرار دادن پيگيرى برخى اشتباهات و تخلفات و بزرگ كردن آنها در مقابل عدم
توجه و يا كوچك جلوه دادن برخى ديگر از همين نمونه قانونشكنى و هتك حرمت
و فشار ،باعث شده است جريانهاى ُمعاند با انقالب گستاختر و در مقابل آن ،مدافعان
انقالب محافظهكارانه و با دلزدگى توأم با نااميدى ،هر روز تحقير شده و به ثمره اين
همه خون نگريسته و انگشت خود را با تأسف و تأثر مىگزند.

* نامه فرماندهان سپاه به
خاتمى :جناب آقاى خاتمى،
شما خوب مىدانيد ،در
عين توانمندى به خاطر
مصلحتانديشى دوستان
ناتوانيم ،چه كسى است
كه نداند امروز منافقين و
معاندين دسته دسته به نام
دانشجو به صف اين معركه
مىپيوندند و خوديهاى
كينهجو و منفعتطلب
كوتهنظر ،آتش بيار آن
شدهاند و براى تهييج آن،
از هر سخن و نوشتهاى
دريغ نمىكنند؟ جناب آقاى
خاتمى ،تا كى با اشك بنگريم و خون دل بخوريم و
با هرج و مرج و توهين ،تمرين دموكراسى كنيم و به
قيمت از دست رفتن نظام ،صبر انقالبى داشته باشيم؟!
***

جناب آقاى رئيسجمهور ،حمله به كوى دانشگاه همان طورى كه رهبر بزرگوار و
مظلوم اين انقالب فرمودند امرى ناپسند ،زشت و بد بود و علىرغم اين كه سختترين
و تندترين برخوردها با آن انجام پذيرفت ،ا ّما همه مردم به دليل ناپسندى عمل انجام
صحه گذاردند ،ا ّما س��ؤال مهم و پرابهام اين
ش��ده اين برخوردها را پذيرفته و بر آن ّ
است كه آيا فاجعه فقط همين بود؟
صرفآ همين موضوع قابل پيگيرى و توجه و اعتراض و تحصن است كه چند وزير
به خاطر آن استعفا دهند ،شوراى امنيت تشكيل جلسه بدهد و گروه تحقيق تشكيل
گردد ،ا ّما آيا حرمتش��كنى و توهين به مبانى اين نظام ،تأس��ف و پيگيرى ندارد؟ آيا
حريم واليت فقيه كمتر از كوى دانش��گاه اس��ت؟ آيا حريم امام ،آن انسان كمنظير،
كمتر از جسارت به يك دانشجو است؟ آيا چند روز امنيت كشور را دچار اخالل كردن
و به هر مؤمن و متديّن حمله كردن و آتش زدن فاجعه نيس��ت؟ آيا زير س��ؤال بردن
جمهورى اسالمى ،اين يادگار دهها هزار شهيد و شعار عليه آن دادن فاجعه نيست؟
عدهاى با شعار عليه رهبر
جناب آقاى خاتمى ،چند ش��ب پيش وقتى گفته شد ّ
ّ
معظم انقالب به سمت مجموعه شهيد مطهرى در حركتاند ،بچههاى كوچك ما در
چشم ما نگريستند ،انگار از ما سؤال مىكردند غيرت شما كجا رفته است؟ جناب آقاى
رئيسجمهور ،امروز وقتى چهره رهبر ّ
معظم انقالب را ديديم ،مرگ خودمان را از خداوند
طلب كرديم ،چون كه كتفهايمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو ،بايد
ناظر پژمرده شدن نهالى باشيم كه حاصل  14قرن سيلى و زجر شيعه اسالم است.
جن��اب آق��اى خاتمى ،ش��ما خ��وب مىداني��د ،در عي��ن توانمندى ب��ه خاطر
مصلحتانديشى دوستان ناتوانيم ،چه كسى است كه نداند امروز منافقين و معاندين
دس��ته دس��ته به نام دانش��جو به صف اين معركه مىپيوندند و خوديهاى كينهجو و

منفعتطلب كوتهنظر ،آتش بيار آن شدهاند و براى تهييج آن ،از هر سخن و نوشتهاى
دريغ نمىكنند؟ جناب آقاى خاتمى ،تا كى با اش��ك بنگريم و خون دل بخوريم و با
هرج و مرج و توهين ،تمرين دموكراسى كنيم و به قيمت از دست رفتن نظام ،صبر
انقالبى داشته باشيم؟!
جناب آقاى رئيسجمهور ،هزاران خانواده ش��هيد و جانباز و رزمنده به شما رأى
دادند كه رأى آنها مدال سينه شماست .آنها از شما انتظار برخورد منصفانه با اين مسائل
را دارند و ما امروز رد پاى دشمن را در اين حوادث بخوبى مىبينيم و قهقهه مستانه را
مىشنويم .امروز را دريابيد كه فردا خيلى دير است و پشيمانى فردا غيرقابل جبران است.
سيد بزرگوار ،به سخنرانى بظاهر دوستان و خوديها در جمع دانشجويان بنگريد،
آيا همه آن گفتهها تشويق و ترغيب به هرج و مرج و قانونشكنى نيست؟ آيا معناى

آب سردی که برآتش فتنه ریخته شد

سال امام همين بود؟ آيا به همين صورت مىتوان ميراث گرانبهاى او را حفظ كرد و
آيا بىتوجهى تعداد اندكى به نام حزباهلل مجوزى است براى شكستن سر هر متدين
و هتك حرمت آن؟ جناب آقاى خاتمى ،رسانهها و راديوهاى دنيا را بنگريد ،آيا صداى
دف و ُدهل آنها به گوش نمىرسد؟ جناب آقاى رئيسجمهور ،اگر امروز تصميم انقالبى
نگيريد و رس��الت اس�لامى و ملّى خودتان را عمل نكنيد ،فردا آنقدر دير و غيرقابل
جبران است كه قابل تص ّور نيست.
در پايان با كمال احترام و عالقه به حضرت عالى اعالم مىداريم كاس��ه صبرمان
به پايان رس��يده اس��ت و تح ّمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگى ،بر خود جايز
نمىدانيم.
فرماندهان و خدمتگزاران ملّت ش��ريف اي��ران در دوران دفاع مقدس  :غالمعلى
رش��يد ـ عزيز جعفرى ـ محمدباقر قاليباف ـ قاس��م سليمانى ـ جعفر اسدى ـ احمد
كاظمى ـ محمد كوثرى ـ اسداهلل ناصح ـ محمد باقرى ـ غالمعلى محرابى ـ عبدالحميد
رئوفىنژاد ـ نورعلى شوشترى ـ دكتر على احمديان ـ احمد غالمپور ـ يعقوب زهدى
ـ نبىاهلل رودكى ـ على فدوى ـ غالمرضا جاللى ـ امين شريعتى ـ حسين همدانى ـ
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اسماعيل قاآنى ـ على فضلى ـ على زاهدى ـ مرتضى قربانى».
انتش��ار نامه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران كه از روى دلسوزى و دفاع از حريم

شماره فراخوان48353019 :
موض�وع فراخ�وان :انجام عملیات تهیه و تامین مواد و قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و بازس��ازی کابین جرثقیلهای
واحد نورد گرم شرکت فوالد مبارکه
مبلغ ضمانتنامه( 225/000/000 :دویست و بیست و پنج میلیون) ریال
* ضمانتنامه فوق میبایست در مرحله پیشنهاد قیمت تهیه گردد و در حال حاضر نیاز به ارائه آن نمیباشد.
مدارک الزم-1 :اخذ فرمهای خوداظهاری از سایت شرکت فوالد مبارکه ،تکمیل و تایید آنها
-2ارائه رزومه کاری همراه مستندات مربوطه
نحوه دریافت فرمهای خوداظهاری :س��ایت ش��رکت فوالد مبارک��ه ) (www.mobarakeh-steel.irخرید و
تامینکنندگان پرسشنامههای ارزیابی کیفی پیمانکاران پیمانکاران نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی
مهلت ارسال اسناد1392/9/27 :
نح�وه ارس�ال مدارک :تحویل کلیه م��دارک الزم (فرمهای خوداظهاری -رزومه کاری) به قس��مت قراردادهای خرید
شرکت فوالد مبارکه
* هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده مناقصه میباشد.
* ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
در ص��ورت نیاز به اطالعات فنی با ش��ماره تلف��ن ( 0335543-5939آقای جعفری) و اطالعات بازرگانی با ش��ماره
تلفن ( 0335543-3644آقای موسویکیا) تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
(کد آگهی :ر)92194-

فراخوان مناقصه عمومی دومرحلهای
مناقصهگزار :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران -منطقه گیالن
موضوع مناقصه :واگذاری حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت رشت
مهلت و محل دریافت و تحویل پاکات و اسناد مناقصه :دریافت اسناد تا
تاریخ  92/9/24و مطالعه اسناد از سایتهای  http://Iets.mporg.irو
 http://monaghese.niopdc.irو تحوی��ل پ��اکات تضمی��ن
(ال��ف) ،پیش��نهاد فن��ی بازرگانی (ب) و پیش��نهاد قیم��ت (ج) بصورت
الک و مه��ر ش��ده و فرمهای تکمیل ش��ده در پ��اکات جداگانه تا تاریخ
 92/10/8به نش�انی :رش��ت -گلس��ار -بلوار س��میه -جنب بیمارستان
گلسار -شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن -به تلفنهای
 7225068-9و  0131-7236930برآورد مالی 11/340/352/326 :ریال
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه :واریز سپرده نقدی به مبلغ
 231/810/000ری��ال به حس��اب س��یبای ش��ماره 4120016500008
با کد شناس��ه  19400000026ن��زد بانک ملی بنام ش��رکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی یا ضمانتنامه بانکی معادل آن.

(نوبت اول)

تاری�خ بازگش�ایی پ�اکات ال�ف و ب :روز چهارش��نبه مورخ
 92/10/11ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی پاکات نرخ :متعاقبا به اطالع مناقصهگران خواهد رسید.
شرایط متقاضی( :کلیه شرکتهای توانمند) -1 :دارای گواهی صالحیت
از اداره کار و ام��ور اجتماعی اس��تان در س��ال  -2 .1392احراز امتیاز
قاب��ل قبول در ارزیابی فن��ی بازرگانی -3 .احراز حداقل امتیاز قابل قبول
بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی ایمنی ،بهداشتی و زیستمحیطی.
 -4ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.
 -5عالوه بر تکمیل فرمها ارائه مدارک و مستندات الزامی است.
نکته مهم :تحویل اس��ناد مناقصه به ش��رکتکنندگان با مهر و امضای
ش��رکت و به صورت حض��وری خواهد بود .ضمناً متن آگهی در س��ایت
 http://gilan.niopdc.irنیز درج میگردد.
نوبت اول آگهی :روز دوشنبه مورخ 92/9/11
نوبت دوم آگهی :روز شنبه مورخ 92/9/16

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن

آگهی ابالغ وقت دادرسی

به موجب پرونده کالس��ه 920669ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج
بانک مهر اقتصاد دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه به انضمام کلیه خس��ارات
قانونی به طرفیت خانمها و آقایان  -1جیران رضایی فرزند محمدسعید -2سارا
محمدی فرزند عسگر  -3سیروان رضایی فرزند یحیی  -4حبیباله امانی فرزند
اماناهلل تقدیم دادگاه داشته اس��ت و چون خواندگان مجهولالمکان میباشند
به درخواس��ت خواهان و دس��تور ریاس��ت محترم دادگاه ،وفق ماده 73قانون
آئین دادرس��ی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از
روزنامههای کثیراالنتشار درج تا از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه نامبردگان
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی محل اقامت خود و دریافت نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه در جلسه دادرسی یکشنبه 1392/10/15
س��اعت  10صبح ش��رکت نمایند ،در غیر این ص��ورت دادگاه غیابا مبادرت به
اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ابراهیمی
مدیر دفتر شعبه اول محاکم حقوقی شهرستان سنندج

واليت فقيه و بس��يار محرمانه خطاب به رئيسجمهور نگاش��ته ش��ده بود ،با واكنش
دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز روبهرو شد .مهدى كروبى در واكنش به اين نامه
محرمانه با ارسال نامه سرگشاده تندى به فرمانده وقت كل سپاه ،اين نهاد مقدس را
متهم به جانبدارى از جريان سياس��ى مخالف مجمع روحانيون مبارز و رئيسجمهور
نمود « :نيروهاى مسلّح بويژه سپاه پاسداران بنا به وصيت بنيانگذار جمهورى اسالمى
ايران بايد از ورود به جريانات سياسى اكيدآ اجتناب كنند .وارد شدن نيروهاى مسلّح
در مسايل سياسى از خطرناكترين آفاتى است كه وحدت و نيرومندى آن را تهديد
مىكند و درنتيجه وحدت و يكپارچگى و تماميت ارضى ميهن اسالمى را در معرض
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خطر جدى قرار مىدهد».
اين در حالى بود كه نامه محرمانه فرماندهان س��پاه پاس��داران در جهت دفاع از
حريم واليت و حمايت از بسيج به عنوان يكى از يادگارهاى ارزشمند حضرت امام(ره)
در برابر حمالت گس��ترده اصالحطلبان نوش��ته ش��ده بود و هيچ ربطى به حمايت از
يك جريان خاص سياس��ى نداشت .همچنين سپاه پاسداران به عنوان پاسدار انقالب
مقدس آن وظيفه خود مىداند كه در برابر تهديدات نرم و حمالت
اسالمى و ارزشهاى ّ
دش��منان انقالب اسالمى عليه آنان موضعگيرى نموده و به دفاع از آرمانهاى انقالب
اسالمى بپردازد .به راستى اگر سپاه در برابر اينگونه آشوبها كه براندازى نظام جمهورى
اسالمى را در پى دارند ،اقدامى نكند ،چگونه وظيفه قانونى خود يعنى دفاع از ارزشهاى
مقدس در
انقالب اس�لامى و پاس��دارى از آن را به عمل خواهد آورد و اگر اين نهاد ّ
برابر اقداماتبراندازانه س��كوت كند و هيچ اقدام��ى انجام ندهند؛ آيا برخى از همين
مدعى ،سپاه و بسيج را متهم به بىتوجهى به وظيفه قانونى خود نمىكنند؟
گروههاى ّ
س��يد محمد خاتمى نيز با بىتفاوتى از كنار اين نامه دلسوزانه فرماندهان دوران
ّ
دفاع مقدس گذش��ت ،تا اين كه مقام ّ
معظم رهبرى با عنايت به حساس��يت شرايط،
در پيامى خطاب به ملّت شريف ايران و نيروهاى انقالبى ،خواستار حفظ هوشيارى و
آمادگى الزم براى فرو خواباندن اين فتنه بزرگ شدند.
متن پيام مقام ّ
معظم رهبرى كه در تاريخ  22تير  1378صادر شد بدين شرح است :

آگهی ابالغ وقت دادرسی

به موجب پرونده کالس��ه 920334ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج
بانک مهر اقتصاد دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه به انضمام کلیه خس��ارات
قانونی به طرفیت آقایان -1محمدمهدی آهنیان  -2مهران آهنیان  -3ارسالن
رنجپ��رور  -4نورالدین رس��تمی گیالنی فرزن��د اماناله تقدیم دادگاه داش��ته
اس��ت و چون خوانده ردی��ف چهارم مجهولالمکان میباش��د به درخواس��ت
خواهان و دس��تور ریاس��ت محترم دادگاه ،وفق ماده 73قانون آئین دادرس��ی
مدن��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامههای
کثیراالنتش��ار درج تا از تاریخ نش��ر آگه��ی به مدت یک ماه نامب��رده به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی محل اقامت خود و دریافت نس��خه ثانی
دادخواس��ت و ضمائم و اخطاریه در جلس��ه دادرسی یکش��نبه 1392/11/19
ساعت  10صبح شرکت نماید ،در غیر این صورت دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ
تصمیم خواهد نمود.

ابراهیمی
مدیر دفتر شعبه اول محاکم حقوقی شهرستان سنندج

* متعاقب پيام مقام ّ
معظم
رهبرى ،در روز چهارشنبه
 1378/4/23سيل خروشان
م ّلت در شهرهاى مختلف
كشور به ويژه شهر تهران در
حمايت از واليت فقيه و رهبر
ّ
معظم انقالب حضرت آيتاهلل
خامنهاى به خيابانها آمده و با
يك راهپيمايى ميليونى آب
سردى بر آتشافروزى فتنهگران
در غائله  18تير ريختند.در اين
ميان جبهه دوم خرداد به منظور
ايجاد شكاف و گسست در
صف واحد مردم و عدم تمكين
به دعوت شوراى هماهنگى
تبليغات اسالمى ،مبنى بر حضور
در راهپيمايى حمايت از واليت فقيه ،از دانشجويان دعوت كرد كه در ساعت  4بعدازظهر همان روز در محل دانشگاه تهران گرد هم آيند.
***
بشدت منكوب خواهد كرد.
مقتدر اسالمى ،آنان را ّ
به مس��ؤوالن در دولت و بخصوص مس��ؤولين امنيت عمومى تأكيد ش��ده است
كه با درايت و قدرت ،عناصر مفس��د و محارب را در جاى خود بنش��انند و بىش��ك
كس��انى كه چشم به فتنهانگيزىهاى اين روسياهان دوختهاند ،مأيوس خواهند شد.
ملّ��ت بزرگ اي��ران مخصوص��آ جوانان
عزي��ز بايد در كمال هوش��يارى مراقب
حركات دشمن باش��ند و به طور كامل
با مأموران ،همكارى كنند و عرصه را بر
عناصر مزدور و خودفروخته دشمن ،تنگ
نمايند و بخصوص فرزندان بسيجىام بايد
آمادگى الزم را در خود حفظ كنند و با
حض��ور خود در هر صحنهاى كه حضور
آنان درآن الزم اس��ت ،دشمنان زبون را
مرعوب و منكوب سازند .تأييد اسالم و
مس��لمين را از خداوند متعال مس��ألت
س��يدعلى خامنهاى22 ،
مىكنم.
تير  1378283متعاقب پيام مقام ّ
معظم
رهبرى ،در روز چهارشنبه 1378/4/23
سيل خروشان ملّت در شهرهاى مختلف
كشور به ويژه شهر تهران در حمايت از
واليت فقيه و رهبر ّ
معظم انقالب حضرت

***
* انتشار نامه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران كه از روى
دلسوزى و دفاع از حريم واليت فقيه و بسيار محرمانه خطاب
به رئيسجمهور نگاشته شده بود ،با واكنش دبيركل وقت
مجمع روحانيون مبارز روبهرو شد .مهدى كروبى در واكنش
به اين نامه محرمانه با ارسال نامه سرگشاده تندى به فرمانده
وقت كل سپاه ،اين نهاد مقدس را متهم به جانبدارى از جريان
سياسى مخالف مجمع روحانيون مبارز و رئيسجمهور نمود.

آگهی فراخوان عمومی

شماره م11523 -
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«بس��م اهلل الرحمن الرحيم ملّت رش��يد و غيور ايران ،مردم عزيز تهران دو روز
است كه جمعى از اشرار با كمك و همراهى برخى از گروهكهاى سياسى ورشكسته
و با تش��ويق و پش��تيبانى دشمنان خارجى در سطح تهران به فساد و تخريب اموال و
ارعاب و عربدهجويى پرداخته و موجب سلب امنيت و آسايش مردم شدهاند .دشمنان
زبون و حقير اس�لام و انقالب گمان كردهاند ،انقالب و مردم مؤمن و انقالبى به آنان
اجازه خواهند داد كه با فتنهانگيزى خود ،راه س��لطه آمريكاى جنايتكار را بر ميهن
عزيز ما هموار كنند .گروهكهاى وابسته و معاند ،طبق تحليل اربابان و معلمان خود،
گمان كردهاند مردم ايران از اسالم و انقالب ،دست برداشتهاند و به خيال باطل خود
مىخواهند از انقالب اسالمى انتقام بگيرند .ولى غافل از اين كه ملّت مؤمن و شجاع
و هوشيار به آنان و اربابان و پشتيبانان آنان ،اجازه ادامه شرارت را نخواهند داد نظام

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شهرداری محمودآباد نمونه (استان قزوین) در نظر دارد باستناد مجوز به شماره
/407م/ش مورخ  92/7/23ش��ورای اسالمیشهر ،نس��بت به خرید و نصب  11عدد
ایستگاه اتوبوس مسقف در سطح شهر با هزینهای تا سقف  800/000/000ریال
از طریق مناقصه عمومی به ش��رکتهای واجدالش��رایط اقدام نمای��د .لذا متقاضیان
میتوانند طی مدت  7روز پس از درج آگهی (نوبت دوم) جهت دریافت اسناد مناقصه
به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند .ضمنا هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده
برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

حسین باقری -سرپرست شهرداری محمودآباد نمونه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده نوبت دوم

تاریخ انتشار آگهی 92/9/11
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت دوم شرکت تعاونی
مس��کن مرآتو و گروههای  44و  55در س��اعت  9روز ش��نبه مورخه
 92/9/23در مح��ل نمازخانه مرآتو به آدرس اصفهان س��هراه حکیم
نظامی خیابان صفه درب موتوری پادگان تشکیل میگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه
عضویت رأس س��اعت مق��رر در محل مذکور حضور بهم رس��انند ویا
وکیل/نماینده خود را کتبا معرفی نمایند.
* ضمن��ا باطالع میرس��اند که با توجه به م��اده  19آییننامه ،نحوه
تش��کیل مجامع عمومی ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی
و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1گزارش هیئت مدیره ،مدیرعامل و بازرس
-2تصویب صورتهای مالی سال 1391
 -3انجام انتخابات بازرس

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
مرآتو و گروههای  44و 55ت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
(اسناد رهنی)

ب��ه موجب پرونده اجرائي کالس��ه  9100193ش��ش دانگ پ�لاک باقیمانده
34فرعی از  1188و  1189اصلی واقع در بخش 3شهرستان سنندج به آدرس:
شهرستان سنندج بلوار کردستان کوچه استاد حمدی کدپستی
 66176-18134پالک  7که س��ند آن در صفح��ه  175دفتر جلد  29امالک
ثبت و صادر و معالواس��طه به آقای منصور زمانی منتقل ش��ده اس��ت محدود
به حدود :ش��ماال :دیواریس��ت به جوی م��ردار جوی غربا :درب و دیواریس��ت
ب��ه کوچه جنوبا :اول دیوار به دیوار خانه ش��ماره 37فرع��ی از  1189و1188
اصلی دوم دیواریس��ت به حیاط خانه مذکور شرقا :درب و دیواریست به کوچه
طبق س��ند رهنی ش��ماره  1388/7/9 -923دفترخانه  60س��نندج در قبال
مبل��غ  9885944444ریال در رهن موسس��ه قرضالحس��نه مهر بس��یجیان
قرار گرفته و طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبل��غ  3/645/396/400ریال
ارزیابی ش��ده و پالک فوق س��اختمانی است مس��کونی دارای انبار و زیرزمین
با زیربنای 34/47مترمربع مس��کونی قس��مت اول با زیربنای  83/7مترمربع و
مسکونی قس��مت دوم با زیربنای  151/64مترمربع و مسکونی قسمت سوم با
زیربنای64مترمربع با قدمت حدودا  35س��ال مساحت عرصه 459/8مترمربع
دارای امتیازات آب  ،برق و گاز مش��ترک دو انش��عاب ب��رق و  3خط تلفن که
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مس��تاجر میباش��د ،پالک فوق از ساعت 9
الی 12روز چهارشنبه مورخ  1392/10/4در اداره ثبت سنندج واقع در انتهای
خیابان نمکی بلوار جانبازان س��ایت اداری از طریق مزایده به فروش میرس��د.
مزایده از مبلغ  3/645/396/400ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق،
گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده
دارای آنها باش��د و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده
مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا
وص��ول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گ��ردد ،مزایده روز
اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار1392/9/11 :

تاریخ مزایده1392/10/4 :

رئيس اداره ثبت اسناد سنندج-محمدی

آيتاهلل خامنهاى به خيابانها آمده و با يك راهپيمايى ميليونى آب سردى بر آتشافروزى
فتنهگران در غائله  18تير ريختند.
در اين ميان جبهه دوم خرداد به منظور ايجاد ش��كاف و گسس��ت در صف واحد
مردم و عدم تمكين به دعوت شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى ،مبنى بر حضور در
راهپيمايى حمايت از واليت فقيه ،از دانشجويان دعوت كرد كه در ساعت  4بعدازظهر
همان روز در محل دانشگاه تهران گرد هم آيند .ولى مجمع روحانيون مبارز با اتخاذ
مواضع جداگانهاى از گروههاى دوم خرداد بر فراخوان شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى
تمكي��ن كرد .مهدى كروبى (دبير وقت مجمع روحانيون مبارز) طى مصاحبهاى يك
روز قبل از  23تير اعالم كرد :
«نظر به اين كه خبرى در تلكس��هاى خبرى و مطبوعاتى درج ش��ده اس��ت كه
پانزده تش��كل جبهه دوم خرداد از جمله مجمع روحانيون مبارز ،مردم را به اجتماع
در ساعت  4بعدازظهر  22تير در دانشگاه تهران دعوت نموده است ،بدين وسيله الزم
دي��دم اعالم دارم ك��ه مجمع روحانيون مبارز چنين دعوتى را از مردم ننموده و خبر
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مذكور را تكذيب مىنمايم».
ا ّم��ا اي��ن تكذيب مجمع روحانيون مبارز و تبعي��ت از واليت فقيه مقطعى بود و
پس از آن كه موسوى خوئينىها (عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز و مدير مسؤول
روزنامه سالم) طبق قانون در دادگاه ويژه روحانيت محاكمه گرديد ،دست به اعتراض
زد .ا ّولين اعتراض مجمع روحانيون به رس��انه ملى بود .اين تش��كل روحانى علىرغم

آگهی ابالغ

ادعاى شعار «دانستن حق مردم است» ،به پخش قسمتهايى از دادگاه محاكمه مدير
مسؤول روزنامه سالم و عضو مجمع روحانيون مبارز ،ضمن اعتراض به صدا و سيما در
اطالعيهاى اعالم كرد« :سيماى مركزى جمهورى اسالمى نيز در اين جريان به صورت
غير متعارف با پخش گزينشى صحنهاى از اين محاكمه و اعالم حكم محكوميت ايشان
(موسوى خوئينىها) همراهى و همسويى خود را با جناح خاص سياسى ابراز داشته
285
است و به طور غير مستقيم بر طبل اختالفات و تفرقه مىكوبد».
در حالى كه جرائم مطبوعاتى موس��وى خوئينىها از سوى دادگاه ويژه روحانيت
بررسى و به دليل افشاى نامه طبقهبندى شده حكم تعطيلى آن روزنامه صادر شد ،مجمع
روحانيون مبارز بدون توجه به روحانى بودن خوئينىها و لزوم بررس��ى پرونده وى در
دادگاه ويژه ،اين اقدام را غيرقانونى عنوان كرد و در اطالعيهاى آورد« :اقدام دادگاه ويژه
روحانيت كه در شرايط خاصى تشكيل شد و دخالت آن در زمينه مطبوعات كه در نظام
جمهورى اسالمى از جايگاه ويژه قانونى برخوردار است ،برخالف اصل  24و  168قانون
اساسى است كه مطبوعات را در بيان مطالب آزاد مىداند ،مگر آن كه ُمخل به مبانى
اسالم يا حقوق عمومى باشد .دخالت غيرقانونى دادگاه ويژه روحانيت در امر مطبوعات،
زمينه را براى اعمال غيرقانونى ديگران و گسترش هرج و مرج در جامعه فراهم مىكند
و با شكسته شدن قانون به دست حافظان و مجريان قانون چگونه مىتوان افراد عادى
286
را از توسل به اقدامات خالف قانون براى رسيدن به اهداف خود برحذر داشت».
 -281نقش رهبرى در مديريت بحرانها ،ج  ،2صص .97-95
 -282روزنامه همشهرى ،به تاريخ .1378/4/30
 -283پيام مقام ّ
معظم رهبرى ،خطاب به م ّلت شريف ايران ،به تاريخ  22تير .1378
 -284روزنامه كيهان ،به تاريخ .1378/4/22
 -285روزنامه خرداد ،به تاريخ .1378/5/17
 -286روزنامه خرداد ،به تاريخ .1378/5/19

آگهی ابالغ

خانم رضوان مس��عودی فرزند ستار شناسنامه  52صادره از  -عیال آقای
میرزاعبدالحس��ین تقوی بدینوسیله به اطالع میرس��اند در اجرای تبصره
یک ماده  105آئیننامه اصالحی قانونی ثبت بهای  1/4اعیانی شش��دانگ
پالکهای  2و  3فرعی  9033واقع در بخش  21یزد که متعلق به شماست
طبق نظریه کارشناسی دادگس��تری میبد به میزان  2509340ریال رایج
جمهوری اس�لامی ایران تعیین گردیده است و به حساب سپرده این اداره
از ط��رف مالک فعلی واریز گردیده اس��ت .بنابراین جهت وصول مبلغ فوق
ب��ه این اداره مراجعه و چنانچه مدعی تضییع حق خویش نس��بت به مبلغ
یادش��ده میباش��ید ظرف مدت یک ماه پس از انتش��ار آگهی میتوانید به
دادگاه صالح��ه مراجعه و گواهی طرح دعوی خوی��ش را به این اداره ارائه
نمائی��د در صورت ف��وت خانم رضوان مس��عودی وراث وی میتوانند با در
دس��ت داش��تن مدارک قانونی و گواهی حصر وراث��ت جهت دریافت مبلغ
نسبت به سهماالرث خود به این اداره مراجعه و یا طرح دعوی نمایند.

خانم رضوان مس��عودی فرزند ستار شناسنامه  52صادره از  -عیال آقای
میرزاعبدالحسین تقوی بدینوسیله به اطالع میرساند در اجرای تبصره یک
ماده  105آئیننامه اصالحی قانونی ثبت بهای  1/8اعیانی ششدانگ پالک
 9081واقع در بخش  21یزد که متعلق به شماست طبق نظریه کارشناسی
دادگس��تری میبد به میزان  1375000ریال رایج جمهوری اسالمی ایران
تعیین گردیده اس��ت و به حس��اب س��پرده این اداره از طرف مالک فعلی
واریز گردیده اس��ت .بنابراین جهت وصول مبلغ فوق به این اداره مراجعه و
چنانچه مدعی تضییع حق خویش نس��بت به مبلغ یادشده میباشید ظرف
مدت یک ماه پس از انتش��ار آگهی میتوانید ب��ه دادگاه صالحه مراجعه و
گواهی طرح دعوی خویش را به این اداره ارائه نمائید در صورت فوت خانم
رضوان مس��عودی وراث وی میتوانند با در دست داشتن مدارک قانونی و
گواهی حصر وراثت جهت دریافت مبلغ نس��بت به سهماالرث خود به این
اداره مراجعه و یا طرح دعوی نمایند.

آگهی ابالغ

رونوشت آگهی حصروراثت

رئیس ثبت میبد

خانم رضوان مس��عودی فرزند س��تار شناس��نامه  52صادره از  -عیال آقای
میرزاعبدالحس��ین تقوی بدینوسیله به اطالع میرس��اند در اجرای تبصره یک
ماده  105آئیننامه اصالحی قانونی ثبت بهای  1/4اعیانی ششدانگ پالکهای
9و  10فرعی  9064واقع در بخش  21یزد که متعلق به شماست طبق نظریه
کارشناسی دادگستری میبد به میزان  2339000ریال رایج جمهوری اسالمی
ایران تعیین گردیده اس��ت و به حساب س��پرده این اداره از طرف مالک فعلی
واریز گردیده اس��ت .بنابرای��ن جهت وصول مبلغ فوق به ای��ن اداره مراجعه و
چنانچه مدعی تضییع حق خویش نس��بت به مبلغ یادش��ده میباش��ید ظرف
مدت یک ماه پس از انتشار آگهی میتوانید به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی
ط��رح دع��وی خویش را به این اداره ارائه نمائی��د در صورت فوت خانم رضوان
مسعودی وراث وی میتوانند با در دست داشتن مدارک قانونی و گواهی حصر
وراثت جهت دریافت مبلغ نس��بت به سهماالرث خود به این اداره مراجعه و یا
طرح دعوی نمایند.

رئیس ثبت میبد

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

در پرون��ده کالس��ه  920175حقوقی ش��رکت
ش��هرکهای صنعتی اس��تان قزوین دادخواستی
به طرفیت ش��رکت پلیمر خرمدش��ت کاس��پین
(سهامیخاص) به خواس��ته صدور حکم به تائید
و تنفیذ فس��خ قرارداد حق انتف��اع و بهرهبرداری
ش��ماره  12346م��ورخ  89/9/9و خلع ید و قلع
و قمع بن��ا از یک قطعه زمی��ن تخصیص به این
دادگاه تقدی��م موض��وع به کارشناس��ی ارجاع و
نظریه کارشناس��ی نیز واصل گردیده اس��ت لذا
به واس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت خوانده و
مجهولالمکان بودن آن به تجویز ماده  73قانون
آئین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در
ام��ور مدنی مراتب به یک نوبت در روزنامه آگهی
ت��ا خوانده پس از انتش��ار آگهی ظرف یک هفته
جه��ت صدور مالحظ��ه نظر کارشناس��ی در این
دادگاه حض��ور یابد و در ص��دور عدم حضور وفق
مقررات اقدام خواهد شد.
طاهرخانی
مدیر دفتر دادگاه خرمدشت

رئیس ثبت میبد

خانم میترا پرهیزکاری دارای شناسنامه شماره  1372به شرح دادخواست به
کالس��ه  920366از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان قاسم پرهیزکاری شناسنامه  16در تاریخ 92/2/30
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر
است به:
-1امیر مس��عود پرهیزکاری ش ش  5908پسر -2میترا پرهیزکاری ش ش
 1372دختر -3دلبر پرهیزکاری ش ش  1180دختر -4شاهده پرهیزکاری
ش ش 108دختر -5ماه جبین مراقی ش ش  320همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د
از تاری��خ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.

رئیس شعبه  31شورای حل اختالف شهر قزوین

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

در پرون��ده کالس��ه  920174حقوقی ش��رکت
شهرکهای صنعتی اس��تان قزوین دادخواستی به
طرفیت ش��رکت صنایع پارس پالس��تیک الوان
(سهامیخاص) به خواس��ته صدور حکم به تائید
و تنفیذ فس��خ قرارداد حق انتف��اع و بهرهبرداری
ش��ماره  7691م��ورخ  87/6/10و خلع ید و قلع
و قمع بن��ا از یک قطعه زمی��ن تخصیص به این
دادگاه تقدی��م موض��وع به کارشناس��ی ارجاع و
نظریه کارشناس��ی نیز واصل گردیده اس��ت لذا
به واس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت خوانده و
مجهولالمکان بودن آن به تجویز ماده  73قانون
آئین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در
ام��ور مدنی مراتب به یک نوبت در روزنامه آگهی
ت��ا خوانده پس از انتش��ار آگهی ظرف یک هفته
جه��ت صدور مالحظ��ه نظر کارشناس��ی در این
دادگاه حض��ور یابد و در ص��دور عدم حضور وفق
مقررات اقدام خواهد شد.
طاهرخانی
مدیر دفتر دادگاه خرمدشت

