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هرچند مجمع روحانيون مبارز در بس��يارى از موارد از احزاب دوقلوى جريان 
اصالحات )سازمان مجاهدين و حزب مشاركت( پيروى مى كرد، اّما در برخى موارد 
اعضاى مجمع در برابر تندرويهاى افراطيون مشاركتى و مجاهدينى ايستادگى 
كردند. براى مثال مهدى كروبى )دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز و رئيس 
مجلس شش��م( بارها در برابر برخى طرحها و لوايح تندروانه نمايندگان احزاب 
دوقلو ايستادگى كرد و تالش نمود تا آنان را از خواسته هاى غيرقانونى و بعضآ 
خالف ش��رع خود، منصرف س��ازد. مهدى كروبى در جريان طرح تغيير قانون 
مطبوعات على رغم اصرار نمايندگان حزب مش��اركت و س��ازمان مجاهدين و 
استقبال راديوهاى بيگانه و مفسران آن از اين طرح، مخالفت خود را اعالم داشته 
و همواره تذكرات مقام معّظم رهبرى را به نمايندگان تندرو گوش زد، مى نمود. 

کروبی: این همان والیت 
مطلقه است !؟

* پس از قرائت نامه مقام معّظم رهبرى، تعدادى از نمايندگان 
افراطى مجلس ششم به اعتراض و انتقاد پرداختند و در قبال 
رهنمود و حكم حكومتى ايشان ايجاد تشكيك كردند. مهدى 
كروبى در پاسخ به تندروها گفت : »اين همان واليت مطلقه اى 
است كه امام گفته و شما هم طرفدار بوديد. همه همديگر را 
مى شناسيم و مواضع همديگر را مى دانيم و حرفهاى گذشته 

نيز از ياد نرفته و همه، اين حرفها را مى زديم. 

احمد ناطق نورى )عضو فراكس��يون 
اقليت مجلس ششم( درباره مديريت 
كروب��ى در مجلس شش��م مى گويد: 
»مديريت مجلس شش��م نيز با آقاى 
كروبى بود كه ويژگيهاى خاص خود 
را داشت. البته كروبى شخصيت صاف 
و ساده اى است، اّما به زودى تابع هر 
چيزى نمى شود. بايد تأكيد كرد كه 
كروبى همان زمان نيز نسبت به مقام 
معّظم رهبرى اخالص نشان مى داد و 
طى دو سه مرتبه اى كه رهبرى پيام 
داده بودند، او س��ريعآ تالش مى كرد 
كه منويات ايش��ان در اسرع وقت در 
مجلس اجرا شود، حتى اگر اين مسأله 
باع��ث دلخورى برخى از دوس��تان و 
هم جناحيهاى وى مى ش��د. مديريت 
كروبى همواره با رأفت و مهربانى توأم 
بود. البته ايش��ان در موارد حساس، 
خيلى زود و زياد عصبانى مى شد كه 

اين عصبانيت نيز زودگذر بود«.343 
دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز و رئيس مجلس شش��م در خصوص طرح 
تغيير قانون مطبوعات، پس از اطالع از نظر مقام معّظم رهبرى در يك جلسه 

غيرعلنى موضوع را به اطالع هيأت رئيسه و سپس نمايندگان مجلس رساند.
در اين جلسه ابتدا، نامه رهبرى قرائت شد :

بسمه تعالى
جناب حجه االس��الم آقاى كروبى، رياس��ت محترم مجلس ش��وراى اسالمى و 

حضرات نمايندگان محترم
با سالم و تحيت

مطبوعات كش��ور سازنده افكار عمومى و جهت دهنده به هّمت و اراده مردمند. 
اگر دش��منان اس��الم و انقالب و نظام اسالمى، مطبوعات را در دست بگيرند يا 
در آن نفوذ كنند، خطر بزرگى، امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد 
كرد و اين جانب سكوت خود و ديگر دست اندركاران را در اين امر حياتى جايز 
نمى دانم. قانون كنونى تا حدودى توانس��ته اس��ت مانع از بروز اين آفت بزرگ 
شود و تغيير آن به امثال آنچه در كميسيون مجلس پيش بينى شده، مشروع و 

به مصلحت نظام و كشور نيست.
والسالم � سيدعلى خامنه اى
15 مرداد  1379 
پ��س از قرائت نامه مقام معّظم رهب��رى، تعدادى از نمايندگان افراطى مجلس 
ششم به اعتراض و انتقاد پرداختند و در قبال رهنمود و حكم حكومتى ايشان 

ايجاد تشكيك كردند. مهدى كروبى در پاسخ به تندروها گفت :
»اين همان واليت مطلقه اى است كه امام گفته و شما هم طرفدار بوديد. همه 
همديگر را مى شناسيم و مواضع همديگر را مى دانيم و حرفهاى گذشته نيز از 
ي��اد نرفت��ه و همه، اين حرفها را مى زديم. آن روزى كه هفت، هش��ت نفر وارد 

مجلس ش��دند و يك س��ؤالى كرده بودند، امام آن موضع گيرى را كرد و ديديم 
كه دوستان در داخل و بيرون مجلس و بخصوص در دانشگاه خطاب به همان 
هفت، هشت نفر گفتند كه اَيَْن تَْذَهبُون؟ شما بفرماييد كه در مجلس دوم كه 
آن بساطها شد و همه ما و شما همديگر را مى شناسيم، اين بساط را براى آذرى 
قمى حتى راه انداخته بوديم كه همه هم مريد امام بوديم، چه بود، اين را جواب 
دهي��د! آن جا گفتيم اينها امر امام را 
چرا اطاعت نكردند. جناب عالى پاسخ 
بده آن موقع اعتقاد داشتيد يا نه؟«345 
رئي��س مجلس شش��م همچنين در 
پاسخ به تندرويهاى رجبعلى مزروعى 
)نماين��ده اصالح طل��ب اصفهان( در 
پيرامون حكم حكومتى مقام معّظم 

رهبرى گفت :
»ببينيد با كسى روبه رو هستيد كه نه 
از كسى خرده حسابى دارد و نه مطيع 
كسى است جز مطيع خدا و امام. اين 
را هم به ش��ما بگوي��م، مطابق قانون 

وظيفه ام را عمل كردم«.346 
مهدى كروبى درباره سير وقايعى كه 
منجر به صدور نامه رهبر انقالب شد 

را چنين بيان مى كند :
»رفت��ه رفته ماج��را وارد فاز ديگرى 
شد، كم كم باخبر شديم مقام معّظم 
رهبرى ي��ك نامه اى ب��راى مجلس 
نوش��ته اند. ما نمى خواستيم به آن جا 

عوامل ايراني سازمان سيا نيز دسته هاى متعددي را اجير كردند و در روز 
26 مرداد با س��ر دادن شعارهاي حزب توده، عليه شاه تظاهرات كردند. اين 
جمعيت توده اي قالبي كه عصر روز قبل مبلغ پنجاه هزار دالر دستمزد آنها 
توسط يكي از مأموران سازمان سيا پرداخت شده بود، وظيفه داشتند با ايجاد 
بيم و هراس از خطر به قدرت رس��يدن توده اي ها، موقعيت زاهدي را تقويت 
كنند. طولي نكشيد كه اعضاي واقعي حزب توده، بي خبر از نقش سيا در ايجاد 
اين تظاهرات و هدف آنها، به صفوف تظاهركنندگان پيوستند و با آنان هم آواز 
شدند. آنها مجسمه هاي شاه و پدرش را نيز پايين كشيدند. اين تظاهرات روز 
بعد نيز ادامه يافت. هندرسون )سفير آمريكا( در مالقات با دكتر مصدق، ضمن 
ابراز نگراني در مورد تهديداتي كه عليه جان آمريكائيان ش��ده بود، از دكتر 

كردم كه فردا جاي هيچ گونه عذر موجهي نباشد."
ايام به كام باد – سيد ابوالقاسم كاشاني 

دكتر مصدق در پاسخ نامه آيت اهلل كاشاني نوشت: 
"مرقومه حضرت آقا به وس��يله آقا حسن آقا سالمي زيارت شد. اينجانب 

مستظهر به پشتيباني ملت هستم. والسالم. دكتر محمد مصدق" 74  
البته غير از آيت اهلل كاش��اني، از كانال هاي ديگري نيز در روز 27 مرداد 
به دكتر مصدق در مورد كودتاي روز بعد هش��دار داده ش��ده بود. در يكي از 
اس��ناد  "سّري " وزارت خارجه انگليس به تاريخ دوم سپتامبر 1953 )يازدهم 

شهريور 1332( چنين آمده است:
  "در روز هجدهم آگوست )27 مرداد( رهبران حزب توده به مصدق هشدار 
دادند كه كودتاي دومي براي سرنگوني حكومت او در حال تدارک است ". 75  
روز 28 مرداد، سرتيپ محمد دفتري )برادرزاده بد سابقه دكتر مصدق و 
فرمانده گارد گمرک( نزد نخست وزير مي رود و درخواست مي كند كه به رياست 

" به گمان ما ، مصدق گول نخورده بود . او به خوبى مى دانست كه پسر 
عمو ]برادر زاده[ى او با كودتاگران همدست بوده است . او دفترى را از سوى 
خود درست به همان كارى كه كودتاگران نامزدش كرده بودند ، گماشت تا 
نوعى احساس ]مديون بودن[ اخالقى در او ايجاد كند. با اظهار اعتماد به او ، 
در حقيقت مى خواست بگويد شما قوم و خويش نزديك من هستيد و بايد 

هواى مرا داشته باشيد ." 78  
آن روز، سرتيپ دفتري رئيس شهرباني كل كشور مي شود، حال آن كه 
از سرلشكر زاهدي هم يك حكم رياست شهرباني در جيب خود داشت. وي 
پس از تصدي رياس��ت ش��هرباني، طبق قرار قبلي با كودتاگران، به مأموران 
شهرباني دستور مي دهد كه از جمعيت اوباش تظاهر كننده، حمايت كنند. 79   
سرتيپ دفتري در مقام رياست شهرباني، بالفاصله نيروهاي خود را به مقابله 
با نيروهاي دولتي وادار كرد. توزيع عكس هاي محمد رضا ش��اه در محله هاي 
شهر تهران، دادن شعارهاي ضد دولتي، دعوت از نيروهاي ارتشي براي پيوستن 
به هواداران ش��اه و تش��ويق اين نيروها براي حمله به منزل دكتر مصدق، از 
اقدام��ات وي در روز 28 م��رداد بود كه در پيروزي كودتاچيان تأثير بس��يار 

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

ردپای 60 سال خیانت و جنایت

روايتى مستند از دخالت ها و جنايات  آمريكا
 در ايران 1392-1332

تاليف: كامران غضنفرى
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 * آيت اهلل كاشاني، طي نامه اي تاريخي، در روز 27 مرداد 1332 خطر كودتاي قريب الوقوع را اين طور به دكتر مصدق گوشزد مي كند: 
حرف اينجانب را در خصوص اصرار در عدم اجراي رفراندم نشنيديد! خانه ام را سنگ باران و ياران و فرزندانم را زنداني فرموديد و 

مجلس را كه ترس داشتيد شما را ببرد، بستيد و حاال نه مجلس است و نه تكيه گاهي براي ملت گذاشته ايد. زاهدي را كه من با زحمت 
در مجلس تحت نظر و قابل كنترل نگه داشته بودم، خارج كرديد و حاال همان طوري كه واضح بود درصدد به اصطالح كودتا ست. اگر 

نقشه شما نيست كه مانند سي ام تير عقب نشيني كنيد و به ظاهر قهرمان زمان بمانيد! و اگر واقعًا با ديپلماسي نمي خواهيد كنار 
برويد، اين نامه من سندي در تاريخ ملت ايران خواهد بود كه من شما را با تمام بدي هاي خصوصي تان نسبت به خودم، از وقوع حتمي 

يك كودتا به وسيله زاهدي كه مطابق نقشه خود شماست، آگاه كردم كه فردا جاي هيچ گونه عذر موجهي نباشد."

برسند، از آقاى هاشمى در يك جلسه پرسيدم ايشان گفت: بله، نبايست نامه اى 
نوشته شود. يك بار خدمت مقام معّظم رهبرى رفتم و در اين مورد صحبت كردم. 
سابقه مصوبه را دادم و درباره طرح صحبت كردم و بعد گفتم: نامه نيايد به نظر ما 
بهتر است. ايشان احساس كرده بودند كه مجلس نمى خواهد اطاعت كند، توضيح 
دادم كه اين طور نيست، مجلس اهل اطاعت هست. از نكات تلخ اين بود همان 
روز كه با مقام معّظم رهبرى مالقات داشتيم، هم طرح تصويب شد و هم نامه اى 
به قّوه قضاييه نوش��ته شد كه نكات تندى داشت. يكى از نزديكان مقام معّظم 
رهبرى به من گفت، تو با اين مجلس در اين چهار سال چه مى كنى؟ يك نفر 
ديگر كه در آن جا بود، پرسيد ماجرا چيست؟ كه او توضيح داد امروز نمايندگان 

مجلس نامه اى نوشتند كه اين نامه كيفرخواست عليه قّوه قضاييه است«.347 
رئيس مجلس ششم ادامه داد :

»ب��ه هر حال رس��يديم به مصوب��ه، تالش كرديم، نامه نياي��د، اّما طرح آمد تو 
دستور. آقاى حجازى از دفتر رهبرى خبر داد كه اّول وقت نامه اى از مقام معّظم 
رهبرى مى آيد. ما صبح در هيأت رئيس��ه بوديم كه نامه رس��يد. نامه را يكى از 
آقايان خواند. در نامه آمده بود كه اين طرح نه مصلحت اس��ت و نه مشروع كه 
در دس��تور كار قرار گيرد و طرح را از دس��تور كار خارج كنيم، پس طرح را از 

دستور كار خارج كرديم«.348 
��������������������������������������������������������
343- ماهنامه سياسى فرهنگى نسيم بيدارى، شماره 17، ص 111.

344- نامه مقام معّظم رهبرى به مهدى كروبى، رئيس مجلس ششم، به تاريخ 1379/5/15.
345- روزنامه كيهان، به تاريخ 1379/9/19.

346- مجمع روحانيون مبارز، ص 234.
347- رمز عبور، جلد 1، ص 160.

348- همان.

مصدق خواست كه تظاهركنندگان 
را پراكنده س��ازد. دكتر مصدق نيز 
با درخواس��ت سفير آمريكا موافقت 
كرده، هرگون��ه تظاهراتي را ممنوع 
اعالم كرد. س��ران ح��زب توده نيز 
اعضاي خود را از خيابان هاي تهران 

به سرتيپ دفتري اعتماد كامل دارم. 
او به من خيانت نخواهد كرد."77  

جالل متين��ى در كتاب خود از 
قول موحد در مورد انتصاب دفترى 

به رياست شهربانى مى نويسد :

هشداركاشانى به مصدق

کودتا در راه است
فراخواندند. 68   

پس از آن كه جلسه اي با حضور كرميت روزولت، جورج كارول، سرلشكر 
فضل اهلل زاهدي، اردش��ير زاهدي، سرلش��كر گيالنش��اه، برادران رشيديان و 
س��رهنگ فرزانگان، در ش��ب هنگام 26 مرداد در مجموعه س��فارت آمريكا 
تشكيل شد ،تصميم گرفته شد كه در روز 28 مرداد بايد وارد عمل شد.69   

سرهنگ زند كريمي نيز كه در روز 25 مرداد جزو عناصر كودتاچي دستگير 
شده بود، در بازجويي گفته بود :

" من رئيس س��تاد كودتا بودم و به اتفاق سرهنگ حسن اخوي، سرتيپ 
نادر باتمانقليچ، سرهنگ عباس فرزانگان و يك سرهنگ آمريكايي به نام" ميد" 
در سفارت آمريكا به طور منظم درباره طرح اجراي كودتا جلسه داشتيم." 70  
در  اجراى طرح فوق بود كه  هندرسون )سفير آمريكا( از مصدق  خواست  
ك��ه براي تأمين امنيت آمريكاييان و پراكنده كردن تظاهركنندگان، از قواي 
پليس استفاده كند.71  مصدق نيز فوراً با تلفن به رئيس شهربانى دستور داد 

كه اقدامات الزم براى حمايت از اتباع آمريكا بعمل آيد . 72 
در واقع ، روزولت رئيس جمهور آمريكا ، هندرس��ون را مأمور كرده بود 
تا مصدق را از تانك هاي روسي بترساند و اولتيماتوم داده بود كه اگر جلوي 
مخالفت مردم با آمريكائي ها گرفته نشود، دولت آمريكا تمام وابستگان خود را 
از ايران فرا خواهد خواند. اين نقشه سبب شد كه دولت انجام هر گونه تجمع 
را ممنوع كند و در واقع طرفداران خود را از خيابان ها جمع كرده و زمينه را 

براي انجام كودتا فراهم سازد. 73  
باالخره آيت اهلل كاشاني، طي نامه اي تاريخي، در روز 27 مرداد 1332 خطر 

كودتاي قريب الوقوع را اين طور به دكتر مصدق گوشزد مي كند: 
"عرض مي ش��ود اگرچه امكاني براي عرايض��م نمانده، ولي صالح دين و 
ملت براي اين خادم اس��الم، باالتر از احساس��ات ش��خصي است و علي رغم 
غرض  ورزي ه��ا و ب��وق و كرناهاي تبليغات ش��ما، خودتان بهتر از هر كس��ي 
مي دانيد كه هم و غمم در نگهداري دولت جنابعالي است كه خودتان به بقاي 
آن مايل نيستيد. از تجربيات روي كار آمدن قوام و لج بازي هاي اخير بر من 
مسلّم است كه مي خواهيد مانند سي ام تير كذايي، يك بار ديگر ملت را تنها 
گذاشته و قهرمانانه برويد. حرف اينجانب را در خصوص اصرار در عدم اجراي 
رفراندم نشنيديد! خانه ام را سنگ باران و ياران و فرزندانم را زنداني فرموديد 
و مجلس را كه ترس داش��تيد ش��ما را ببرد، بستيد و حاال نه مجلس است و 
نه تكيه گاهي براي ملت گذاش��ته ايد. زاهدي را كه من با زحمت در مجلس 
تحت نظر و قابل كنترل نگه داش��ته بودم، خارج كرديد و حاال همان طوري 
كه واضح بود درصدد به اصطالح كودتا س��ت. اگر نقشه شما نيست كه مانند 
س��ي ام تير عقب نش��يني كنيد و به ظاهر قهرمان زمان بمانيد! و اگر واقعاً با 
ديپلماسي نمي خواهيد كنار برويد، اين نامه من سندي در تاريخ ملت ايران 
خواهد بود كه من شما را با تمام بدي هاي خصوصي تان نسبت به خودم، از 
وقوع حتمي يك كودتا به وسيله زاهدي كه مطابق نقشه خود شماست، آگاه 

گذاش��ت.80  علي رغم همه مسائل فوق، دكتر مصدق در روز 28 مرداد، نه از 
طريق راديو درخواست كمك و خنثي كردن كودتا را مي كند و نه دستوري 
براي س��ركوبي كودتاگران - به بهان��ه جلوگيري از خونريزي! – مي دهد. در 
واقع، دكتر مصدق پس از انحالل مجلس، مانند ش��طرنج بازي بود كه براي 
مات ش��دن و پايان بازي، لحظه ش��ماري مي كرد. او ديگر كاري از دستش بر 
نمي آمد. به عبارتي اداره امور از دستش خارج شده بود؛ لذا تمايل داشت به 
واسطه عامل خارجي از قدرت كنار گذاشته شود تا به عنوان اسطوره و قهرمان 

در تاريخ ماندگار شود. 81   
 مهندس زيرک زاده نيز درباره روز 28 مرداد مي گويد: من هنوز روز 28 
مرداد صبح صداي دكتر فاطمي در گوشم طنين انداز است كه از پله هاي منزل 
مصدق پايين مي آمد و مي گفت اين پيرمرد همه ما را به كشتن خواهد داد. 82  

شهرباني منصوب شود تا نظم را در شهر برقرار نمايد ! ساعت ده بامداد، مصدق 
به س��رتيپ رياحي تلفن مي زند و از او مي خواهد س��رتيپ دفتري را به جاي 
س��رتيپ مدبر، به رياست شهرباني منصوب كند. اما در برابر اعتراض سرتيپ 
رياح��ي كه به دفتري اب��راز عدم اعتماد مي كند، دكتر مصدق مي گويد كه به 
دفتري اعتماد كامل دارد.  اين در حالى بود كه بازپرس فرمانداري نظامي، پس 
از شكست كودتاي 25 مرداد، دستور دستگيري دفتري را به اتهام همدستي 
با كودتاچيان صادر كرد ولي دكتر مصدق اين اتهام را ش��ايعه مخالفان براي 

تضعيف دولت عنوان كرد ! 76  
هنگام��ي ك��ه كيانوري با تلفن به دكتر مصدق، تع��دادي از عناصر اصلي 
توطئه گر از جمله سرتيپ دفتري را معرفي مي كند، دكتر مصدق در پاسخ به او 
مي گويد: "نگراني شما بيش از اندازه است. آنها كاري از پيش نخواهند برد. من 

آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت و امالک شهرستان پلدختر 
بشرح ذيل:

پرونده كالس��ه 345 و راى ش��ماره 2449 مورخه 92/8/15 به تقاضاى آقاى على خالقى فر فرزند  
على كرم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 203/04 مترمربع تحت پالک 
يك فرعى از يكصدو ش��انزده اصلى واقع در بخش 7 خرم آباد موس��وم به كاوكالى پلدختر خروجى 
از مالكيت مالك اوليه آقاى حبيب صادقى رسيدگى و تاييد و انشاء گرديد. مراتب در اجراى ماده 
3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س��اختمان هاى فاقد س��ند رس��مى در دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالكين و س��اير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتش��ار و محلى انتش��ار و 
عالوه بر آن در روس��تاها الصاق تا چنانچه اش��خاص نس��بت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ 
نش��ر اولين آگهى و در روس��تاها از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک پلدختر تس��ليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف اس��ت ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح اقدام و گواهى تقديم 
دادخواس��ت تحويل ثبت اس��ناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باش��د 
درغير اين صورت متقاضى با ارايه گواهى عدم تقديم دادخواس��ت و پس از انقضاى مدت مذكور و 
يا عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد 

درهرحال صدور سند مالكيت مانع متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1392/9/30                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1392/10/16

تاري��خ الصاق: )جهت آراء صادره روس��تايى كه توس��ط نماينده ثبت طبق م��اده 3 قانون در محل 
درج و اجرا مى گردد(

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

جهانگیر آزادبخت-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر

آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس�تقر در اداره ثبت و امالک شهرستان پلدختر 
بشرح ذيل:

پرونده كالس��ه 487 و راى ش��ماره 2955 مورخه 92/9/11 به تقاضاى آقاى مظفر ميرزايى فرزند 
صيد هادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 196/50 مترمربع تحت پالک 
يك فرعى از يكصدو ش��انزده اصلى واقع در بخش 7 خرم آباد موس��وم به كاوكالى پلدختر خروجى 
از مالكيت مالك اوليه آقاى محمد حس��ن جودكى  نژاد رس��يدگى و تاييد و انش��اء گرديد. مراتب در 
اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س��اختمان هاى فاقد س��ند رسمى در دو نوبت 
ب��ه فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين و س��اير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتش��ار و محلى 
انتش��ار و عالوه بر آن در روس��تاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ نش��ر اولين آگهى و در روس��تاها از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک پلدختر تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح اقدام و گواهى تقديم 
دادخواس��ت تحويل ثبت اس��ناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باش��د 
درغير اين صورت متقاضى با ارايه گواهى عدم تقديم دادخواس��ت و پس از انقضاى مدت مذكور و 
يا عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد 

درهرحال صدور سند مالكيت مانع متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1392/9/30                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1392/10/16

تاريخ الصاق: )جهت آراء صادره روس��تايى كه توسط نماينده ثبت طبق ماده 3 قانون در محل درج 
و اجرا مى گردد(

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

جهانگیر آزادبخت-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر

آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس�تقر در اداره ثبت و امالک شهرستان پلدختر 
بشرح ذيل:

پرونده كالس��ه 148 و راى ش��ماره 2408 مورخه 92/8/13 به تقاضاى آقاى شمس اله پاپى فرزند 
يوسف نس��بت به ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى به مس��احت 235/42 مترمربع تحت پالک 
يك فرعى از يكصدو ش��انزده اصلى واقع در بخش 7 خرم آباد موس��وم به كاوكالى پلدختر خروجى 
از مالكيت مالك اوليه آقاى محمود جش��ن رس��يدگى و تاييد و انشاء گرديد. مراتب در اجراى ماده 
3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س��اختمان هاى فاقد س��ند رسمى در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالكين و س��اير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتش��ار و محلى انتشار و عالوه 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نشر اولين 
آگه��ى و در روس��تاها از تاري��خ الصاق به مدت دو م��اه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اس��ناد و 
امالک پلدختر تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس��ت به مراجع قضايى ذيصالح اقدام و گواهى تقديم دادخواس��ت 
تحوي��ل ثبت اس��ناد نمايد و ادامه عمليات ثبت��ى موكول به ارايه حكم نهايى مى باش��د درغير اين 
صورت متقاضى با ارايه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور و يا عدم وصول 
اعتراض س��ند مالكيت مورد تقاضا براس��اس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد ش��د درهرحال 

صدور سند مالكيت مانع متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1392/9/30                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1392/10/16

تاريخ الصاق: )جهت آراء صادره روس��تايى كه توسط نماينده ثبت طبق ماده 3 قانون در محل درج 
و اجرا مى گردد(

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

جهانگیر آزادبخت-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر

آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس�تقر در اداره ثبت و امالک شهرستان پلدختر 
بشرح ذيل:

پرونده كالس��ه 346 و راى شماره 2446 مورخه 92/8/14 به تقاضاى آقاى محمد خالقى فر فرزند  
على كرم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 131/94 مترمربع تحت پالک 
يك فرعى از يكصدو ش��انزده اصلى واقع در بخش 7 خرم آباد موس��وم به كاوكالى پلدختر خروجى 
از مالكيت مالك اوليه آقاى منصور حاجى پور رس��يدگى و تاييد و انش��اء گرديد. مراتب در اجراى 
ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى در دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالكين و س��اير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتش��ار و محلى انتش��ار و 
عالوه بر آن در روس��تاها الصاق تا چنانچه اش��خاص نس��بت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ 
نش��ر اولين آگهى و در روس��تاها از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک پلدختر تس��ليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف اس��ت ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح اقدام و گواهى تقديم 
دادخواس��ت تحويل ثبت اس��ناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باش��د 
درغير اين صورت متقاضى با ارايه گواهى عدم تقديم دادخواس��ت و پس از انقضاى مدت مذكور و 
يا عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد 

درهرحال صدور سند مالكيت مانع متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1392/9/30                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1392/10/16

تاري��خ الصاق: )جهت آراء صادره روس��تايى كه توس��ط نماينده ثبت طبق م��اده 3 قانون در محل 
درج و اجرا مى گردد(

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

جهانگیر آزادبخت-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر

شركت مخابرات استان تهران )سهامى خاص(
موضوع: خدمات انتظامات و نگهبانى 

ساختمان ها
جهت كسب اطالعات بيش��تر به سايت شركت مخابرات 

استان تهران www.tct.ir مراجعه فرمائيد.

شركت مخابرات استان تهران 
)سهامى خاص(

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی دو مرحله ای 

شماره 7/ت/92

روابط عمومی و راهبردی 
شرکت مخابرات استان تهران

بدينوس��يله اع��الم مينمايد ب��ه موجب درخواس��ت خواهان ها 
1-جيران مختارى قراچ��ه فرزند نعمت ا... 2-احمدرضا مختارى 
قراچه فرزند نعمت ا... 3-س��كينه مختارى قراچه فرزند نعمت ا... 
4-خديج��ه مختارى قراچه فرزند نعم��ت ا... با وكالت آقاى غفار 
احس��ان بخش بطرفي��ت خواندگان 1-كبرى احمدى 2-س��ونا 
مخت��ارى قراچه 3-مينا مختارى قراچه 4-مانلى مختارى قراچه 
5-سعيد مختارى قراچه قرار تحرير تركه مرحوم محمد مختارى 
قراچه طى ش��ماره 648/246/92 ح ش��عبه حقوقى قاضى شورا 
مس��تقر در ش��وراى كمپلو صادر و وقت اجراى قرار ساعت 10 
صب��ح مورخه 92/11/10 تعيين گرديده اس��ت. ل��ذا از ورثه يا 
نماينده قانونى آنها، بس��تانكاران و مديونين به متوفى وكس��ان 
ديگرى كه حقى بر تركه متوفى دارند دعوت مى ش��ود در موعد 
مذك��ور در محل اين دادگاه واقع در شهرس��تان اهواز با آدرس 
كمپلو- نبش ناصر خسروشمالى طبقه 3 اتاق قاضى شورا حاضر 

شوند. عدم حضور مدعوين مانع اجراى قرار نخواهد بود.

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه

مدیر دفتر شعبه قاضی شورا مجتمع 
شماره دو اهواز

دادنامه
پرونده كالس��ه 9209982810300282 ش��عبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

قزوين دادنامه شماره 9209972810300730
خواه��ان: مديريت بانك انص��ار المجاهدين قزوين با وكال��ت آقاى غالمرضا 
ش��ريفيان به نش��انى قزوين- خيابان خيام وس��ط- نبش كوچه نيساريان- 

ساختمان سامان- شماره 45- طبقه دوم- واحد2
خواندگان:

1. آقاى حميد اسماعيل ناظرى به نشانى مجهول المكان
2. خانم مريم يزدان فر به نشانى قزوين خ عارف پ 20

3. خانم ليال شريفى اسدى به نشانى قزوين بيمارستان بوعلى سينا
خواسته: مطالبه وجه چك

راى دادگاه
درخصوص دعوى مديريت بانك انصار با وكالت غالمرضا شريفيان به طرفيت 
1-مريم يزدان فر 2-حميد اس��ماعيل ناظرى 3-ليال شريفى اسدى مبنى بر 
محكومي��ت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ ش��صت و پنج ميليون ريال 
وجه چك ش��ماره 622315 و هزينه دادرس��ى دادگاه با عنايت به مالحظه 
اص��ل چ��ك و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال علي��ه در يد خواهان كه 
داللت بر اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و همچنين با اس��تصحاب بقاى دين 
دعوى مطروحه را ثابت دانس��ته و مستندا به مواد 310، 313 و 249 قانون 
تج��ارت وم��واد 198، 519، 502، 515 و 522 قانون آئين دادرس��ى مدنى 
دادگاهه��اى عموم��ى و انقالب در امور مدنى حك��م محكوميت خوانده را به 
پرداخ��ت مبلغ ش��صت و پنج ميليون ري��ال به عنوان اصل خواس��ته و نيز 
پرداخ��ت هزينه دادرس��ى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرف��ه قانونى در حق 
خواهان محكوم مى نماي��د. راى صادره غيابى بوده و پس از ابالغ طى مهلت 
بيست روز قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس طى مدت بيست روز قابل 

تجديدنظر در دادگاه هاى تجديدنظر قزوين مى باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی قزوین
 سیف اله ملکی

دادنامه
پرونده كالس��ه 9209982810300284 ش��عبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

قزوين دادنامه شماره 9209972810300729
خواه��ان: مديريت بانك انص��ار المجاهدين قزوين با وكال��ت آقاى غالمرضا 
ش��ريفيان به نش��انى قزوين- خيابان خيام وس��ط- نبش كوچه نيساريان- 

ساختمان سامان- شماره 45- طبقه دوم- واحد2
خواندگان:

1. آق��اى محمدرضا آماده به نش��انى قزوين خ نوروزيان مجتمع خوابگاه هاى 
بين المللى متاهلين واحد 404

2. آقاى رضا رسولى شربيانى به نشانى مجهول المكان
3. آقاى عبدالحق برارى به نشانى دانشگاه بين المللى دفتر نهاد رهبرى

خواسته: مطالبه وجه سفته
راى دادگاه

درخصوص دعوى آقاى غالمرضا ش��ريفيان ب��ه وكالت از بانك انصارالمجاهدين قزوين 
ب��ه طرفيت 1- محمدرضا آماده 2- عبدالحق برارى 3- رضا رس��ولى ش��ربيانى مبنى 
بر مطالبه مبلغ ش��صت ميليون ريال وجه س��ه فقره س��فته به شماره هاى 938859، 
938858، 938857 ب��ه انضمام كليه خس��ارات قانونى دادگاه ب��ا عنايت به مالحظه 
اص��ل چ��ك و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه در ي��د خواهان كه داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده داشته و همچنين با استصحاب بقاى دين دعوى مطروحه را ثابت 
دانس��ته و مس��تندا به مواد 310، 313 و 249 قانون تجارت ومواد 198، 519، 502، 
515 و 522 قانون آئين دادرس��ى مدنى دادگاهه��اى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم محكوميت تضامنى خواندگان را به پرداخت مبلغ ش��صت ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته و نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى در 
حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى بوده و پس از ابالغ طى مهلت بيست 
روز قابل واخواهى در همين دادگاه و س��پس طى مدت بيست روز قابل تجديدنظر در 

دادگاه هاى تجديدنظر قزوين مى باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی قزوین
 سیف اله ملکی

خانم ليال بوس��تان به شماره شناسنامه 495 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 795174/92 از اين شورا درخواس��ت گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان فريده بوس��تان به شماره 
شناس��نامه 559 در تاري��خ 91/7/17 اقامتگاه دائم��ى خود بدرود 

زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم مشخص است به:
كوكب صابر نام پدر اس��داله ش��ماره شناس��نامه 36 متولد 1316 

صادره ساوه نسبت با متوفى مادر متوفى
 اينك با انجام تش��ريفات مقتضى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه 74 شورای حل اختالف کرج

كالس��ه  پرون��ده  اول  139260309001004580هي��ات  ش��ماره  راى  براب��ر 
1391114409001001136 موض��وع قان��ون تعيين تكليف وضعي��ت ثبتى اراضى و 
س��اختمان هاى فاقد س��ند رسمى مس��تقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قزوين تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اكبر حس��ينعلى زاده فرزند احمد بشماره شناسنامه 787 
كد ملى 5879756394 صادره از خدابنده در شش��دانگ يك باب س��اختمان به مساحت 
150 مترمربع پالک 5 اصلى واقع در بخش 5 قزوين خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى 
آقاى شعبانعلى نوروزى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داش��ته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس��ت در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1392/9/13      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1392/9/30

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

مناقصه گذار: شركت گاز استان همدان
موضوع مناقصه: گازرسانى به روستاى شاد كندى مالير

ش�رح مختصر كار: 1. احداث ش�بكه توزيع گاز با اس�تفاده از لوله هاى پلى اتيلن به 
قط�ر 63 ت�ا 110 ميليمتر ب�ه طول تقريب�ى 5700 متر. 2. مبلغ ب�رآورد اوليه طبق 
فهرس�ت بهاى س�ال 91 به مبل�غ 1/142/400/000 ريال مى باش�د. 3. مبلغ تضمين 
ش�ركت در مناقص�ه: 9/930/000 ري�ال مى باش�د. 4. مدت اجراى پيم�ان 300 روز 

تقويمى مى باشد. 5. ساخت و نصب 55 عدد علمك پلى اتيلن.
شرايط متقاضى: )جهت ارزيابى(

1- تصوير اساس��نامه روزنامه رسمى و آخرين آگهى تغييرات شركت. 2- سوابق كارى 
همراه با تأييديه هاى الزم. 3- رتبه بندى از س��ازمان مديريت و برنامه ريزى. 4- توانايى 
ارائه ضمانت نامه بانكى ش��ركت در مناقصه. 5- ارائه كد اقتصادى- شناس��ه ملى- كپى 
كارت ملى و مدارک تحصيلى اعضاء هيئت مديره. 6- نامه اعالم آمادگى جهت شركت 

در مناقصه.
* شركت گاز استان همدان، پس از بررسى و محاسبه امتيازات شركت هايى كه اسناد و مدارک ارزيابى 
خود تا مهلت مقرر تحويل داده اند، از برگزيدگان جهت دريافت اس��ناد مناقصه دعوت به عمل خواهد 
آورد و ارائ��ه مدارک ارزيابى هيچگونه حقى براى ش��ركت كنندگان در مناقصه ايجاد نكرده و كارفرما 

در رد و يا قبول آن مختار است. 
* زمان تحويل اس��ناد جهت پيش��نهاد قيمت- تحويل و گشايش پيشنهادات متعاقباً در اسناد مناقصه 

اعالم خواهد شد.
مهلت ارائه مدارک: از تاريخ درج آگهى به مدت 10 روز.

آدرس: همدان- ميدان شيرس��نگى ساختمان ش��ركت گاز استان همدان طبقه اول- 
اطاق 204- امور قراردادها. * هزينه درج آگهى به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-8260571، 8-8261075، فاكس: 0811-8256207
 WWW.nigc-hm.ir , WWW.SHANA.IR :آدرس اينترنت

آگهی فراخوان پیمانکار
مناقصه 33-92 اجرایی

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان همدان

نوبت اول: 92/9/20           نوبت دوم: 92/9/30سهامى خاص

دانشگاه علوم پزشكى استان چهارمحال و بختيارى 
درنظ��ر دارد انج�ام ام�ور تهيه، طب�خ و توزيع غذاى 
بيمارستان ها و دانشكده هاى پزشكى و پيراپزشكى 
تابع�ه در س�طح اس�تان را درس�ال 1392 به مدت 
يكس�ال از طري��ق مناقصه عمومى به ش��ركت هاى واجد 

شرايط واگذار نمايد.
مهلت خريد اسناد: از تاريخ 92/10/1 لغايت 92/10/11

مهل�ت تحوي�ل اس�ناد:از تاري��خ 92/10/12 لغاي��ت 
92/10/22

محل تحويل اس�ناد: دبيرخانه محرمانه س��تاد دانشگاه 
علوم پزشكى

قيمت اس�ناد و نحوه واريز وجه: واريز مبلغ 200/000 
ري��ال ب��ه حس��اب 2138501503003 نزد بان��ك رفاه 
كارگران ش��عبه دانشگاه علوم پزشكى استان چهارمحال و 

بختيارى
مدارک  موردنياز جهت دريافت اسناد: اصل فيش واريزى

از  هري��ك  مناقص�ه:  در  ش�ركت  س�پرده  مي�زان 
بيمارس��تان هاى اردل و ناغان و دانشكده پرستارى بروجن 
80/000/000 ريال و س��اير بيمارستانها 150/000/000 
ريال و دانشكده پرديس )رحمتيه( شهركرد 200/000/000 
ريال به صورت چك تضمينى بانكى و يا ضمانتنامه بانكى 
با اعتبار بيس��ت روز ك��ه به مدت بيس��ت روز ديگر قابل 

تمديد باشد.
محل خريد اسناد:ش��هركرد- خيابان آيت اله كاش��انى- 

دانشگاه علوم پزشكى- واحد امور حقوقى 
زمان گشايش پيش�نهادها: دوشنبه 92/10/23 مقارن 

ساعت 10 صبح
تبصره: حضور ش��ركت كنندگان در جلس��ه بازگش��ايى 

پاكات بالمانع مى باشد.
لطفا براى كس��ب اطالعات بيش��تر به س��ايت پايگاه ملى 
مناقص��ات به نش��انى http://iets.mporg.ir مراجعه 

نماييد.
مدیریت امور حقوقی و قراردادها

ش�هردارى ش�هريار در نظر دارد نس��بت به زيرس�ازى و 
جدول گذارى معابر شهريار با برآورد 5/000/000/000ريال 
طبق مجوز شماره 1104 مورخ 92/4/17 شوراى اسالمى شهر 

شهريار از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد.
لذا از شركتهاى داراى رتبه بندى و واجد شرايط دعوت مى شود 
جهت دريافت اس��ناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهى 
به مدت 10 روز به امور مالى شهردارى شهريار مراجعه نمائيد. 

شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

علی اکبر اسماعیل آبادی
سرپرست شهرداری شهریار

آگهى مناقصه عمومى
)نوبت اول(

پي��رو آگهى مندرج در روزنامه رس��مى ش��ماره 19999 م��ورخ 1392/8/8 
بدينوس��يله از كليه اش��خاص حقيقى و حقوقى كه ادعا و طلبى نس��بت به 
شركت توس��عه صنعت پليمر مشكات )س��هامى خاص( )در حال تصفيه( به 
ش��ماره 11554 ثبت اسناد و امالک منطقه دو واحد ثبتى قم و شناسه ملى 
10590035417دارن��د دعوت مى ش��ود ظرف مدت قانونى از تاريخ انتش��ار 
اي��ن آگهى و مطابق ماده 225 قانون تجارت با در دس��ت داش��تن مدارک و 
مس��تندات طلب و يا ادعاى خود به نش��انى تهران- ميدان وليعصر- خيابان 
شقايق- پالک2- طبقه چهارم كدپستى 1593815871 مراجعه و درخواست 

خود را كتبا با اخذ رسيد تسليم دارند تا مورد رسيدگى و اقدام قرار گيرد.
بديهى است پس از انقضاء مهلت قانونى هيچگونه ادعائى پذيرفته نمى شود.
شرکت توسعه صنعت پلیمر مشکات )سهامی خاص(

)در حال تصفیه(
مدیر تصفیه محمدجواد صفایاری

»آگهی دعوت از بستانکاران«
نوبت دوم

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني 

مخصوص نوجوانان 
سه شنبه ها بصورت سراسري 

منتشر مي شود

آگهی حصر وراثت
آقاى: محمد كركى پور فرزند:كاظم شماره ملى 1745028511/ اهواز 
درخواس��تى بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده 
كه پس��رم به نام حيدر ربيعه ش ش100436200491/ تابعيت عراق 
در تاريخ 92/9/9 در اهواز فوت نموده و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از 1- متقاضى با مشخصات فوق )پدر متوفى( 2- سميره گرگى فرزند 
كاظ��م به ش��ماره ملى 1745333479/ اهواز )م��ادر متوفى( والغير. 
اين��ك با انجام تش��ريفات قانونى مراتب مزب��ور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش��د 
از تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه ب��ه دادگاه تقديم دارد واال گواهى 
صادر و هر وصيت نامه بجز س��رى و رس��مى كه بعد از اين تاريخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف شماره 6 اهواز شعبه 40

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده و مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده شركت انديشه هوشمند 
مهرگان شماره ثبت186022 شناسه ملى 01102281079

بدينوس��يله از كليه س��هامداران و ي��ا نمايندگان قانونى آنان دع��وت به عمل مى آيد در 
جلس��ات مجامع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده كه به ترتيب 
در س��اعت 10 صبح و 14 روز شنبه مورخ 92/10/14 در محل خيابان استاد نجات الهى 

كوچه حقيقت طلب پالک9 واحد3 تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره اندیشه هوشمند مهرگان

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان چهارمحال و بختيارى

آگهی مناقصه عمومی

شماره مجوز: 409337


