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تمامی شش��دانگ یکباب آپارتمان واحد مس��کونی واقع در طبق��ه اول قطعه اول 
تفکیکی به مساحت 96/95مترمربع بانضمام ششدانگ یکباب انباری قطعه چهارم 
تفکیکی به مساحت 7/85مترمربع و پیوست ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه5 
تفکیکی به مساحت12/50 مترمربع پالک 2544 فرعی از 2257 فرعی 282 فرعی 
از 94 فرع��ی از 43  اصل��ی و دو فرع��ی از 41 اصلی و 41 اصل��ی بخش 5 قزوین 
تحت ش��ماره 51560 دفتر جلد 208 صفحه 143 به ثبت رسیده است محدود به 
حدود ذیل: ش��ماالً: در س��ه قسمت که قسمت دوم شرقی اس��ت پنجره و دیواری 
است به فضای شارع دو برگردان شارع، شرقاً: اول دیوار به دیوار قطعه 102 دوم در 
سه قسمت که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی است درب و دیواری است به راه پله 
مش��اعی س��وم دیوار به دیوار قطعه 102 تفکیکی، جنوباً: در سه قسمت که قسمت دوم 
غربی اس��ت پنجره و دیواری اس��ت به فضای حیاط مشاعی، غرباً: اول دیوار به دیوار قطعه 
14 تفکیکی دوم در س��ه قس��مت که قسمت اول شمالی س��وم جنوبی است پنجره و 
دیواری است به بوگیر مشاعی سوم دیوار به دیوار قطعه 104 تفکیکی، حدود انباری: 
شماالً: دیوار اشتراکی با انباری قطعه سوم شرقاً: دیوار به دیوار قطعه 102 تفکیکی 
جنوباً: دیواری اس��ت به حیاط مشاعی غرباً درب و دیواری است به محوطه مسقف 
مشاعی حدود پارکینگ شماالً خط فرضی به محوطه مسقف مشاعی شرقاً دیوار به 
دیوار قطعه 102 تفکیکی جنوباً و غرباً خط فرضی به محوطه مسقف مشاعی، ملکی 
آقای حس��ن حیدرعلی راهن پرونده اجرایی کالسه 9100481 و 9100480 طبق 
صورت  مجلس شماره 852703 مورخه 1392/8/15 کارشناس رسمی دادگستری 
)ساختمان موردنظر دو طبقه روی پیلوت می باشد، اسکلت ساخمان فلزی با سقف 
طاق ضربی و نما از س��نگ می باش��د دارای امتیازات آب، برق، گاز و دارای سیستم 
س��رمایش و گرمایش می باش��د به آدرس: قزوین شهرک مینودر کوی اساتید کوی 
الهی��ه کوچه الهیه س��وم قطع��ه103 پالک 28 طبقه اول( پالک فوق طبق س��ند 
رهنی ش��ماره 70565 مورخ��ه 1385/11/15 دفترخانه ش��ماره4 قزوین در رهن 
بانک مسکن قزوین می باشد. در قبال طلب توسط کارشناس، ارزیابی شده از ساعت 
9صبح الی 12 ظهر روز یکش��نبه مورخه 1393/9/16 در محل اجرای ثبت قزوین 
از طریق مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ 1/729/200/000 ش��روع و به 
باالترین قیمت پیش��نهاد ش��ده از طرف خریدار فروخته می شود فروش کاًل نقدی 
می باش��د. بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب یا اش��تراک و 
مص��رف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده 
باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت و چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف 
گردد در روز بعد از تعطیل جلس��ه مزایده در همان س��اعت و مکان تشکیل خواهد 
شد طالبین می توانند در ساعات اداری جهت اطالعات بیشتر به اجرای ثبت قزوین 

واقع در خیابان پادگان اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمایند.
مسئول اجرای ثبت قزوین- اسماعیلیتاریخ انتشار: 93/7/2

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

همگی و تمامی شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 100/60 مترمربع پالک 3 
فرعی از 2256 اصلی واقع در بخش 3 قزوین ذیل شماره10222 صفحه 264 دفتر 
جلد 52 محدود به حدود ذیل: شماالً: به طول 16/05 متر دیواریست به خانه اصغر 
اطهری نس��ب پالک 2 فرعی از 2256 و 2257 اصلی، ش��رقاً: به طول 6/30 متر 
درب و دیواریس��ت به شارع، جنوباً: اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقی است 
به ترتیب به طول 11/55 متر دیوار به دیوار و 0/40 سانتیمتر به دیوار خانه رمضان 
پورجه��ان از باقیمان��ده پالک مذکور دوم به طول 4/50 مت��ر به دیوار خانه پالک 
2259 اصلی متصرفی عباس مختاری، غرباً: به طول 6/35 متر به دیوار خانه پالک 
2259 اصل��ی از پالک 3 فرعی از 2256 اصلی بخش3، ملکی آقای محمد بهرامی 

آقابابائی مدیون پرونده اجرایی کالسه 9200302 طبق صورتمجلس شماره
93 -504 مورخه 1393/4/25 کارشناس رسمی دادگستری )ششدانگ یک خانه 
مسکونی نماسنگ، سازه اسکلت فلزی، دارای آب، برق، گاز با قدمت حدود 15سال 
به آدرس: قزوین خیابان راه آهن کوچه علوی کوچه مس��گرها دس��ت راست فرعی 
اول پالک4( پالک فوق طبق س��ند رهنی ش��ماره134694 مورخه 1385/5/26 
تنظیمی دفترخانه شماره 29 قزوین در رهن بانک مسکن می باشد. در قبال طلب 
توسط کارشناس ارزیابی شده از ساعت9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1393/9/12 در محل اجرای ثبت قزوین از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ 1/060/000/000 شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار 
فروخته می شود فروش کال نقدی می باشد بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب یا اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آنها معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و چنانچه روز مزایده با 
تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و 
مکان تشکیل خواهد شد طالبین می توانند در ساعات اداری جهت اطالعات بیشتر 
ب��ه اجرای ثب��ت قزوین واقع در خیابان پادگان اداره ثبت اس��ناد و امالک مراجعه 

نمایند.        تاریخ انتشار: 93/7/2

آگهی  ابالغآگهی مزایده اموال غیرمنقول
خواهان ها مصطفی هاش��می شالی و سیدمهدی حسینی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان زهرا حسینی و معصومه حسینی و سیدرضا حسینی و سمیه حسینی 
و سیداس��ماعیل حسینی و گلش��ن آذر پور و مریم حسینی و سیداصغر حسینی 
و هاش��م اسماعیل پور به خواسته اثبات بیع و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( 
مالی غیرمنقول و الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان قزوین نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
قزوین واقع در خ دانش��گاه- جنب پارک الغدیر دادگس��تری کل اس��تان قزوین 
ارجاع و به کالسه 9209982810100760 ثبت گردیده لذا ظرف مهلت 3 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی جهت مالحظه نظریه کارش��ناس و اظهار هر مطلبی نفیا و 
اثباتا در این شعبه حاضر شوید. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین  دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قزوین 

کالس��ه  پرون��ده  دوم  هیئ��ت   139360309001005045 ش��ماره  رای  براب��ر 
1391114409001002902 موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز اله زمانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 8 صادره 
از ضیاءآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 96/67 متر مربع پالک 5 اصلی 
واقع در بخش 5 قزوین خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقایان ابوالقاسم کریمی 
و حس��ن آدینه ای و غالمحس��ن آقاسی و علی میرزا آقاس��ی و محمدرضا عباسعلیان و 
محمدحس��ین حی��دری و قربان کریمی و علیخان کریمی محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/6/18       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/7/2

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

حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

کالس��ه  پرون��ده  اول  هیئ��ت   139360309001005560 ش��ماره  رای  براب��ر 
1391114409001002903 موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز اله زمانی فرزند یداله بش��ماره شناس��نامه 8  کد 
ملی 5599776875 صادره از ضیاءآباد در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
71/63 متر مربع پالک 5 اصلی واقع در بخش 5 قزوین خریداری مع الواسطه از مالک 
رس��می آقایان ابوالقاسم عس��گری و محرم آغاس��ی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/6/18       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/7/2

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

حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اردبیل در نظر دارد به استناد آیین نامه های اجرائی قانون 
برگ��زاری مناقص��ات لوله پلی اتیلن دوج��داره فاضالبی با کوپلر و واش��ر مربوطه )به صورت 
جداگان��ه( در س��ایزهای 200-250-400 م م برای ام��ور آبفا اردبی��ل را از طریق فراخوان 

مناقصه از مناقصه گران واجد شرایط خریداری نماید.
1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اردبیل، اردبیل، 
میدان بسیج جنب هتل دریا تلفن 04533717101     2- نام و نشانی دستگاه نظارت: 
ش��رکت مهندسی و بازرگانی تجهیزات نیرو   3- موضوع مناقصه: خرید لوله  پلی اتیلن 
دو جداره فاضالبی با کوپلر و واشر مربوطه )به صورت جداگانه( در سایزهای -400

200-250 م م برای امور آبفا اردبیل  4- محل تحویل کاالها: ش��هر اردبیل  5- مدت 
تحویل کاالها: 60 روز  6- اعتبار این طرح  از محل منابع عمرانی ش�رکت می باشد.  
7- تاریخ مهلت و محل دریافت اس�ناد: واجدین ش��رایط می توانند در س��اعت های اداری از 
 www.abfa-ardabil.co.ir تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز نسبت به دریافت اسناد  از
اقدام نمایند.  8- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: )320/000/000 ریال( با اعتبار 3 ماه به 
صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه واریز به حساب شماره 2195160804000 بانک صادرات 
ش��عبه میدان ورزش اردبیل می باش��د. )مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد(   9- تاریخ 
مهلت و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا وقت 
اداری 93/7/26 اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت 
آب و فاضالب اس��تان اردبیل تحویل و رس��ید دریافت دارند. پیشنهادهای واصله در ساعت 10 
مورخ 93/7/27 در کمیس��یون مناقصه بازگش��ایی خواهد ش��د. ضمناً هزین��ه آگهی ها به عهده 
برنده مناقصه می باشد.  10- جهت بازبینی آگهی به آدرس:   http://iets.mporg.ir و 

 http://tender.bazresi.ir و http://tender.nww.co.ir و www.abfa-ardabil.co.ir
مراجعه فرمایند.

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

آگهی فراخوان مناقصه شماره
 )93/18(  )یک مرحله ای( )نوبت دوم( 
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی 

سایز 200-250-400 م م
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
استان اردبیل

)سهامی خاص(

ش�رکت ش�ارعدل نور )س�هامی خاص( تحت ش��ماره 2540- 93/6/26 و شناسه ملی 
14004396210 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده که خالصه اساس��نامه و اظهارنامه آن در 
روزنامه رسمی کشور و کثیراالنتشار محلی جهت اطالع عمومی به شرح زیر آگهی می شود.

1- نام شرکت و نوع آن: شرکت شارعدل نور )سهامی خاص(2- موضوع شرکت: تعمیر 
و خدمات گارانتی ترانس های برق فشار قوی، تعمیر دستگاه های سیم پیچی و تصفیه روغن، 
پروژه های راهس��ازی، خدمات ماشین آالت سبک و س��نگین راهسازی، ارائه خدمات فنی و 
مهندسی، ارائه خدمات ش��هری، اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی، آپارتمان سازی، محوطه 
سازی، تسطیح و آماده سازی اراضی، ارائه خدمات بازرگانی، صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی، ترخی��ص کاال و امور گمرکی، تهیه و توزیع و بس��ته بندی کلیه محصوالت 
غذایی، خش��ک کردن موادغذایی، انعقاد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در 
س��ایر مزایده ها و مناقصات، اخذ و اعطاء نمایندگی از اش��خاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و 
اس��تفاده از تسهیالت بانکی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی معتبر )پس از اخذ مجوز الزم از 
مراجع ذیربط(3- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که مبلغ 350000 ریال آن نقدا 
توسط سهامداران شرکت به موجب گواهی شماره 2009/12/103 مورخ 93/5/12 نزد بانک 
توسعه تعاون شعبه اندیمشک در حساب جاری 2009/111/2002427/1 بنام شرکت فوق 
پرداخت و مبلغ 650000 ریال مابقی نیز در تعهد س��هامداران ش��رکت می باشد.4- مرکز 
اصلی شرکت: اندیمشک میدان بار، غرفه 17 تلفن 4240249 کدپستی 64816-77443

5- مدت ش�رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود اس��ت.6- اختیارات مدیرعامل: طبق 
مفاد اساس��نامه شرکت می باش��د.7- اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای علی خالقی 
به س��مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم مرضیه بانگی به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، خانم مریم خالقی به س��مت عضو هیئت مدیره ش��رکت برای مدت دو س��ال تعیین 
و انتخ��اب گردیدند.8- دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور 
ش��رکت از قبیل چک- س��فته- بروات قراردادها و به طور کلی هرگون��ه قراردادی که برای 
ش��رکت ایج��اد تعهد نمایدو همچنین س��ایر نامه ها و مکاتبات اداری ب��ا امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.9- بازرسان شرکت: آقایان جالل 
صفابخش و علیرضا چکشی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند.10- انتخاب روزنامه: روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیین گردید.11- محل ش�عب اصلی ش�رکت: فعال ندارد12- انحالل شرکت: 

مطابق ماده 114 قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت می باشد.

»آگهی تاسیس«

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اندیمشک- بهروز بهادری

)آگهی مزایده(

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سمیرم

اج��رای احکام حقوقی دادگس��تری س��میرم در نظر دارد در ارتباط با پرونده کالس��ه 
930234 و 930129 و 54/93 یک قطعه زمین واقع در مزرعه سیاهگلک با مساحت 
ح��دود 8/2 هکتار پ��الک ثبتی 254 اصلی متعلق به آقای جمش��ید بهرامی که طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگس��تری به ارزش 3/116/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
است را از طریق مزایده به فروش برساند. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به 
کس��انی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند به فروش رسیده و واگذار می گردد. ضمنا 
مبل��غ 10 درص��د از قیمت مزایده به صورت وجه نقدی فی المجلس به عنوان س��پرده 
دریافت و به صندوق دادگس��تری س��پرده می گردد و مابقی وجه از برنده مزایده با نظر 
اجرای احکام حداکثر ظرف مهلت یک ماه اخذ خواهد ش��د در صورتیکه برنده مزایده 
بقیه بها مزایده را در ظرف مهلت فوق نپردازد س��پرده او پس از کسر هزینه اجرائی به 
نفع دولت ضبط خواهد ش��د. از کس��انی که مایل به شرکت در جلسه مزایده می باشند 
دعوت می شود روز دوشنبه مورخ 93/7/28 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
دادگس��تری س��میرم حضور به هم رس��انند. متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در 
واح��د اجرای اح��کام حضور یافته از خصوصیات و مش��خصات م��ال مذکور در نظریه 

کارشناس مطلع شوند.

)آگهی مزایده(

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سمیرم

اجرای احکام حقوقی دادگس��تری س��میرم در نظر دارد در ارتباط با پرونده کالس��ه 
920388 یک دس��تگاه خودروی س��واری پژو 405 دوگانه س��وز به ش��ماره انتظامی 
343ه48 ایران 13 مدل 1390 رنگ نقره ای متالیک متعلق به آقای نعمت اله عبدالی 
که طبق نظریه کارش��ناس رسمی دادگس��تری به ارزش 230/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت را از طریق مزایده به فروش برس��اند. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی 
ش��روع و به کس��انی که باالترین مبلغ را پیش��نهاد نمایند به فروش رس��یده و واگذار 
می گردد.ضمنا مبل��غ 10 درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقدی فی المجلس به 
عنوان س��پرده دریافت و به صندوق دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه از برنده 
مزایده با نظر اجرای احکام حداکثر ظرف مهلت یک ماه اخذ خواهد شد در صورتیکه 
برن��ده مزایده بقیه بها مزایده را در ظرف مهلت فوق نپردازد س��پرده او پس از کس��ر 
هزینه اجرائی به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. از کسانی که مایل به شرکت در جلسه 
مزایده می باش��ند دعوت می شود روز یک شنبه مورخ 93/7/27 ساعت 10 صبح در 
محل اجرای احکام دادگستری سمیرم حضور به هم رسانند. متقاضیان می توانند قبل 
از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته از خصوصیات و مشخصات مال مذکور 

در نظریه کارشناس مطلع شوند.

دانشگاه
Daneshgah@Kayhannews.ir

مهر شروع شد، اما وزارت علوم 
همچنان بدون وزیر است !

* به عنوان شروع صحبتمان، 
از ویژگیهای شخصیتی فرزندتان 

برایمان بگویید.
ممن��ون از توجهی که به خانواده 
شهدا دارید. محمد ناصر، فرزند بزرگ 
م��ن، ویژگ��ی ه��ای خ��اص خودش 
را داش��ت ک��ه او را محبوب ب��رادر و 
خواهرهایش هم ک��رده بود. نماز اول 
وقت خواندن، قرآن خواندن و روزه های 
مس��تحبی گرفتن��ش به او تش��خص 
خاصی داده بود. ناصر تکیه  گاه خانواده 
هم بود؛ به عنوان مثال، پدر ناصر، مدت 
7 س��ال در جبهه بود و ناصر نگذاشت 
حت��ی یک بار برادرش یا من و یا یکی 
از چه��ار خواهرش یک نان برای خانه 
تهیه کنن��د و هر روز خودش برای ما 
نان و س��ایر موارد الزم را تهیه میکرد. 
ناصر ب��ا دعوا و پرخاش��گری مخالف 
بود، من حت��ی صدای بلند وی را هم 
نشنیدم، همیش��ه با آرامش و شمرده 
شمرده صحبت میکرد. اگر در مواردی 
من ب��رادر و خواهرهای ناصر را هم با 
ص��دای بلند صدا میک��ردم، به من با 
عطوفت میگفت ک��ه آنها را با صدای 
آهسته هم میتوان صدا کرد و من هم 
حرف منطقی او را گوش میکردم. ناصر 
همیش��ه به خواهرانش برای حجاب و 
نوع پوشش��ان تذکر می��داد، با اینکه 
خواهرهای ش��هید همگ��ی چادری و 
با حجاب بوده و هس��تند، اما ناصر به 
آنها میگفت که لباس تنگ و چس��ب 
نپوشند، چرا که زیبنده دختر مسلمان 
ایرانی نیس��ت و عالوه ب��ر همه اینها 
این گونه لباس��ها برای سالمت جسم 
و روح ه��م مضر هس��تند. این نکته را 
هم همین جا بگویم که من یک دفعه 
با یک��ی از مطبوعات راج��ع به فرزند 
شهیدم مصاحبه کردم، یکی از خانمها 
پس از خواندن آن مصاحبه با منزل ما 
تماس گرفت و گفت حرفهای ش��ما، 
مطل��ب خاصی نداش��ت، همه مادرها 
برای فرزندش��ان همین گونه تعریف و 
تمجیدهایی میکنند، من در جواب آن 
خانم و االن به شما این موضوع را بگویم 
که درست اس��ت که هر مادری برای 
فرزندش ویژگیهای خاصی قائل است 
و او را بهتری��ن فرزند دنیا میداند، ولی 
از طرف دیگر این موضوع هم قابل انکار 
نیست که خدا بندگان خاص خودش 
را برای ش��هید شدن انتخاب میکند و 
هرکسی لیاقت شهید شدن ندارد. من 
از این بابت خوشحال هستم که فرزندم 
توفیق ش��هادت داشته است و خدا را 
ش��اکرم که توانسته ام فرزندی تربیت 
کنم که به سجایای اخالقی و اعتقادی 

اشاره
اولین شهید امر به معروف و نهي از منکر، شهید ناصر ابدام متولد 54/6/30 
است که در تاریخ 69/6/31 شهید شده است. ناصر در آن روز با یکي از دوستان 
و هم پایگاهي هاي خود قبل از ش�روع نماز جمعه به پارک الله مي رود. ناصر دو 
مرد را مي بیند که مزاحم یک خانم مي ش�وند و اول تذکر لس�اني مي دهد که آن 
دو مرد اعتنایي نمي کنند و به کار خود ادامه مي دهند. دوباره شهید ناصر نزدیک 
آن دو مرد مي شود. یکي از آنها یک ضربه مشت به سینه ي او میزندو ناصر بر روي 
زمین مي افتد. دوباره از جا بر مي خیزد. یکي از آن دو چاقوي بزرگي بیرون مي آورد 
و به ش�کم ش�هید ناصر فرو مي کند و این کار را هفت بار تکرار مي کند. مردم به 
دور پیکر شهید ناصر حلقه زدند، یکي از آنها قمه بدست مردم را تهدید مي کند 
که هر کس نزدیک شود او را مي زند. دوست شهید مي رسد صحنه را مي بیند به 
نگهبان پارک اطالع مي دهد. نگهبان پارک آن را دستگیر کرده و تحویل مي دهد.

»ش�هید ناصر زودتر از همه ي نماز گزاران و دوس�تان به مس�جد مي رفت و 
جلوي درب مسجد را آب و جارو مي نمود و کارهاي مسجد را با دقت انجام میداد 

و کمک حال خادم مسجد بود. بنا به گفته ي امام جماعت مسجد، حاج آقا پناهیان، 
پدر حاج علیرضا وحاج احمد آقا که نقل مي نمود بعضي از شب ها شهید ناصر را با 
اصرار راهي خانه مي کردم و تا جایی که من مطلع بودم، نماز شب ایشان همانند 
نماز هاي یومیه ترک نمیشد. شهید ناصر براي تهیه ي ارزاق کوپني براي خانواده 
و بعضي از همسایه ها که توانایي ایستادن در صف هاي طوالني را نداشتند کمک 
مي کرد. او هنگام تحصیل به یکي از معلم هایش�ان که زن بودو حجاب مناس�ب 
نداشت چندین بار تذکر داده بود که ما پسر هستیم و جوان شما باید حجابتان را 
رعایت کنید که معلم ایشان اعتنایي نمي کند. شهید، بعد از اخراج یک هفته اي از 
کالس به کالس دیگري منتقل مي شد ناصر در منزل بسیار کم حرف و بنا به نقل 
قول مادر شهید ایشان فقط موقع استراحت از شلوار ورزشي استفاده مي نمود، و 

....« )بخشی از صحبتهای برادر شهید ابدام(
در آس�تانه سالگش�ت ش�هادت اولین شهید به معروف، ش�هید ناصر ابدام، 
مصاحبه ای را با مادر وی داشته ایم که در ادامه، مشروح این گفت و گوی صمیمی 

را می خوانید.

 29 مرداد امس��ال مجلس شورای اسالمی با استیضاح، رضا فرجی دانا وزیر علوم، 
تحقیق��ات و فناوری را از س��مت خود برکنار کرد اما تا ام��روز دولت یازدهم هیچگونه 
حرکتی برای معرفی فرد جایگزین وی از خود نشان نداده است و این احتمال می رود 
که حس��ن روحانی قصد دارد از تمام فرصت س��ه ماهه قانونی خود برای معرفی وزیر تا 

29 آبان بهره ببرد.
نمایندگان اصولگرای مجلس با عزل وزیر علوم در آستانه یک سالگی دولت تدبیر 
و امید نشان دادند پیام و سلیقه آنان در انتخاب وزرا در سطحی است که کار روحانی را 
برای معرفی جایگزین وی، سخت خواهد کرد. شاید به همین دلیل است که این روزها 
ش��اهد مطرح شدن اس��امی متعدد از وزرای سابق گرفته تا نمایندگان کنونی مجلس ، 
یا روس��ای دانش��گاهها برای تصدی س��مت وزارت علوم در روزنامه ها و دیگر رسانه ها 
هستیم. در میان این گزینه ها، عالوه بر محمدعلی نجفی سرپرست کنونی وزارت علوم، 
از افرادی همچون سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور، محمد فرهادی وزیر اسبق 
بهداشت و درمان و رییس کنونی جمعیت هالل احمر ، علیرضا منادی نماینده تبریز و 
عضو هیات رییسه مجلس، مصطفی معین وزیر پیشین علوم و علی اکبر صالحی رییس 

سازمان انرژی اتمی نام برده می شود.
اظهارات مکرر رئیس جمهور و معاونین وی برای پاس��خ به این س��وال مهم که 
» حس��ن روحانی چه کس��ی را جایگزین فرجی دانا خواهد کرد؟« ، موید آن اس��ت که 
دولت تمایل چندانی ندارد خط و مشی خود را در وزارت علوم تغییر دهد. در این زمینه، 
انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور به صراحت گفته اس��ت گزینه بعدی قطعا کسی 

خواهد بود که تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نکند.
در خصوص این که رییس جمهوری حتی در جلسه مهم استیضاح فرجی دانا در 
مجلس حضور نیافت بسیاری از ناظران بر این باورند که روحانی با وجود آنکه می دانست 
عدم حضورش در مجلس موجب حذف فرجی دانا از وزارت خواهد شد، اما این کار را با 
آگاهی انجام داد تا از یکسو، فضا را برای حضور اصالح طلبان تندرو در کابینه اش تنگ 
کرده و آنها را به حاشیه براند و از سوی دیگر، به مجلس نشان دهد تا برای تعامل با آنها 

از آمادگی الزم برخوردار است.
بر همین اس��اس، انتصاب محمدعلی نجفی که یکی از اصالح طلبان سرشناس به 
ش��مار می رود، به عنوان سرپرس��ت وزارت علوم را نباید به معنای معرفی وی به عنوان 

وزیر به مجلس ارزیابی کرد.
بسیاری از ناظران معتقدند با توجه به اینکه نجفی به دالیل سیاسی، سال گذشته 
نتوانس��ت رای اعتماد مجل��س را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بدس��ت آورد و 
اکنون با برکناری فرجی دانا، مجلس در موضع خود مصمم تر شده است، بسیار بعید به 

نظر می رسد که روحانی او را بار دیگر برای رای اعتماد به همین مجلس معرفی کند.
به عقیده آنها، نجفی به این خاطر به سرپرستی وزارت علوم منصوب شده است تا 
در آستانه سال تحصیلی جدید، تغییرات موردنظر دولت را در وزارت علوم و دانشگاهها 

انجام دهد تا وزیر جدید علوم هدف حمالت و فشارهای مجلس قرار نگیرد.
ش��ماری از کارشناسان می گویند در غیاب نجفی، احتمال می رود روحانی تحت 
فشار اصالح طلبان، از افرادی همسو با تفکرات مصطفی معین در وزارت علوم و یا خود 
او در این وزارتخانه بهره بگیرد و در صورتی که مجلس به وی رای ندهد، رییس جمهوری 
بار دیگر برای مدت 3 ماه سرپرست برای این وزارتخانه تعیین کند. این استدالل، البته 

با شعارها و مشی شخصیتی و رفتاری روحانی همخوانی ندارد.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز از همین حاال به صراحت پیامهای خود را در 
باره وزیر جدید علوم به رییس جمهوری اعالم کرده اند. حس��ین سبحانی نیا از اعضای 
هیات رئیس��ه مجلس در این باره گفته اس��ت وزیر پیشنهادی علوم باید از حاشیه های 
سیاس��ی به دور باش��د و تعهدات الزم را برای ایجاد فضایی امن در محیط دانش��گاه ها 
به نمایندگان بدهد. وی تاکید کرده اس��ت که مجلس به وزیری رای خواهد داد که از 
حاشیه های سیاسی دور بوده و بتواند در جهت ایجاد فضایی امن و دور از حاشیه سازی 

در دانشگاه ها به نمایندگان تضمین بدهد.
این عضو هیات رئیسه، خط قرمز نمایندگان را بکار نگرفتن عناصر فتنه در وزارت 
علوم و دانش��گاهها عنوان کرده وبه صراحت گفته اس��ت که اگر وزیر پیشنهادی حامی 

فتنه گران باشد، از مجلس رأی اعتماد نخواهد گرفت.
حسام الدین آشنا در یک نظرسنجی مجازی برای گزینه پیشنهادی به مجلس به 
منظور تصدی وزیر علوم، از مخاطبان خود خواست که فردی را معرفی کنند که بتواند 

از مجلس نهم رای هم بگیرد.
ب��ا ای��ن حال، باید منتظر ماند و دید در روزه��ای آینده چه نامهای دیگری مطرح 
می شود که هم بتوانند مقبول دولت باشند، هم رضایت مجلس را بدست آورند و هم از 

پشتیبانی جامعه دانشگاهی کشور بهره ببرند.

مادر اولین شهید امر به معروف و نهی از منکر در گفت وگو با کیهان:

مسئوالن اجرایی طوری مدیریت کنند
 که امام زمان از آنها راضی باشد

آراس��ته شده بود و در نهایت هم جان 
خودش را در راه اقامه معروف الهی داد.  
* ممن�ون از توضیحات�ی که 
دادید؛ لطفاً برایمان از نحوه شهادت 

فرزندتان بگویید.
ما در منطق��ه 17 تهران زندگی 
میکردیم؛ عصر پنجش��نبه قبل از ماه 
مه��ر بود ک��ه من مردد ب��ودم چگونه 
برای خواهر ش��هید یک کیف مدرسه 
تهیه کن��م، چون پدر ش��هید هم در 
آن زم��ان تهران نب��ود. عباس )من در 
خانه ناص��ر را عباس صدا میکردم( به 
من گفت فردا صبح که برای انتظامات 

نماز جمعه باید به میدان انقالب بروم، 
کیف خواهرم را میخرم. صبح جمعه بعد 
از خواندن نماز از خانه خارج ش��د و به 
من گف��ت که کیف را میخرد و بعد از 
نمازجمعه میاورد. این آخرین صحبت 
من با عباس بود، قبل از نماز جمعه هم 
که عباس شهید شد. ببینید، من پسر 
خودم را می ش��ناختم و مطمئن بودم 
که چش��م پاک اس��ت و خود را ملتزم 
به احکام اس��المی میداند و به مسأله 
حجاب حساس است، اما من آن روز در 

محل شهادت وی نبوده ام و از نزدیک 
ش��اهد شهادت فرزندم نبوده ام و آنچه 
را ک��ه از این به بعد میگویم، آن چیزی 
است که دوست عباس که همراه او بوده 

برای من تعریف کرده است.
عب��اس که زودتر از از س��اعت باز 
ش��دن دربه��ای نماز جمع��ه به محل 
نمازجمعه میرسد، به پیشنهاد دوستش 
به پ��ارک الل��ه میروند ت��ا درب های 
دانش��گاه تهران باز شوند. عباس پولی 
را به دوستش میدهد تا برای خودشان 
بس��تنی تهیه کند. در ای��ن لحظه که 
دوست عباس برای تهیه بستنی از وی 

فاصل��ه میگیرد، میبین��د که عباس به 
سمت دو مردی رفته است که مزاحمتی 
را ب��رای یک خانم ایج��اد کرده اند و با 
الفاظ زش��تی آنها را خط��اب قرار داده 
میدهن��د. عب��اس با آرامش ب��ا آن دو 
شخص مش��غول صحبت شده بود، اما 
آنه��ا توجهی به صحبت های ش��هید 
نمیکنن��د و به کار زش��ت خ��ود ادامه 
میدهند. عباس بعد از این تذکر لسانی، 
ب��ار دیگر جلوی این دو فرد هتاک قرار 
میگیرد به طوری ک��ه مانع از اقدامات 

تعرض گونه آنها نس��بت به خانم شود، 
اما یکی از ای��ن دو فرد بدون مقدمه و 
با زدن ضربه ای به قفسه سینه عباس، 
او را نق��ش بر زمین میکند و قمه ای را 
به روی وی میکش��د و چند ضربه به او 
میزند. افرادی که از آن محل رد میشده اند 
قصد داشتند مانع کار فرد قمه به دست 
ش��وند، اما او مردم را هم تهدید به قمه 
زدن میکن��د و ب��ا پرخاش��گری آنها را 
متفرق میکند. دوست عباس به نگهبان 
پارک اطالع می دهد و آنها فرد قمه به 

دست را دستگیر میکنند. بدن نیمه جان 
عباس را به بیمارستان امام خمینی )ره( 
میبرند، اما تا رسیدن ما به بیمارستان، 

فرزندم شهید شده بود. 
* انشااهلل که خداوند بر درجه 
فرزند شهید شما بیفزاید. نظرتان   
راج�ع به وضعیت فعل�ی فرهنگی 
جامعه چیست ؟ در رابطه با حجاب 
و فرهنگ حجاب اگر مطلب خاصی 

دارید بیان کنید.
چه بگویم ؟! م��ن فقط وقتی این 

بدحجابی ها را میبینم، نمیدانم فردای 
قیام��ت جواب خون ش��هدا را چه باید 
بدهم؟ یا اینها چگونه میخواهند جواب 
ش��هدا را بدهن��د؟ من خ��ود را در این 
وضعی��ت فرهنگ��ی حاکم ب��ر جامعه 
بی تقصیر نمیدانم، احساس��م این است 
که نتوانس��تهام جواب خون ش��هدا را 
بده��م، نمیدانم آنها که مس��تقیماً در 
این وضعیت فرهنگی دخیلند، چه طور 
میخواهند جوابگو باشند ؟! البته وضعیت 
ب��د حجاب در جامع��ه، علتهای زیادی 
دارد. ای��ن را هم بگوی��م که افراد پاک 
دام��ن و با حیا و باحجاب در جامعه ما 

از چنین وضعیت��ی خون دل میخورم؛ 
گاهی هم با خود فکر میکنم که با توجه 
به وضعیت نابسامان تهاجم فرهنگی، کار 
از کار گذش��ته است و غصه ام مضاعف 
میشود، اما مطمئن هستم که خونهای 
ریخته شده شهدا، نخواهد گذاشت که 
این مسیر به پایان نرسیده، متوقف شود. 
* به عنوان سوال پایانی، وظایف 
مسئوالن کشور را در خصوص حفظ 
حجاب و گسترش فرهنگ حجاب 

چگونه برمیشمرید ؟
ببینید ! من همیشه در این زمینه 
یک درخواس��ت از مسئوالن دارم و آن 
هم این است که جوری مدیریت کنند 
که حضرت آقا، سید اوالد پیغمبر، از آنها 
راضی باش��ند. من که یک فرد کوچک 
در میان این همه مردم هس��تم و یک 
فرزندم را در راه اقامه معروف از دس��ت 
دادهام، از آن زمان داغی بر دلم نشسته 
است که هنوز آرام نش��ده ام، نمیدانم 
رهبرمان با این وضعیت چه میکش��ند، 
خدا به ایش��ان صبر بدهد و عمرش��ان 
را مس��تدام و ب��ا برکت کند.  یک نکته 
دیگر هم در خصوص سوالتان بگویم و 
آن این است که مسئوالن اجرایی کشور 
ی��ک لحظه تصور کنند اگر همین االن 
امام زمان )عج( ظهور نمایند، آیا ش��ما 
مدیرها در محضر آن حضرت پاس��خی 
برای ش��یوه های مدیریتی تان دارید ؟ 
آی��ا میتوانید در محض��ر آن حضرت از 
عملکردتان دفاع کنید ؟ اگر پاسختان 
مثبت است، که هیچ، وگرنه باید شیوه 
مدیریتی ش��ان را اص��الح نمایند و در 
مس��یر منویات امام زمان )عج( و نائب 

او قدم بردارند.  
یک موضوع دیگر هم که باید به آن 
توجه داش��ت این است که برای مبارزه 

بیشتر هستند، اما متاسفانه جلوه گری 
عده کم بد حجاب بیش��تر است. بانوان 
معتقد به حجاب و احکام اسالمی، اهل 
جلوه گ��ری و خیابان گردی بی جهت 
نیس��تند و بیشتر در خانه های خود به 
تربیت نس��ل آینده کشور اهتمام دارند 
و به کانون خانواده گرما میبخشند. آن 
چیزی که مشخص است این است که 
وضعیت فعلی حجاب در جامعه اسالمی 
ما، زیبنده مردم و نظام مان نیست و من 
به عنوان یک مادر شهید امر به معروف، 

با بی حجابی، باید از درون خانه ها آغاز 
کرد. مهم ترین وظیفه در این خصوص 
بر عهده پدر و مادر ها است. به نظر من 
صدا و س��یما ه��م در برنامه های خود 
یک بازبینیای داش��ته باش��د، وقتی در 
تلویزی��ون ما فیلمهای با فرهنگ غربی 
و بدحجاب��ی های ف��راوان دیده پخش 
میشود، به سختی می توان فرزندان را 
آنگونه که اسالم گفته است تربیت کرد.

سپاس�گزارم از وقت�ی ک�ه به 
روزنامه کیهان اختصاص دادید.

* عباس پولی را به دوستش میدهد تا برای خودشان بستنی تهیه کند. در این لحظه که دوست عباس برای تهیه بستنی از وی 
فاصله میگیرد، میبیند که عباس به سمت دو مردی رفته است که مزاحمتی را برای یک خانم ایجاد کرده اند و با الفاظ زشتی آنها 
را خطاب قرار  میدهند. عباس با آرامش با آن دو شخص مشغول صحبت شده بود، اما آنها توجهی به صحبت های شهید نمی کنند 
و به کار زشت خود ادامه میدهند. عباس بعد از این تذکر لسانی، بار دیگر جلوی این دو فرد هتاک قرار میگیرد به طوری که مانع 

از اقدامات تعرض گونه آنها نسبت به خانم شود، اما یکی از این دو فرد بدون مقدمه و با زدن ضرب های به قفسه سینه عباس، او را 
نقش بر زمین میکند و قمه ای را به روی وی میکشد و بعد چند ضربه به او میزند.

* من که یک فرد کوچک در میان این همه مردم هستم 
و یک فرزندم را در راه اقامه معروف از دست داده ام، از 

آن زمان داغی بر دلم نشسته است که هنوز آرام نشده ام، 
نمیدانم رهبرمان با این وضعیت چه میکشند، خدا به 
ایشان صبر بدهد و عمرشان را مستدام و با برکت کند.

خرید 64 قلم تجهیزات مخابراتی
اداره کل تدارکات و خدمات

جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان 
تهران به نشانی WWW.TCT.IR  مراجعه فرمایید.

آگهی تجدید 
مناقصه 

شماره 7/ت/93 

 روابط عمومی شرکت مخابرات
 استان تهران

شرکت مخابرات استان تهران 
)سهامی خاص(

ش�رکت مخاب�رات اس�تان ی�زد در نظ��ر دارد نگهداری ش�بکه کابل و هوای�ی مراکز 
ش�هید فالح زاده و بخش بهمن ابرکوه و نگهداری ش�بکه کابل توابع ش�امل: فراغه، 
مریم آباد، اسفندآباد، شهر اسب، اسدآباد، بداف، تیزک، خرم آباد، ده عرب، صفی آباد، 
شمس آباد، شهرآباد، صادق آباد و فیروزآباد بتعداد 19500 شماره مشغول بکار به شرح 
و کیفیت مندرج در اس��ناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. از کلیه اش��خاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده توسط مراجع ذیربط دعوت می شود 
پس از واریز مبلغ 50/000 ریال به حس��اب جام ش��ماره 1644444472 بانک ملت ش��عبه 
مرکزی یزد با شناس��ه 3400080268129 بنام ش��رکت مخابرات استان یزد حداکثر تا تاریخ 
93/7/15 در وق��ت اداری به واحد قراردادهای این ش��رکت واقع در میدان امام حس��ین)ع( 
ساختمان مرکز امام حسین)ع( مراجعه و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت و پس از 
تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیش��نهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا تاریخ 

93/7/28 به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارک الزم:

 1- تضمین ش��رکت در مناقص��ه به مبلغ 73/588/000 ریال بص��ورت ضمانتنامه بانکی یا 
چک بانکی تضمینی یا واریز وجه نقد به حساب جام شماره 1644444472 بانک ملت شعبه 
مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 بنام شرکت مخابرات استان یزد. 2-اسناد مناقصه

قابل توجه شرکت کنندگان:
* به پیش��نهادهای مبهم، فاقد امضاء، مش��روط، فاقد سپرده، با س��پرده مخدوش، با سپرده 
کمتر از میزان مقرر، با چک شخصی و نظایر اینها و همچنین پیشنهادهایی که بعد از زمان 

مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هرگون��ه FOC در LOP ممنوع بوده و در نرخ پیش��نهادی، باید ارزش قیمت تخفیف و 

موارد رایگان در کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* در صورت درج آگهی در روزنامه استانی مالک زمان توزیع اسناد و تحویل آنها به دبیرخانه 

این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
* ای��ن مناقص��ه دومرحله ای بوده و گش�ایش پاکت ه�ا در تاری�خ 93/7/29 در محل 
کمیسیون معامالت شرکت به نشانی- یزد- میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکزی شرکت 

مخابرات استان یزد طبقه همکف می باشد.
WWW.yazdtelecom.ir -7333012 تلفن پاسخگویی

شرکت مخابرات استان یزد
سهامی خاص

مناقصه
 دوم شماره 93/33

نوبت

بدینوس��یله به اطالع آن دس��ته از اعضاء که قبال اقدام به جابجایی 
نموده اند )وفق ماده 22 قانون تعاون( می رساند، از آنجایی که اخیرا 
از س��وی چند ش��رکت معتبر به منظور جابجایی، پیش��نهادهایی 
صورت گرفته لذا براس��اس ای��ن اطالعیه ابالغ می گ��ردد چنانچه 
تمایلی در جه��ت جابجایی وجود دارد از تاریخ نش��ر این اطالعیه 
فق��ط به م��دت 15روز حداکثر تا تاری��خ 93/6/17 مهلت دارند تا 
جهت تعیین تکلیف خود به دفتر این تعاونی: بلوار مرزداران یادگار 
امام کوی الدن مراجعه نمایند. در غیراینصورت هیچ گونه اعتراض 

و ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

اطالعیه

علی افشارزند- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
تعاونی مسکن ایثارگران دریادالن غرب 

مسئول اجرای ثبت قزوین- اسماعیلی


