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 لطفا  برای آشنایی ،مختصاتی از  زندگانی خودتان ارائه 
کنید؟

- بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنده سید حسن انتظاری متولد 1352 
در تهران هستم. در همان فضای خردسالی می دیدم صحنه هایی از 
انقالب را .اما خب آنچنان درک واضحی نداشتم جز خاطرات آمدن 
امام)ره( و اینکه چطور مادر و پدرم در تکاپوی آمدن و اس��تقبال از 
امام بودند. بعد از انقالب پدر بنده شغلش��ان در نیروی انتظامی بود. 
یعنی در ژاندارمری سابق بودند که به این شکل بنده با فضای نظامی 
آشنا شدم. پدر دست من را می گرفت می برد مسجد برای اقامه نماز 
که به این صورت هم با  فضای معنوی مس��جد آشنا شدم. آرام آرام 
وارد فضای مسجد شدم. در ادامه جنگ تحمیلی شروع شد که حال 
و هوای خاصی داشت. ثبت نام و اعزام نیروهای رزمنده به جبهه ها که 
من اینجا به طور زیر پوستی با فرهنگ ایثار و شهادت مانوس می شدم.

دیپلم ریاضی فیزیک را که گرفتم دانش��گاه هم قبول شدم .اما 
چون عالقه به مسائل دینی داشتم با راهنمایی دوستان  وارد فضای 
حوزه علمیه شدم. سه سالی  در حوزه درس می خواندم و در عین حال  
خیل��ی عالقه مند بودم که به طریقی ارتباط برقرار کنم با بچه های 
حزب اهلل، با بچه های ش��یعیان لبنان. بحث فضای جنگ هنوز بود، 
اگر یادتان باشد اسرائیل جنوب لبنان را اشغال کرده بود. حزب اهلل 
درگیر جنگ بود، عملیات هایی داشت، چریکی یا استشهادی. این حال 
و هوا که می آمد در جامعه دوست داشتم که در فضای جنگ باشم. 
دوران تحصیل افسری را هم گذراندیم. دوره لیسانس را که مدیریت 
نظامی بود در دانش��گاه امام حسین )ع( تمام کردم. وارد محیط کار 
شدم. یک مجموعه آموزش های تخصصی دیده بودم در دانشگاه. در 
ادامه به تحصیل پرداختم که در مقطع فوق لیسانس رشته مطالعات 

منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا فارغ التحصیل شدم.
تاثیری که شما مدافعین حرم در سوریه داشتید و همچنین 

نحوه برخورد مردم سوریه با شما چگونه بود؟
-متاس��فانه تروریست ها آمدند داخل زندگی مردم پناه گرفتند 
و شهرک هایی که مردم عادی در آنجا ساکن بودند را اشغال کردند 
و خیلی از این ش��هرک ها خالی از سکنه شدند. البته بعضی از مردم 
هم به خاطر خانه و زندگیشان در شهرک ها ماندند که دارند با یک 
ترس و وحشتی بین این تروریست ها زندگی می کنند. حاال ایران به 
ارتش این آموزش را داد که اگر برای پاکسازی محلی اقدام می کنید 
مواظب باشید مردم آن منطقه اشغال شده توسط تروریست ها آسیب 
نبینند. چون از روی اجبار و ناچاری مجبور شده اند بین تروریست ها 
زندگی کنند. اما متاسفانه تروریست ها مردم عادی را  سپر انسانی قرار 
دادند. حاال آموزش ما این بود که شرایط را برای تروریست ها طوری 
در تنگن��ا قرار دهیم که م��ردم عادی نتوانند به رفت و آمد معمولی 
خودش��ان ادامه دهند، شرایط را برای تروریست ها سخت تر کنیم تا 

اسیر شوند یا به طریقی دیگر با آنها مقابله شود.
حاال یک نمونه از این برخورد را به شما می گویم. در یک مورد 
تروریس��ت ها وارد یک روستا ش��دند و ارتش سوریه هم برای مقابله 
با آنها وارد آن روستا شد. تروریست ها وارد یک ساختمان مسکونی 

گفت وگو با نخستین جانباز نخاعی مدافع حرم چه بسا این نخستین باری باشد که مردم ایران اسالمی 
و س�ایر ملل�ی که دل در گ�رو محبت ائم�ه اطهار )علیهم 
الس�الم( دارند با سیما وکالم یک جانباز 70 درصدی قطع 
نخاعی مدافع حرم روبرو می شوند. هم سید است هم حسن 
مسلک و هم در انتظار. آخر؛ نامش سید حسن انتظاری 
اس�ت. بعد از ظهر یک روز پائیزی با پای جان که نه بلکه 
با پای دل به آش�یانه ما آمد. ما نیز کفش هایمان که هیچ، 

پاهایمان را درآوردیم و به استقبال او رفتیم. 
بخش کوتاهی از گفت وگوی بلند با او  را می خوانید:

سید حسن انتظاری:جمهوری اسالمی 
نگاهی فراقومی به مسئله سوریه دارد

شدند و اهالی آنجا را گروگان گرفتند. شاید اولین ایده ای که به ذهن 
ارتش می رس��ید این بود که کل س��اختمان را ویران کند تا بتوانند 
تروریست ها را از بین ببرند که در این صورت مردم عادی و بی گناه 
هم کش��ته می شدند اما بچه های ما گفتند شما به این صورت اقدام 
کنید ک��ه در صورت آزاد کردن گروگان ها تروریس��ت ها می توانند، 
سالح هایشان را تحویل دهند و در امان باشند که اتفاقا همین طور 
هم ش��د و از ریختن خون شمار زیادی از مردم آنجا جلوگیری شد. 

این یک نمونه از آموزش بچه های ایرانی به سوریان بود.
وقت��ی این برخورد ها را از بچه های م��ا می دیدند و هر گاه با ما 
روبرو می شدند با شیرینی ازما استقبال می کردند. یا حتی در جاهای 
ایس��ت و بازرسی بچه های سوری می آمدند و از بچه های بسیجی ما 

کمک های انسانی دریافت می کردند.
درس��ت اس��ت که چهره جنگ بسیار خشن اس��ت و بسیاری 
از س��اختارهای اقتص��ادی و اجتماعی آنها را وی��ران کرده اما اگر از 
زاوی��ه ای دیگر به این قضیه نگاه کنیم یک ش��باهت هایی از حضور 
ای��ران در حزب اهلل را هم خواهیم دید. چون آن زمانی که اس��رائیل 
جنوب لبنان را اشغال کرده بود شیعیان لبنان با خیلی از آموزه های 
جمهوری اسالمی آشنا نبودند اما انسان هایی مانند شهید دکتر چمران 
و جاویداالثر حاج احمد متوسلیان و شهید حاج محمد ابراهیم همت 
آنجا رفتند و توانس��تند فرهنگ جمهوری اسالمی را به آنجا انتقال 
دهند و این چنین یک هس��ته حزب اهلل در لبنان تش��کیل شد که 
توانست در مقابل چهارمین ارتش بزرگ دنیا مقاومت کند و آن را به 
زانو در بیاورد. من به ش��هید چمران عالقه خاصی دارم و کتاب های 
ایشان را همچنان می خوانم، که شکل گیری پایه های حزب اهلل هم 

مدیون این شهید بزرگوار است.
یکی دیگر از مواردی که جمهوری اسالمی دارد در سوریه انجام 
می دهد تشکیل هسته های بسیج می باشد. ارتش سوریه نمی توانست 
با این بحران س��ه س��اله مقابله کند. واقعا” هر ارتشی بود مستهلک 
می ش��د. ایران آمد گفت چرا بین مردم خودت پایگاه مردمی ایجاد 
نمی کنی و از آنها کمک نمی گیری. به مردمت اعتماد کن .همان طور 
که خودمان در جنگ تحمیلی از مردم کمک گرفتیم. این چنین شد 
که » گروه های دفاع وطنی« یا همان بسیج در سوریه شکل گرفت. 
بدین صورت که بچه های دفاع وطنی س��وری در دوره های 45 روزه 

وظیفه دفاع و مقابله با تروریست ها را عهده دار می شوند. 
با کمک جمهوری اسالمی این فرهنگ بسیج دارد در آنجا شکل 
می گیرد و مردم داوطلبانه از کشورش��ان در مقابل تروریست ها دفاع 

می کنند. 
   نقش جمهوری اسالمی ایران را در حل این بحران چگونه 

ارزیابی می کنید؟
- جمهوری اسالمی نگاهی فراقومی به مسئله سوریه دارد و برای  

ایجاد وحدت در کشور سوریه کمک می کند. یعنی ما نمی گوییم فقط 
علویان یا فقط سنی ها یا فقط مسیحیان .درحال حاضر،چند قومیت 
دارند آنجا زندگی می کنند. اگر ایران وارد مس��ئله سوریه نشده بود 
مطمئن باش��ید سوریه از هم می پاشید و هر قومیتی ساز خودش را 

می زد و به طور کل، کشور از همه لحاظ ساقط و تجزیه می شد.
آن تروریستی که دارد می جنگد برایش مسیحی یا شیعه یا سنی 
فرقی ندارد و فقط خودش را قبول دارد. چون بر خالف ادعایش��ان 
مبنی بر احیاء س��نی ها و روش و مکتب آنها، بس��یاری از سنی ها را 
هم هدف  قتل و غارت قرار دادند. پس در نگاه اول، ایران با مدیریت 
بحران جلوی تجزیه سوریه را گرفت. همان کاری را که می خواستند 
در مورد عراق انجام دهند که باز هم در آنجا نقش ایران باعث ش��د 

عراق تجزیه نشود.
ش�رایط جن�گ و عملکرد نیروهای متخاصم در س�وریه 

به چه شکل است؟
- واقعاً شرایط جنگ شهری بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد. 
مثال” ممکن است یک تک تیرانداز در ساختمانی کمین کرده باشد 
که همین باعث زمین گیر ش��دن یک ارتش یا گردان می ش��ود و تا 

بیایید جایش را پیدا کنید کلی تلفات داده اید.
داعش��ی ها چ��ون می دانند اگ��ر بخواهند این بح��ران از طریق 
سیاس��ی حل ش��ود کل هزینه هایی که تا االن انج��ام داده اند هدر 
می رود و از طرفی هم باز مردم به نظام فعلی سوریه رای خواهند داد؛ 
نمی خواهند از طریق سیاس��ی این بحران حل شود. اگر نگاه بازتری 
به این تروریس��ت ها داشته باشید می بینید که اینها از اروپا و آفریقا 
و سایر نقاط دنیا آمده اند و خود این کشورها حاضر نمی شوند تا این 
نیروها به داخل کشورشان برگردند. چون می دانند این تروریست ها 
که در خاک سوریه رفته اند آموزش های الزم خرابکاری و تروریستی 
دیده اند و اگر بخواهند به کشور مبدأ برگردند باعث ناامنی می شوند. به 
خاطر همین است که کشورهای خارجی اعزام کننده این تروریست ها 
حاضر نیس��تند این بحران با مسالمت پایان یابد زیرا از برگشت این 
تروریست ها به داخل کشور خودشان می ترسند.  اغلب کسانی را هم 
که برگش��ته اند داخل زندان انداخته اند چون می ترس��ند یک زمانی 
همین فرد بمبی بدس��ت بگیرد و برای خود آن کشور ناامنی ایجاد 
کند. پس این کشورها هیچ گاه حاضر به مقابله با این تروریست هایی 
که خودشان فرستاده اند نیستند و کمک به ادامه این بحران می کنند. 
بعضا” مردمی هم که در داخل سوریه به تروریست ها کمک می کنند 
بخاطر ناچاری و از روی ترس جان و مال حاضر به همکاری با اینها 
می ش��وند. چون اگر کمک نکنند توسط داعشی ها کشته می شوند. 
اما مناطقی که نیروهای ما و ارتش حضور دارند مردم دارند زندگی 

عادیشان را انجام می دهند.
وضعیت کنونی بحران سوریه را چگونه می بینید؟

-  با گذش��ت سه س��ال از آغاز بحران، مردم سوریه خیلی بهتر 
دارند به این موضوع نگاه می کنند. اوایل این آگاهی در بینشان نبود 
که این بحران یک مسئله تحمیلی از خارج است و یک سری عوامل 

خارجی هستند که دارند به بحران دامن می زنند. 
وضعیت جنگ االن در سوریه چگونه است؟

-عمده مناطقی که به دست تروریستها افتاده ،شهرک ها هستند. 
ش��هرک هایی که قباًل بدون جنگ تصرف ش��ده و  تعداد زیادی از 
آنها هم، خالی از س��کنه شده اند. مردم عموماً خانه هایشان را ترک 

کرده اند و رفته اند.
به لحاظ جغرافیایی این شهرک ها در کدام قسمت سوریه 

قرار دارند؟
- اگر کل س��وریه را بخواهیم در نظر بگیریم می شود بیشتر آن 
مناطقی که هم مرز با ترکیه در شمال است. چون آنجا مرزی است 
که بیش��تر محل  تردد تروریست ها ست و سالح دستشان می رسد. 
آن قسمت ها بیشتر دست آنهاست که به مرور ارتش دارد این مناطق 
را پاکس��ازی می کند و جلو می رود. البته کار بسیار سختی است. به 

دلیل نوع جنگ؛ جنگ شهری، جنگ سختی است.

  آیا شما شاهد شهادت شهدای مدافع حرم بوده اید؟
-  بله. تعدادی از این ش��هیدان بزرگوار، دوس��ه تایشان همرزم 
بنده بودند. یکی ش��ان مستندساز بود بنام آقای باغبانی که تعدادی 
از فیلم هایش متأسفانه افتاد دست آن طرفی ها که در اینترنت پخش 
کردند و بی بی سی رویش خیلی مانور داد. که خدا رحمت کند حاج 
اسماعیل حیدری صحبت می کند و می گوید هدف ما و دشمن درجه 
یک ما اس��رائیل است. متاس��فانه مارا کشاندند در این جبهه ! اما ما 
قرار اس��ت برویم و با اس��رائیل بجنگیم. متاسفانه یکی از دالیل این 
جنگ این است که ما حواسمان از اطراف دشمن درجه یکمان پرت 
شود. ما را به جان هم انداخته و یک بحران تقلبی تدارک دیده اند تا 

اسرائیل در امنیت باشد.
صحنه مجروحیتتان را می توانید توضیح دهید؟

- قراربود در جریان عملیاتی منطقه ای آزادس��ازی ش��ود. ما در 
کنار این بچه ها به عنوان مش��اور بودیم. رفتیم ولی متاسفانه در آن 
صحنه عمل ،مشکالتی پیش آمد. تعدادی از دوستان شهید شدند و 
کار عملیات به نتیجه نرسید. من هم معاون فردی بنام سید موسوی 
رحمت اهلل علیه بودم که آنجا شهید شد. ما در اصل عقبه اینها بودیم 
که اینها را از بحران دربیاوریم و از زیر آتش دشمن نجاتشان دهیم 
که همان جا من مجروح شدم و سید موسوی هم شهید شد. من از 
ناحیه پهلو تیر خوردم. به ستون فقراتم آسیب رسید و نخاعم دچار 
عارضه شد که بعد از سبک شدن آتش دشمن، مارا به عقب بردند و 
بعد هم به بیمارستان منتقل کردند. در بیمارستان کلیه چپم را تخلیه 
کردند و من دچار ضایعه نخاعی ش��دم. س��ه چهار روز طول کشید. 
از یک بیمارستانی، به دمشق رفتیم و بعد به ایران. این اتفاق هم  بعد

یک ماه بعداز حضور من در منطقه رخ داد.
رفتار پرستاران و پزشکان با شما چگونه بود؟

-آن ش��هری که در آنجا بس��تری بودیم ؛علوی نشین هستند. 
پرستاران می آمدند باالی سر ما و گریه می کردند. می گفتند »اینجا 
صحنه  مملکت ماست اما شما آمده اید و  دارید از ما دفاع می کنید.«
خیلی زیبایی بود. بس��یار با دلس��وزی می آمدند و به ما رس��یدگی 

می کردند. اصاًل برخوردشان را هیچ وقت فراموش نمی کنم.
در بحث تعیین درصد جانبازی با شما چطور برخورد شد؟
-اول در بحث تعیین درصد مش��کالتی پی��دا کردم. اول درصد 
خیلی کمی به من دادند .بعد به کمیسیون پزشکی مراجعه کردم و 
االن مش��کل حل شده اس��ت. 70درصد تعیین شد. من االن وسایل 
و تجهیزات پزش��کی ام را راحت تر تهیه می کنم. قباًل مشکل داشتم 
اما االن نه. بعد از اصالح درصد، الحمدهلل مشکالتم کمتر شده است.

 حمید موسوی
* آن تروریستی که دارد می جنگد برایش مسیحی 
یا شیعه یا سنی فرقی ندارد و فقط خودش را قبول 

دارد. چون بر خالف ادعایشان مبنی بر احیاء سنی ها 
و روش و مکتب آنها، بسیاری از سنی ها را هم هدف  

قتل و غارت قرار دادند.

* ارتش سوریه نمی توانست با این بحران سه ساله 
مقابله کند. واقعا” هر ارتشی بود مستهلک می شد. 
ایران آمد گفت چرا بین مردم خودت پایگاه مردمی 
ایجاد نمی کنی و از آنها کمک نمی گیری. به مردمت 
اعتماد کن .همان طور که خودمان در جنگ تحمیلی 
از مردم کمک گرفتیم. این چنین شد که “ گروه های 
دفاع وطنی” یا همان بسیج در سوریه شکل گرفت.

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود راسخ فنون قائد
در تاریخ1393/9/18 به شماره ثبت 11741 به شناسه ملی 14004609073 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد.
موضوع ش��رکت: خدمات فنی مهندس��ی در زمینه تهیه و تعمیر و نگهداری انواع 
تأسیس��ات و تجهی��زات نیروگاه ها و س��رویس و نگهداری فن��ی و بهره برداری از 
نیروگاه ها، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، اخذ تسهیالت ریالی 
و ارزی از بانک ها و مؤسسات خصوصی و دولتی جهت شرکت، انجام امور بازرگانی 

 مدت شرکت: نامحدود
 مرکز اصلی شرکت: همدان شهرک شهید بهشتی هیجده متری شهدای جهاد 
دوازده متری فدک کوچه حکیم پ549 طبقه دوم کدپستی6514878585 

 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000ریال می باشد.
اولین مدیران شرکت: 1- آقای محسن ریحانی فالحیه عضو اصلی هیئت مدیره 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1829023225 ساکن 
ش��هرک ش��هید بهش��تی 18 متری ش��هدای جهاد 12 متری فدک ک حکیم 
پ549 طبق��ه دو دارن��ده 990/000ریال سهم الش��رکه. 2- آقای علی ریحانی 
فالحیه عضو اصلی هیئت مدیره به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
3860660799 س��اکن شهرک ش��هید بهشتی 18 متری ش��هدای جهاد 12 
مت��ری فدک ک حکی��م پ549 طبقه دو دارنده 10/000 ریال سهم الش��رکه 
برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند. 3- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها و اوراق عادی 
عقود اسالمی با امضا محسن ریحانی فالحیه همراه با مهر شرکت معتبر است.

اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسین هاشمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 121 به شرح دادخواست به کالسه 138/93/ش ح1 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرید هاشمی فرزند غالمرضا 
به ش��ماره شناس��نامه 165 در تاری��خ 1393/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- س��ودابه گلشن فرزند امیر به شماره شناسنامه 177 متولد 1331 صادره از سمیرم 
)مادر متوفی( 2- مریم هاش��می فرزند رضاقلی به ش��ماره شناسنامه 36 متولد 1367 صادره از سمیرم )همسر 
متوفی( 3- زینب هاش��می به شماره شناسنامه 120/032318/1 متولد 1388 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 

4- آیدا هاشمی به شماره شناسنامه 120/036690/5 متولد 1392 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( والغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

علیرضا رفیعی- قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرمخواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کرامت اهلل رهبر فرزند ش��یرعلی به ش��ماره شناس��نامه 9153 به شرح دادخواست به کالسه 
139/93/ش ح1 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان محمداس��ماعیل بهرامی��ان فرزند عیدی محمد به ش��ماره شناس��نامه 2650 در تاریخ 
1374/8/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- جمش��ید بهرامیان به شماره شناس��نامه 5017 متولد 1314 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 
2- جهان بخش بهرامیان به ش��ماره شناس��نامه 72 متولد 1316 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 
3- تاجماه بهرامیان به ش��ماره شناس��نامه 7499 متولد 1334 صادره از س��میرم )فرزند متوفی( 
4- صفیه بهرامیان به ش��ماره شناس��نامه 8090 متولد 1339 صادره از س��میرم )فرزند متوفی( 
5- مهرداد بهرامیان به ش��ماره شناس��نامه 154 متولد 1337 صادره از س��میرم )فرزند متوفی( 
2122 متولد 1343 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 7-  6
حمزه بهرامیان به شماره شناسنامه 115 متولد 1352 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 8- اقلیما 
بهرامیان به شماره شناسنامه 31 متولد 1336 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 9- عیسی بهرامیان 

به شماره شناسنامه 91 متولد 1319 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
علیرضا رفیعی- قاضی شورای 

حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

آقای حیدر ش��هرت علی پناه نام پدر عباس بشناس��نامه 3667 صادره از بدره 
درخواس��تی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم 
مرحوم عباس ش��هرت علی پناه بشناس��نامه 1423 صادره دوس��تان در تاریخ 
1380/11/30 در س��ربندر فوت ورث��ه اش عبارتند از: 1- حیدر علی پناه فرزند 
عب��اس به ش ش 3667 صادره از بدره 2- حش��مت علی پن��اه فرزند عباس به 
ش ش 4106 صادره از بدره 3- فرهاد علی پناه فرزند عباس به ش ش 5 صادره 
از بدره 4- احمد علی پناه فرزند عباس به ش ش 3668 صادره از بدره به عنوان 
پسران متوفی 5- صیفیه علی پناه فرزند عباس به ش ش 2766 صادره از بدره 
6- فرنگیس علی پناه فرزند عباس به ش ش 3666 صادره از بدره 7- ش��ازنان 
علی پن��اه فرزند عباس به ش ش 2468 صادره از بدره 8- زینب علی پناه فرزند 
عب��اس به ش ش 35 صادره از ب��دره 9- فرزانه علی پناه فرزند عباس به ش ش 
9ص��ادره از بدره 10- کافیه علی پناه فرزند عب��اس به ش ش 3289 صادره از 
ب��دره به عنوان دختران متوفی 11- جمیله خس��روی فرزند کریم به ش ش 4 

صادره از بدره به عنوان همسر متوفی و الغیره.
 اینک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
آگه��ی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف دادگاه عمومی 
بندر امام خمینی)ره( -خندانی

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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به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/7/27 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای مه��رداد صمیم��ی ب��ه کدمل��ی 0063135213 به 

نمایندگی از ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیش��ان به شناسه 

ملی 10102770018 بجای آقای محمد حس��امی کرمانی 

با کدملی 0859274934 به سمت عضو هیئت مدیره برای 

بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهر پویا تمدن 
سهامی خاص به شماره ثبت 364547 

و شناسه ملی 10104098711

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

 براب��ر رای ش��ماره 139360309001009386 مورخ��ه 8 1393/8/1 کالس��ه 
139211440900100479 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
قزوی��ن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عل��ی آقامحمدی فرزند ابوالفتح 
بشماره شناس��نامه 236 کد ملی 5599429210 صادره از ضیاءآباد در سه دانگ 
مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150 متر مربع باقیمانده پالک 5 
اصلی واقع در بخش 5 قزوین خریداری از مالک رس��می آقای غالمحس��ن آقاسی 
مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ب��ه مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 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 س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/9/4                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/9/23

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1393/2/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال تا تاریخ 1395/2/16 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای س��یدکورش حدادی به شماره ملی 0062603981 و 
خانم فاطمه اسدزاده ش��یرکوهی به شماره ملی 2595766414 و آقای آرش 

تقی پور منافی به شماره ملی 0071202307
2- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

3- آقای محمد رضائی به شماره ملی 2659836515 به عنوان بازرس اصلی و 
آقای عباس رضائی به شماره ملی 2659247447 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت خانه گستر 
مارلیک شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 9612 و شناسه ملی 10720226990

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  1393/2/20تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

1- خانم فاطمه اسدزاده ش��یرکوهی به شماره ملی 2595866414 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای آرش تقی پور منافی به شماره ملی 0071202307 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدکوروش حدادی به شماره ملی 

0062603981 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
ح��ق امض��ای کلیه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و 
سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای فاطمه اسدزاده شیرکوهی 

)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت خانه گستر 
مارلیک شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 9612 و شناسه ملی 10720226990

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئین نام�ه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره 139360309001010467 مورخ��ه 1393/9/3 کالس��ه 
1391114409001001787 هیئ��ت اول/دوم موض��وع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین محمدعلی ها 
فرزند رمضان بش��ماره شناسنامه 4 کد ملی 4323927894 صادره از قزوین در 
یک باب س��اختمان به مساحت 334/93 مترمربع پالک 5 اصلی واقع در قزوین 
بخش 5 خریداری از مالک رس��می مش��اعی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص 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 تسلیم و 
پس از اخذ رسید، 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: 1393/9/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/8
حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئین نام�ه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره 139360309001007210 مورخ��ه 1393/7/3 کالس��ه 
1391114409001002207 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم حمیدی حصاری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 889 کد ملی 5889359185 صادره از قزوین 
در یک باب س��اختمان به مس��احت 120/25 مترمربع پالک باقیمانده 5 اصلی 
واقع در قزوین بخش 5 خریداری از مالک رس��می آقای ابوطالب آغاسی محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 
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 نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/9/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/8
حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئین نام�ه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره 139360309001010289 مورخ��ه 1393/9/2 کالس��ه 
1391114409001000357 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قزوین تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آق��ای علیجان پروازه فرزند 
بندعلی بش��ماره شناس��نامه 2 کد ملی 4323662866 صادره از قزوین دریک 
باب ساختمان به مساحت 127/05 مترمربع پالک 15 فرعی از 14 فرعی از 36 
اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از مالک رسمی آقای ذبیح اله مرادخانی 
محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته 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 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: 1393/9/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/8
حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئین نام�ه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره 139360309001011015 مورخه 1393/9/11 کالس��ه 
1391114409001002208 هیئ��ت اول/دوم موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  عباس رضایی 
ناوه فرزند عزیز اله بش��ماره شناس��نامه 177 کد ملی 5949369685 صادره از 
رودبار در یک باب س��اختمان به مس��احت 86/86 مترمربع باقیمانده پالک 5 
اصل��ی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از مالک رس��می آقای عبدالحس��ین 
نوروزی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 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: 1393/9/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/8
حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

اداره کل نوس�ازی، توس�عه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان در 
نظر دارد خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس س��طح اس��تان را از طریق مناقصه عمومی 
ی��ک مرحله ای خریداری نماید. عالقه مندان به ش��رکت در مناقص��ه می توانند جهت 
خری��د اس��ناد مناقصه و دریافت مش��خصات فنی اقالم از تاری��خ درج آگهی به مدت 
یک هفته با در دس��ت داش��تن معرفی نامه و فیش بانکی به مبلغ 300/000 ریال به 
شماره حس��اب 2170092691001 بانک ملی ش��عبه خزانه به دستگاه مناقصه گزار 
زاهدان- کوی قدس- خیابان شهید چمران اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

استان- واحد قراردادها و یا به سایت:
نوس��ازی  پورت��ال   )WWW.nosazimadares.ir, WWW.iets.mporg.ir(
مدارس اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان مراجعه نماین��د. مبلغ تضمین ش��رکت در 
مناقصه طبق جدول ذیل در هر ردیف که به صورت وجه نقد به حس��اب ش��ماره سیبا 
2173062611003 بان��ک ملی زاهدان واریز یا ضمانتنامه بانکی که برای مدت س��ه 
ماه از تاریخ فروش اس��ناد تا آخرین مهلت تس��لیم پیشنهادها معتبر و تا مدت سه ماه 

دیگر نیز قابل تمدید باشد.
ضمناً تاریخ تحویل اس��ناد تا پایان وقت اداری 93/10/14 و تاریخ بازگش��ایی پاکات 

مورخ 93/10/15 اعالم می گردد.
خری�د تجهی�زات هوشمندس�ازی و ف�ن آوری مورد نی�از م�دارس ابتدایی، 

راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای و کار و دانش سطح استان

خری�د تجهیزات م�ورد نیاز م�دارس ابتدای�ی، راهنمایی، متوس�طه، فنی و 
حرفه ای، کار و دانش و شبانه روزی سطح استان

آگهی فراخوان مناقصه 
اداره کل نوسازی مدارسعمومی نوبت )اول(

استان سیستان و بلوچستان

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان سیستان و بلوچستان

مبلغ کلتعدادعنوان پروژهردیف
برآورد)ریال(

مبلغ 
تضمین)ریال(

1003/000/000/000150/000/000دستگاه کپی1
403/000/000/000150/000/000دستگاه تکثیر اتوماتیک2
2001/000/000/00050/000/000چاپگر3

7/000/000/000350/000/000جمع

مبلغ کلتعدادعنوان پروژهردیف
برآورد)ریال(

مبلغ 
تضمین)ریال(

2003/400/000/000170/000/000کامپیوتر با متعلقات کامل1
50625/000/00031/250/000ویدئو پروژکتور2
50725/000/00036/250/000برد هوشمند3

4/750/000/000237/500/000جمع

موضوع فروش انواع کابل های مازاد شرکت 
مخابرات استان تهران

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت ش��رکت مخابرات استان 
تهران WWW.TCT.IR مراجعه فرمائید.

شرکت مخابرات استان تهران 
)سهامی خاص(

آگهی مزایده عمومی 
 شماره 10/ت/93

شرکت مخابرات استان 
تهران 

روابط عمومی 
شرکت مخابرات استان تهران


