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مقیم  آمریکایــی  نیــروی  ســربازان  غالبا   
اراک به دبســتان های دخترانه داخل شــده 
و باعــث وحشــت دانش آموزان می شــوند.

تاکنون چندین مرتبه است که افسر و افراد نیروی 
آمریکا با افراد ژاندارمری گروهان اندیمشک این 
معامله نموده و حتی افراد را به قســمی زده اند 
که ســخت مجروح و تحت مداوا قرار گرفته اند.

در منابع و اسناد گوناگون درباره رفتار و حرکات ناشایست و متجاوزانه 
ســربازان ارتش های بیگانه که شهرهای ما را اشــغال کرده بودند، مطالب 
تکان دهنده ای آمده است، از جمله خاطرات ناصر نجمی که درباره آن روزهای 

تلخ اشغال چنین   می نویسد:
»... سربازان آمریکایی در اکثر کافه تریاها و بارهای متعدد خیابان های 
الله زار و اســامبول ضمن باده گســاری به اعمال ناهنجار و شرم آور به 
اتفاق زنان بدنام دســت می زدند. بــه طوری که کمتر خانواده های محترم 
تهرانــی رغبت می کردند که حتی برای خریــد مایحتاج و لوازم زندگی از 

آنجا عبور کنند...« ۲۰۸ 
مزاحمت سربازان آمریکایی در مدارس دخترانه اراک

از جمله مزاحمت های فوق در مدارس دخترانه اراک و توســط سربازان 
آمریکایی اتفاق می افتد. سربازان آمریکایی با ورود به مدارس دخترانه، باعث 
ترس و وحشت و تشویش بچه ها شدند، ضمن اینکه با حرکات وحشت آور 

گردشکار نهایي پرونده متهم 
محمدرضا مقیسه 

بیوگرافي متهم:
نام و نام خانوادگي: محمدرضا 
مقیســه، نام پدر: محمد، شماره 
تولد:  تاریخ  شناسنامه: 163۲5، 
134۰، تحصیات: دیپلم، شغل: 
روزنامه نــگار، متأهل و داراي 4 
فرزند، فاقد ســابقه محکومیت، 

سابقه در اسناد: ندارد.
برگزاري  از  نامبرده پــس 
انتخابــات، در جریان حوادث 
پیش آمده و دستگیري تعدادي 
از عناصر ستاد موسوي، به صورت 
فردي، پیگیري هایي را در رابطه 
با آزادي ایشــان و رســیدگي 
به امــور خانوادهــي زندانیان 
انجام مي دهد. با تشکیل دفتر 
پیگیري امور زندانیان انتخابات 
توسط دو نامزد شکست خورده 
در انتخابــات )آقایان کروبي و 
موســوي(، وي توسط علیرضا 
بهشــتي وارد این دفتر شده و 
دفتر  به عنوان مســئول  عمًا 
مي گردد.  منصــوب  پیگیري 
دفتر مذکور داراي ســه بخش 
بوده که عبارت بودند از: بخش 
معاضدات حقوقي با مسئولیت 
دکتر امیــر ارجمندي، بخش 
معاضدات مالي با مســئولیت 

دکتــر حســن عابدجعفري و 
بخش معاضــدات درماني که 
فاقد مســئولیت خاص بوده و 
متهم امورات این بخش را نیز 

انجام مي داده است.
پس از تشکیل دفتر پیگیري 
)در دفتر کار صدیقه وســمقي( 
شــماره تلفــن آن را از طریــق 
بیانیه هاي متعدد اعام و مراجعات 
دفتر به صورت تلفني و حضوري 

صورت مي پذیرفت.

اتهامات
لیست  ارائه  و  تهیه  الف( 
نفر کشته شده  دروغین 72 

در حوادث انتخابات
علي رغــم این کــه در بیانیه 
اولیه دفتر پیگیري امور زندانیان 
انتخابــات، هــدف از تشــکیل، 
پیگیري امور افراد بازداشت شده 
و تعقیــب روند پرونــده قضایي 
آنان عنوان گردیده است. متهم 
مبادرت به تهیه فهرستي از افراد 
به اصطاح کشته شده مي نماید 
که در نهایت تحت عنوان اسامي 
7۲ نفر از کشته شدگان حوادث 
انتخابــات توســط مســئولین 
کمیته پیگیري )آقایان بهشتي و 
الویري( اعام و در مصاحبه هاي 
مختلــف مطرح مي شــود. این 
فهرست توسط متهم براي برخي 
نمایندگان مجلس شوراي اسامي 
از جمله آقاي کاتوزیان نیز ارسال 
مي گردد. متهم درخصوص علت 
ورود به موضوع کشته شــدگان 

چنین عنوان نمود:
»... علت اضافه شدن موضوع 
کشته شــدگان را بایــد از آقاي 
الویري و آقاي بهشتي سؤال کنید. 
من فقط پیگیر دســتورات آنها 
بودم و در این رابطه چیز دیگري 

نمي دانم...«. )جلسه سیزدهم(

تهیه و انتشار اسامي 7۲ نفر 
از کشته شــدگان حوادث پس از 
انتخابات موجب هجمه تبلیغاتي 
گســترده بر علیه نظام گردید و 
با عنایت به اعام رســمي تعداد 
کشته شــدگان )حدود 3۲ نفر( 
توسط نظام، این شائبه را نزد افکار 
عمومي داخــل و خارج به وجود 
آورد که نظام قصد پنهان نمودن 
تعداد واقعي کشته شدگان را دارد. 
متهم درخصوص نحوه تنظیم و 

انتشار این اسامي اظهار داشته:
در  اسامي کشته شدگان   ...«
مرحلــه اول فکر مي کنم 69 نفر 
بــود و در مرحله دوم به 7۲ نفر 
افزایش یافت...«. )جلسه چهارم(

وي در همیــن رابطه عنوان 
نموده:

»... مــن این لیســت را در 
الویري و بهشــتي  اختیار آقاي 
قــرار دادم نه جــاي دیگر و اگر 
براي مجلس هم فرســتاده ام به 
دســتور آقاي الویري و بهشتي 
بوده است. اگر آنها اعام کرده اند 
به من چه ارتباطي دارد؟ عقل من 
نرسید! آنها که افراد تحصیل کرده، 
فهمیده و دنیادیــده اي بودند و 
قــدرت تحلیــل از عواقب آن را 
داشتند، چرا این کار را کردند...«. 

)جلسه چهارم(
متهم درخصوص انگیزه ارائه 
اسامي کذب 7۲ نفر کشته شده 

اقرار نموده:
»... مــن در انتقال لیســت 
اگر اشــتباه کــرده باشــم باید 

این  که  نهایــي  کنترل کننــده 
دو بزرگــوار بوده اند، نباید کمي 
دقت مي کردنــد؟ واهلل من قصد 
خافي نداشتم. یعني عقلم به این 
کارها نمي رسد. اکنون که با این 
مي فهمم  مواجه شده ام  سؤاالت 
که چقدر نفهم و ساده لوح بوده ام 
و چقدر نسنجیده عمل کرده ام... 
خــدا به خاطر این ســاده لوحي 
و اشتباه مرا ببخشد و همین جا از 
اقدام ســاده لوحانه و نسنجیده ام 

عذرخواهي مي کنم...« )جلســه 
چهارم(

متهــم در همین رابطه اقرار 
نموده:

»... در مــورد ارائه لیســت 
کشته شدگان قرار بود تحقیقات 
صورت بگیــرد. کیفیت و نحوه 
تحقیق و جمع بندي آن را قبًا 
در اوراق قبلي مشروح گفته ام. به 
بهشت زهرا مراجعه کردم که با 
آقاي رضائیان براساس هماهنگي 
آقاي الویــري از آقاي رضائیان 
کمك بگیرم. پیگیري این موضوع 
را آقاي الویري از من خواســته 
بود )چون آقایان که وقت چنین 
کارهایي را ندارند. معموالً بزرگان 
فقط تصمیم مي گیرند و دستور 
مي دهند( لذا من ســاده لوح در 
مراجعه به بهشــت زهرا وقتي 
نتوانســتم آقاي رضائیان را پیدا 
کنم، با قبرهاي بینام و تازه دفن 
شده مواجه شدم و از روي ظن 
و کنجکاوي شــماره هاي جواز 
دفن قبرها را یادداشــت کردم 
و در نهایت ســادگي و صداقت، 
موضــوع مشــاهداتم را تلفني 
در اختیــار آقاي الویــري قرار 
دادم که متأسفانه آقاي الویري 
بعد از دریافت شــماره هاي یاد 
شــده، آن را از طریق مصاحبه، 
اعــام عمومي کرد. اینك تاوان 
مصاحبه ایشــان و بازتاب و آثار 
تخریبــي و پیامدهاي آن را من 

دارم مي پردازم...«.
اعام اســامي کشته شدگان 
تبعات  بــروز  ضمن  دروغیــن، 
ادعــاي  موجــب  مورد اشــاره، 
سازمان هاي حقوق بشر بین المللي 
مبني بر »ناپدیدشدگان اجباري« 

در آینده خواهد شد.

من قصد خالفي نداشــتم. یعني عقلم به این 
کارها نمي رسد. اکنون که با این سؤاالت مواجه 
شــده ام مي فهمم که چقدر نفهم و ساده لوح 
بــوده ام و چقدر نســنجیده عمــل کرده ام.

 در نهایت ســادگي و صداقــت، موضوع مشــاهداتم را تلفني در اختیار 
آقاي الویــري قرار دادم که متأســفانه آقــاي الویري بعــد از دریافت 
شــماره هاي یاد شــده، آن را از طریــق مصاحبه، اعــالم عمومي کرد.

وقتیاشغالگرانآمریکایی،نظامیانایرانیراکتکمیزدند
۴۳    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

از تکرار این عملیات اقدامات الزم و موثری مبذول فرمایند. از نتیجه، وزارت 
کشور را مستحضر فرمایند.

وزیر کشور 
رئیس اداره سیاسی۲۰9

اقدامی علیه تعرض آمریکاییان به مدارس دخترانه به عمل نیامد
در سند زیر آمده است که شکایات و درخواست ها و اقدامات قانونی علیه 
تعرض نظامیان آمریکایی به مدارس دخترانه، به جایی نرســیده و کسی یا 

فردی در هیچ موقعیت قانونی یا فراقانونی پاسخگو نیست.

نسنجیدهعملکردم،عذرخواهم
پشیمانی مسئول کمیته زندانیان موسوی پس از تحمیل هزینه های فراوان به نظام:

وزارت کشور
ژاندارمری کل کشور 

شماره ۲5۸3-مورخه ۲3/6/15
گزارش 

محترما معروض می دارد طبق گزارش شماره 1996-۲3/5/11 گروهان 
پنجم  اندیمشــك در تاریخ ساعت ۸/5 یك نفر افسر آمریکایی ستوان دوم 
لورهایت نام افسر سیاسی نیروی آمریکا به اطاق دفتر گروهان اندیمشك وارد، 

از استوار دوم اروسی می پرسد: اسم شما چیست؟
استوار مزبور اظهار می کند اسم مرا برای چه می خواهید؟ بدون مقدمه 
سیلی به صورت اروسی می زند. در این موقع دو نفر گروهبان دیگر )تیموری 
و یار محمدی( در دفتر حضور داشتند، به آنها امر می کند که از دفتر خارج 
شوید و قصد داشته استوار مزبور را کاما کتك بزند. استوار مزبور می خواسته 
از اطاق خارج شود، مشارالیه را گرفته به قسمی که لباسش پاره می شود و 

قرارا به ایستگاه می رود...تاکنون چندین مرتبه است که افسر و افراد نیروی 
آمریکا با افراد ژاندارمری گروهان اندیمشك این معامله نموده و حتی افراد را 

به قسمی زده اند که سخت مجروح و تحت مداوا قرار گرفته اند...۲11
حمله سربازان آمریکایی

 به دو پاسبان ایرانی به قصد ربودن اسلحه آنان
در ســند ذیل از ســوی کفیل شهربانی کل کشــور گزارش شده که 
پاسبان های ایرانی از سوی 3 سرباز آمریکایی مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
به قصد اینکه اسلحه آنها را سرقت کنند. دو پاسبان یاد شده مقاومت کرده 

و مجروح و مضروب می شوند. 
سند:

اداره کل شهربانی 
به تاریخ ۲3/4/15

شماره ۲۲71۸
وزارت کشور 

گزارش شماره ۲61۰-۲3/3/31 شهربانی آبادان. ذیا معروض می گردد:
شهربانی خرمشهر گزارش می دهد که در ساعت ۲4 روز ۲3 ماه جاری 
بعد از اعزام پست به محل، توفیق پاسبان درجه 3 شماره 4۸ مراجعت ننموده 
و نیم ساعت تاخیر می کند. برای معلوم نمودن علت تاخیر، حضیر پاسبان، 
درجه 1 شماره 1۰ به محل رفته، به فاصله کمی صدای داد و فریاد بلند شده، 
پاسبان های شماره ۲۲-19-37 به محل اعزام گردیده، در مراجعت به اتفاق 
سرپاسبان 3 زاده شیرازی و پاسبان شماره 1۸ مامور گشت، حضیر پاسبان 
را مجروح و خون آلود به اتفاق یك نفر ســرباز آمریکایی که او نیز دهنش 
خون آلود بوده به شهربانی آورده، حضیرپاسبان گزارش داد که من در قطعه 
5 به پاســبانی که تاخیر کرده بود مصاف شده، به اتفاق به طرف شهربانی 
می آمدیم که دفعتا سه نفر سرباز سیاه پوست آمریکایی به طرف ما حمله ور 
شده و یکی از آنها با آهنی که در دست داشت به سر من زد، من به زمین 
افتادم، مشــارالیهم والتر شماره 719۸ و یك خشاب محتوی 7 تیر فشنگ 

از کمر من بازنموده اند. پاسبان شماره 4۸ اظهارات او را تصدیق کرده و...
کفیل شهربانی کل کشور 

پاسیار سیف۲1۲

صفحه 6
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۴

تصویر بازجویی از یک سرباز ایرانی توسط افسران انگلیسی

۱۰   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

سند:
وزارت کشور

تاریخ ۲۲/4/6
شماره 1666

محرمانه
فرمانداری اراک

به طوری که اطاع رســیده غالبا سربازان نیروی آمریکایی مقیم اراک 
به دبستان های دخترانه داخل شده و باعث وحشت دانش آموزان می شوند 
و با اینکه اداره فرهنگ محل موضوع را به فرمانداری گزارش داده، تاکنون 
اقدامی به عمل نیامده است. تفصیل چیست و چرا تاکنون موضوع را گزارش 

نداده اند؟ ۲1۰
حمله و ضرب و شتم سربازان و درجه داران ایرانی

زورگویی و اجحاف و تحقیر افراد نیروهای نظامی و انتظامی ایران از سوی 

نیروهای اشــغالگر یکی از کارهای عادی و متداول بود که در جهت تخریب 
روحیه و هویت و شخصیت یك ارتش شکست خورده و تسلیم شده، نوعی 
تیر خاص به شــمار می آمد. سند زیر هنوز پس از گذشت 74 سال، خون 
و غیرت هر ایرانی را به جوش می آورد که چگونه یك افسر بیگانه و اجنبی 
به خود جرآت می دهد پس از تجاوز به خاک یك کشــور و لگد مال کردن 
و  اشــغال ســرزمین آن، افراد نظامی و انتظامی آن کشور را با ضرب و شتم 
تحقیر کند آن هم تحت عنوان پیمان سه گانه که امثال انگلیس و آمریکا به 
نام قرارداد مودت به ایران تحمیل کردند. سند زیر نمونه ای از برخورد افراد 

ارتش های متفقین با سربازان و افسران و درجه داران ایرانی است.
ضرب و شتم یك درجه دار ژاندارمری توسط افسر آمریکایی در اندیمشك

سند:

مانند با لگد به در مدرسه کوبیدن یا سر و صدای زیاد و داد و فریاد به این 
وحشــت و ترس می افزودند. در سند زیر رئیس اداره سیاسی وزارت کشور، 
مســتاصل از اینکه شکایت این مزدوران افسارگسیخته را به کدام مرجع و 
ملجاء ببرد، از وزارت امور خارجه درخواســت می کند که برای جلوگیری از 
تکرار چنین صحنه هایی با مقامات صاحیت دار صحبت کرده و سعی کنند 

آمریکایی ها را قانع نموده که به مدارس کاری نداشته باشند!!
سند:

وزارت کشور
تاریخ ۲۲/4/6
شماره 1666

محرمانه
وزارت امور خارجه 

به طوری که اطاع رسیده سربازان آمریکایی در اراک غالبا به دبستان های 
دخترانه داخل شده باعث وحشت دانش آموزان می شوند. اخیرا دو نفر از آنها 
به دبستان 17 دی رفته، مقداری سنگ به داخل اتاق ها  انداخته اند. کودکان 
می خواستند که از ترس خود را از پنجره پرتاب کنند و دو نفر دیگر هم به 
دبستان منوچهری رفته و مدتی باعث تشویش و اضطراب نوآموزان گردیده اند 
و در موقعی که دبستان بسته است با لگد درب آن را از پاشنه در می آورند. 
تصدیق خواهند فرمود این نوع حرکات وحشیانه تاکنون سابقه نداشته و این 
قبیل تظاهرات و عملیات از طرف ســربازان نیروی آمریکایی بینهایت مورد 
تاسف است. متمنی است با مذاکره با مقامات صاحیت دار برای جلوگیری 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ســاخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیك 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصوص انسان و دام- واردات و صادرات، خرید و فروش و تولید 
انواع محصوالت مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های داروئی 
و رژیمی، آرایشی و بهداشتی، کلیه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، 
محصوالت دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن محصوالت و صادرات 
محصوالت و سایر فعالیت های بازرگانی- اخذ نمایندگی شرکت های 
خارج از کشــور و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشــور- 
شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ اعتبار از مؤسسات و 
بانك های دولتی و خصوصی- مطالعات و تولید محصوالت کشاورزی 
ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشــاورزی- مشــاوره 
و زمینه ســازی فروش اختراعات و اکتشــافات داخلی- برگزاری 
کارگاه های آموزشی و همکاری در برگزاری همایش ها و کنگره ها 
در زمینه های علمی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجــع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 1۲ فروردین- بن بست فتوره 
چی- پاک ۲- طبقه اول- کد پســتی 131695593۸ سرمایه 
شــخصیت حقوقی: 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشــرکه شرکا: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی 
۲1۲۲71۸3۰7 دارنده 5۰۰۰۰۰۰ ریال خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی ۲43۲۸۲5535 دارنده 5۰۰۰۰۰۰ ریال اولین مدیران: 
خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی ۲1۲۲71۸3۰7 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی ۲43۲۸۲5535 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چك، سفته، 
بروات و قراردادها به امضاء فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر 
شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ ۱۳۹6/۴/۱۲ به شماره ثبت 5۱۱۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰688۰۰۷5

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/۰4/۲5 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای 

ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی به شــماره ۰۰43۲657۸۲ 

نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بین المللی محصوالت پارس شناســه 

ملی 1۰1۰۲۲۲۰۸9۸ به ســمت رئیــس هیئت مدیــره- آقای حمید 

عباسی بنهنگی دارنده کدملی به شماره ۰7۰۰۲144۲9 نماینده شرکت 

تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی 14۰۰46۸6193 به سمت 

نائب رئیس  هیئت مدیــره- آقای مرتضی صبــاغ زاده دارنده کدملی به 

شماره ۰9316375۰3 نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان 

شناســه ملی 14۰۰49۲۸۸45 به ســمت عضو هیئت مدیــره - آقای 

صادق عباســی بنهنگی دارنــده کدملی  به شــماره ۰69۰۰7۲619 به 

ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای 

مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو 

عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یك عضو هیئت مدیره 

باتفــاق امضای یك نفر از بین آقای محمدرضا بخشــی زاده دولت آبادی 

بــا کدملی ۰۰45۰۲4۰57 به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا 

جعفریان با کدملی ۰3۲3661599 به ســمت مدیر امور اداری همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 

یك از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر 

اســت. آدرس مرکز اصلی شــرکت از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 

خیابان مایری پورغربی، پاک5۰، واحد 1۰، کدپستی 1579644933 

به آدرس: تهران، خیابان شــهید دکترمفتح، بعد از سمیه، خیابان نیك ، 

پاک ۲7، طبقه همکف کدپستی: 15۸1۸77463 تغییر یافت. 

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴88۲۹6 و شناسه ملی ۱۴۰۰5665۲۱۰ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/1/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدنقی مهربابک به شماره ملی 
2595593862 و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی 0069399476 
به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰5 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱8686۷۲

بانو قسیمه شــهرت چعبی نام پدر جراح به شناسنامه 35762 صادره از ـــ 
درخواستی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
فرزندم مرحوم جالل شــهرت فاضلی به شناســنامه 186 صادره آبادان در 
تاریخ 97/9/14 در بندر امام خمینی)ره( اقامتگاه ــــ فوت ورثه اش عبارتند 
از: 1- متقاضی قسیمه چعبی فرزند جراح به ش.ش 35762 صادره از آبادان 

مادر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تــا هرکس اعتــراض دارد یا وصیت نامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهی صادر و هر 
وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(  
وحید خندانی

کالسه پرونده: ۱۰۱8/۹۷970424 ح شآگهی حصر وراثت
آگهی حصر وراثت 

بانو ماهتاب شــهرت کیهانپــور نام پدر بارونی بشناســنامه 224 صادره از 
بویراحمد درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که فرزندم مرحوم مصطفی شــهرت غالمی بشناســنامه 100 صادره 
بهبهان در تاریخ 97/6/26 در زیــدون اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش 

عبارتند از متقاضی: 1- ماهتاب کیهانپور به ش ش 224 مادر متوفی
2- یلدا غالمی به ش ش 1811081959 متولد آبادان دختر متوفی

3- یکتا غالمی به ش ش 1850741654 متولد بهبهان دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
مدیر دفتر شعبه دو شورای حل اختالف بهبهان

136۲

133۰

آقای نصرت اله نجفی با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 32 همدان برابر وارده 28266 / 97 - 97/10/5 مدعی اســت که 
یک جلد ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  1/15587 واقع 
در حومه ســه که به نامش ذیل ثبت 38568 صفحه 4 دفتر 241 ســابقه 
ثبت دارد برابر ســند رهنی 68204 - 83/6/1 دفترخانه 4 همدان نزد بانک 
مســکن وثیقه قرار دارد و به علت سهل انگاری مفقود گردیده. لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود 
تا هر کســی مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اســناد و امالک 
مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض خود را 
کتبًا تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا 
در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نگردد ســند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
علی زیوری حبیبی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه ۱ شهرستان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت

3791 م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای تیمور مرادی قلی فرزند یداله

خواهان آقای حمیدرضا فروغی راد و قدرت پرهام دادخواســتی بــه طرفیت خوانده آقای تیمور مرادی قلی به 
خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986420400393 شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 08:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک - روح اله عدالت خواه

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت گیالن سنگ شکن)مسئولیت محدود( به شماره ثبت 86۷۳۱ 

و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۳۰۹۴
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گیالن سنگ شکن)مسئولیت محدود( یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که راس 
ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/2 به نشانی تهران دهکده المپیک شهرک گلستان 
بلوار گلها کوچه بنفشــه شــرقی اول پالک 4 واحد اول با کد پســتی 1494815183 تشکیل 
می شود حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- سایر موارد 
نایب رئیس هیئت مدیره

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 115 آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشــار این 
آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار متهم محمدحسین رحیمی فرزند احمد به 
اتهام خیانت در امانت که به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده است احضار 
می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از اتهام 
منتسبه در پرونده کالسه 961142 شعبه هفتم دادیاری اندیمشک موضوع شکایت آقای رسول 
بهرامی فارســانی از خود دفاع نماید و اال در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه 

دادیاری تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد کرد.
دادیار شعبه هفتم دادسرای اندیمشک - علی پورالوار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای حسینعلی موالیی راد فرزند

خواهان آقای علی آزادی اصل دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای حســینعلی موالیی راد به خواسته تایید 
فسخ قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986420400360 شعبه 4 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اندیمشــک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ســاعت 9:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک 
روح اله عدالت خواه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ابراهیم ســربندی باســتناد  استشــهادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت نوبت اول بــه این اداره مراجعه کرده، 
مدعی هستند یکبرگ سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
تحت پالک 1542 فرعی از 1954 اصلی واقع در بخش 12 ثبت اراک شهرســتان 
تفرش که متعلق به مشارالیه می باشد بعلت جابجایی مفقود گردیده با بررسی دفاتر 
امالک مشــخص گردید که سند مالکیت بشــماره مسلسل 120498-ب 96 بنام 
مشــارالیه صادر و تســلیم، و امالک بیش از این حکایتی ندارد، لذا باستناد تبصره 
1 اصالحــی مــاده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبــت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود باشد بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 97/10/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش- جواد حیدری

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم نازار خیر آبادی دارای شناسنامه شماره 3839150442- 512 به شرح دادخواست به 
کالسه 8/971251 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان عبداله خیرآبادی به شناسنامه 406-3839075572 در تاریخ 1396/10/26 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
مشروحه ذیل: 1- شکر اله خیرآبادی ش ش 342 ت ت 1341/7/3 کدملی 3839148626 
پســر متوفی 2- یداله خیرآبــادی ش ش 424 ت ت 1343/6/10 کدملی 3839149568 
پســر متوفی 3- شریفه خیرآبادی ش ش 314 ت ت 1337/4/10 کدملی 3839148375 
دختر متوفی 4- عزیزه خیرآبــادی ش ش 425 ت ت 1348/4/3 کدملی 3839149576 
دختر متوفی 5- گلبهار خیرآبــادی ش ش 443 ت ت 1350/1/1 کدملی 3839149754 
دختر متوفی 6- نازار خیرآبــادی ش ش 512 ت ت 1355/10/1 کدملی 3839150442 

دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ اجرائیه 
طبق ماده ۱8 آئین نامه

 اجرای اسناد رسمی الزم االجرا
بدین وسیله به آقای فرهاد حسنی فرزند چراغعلی به شماره ملی 0621007609 به 
آدرس اراک- خیابان طالقانی- کوچه قادری- پالک 10 ابالغ می شود که بانک 
اقتصاد نوین شعبه اراک به استناد قرارداد 4977818-1393/12/24 جهت وصول 
مبلــغ 660000000 ریال تــا تاریخ 97/6/26 به انضمــام روزانه مبلغ 330555 
ریال خســارت دیرکرد به بانک اقتصاد نوین شــعبه اراک و حقوق دولتی متعلقه 
علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه 9700331 در این 
اجرا تشــکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس 
تعیین شــده در اجرائیه شناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید 
و برای این اداره هم معلوم نیســت لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 
7596-97/9/26 و مــاده 18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشــار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت 
بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد و به 

جز آگهی  مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری  م الف/535

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ابراهیم ســربندی باســتناد استشــهادیه گواهی شــده منضم به 
تقاضــای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت نوبت اول به ایــن اداره مراجعه کرده، 
مدعی هســتند یک برگ ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکدستگاه 
آپارتمان تحت پــالک 1543 فرعی از 1954 اصلی واقــع در بخش 12 ثبت اراک 
شهرســتان تفرش که متعلق به مشارالیه می باشــد به علت جابجایی مفقود گردیده 
با بررســی دفاتر امالک مشــخص گردید که ســند مالکیت به شــماره مسلســل

120496-ب 96 به نام مشارالیه صادر و تسلیم و امالک بیش از این حکایتی ندارد، 
لذا به اســتناد تبصره 1 اصالحی مــاده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشــد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تســلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.       تاریخ انتشار: 97/10/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش- جواد حیدری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ناهید کوثری همدانی با تســلیم دو برگ استشــهاد محلــی مصدق به مهر 
دفترخانه 32 همدان برابر وارده 97/28266- 97/10/5 مدعی اســت که یک جلد 
ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 1/15587 واقع در حومه سه که 
به نامش ذیل ثبت 44325 صفحه 354 دفتر 297 ســابقه ثبت دارد برابر سند رهنی 
68204 - 83/6/1 دفترخانه 4 همدان نزد بانک مســکن وثیقه قرار دارد و به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت بدین وســیله آگهی می شــود تا هرکســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت 
اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض 
خود را کتبًا تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا 
درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام 

متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
علی زیوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه یک شهرستان همدان ۳۷۹۲ م الف

آگهی حصر وراثت 
برابر محتویات پرونده کالســه 970476 شــورای حل اختالف گندمان آقای یحیی عســگری در تاریخ 97/10/12 درخواستی 
به این شــورا تقدیم داشته و توضیح داده که مرحومه خانم فاطمه عســگری گندمانی فرزند عوض به شماره شناسنامه 74 در 
تاریخ 1384/12/9 محل اقامتگاه دائمی خود واقع در شــهرکرد فوت گردیده و وراث حین الفوت متوفی عبارت اند از: 1- آقای 
عوض عســگری گندمانی فرزند محمدجان به ش ش 123 نسبت به متوفی پدر 2- خانم فرح زمانی فرزند شمسعلی به ش ش 
6299700556 نسبت به متوفی مادر 3- آقای عیسی عسگری فرزند عباسقلی به ش ش 1934 نسبت به متوفی همسر 4- آقای 
علی عســگر فرزند یحیی به ش ش 4640194870 نســبت به متوفی پسر 5- آقای محســن عسگری فرزند یحیی به ش ش 
6290010891 نســبت به متوفی پسر و به غیر از پنج نفر ورثه فوق الذکر وراث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذکور مستند به تبصره ماده 361 قانون امر حسبی در یک نوبت در محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه ای از آن مرحوم نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم دارد و اال گواهی صادر و هر 

وصیت نامه اعم از رسمی و غیررسمی که بعد از موعد مقرر ارائه شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر است.
رئیس شورای حل اختالف گندمان- بهمن کشاورز


