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ثبت و امضای ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 

1- موضوع شــرکت: تأسیس کارخانه و کارگاه جهت تولیدو 

بســته بندی انواع لفافهای چنــد الیه از جنس کاغذ و فویل 

آلومینیــوم و پلی اتیلــن و تولید فوم پلی اســتایرن )قطعات 

پالســتوفرم(، ظروف یکبار مصرف )فومی( ورق پالســتیکی 

و پلی اتیلــن و تولیــد انواع پــت و پریفورم و انــواع قطعات 

پالستیکی انواع ظروف پالستیکی انواع بطری و درب بطری 

شــامل؛ بطری دوغ، بطری آب معدنی، بطری روغن و بطری 

انواع نوشــیدنیها و سایر فیلم های پلیمری و انجام کلیه امور 

کارتن ســازی ورق و جعبه، ورنی در ابعاد مختلف، تیغ زنی، 

دایکات، ایفولوت صادراتی، ســلفون، صحافی انواع برچسب، 

جعبــه، لمینت، فــوم، نایلون، متاالیز صدفی وترســبافان و 

PVC فویل آلومینیومی، ســلفان، نایلون و نایلکس، لیبل، 

اســکرین، کلیه  اقالم غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی و 

همچنین تاسیس شــعب و دفاتر بازرگانی مرتبط با موضوع 

فعالیت شــرکت با اخذ مجوز در داخل و خارج از کشــور و 

مناطق آزاد اقتصادی جهت انجام کلیه امور بازرگانی از جمله 

واردات مواد اولیه و ماشــین آالت  ضــروری خطوط تولید و 

سایر اقالم مورد نیاز و همچنین فروش و صادرات محصوالت 

تولیــدی صادرات و واردات کلیه کاالهــای مجاز بازرگانی و 

ترخیص کاال از بنادر گمرکی ایجاد شــعب در داخل و خارج 

از کشــور با مجــوز از مراجع ذیصالح مربوطــه انجام کلیه 

امور مربوط به بســته بندی ارائه طرح و مشــاوره شرکت در 

نمایشــگاه های بین المللی شــرکت در مناقصات و مزایدات 

دولتی و بخش خصوصی انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی 

و حقوقی ایجاد شــعب و نمایندگی داخل و خارج از کشــور 

صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز اخــذ وام و اعتبار از 

کلیه بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی، دریافت تسهیالت 

از بانکها داخلی و خارجی در صــورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران خ ولیعصر جنب پمپ بنزین ساعی برج سرو ساعی ط 

18 واحد 1805 کد پستی 1433893837

ســرمایه شــرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 

ســهم 100000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم 

آن بی نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین 

طی گواهی بانکی شــماره 317 مورخ 93/10/28 نزد بانک 

ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت گردیده است 

و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شرکت:

ســلطانعلی ابراهیمی به کد ملی 1433893837 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2- احمد ابراهیمی به کد 

ملی 1433893827 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 

3- محمود ابراهیمی به کد ملی 1433893837 به ســمت 

عضــو هیئت مدیره- عضو اصلی به مدت 4- یونس ابراهیمی 

به کد ملی 6249949682 به ســمت مدیرعامل به مدت 2 

سال انتخاب گردیدند.

دارنــدگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شــرکت به امضای منفــرد آقای احمد ابراهیمی به ســمت 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک 

ســلطانعلی ابراهیمی به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره 

محمود ابراهیمی به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی 

همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و ا داری به امضای یونس 

ابراهیمی به ســمت مدیرعامل سلطانعلی ابراهیمی به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره احمد ابراهیمی به ســمت رئیس 

هیئت مدیره محمود ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره- 

عضــو اصلی هر یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

آقای حبیب اله عارف نیا به شــماره ملی 2030326135 به 

عنوان بازرس اصلی.

علی اصغر لک آزاد به شــماره ملی 2030355364 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص بسته بندی گلستان صباح سام در تاریخ 1394/3/23 
به شماره ثبت 473803 به شناسه ملی 14005004325 

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

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان 
و بلوچســتان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی 
بند )ج( مــاده 12 قانون برگزاری مناقصات نســبت 
به تجدید ارزیابــی کیفی پیمانکاران دارای صالحیت 

جهت دعوت به مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.
احداث  مناقصــه:  موضوع  مختصر  شــرح   -1
ســاختمان اصلی و جانبی قــرارگاه پلیس راه جنوب 

استان سیستان و بلوچستان
2- مبلغ برآورد اولیه: 25/028/989/692 ریال 

3- مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
مهلت دریافت اســناد تــا تاریــخ 94/6/9 به آدرس 
زاهدان- خیابان دانشــگاه- ابتدای کوی استانداری- 
اداره کل حمل و نقل و پایانه های اســتان- دبیرخانه 

کمیسیون معامالت
4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: تا 
ساعت 14 روز دوشــنبه مورخ 94/6/23 به دبیرخانه 
کمیسیون معامالت اداره کل حمل و نقل و پایانه های 

استان سیستان و بلوچستان
5- دریافت اسناد ارزیابی: از طریق مراجعه حضوری و 
http://iets.mporg.ir  یا از طریق سایت اینترنتی

6- پس از ارزیابی کیفی از حداقل دو پیمانکار دارای 
صالحیت کــه باالترین امتیاز الزم را کســب نموده 
باشــند جهت دریافت اســناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان

)آگهی دعوت به
تجدید ارزیابی کیفی 

پیمانکاران بشماره 9۴/61/1۲(

اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
سیستان و بلوچستان م الف 1159

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1393/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شذ:

- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 

تعیین شد.

سیداسماعیل جمالی کدملی 2141781061- خانم مریم شمس 

امیری کدملی 2141818648- محمدجعفر محمدپور رودبارکی 

کدملی 2248508603- سیدعلی جمالی کدملی 0062516231 

و مهدی محمدپور رودبارکی کدملی 0062530781- به سمت 

اعضــا اصلی هیئت مدیــره و آقای مهــرزاد محمدپور رودبارکی 

کدملی 80112821 00به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ـ آقای ایمان علی محمد ابراهیم به شماره ملی 00107988544 

بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانم عصمــت رجبــی ش ملی 

0036148954 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.

- ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 92 به 

تصویب رسید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب روزنامه  کثیراالنتشــار، انتخاب مدیــران، انتخاب بازرس 

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 و صنعتی کاال برق ایران سهامی 
خاص به شماره ثبت 46599 
و شناسه ملی 10100918229

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال تعیین گردیدند:

آقای علی فرنگی ساز به شماره ملی 0042153581 و خانم زهرا 

یگانه ثمر به شــماره ملــی 0042541859 و آقای عماد خلیلی 

جعفرآباد بشــماره ملی 0058465952 آقای علی فرنگی ســاز 

بســمت رئیس هیئــت مدیره و خانــم زهرا یگانه ثمر بســمت 

نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عماد خلیلی جعفرآباد بســمت 

مدیرعامل تعیین گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و بروات 

و قراردادها وعقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای علی 

فرنگی ساز منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آقای حسین جباری به شماره ملی 1262333571 بسمت بازرس 

اصلی و آقای محســن پرتوی نکو به شماره ملی 0047062258 

بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب 

بازرس، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی تابنده  سازان سهامی 
خاص به شماره ثبت 128938 و شناسه ملی 

10101722921

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

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

کالســه   1394/3/30 مورخــه   139460309001004662 شــماره  رای  برابــر 
1391114409001003778 هیئــت دوم موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک قزوین تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای رمضان قارا محمد فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 22 کد ملی 
4391722542 صادره از قزوین در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 95/52 متر مربع از 
باقیمانده پالک 5 اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از مالک رسمی آقای علی آغاسی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یکماه 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: 1394/6/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/17

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده 
شرکت دهکده توریستی ویال )سهامی خاص( شماره ثبت 24251

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه به طــور فوق العاده مورخ 1394/6/31 که رأس ســاعت 10 صبح روز 3 شــنبه در آدرس: 
تهــران، خیابان پاســداران، خیابان اســالمی، نبــش گلزار غربی، پــالک 11، طبقــه 4 واحد 1

تلفن: 22307325-021 حضور یابند.
موضوع دستور جلســه: 1- تصویب ترازنامه و عملکرد مالی شــرکت منتهی به پایان اسفندماه 
ســال 1393، 2- انتخاب اعضای هیئت مدیره، 3- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار، 4- انتخاب بازرس 

و بازرس  علی البدل.
                                                      جعفر اسحقی- رئیس هیئت مدیره

هفته گذشته، پیکر پاک پنج تن از مبارزان 
افغانستانی لشکر فاطمیون سپاه قدس که در 
نبرد با تکفیری ها و در دفاع از حرم مطهر حضرت 

زینب)س( به شهادت رسیده اند تشییع شد.
چهــار نفر از این بزرگان، صبح روز پنجشــنبه، 
22 مــرداد، در خیابان »شــهادت« واقع در منطقه  
آباد« تهران با حضور هزاران تن از مردم تشییع  »دولت 

شدند و یکی دیگر از آنها دوشنبه بدرقه شد.
به گزارش مشــرق، »مهدی احمدی«، »سلمان 
قلندری«، »اسماعیل حسینی« و »عبداهلل دیداری« 
چهار تن از رزمند گان »لشکر فاطمیون« )یگان ویژه 
مدافعان حرِم افغان تبار(، چند هفته  قبل، طی نبرد 
با پیروان اســالم آمریکایی و مزدوران ســعودی در 

سوریه، بال در بال مالئک گشودند و پیکر آنان اخیرا 
به کشور بازگشت.

پیکــر دو تــن از مجاهــداِن فاطمــی، از محله 
آبــاد« بــه زادگاهشــان در »شــریف آباد«  »دولت 
)توابــع ورامین( منتقل شــد و دو شــهید دیگر، در 

زهرا)س( در تهران دفن شدند. بهشت 
همچنیــن صبح روز دوشــنبه 26 مرداد هم پیکر 
مطهر شــهید»ناصر حسینی« از شــهدای مدافع حرِم 
بانوی مقاومت، حضرت زینب کبری)سالم اهلل علیها( با 
حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران طی مراسم 
باشــکوهی تشییع و در قطعه 50 گلزار شهدای بهشت 
زهرا)س( در کنار همرزمانش، تا ظهور موالیش به امانت 

گذاشته شد .

»فاطمیون« 
در خیابان »شهادت« 

شــهر به شــهر و روستا 
به روستای اســتان مازندران 
امام  و روز شــهادت  در شب 
پیکرهای  میزبــان  صادق)ع( 
شــهدای غواصی بودند که در 
نهان  قدرت  و  بی نامی  شهرت 
در دستان بسته، بار دیگر فضای 
نگین سبز ایران را با نام و یاد 
ایثار و ایستادگی بهاری کردند. 
حسینعلی بالویی، شهید غواصی 
که شــور دوباره ای بــه مازندران 
بخشــید. همیشه خوانده و شنیده 
بودم که شهدا زنده اند و حیاط طیبه 
دارند اما شنیدن کجا و دیدن کجا؟! 
فرقش از زمین تا آســمان است.... 
غواص دســت بســته ای که بعد از 
29 ســال دوری از خانه و کاشانه 
اش برگشت و به همراه چند شهید 
غواص گمنــام دیگر خون تازه ای 
را در رگ های شهر جاری ساخت. 
جوان شانزده ساله ای که در عملیات 
کربــالی4 در جزیره ام الرصاص به 
شــهادت رســید و حاال به بهشهر 

مازندران پا گذاشته بود.
 شب وداع با شهید بالویی

قرار وداعمان با شهید حسینعلی 
بالویی شب جمعه بود، در مصالی 
شهر بهشهر. غروب خورشید که آمد 
دلتنگی دیدار شهدای غواص افتاد 
به جانمان. مصالی بهشهر اما جای 
ســوزن انداختن نبود از این همه 
مشــتاق. این همــه دلتنگ. بعداز 
نماز جماعت مغرب و عشاء مراسم 
وداع هم شــروع شد. تابوت شهید 
بالویی و پنج شهید گمنام دیگر را 
در وسط مصلی گذاشته بودند. نور 
سبزی هم بر تابوت ها افتاده بود و 
پرچم سه رنگ و مقدس کشورمان 
را معنویتی مضاعف می بخشــید. 
احمد واعظی هم مداح مراسم بود 
و ســنگ تمام گذاشت برای شهدا. 
پدر شــهید هم در مراسم حضور 
داشــت. مداح هم در خالل مراسم 
درد دل های پدر شهید بالویی را با 
پیکر پسرش بلند بلند پشت بلندگو 
می گفت و به جان جمعیت آتشی 

دوباره می زد.

کرامت غواص شهیدی که بیماری را شفا داد
گزارشی از مراسم وداع با غواص شهید مازندران، حسینعلی بالویی

کرامت غواص شهیدی که بیماری را شفا داد
گزارش: 

سمیرا خطیب زاده

اینکه پدر شهید می گوید: »بابا 
جان! بعد 29 ســال آمدی، ببین 
چقدر کمر پدرت خمیده شده است! 
بلند شــو برویم شالیزار و در پیری 

پدرت عصای دستش باش.«
جمعیت مشــتاق گریه که نه، 
ضجه می زدند و از شــدت شور و 
احساس ایســتاده مراسم را دنبال 

می کردنــد. اما نقطه اوج مراســم، 
روضه حضرت امام حســین)ع( و 
وداعش با علــی اکبر جوانش بود. 
شــاید  روضه امام حسین)ع( تنها 
چیــزی بود که داغ پدر شــهید را 
تسکین داد. احمد واعظی در پایان 
مراسم به لهجه زیبای شمالی هم 
مدیحه ســرایی کــرد. من چیزی 

نفهمیدم اما هر چه می گفت انگار 
درد دل مــردم بــود. مردمی که با 
چشمانی اشــکبار مراسم را ترک 
می کردند و با شهدای مرز و بومشان 

پیمانی دوباره می بستند.
آماده پذیرایی از میهمان

خیلی اتفاقی در ایام شهادت امام 
جعفر صادق)ع( عازم ســفر شمال 

شدم، برای شرکت در مراسم یادواره 
شــهدای یک روســتا. اما از همان 
ابتدای ســفر و ورود بــه مازندران، 
پالکاردهای تدفین و تشییع شهدای 
غواص نظرم را جلب کرد و خاطرات 
تشییع باشکوه شهدای غواص تهران 
را برایم زنده ساخت. آن هم نه یک 
شــهر و دو شهر، از ساری و بهشهر 

محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
سالم علیکم

پس از 29 ســال فراق فرزند 14 ســاله ام، امروز او را در آغوش گرفته و آرامش یافتم ولی آنچه مرا آرامش 
حقیقی داد پیام معظم له بود که نشان از سربلندی و افتخارآفرینی پاره تنم بود که در برهه  حساس کنونی 

بار دیگر به یاری موال و سرور و ولی امر خویش شتافت.
رهبر عزیزم خبر بازگشت منوچهرم مرا ناراحت نکرد بلکه مرا عزت و افتخار دیگر داد. آنچه قلب مرا ناراحت 
و رنجور می کند تنهایی ولی امر مسلمین جهان است که حاضرم در راه شما و اعتالی اسالم ناب محمدی خود 

نامه مادر شهید غواص تازه تفحص شده 
به رهبر انقالب

و فرزندان دیگرم را فدا کنم. آقا و سرور ما، ما هیچ وقت نخواهیم گذاشت خواب بازگشت آمریکای جنایتکار و مستکبرین عالم برای بزدالن و دنیا پرستان تحقق یابد و نخواهیم گذاشت 
حوادث تلخ 68 و جام زهر دیگر، دیگربار تکرار گردد.

همیشه این صحبت فرزندم در گوشم طنین است که در مقابل مستکبرین عالم باید همانند اباعبداهلل الحسین)ع( و فرزندان شهیدش جان فشانی کرد و در راه اعتالی انقالب اسالمی 
و دفاع از انقالب قیام کرد. برای عزت و سربلندی شما و ذلت و خواری بدخواهان شما دعا می کنم و از شما می خواهم ما را از دعای خیر خود بی نصیب نفرمایید.

فاطمه کارساز، مادر غواص شهید منوچهر تنگسیری                                     

گرفته تا نکاء و حتی چند روستای 
مازندران میهمان شهدا بودند. تنوع 
در پالکاردهــا و جمالتی که دارای 
مضامین عالی و پر محتوا بودند برای 
هر شهروند و بیننده ای جالب توجه 
بود. محتوای سراسر و شور و شعور 
این بنرها و پالکاردها نشان از شعور 
و بصیرت باالی مردمی داشــت که 
آماده پذیرایی و اســتقبال از شهدا 
بودند. جمله ای که در اکثر تبلیغات 
ثابت  شهری به چشم می خورد و پای 

آنها بود:
ما برای مبارزه 

با استکبار آماده ایم
در میادین اصلی شــهرها هم 
تزیینات جالبی دیده می شد که ذوق 
و شوق مازندرانی ها را در استقبال از 
شهدای غواص به تصویر می کشید. 
قایق هایــی که چند تابوت نمادین 
را حمل می کردند به شکل زیبایی 
تزیین شده بودند و گفتنی هایی که 

بسیار است.
حسینعلی بالویی که بود؟

شهید حسینعلی بالویی نخستین 
فرزند از ســه فرزند خانواده بالویی 

اســت که متولد 1349 شهرستان 
بهشهر در استان مازندران است. او 
در 13سالگی با عالقه مندی فراوان 
به عنوان یک بســیجی داوطلب در 
میادیــن جنگ حضور پیدا کرد. در 
عملیات والفجر8 و فتح فاو از ناحیه 
پا مجروح شــد و بعد از گذشت سه 
ســال و حضور مداوم در جبهه های 
هشت ســال دفاع مقدس سرانجام 
در دی ماه ســال 65 و در عملیات 
کربالی4 به شهادت رسید. خانواده 
شهید  بالویی«،  »حسینعلی  شهید 
غواص 16ســاله عملیات کربالی 4 
که در جزیره ام الرصاص به شهادت 
رسیده است، بعد از گذشت 29 سال 
از شهادت فرزندشان حاال با او دیدار 

کرده بودند.
 کرامت شهید بالویی غواص 

پدر شــهید بالویــی نقل کرد 
که روزی بر ســر مــزار فرزندم در 
گلزار شهدای بهشــهر رفته بودم. 
دیدم زن و شــوهری بر ســر مزار 
پســرم نشسته اند و به شدت گریه 
می کنند. رفتم نزدیک قبر و علت 
را جویا شدم. به آنها گفتم که این 
ســنگ قبر پســر من است اما در 
این قبر شــهیدی نیست که شما 
اینقدر برایش گریه می کنید. پسر 
من مفقود الجسد است. در ضمن 
من اصال شــما را نمی شناســم. از 
ســر و وضعشان هم معلوم بود که 

شمالی نبودند.
خانمــی که گریــه می کرد در 
جواب من گفــت:  فرزند مریضی 
دارم کــه از ناحیــه دو پا فلج بود. 
دوا و درمان هــای مــا نتیجه نداد 
و از ســالمتی اش ناامید شدیم اما 
پســرم یک شب در خواب دید که 
جوانی به ســراغش آمده است و به 
او می گوید که از جایش بلند شود. 
پسرم در پاسخ جوان می گوید که 
من فلج هســتم و قادر به راه رفتن 
نیســتم. جوان می گوید برخیز تو 
شــفا یافته ای من شهید بالویی از 
مازندران هســتم. فرزندم از خواب 
بلند شد در حالی که شفا گرفته بود.
من تمام گلزار شهدای شهرهای 
مازنــدران را یک به یــک رفتم و 
روی ســنگ مزارهــا را خواندم. تا 
اینکــه باالخره در گلزار شــهدای 
بهشهر)اینجا( این سنگ قبر را پیدا 
کردم. پدر شهید می گفت: نشستم 
و دوباره برایم مسلم شد که فرزندم 
زنده حقیقی است و براستی شهدا 

صاحب  حیات طیبه اند.

نخســتین دیدار خانواده شهید مرتضی 
محمد با شهیدشان پس از 33 سال انجام شد.
به گزارش تسنیم، مراسم نخستین دیدار خانواده 
شــهید مرتضی محمد که 5 ســال پس از تدفین 
از طریق آزمایش دی ان ای شناســایی شــده است 

صورت گرفت.
شــهید مرتضی محمد بعد از 33 سال از طریق 
آزمایــش دی ان ای احــراز هویت شــد. او فرزند 
محمدمهدی محمد متولد سال 45 و اعزامی از استان 
تهران است که در سال 61 به عنوان نیروی بسیجی 
به جبهه اعزام شــده و در عملیات مسلم بن عقیل 
در منطقه عملیاتی سومار به شهادت رسیده است.

پیکر مطهر شــهید مرتضی محمد توسط تیم 
عملیاتی تفحص، کشف و در تاریخ پنج بهمن سال 
89 مصادف با اربعین حســینی)ع( در شهرک امام 
خمینی)ره( در تهران به عنوان شهید گمنام تدفین 
شــد. اکنون پس از گذشت پنج سال خانواده او بر 

سر مزار او آمدند.
شــهید مرتضی محمد 2 برادر شهید دیگر نیز 
به نام هــای هادی و مصطفی دارد. در این مراســم، 
مادر، خواهر و برادر شــهید حضور داشتند. پدر او 
نیز در سال 75 قبل از تدفین به فرزندان شهیدش 

دیدار پس از 33 سال

پیوسته است.
شهید بزرگوار مرتضی محمد، فرزند مهدی، متولد 
ســال 1345 و اعزامی از اســتان تهران است. شهید 
»محمد« در ســال 1361 به عنوان نیروی بســیجی 
اعزام و در همان ســال در عملیات مسلم بن عقیل در 
منطقه عملیاتی سومار به درجه رفیع شهادت نائل شد.
در بخشــی از وصیت نامه این شهید که در تاریخ 
نهم مهر ســال 61 نوشته شده است آمده: »اگر خدا 
خواســت و من دســت دار به تهران آمدم در تشییع 
جنازه ام دست هایم را بیرون آویزان کنید که ببینید از 
دنیا چیزی نبردم و از شما می خواهم با همه مستکبرین 

چه فامیل چه غریبه تندخو باشید«.

اصل دانشــنامه و ریز نمرات اینجانب ندا آینه بند فرزند غالمعلی به شــماره 
شناســنامه 2489 صادره از تهران در مقطع دکتری رشــته پزشکی عمومی 
صادره از دانشــگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز با شماره 7191/ف/پ 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز به نشانی: اهواز - بلوار گلستان 

- دانشگاه علوم پزشکی جندی  شاپور - ساختمان مرکزی ارسال فرمایند.

نوبت اولآگهی فقدان

پیــکان  وانــت  خــودرو  مالــک  قاســمی  احمدعلــی  اینجانــب 
1600i بشــماره شــهربانی 233ق42- ایــران 29 و شــماره بدنــه 
NAAA36AA19G845075 و شــماره موتور 11488015957 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه هر کــس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی ابالغ رأی
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی، بدینوسیله به آقای ســیدجعفر رضوی فرزند سیداسداهلل 
به شناســنامه شــماره 665 صادره از بیجار ابالغ می گــردد: نظر به اینکه پرونده اتهامی شــما در هیئت 
بدوی رســیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد مورد بررســی قرار گرفته و طی رأی قابل پژوهش شماره 
705/ه ب مورخ 1393/11/27 محکوم به اخراج از نهاد شــده اید، الزم اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشــار این آگهی به نشانی: تهران- باالتر از میدان ولی عصر)عج(- انتهای خیابان زرتشت غربی پالک106 
دبیرخانــه هیئت، جهت رؤیت و دریافــت رأی مذکور مراجعه نمایید. بدیهی اســت پس از انقضاء مدت 

مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نبوده و برابر مقررات نسبت به اجرای حکم مربوطه اقدام خواهد شد.
 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد

»آگهی مزایده عمومی 9۴/۲ خودرو نوبت دوم«
اداره کل گمرک استان قم در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودرو )سواری پژو  405 مدل 
81 و وانــت مزدا دو کابین مدل 82( مازاد بر نیاز خود را از طریق  مزایده عمومی به فروش 
برســاند. کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ده روز جهت 
بازدید و دریافت اسناد مزایده )1- برگ شرایط شرکت در مزایده 2- فرم تعهد خرید مزایده 
خودرو( به اداره کل گمرک اســتان قم به نشانی: قم کیلومتر 5 جاده قدیم تهران - خیابان 

تره بار - بعد از میدان - اداره کل گمرک استان قم و یا به وب سایت ذیل مراجعه نمایند.
http://www.qom.irica.ir

روابط عمومی اداره کل گمرک استان قم


