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«ابتکار» از ورود بهارستان به مقابله با اسیدپاشی و تشدید مجازات گزارش میدهد

همه چیز درباره بازدارندگی یک جرم

خانهملتیها درحالی به یک فوریت طرح «تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت
از بزهدیدگان ناشی از آن» رای دادند که به دلیل بازدارنده نبودن قانون فعلی ،هر
ساله تعداد زیادی از افراد خصوصا زنان قربانی جنایت اسیدپاشی میشوند چراکه
در قانون فعلی به جنبه عمومی جرم توجه نشده است و امکان اجرای قصاص
وجود ندارد .بنابراین از سال گذشته جلسات متعددی با ارگانهای مختلف در
رابطه با موضوع تشدید مجازات اسیدپاشی برگذار شد تا قانون مجازات اسیدپاشی
در راستای بازدارندگی بیشتر و کاهش جرم در جامعه اصالح شود .در این راستا
فراکسیون زنان مجلس به ویژه فاطمه حسینی ،نماینده مردم تهران با تهیه طرحی
یک فوریتی دراینباره ،خواستار اصالح فوری این قانون شدند .ناگفته نماند که
مراستا با این مطالبه خواستار رای به یک فوریت این طرح شدند.
مردان زیادی هم ه 
متاسفانه این نوع خشونت در تمام دنیا وجود داشته و در برخی از کشورها بیشتر
اتفاق میافتد و اکثر قربانیان آن نیز زنان هستند.
موافقان و مخالفان یک فوریت تشدید مجازات اسیدپاشی
فاطمه حسینی عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان متقاضی بررسی این طرح
با قید یک فوریت در صحن مجلس گفت« :قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی
مربوط به سال  ۳۷یعنی بیش از  ۶۰سال پیش است که امروز احتیاج به اصالح
این قانون وجود دارد .حسینی افزود« :نمایندگان برای اصالح تشدید مجازات
اسیدپاشی در سال  ۹۶طرحی را تهیه کرده است که به صورت عادی اعالم وصول
شد و سپس به تصویب کمیسیون حقوقی رسید .با گذشت حدود دو سال از آن
و به دلیل حجم زیاد طرحهای عادی هنوز فرصت رسیدگی به این طرح در صحن
مجلس فراهم نشده است ،به همین دلیل ما درخواست بررسی آن را با قید یک
فوریت مطرح کردیم ».البته این طرح یک فوریتی هم مثل سایر طرح ها مخالفانی
داشت که البته نه اینکه مخالف تشدید جرم باشند بلکه معتقد بودند با توجه به
موارد یک فوریتی دیگر این موضوع نیاز به فوریت در رسیدگی ندارد .مثال محمودی
شاهنشین ،عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یکی از این مخالفان بود که
در توضیح مخالفت خود گفت« :بنده مخالف تشدید مجازات اسیدپاشی نیستم،
ولی طرحهای با اولویت در دستور کار مجلس زیاد است و باید به اولویتهای
کشور رسیدگی شود ».غالمعلی جعفرزاده ،نماینده مردم رشت در مجلس اما
در موافقت با این طرح یک فوریتی به «ظلمی که به جامعه زنان میشود» ،اشاره
کرد و گفت« :کسی که به منویات قلبی خود نرسیده بانوان را با اسید مورد آسیب
قرار میدهد .آمار نشان میدهد که جرایم اسیدپاشی استمرار پیدا کرده و قطع
نمیشود ».این عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس ادامه داد« :نواقص
موجود در قانون فعلی باعث استمرار اسیدپاشی شده است که باید با تشدید
مجازات از وقوع آن جلوگیری کرد».
 50موافق و  5مخالف صحبت درباره یک فوریت تشدید مجازات اسیدپاشی
در ادامه بررسی این طرح یک فوریتی؛ علیرضا رحیمی ،عضو هیئت رئیسه
مجلس هم گفت ۵۰« :نماینده به عنوان موافق بررسی با فوریت این طرح و ۵
نماینده به عنوان مخالف بررسی با فوریت این طرح برای سخنرانی ثبت نام کردند.
این طرح هفت ماده دارد که در مواد آن ضمن آوردن مجازاتهایی همچون قصاص
در مورد موضوع دیه هم تعیین تکلیف شده است».
فاطمه سعیدی ،عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید و از طراحان این طرح یک
فوریتی هم درباره الزمه و ضرورت پرداختن به این موضوع به «ابتکار» توضیح داد:
«از زمانی که به مجلس آمدهایم با توجه به اتفاقات مشابه اسیدپاشی در نقاط
مختلف کشور و آسیبپذیر بودن بیشتر زنان دراینباره ،به ضرورت این موضوع پی
بردهایم و خوشبختانه با حمایت همکاران یک فوریت این طرح رای آورد».

نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود« :برخی مردان هم درکنار زنان مجلس
برای رایآوری باالی این طرح یک فوریتی تالش کردند .اسیدپاشی سالها است
که روال شده و در شهرها و روستاها و نقاط مختلف کشور خبرهایش به گوش
میرسد .به نظرم تکرار این اتفاقات تلخ به دلیل بازدارنده نبودن مجازات این جرم
است ».این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد« :البته متاسفانه قربانیان
اسیدپاشی هم طی مدتی فراموش میشوند ولی در این طرح یک فوریتی هم
مجازات مجرم به سختی دیده شده است و هم کمک به آسیبدیدگان و قربانیان
اسیدپاشی لحاظ شده است».
ارمغان مجلس دهم برای جامعه
او این طرح را خوب و قابل دفاع دانست و افزود« :این طرح یکی از طرحهای
خوب و ارمغان مجلس دهم برای جامعه است و زنان مجلس برای این طرح تالش
زیادی کردهاند».

این طرح هفته آینده در دستورکار قرار میگیرد
محمد کاظمی ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم
ک فوریتی هم مجازات اسیدپاشی
دراینباره به «ابتکار» توضیح داد« :در این طرح ی 
تشدید شده است و هم درمان رایگان فرد صدمهدیده و قربانی را در صورت فراری
شدن مجرم در این طرح دیدهایم و به دلیل فوریت آن هفته آینده این طرح در
دستور کار مجلس قرار میگیرد».
نماینده مردم مالیر در خان ه ملت افزود« :مجرم در قانون جدید ملزم شده است
همه هزینههای درمان فرد قربانی را بپردازد و مجازاتش هم سنگین و شدیدتر از قبل
شده است .در واقع شدیدترین مجازات در این طرح برای او پیشبینی شده است».
کاظمی همچنین به مساعدت دولت به افراد آسیبدیده اشاره کرد و به «ابتکار»
توضیح داد«:یکسری کمکها و مساعدتهای دولتی برای فرد آسیبدیده از این
حادثه پیشبینی شده است .طرح فوق خوب است و کار زیادی روی آن انجام شده

اگهی تغییرات شرکت اطلس برج کیمیا سهامی خاص به شماره
ثبت  9403و شناسه ملی  14008168941به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/01/24تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :سعید طاهری به شماره ملی  0045192464و رقیه پیری به
شماره ملی  0079909051و هادی کلیان به شماره ملی 0058949860
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 2سمیرا کاکو به شماره ملی  4569794429به سمت بازرس اصلیو امیر تقوی مجد به شماره ملی  2219812863به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()468129

آگهی تغییرات شرکت نفیس مروارید ساحل سهامی خاص به شماره
ثبت  8824و شناسه ملی  14007404471به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/02/15تغییرات ذیل اتخاذ شد  :خلیل جان زاد حیانه به
شماره ملی 2840563101به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و سعید
اجاللی احمد آباد به شماره ملی 0012302694به سمت رئیس هیئت مدیره
و محسن رضا سروش به شماره ملی 2279837870به سمت نائب رئیس
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی
و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و
اداری با امضاء خلیل جان زاد حیانه (مدیر عامل –عضوهیئت مدیره ) و سعید
اجاللی احمد آباد (رئیس هیئت مدیره)و محسن رضا سروش (نائب رئیس
هیئت مدیره )هرکدام به تنهایی و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()468130

آگهی تغییرات شرکت مروارید سازه گچساران سهامی خاص
به شماره ثبت  4200و شناسه ملی  14007536152به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/01/21تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه
وبویراحمد  ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان،
شهرک عالمه طباطبائی  ،خیابان ( عالمه طباطبایی )  ،کوچه عالمه
طباطبایی  ، 2پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی  7581768999انتقال
یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()468131

اگهی تغییرات شرکت مروارید سازه گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  4200و شناسه ملی  14007536152به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/01/21تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :الیاس زندی لک به شماره ملی  4269811773و مهدی زندی
پور لک به شماره ملی  2392040796و ساغر کاویانی به شماره ملی
420057782به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  2-زرافشان زندی مطلق به شماره ملی 2549704290
به سمت بازرس اصلی و نوشین محمدزاده به شماره ملی 4260299761
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3-
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()468133

آگهی تغییرات شرکت نفیس مروارید ساحل سهامی خاص به شماره
ثبت  8824و شناسه ملی  14007404471به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/02/15تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :خلیل جان زاد حیانه به شماره ملی 2840563101و سعید اجاللی
احمد آباد به شماره ملی 0012302694و محسن رضا سروش به شماره
ملی 2279837870به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-سعید طاهری به شماره ملی 0045192464به
سمت بازرس اصلی و هادی کلیان به شماره ملی 0058949860به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه
کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()468134

اگهی تصمیمات شرکت خوش خوراک پخت پارمیس سهامی
خاص به شماره ثبت  9382و شناسه ملی  14008135360به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/27
به استناد مجوز شماره  982/139/220تاریخ  1398/01/27اداره
کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی برگزاری
کالسهای آموزشی گردشگری تحت نظارت سازمان میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه گردید
و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

اگهی تصمیمات شرکت در بلند کوه نور سهامی خاص به شماره ثبت  4943و شناسه

سند سواری پژو  405رنگ خاکستری متالیک مدل  1395به شماره
پالک 469-49ج 44به شماره موتور 124K0859981و شماره شاسی
 NAAM11VE8GK458322به نام زیور تبوک مفقود و فاقد اعتبار
میباشد.

اگهی تغییرات شرکت مروارید سازه گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  4200و شناسه ملی  14007536152به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/01/21تغییرات ذیل اتخاذ شد  :خدیجه بصیر شماره
ملی 4269960000به سمت مدیرعامل و الیاس زندی لک به شماره ملی
 4269811773به سمت رئیس هیات مدیره مهدی زندی پور لک به شماره
ملی  2392040796به سمت نائب رئیس هیات مدیره و ساغر کاویانی به
شماره ملی 4260057782به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء الیاس زندی لک
(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دوگنبدان
()468132
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نمایندگان ملت در هفته جاری با اکثریت آرا به یک فوریت طرحی رای دادند که ضرورت تصویب آن بعد از سالها خالء قانونی به شدت احساس میشد .اهالی
بهارستان بر حسب نیاز ،روز سهشنبه یکفوریت طرح «تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن» را در صحن علنی مجلس با  161رای
موافق 14 ،رای مخالف و  2رای ممتنع از مجموع  199نماینده حاضر در جلسه تصویب کردن د چراکه به گفته طراح این طرح یکفوریتی ،قانون فعلی اسیدپاشی
مربوط به  60سال پیش است و بعد از تشدید اسیدپاشی در سالهای اخیر در مناطق مختلف کشور ،نیاز به اصالح آن قانون به شدت احساس میشود.

مجرماسیدپاش
در قانون جدید
ملزم شده است
همههزین ههای
درمان فرد
قربانی را بپردازد
و مجازاتش
هم سنگین و
شدیدتر از قبل
شده است

است ».این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد« :در طرح تشدید
مجازات اسیدپاشی بر اساس نوع و شکل جرائم ،مجازات دیه ،حبس تعزیری
بر اساس نوع درجه تعیین شده است .افزایش مجازاتهای الزم برای مبارزه با
اسیدپاشی به نحوی در طرح اعمال شده است که به طور حتم تا حدود بسیاری از
وقوع جرم در جامعه کاهش پیدا کند».
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد« :در طرح تشدید مجازات
اسیدپاشی به حمایت از بزهدیدگان نیز توجه کافی صورت گرفته است .دیه قربانیان
از اموال مجرم و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن ،تمام یا باقیمانده دیه
از بیتالمال پرداخت میشود».
جرم اسیدپاشی با مجازات آن همخوانی ندارد
سعیدی هم در پاسخ به این نکته که برخی با فوریت این طرح موافق نیستند و
تاکید دارند مشکالت دیگر کشور در اولویت است ،به «ابتکار» گفت« :این طرح
فوریت دارد و این فوریت را مجلس دهم درک کرده است .با توجه به تشدید و
تکرار اتفاقات مشابه اسیدپاشی در گوشه و کنار کشور به دلیل بازدارنده نبودن
جرم با مجازات و اینکه از جنبه عمومی به این جرم پرداخته نمیشد و قصاصی
در کار نبود ،این جرم به وفور در حال تکرار بود و افراد زیادی از جمله زنان از این
بابت آسیبهای جبرانناپذیری میدیدند و کسی هم به فکرشان نبود ».سخنگوی
فراکسیون امید تاکید کرد« :به نظرم در این مجلس که این انسجام و همفکری برای
اصالح این قانون تاریخ گذشته به وجود آمده است ،باید از فرصت نهایت استفاده
را ببریم و این قانون را اصالح کنیم تا دیگر کسی به خودش جرئت ارتکاب چنین
جنایتی را ندهد».
ضعف اطالعاتی و انتظامی در مقابله با مجرم اسیدپاش
کاظمی هم در ادامه اظهاراتش با «ابتکار» به تکرار این اتفاق تلخ طی سالهای
اخیر و عدم مقابله با مجرم اشاره کرد و گفت« :متاسفانه در حوادث سالهای اخیر
برخوردی با مجرم نشده است چرا که مجرم و جنایتکار دستگیر نشده است .ما
ضعف قانون داریم ولی ضعف اطالعاتی و انتظامی هم داریم .اگر این افراد دستگیر
شوند و دستگاههای قضایی هم خارج از نوبت چنین جرائمی را رسیدگی کنند ،طرح
فوق بازدارندگی الزم را دارد ».این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس دهم در پاسخ به اینکه بعد از گذشت چند سال از اسیدپاشی در اصفهان
هیچ برخوردی با عامالن اسیدپاشی نشده است ،گفت« :به دلیل اینکه این افراد
در اسیدپاشیهای اصفهان بازداشت نشدند طبیعی است که برخوردی هم با آنها
نشده باشد ،ولی توقع داریم نیروی انتظامی و مقامات اطالعاتی و امنیتی تالش
کنند این افراد بازداشت شوند ».کاظمی تاکید کرد« :الزمه بازدارندگی این جرم
بازداشت و برخورد با مجرمان است و در صورت بازداشت آنها قانون فوق قدرت
بازدارندگی الزم را دارد و اهرمهای الزم در این طرح یک فوریتی دیده شده است».
بنابراین از آنجا که قربانی هم از لحاظ روحی و روانی آسیبدیده است و هم از
نظر ظاهری ،قرار است هزینه درمانی بزهدیدگان از صندوق تأمین خسارتهای
بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت شود .همچنین سازمان بهزیستی نیز مکلف
شده است به قربانیان اسید پاشی خدمات روانشناختی ،مددکاری و توانبخشی
ارائه کند .همچنین در جزئیات این طرح آمده است« :پس از نهایی شدن طرح
تصویب مجازات اسیدپاشی ،ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد،
فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است
بنابراین هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص
نباشد یا به هر علتی مانند فرار ،مرتکب یا مصالحه اولیای دم ،قصاص اجرا نشود،
مرتکب عالوه بر پرداخت دیه یا ارش ،مطابق مقررات مربوطه مجازات خواهد شد».

دادنامه

پرونــده کاســه  9709980495300312شــعبه  23شــورای حــل اختــاف شهرســتان اردبیــل تصمیــم
نهایــی شــماره –خواهــان  :آقــای احســان فتحــی فرزنــد حســن بــه نشــانی اردبیــل -تــازه میــدان
کوچــه امــام صــادق  1پــاک  17خوانــده  :آقــای جعفــر یوســفی جوزانــی فرزنــد جــال بــه نشــانی
اردبیــل  -خ امــام – محلــه ایمــان قلــی -پشــت پــارک ارتــا  -درب ســفید رنــگ پ  -20خواســته
:مطالبــه وجــه چــک
رای قاضی شورا
در خصــوص دعــوی آقــای احســان فتحــی فرزنــد حســن بطرفیــت آقــای جعفــر یوســفی جوزانــی بخواســته
مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره  680158مــورخ  96/9/1بــه مبلــغ  25/000/000ریــال بــه
انضمــام خســارتهای قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه خواهــان مســتند دعــوی خــود رارو نوشــت مصــدق
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت قــرار داده و مدعــی اســت خوانــده در ســر رســید وجــه چــک را در بانــک
کارســازی ننمــوده اســت چــون وجــود اصــل چــک در یــد خواهــان داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده در
قبــال خواهــان دعــوی دارد و خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی اخطاریــه از طریــق نشــر آگهــی در جلســات
شــورا حضــور نیافتــه و الیحــه دفاعیــه ارســال نداشــته اســت و مســتندات ابــرازی مصــون از انــکار و تعــرض و
تکذیــب خوانــده باقــی مانــده اســت لــذا قاضــی شــورا بــا بررســی مســتندات خواهــان دعــوی وی را وارد
تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 198و519و 522از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مادتیــن 310و313
قانــون تجــارت و مــاده  2قانــون صــدور چــک اصاحــی  72و تبصــره ذیــل ان حکــم بــر محکومیــت
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ  25/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ  467/500ریــال بابــت
هزینــه دادرســی و نیــز خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور گواهینامــه عــدم پرداخــت  96/12/6لغایــت
اجــرای حکــم بــا توجــه بــه نــرخ تــورم ســاالنه بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی
دارد رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف  20روز پــس از ابــاغ از طریــق نشــر آگهــی قابــل واخواهــی در
ایــن شــورا و ســپس ظــرف  20روز پــس از ان قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم عمومــی
اردبیــل مــی باشــد .

هاتف محبی  -قاضی شعبه  23شورای حل اختالف اردبیل

()468135

مفقودی

بــرگ ســبز کامیونــت یخچالــدار مــدل  1384بــه شــماره انتظامــی 872-79ع 16بــه شــماره موتــور
 37912005249674و بــه شــماره شاســی  37911784005554بــه نــام محمــد طاهرخانــی مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2549

قزوین

مفقودی

شناســنامه  ،کارت ســوخت و بــرگ تاییــد پــاک خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 614ب 84ایــران 95
بــه شــماره موتــور  1967774و شــماره شاســی  1412286333684sمــدل  1386بنــام خانــم ســلیمه حســنی
جهانتیغــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2558

زاهدان

مفقودی

ســند کمپانــی موتورســیکلت پالــس تیــپ 180i DTS:مــدل ،1388 :رنــگ :مشــکی بــه شــماره موتــور:
DJGBPK06945شــماره تنــه 180A8717244***NE0 :بــه شــماره پــاک 31634 -612:مفقــود گردیــده
اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2560

قم

مفقودی

ســند کمپانــی وســند قطعــی ســواری سیستم:نیســان تیــپ :ماکســیما -ATمــدل 1388:رنگ:مشــکی -متالیک
بــه شــماره موتــور VQ30010373Q:وشــماره شاســی PKLHA33CDL818848 :بــه شــماره پــاک :ایــران
 661 –16ط  26مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

ملی  10861764634به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

 1397/11/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :حشمت اله آرغش به شماره ملی 4250511898

و محمد آرغش به شماره ملی  4240083788و یحیی گل محمدی به شماره ملی
 4231869316به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند

-2فریبا طلعت نژاد به شماره ملی  4240173469به سمت بازرس اصلی و محمد دوست کان
به شماره ملی  4250511723به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

شدند-3 .محمد آرغش به شماره ملی  4240083788به سمت مدیر عامل وعضو هیات

مدیره و حشمت اله آرغش به شماره ملی  4250511898به سمت رئیس هیات مدیره و

یحیی گل محمدی به شماره ملی  4231869316به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای

مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از
قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حشمت اله آرغش ( رئیس هیئت مدیره

) و مهر شرکت معتبر است -4 .روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت

ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()468632

کارت  ،سندو برگ سبز خودروی سواری پژو  ۴۰۵مدل  ۱۳۸۶به
رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور  ۱۲۴۸۶۱۲۵۷۵۹به شماره شاسی
 ۴۰۴۴۳۰۴۴به شماره پالک  ۴۸ق  ۸۹۹ایران  ۵۶به نام صادق نظری
مفقود   و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

2571

2561

مفقودی

ســند کمپانــی وبــرگ ســبز ســواری پرایــد تیــپ :جــی تــی ایکــس آی مــدل 1386:رنگ:ســفید -روغنــی بــه
شــماره موتــور 2051769:وشــماره شاســی S1412286156384 :بــه شــماره پــاک :ایــران  798 –16ل 33
مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2562

قم

مفقودی

مجــوز واحــد درمــان وابســتگی بــه مــواد افیونــی بــا داروهــای آگونیســت بــه شــماره مجــوز /10877/34پ تاریــخ
 95/07/06بــه نــام همــای رحمــت متعلــق بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی قــم مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2563

قم

مفقودی

ســند کمپانــی و فاکتــور فــروش ســواری هــاچ بــک ام وی ام تیــپ  315رنــگ مشــکی متالیــک مــدل  1393بــه
شــماره موتــور  MVM477FJAE022712و شــماره شاســی  NATFBAMD3E1018959و شــماره پــاک
ایــران  499 - 77م  67مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2564

قم

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری پرایــد  Gtxiرنــگ نقــره ای مــدل  1389بــه شــماره موتــور  3526747و
شــماره شاســی  s 1412289494664و شــماره پــاک ایــران  121_16ط  64مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد

قم

2565

