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 دادسرای شهرستان شیراز

نفر آنها افراد مسلح از  ۳۰نفر که  ۱۵۰صبح حدود  ۱۱ساعت  ۱۳۵۸شهریور  ۱۷توقیراً معروض میدارم. در تاریخ 

کمیته مهدیه بوده در معیت آقای حاج شریف از کارمندان اوقاف شیراز و دو نفر روحانی بنامهای آقایان طوبائی و 

هاشمی و آقای اسدپور از کمیته مهدیه و آقای معمار شمالی با تمهید مقدمات و مواضعه و توریه قبلی با وسائل تخریب 

های شهرداری به محل واقع در کوچه شمشیرگرها حمل شده بود به پالک ه که وسیله ماشینامثال بیل و کلنگ و غیر

های مجاور ملکی شرکت سهامی شیراز معروف به بیت حضرت سید باب و خانه ۳بخش  ۲۳۴۵- ۲۳۴۶ثبتی شماره 

اختمانهای مزبور و خاص امناء که اینجانب عبدالحسین تسلیمی مدیریت عامل آنرا دارم اقدام به تجاوز و تخریب س

ها که اغلب آنها قدیمی بوده، نموده و ساکنین مجاور اماکن مذکور ملکی این شرکت را تهدید به بردن درها و پنجره

الحال کارگران آقای معمار شمالی بدون ارائه اند و از روز بعد الیتخلیه و تخریب و ایجاد مزاحمتهای بیشمار کرده

. بنا بمراتب فوق نظر باینکه اقدامات دهندمیالذکر ادامه داده و وز ساختمانهای فوقمجوز قانونی به تخریب و تجا

 موازین شرعی و جرم است درخواست تعقیب محرکین و مباشرین و نامبردگان فوق بر خالف مقررات قانونی و

دامه عملیات مسببین را بعنوان تخریب و سرقت و تصرفات عدوانی و غاصبانه ضمن دستور جلوگیری فوری از ا

مذبور و اقدامات تأمینی بمنظور حفظ جان و مال کارمندان و مستخدمین این شرکت و ساکنین کوچه شمشیرگرها که 

هللا قدرتی وکیل مدنی این شرکت که گزارش امر را گیرند مینمایم. ضمناً آقای قدرتمستمراً مورد تهدید نیز قرار می

 یرقانونیغئی کارمند این شرکت که حاضر و ناظر جریان اعمال باین شرکت داده و آقای مهندس کورش طال

 نامبردگان فوق بوده ذیل این شکوائیه را امضاء مینمایند.

 -۳مستند مدیریت عامل اینجانب عبدالحسین تسلیمی  -۲فتوکپی سند مالکیت  -۱از  مدارک و مستندات عبارتند

 معاینه و تحقیقات -۴هللا قدرتی وکالتنامه رسمی مدنی آقای قدرت

 ]امضا[

 

 ارسال میشود ۳ضمناً جهت رسیدگی و اعالم نتیجه به کالنتری بخش 

 از طرف دادستان شهرستان شیراز حقوردی

 ]امضا[
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 ]یادداشت دستنویسی در پائین صفحه[
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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