
متن آگهى
شاكى محمد رسول محمدى شكايتى با طرفيت متهمين مجتبى جمهور و خليل جمهور به اتهام كالهبردارى و جعل 
سند عادى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو 
شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه ، بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 
9509988323300756 (951161) ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/02/09 ساعت 11/00 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن متهمين و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/6183
 منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى فرض اله اميرى شكايتى با طرفيت متهم مريم بهرامى فرزند ارسالن به اتهام ممانعت از مالقات طفل 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شــهر 
كرمانشــاه (102 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ساختمان دادگســترى كل ارجاع و به كالسه 
9409988499800021 (951206) ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/01/31 ساعت 11/00 تعيين 
شــده اســت به علت مجهول المكان بودن متهم مريم بهرامى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/6182
 منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى كيومرث كرمى شــكايتى با طرفيت متهــم اصغر رضايى به اتهــام انتقال مال غير تقديــم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى 
ســابق) واقع در كرمانشاه ، بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 9509988316000329 
(951220) ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/02/20 ساعت 11/00 تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن متهم اصغر رضايى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م الف/6181
 منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :950433 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقايان 
1- رامين آزادى فرزند على اصغر 2- جليل غالمى فرزند عزيزمراد متهم هســتند به مشــاركت در سرقت و ايراد 
جرح عمدى موضوع شكايت آقاى حسين تقى پور كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه 
ارجاع و به كالســه فوق ثبت و وقت رســيدگى مورخ 96/3/30 ساعت 12 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول 
المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به دستور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و 

يا وكيل معرفى نمايد. م الف/6081
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :951242 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
على مشتاق پور فرزند عباس متهم است به ايجاد مزاحمت تلفنى و تهديد موضوع شكايت خانم زهرا بستانكار كه 
پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/3/21 ســاعت 9 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين 
دادرسى كيفرى و بنا به دستور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن مطلع 

و در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/6082
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى وقت رسيدگى 
در خصوص گزارش عليه متهم تقى ترك فرزند - موضوع كيفرخواســت شــماره 9510438370201072 
جهت رسيدگى به شعبه 5 دادگاه انقالب شهرستان كنگاور واقع در استان كرمانشاه شهرستان كنگاور بلوار شهيد 
چمران ابتداى شهرك مهردشت ارجاع و به كالسه 950998837 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/1/29 
ســاعت 12 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم كيفرخواست را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 مدير دفتر دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم سميه شيخ ويسى فرزند شيرعلى داراى شناسنامه شماره 7033 صادره 
از زاهدان به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 9509985500200800 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان تاج بگم كوهكن فرزند غالمعلى بشناســنامه 14129 
صــادره از زابل در تاريــخ 1395/11/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق فرزند متوفى 2- محمد شيخ ويسى فرزند شيرعلى به ش ش 8977 
صادره از زاهدان فرزند متوفى 3- على رضا شيخ ويسى فرزند شيرعلى به ش ش 131 صادره از سراوان فرزند 
متوفى 4- مهدى شــيخ ويســى فرزند شــيرعلى به ش ش 1363 صادره از زاهدان فرزند متوفى والغير ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/3806
قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

دادنامه
پرونده كالســه 9409988130200304 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار تصميم 
نهايى شماره 9509978130200866- خواهان: آقاى محمدرضا وزيرى جميل فرزند پرويز به نشانى بهار خ شهيد 
بهشــتى ك شــهيد يگانه ك شــهيد طاليى همراه پ 52- خوانده: آقاى مهدى تقى زاده فرزند محمد على به نشــانى 
،خواســته: مطالبه وجه ، دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دادخواست محمدرضا وزيرى جميل فرزند پرويز به طرفيت مهدى تقى 
زاده فرزند محمدعلى به خواســته مطالبه مبلغ شــصت ميليون ريال (با اين توضيح كه خواهان به شرح صورتجلسه 
مورخ 95/12/16 خواسته خويش را به چهاصد و پنجاه ميليون ريال وجه دو فقره حواله به شماره هاى 1729331 
مورخ 93/9/30 و 1729330 مورخ 93/10/30 تقليل داده است) با احتساب هزينه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه ، دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد دادخواست تنظيمى رونوشت دو فقره حواله 
به شماره هاى مذكور و گواهى عدم پرداخت وجه آنها اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم ارسال 
اليحه دفاعيه از سوى وى با وصف ابالغ اخطاريه نظر به اينكه محتويات پرونده از جمله رونوشت مصدق حواله هاى 
اســتنادى و گواهى عدم پرداخت وجه آنها داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دعوى دارد و از سوى وى دليل مخالفى به 
دادگاه ارائه نشــده اســت بنابراين دعوى خواهان را وارد دانسته مســتنداً به مواد 198و515و522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون ريال وجه دو فقره حواله به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ يك ميليون و يكصد و ســى هزار ريال هزينه دادرسى و همچنين پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 94/5/7 لغايت اجراى كامل حكم بر مبناى افزايش شاخص نرخ تورم 
اعالمى بانك مركزى به نفع خواهان صادر مى نمايد و نسبت به مازاد خواسته مندرج در دادخواست (پانزده ميليون 
ريال ) با توجه به تقليل خواسته توسط خواهان دادگاه مواجه با تكليف نيست راى صادره غيابى بوده و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان همدان مى باشد. م الف/1292
رئيس شعبه دوم محاكم عمومى حقوقى بهار

آگهى ابالغيه
شماره بايگانى شعبه:950606- مشخصات ابالغ شونده حقيقى: سيروس نوروزى فرزند محمدعلى مجهول 
المكان ، تاريخ حضور: 1396/01/15 سه شنبه ساعت 12/30 محل حضور استان كهگيلويه و بويراحمد ياسوج 
ابتداى بلوار ابوذر تقاطع بلوار ابوذر و بلوار كاشــانى مجتمع دادســرا و دادگاه هاى عمومى و انقالب ياســوج ، در 

خصوص دعوى راضيه ويسى پور به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.
 منشى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

دادنامه
مرجع رســيدگى: شــعبه پنجم حقوقى دادگاههاى عمومى آبادان ، خواهــان: معصومه هاللى ديلمى با وكالت 
آقــاى غالمعلــى ناصرى ،خوانده: 1- عنايت اله 2- بهنام 3- شــهريار 4- هدايت 5- حشــمت 6- آذر 7- مهوش 
8- نســرين 9- ميترا 10- مژگان 11- پريوش 12- شــادى 13- شــهال 14- شهرت همگى عباسى 15- فاطمه 
مظلوم زاده 16- سوگلى صباعى فارسانى 17- فاطمه سنديان ، خواسته: تنفيذ صلحنامه ، خواهان معصومه هاللى 
ديلمى پور به طرفيت خواندگان: 1- عنايت اله 2- بهنام 3- شــهريار 4- هدايت 5- حشــمت 6- آذر 7- مهوش 
8- نســرين 9- ميترا 10- مژگان 11- پريوش 12- شــادى 13- شــهال 14- شهرت همگى عباسى 15- فاطمه 
مظلوم زاده 16- سوگلى صباعى فارسانى 17- فاطمه سنديان كه مجهول المكان اعالم گرديده اند به خواسته فوق 
تقديم دادگاههاى عمومى حقوقى شهرستان آبادان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) 
شهرســتان آبادان ارجاع و به كالسه 951068 ثبت گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده در درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن در وقت 
رســيدگى 1396/02/13 ســاعت 12/30 صبح جهت رسيدگى به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد. م الف/1/1071
 منشى شعبه پنجم حقوقى دادگسترى شهرستان  آبادان

آگهى تجديد وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
كالســه پرونده: 950394/24- وقت رســيدگى: 96/6/2 شنبه ســاعت 16/00- خواهان: آقاى شاپور 
دريكوند- خوانده:  آقاى كاوش حكيمى فر - خواسته: مطالبه وجه- خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف 
ســمنان نموده و وقت رسيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
شورا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف فوق الذكر واقع در سمنان بلوار 17 شهريور 
سه راهى پمپ بنزين جاللى جنب فضاى سبز مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند. در غير اينصورت شــورا غيابا رسيدگى و 

تصميم قطعى اتخاذ خواهد نمود.
دبيرخانه شعبه 24 شوراى حل اختالف شهرستان سمنان

آگهى ابالغ اجراييه
بدين وســيله به آقاى علي صادقي فر ، فرزند عباس به شماره شناســنامه 6120018565 صادره از خرم 
آباد ســاكن بيرانشــهر –ســراب داراب و آقاي ياسر صيادي فرزند صفقلي به شماره شناســنامه 1112 صادره از 
خرم آباد ســاكن خرم آباد –خيابان انقالب –بازارچه طيب –كاســب فروش مرغ و ماهي و آقاي حميدرضا رضائيان 
فرزند صادق به شــماره شناسنامه 18063 صادره از خرم آباد ساكن اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس 
استان لرستان و آقاي اكبر سپهوند فرزند ماشاءاهللا به شماره شناسنامه 46128 صادره از خرم آباد ساكن خرم 
آباد –خيابان شريعتي –پل كرگانه  –مقابل ترمينال قديم –آهنگري و جلوبندي ساز اتومبيل و آقاي هادي سپهوند 
فرزند محمد هگل به شماره شناسنامه 821 صادره از خرم آباد ساكن خرم آباد – كمالوند –مجتمع زاگرس –گاراژ 
يك –دهنه يازدهم و خانم ملك زاده ســپهوند فرزند كريم به شــماره شناســنامه 239 صادره از خرم آباد ساكن 
بيرانشهر – سراب داراب ابالغ مى شود كه بانك كشاورزي به استناد  قرارداد بانكي شماره 654866827 مورخه 
1391/12/22 جهت وصول مبلغ 97/200/000 ريال تا تاريخ 1395/09/14 به انضمام خسارت تاخير متعلقه 
و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرئيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 
9500389 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1395/10/08 مامور ،محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از 
روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب 

مى گردد ،نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد ،عمليات اجرائي جريان خواهد يافت . م الف 414792
 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى خرم آباد

متن آگهى
خواهــان شــركت بيمه رازى بــا مديريت آقاى يونس مظلومى دادخواســتى به طرفيت خوانــده آقاى مهدى 
تقى زاده فخشــامى به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 263/175/000 ريال تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اسالمشهر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه عمومى بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و 
به كالسه بايگانى 950410 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخه 1396/1/28 ساعت 09/30 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده فوق پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/2759
دفتر شعبه اول دادگاه بخش چهاردانگه

دادنامه
شماره بايگانى شعبه:950963- خواهان آقاى سيد فرنام طالب حسينى فرزند سيد على با وكالت آقاى مهدى 
سطانى فرزند محبوب به نشانى نسيم شهر خ 8 مترى خرمشهر پ 114- خوانده: آقاى محمد ولى پور فرزند حسين 
به نشــانى چهاردانگه خ شهداى ســديد خ وحدت م 9 دى پ 122- خواسته:  تامين خواسته ، گردشكار: خواهان 
دادخواستى به طرفيت خواندگان باال تقديم دادگاه نموده كه پس از ارجاع به اين شعبه ثبت و طى كالسه فوق تحت 
رسيدگى قرار گرفته و با رعايت تشريفات آئين دادرسى در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدى امضاء كننده 
زير تشــكيل است و با بررســى جميع اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (قرار دادگاه) در خصوص درخواست آقاى مهدى سلطانى بوكالت از آقاى سيد فرنام طالب حسينى بطرفيت 
آقاى محمد ولى پور فرزند حسين بخواسته صدور قرار تامين خواسته 349/000/000 ريال ، دادگاه با توجه به 
اينكه اركان و شرايط صدور قرار تامين خواسته فراهم مى باشد و خواهان با قبض اقساط تقاضا نموده است فلذا 
دادگاه مستنداً به بند ماده 108 قانون آيين دادرسى مدنى قرار تامين خواسته از اموال بالمعارض خوانده معادل 
349/000/000 ريال صادر و اعالم مينمايد. قرار صادره ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه 

بوده و بالفاصله پس از ابالغ قابل اجراست. م الف/3975
رئيس شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى بخش چهاردانگه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد دامنى داراى شناسنامه شماره 5259238028 به شرح دادخواست به كالسه 1/557/95ش از 
اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفر دامنى بشناسنامه 164 در 
تاريخ 84/9/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر است: 1- متقاضى فوق 
پســر آن متوفى 2- خدارحم دامنى ش  م 3590143010 -3- انــور دامنى ش م 3590143029 -4- ناصر 
دامنى ش م 2580144960  فرزندان آن متوفى 5- ايمنه دامنى ش م 5258998363 -6- ســنگين دامنى 
ش م 3590464739 دختــران آن متوفــى   و آن مرحوم ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در سه نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف ســه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/78
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف ايرانشهر

آگهى مفقودى
كارت دانشــجويى بنام محســن شقانى فرزند بهمن رشــته معمارى مقطع كارشناســى به شماره دانشجويى 

93214029 از دانشگاه غيرانتفاعى اشراق بجنورد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

جواز حمل سالح شكارى گلوله زنى كاليبر 92/7 به شماره 15673 بنام اهللا رضا گلدادى كيكانلو به شماره 
ملى 0759400237 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كارت و شناسنامه (برگ سبز) خودرو سوارى پارس مدل 88 به شماره انتظامى 582ص34 ايران 49 و به 
شــماره موتور 12488139908 و به شماره شاســى NAAN21CAE414632 به نام عبدلخليل اروانه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

ســند كمپانــى كاميون ميكســر بنز مدل 66 به شــماره انتظامــى 143ع92 ايــران 73 و به شــماره موتور 
33591010021344 و شــماره شاســى 34932416544666 به نام محمد رضــا فيوجى فرزند هادى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اصل ســند كمپانى و برگ سبز ســوارى پژو 206 مدل 1388 به رنگ سفيد وشماره شهربانى 388ن77- 
ايران 63 و شــماره موتور 14188019819 و شــماره شاسى 49J059937 بنام مالك عليرضا ابراهيمى مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

مجوز حمل ســالح شــكارى با مشــخصات كاليبر 303 شــماره ســالح 41118 مدل 10 تير گلنگدنى ساخت 
انگستان به نام ميرزا بلوچ زهى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . نيكشهر

برگ سبز خودرو سوارى پژو آر دى آى 1600 مدل 1384 رنگ يشمى- روغنى بشماره پالك ايران32- 
365 ج 26 بشــماره موتور 11784069798 و شماره شاسى 13472528 به مالكيت رضا تكابى فرزند على 

ش ش 464 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بــرگ كمپانى خودرو اتوبــوس بيابانى ولوو مدل1385 رنگ آبى بشــماره پالك ايــران12- 868 ع 49 
بشماره موتور 191231 و شماره شاسى 42364110515 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اينجانب مســعود كســائيان نائينى مالك خودرو پژو پارس به شماره شــهربانى ايران 66- 289 ج59 و 
شــماره بدنه 652744 و شــماره موتور 13489000748 به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت 
المثنى اســناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سند مراجعه نمايد. 

بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده اجرائى كالسه 9500578- اجراى ثبت اسناد سبزوار
بدينوســيله بــه آقاى مصطفى هوشــمند دليــر نام پدر مهدى، شــماره شناســنامه 3741، شــماره ملى 
0793779901 متولد 1363/06/28 به نشانى سبزوار بلوار خوشبين خوشبين سه ابالغ مى شود كه خانم 
رويا كوشــكى نام پدر ابوالقاسم شماره شناسنامه 966، شماره ملى 0793651859 متولد 1361/03/13  
جهت وصول تعداد دويســت عدد ســكه كامل بهار آزادى طال  به اســتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 
9631 دفتر ازدواج 7 ســبزوار و مســتند به ســند طالق شــماره 3102 دفتر طالق 1 داورزن/ســبزوار عليه 
شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9500578 در اين اداره تشــكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 95/12/3 اداره پســت شهرســتان سبزوار، محل اقامت شما به شرح متن ســند شناخته نشده لذا بنا 
به تقاضاى بســتانكار طبق مــاده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبــه در يكى از روزنامه هاى كثير 
االنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 

گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
اميد خيرخواه – رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى ابالغ اجرائيه مهريه  به ورثه پرونده اجرائى كالســه 9500591- اجراى ثبت اســناد 
سبزوار

بدينوســيله به ورثه بدهكار مرحوم هادى هادى زاده كه برابر گواهى حصر وراثت شماره 6701053-
95/8/12 شــعبه 187 شــوراى حل اختالف مشــهد و ورثه على اصغر هادى زاده احد از ورثه مرحوم هادى 
هادى زاده كه فوت نموده و طبق استشــهاديه محلى ابرازى بســتانكار ورثه عبارتند از آقاى اميرحسين هادى 
زاده، نام پدر هادى، شــماره شناســنامه 0924942045، شــماره ملى 0924942045، به نشــانى سبزوار 
خيابان جنب خوشبين 9 پ 123 و خانم فاطمه هادى زاده، نام پدر هادى، شماره شناسنامه 0960129146، 
شماره ملى 0960129146، به نشانى سبزوار خيابان جنب خوشبين 9 پ 123 وخانم فاطمه هادى زاده، نام 
پدر على اصغر، شــماره شناسنامه 1242، شــماره ملى 0793283061، به نشانى سبزوار خيابان صائب 12 
پ 7 وخانم معصومه هادى زاده، نام پدر على اصغر، شــماره شناســنامه 3034، شماره ملى 0793720842، 
به نشــانى ســبزوار خيابان صائب 12 پ 7 وخانم اكرم هادى زاده، نام پدر على اصغر، شماره شناسنامه 811، 
شــماره ملى 0793470528، به نشانى ســبزوار خيابان صائب 12 پ 7 وخانم اعظم هادى زاده، نام پدر على 
اصغر، شــماره شناســنامه 36371، شــماره ملى 0790361051، به نشانى ســبزوار خيابان صائب 12 پ 7 
وخانم فهيمه هادى زاده، نام پدر هادى، شــماره شناســنامه 0780170830، شــماره ملى 0780170830، 
به نشــانى ســبزوار خيابان جنب خوشــبين 9 پ 123 وخانم ام البنين هادى زاده، نام پدر على اصغر، شــماره 
شناسنامه 305، شماره ملى 0793392500، به نشانى سبزوار خيابان صائب 12 پ 7 وخانم مهرى ميرزائى، 
نام پدر جان ميرزا، شماره شناسنامه 11، شماره ملى 0794646395، به نشانى سبزوار خيابان صائب 12 پ 
7و آقاى مهدى هادى زاده، نام پدر على اصغر، شماره شناسنامه 781، شماره ملى 0793519403، به نشانى 
ســبزوار خيابان صائب 12 پ 7 و آقاى غالمحســين هادى زاده ســارقى، نام پدر على اصغر، شماره شناسنامه 
123، شــماره ملى 0793259614، به نشــانى ســبزوار خيابان صائب 12 پ 7 و خانم زهرا هادى زاده، نام 
پدر على اصغر، شــماره شناســنامه 416، شــماره ملى 0872288048، به نشانى ســبزوار خيابان صائب 12 
پ 7 ابالغ مى شــود كه خانم مهناز ميرازئى فرزند عبدالكريم جهت وصول مبلغ ســه ميليون ريال به اســتناد 
ســند ازدواج 4074-68/5/9 دفتر ازدواج 39 ســبزوار با كفالت دفتر ازدواج 43 سبزوار عليه مورث شما 
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9500591 در اين اداره تشــكيل شده و طبق گزارش مورخ 
95/12/14 اداره پســت شهرستان ســبزوار، ابالغ واقعى اجرائيه به وراث ميســر نگرديده است لذا بنا به 
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير 
االنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 

گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
اميد خيرخواه – رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى مرتضى شيرانى با ارائه استشهاد محلى مقتضى است سند مالكيت 6 دانگ پالك ثبتى 1062/5799- 
اصلى واقع در قطعه 1 بخش 16 بلوچســتان چابهار كه ذيل ثبت 47221 صفحه 279 جلد 216 ســند مالكيت به 
شماره چاپى 882488 بنام مالك باال ثبت و سند مالكيت صادر گرديده كه بعلت جابجايى مفقود و تقاضاى صدور 
سند مالكيت المثنى را نموده است مراتب به موجب تبصره 1 اصالحى ماده 120 آئين ثبت بدينوسيله آگهى ميشود 
كه هركس نســبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف 
مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره 
ثبت اســناد طبق مقررات مبادرت به صدور ســند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى خواهد نمود ضمناً پالك 
مذكور بموجب نامه شــماره 9510115450100430 مورخ 1395/3/25 بازپرس دادســراى چابهار بازداشت 

گرديده است. م الف/49
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان چابهار

آگهى ابالغ اجرائيه سند رهنى ارجاعى پرونده اجرائى كالسه 9500471- اجراى ثبت اسناد 
سبزوار

بدينوســيله به مديون:شركت خودرو ســازان ميثاق آراء به نشــانى تهرانپارس بين فلكه سوم وچهارم 
نبش212پالك2واحــد4 و راهنين:آقــاى غالمرضــا نامنى فرزند محمدعلى شــماره شناســنامه 1924 كدملى 
0792552611 به نشــانى ســبزوار جاده تهران روســتاى خســروجرد  و آقاى مهدى نامنى فرزند محمدعلى 
شــماره شناســنامه 1923 كدملى 0792552601 به نشانى ســبزوار جاده تهران روستاى خسروجردو خانم 
صديقه ضميرى فرزند محمدتقى شماره شناسنامه 193 كدنلى0793096650 به نشانى سبزوار جاده تهران 
روستاى خســروجرد وآقاى محمدعلى نامنى فرزند على اكبر شماره شناسنامه 1211 كدملى 0792545451 
به نشــانى ســبزوار جاده تهران روســتاى خســروجرد ابالغ مى شــود كه مرتهن شــركت بازرگانى سايپايدك، 
به نشــانى كيلومتر17 جاده مخصوص كرج نبش خ داروپخش به اســتناد ســندرهنى شــماره 20619 بتاريخ 
1390/11/16 دفترخانه اســناد رســمى شماره 575استان تهران، شهرســتان تهران،جهت وصول مبلغ سه 
ميليارد طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده ارجاعى از اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران 
در اين اداره به كالســه 9500471 تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 95/10/21 اداره پست شهرستان 
سبزوار، محل اقامت راهنين آقايان غالمرضا نامنى و مهدى نامنى و محمدعلى نامنى و خانم صديقه ضميرى  به 
شــرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى شركت بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشــار اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد موارد وثيقه 
مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد.
اميد خيرخواه – رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ابالغ
شــماره بايگانى شــعبه: 950205 - مشخصات ابالغ شــونده حقيقى: سجاد محتشــم نژاد مجهول المكان ، 
تاريخ حضور: 1396/2/9 ، شنبه ساعت: 17/45 ، محل حضور: يزد ، خيابان مهدى ، كوچه كميته امداد ، مجتمع 
شوراهاى حل اختالف شهرستان يزد ، تاريخ حضور: 1396/02/09 ، ساعت حضور: 17/45- در خصوص دعوى 
محمد احسان تيمورى آسفيچى به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد . توجه: 
پس از دريافت اين ابالغيه ، ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در 
موارد محدود و استثناء انجام ميشود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى 
آتى از طريق سامانه اقدام نماييد .*چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده 
ايد جهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به دفتر خدمات قضايى 

به اين واحد مراجعه نماييد. م الف/4236
شعبه 23 شوراى حل اختالف شهرستان يزد

آگهى ابالغ برگ اجرائيه
بدينوســيله به آقاى حســينعلى گل بغداد آبادى فرزند محمد مجهول المكان ابالغ ميگردد بموجب دادنامه 
غيابــى شــماره 477/95 مورخ 95/4/28 صادره از شــوراى حل اختالف حوزه يك يــزد محكوم به حضور يكى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند يكدستگاه خودرو سوارى وانت بار به شماره 611ص76- ايران 54 بنام محكوم 
له آقاى محمد مهدى نصيرى فرزند حســين مقيم يزد شــاهديه شهرك ابوالفضل خ شقايق ك گلها منزل نصيرى و 
همچنين پرداخت مبلغ 1/210/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى 

ميباشيد. م الف/4243
دبير شوراى حل اختالف حوزه يك يزد

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139560322001000638 مورخ 95/11/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
صديقه پيرى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 14 صادره از زهك در يك باب خانه به مساحت 126/85 مترمربع 
قسمتى از پالك 3 فرعى از 6549 اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان خيابان 12 مترى مالك اشتر 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف/3598- تاريخ انتشار نوبت اول: يكشنبه 95/12/8- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: دوشنبه 95/12/23
 رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

رونوشت آگهى حصروراثت نامحدود
آقاى محمد على عموئيان خاوه فرزند مصطفى شناسنامه شماره 0370856708 باستناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواســتى بشــماره 2/385/95 تقديم اين شــورا نموده چنين اشعار داشته 
اســت كه شــادروان مصطفى عموئيان خاوه فرزند على اكبر بشناسنامه شــماره 6485 در تاريخ 1385/2/4 در 
اقامتگاه خود در گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- محمد على عموئيان خاوه فرزند مصطفى به ش ش 
0370856708 ت ت 1371 پسر متوفى 2- مجتبى عموئيان خاوه فرزند مصطفى به ش ش 604 ت ت 1361 
پسر متوفى 3- عليرضا عموئيان خاوه فرزند مصطفى به ش ش 586 ت ت 1358 پسر متوفى 4- فاطمه عموئيان 
خاوه فرزند مصطفى به ش ش 03718223013 ت ت 1375 دختر متوفى 5- حورا احمدى فرزند حسن به ش 
ش 3 ت ت 1343 همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يكماه به شورا حل 

اختالف كهك مستقر در دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد 
رئيس شوراى حل اختالف شعبه دوم كهك قم مروج الشريعه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم آموت خواندگان: 1-عليرضا پرسون 2- عصمت اله پرسون خواسته: 
مطالبه وجه در تاريخ 1395/3/6 خواهان: فوق دادخواستى را به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته مطالبه 
وجه به شعبه 29 تقديم كه به شماره 950315 ثبت و براى روز 1396/4/14 ساعت 10وقت رسيدگى تعيين 
گرديده است. و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خواندگان مذكور 
ميتوانند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه 
و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور،دادگاه 

غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 29 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان: بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم آموت خواندگان: 1-على البدوى 2- منتظر االســدى 3- مصطفى 
واعظ زاده 4- على تيمورى خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/12/15 خواهان فوق دادخواســتى نشر آگهى 
به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 39 تقديم كه به شماره 95/315/39 ثبت و براى روز 
1396/2/24 ســاعت 18 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است. و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان 
حســب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خواندگان مذكور ميتوانند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور،دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 39 شوراى حل اختالف استان قم
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افتتاح نهالستان شركت گاز استان گيالن در هفته 
منابع طبيعى

ــركت گاز  ــتان ش ــع طبيعى، نهالس ــبت هفته مناب ــه مناس  ب
ــركت، مديركل ميراث  ــا حضور مديرعامل اين ش ــتان گيالن  ب اس
ــى، نماينده مردم  ــركل منابع طبيع ــگرى، مدي ــى و گردش فرهنگ
ــالمى و فرماندار اين شهرستان و  ــوراى اس الهيجان در مجلس ش

جمعى از مردم و مسوولين شهرستان و روسا و همكاران ادارات گاز 
در شهر الهيجان افتتاح شد.در اين مراسم 650 اصله نهال به ياد و 
خاطره 650 شهيد واالمقام شهرستان الهيجان در نهالستان شركت 
ــم مهندس ظهيرى گفت: ما  گاز گيالن غرس گرديد. در اين مراس

 نيز مانند ساير نهادهاى دولتى تالش داريم تا در راستاى فعاليتهاى 
عام المنفعه سهمى داشته باشيم و بر همين اساس امروز شاهد افتتاح 
اين نهالستان در شهر زيباى الهيجان هستيم. وى منابع طبيعى و 

جنگل ها را بركات الهى عنوان نمود 

 نشت يابي بيش از 750 كيلومتر از شبكه گاز 
در بهمن

ــيد ظهيرى مديرعامل شركت گاز استان گيالن  جمش
ــال 776 كيلومتر از شبكه و 22 هزار و  گفت: در بهمن امس
500 انشعاب گاز در استان مورد نشت يابي قرار گرفته است. 
ــركت گاز  به گزارش روابط عمومى گاز گيالن، مديرعامل ش
ــال  ــتان گيالن با اعالم اين موضوع كه در بهمن ماه امس اس
معادل 3,5 درصد از  مجموع ميزان شبكه و انشعابات استان 
ــت گفت: با توجه به بارش  ــت يابي قرار گرفته اس مورد نش
فراوان برف و باران در طى ماه گذشته و به تبع آن يخبندان و 
مسدود شدن معابر، اجراي اين ميزان نشت يابي بيانگر تالش 
ــى فنى بوده است. وي با اشاره  و همت همكاران واحد بازرس
به برخى صدمات وارده به خطوط گاز حين عمليات اجرايى 
در طى ماه هاى گذشته اظهار داشت: هماهنگي دستگاه هاي 
ــركت گاز مي تواند تا حد زيادي امنيت خطوط  اجرايي با ش
گاز در سطح استان را افزايش دهد و از آسيب هاي احتمالي 
به شبكه تغذيه و توزيع گاز و وقوع اتفاقات ناگوار جلوگيري 
نمايد. مديرعامل شركت گاز استان گيالن گفت: در صورت 
پايدارى شرايط جوى 756 كيلومتر از شبكه گاز در استان در 

اسفند ماه مورد نشت يابي قرار خواهد گرفت.
ــاره به گسترش شبكه  مهندس ظهيرى در پايان با اش
گازرساني در استان، بر اهميت باالي موضوع بازرسي از شبكه 
ــه و توزيع گاز به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه  تغذي

ناگوار و انتقال مطمئن گاز به مشتركين عزيز تاكيد كرد.

بانوان ايران اسالمي حضور فعال و سازنده در 
حوزه هاي مختلف علمي ، اجتماعي و فرهنگي

در سازمان ها ايفا مي نمايند.
مدير كل  امور بانوان و خانواده استانداري با مدير كل و 
بانوان اداره كل راه آهن شمال شرق 2 در محل دفتر مديريت 
ــمال شرق 2  ديدار نمود.  در اين ديدار مدير كل راه آهن ش
ــي از اقدامات اين اداره كل عنوان نمود وگفت : بانوان  گزارش
ــند.  ــازمانها در حوزه هاي مختلف مي باش همواره بازوان س
ــالمي با بهره گيري  ــد رضا قرباني ادامه داد : انقالب اس محم
از تعاليم نوراني اسالم، جايگاه و نقشي واال و مهم براي زنان 
ــت و زنان ايران اسالمي همواره در تمامي  در نظر گرفته اس
زمينه ها علمي ، فرهنگي  و اجتماعي افتخار آفرين اند. مدير 
ــت به  ــتانداري  نيزدر اين نشس كل  امور بانوان و خانواده اس
ــت  ابعاد مختلف حضور زنان در جامعه پرداخت و اظهار داش
ــازنده در حوزه هاي  ــالمي حضور فعال و س : بانوان ايران اس
ــازمان ها ايفا مي  مختلف علمي ، اجتماعي و فرهنگي در س
نمايند. دكتر غفاري ادامه داد: نقش زنان در جامعه و پيشبرد 
اهداف سازمانها و پاي كار آمدن آنان پا به پاي مردان نشان از 
مشاركت آنان در حوزه هاي مختلف اجتماعي است . غفاري  
ــتان نيز اشاره و اضافه كرد : در  به برنامه هاي هفته زن در اس
ــگري برنامه هايي فرهنگي  كنار تور تفريحي با قطار گردش
ورزشي ،گردهمايي و جشن متمركز ويژه بانوان دستگاه هاي 
ــال جاري در پارك  ــتان در اسفندماه س اجرايي ادارات گلس

بانوان شهر گرگان برگزار خواهد شد.

كارهاى بزرگ و ماندگار

دولت يازدهم در حوزه بهداشت
رئيس دانشگاه علوم پزشكى و 

سـمنــان

 
خدمات بهداشتى درمانى استان 
سمنان گفت:دولت يازدهم در 
حوزه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى كارهاى 
ــده است.مهدى شادنوش در  بزرگ و ماندگارى انجام ش
ــم اختتاميه همايش ملى ارتقاى سالمت دهان و  مراس
ــكده  ــدان خانواده با محوريت مادر و كودك در دانش دن
ــمنان گفت: تحول در نظام سالمت با  ــكى س دندانپزش
ــن قاضى زاده هاشمى به عنوان وزير  فعاليت سيدحس
ــت، درمان و آموزش پزشكى دولت تدبير و اميد،  بهداش
ــت. وى با بيان اينكه در اين  گسترده و محقق شده اس

ــالمت و رفع  دوره يك اميد و نگرش مثبت به حوزه س
مشكالت در مردم ايجاد شده از وزير بهداشت خواست با 
ــتمرار اين اميد در دل  تداوم حضور خود در دولت به اس
ــادنوش درخصوص طرح هاى به  مردم كمك كنند. ش
بهره بردارى رسيده دانشگاه علوم پزشكى استان سمنان 
در دولت يازدهم اضافه كرد: سال گذشته تعداد 36 طرح 
ــته،  نيمه كاره از 15 تا 75 درصد را از دولت هاى گذش

در حوزه بهداشت و درمان افتتاح شد . 
ــگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى  رئيس دانش
ــاره به سفر وزير بهداشت،  ــتان سمنان با اش درمانى اس
ــمنان گفت: همزمان با  ــكى به س درمان و آموزش پزش

ــفر 18 پروژه اين دانشگاه افتتاح و به بهره بردارى  اين س
رسيده و عالوه بر آن عمليات اجرايى 72 پروژه بهداشتى 
نيز در اين استان آغاز مى شود كه عمده اين پروژه ها در 
مناطق محروم و دورافتاده استان است.وى با بيان اينكه 
كلنگ زنى اين 18 پروژه كه امروز افتتاح شد همگى در 
دولت تدبير و اميد به زمين زده شده است، تصريح كرد: 
براى آماده سازى اين پروژه ها اعتبارى بالغ بر345 ميليارد 
ــت.به گفته شادنوش با افتتاح اين  ريال هزينه شده اس
ــتى  مراكز قطعا به ارتقاى ظرفيت هاى درمانى، بهداش
و آموزشى دانشگاه علوم پزشكى سمنان افزوده خواهد 
ــگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى  شد.رئيس دانش
ــاره به اينكه توزيع عادالنه  ــتان سمنان با اش درمانى اس
ــب در استان از سياست هايى بود كه  خدمات و متناس
در اين دانشگاه در سال هاى گذشته پيگيرى شده است، 
گفت: بهره مندى مردم دورترين و محروم ترين نقطه در 
ــتان سمنان از خدمات يكسان بهداشتى  جاى جاى اس
ــگاه علوم پزشكى  و درمانى از اهداف و برنامه هاى دانش

استان سمنان بوده است.
وى در بخشى از سخنان خود به فعاليت دانشكده 
دندانپزشكى سمنان اشاره داشت و گفت: اين دانشكده در 

سال 92 بصورت يك كلينيك كوچك افتتاح و امروز به 
يك مركز علمى تبديل شده است.شادنوش با بيان اينكه 
با بيان اينكه در سال 92 متخصص دندانپزشك در استان 
ــرد: در حال حاضر 33 نفر عضو  ــمنان  نبود اضافه ك س
هيئت علمى دانشكده دندانپزشكى هستندكه به مردم 
استان خدمات ارائه مى دهند.رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
ــتان سمنان با اشاره به  و خدمات بهداشتى درمانى اس
اينكه شهرستان هاى تحت پوشش دانشگاه نيز از حضور 
اين اعضاى هيئت علمى بهره مند مى شوند اظهارداشت: 
روزانه حداقل دو نفر از اعضاى هيئت علمى دندانپزشكى 
ــتان هاى گرمسار و دامغان براى ارائه خدمات  در شهرس
ــوند.وى از وجود كلينيك هاى تخصصى و  حاضر مى ش
ــتان از جمله  ــتان هاى اس فوق تخصصى در اكثر شهرس
گرمسار، سمنان، مهديشهر و دامغان خبردادوافزود:امروز 
ــت استان سمنان تملكى  100درصد خانه هاى بهداش
ــعه همه جانبه در  ــاره به توس ــادنوش با اش ــدند .ش  ش
ــتى درمانى و آموزش پزشكى اظهار  حوزه هاى بهداش
داشت: ما در حوزه سالمت با شتاب خوبي در حال حركت 
هستيم.وى تصريح كرد: دانشگاه علوم پزشكى سمنان در 
حوزه سالمت دستاوردهاي خوبي در بين دانشگاههاي 

ــر كشور به دست آورده و اين نتيجه تالش شبانه  سراس
روزي خادمان حوزه سالمت در استان است.رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان سمنان 
آغاز ساخت دو پروژه دانشكده پرستارى مامايى و سايت 
كتابخانه مركزى دانشگاه علوم پزشكى استان سمنان با 
اعتبار بالغ بر650 ميليارد ريال در سمنان ،بهره برداري از 
كلينيك ويژه تخصصي و فوق تخصصي امام خميني (ره) 
و دو پايگاه سالمت در شهرستان گرمسار،افتتاح پايگاه 
سالمت شهرى و پايگاه مراقبت سالمت سمنان، دامغان 
ــار ،بهره بردارى پايگاه مراقبت سالمت و مركز  و گرمس
جامع سالمت شهرى در شهرستان سمنان ،بهره بردارى 
 دانشكده تغذيه و علوم غذايى شهرستان آرادان ،افتتاح 
خوابگاه هاي پرديس دانشكده پيراپزشكي دختران و پسران 
مستقر در شهرستان سرخه  با ظرفيت 400 نفر ،افتتاح 
ــالمت و پايگاه سالمت بوستان  مركز جامع خدمات س
شهرستان دامغان، افتتاح كلينيك ويژه تخصصي و فوق 
تخصصي دانشگاه و بازديد از مراحل پيشرفت بيمارستان 
ــاز جمعه از  ــن دو نماز در نم ــخنرانى بي  مهديشهروس
برنامه هاى سيد حسن هاشمى وزير بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكى  دراستان سمنان است.

 توجه پليس به مقوله چهارشنبه آخرسال 
به عنوان مقوله اي اجتماعي

ــران گفت: پليس به مقوله  ــتان ته فرمانده انتظامي ويژه غرب اس
چهارشنبه آخرسال به عنوان مقوله اي اجتماعي توجه مي كند.ربـاط كريـم

ــن خانچرلى در جمع  ــردار محس ــزارش خبرنگار ما، س به گ
ــاى پليس هاى تخصصى و معاونان ستادى گفت:با توجه به اينكه بخش  فرماندهان ،روس
مهمى از قربانيان چهارشنبه آخرسال، كودكان و نوجوانان هستند،ضرورت دارد خانواده ها 

مراقب فرزندان خود در اين ايام باشند تا مبادا به رفتارهاى پرخطر روى بياورند.
فرمانده انتظامى ويژه غرب استان تهران افزود:اميدواريم امسال همانند سال هاى قبل 
با همكارى خوب مردم و والدين گرامى، جوانان و نوجوانان كه نقش بسزايى در پيشگيرى 
ــات و حوادث ناگوار  ــاهد كاهش تلف ــتفاده از مواد محترقه دارند،ش از تلفات و خطرات اس

چهارشنبه آخرسال باشيم.
ــتان  ــر كنترل صنوف و محورهاى مواصالتى اس ــد انتظامى با تاكيد ب ــن مقام ارش اي
 توسط پليس تصريح كرد:به منظور پيشگيرى از حوادث تلخ چهارشنبه آخرسال، والدين و 

خانواده ها حركات و رفتار فرزندان خود را كنترل كنند.
ــنبه آخرسال  ــتان تهران با بيان اينكه پليس به مقوله چهارش رئيس پليس غرب اس
ــنبه آخرسال  به عنوان مقوله اى اجتماعى توجه مى كند، گفت: رويكرد پليس به چهارش
رويكردى اجتماعى بوده و همه ساله وضعيت جامعه در اين حوزه نسبت به سال قبل بهتر 
مى شود و اطالع رسانى و آگاهسازى معاونت اجتماعى مى تواند نقش بسزائى در كاهش 

حوادث اين روز داشته باشد.
ــت:در راستاى پيشگيرى از بروز  ــتان تهران بيان داش فرمانده انتظامى ويژه غرب اس
ــديد برخورد با تهيه و  ــال،طرح تش خطرهاى احتمالى مواد محترقه در آخرين روزهاى س

توزيع كنندگان مواد محترقه در دستور كار پليس غرب استان تهران قرار دارد.
ــتان تهران با اشاره به اينكه مردم از پليس انتظار دارند نيروى  رئيس پليس غرب اس
انتظامى با عده اى اندك قانون گريز برخورد قانونى داشته باشد،افزود:پليس به حكم قانون و 
خواست مردم با كسانى كه بخواهند با رفتارهاى پرخطر خود براى شهروندان ايجاد مزاحمت 
نمايند حتما برخورد مى كند. سردار خانچرلى خاطرنشان كرد: خودروهايى كه در اين روز 
براى شهروندان باعث ايجاد مزاحمت كنند تا بعد از تعطيالت نوروز توقيف شده و افرادى كه 
تخلف كنند برابر قانون و با هماهنگى مقام قضايى با آنها برخورد شده و تا بعد از تعطيالت 

نوروز در بازداشت بسر خواهند برد.

 افتتاح مركز تخصصى 
علوم كانون بندرعباس

ــودكان و نوجوانان  ــون پرورش فكرى ك ــز تخصصى علوم كان مرك
ــتانى در بـندرعبـاس ــووالن اس ــور مديرعامل و مس ــتان هرمزگان با حض اس

بندرعباس گشايش يافت.
مديرعامل كانون در آيين بهره بردارى از اين مركز گفت: استان هرمزگان با اين پشتوانه 

علمى و مجموعه اى كه فراهم شده بايد ميزبان ساير استان هاى همسايه خود نيز باشد.
عليرضا حاجيان زاده افزود: مركز تخصصى علوم كانون هرمزگان عالوه بر هدايت علمى 
ــتان مى تواند به عنوان يكى از جاذبه هاى گردش گرى ويژه كودكان و  دانش آموزان اين اس

نوجوانان به مسافران نوروزى نيز معرفى شود.
مديرعامل كانون يادآور شد: در حال حاضر چند مركز تخصصى علوم كانون  در كشور 
راه اندازى شده كه مركز تخصصى علوم هرمزگان به عنوان يكى از كامل ترين و جامع ترين 

مراكز كشور مى تواند به پايگاه علمى اصلى جنوب كشور تبديل شود.
ــواد خواندن و تفكر، پرورش استعدادها و خالقيت كودكان و  ــعه س حاجيان زاده توس
نوجوانان را دو كاركرد كانون دانست و اضافه كرد: اين دو عنصر، دانايى و توانايى بچه ها را 

تقويت كرده و در نهايت مسير زيستن و زندگى بهتر را براى آن ها ترسيم مى كند.
ــون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  ــه گفته مديرعامل كانون، 42 فعاليت در كان ب
تعريف شده كه برخى ماهيت علمى دارد و به نشاط و لذت بخشى محيط يادگيرى كودكان 
ــى  ــدن كودكان با مباحث خلقت و خداشناس كمك مى كند. مديرعامل كانون ،مانوس ش
ــتقبال از طرح  ــاره به اس ــت و با اش را از ديگر اهداف راه اندازى مراكز تخصصى علوم دانس
ــه» كه از اوايل سال تحصيلى 95-96 آغاز شده اظهار داشت: در اين طرح،  «كانون-مدرس

دانش آموزان ساعاتى را در مراكز كانون گذرانده و در كارگاه ها شركت مى كنند.
ــان كرد: با آغاز طرح ياد شده، دانش آموزان مدارس و اوليا از آن  حاجيان زاده خاطرنش

استقبال كردند و مراكز كانون شاهد حضور پرشور و ثمربخش دانش آموزان بود.
ــامل بخش هاى زيست بوم هاى جانورى با گونه هاى  مركز تخصصى علوم هرمزگان ش
جانورى تاكسيدرمى و گياهان هر منطقه، اكوسيستم  هاى دريايى، آكواريوم ماهيان، بخش 

فيزيك، شيمى، زمين شناسى، رصد نجوم و هوا است.
ــده و فاز دوم  براى راه اندازى اين مركز تخصصى بيش از 8ميليارد ريال هزينه ش
ــى است در آينده اى  ــيمى و هواشناس ــامل بخش  هاى فيزيك، ش اين نيز كه مركز ش

نزديك تكميل خواهد شد.

 اختصاص 7 ميليارد ريال اعتبار جهت آزدسازى 
حريم شهر باستانى جرجان

ــتان  ــگرى اس ــتى و گردش  مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دس
گلستان درجلسه شوراى ادارى شهرستان گنبد كاووس عنوان كرد: گنبد كاووس

7 ميليارد ريال اعتبار جهت آزدسازى حريم شهر باستانى جرجان 
اختصاص داده شد.

جلسه شوراى ادارى شهرستان گنبد كاووس با حضور ابراهيم كريمى مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان گلستان ، قره جه طيار نماينده مردم شهرستان 
گنبد كاووس در مجلس شوراى اسالمى، عبد القدير كريمى معاون استاندار و فرماندار ويژه 
شهرستان و ساير مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان گنبد در محل فرماندارى برگزار 
شد. كريمى افزود: امسال از سوى ستاد هماهنگى خدمات سفر كشور مصووب شده كه هر 
استان شعار مخصوص به خود را در كشور دارد و استان گلستان با شعار  ""گلستان پايتخت 
اكوتوريسم ايران  "" معرفى خواهد شد. وى درادامه به ظرفيت اسكان و پذيرايى مسافرين و 
گردشگران در هتلها، مجتمع هاى اقامتى و پذيرايى، واحدهاى اقامتى و ...در سطح  استان 
اشاره كرد و گفت: تمامى تاسيسات گردشگرى سطح استان با ظرفيت  87000 نفر اقامت 

در يك شب جهت خدمات رسانى به گردشگران و مسافران فراهم شده است.
كريمى همچنين گفت : خدمات رسانى به گردشگران و مسافران تنها وظيفه ميراث 
فرهنگى نيست و همه دستگاه هاى اجرايى على الخصوص دستگاه هاى خدمات رسان در 
اين خصوص وظيفه دارند و از اين رو از تمامى دستگاهها انتظار آمادگى و همكارى الزم را 
داريم. مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان گلستان در ادامه با اشاره 
به ثبت جهانى نوروز در فهرست آثار ناملموس يونسكو تصريح كرد: با توجه به ثبت جهانى 
نوروز در فهرست آثار ناملموس يونسكو و لزوم پاسدارى از اين اثر ارزشمند تالش داريم تا 
رويداد فرهنگى نوروزگاه را گسترده تر از سال گذشته و با كيفيتى متفاوت برگزار كنيم و 
در همين راستا برنامه نوروزگاه در نوروز 1396 در سه شهرستان گرگان، گنبد كاووس و آق 
قال اجرا خواهد شد.وى با اشاره به تنها اثر ثبتى استان گلستان در فهرست آثار جهانى افزود: 
با هماهنگى هاى صورت گرفته با صدا و سيماى مركز گلستان هر روز به مدت يك ساعت 
برنامه زنده تلويزيونى از محل اجراى برنامه هاى فرهنگى ايام نوروز در شهرستان گنبد در 
محوطه گنبد قابوس پخش خواهد شد. كريمى با اشاره به آزاد سازى حريم شهر باشتانى 
جرجان گفت: 7 ميليارد ريال اعتبار جهت آزدسازى حريم شهر باستانى جرجان اختصاص 

داده شده و بعد از ايام عيد كاوش شهر جرجان بعد از 5 سال تعطيلى آغاز خواهد شد.
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