
آگهى مفقودى
كليــه مدارك اعم از اســناد و كارت موتورســيكلت هونــدا125 مدل1386 رنگ نقره اى بشــماره پالك 
ايران38-63316 بشــماره تنه 125P8667229 و شــماره موتور 42700410 به نام محمد رضا نصرابادى 

فرزند حمزه ش ش 648 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

رســيد ناوگان هوشــمند به شــماره 2685745 به شــماره پالك: ايران16 – 966 ع 41 و به شناســه: 
IR0D909TFDP017962 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

گواهى تحصيلى كارشناسى ناپيوسته در رشته روابط عمومى دانشگاه جامع علمى كاربردى مربوط به فاطمه 
ذبيح پور به شماره 122865 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم- سارى

كليه مدارك اعم از سند كمپانى،برگ سبز وسلسله اسناد دفترخانه اى سوارى تيبا تيپ 231 رنگ سفيد 
روغنى مدل 90 موتور 8004465 شاســى S5810089003914 پالك 82-157ط15 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد./نوبت دوم سارى

كارت خــودرو و بــرگ ســبز ســوارى هاچ بك ســايپا مــدل 94 رنگ ســفيد موتــور5496451 شاســى 
 NAS431100F5846289 پــالك 22-569ن33 بــه نــام زهــره شــيرخانزاد مفقود گرديــده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

ســند كمپانى ســوارى ســمند LXEF7 مدل 92 رنگ ســفيد روغنــى موتور147H0045300 شاســى 
NAACR1HS7DF556787 پالك 82-926ط42 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز ســوارى ســايپا تيــپ تيبــا رنــگ نقــره اى متاليــك مــدل 95 موتــور8264177 شاســى 
NAS811100F5884125 پالك 82-892ط37 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

حصر وراثت
نظر به اينكه خانم ربابه پيغمبرى داراى شناسنامه شماره 270 به شرح دادخواست به كالسه 10/96/24 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيــح داده كه شــادروان ابراهيم پيغمبرى به 
شناسنامه 823 در تاريخ 95/12/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-امجد عقربيان فرزند محمود ش ش 24369 متولد 1317 همسر 2-مهدى پيغمبرى فرزند 
ابراهيــم ش ش  34491 متولــد 1344 فرزند 3-محســن پيغمبرى فرزند ابراهيــم ش ش  34492 متولد 
1346 فرزنــد 4-صــادق پيغمبرى فرزند ابراهيم ش ش  136 متولد 1350 فرزند 5-فاطمه پيغمبرى فرزند 
ابراهيم ش ش  725 متولد 1353 فرزند 6-هادى پيغمبرى فرزند ابراهيم ش ش 673 متولد 1339 فرزند 
7-رباب پيغمبرى فرزند ابراهيم ش ش 270 متولد 1352 فرزند بغير از نامبردگان فوق وارث ديگرى ندارد. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ســاليانه شركت فيروزه درخشــان نيشابور سهامى خاص به شماره ثبت 1047 
و شناسه ملى 10380113981

بدينوســيله از كليه ســهامداران شركت فوق الذكر دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
ســاليانه شــركت كه در روز سه شنبه مورخه 1396/2/12  راى ســاعت 9 صبح در محل نيشابور كيلومتر 14 
جاده سبزوار، شركت فيروزه درخشان نيشابور برگزار مى گردد حضور بهم رسانند.  دستور جلسه:  1ـ انتخاب 
هيئت مديره شــركت  2ـ انتخاب بازرســان شــركت  3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشــار  4ـ ســاير مواردى كه در 

صالحيت مجمع عادى ساليانه باشد.   تاريخ انتشار 96/1/31
هيئت مديره شركت

متن آگهى
خواهان: رضا پيرحســين لو به نشــانى قم، بنياد، ســاختمان رازى، بلوك B2، واحد 8 خوانده: مريم على 
اكبرى به نشــانى مجهول المكان قرار تامين خواســته در خصوص تقاضاى تامين خواســته آقاى رضا پيرحســن 
لو به طرفيت خانم مريم على اكبرى مبنى بر توقيف يكدســتگاه اتومبيل ســوارى هيونداى اكســل ال اس رنگ 
سفيد مدل 1994 و به پالك انتظامى 57 – 661 ن 13 و به شماره شاسى: 890796 نظر به اينكه حسب اعالم 
راهنمايى و رانندگى متقاضى مالك رســمى پالك موصوف مى باشــد و اعالم داشــته اتومبيل را واگذار نموده و 
خريدار همچنان با پالك شــخصى وى تردد مى نمايد از طرفى در وضعين كنونى پالكها، شــخصى مى باشد و تردد 
با پالك غير چه بســا موجب توجه مســئوليت براى صاحب پالك گردد، لذا مستندا به بند الف ماده 108 و 122 
قانون آئين دادرسى مدنى قرار تامين خواسته مبنى بر توقيف پالك مذكور صرفا جهت فك پالك صادر و اعالم 
مى گردد پالك منفكه تحويل انبار پالك راهنمائى و رانندگى خواهد شد. اين قرار پس از ابالغ قابل اجراست و 
ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در همين شورا مى باشد نشانى: خيابان ايستگاه راه آهن، مجتمع 

شوراى حل اختالف، طبقه زيرزمين،شعبه  31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
قاضى شوراى حل اختالف شماره 6 قم – قاسمى سوته

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى امير حســين ميرشــكارى فرزند ولى اله داراى شناسنامه شماره 315 به شرح دادخواست به كالسه 
960212 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
ولى اله ميرشــكارى به شناســنامه شــماره 124 در تاريخ 1396/1/19 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- امير حســين ميرشــكارى فرزند ولى اله ش ش 315 
نسبت با متوفى فرزند 2- فاطمه ميرشكارى فرزند ولى اله ش ش 20147 نسبت با متوفى فرزند 3- نفيسه 
ميرشــكارى فرزند ولى اله ش ش 115174 نســبت با متوفى فرزند 4- زينب ميرشــكارى فرزند ولى اله ش 
ش 14325 نســبت با متوفى فرزند 5- زهرا مقنى اصلى فرزند حســين ش ش 1847 نسبت با متوفى زوجه. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى محمد جوادى (ذينفع) فرزند عنايت داراى شناســنامه شــماره 119 به شــرح دادخواست به كالسه 
960221 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
بهنام عزيززاده به شناســنامه شماره 0370613112 در تاريخ 1392/8/30 در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- نرگس خدايارى فرزند احمد ش ش 145 نسبت 
بــا متوفــى مادر. اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى 
اعتراضــى دارد ويــا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يــك ماه به دادگاه 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى آرش نشــائى ف احمد دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت آقاى كيوان عليزاده تقديم كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 4/96/22 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــعبه 4حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز يكشنبه 96/3/28 
ســاعت 9 در شــعبه 4 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم منصوره جعفرى فرزند يحيى داراى شناسنامه شماره 5710112585 به شرح دادخواست به كالسه 
960217 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
امير محمد ذوالفقارى تبار به شناســنامه شــماره 0373215266 در تاريخ 1394/12/11 در اقامتگاه دائمى 
خود را فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- منصوره جعفرى فرزند يحيى ش م 
5710112585 نســبت با متوفى مادر 2- جواد ذوالفقارى تبار فرزند رضا ش م 0371267188 نســبت با 
متوفى پدر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى فريد بيكى بندرآبادى فرزند مرتضى داراى شناسنامه شماره 0370926994 به شرح دادخواست 
به كالســه 960210 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه 
شادروان مرتضى بيكى بندرآبادى به شناسنامه شماره 5400 در تاريخ 1395/12/10 در اقامتگاه دائمى خود 
را فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ســعيد بيكى بندرآبادى فرزند مرتضى 
ش ش 4618 نســبت بــا متوفى فرزنــد  2- فريد بيكــى بندرآبادى فرزند مرتضــى ش ش 0370926994 
نسبت با متوفى فرزند 3- فرشته جعفرى ندوشن فرزند مرتضى ش ش 395 نسبت با متوفى زوجه 4- عزت 
ميرزائى ندوشــن فرزند مرتضى ش ش 42 نسبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى محسن زمانى افراشته فرزند اصغر داراى شناسنامه شماره 19118 به شرح دادخواست به كالسه 
960218 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
رقيه حســينى به شناســنامه شــماره ســيدحمزه در تاريخ 1396/1/13 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محسن زمانى افراشــته فرزند اصغر ش ش 19118 
نسبت  با متوفى فرزند 2- مجيد زمانى افراشته فرزند اصغر ش ش 0370862732 نسبت  با متوفى فرزند 
3- زهره زمانى افراشته فرزند اصغر ش ش 2360 نسبت  با متوفى فرزند 4- محبوبه زمانى افراشته فرزند 
اصغر ش ش 4856 نســبت  با متوفى فرزند 5- مريم زمانى افراشــته فرزند اصغر ش ش 0370204050 
نسبت  با متوفى فرزند 6- زهرا زمانى افراشته فرزند اصغر ش ش 0371191491 نسبت  با متوفى فرزند 
7- اصغر زمانى افراشــته فرزند اصغر ش ش 408 نســبت  با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى احمد افشــار فرزند هاشم داراى شناسنامه شماره 2974 به شرح دادخواست به كالسه 960220 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان هاشم افشار 
به شناســنامه شماره 1678 در تاريخ 1394/10/29  در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- احمد افشار فرزند هاشم ش ش 2974 نسبت با متوفى فرزند 2- حمزه 
افشار فرزند هاشم ش ش 3326 نسبت با متوفى فرزند 3- اكبر افشار فرزند هاشم ش ش 4167 نسبت با 
متوفى فرزند 4- معصومه افشــار فرزند هاشــم ش ش 3617 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه افشار فرزند 
هاشــم ش ش 317 نســبت با متوفى فرزند 6- صديقه افشــار فرزند رامند على ش ش 6 نســبت با متوفى 
زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى احمد سالمت فرزند غالمرضا داراى شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست به كالسه 960222 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان غالمرضا 
ســالمت به شناســنامه شــماره 29 در تاريخ 1372/2/17 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- احمد ســالمت فرزند غالمرضا ش ش 150 نســبت با متوفى فرزند 
2- محمدجواد ســالمت فرزند غالمرضا ش ش 3848 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه سالمت فرزند غالمرضا 
ش ش 2282 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا ســالمت فرزند غالمرضا ش ش 2281 نسبت با متوفى فرزند 
5- اعظم ســالمت فرزند غالمرضا ش ش 2013 نســبت با متوفى فرزند 6- محمود سالمت فرزند غالمرضا ش 
ش 4 نســبت بــا متوفى فرزند 7- صديقه كاشــانى گرگابــى فرزند على اكبر ش ملى 0383528224 نســبت 
بــا متوفى زوجــه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى 
اعتراضــى دارد ويــا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يــك ماه به دادگاه 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
خانمفاطمــه محمدى فرزند حســين داراى شناســنامه شــماره 28948 به شــرح دادخواســت به كالســه 
960198 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
حســين محمدى به شناســنامه شماره 722 در تاريخ 1394/4/24 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد جواد محمدى فرزند حســين ش ش 107155 نسبت 
بامتوى فرزند 2- قاسم محمدى فرزند حسين ش ش 3604 نسبت بامتوى فرزند 3 - معصومه محمدى فرزند 
حســين ش ش 101173 نســبت بامتوى فرزند 4- محبوبه محمدى فرزند حســين ش ش 102767 نســبت 
بامتوى فرزند 5- فاطمه محمدى فرزند حســين ش ش 28948 نسبت بامتوى فرزند 6- طاهره محمدى فرزند 
حسين ش ش 4487 نسبت بامتوى فرزند 7- زهرا هاشم نيا فرزند ابراهيم ش ش 91496 نسبت با متوفى 
زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم فاطمه محمدى فرزند حســين داراى شناســنامه شــماره 28948 به شــرح دادخواســت به كالســه 
960195 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
زهرا هاشــم نيا به شناســنامه شــماره 91496 در تاريخ 1394/5/12 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد جواد محمدى فرزند حســين ش ش 107155 
نسبت بامتوى فرزند 2- قاسم محمدى فرزند حسين ش ش 3604 نسبت بامتوى فرزند 3 - معصومه محمدى 
فرزند حســين ش ش 101173 نســبت بامتوى فرزنــد 4- محبوبه محمدى فرزند حســين ش ش 102767 
نسبت بامتوى فرزند 5- فاطمه محمدى فرزند حسين ش ش 28948 نسبت بامتوى فرزند 6- طاهره محمدى 
فرزند حســين ش ش 4487 نســبت بامتوى فرزند 7- صغرى محمدى فرزند نورعلى ش ش 1150 نســبت با 
متوفى مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى كاظم فيضى فرزند فتح اله داراى شناســنامه شــماره 6360002744 به شــرح دادخواســت به كالسه 
960223 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شادروان فتح 
اله فيضى به شناسنامه شماره 108 در تاريخ 1396/1/25 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- على فيضى فرزند فتح اله ش ش 893 نسبت با متوفى فرزند 2- عبداله فيضى 
فرزند فتح اله ش ش 221 نسبت با متوفى فرزند 3- رضا فيضى فرزند فتح اله ش ش 222 نسبت با متوفى فرزند 
4- شهباز فيضى فرزند فتح اله ش ش 1069 نسبت با متوفى فرزند 5- حسين فيضى فرزند فتح اله ش ش 64 
نسبت با متوفى فرزند 6- فرامرز فيضى فرزند فتح اله ش ش 1501 نسبت با متوفى فرزند 7- كاظم فيضى فرزند 
فتح اله ش ش 6360002744 نسبت با متوفى فرزند 8- شازدا فيضى فرزند فتح اله ش ش 794 نسبت با متوفى 
فرزند 9- جميله فيضى فرزند فتح اله ش ش 1068 نسبت با متوفى فرزند 10- گلثوم فيضى فرزند فتح اله ش 
ش 1248 نسبت با متوفى فرزند 11- نجيبه ملك پور فرزند ميكائيل ش ش 6 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى 

نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

متن آگهى
 خواهــان بهــرام ظريفى تكاب  به طرفيت خوانده على بيگى محمد آبادى   به خواســته  مطالبه  وجه چك تقديم 
دادگاه  هاى  عمومى شهرســتان ســقز  نموده  كه جهت رســيدگى به شعبه 4 (زندان ) شوراى حل اختالف  شهرستان 
ســقز واقع  در شهرســتان  ســقز ارجاع  و به كالســه 9609988797400101 ثبت گرديده  كه وقت رسيدگى آن 
1396/2/31  و ساعت 9:30تعيين شده است  به علت مجهول المكان بودن  خوانده و در خواست خواهان  وبه تجويز 
ماده  73 قانون ايين دادرسى  دادگاه هاى  عمومى و انقالب  درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت  در يكى 
از جرايد كثير االنتشار آگهى ميشود  تا خوانده  پس از نشر آگهى و اطالع از مفادآن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم  

نشانى  كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى  حاضر گردد . 
ناصر فاتحى – مسئول دفتر شعبه 4 (زندان )شوراى حل اختالف شهرستان سقز 

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم فاطمه معنوى ف غالم با وكالت رضا كاويانى دادخواســتى به خواسته مطالبه نفقه به طرفيت آقاى مرتضى 
حاجى زاده ف جمشــيد تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 3/96/15 ثبت شده، چون خوانده خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز شــنبه 
96/3/6 ساعت 9:15  در شعبه 3 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك سينا به مديريت عسگر عزيزى با وكالت خانم نيكخو دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت آقاى 
ابراهيم خليلى شيرازى ف عين اله تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 4/95/700 شوراى سارى ثبت شده، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 4حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در روز دوشــنبه 96/3/8 ســاعت 10:30 در شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم نســرين كالن ف محمدقاسم دادخواستى به خواســته مطالبه مهريه به طرفيت آقاى جواد شجاعى باغينى 
ف ابراهيم تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 16/96/16 ثبت شــده، چون خوانده خوانده مجهول المكان 
مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شــعبه 16 حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 96/3/6 
ساعت 9 صبح در شعبه 16 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 16 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى سيدجعفر ميرپور ف ميرفاضل دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت آقاى على قربانى تقديم 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 10/96/29 ثبت شده، چون خوانده خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق 
مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كــه خوانده با مراجعه به 
دفتر شــعبه 10 حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 96/3/10 
ســاعت 9:30 در شــعبه 10 شــوراى حل اختالف حضور به همرســانند واال اين شورا رســيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقــاى حميدرضــا على نژاد دازميرى ف محمدتقى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه بــه طرفيت1-واال 
آقاقريشــى2-رجبعلى احمدى3-نصرت ا... فرج پور تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 24/94-397 
شــوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 96/3/2 ساعت 9 صبح در شعبه 20 شوراى حل اختالف حضور 

به همرسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالســه 952751 له سيد حسين ابراهيمى عليه نسيرين رنجبر جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به سيد مرتضى شــفيع توقيف و به مبلغ 2,000,000,000 ريال 
ارزيابى و مقررشد در روز سه شنبه 96/2/12  از ساعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل شعبه اول 
اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف 
يك ماه پرداخت گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.مشخصات اموال :ملك واقع در سارى بلوار كشاورز روستاى تنگه لته كوچه 
شــهيد قاسمپور با كدپســتى 4819144144 به شــماره پالك ثبتى 21 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
سارى قريه تنگه لته به مساحت 659 مترمربع مى باشد كه به اندازه مطالبات محكوم له در روز مزايده محاسبه 
و به فروش گذاشته خواهد شد .متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر ازمال مورد مزايده به دفتر 

شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى مراجعه نمايند.م/الف
محمد متقى-دادورز اجراى احكام مدنى سارى

اجراييه
ش پ :5/95/326 محكــوم لــه: رضــا عليزاده ف محمد محكــوم عليه: مهدى تيمــورى ف تارعلى-مجهول 
المكان به موجب رأى شــماره 411-95/8/25 شــعبه پنجم شوارى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت يك ميليون ويكصدوپانزده 
هزارريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 95/7/15 لغايت زمان اجراى حكم 
و پرداخت نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 
34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجــرا بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
      مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

                            

اجراييه
ش پ :5/95/335 محكــوم لــه: ســيد محمد وطن دوســت خــوران ف تقى محكوم عليــه: محمد صباغ-
مجهول المكان به موجب رأى شــماره 449 شــعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم اســت به پرداخت شــصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت دوميليون و سيصدوشصت و پنج 
هزاررريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/7/6 لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت 
نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى 
احــكام مدنــى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين بــرگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غيــر اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :9/95/243 محكــوم له: بانك ســينا با وكالت مريم نجفى محكوم عليه:نامدار پركان – اســماعيل 
نوروزى – مجهول المكان به موجب رأى شماره 428-95/8/29 شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته خواندگان محكوم اند به پرداخت 35,000,000 ريال به نحو تضامنى بابت اصل خواســته و 1,690,000 
ريال بابت خســارت دادرســى ، حق الوكاله طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ چك 95/3/30 لغايت 
اجراى حكم در حق خواهان و نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 
قانــون شــوراى حل اختالف مصــوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين بــرگ اجراييه ظرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهــد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :17/95/177 محكوم له:بانك سينا سرپرستى شعب مازندران به مديريت عسگر عزيزى با وكالت 
زهرا نيكخو محكوم عليه:1-فرحناز اسمعيلى ف اسمعيل- مجهول المكان 2-سيدمهدى مصفى ف سيدمحمود- 
مجهول المكان3-ميثم نظرى ســاروى ف تقى به نشــانى ســارى ميدان امام بلوار دانشگاه كوى پاسدار آژانس 
ســارويه4-مهدى خورشيدى ف محسن-سارى خ بعثت بعثت 4 پ 59 جنب ساختمان در حال ساخت. به موجب 
رأى 406-95/8/29 شــعبه 17 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم اند متضامنا 
به پرداخت يكصدوچهل و ســه ميليون و ششصدوســى و نه هزارريال به عنوان اصل خواســته و دوميليون و 
ششصدوشــصت و چهارهزاروچهارصدريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت 4,647,336 ريال بابت حق الوكاله 
مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست95/4/12 وفق فرمول مندرج 
در ماده 7 قرارداد فوق الذكر لغايت اجراى حكم كه در اجراى احكام قابل محاسبه  خواهد بود در حق خواهان 
و مبلــغ هفــت ميليون و يكصدوهشــتادويك هزارونهصدوپنجاه هزارريال بابت نيم عشــر دولتى در حق دولت 
جمهورى اســالمى ايران.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام 
مدنى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى 

براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 17 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :17/95/179 محكــوم له:بانك ســينا به مديريت عســگر عزيــزى با وكالت زهــرا نيكخو محكوم 
عليه:1-حســن عباســى ششــكى ف صفرعلى به  نشــانى ســارى امام زاده عباس پشــت حرم بن بســت شهيد 
يوســفى منزل صفرعلى عباسى ششكى2-حســن كالنتريان ف صادق مجهول المكان3-جعفر سرور ف سيدنظام 
مجهول المكان به موجب رأى 416-95/9/29 شــعبه 17 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليهــم محكوم اند متضامنا به پرداخت نودو هشــت ميليــون و پانصدوپنج هزارريال به عنوان اصل خواســته 
و مبلــغ 1,987,500 ريــال بابت هزينه دادرســى و پرداخت 3,546,180  حق الوكالــه مرحله بدوى هم چنين 
پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 95/4/12 لغايت زمان اجراى كامل حكم براســاس 
تناســب تغيير شاخص اعالمى ساالنه كه توســط بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان و مبلغ چهارميليون 
و نهصدوبيست و پنج هزار و دويست و پنجاه ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت جمهورى اسالمى ايران.
به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 17 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ:24/148/95 محكــوم له:شــركت پااليــش پيروزى ســپاهان بــا  وكالت عباس نبــى زاده جلودار 
محكوم عليه:على كاظمى –مجهول المكان به موجب رأى شــماره 279-95/6/28 شعبه 20 شوراى حل اختالف 
ســارى و رأى شماره 9509971510500922-95/10/20 شعبه 5 دادگاه عمومى كه قطعيت يافته حكم به 
محكوميت خوانده به تخليه عين مســتاجره و پرداخت مبلغ ســى ميليون ريال بابت اجور معوقه و پرداخت چهل 
و پنج ميليون و پانصدهزارريال تا تاريخ 95/5/31 موضوع بند 16 اجاره نامه(خســارت عدم انجام تخليه) در 
حق خواهان صادر واعالم مى دارد. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه 
مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى ابوالقاســم روح اله پور اســرمى ف زين العابدين به شرح درخواستى كه به شماره 96/4 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان  زين العابدين روح 
الــه اســرمى ف حاجــى آقا ش ش 139 صادره ســارى در تاريخ 95/11/30 در شهرســتان ميانــدرود  بدرود 
زندگــى گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-عابدين ش ش 21   2-ابوالقاســم ش ش 1   
3-مهــدى ش ش 3   4-محمــد ش ش 1209   5-احمــد ش ش 392   6-زهرا ش ش 18   7-هاجر ش ش 
27   8-فاطمه ش ش 1  همگى روح اله پور اسرمى فرزند زين العابدين فرزندان متوفى9-ننه جان آسوده ف 
ابوالقاسم ش ش 322 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف34
قاضى شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندرود

آگهى حصر وراثت
خانم فريده رمضانى ش ش 1186 به شــرح دادخواست به كالسه 10/33/96 از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهدى رمضانى ش ش 291 در تاريخ 95/12/15 
در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-زهرا ش ش 
2050688164 متولــد 1374 دختر متوفى2-هانيــه ش ش 2050844750 متولد 1376 دختر متوفى3-

فاطمــه ش ش 2050997980 متولــد 1379 دختر متوفى هرســه رمضانى فرزند مهــدى و فريده محل تولد 
بابل4-رحيمــه عزيزنــژاد مرزونى ف محمد ونرگــس ش ش42  متولد 1330 محل تولــد بابل مادر متوفى5-
فريده رمضانى ف على محمد و نجيبه ش ش 1186 متولد 1352 محل تولد بابل همســر متوفى. اينك شــورا 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامــه اى از متوفــى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل
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| شماره 4443|

 بهره مندى بيش از 80 هزار مشترك
 جديد از گاز در سال 95

جمشيد ظهيرى مديرعامل شركت گاز استان گيالن از جذب 
80 هزار 100 مشترك جديد در سال 95 خبر داد.

ــتان گيالن با اعالم اين خبر افزود:  ــركت گاز اس مديرعامل ش
ــال قبل بالغ بر 20 درصد رشد  ــبت به مدت مشابه س  اين آمار نس

داشته است. 
مهندس ظهيرى اظهار داشت: از اين تعداد مشترك جديد، 60 
ــترك در روستاها و در قالب 280 روستا جذب شده است  هزار مش
ــتركين جذب شده در سال 95، با اجراى  و بالغ بر 75 درصد از مش

پروژه هاى بند «ق» از نعمت گاز برخوردار شده اند.
ــانى به اين تعداد از مشتركين در سال  وى افزود : براى گازرس
گذشته، بيش از هزار ميليارد ريال هزينه شده و تعداد كل مشتركين 

گاز در استان را به 960 هزار مشترك افزايش يافته است.

 اقدامات معاونت غذا و دارو دانشكده علوم 
پزشكى آبادان در تعطيالت نوروزى 96

معاون غذا و دارو دانشكده علوم پزشكى آبادان اقدامات و 
فعاليت هاى اين معاونت را در ايام نوروز سال96 تشريح كرد. 
دكتر مرتضى جعفرى، در گفت وگو با خبرنگار وب دا در آبادان 
اظهار داشت: در تعطيالت نوروز امسال به منظور رفاه و حفظ 
ــتان هاى آبادان، خرمشهر و شادگان  ــالمت مردم شهرس س
اقدامات متنوع و مختلفى از سوى معاونت غذا و دارو دانشكده 
ــكى آبادان اعمال شد. وى ادامه داد: در حوزه هاى  علوم پزش
زيرمجموعه مى توان به موارد بازديد از كارخانجات توليد مواد 
غذايى و بهداشتى، بازديد از داروخانه هاى، برنامه كشيك هاى 
نوروزى، چاپ و توزيع پمفلت و برشور به تعداد 11هزار برگ 
اشاره كرد. وى به موضوع هاى مندرج در پمفلت هاى نوروزى 
معاونت غذا و دارو دانشكده علوم پزشكى آبادان اشاره كرد و 
گفت: پيشگيرى از مسموميت هاى غذايى،هنگام خريد لوازم 
ــتى دقت كنيد،3 نكته در خريد محصوالت  آرايشى بهداش
ــنتى در ديابت و چگونه  ــان دارويى و طب س ــى، گياه غذاي
ــدوم نماييم از جمله اين  ــتفاده را مع داروهاى غير قابل اس
موضوعات بودند. وى در ادامه به انتشار بروشورهايى با موضوع 
نشانگر رنگى در هنگام خريد محصوالت آريشى و بهداشتى 
ــالمت محور و ليست  و روش هاى كنترل اصالت كاالهاى س
داروخانه هاى فعال در ايام نوروز و توزيع بين مسافران اشاره 
ــكده علوم پزشكى تصريح كرد:  كرد. معاون غذا و دارو دانش
ــموميت هاى غذايى و دارويى  در خصوص پيشگيرى از مس
بنرهايى در اماكن پرتردد شهر نصب شد و تشديد بازرسى ها 
ــالمت  از كارخانجات و داروخانه ها و گمركات براى تأمين س

شهروندان و مسافران محقق شد. 

تشكيل كميته كاهش مرگ و مير مادران در 
دانشگاه علوم پزشكى گيالن

دكتر شاهرخ يوسف زاده چابك – رييس دانشگاه علوم 
پزشكى گيالن در كميته بررسى مرگ و مير مادران ، با اشاره 
به اين  مطلب كه وظيفه ى دانشگاه علوم پزشكى گيالن به 
ــالمت، ارايه ى خدمات با كيفيت و مطلوب  عنوان متولى س
به بيماران است، هدف از تشكيل اين جلسه را بررسى نقاط 
قابل بهبود به منظور حفظ ايمنى بيمار عنوان كرد. در ادامه 
هر يك از حاضرين و صاحبان فرايند مطالبى را در خصوص 
ــادر و كاهش مرگ و مير  ــول كلى نظام مراقبت مرگ م اص
مادران بيان كردند. ارتقاى سالمت مادران باردار، ارايه خدمات 
مطلوب به مادران باردار براساس استانداردهاى علمى، بررسى 
ــادر و طراحى مداخالت به  ــل منجر به مرگ م علل و عوام
منظور پيشگيرى از موارد مشابه در آينده همچنين كاهش 
ــه  ــى از باردارى و زايمان از جمله اهداف جلس ــوارض ناش ع
ــت  ــوبى – قائم مقام رياس ــروز بود. دكتر محمد تقى آش ام
ــين اتحاد- معاون درمان ، دكترفرنوش  دانشگاه، دكتر حس
ــرا (س) ، دكتر  ــى درمانى الزه فرضى- رييس مركز آموزش
ــى درمانى حشمت  عباس صديقى نژاد- رييس مركز آموزش
ــاى قلب و عروق، مامايى، داخلى،  و جمعى از مديران گروه
زنان و زايمان و مامايى دانشگاه علوم پزشكى گيالن از ديگر 

حاضرين اين جلسه بودند.

 حفظ كرامت انسانى توسط مديريت شهرى تنها 
با ارتقا كيفيت زندگى مردم اتفاق مى افتد

ــم بهره بردارى از پروژه  مراس
رشـــت

 
ــطحى  س ــاى  آبه ــت   هداي
ــهيد  ش ــاى  ه ــان   خياب
ــر در حميديان  ــت و اميركبي ــى پور، بشردوس موس
ــى ثابت قدم  ــيد محمدعل ــت با حضور دكتر س رش
شهردار رشت، فاطمه شيرزاد سخنگوى شورا، دكتر 
ــهردار ، مهندس فرامرز جمشيد  ــاور ش جبارى مش
ــهردارى  ــور معاون حمل و نقل و امور زيربنايى ش پ
ــهرك حميديان برگزار  ــت و جمعى از مردم ش رش
ــيد محمدعلى ثابت قدم ضمن اظهار  ــد. دكتر س ش

اميدوارى در همكارى و مشاركت دوجانبه شهردارى 
ــال جديد اذعان داشت: شهردارى  ــهروند در س با ش
رشت در سال جديد با هدف توزيع خدمات و ايجاد 
ــوردار كار خود را  ــاخت ها در مناطق كم برخ زيرس

آغاز نموده است.
ــگ واالى  ــاره به فرهن ــت، با اش ــهردار رش ش
ــان كرد: پروژه هدايت  ــت خاطرنش ــهر رش مردم ش
ــت كه دهه ها پيش  ــطحى زيرساختى اس آبهاى س
ــه مديريت  ــروز مجموع ــد، كه ام ــد اجرا مى ش باي
ــهرى براين باور است كه زندگى شهروندان فهيم  ش

ــهرى  ــهرى فارغ از مختصات كامل ش ــت در ش  رش
ناممكن است.

وى افزود: مردم با نگاه صرفا سياسى به زندگى 
خسته شده اند، و انتظار دارند تا در يك فضاى كامال 
ــهردارى خود نيز  عقالنى عالوه بر اخذ خدمات از ش

خدماتى را به به شهردارى ارائه  نمايند.
دكتر ثابت قدم با تاكيد در جلوگيرى از هرگونه 
ــهروند يادآور  ــات و حفظ كرامت انسانى ش احساس
ــط مديريت شهرى  ــد: حفظ كرامت انسانى توس ش
ــردم اتفاق مى افتد،  ــا ارتقا كيفيت زندگى م تنها ب

البته كيفيتى كه نه فقط با زبان بلكه با عمل مبتنى 
بر اقتصاد فعال و پويا باشد.

ــم همزمانى  ــيرزاد نيز در اين مراس ــه ش  فاطم
افتتاح پروژه فوق با آغازين روزهاى سال را توفيقى 
براى مجموعه مديريت شهرى خواند و اذعان داشت: 
از سال گذشته شاهد توسعه يافتگى و توزيع عادالنه 
خدمات در راستاى بهبود كيفيت زندگى شهرى در 

محالت كم برخوردار هستيم.
ــخنگوى شورا پروژه هدايت آبهاى سطحى را  س
ــورا در سالى كه گذشت دانست  مهم ترين پروژه ش
ــال 92 آغاز و  ــروژه كه از س ــرد: اين پ ــح ك و تصري
ــت و باتوجه به  ــترى گرف ــدت بيش ــال 93 ش  در س
ــه حميديان بحث  ــى هاى متعدد در منطق آبگرفتگ
هدايت آبهاى سطحى در دستور كار شوراى چهارم 
ــاهد اجراى موفق آن از سوى  قرار گرفت و امروز ش

شهردارى هستيم.
ــاره به اجراى موفق اين پروژه از سوى  وى با اش
شهردارى خاطرنشان كرد: با توجه به بحث بارندگى 
ــبختانه بحث  ــال خوش و آبگرفتگى در نيمه دوم س

پروژه آسفالت در اين منطقه نيز به سرانجامى نيك 
دست يافته است.

ــيرزاد با تاكيد مجاورت پارك مفاخر  فاطمه ش
به محله حميديان گفت: با توجه به سياست گذارى 
ــتاى افزايش پارك ها و  ــورا در راس ــهردارى و ش ش
ــوردار بحث احداث  ــتان ها در محالت كم برخ بوس
ــپرى كردن اوقات  ــه هاى محلى نيز براى س بازارچ
فراغت و ارتقاى كيفيت زندگى مردم كامال احساس 

مى شود.
ــورا از افزايش تخصيص اعتبار در  سخنگوى ش
ــر داد و يادآور  ــال 96 خب ــتان ها در س تقويت بوس
ــالى كه گذشت 22 پارك محله اى براى  شد: در س

محالت كم برخوردار افتتاح شد.
ــاره به اينكه تقويت خدمات   وى در پايان با اش
ــوراى چهارم قرار دارد،  ــتور كار ش ــهرى در دس ش
خاطرنشان كرد: اميد است مجموعه مديريت شهرى 
ــال اقتصاد مقاومتى،  ــتاى توسعه شهر در س در راس
ــدى در زمينه اعتالى  ــتغال گام هاى بلن توليد و اش

جمهورى اسالمى و شهرمان بردارد.

 آمادگى صنعت پيمانكارى استان اصفهان  در بازسازى 
زيرساخت هاى اقتصادى سوريه

ــركت هاى پيمانكارى  رييس اتاق بازرگانى اصفهان  از آمادگى ش
ــتان اصفهان در بازسازى زيرساخت هاى اقتصادى سوريه خبر اصـفهـان اس

داد و گفت:استان اصفهان صنعتى ترين استان كشور ايران است كه 
مى تواند  در بازسازى سوريه پس از جنگ نقش مهمى ايفا كند.

سيد عبدالوهاب سهل آبادى در ديدار با  مدير عامل شركت نحاسى سوريه گفت: ايران 
و سوريه داراى روابط سياسى ،اقتصادى و فرهنگى بسيار نزديكند و مى تواند اين روابط در 

دوران بازسازى سوريه وارد مرحله جديدى شود . 
سهل آبادى با اشاره به گردشگرپذير بودن استان اصفهان گفت: اصفهان آمادگى دارد 
در زمينه گردشگرى سالمتى ميزبان گردشگران سورى  و لبنانى باشد  و در اين راستا مراكز 

درمانى  با تجهيزات فوق تخصصى آماده پذيرايى از گردشگران سالمت سوريه هستند. 
صائب نحاس (SaebNahas) مدير عاملى شركت بين المللى  نحاسى در اين ديدار 
از آمادگى همكارى شركت هايى سورى  با شركت هاى استان اصفهان در تبادل گردشگر 
 خبر داد و گفت:اصفهان همواره به عنوان يكى از مقصدهاى مهم  گردشگران سورى به شمار 
ــگر بين دو ايران و سوريه  ــاهد تبادل گردش مى آيد و اميدواريم در دوران پس از جنگ ش
ــيم. وى همچنين خواستار معرفى محصوالت كشاورزى اصفهان در بازار سوريه شد و  باش
گفت:استان اصفهان در توليدات محصوالت متنوع كشاورزى مى تواند نقش مهمى در تامين 

بازار سوريه داشته باشد.
وى از آمادگى تامين مالى براى پروژه هاى پيمانكارى  داخلى و خارجى شركت هاى 
ــازى زيرساخت هاى خود به توانمندى  ــتان اصفهان خبر داد و گفت:سوريه براى بازس اس
شركت هاى ايرانى نياز دارد. زهرا اخوان نسب عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى اصفهان 
در اين ديدار گفت:اصفهان قطب اول توليد شير است و بيش از 140 محصول لبنى در اين 

استان توليد مى شود و مى تواند نيازهاى لبنى سوريه را برطرف كند .
ــى زاده نايب رييس كميسيون گردشگرى اتاق بازرگانى اصفهان در اين    على كرباس
ديدار گفت:سوريه ظرفيت عرضه مستقيم كاالى ايرانى را دارد  و بايستى از اين فرصت براى 

معرفى كاالهاى صنعتى و مصرفى ازجمله غذايى وبهداشتى استفاده كنيم.  
على نادرى مشاور عالى اتاق بازرگانى اصفهان در اين ديدار از آمادگى صنعتگران استان 
اصفهان  در بخش هاى نفت ،گاز ،پتروشيمى ،فوالد،تجهيزات فوالدى، و پيمانكارى صنعتى 

و ساختمانى در همكارى با سوريه خبر داد.

 حضور كارشناسان طرح ارزيابى ظرفيت توليد و اشتغال سازمان 
ميراث فرهنگى در روستاى هدف گردشگرى استان گلستان

ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با  كارشناسان س
ــتغال و توليد در 73 روستاى كشور از ظرفيت هاى گـلستـان هدف ايجاد اش

ــيان قانچى -شهرستان آزادشهر  ــتاى هدف گردشگرى فارس روس
بازديد كردند.

ــه اى با عنوان شناسايى ظرفيت هاى روستاهاى انتخابى هدف  طى اين بازديد جلس
گردشگرى كشور در استان گلستان به منظور توليد و اشتغال  با حضور كارشناسان اعزامى 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، شورا و دهيار روستاى هدف گردشگرى 

فارسيان قانچى شهرستان آزادشهر برگزار شد.
ابراهيم كريمى مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان گلستان 
گفت: در سال هاى گذشته، 1100 روستاى هدف گردشگرى شناسايى شدند و براى اجراى 
طرح ارزيابى ظرفيت توليد و اشتغال 500 روستاى هدف گردشگرى در كشورانتخاب شدند 
و سپس 73 روستا كه ظرفيت هاى مناسبى در حوزه هاى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى دارند شناسايى و براى اجراى اين طرح انتخاب شدند.
ــگرى، مواريث فرهنگى و  ــاخت هاى گردش ــريح كرد: با توجه به زيرس او در ادامه تش
تاريخى و ظرفيت هاى صنايع دستى هر روستا  دو روستاى هدف گردشگرى استان گلستان 
د اين طرح انتخاب و ظرفيت هاى سه حوزه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
آن ها توسط كارشناسان اعزامى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى  مورد 

ارزيابى قرار مى گيرد.
ابراهيم كريمى در ادامه خاطر نشان كرد: دو روستاى گچى سو باال از توابع شهرستان 
ــتاى فارسيان از توابع شهرستان آزادشهر در استان گلستان منتخب سازمان  كالله و روس
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى براى طرح ارزيابى ظرفيت توليد و اشتغال 73 

روستا در كشور شدند.
ــايان ذكر است يكى از مهم ترين اقدامات و فعاليت هاى كارشناسان اعزامى به اين  ش
ــتاييان به ظرفيت هاى موجود در هر روستا و  ــتاها ظرفيت سازى و تغيير نگرش روس روس
برنامه ريزى براى استفاده بهينه از اين ظرفيت هاست. كارشناسان اعزامى به روستاها درواقع 
نقش آگاه سازى و فرهنگ سازى را در روستاها برعهده دارند و در گفت وگو با مردم محلى 
ــتفاده بهينه از ظرفيت هاى روستا  ــتا مى توانند آن ها را براى اس ــاكنان روس  و بوميان و س

آماده كنند.

 رشد 4 برابرى اعتبارات كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان  هرمزگان

مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان هرمزگان 
گفت: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان هرمزگان در بندرعباس

اعتبارات تملك دارايى رشد قابل توجهى در چند سال اخير داشته 
است، به طوريكه در سال 92 اعتبار كانون دو ميليارد و 250ميليون ريال، در سال 93 پنج 
ميليارد و 500 ميليون ريال، در سال 94 هفت ميليارد و 700 ميليون ريال و در سال 95 

هشت ميليارد و 708 ميليون ريال  بوده  كه رشدى حدود چهار برابر داشته است. 
ناهيد سليمانى بيان داشت : وظيفه كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان هرمزگان 
كشف استعدادهاى كودكان و نوجوانان و به كارگيرى آن ها در زمان و مكان مناسب است كه 
در اين راستا كانون براى پرورش استعدادهاى مختلف كودكان و نوجوانان در ابعاد مختلف 

و گسترده فعالت مى كند.  
ــتان  در حال حاضر 15  وى   ادامه داد : كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اس
مركز فعال دارد كه  5 مركز آن در شهرستان بندرعباس و ده مركز ديگر در شهرستان هاى 
جاسك، سيريك، ميناب، حاجى آباد، فين، بستك، بندرلنگه، ابوموسى، قشم و هرمز واقع 

شده است. 
ــودكان و نوجوانان هرمزگان همچنين از راه اندازى   ــركل كانون پرورش فكرى ك مدي
ــى از واحدهاى فعال در كانون واحد  ــباب بازيخبر داد و اغزود :  يك ــد صدور مجوز اس واح
ــباب بازى هاى وارداتى از  ــت كه وظيفه آن بررسى و تائيد اس ــباب بازى اس صدور مجوز اس
گمركات مجاز، سامانه اطالع رسانى اسباب بازى هاى مجاز (300074010) و دسترسى به 

آمار تحويلى واردات، و معرفى مقررات ورود اسباب بازى از طريق اين سامانه است. 
سليمانى بيان داشت : هرمزگان داراى مراكز تخصصى سفال، مركز تخصصى فراگير 
براى كودكان و نوجوانان با نيازهاى ويژه و مركز تخصصى علوم است و همچنين 15 مركز 

ثابت، يك مركز كتاب خانه پستى و در كنار آن ها بخش مكاتبه ادبى نيز فعاليت دارد .
ــگاه هاى كتاب و شركت در نمايشگاه هاى تخصصى   وى همچنين از برگزارى نمايش
كودك در هفته ملى كتاب و كتاب خوانى، حضور در مناطق محروم و برگزارى جشن ها و 
مراسم مختلف براى دانش آموزان، افتتاح سينما كودك ابوموسى خبر داد و گفت : شركت 
در جشنواره هاى مختلف استانى، ملى و بين المللى ، راه اندازى تريلى سيار اجراى نمايش 
براى كودكان و نوجوانان ،چاپ آثار در نشريات كشورى و محلى و برگزارى كالس هاى اوقات 

فراغت و تابستانه به صورت مستمر  از ديگر فعاليت هاى  كانون در استان است. 
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