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"بعضی از بیمارس��تان هایی که عمر س��ازه 
آنها به کمتر از س��ه سال می رسد، در زلزله درحـــاشيه

کرمانش��اه آس��یب دیده اند، ام��ا برخی از 
س��اختمان ها با عمر ۵۰ س��ال آس��یب کمتری دیده ان��د. آیا در 
ساخت این س��اختمان ها تقلبی شده است.؟" این جمله ای است 
که وزیر بهداش��ت در بازدیدش از بیمارس��تان های کرمانشاه به 
صراحت اعالم کرد و از دس��تگاه قضایی خواس��ت تا با روش های 
قانونی با مقصرین این موضوع برخورد شود؛ بیمارستان هایی که 
در ش��رایط بحران از ارکان پدافند غیرعامل محسوب می شوند و 

صدالبته ملجاء پناه حادثه دیدگان...
"سرپل ذهاب"، "قصرشیرین" و... این نام ها یادآور رشادت های 
مردمانی است که هیچگاه نترسیدند، نه از بارش گلوله های سربی بر 
سرشان و نه از بالهایی که در جنگ بر سرشان آمد. حاال این روزها 
دوباره مصیبت بر سرش��ان آوار شده و بی رحمانه های زلزله خانه  و 
کاشانه شان را ویران کرده است؛ تمام شهر به تلی از خاک بدل شده 
و حتی مراکزی که باید در این شرایط به داد مردم برسند و حداقل 

جسم شان را از رنج ها برهاند، خود تهدیدی شدند برای جان شان.
حکایت بیمارستان هایی است که بی تردید باید اولین ملجاء 
و پناه حادثه دیدگان باشند، اما امروز خود تهدیدی برای مردمان 
به ش��مار می روند؛ بیمارستان هایی که در آزمون "حفظ ایمنی و 
مدیریت بحران" س��رافکنده ش��دند. حال باید پرسید چه کسی 
مقصر تخریب بیمارس��تان  سه ساله کرمانشاه است و چه کسانی 

باید مسوولیت چنین تلخکامی هایی را برعهده گیرند؟.
دکت��ر علی اردالن، مدیر گروه س��المت در حوادث و بالیای 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران و رئیس دفتر مدیریت خطر بالیا 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ضمن ابراز تاسف نسبت به بروز 
زلزله ۷.۳ ریشتری در کرمانشاه و تخریب بیمارستان های مناطق 
زلزله زده، به موضوع ایمنی بیمارستان های کشور در برابر حوادث 
و بالیای طبیعی اش��اره و اظهار کرد: ایران کش��وری حادثه خیز 
بوده و در معرض انواع مخاطرات طبیعی، بویژه زلزله و سیل قرار 
دارد. در عین حال باید توجه کرد که بیمارس��تان ها همیشه خط 
مقدم پاس��خگویی به حوادث و بالیا هس��تند و در مواقع بحران، 

کاربردهای چندگانه دارند.

پیشگیری بهتر از درمان بود!
وی ب��ا بیان اینکه اولین کاربردی که از بیمارس��تان به ذهن 
می آی��د، رس��یدگی به مصدومی��ن و مجروحین ح��وادث و بالیا 
اس��ت، گفت: از طرفی س��الم ماندن بیمارستان ها در شرایط بعد 
از حوادث نش��انه ثبات، انسجام و امنیت اجتماعی است. در عین 
حال س��الم ماندن یک بیمارس��تان بعد از بروز یک حادثه منجر 
به آرامش خاطر آس��یب دیدگان شهر و جامعه هم می شود. بنابر 
تجربیات��ی که در دنیا و ایران وجود دارد، بس��یار مهم اس��ت که 

پیش از بروز حوادث برای ایمنی بیمارستان هایمان کار کنیم.
اردالن ب��ا بیان اینکه طی دهه گذش��ته در ای��ران با نگاه به 
این ضرب المثل که پیشگیری بهتر از درمان است، رویکرد پاسخ 
به س��مت رویکرد پیشگیری تغییر مس��یر داده است، افزود: این 
موضوع هم در سیاست گذاری نظام سالمت و هم در اقداماتی که 
انجام ش��ده، کامال واضح و مشخص اس��ت. از جمله این اقدامات 
می توان به ایجاد سامانه سنجش کمی ایمنی بیمارستان ها برای 
ح��وادث و بالیا با نام اختصاری FHSI اش��اره کرد که به وزارت 
بهداش��ت این توانای��ی را داده که ایمنی بیمارس��تان ها را برای 
حوادث و بالیا به صورت کمی و براس��اس یک ابزار و متدولوژی 

استاندارد اندازه گیری کند.
ب��ه گفته مدیر گروه س��المت در حوادث و بالیای دانش��گاه 
علوم پزش��کی تهران، سامانه سنجش کمی ایمنی بیمارستان ها، 
س��ه ش��اخص کلی ش��امل آمادگی عملکردی، ایمنی س��ازه ای 
و ایمن��ی غیرس��ازه ای را مورد س��نجش قرار می دهد و از س��ال 
۱۳۹۲ در کش��ور ب��ه صورت پایلوت اجرا ش��د و همزمان با آغاز 
برنامه طرح تحول نظام س��المت این سامانه هم در اعتباربخشی 
بیمارستان های کشور ادغام شد. یعنی از قبل به صورت آزمایشی 
راه افت��اده بود، اما اکنون تمام بیمارس��تان ها ملزم به انجام این 

اندازه گیری ها شده اند.
اردالن با بیان اینکه اندازه گیری های این سامانه میزان هریک 
از شاخص های سه گانه را اعالم کرده و متناسب با آنها برنامه های 
مداخله ای ترتیب می دهد، گفت: به عنوان مثال در س��ال ۱۳۹۲ 
متوس��ط ایمنی بیمارستان ها در کش��ور ۳۴ درصد بود که البته 

در آن زم��ان ۲۲۴ بیمارس��تان در این اندازه گیری ها مش��ارکت 
کرده بودند. بنابراین نکته مهم این اس��ت که بیمارس��تان ها هم 
باید توانایی انجام این اندازه گیری ها را داش��ته باش��ند. در سال 
گذشته که این اندازه گیری ها تکرار شد و ۴۲۱ بیمارستان در آن 
مشارکت کردند، ایمنی کلی بیمارستان های شرکت کننده به ۴۳ 
درصد رسید. یعنی در طی طرح تحول نظام سالمت رشد ایمنی 

بیمارستان ها از ۳۴ درصد به ۴۳ درصد را شاهد بودیم.
رئی��س دفتر مدیریت خطر بالیای معاونت بهداش��ت وزارت 
بهداشت با اشاره به آمار س��ه شاخص ایمنی بیمارستانی، گفت: 
براس��اس آمارها میزان آمادگ��ی عملک��ردی ۴۱ درصد، ایمنی 
غیرس��ازه ای ۴۷ درصد و ایمنی س��ازه ای ۴۲ درصد است. همه 
این درصدها براس��اس یک نمره از ۱۰۰ محاس��به شده است، نه 
براس��اس تعداد بیمارس��تان ها. باید توجه کرد ک��ه این درصدها 
برای بیمارستان هایی است که در این برنامه مشارکت کردند که 
نزدیک به ۵۰ درصد بیمارس��تان ها را ش��امل می شود و در ۴۲۱ 

بیمارستان اعم از دولتی و غیردولتی انجام شده است.

آمار دقیقی از ایمنی کل بیمارستان ها نداریم
اردالن با بیان اینکه بنابراین هنوز دو س��ال زمان نیاز داریم 
تا از تمام بیمارس��تان های کشور آمار دقیق دریافت کنیم، اظهار 
کرد: بنابراین این آمار مربوط به بیمارس��تان هایی اس��ت که در 
برنامه مش��ارکت کردن��د و ما از آنها انتظار داریم که نس��بت به 
بیمارس��تان هایی که در این برنامه ش��رکت نداش��تند، وضعیت 
بهتری داش��ته باشند. در عین حال ایمنی ۴۳ درصدی، حداکثر 
ایمنی این بیمارس��تان ها اس��ت و ممکن اس��ت با لحاظ کردن 
تمام بیمارس��تان های کشور، این عدد پایین تر هم بیاید. البته در 
برخی بیمارس��تان ها شاهد بهبود وضعیت ایمنی هم هستیم که 
بخش��ی از آن به دلیل هزینه هایی اس��ت که در راستای نوسازی 
بیمارستان ها انجام شده یا آموزش هایی که برای ارتقای آمادگی 

بیمارستان ها ارائه شده است.

با شرایط ایمن در بیمارستان ها فاصله داریم
وی تاکی��د کرد: بای��د توجه کرد که ما هنوز تا رس��یدن به 
ش��رایط ایده آل و متناس��ب برای ایمنی بیمارستان ها که عددی 
بین ۷۰ تا ۸۰ درصد اس��ت، فاصله داری��م و باید تالش کنیم تا 
به نقطه ایده آل دس��ت یابیم. همچنین باید ظرفیت سازی کنیم 
تا تمام بیمارس��تان هایمان وارد این برنامه شوند. از سال گذشته 
که بحث ورود س��امانه کمی به اعتباربخشی اتفاق افتاد، این عدد 
رو به افزایش اس��ت. طبق آخرین آمار ۴۷۱ بیمارستان وارد این 
برنامه ش��دند و منتظر هس��تیم تا سایر بیمارستان ها هم اعداد و 

ارقام ش��ان را ارسال کنند تا بتوانیم آمار جدیدی از میزان ایمنی 
بیمارستان ها گزارش کنیم.

اردالن ب��ه برنامه ه��ای مداخل��ه ای وزارت بهداش��ت ب��رای 
ظرفیت سازی در بیمارستان ها در راستای شرکت در این سنجش 
اشاره و اظهار کرد: وزارت بهداشت به صورت گسترده برنامه های 
ظرفیت س��ازی و آموزش ایمنی بیمارس��تان ها ب��رای بالیا را در 
دستور کار دارد و به طور مرتب آنها را اجرا می کند. این برنامه ها 
ب��ه صورت برنامه های آموزش��ی ملی اس��ت که مدی��ران بحران 
بیماس��تان ها در قطب های مدیریت بحران کشور و دانشگاه های 
عل��وم پزش��کی آم��وزش می بینند و بع��د این آموزش ه��ا را در 
بیمارستان های خود ارائه داده و اندازه گیری ها را تکرار می کنند. 
افراد آموزش دهنده هم شامل تیمی هستند که ابعاد مختلف این 
برنامه را اعم از آمادگی عملکردی، سازه ای و غیرسازه ای به طور 

تخصصی در بیمارستان ها ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه برنامه FHSI برنامه ای مشهور بوده و حتی 
به صورت مطالعه موردی س��ازمان ملل منتشر شده است، اظهار 
کرد: به هر حال ما در این حوزه تا رسیدن شرایط ایده آل و ایمن، 
فاصله نس��بتا زیادی داریم. بخش��ی از این مش��کل به فرسودگی 
ساختمان های بیمارستانی که در گذشته ساخته شدند، بازمی گردد 
و بخ��ش دیگری از آن هم ناش��ی از توجه ناکافی به بحث ایمنی 
به عنوان یک بحث عمومی اس��ت. در حال حاضر می بینیم که در 
جامعه توجه به حوادث و بالیا بس��یار زیاد شده، اما هنوز تا جایی 

که ایمنی به صورت فرهنگ درآید، فاصله زیادی داریم.

بیمارستان هایی که در بحران کارایی ندارند
رئیس دفتر مدیریت خطر بالیا معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
با اش��اره به چالش��ی با عنوان هماهنگی وزارت بهداش��ت با س��ایر 
دستگاه های مرتبط در حوزه بالیا و حوادث، گفت: به عنوان مثال در 
شهر تهران بزرگ ترین بیمارستان های ریفرال مانند بیمارستان های 
ش��ریعتی، ام��ام خمین��ی)ره(، ش��هدای تجری��ش و... ک��ه اولین 
بیمارستان هایی هس��تند که در صورت بروز حادثه بیماران به آنجا 
مراجعه می کنند، در مناطقی از شهر قرار گرفتند که در شرایط عادی 
هم با حجم ترافیکی زیادی مواجهند و به همین دلیل دسترسی به 
آنها بسیار سخت است. این مسائل نیازمند هماهنگی هایی خارج از 
وزارت بهداشت است. اگر شما بهترین بیمارستان را از نظر سازه ای 
داشته باشید، اما در زمان حادثه امکان دسترسی به آن فراهم نباشد، 

آن بیمارستان عمال کارایی نخواهد داشت.
اردالن با اش��اره به سه شاخص مورد توجه در سنجش ایمنی 
بیمارس��تان ها، گفت: باید توجه کرد که سازه چیزی است که وزن 
تحمل می کند؛ ش��امل دیوار، سقف و ستون. حال آنچه غیر از این 

است اعم از تاسیسات، تجهیزات و دکوراسیون، غیرسازه ای محسوب 
می ش��ود. آمادگی عملکردی هم به این معنی است که بیمارستان 
کمیته مدیریت بحران، سامانه مدیریت حادثه، اتاق هدایت عملیات 
بحران، ذخیره دارو و آب و غذا داش��ته باشد، به پرسنلش آموزش 
دهد و... حال باید توجه کرد که ایمن س��ازی غیرس��ازه ای نس��بتا 
ارزان اس��ت. به عنوان مثال در سال گذش��ته در ایالم سیل آمد و 
سی تی اسکن بیمارستان دچار آب گرفتگی شد و این دستگاه نزدیک 
به یک ماه در اس��تان ایالم از کار افتاده بود یا در تهران بعد از بروز 
آن توفان معروف، برق یکی از بیمارستان های اصلی شهر قطع شد. 
علی رغم اینکه که در دس��تورالعمل آمده بود که بیمارس��تان باید 
ژنراتورش را به طور مرتب تس��ت کند و ژنراتور ذخیره هم داش��ته 

باشد، اما برق قطع شد و بیمارستان تا حدودی از کار افتاد.

بیمارستان هایی که فرو می ریزند
وی ادام��ه داد: بنابراین باید توجه کرد که تامین این امکانات، 
مداخالت ایمنی است و هزینه کمتری درپی دارد. یکی از تلخ ترین 
حوادث��ی که اتف��اق افتاد ک��ه به زم��ان زلزله آذربایجان ش��رقی 
بازمی گردد، این بودکه بیمارس��تان "هریس" علی رغم اینکه فقط 
یکسال از ساختش گذشته بود، بعد از زلزله به گونه ای تخریب شد 
که در زمان حادثه که بیشترین نیاز به آن وجود داشت، از عملکرد 
خارج ش��د. بنابراین هماهنگی دقیق تر و نزدیک تر وزارت بهداشت 
به عنوان ناظر و همچنین س��ازنده بیمارستان ها یعنی وزارت راه و 
شهرس��ازی به عنوان مجری، بخش��ی از راه حل است. البته نظارت 
وزارت بهداش��ت ه��م جزیی بوده و نظارت در حی��ن کار بر عهده 
س��ازنده است و وزارت بهداشت خروجی نهایی را تحویل می گیرد، 
اما الزم است که نظارت های میانی هم در این زمینه از سوی وزارت 
بهداش��ت و وزارت راه و شهرسازی اضافه ش��ود. در عین حال اگر 
بیمارستانی دچار مشکل شد باید پیگیری کرد که این بیمارستان 
چه مشکلی داشته و آن را اعالم کنیم. به هر حال وقتی بیمارستانی 
تخریب می ش��ود، یعنی نظارت ها به صورت دقیق انجام نشده بود. 
البته وزارت بهداش��ت تخریب بیمارستان هریس را پیگیری کرد و 
دست آموخته های آن را هم در ساخت بیمارستان های جدید استفاده 

می کند و امیدواریم دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

بحران  در تهران
اردالن با بیان اینکه بیمارس��تان ها مهم هستند و چشم امید 
مردم در مواقع بحران به بیمارستان هاست، گفت: بیمارستان اولین 
جایی اس��ت که بعد از وق��وع حادثه مردم به آنج��ا پناه می برند. 
بنابراین شرط عقل این است که خود این بیمارستان ها در شرایط 
ایمنی باش��ند. در تهران هم میزان آمادگی به همین میزانی است 
که اعالم کردم، اما باید توجه کرد حادثه ای مانند زلزله، سناریوهای 
مختلف��ی دارد. به هر حال تهران یک کالن ش��هر اس��ت و ممکن 
است که گسل شمال شرق یا جنوبش فعال شود، یعنی تمام شهر 
تحت تاثیر قرار می گیرد، اما در برخی مناطق تاثیرش بیشتر است. 
بنابرای��ن بروز زلزل��ه در تهران که همه از آن نگران هس��تند یک 
سناریوی محتمل است. از طرفی ممکن است در این کالن شهر با 
س��ناریوهای دیگری هم مواجه شویم که طبیعتا سیستم مدیریت 
بحران و ایمنی بیمارس��تان های ما را به چالش بکش��د. از طرفی 
می ش��ود از توانی که در بیمارستان ها و سیستم مدیریت بحران ما 

وجود دارد، برای مقابله با حوادث استفاده کرد.
اردالن درباره همکاری وزارت بهداش��ت و ش��هرداری تهران 
در زمینه بازس��ازی بیمارس��تان های فرس��وده نیز گفت: وزارت 
بهداش��ت در زمینه های مختلف با ش��هرداری همکاری می کند. 
بحثی که در زمینه ش��هر تهران وجود دارد این است که در شهر 
تهران متاس��فانه ش��اهد ساخت و س��ازهای غیر ایمن و کاربری 
زمین به صورت غیراصولی هستیم. یعنی همین االن در محالت 
مختلف تهران انواع و اقسام ساخت و ساز برج ها و ساختمان های 
بلندمرتب��ه در معابر باریک وجود دارد و ش��اهد پارک خودروها 
در معابر تاریک و تنگ هس��تیم؛ به طوریکه ممکن است در یک 
آتش س��وزی س��اده هم امکان تردد در این معابر وجود نداش��ته 

باش��د، چه برس��د به اینکه بخواهیم تخلیه اضطراری برای زلزله 
انجام دهیم. هرچند در این س��ال ها نظارت بهتر شده اما کماکان 
شاهد این ساخت وسازها هستیم که مرتبا خطر جدید برای شهر 

ایجاد می کند و به این راحتی هم قابل اصالح نیست.

۷۰ درصد بیمارستان ها غیرایمن هستند
وی درباره میزان بیمارستان های غیرایمن هم گفت: چند سال 
قبل وزارت بهداش��ت آمار بیمارس��تان های غیرایمن را ۷۰ درصد 
اعالم کرده بود که فکر می کنم در حال حاضر هم این عدد با کمی 
بهبود حول وحوش همین میزان است. بیش از ۹۵ درصد فوتی های 

ناشی از مخاطرات ایرانیان به دلیل تخریب ساختمان هاست
اردالن ب��ا بیان اینکه بیمارس��تان ها یک��ی از ارکان پدافند 
غیرعامل هس��تند، گفت: بیش از ۹۵ درصد فوتی های ناش��ی از 
مخاطرات طبیعی در ایران به دلیل تخریب س��اختمان ها اس��ت. 
البته ارائه آمار مرگ ومیر در حوزه بالیا کمی سخت است؛ چراکه 
به عنوان مثال در یک مقطع زمانی با زلزله بم مواجه می ش��ویم 
که بیش از ۲۶۰۰۰ نفر کش��ته می دهد و متوسط ساالنه آمار را 
تغییر می دهد. بر این اس��اس ما متوسط آمارها را براساس دوره 
طوالنی اعالم می کنیم. بر این اس��اس متوسط آمار فوت ناشی از 
حوادث طبیعی در ایران ساالنه ۲۹۰۰ نفر است و حدود یک ونیم 
میلی��ون نفر هم تحت تاثیر قرار می گیرند. حال طبیعتا این آمار 
در یک سال بدون حادثه کم می شود و در یک سال که با حادثه 

مواجه می شویم، باال می رود.)ایسنا(
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از بم تا کرمانشاه؛

بیمارستان هایی که در آزمون بحران سرافکنده شدند...

آگهى ابالغ وقت رسيدگى منوچهر شرافتى و فاطمه خسروى
خواهــان طاهــره توحيدى دادخواســتى بــه طرفيت خوانــدگان منوچهر شــرافتى و فاطمه 
خســروى به خواســته الزام به تنظيم و انتقال ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره 
9609981227100489 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 
96/9/20 ســاعت 12 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان(منوچهر شــرافتى و فاطمه خســروى) و درخواست خواهان 
مراتــب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانــده ظرف يك ماه پس 
از تاريــخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد.

(مازندران-محمودآباد-خ آزادى جنب فرماندارى-دادگسترى محمودآباد).م/الف
متصدى امور دفترى شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد-آصف يعقوبى جويبارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
ش بايگانى شــعبه:960886 ش پ :9609981996100767 در پرونده جريانى كالسه 
اين شعبه حسب دادخواست مرتضى حسن نژاد و غيره به طرفيت على بوداغى مبنى بر اعتراض 
ثالــث به عمليات اجرايى و توقيف عمليات اجرايى باتوجه بــه مجهول المكان بودن خوانده و در 
اجراى ماده 73 ق آ د م به نامبرده ابالغ مى گردد جهت شــركت در جلســه رســيدگى و دفاع در 
تاريخ 96/9/27 ســاعت 9 صبح در اين شعبه به آدرس سيمرغ دادگاه عمومى حاضر و از خود 
دفــاع نمايد.بديهى اســت در صورت عدم حضــور برابر مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد.م/

الف9
 مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

دادنامه
پرونــده:11/96/257 دادنامــه:359-96/6/29 رأى قاضــى شــورا:درخصوص دعوى 
خواهان حســين ظهيرى ورنوسفادرانى ف محمدهاشــم با وكالت  محمد حسنى مقدم به طرفيت 
خوانــده ميالد رجبى ف على محمد به خواســته مطالبه وجه به مبلــغ 200,000,000 ريال بابت 
صــدور 4 فقره ســفته به شــماره هــاى 0045708(ســرى/ش) و 0045709(ســرى/ش) و 
0045710(ســرى/ش) و 0045711(ســرى/ش) بــا احتســاب هزينه دادرســى و خســارت 
تاخيــر تاديــه باتوجه به مفاد دادخوســت تقديمى خواهان و فتوكپى مصدق ســفته هاى مذكور 
و نظــر بــه اين كه خوانده با اطالع از وقت رســيدگى در جلســه حاضر نشــده و دفاعى به عمل 
نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و519و522 ق آ د م و ماده 1301 قانون مدنى خوانده به پرداخت مبلغ دويست ميليون 
ريال به عنوان اصل خواســته و 2,570,000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ شــش مييون 
ريــال بابت حــق الوكاله مرحله بدوى هم چنين به پرداخت خســارت تاخيــر  از 96/5/2 تاريخ 
تقديم دادخواســت لغايت زمان اجراى كامل حكم براســاس تناســب تغيير شــاخص ساالنه كه 
توسط بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره غيابى بوده ظرف 
بيســت روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا سپس ظرف بيست روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقــاى حســين حســامى ف عبدالمجيد دادخواتــى به خواســته مطالبه وجه چك به شــماره 
942006/380590 بانك رفاه كارگران به مبلغ 12,000,000 ريال به طرفيت مرتضى سفرى 
نســب ف پرويز تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 11/96/386 شــوراى سارى ثبت 
شد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد حسب دستور شورا 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 شوراى  
حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 96/9/29 
ســاعت 9 صبح در شعبه 11 شــوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واالّ رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ احضاريه به متهم هادى حسين نيا اسبوئى ف قدرت
به موجب پرونده كالســه 960885 داديارى شــعبه هفتم دادسراى عمومى و انقالب بابل 
درخصوص شــكايت رعنا فضل اله پور نقارچى عليه شــما مبنى بر ترك انفاق در اين شــعبه در 
حال رســيدگى مى باشد و چون شاكى آدرس شما را مجهول المكان اعالم نموده،لذا مقرر است 
ظــرف مــدت يك مــاه طبق ماده 115 قانون از تاريخ  نشــرآگهى خود را به اين شــعبه معرفى و 
از خــود دفــاع نماييد.نتيجه عدم حضور جلب اســت در غير اين صــورت تصميم مقتضى صادر 

خواهد شد.م/الف
داديار شعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بابل-مريم عبداله زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى پنجه على آهوختن كردكالئى ف على به شــرح درخواســتى كه به شماره 1/872/96 
اين شــعبه ثبت گرديده درخواســت صــدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان على آهوختن كردكالئى ف جالل ش ش 23449 صادره جويبار در تاريخ 96/8/17 
در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-پنجه 
على ش م 4988752259   2-اكرم ش م 4988754081   3-كمال ش م 4988755401   
4-تكذبــان ش م 4989445627 همگــى آهوختن كردكالئى نام پدر:علــى –فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شهرى شوراى حل اختالف دادگسترى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

اجراييه
ش پ : 478/95/ش3ح محكــوم لــه: ســحر روح افــزا محكوم عليه: مهرى شــكربخش-

مجهول المكان به موجب رأى شــماره 300-96/5/11 شــعبه سوم شوراى حل اختالف تنكابن 
كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 26,000,000 ريال بابت اصل خواسته 

خواهان در حق محكوم له.م/الف
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف تنكابن

                                                        اجراييه
ش پ :1/95/1262 محكــوم له:ســعيد كريمــى بــا  وكالــت خانم نوتا رشــيدى نام پدر: 
غالمرضــا محكــوم عليه:نرگس آقايــى پركوهــى ف عباس-مجهول المكان بــه موجب رأى 96-
96/2/12 شــعبه اول شوراى حل اختالف بابلســر كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است 
بــه پرداخت 70,000,000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه دادرســى و تاخيرتاديه 
برمبناى شاخص نرخ تورم بانك مركزى كه از ناحيه اجراى احكام محاسبه مى گردد و حق الوكاله 
طبق تعرفه در حق محكوم له.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقــع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به ، يا انجام 
تعهــد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه 

يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر

قرار تأمين خواسته
بــه تاريخ 96/7/24 شــماره قــرار :514-96/7/25 ش پ :3/553/96 خواهان:لطف 
ا... اسدالهى خوانده: رمضان اكبرى –مجهول المكان گردشكار: خواهان دادخواستى به طرفيت 
خوانده به خواســته فوق تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت پرونده و جرى 
تشــريفات قانونــى در وقت فوق العاده جلســه به تصــدى امضاكننده ذيــل و در حضور/غياب 
خواهان/خوانده تشــكيل و با بررســى اوراق پرونده به شــرح زير مبادرت بــه صدور قرار مى 
نمايد.قرار تامين خواســته: نظــر به اين كه خواهان با تقديم دادخواســت تقاضاى صدور قرار 
تامين خواســته به استناد نظر كارشناس و قبض سپرده شــماره 745109-96/7/24 نموده 
اركان و شرايط درخواست فراهم مى باشد لذا به استناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 
و مــاده 117 ق آ د م قرار تامين خواســته معادل مبلــغ 15,000,000 ريال از اموال خوانده/
خوانــدگان متضامنا/بالمناصفــه خارج از  مســتثنيات دين تا پايان رســيدگى صــادر و اعالم مى 
دارد.ايــن قــرار قبل از ابالغ قابل اجرا ســپس ظــرف ده روز قابل اعتراض در اين شــعبه مى 

باشد.م/الف
  قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بابلسر-سيد كمال حسينى

آگهى حصر وراثت
آقاى ســلمان سلمان زاده طهنه ف عزت اله به شــرح درخواستى كه به شماره 1/843ش 
ح اين شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شادروان خيرالنســاء ساالريه ف طهماسب ش ش 142 صارده فيروزكوه در تاريخ 92/7/2در 
شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-سلمان 
ش م 6599734294   2-اكبر ش م 6599583806   3-عبدالرحمن ش م 4989250435   
4-شعبان ش م 6599584667  همگى سلمان زاده طهنه نام پدر: عزت اله-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شهرى شوراى حل اختالف دادگسترى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 951277 ارجاعى شــورا له امامعلى ســجادى عليه نبى مهدى 
زاده مبنى بر مطالبه وجه كه مال غيرمنقول شــخص محكوم عليه واقع در هادى شــهر روســتاى 
شــرامتان مقابل كوچه بن بســت –شهيد رضازاده 2 داراى كدپســتى 4746183155 توقيف 
گرديد وشامل يك قطعه زمين به مساحت 400مترمربع مى باشد كه در عرصه آن يك دستگاه 
ســاختمان دوطبقه داراى دو واحد مســتقل مى باشــد به مســاحت حدود 200مترمربع احداث 
گرديده و داراى امتياز آب و برق و گاز مى باشــد اســكلت بنا با بتن آرمه بنا گرديده و در زمان 
بازديد مورد بهره بردارى متقاضى بوده اســت گرمايش ســاخمان توسط بخارى گازى و سرمايش 
آن توســط كولر صورت مى پذيرد و يك باب مغازه نيز در داخل ملك احداث شــده است كه نوع 
كاربرى ملك مسكونى است الزم به ذكر است كه بخشى از ملك تعرفه شده به ميزان 3/875 
دانگ از شــش دانگ مشاع وقفى اســت .مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد 
بازديــد قرار گرفته و مجموعا به مبلغ 2,100,000,000 ريــال قيمت پايه ارزيابى گرديد و در 
تاريخ 96/9/13 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الــى 11 صبح در اجراى احكام مدنى  بابلســراز 
طريق مزايده حضورى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه 
كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در 
روز مزايــده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يــك ماه پس از انجام مزايده پرداخت نمايد. طالبين 
مــى توانند پنــج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنــى مراجعه تا مورد مزايده به 

آنان ارائه گردد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مديراجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر

آگهى ابالغ دادخواست
بــه ســجاد رحمانى ف ســعيد كه فعال مجهــول المان مى باشــد اخطار مى شــود بابك كرمى 
دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به استناد 009877-16/93-5014 شوراى حل اختالف 
تنكابن كه به كالسه 691/94/ش 5 سابق ثبت و وقت دادرسى به تاريخ 96/10/20 ساعت 
11 صبح تعيين گرديد.اينك به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى با انتشــاريك نوبت آگهى خواهان در يكى از جرايد كثيراالنتشــار به شما 
ابالغ مى شود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمايم 
به دفتر اين دادگاه مراجعه و دروقت مقرر جهت رســيدگى حاضر شويد در صورت عدم حضور 
دادگاه غيابا رســيدگى خواهد نمود. چنانچه منبعد ابالغى به وســيله آگهى الزم باشــد فقط يك 

نوبت در روزنامه چاپ و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف تنكابن

..

..

آگهي ابالغ مالياتي
در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد

حسابرس ارشد مالياتي : مهران شعباني -   روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن 

نشاني اداره امور مالياتي تاريخ و ساعت هيئت حل اختالف مالياتي
شماره برگ تشخيص- برگ قطعي – راي هيات

نوع اوراق

عملکرد

اصل ماليات نوع شغل  نام و نام خانوادگي  رديف
شماره برگ دعوت هيات حل اخالف مالياتي

الهيجان- خ امام خميني  - ۲۴۸۰۷ هيات بدوي ۹۰ ۳۸۱۹۳۹۶۰ روغن نيما مومني ۱

الهيجان- خ امام خميني - ٢٥١٤٨ هيات بدوي ٩٠ ١٣٦٣٩٤٤٥٠ سيمان معصومه خليلي توستاني ۲

نام و نام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي : حسن غالمي ۵۵۲۱۲۱

شهرستان ماسال ٩٦/٦/٦ ٥٤  راي هيات حل
اختالف مالياتي ٩٢ ٢٤٤٧٢١٤٦ شرکت شرکت همراهان تداوم 

گستر ۳

شهرستان ماسال ٩٦/٦/٧ ٦٣  راي هيات حل
اختالف مالياتي ٩٣ ٣٦٨٥١٦٠٧٢٦٧ شرکت شرکت همراهان تداوم 

گستر ۴

۹۶/۰۹/۲۷ اداره کل امور مالياتي گيالن
۸:۳۰

٨٩٤٢٥
٩٦/٠٨/١٥ ۱۳۹۰ دعوت به هيات ٣٥٣١٨٠١٠ مواد پروتئيني حسن احمدي ۶

اداره کل امور مالياتي گيالن ۹۶/۰۹/۲۷
۸:۳۰

٨٩٤٢٦
٩٦/٠٨/١٥ دعوت به هيات ۱۳۹۱ ١٢٨٩٦٩٢٦٠ مواد پروتئيني حسن احمدي ۷

اداره کل امور مالياتي گيالن ۹۶/۰۹/۲۷
۸:۳۰

٨٩٤٢٧
٩٦/٠٨/١٥ دعوت به هيات ۱۳۹۲ ١٣٢٧٠١٣٠٠ مواد پروتئيني حسن احمدي ۸

اداره کل امور مالياتي گيالن ۹۶/۰۹/۲۷
۸:۳۰

٨٩٤٢٤
٩٦/٠٨/١٥ دعوت به هيات ۱۳۹۴ ٣٩٥٦٠٤٠٠ مواد پروتئيني حسن احمدي ۹


