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28 فروردين مدارس تعطيل نيست
ــايت هاى خبرى تعطيلى  صبح ديروز در برخى از س
ــهر تهران و البرز در روز 28 فروردين ماه  مدارس ش
ــر  ــراى برگزارى همايش ملى دولت، منتش جارى ب
ــده بود كه روابط عمومى آموزش و پرورش آن را  ش

تكذيب كرد.
ــانى  ــن، رييس مركز اطالع رس ــه گزارش خبرآنالي ب
ــهر  آموزش و پرورش با تكذيب تعطيلى مدارس ش
تهران و البرز در 28 فروردين ماه به مناسبت برگزارى 
ــش ملى دولت، گفت: «دولت تاكنون هيچ گونه  هماي
ــتى مبنى بر تعطيلى مدارس براى برگزارى  درخواس

چنين همايشى از آ موزش و پرورش نداشته است.»
على فرهادى با رد خبر برخى سايت هاى خبرى مبنى 
ــبت  ــهر تهران و البرز به مناس بر تعطيلى مدارس ش
ــنبه  ــى دولت در روز چهارش ــزارى همايش مل برگ
ــن ماه جارى)، گفت: «آموزش و پرورش  (28 فروردي
ــر را تاييد نمى كند، بلكه تاكنون هيچ گونه  نه تنها خب
درخواستى در اين باره به آموزش و پرورش براى اين 
ــت.» او در پايان گفت: «چنانچه  ــته اس منظور نداش
ــى برگزار شود، نيازى به تعطيلى مدارس  هم همايش

نيست.»

آمار واقعى طالق افراد زير 19 سال
ــال 85 تا سال  به گفته يك فعال حقوق كودكان از س
ــته، 85 هزار و 200 واقعه طالق بين افراد زير  گذش
19 سال كشور صورت گرفته كه از اين تعداد 4000 

واقعه مربوط به كودكان دختر زير 14 سال است.
ــتناد بر  ــنا، با اس ــيد يزدانى در گفت وگو با ايس فرش
ــازمان ثبت احوال  ــده از سوى س آمارهاى اعالم ش
ــال 85 تا 90، 616 هزار واقعه طالق  اظهار كرد: از س
ــت كه 81 هزار و 500 واقعه  ــور رخ داده اس در كش
ــال و7700  از اين تعداد مربوط به دختران زير 19 س
ــران زير 19 سال است، بنابراين  واقعه مربوط به پس
ــور طى آن  ــق اين آمار 13 درصد طالق هاى كش طب
ــال و 1,5 درصد  ــالها مربوط به دختران زير 19 س س

مربوط به پسران زير 19 سال است.
وى با اشاره به پيامدها و آثار منفى طالق كودكان زير 
ــال است، عنوان كرد: طى پنج سال عنوان شده  14 س
در آمار 63 نفر از كودكان پسر زير 15 سال و 4000 
ــال طالق گرفته اند كه اين  ــر از دختران زير 14 س نف
ــيار باال بوده و به هيچ  آمار در بين كودكان دختر بس

وجه آمار مناسبى نيست.
ــودكان در طول  ــه آمار ازدواج ك ــى همچنين ب يزدان
ــالهاى 85 تا 90 اشاره كرد و گفت: يك ميليون و  س
ــال  ــزار واقعه ازدواج در ميان افراد زير 19 س 859 ه
ــت كه از اين تعداد  ــالها صورت گرفته اس طى آن س
ــودك دختر و 270 هزار  ــك ميليون و 589 هزار ك ي

كودك پسر وجود بوده اند.
ــه از ميان  ــان اينك ــودكان با بي ــال حقوق ك ــن فع اي
ازدواج هاى صورت گرفته در سالهاى ياد شده، 201 
ــال  ــزار و 200 واقعه مربوط به كودكان زير 15 س ه
ــزار واقعه ازدواج از  ــت، اظهار كرد: 196 ه بوده اس
ــال و  ــداد مربوط به كودكان دختر زير 14 س اين تع
پنج هزار و 200 واقعه مربوط به پسران زير 15 سال 

ثبت شده است.

دانشجويان بورسيه متأهل براى 
اعزام به خارج اولويت دارند

ــازمان امور دانشجويان از ادامه امضا نشدن  رئيس س
ــاس يك قانون مصوب  ــم بورس مجردها بر اس حك
سال 64 خبر داد و گفت: اولويت اعزام با دانشجويان 

متأهل است.
محمود مالباشى در گفتگو با مهر، درباره علت امضا 
نشدن حكم بورس دانشجويان مجرد، اظهار داشت: 
طبق قانون بورس مصوب سال 1364 مجلس شوراى 

اسالمى، اولويت اعزام با دانشجويان متاهل است.
ــجويان متاهل  ــدن اولويت با دانش وى پر رنگ تر ش
را به علت محدود شدن تعداد دانشجويان بورسيه و 
ميزان بودجه اعالم كرد و افزود: براى بورس داخل و 
پذيرش تمام دانشجويان هيچ مشكلى به علت كافى 
ــراى بورس خارج  ــودن ظرفيت وجود ندارد، اما ب ب
ــته داشته  وقتى دو متقاضى قصد تحصيل در يك رش
ــند و سازمان امور دانشجويان هم يك نفر از اين  باش
ــه طور طبيعى  ــجويان را مى تواند اعزام كند، ب دانش

اجباراً اولويت به متاهالن اختصاص مى يابد.
رئيس سازمان امور دانشجويان، خاطرنشان كرد: البته 
ــجويان مجرد متقاضى بورس خارج به  معموالً دانش

موازات تكميل مراحل اعزام، متاهل مى شوند.
ــى، حداقل  ــوول آموزش عال ــه اين مقام مس به گفت
60 درصد هزينه دانشجو براى همسرش در نظر گرفته 
مى شود؛ بنابراين بهتر است اين قبيل دانشجويان هم 

متاهل شوند.

مدارس «ستاره دار» مى شوند
معاون سالمت و تربيت بدنى وزيرآموزش و پرورش 
ــال 94 تحت  ــور تا پايان س گفت: همه مدارس كش
ــالمت قرار گرفته و  ــش طرح مدارس مروج س پوش

براساس معيارهاى سالمت «ستاره  دار» مى شوند.
كيومرث هاشمى در گفت وگو با ايسنا، درباره توسعه 
ــى از برنامه هاى  ــالمت گفت: يك ــدارس مروج س م
ــالمت آموزش وپرورش اين است كه تا  معاونت س
پايان برنامه پنجم توسعه، همه مدارس تحت پوشش 
ــالمت قرار بگيرند و براساس  طرح مدارس مروج س
معيارهاى بهداشت و سالمت، مدارس درجه بندى و 

ستاره دار مى شوند.
ــدارس مروج  ــده درجه بندى م ــزود: مقرر ش وى اف
ــاس معيارهايى كه وزارت بهداشت  ــالمت بر اس س
ــازمان بهداشت جهانى استخراج كرده، صورت  از س
ــدارس از لحاظ  ــا توجه به امكاناتى كه م ــرد و ب بگي
ــالمت دارند، اين درجه بنديها اعالم  ــت و س بهداش

شود.
ــر آموزش و  ــت بدنى وزي ــالمت و تربي ــاون س مع
ــرورش با بيان اينكه تحقق اجراى اين طرح ارتقاى  پ
سطح كيفى و بهداشت و سالمت دانش آموزان را در 
پى دارد، تاكيد كرد: در تالش هستيم تا پايان سال 94 
ــعه، اين طرح را در سراسر  و اتمام برنامه پنجم توس

كشور عملياتى كنيم.
ــمى، از سال تحصيلى 93-92 نيز عالوه  به گفته هاش
ــى در مدارس،  ــالمت فعل ــراى برنامه هاى س بر اج
ــنجش سالمت نيز اجرايى  طرح هاى آهن يارى و س

شده است.

زيبايى و تناسب اندام يكى از دغدغه هاى زنان و مردان است كه حاضرند 
براى رسيدن به اين زيبايى  و تناسب اندام، بهاى گزافى بپردازند.

ــب اندام يكى از دغدغه هايى است كه  به گزارش فارس، الغرى و تناس
ــته بسيار بيشتر مورد توجه مردم و باالخص زنان قرار  در دهه هاى گذش
ــا مانند آب درمانى و رفتن به  ــت. روى آوردن به انواع رژيم ه گرفته اس
باشگاه هاى بدنسازى با عناوين مختلف و استفاده از مكمل هاى دارويى 
كه توسط مربيان بدنساز تجويز مى شود طى سال هاى اخير در زير پوست 

شهر ريشه دوانده است. 
ــدارهاى مختلفى در خصوص رژيم هاى  ــاهد هستيم كه هش همواره ش
ــالمت  ــيرها س ــود كه زياده روى در اين مس ــى متفاوت داده مى ش غذاي
ــمى فرد را تحت تأثير قرار مى دهد و همچنين استفاده از  روحى و جس
ــگاه ها به صورت غيرمجاز به عنوان چربى سوز به  قرص هايى كه در باش
ــود و اغلب عوارض جبران ناپذيرى را به دنبال دارد و  زنان توصيه مى ش
هم اكنون نيز در تعدادى از باشگاه ها شاهد اينگونه تجويز ها كه به صورت 

غيرقانونى توزيع مى شود هستيم.
در اين ميان نبايد از اثرات تبليغات ماهواره اى و قدرت اقناع كنندگى اين 
ــا خود غافل بود چرا كه اكثر اين  ــانه ها براى همراه كردن مخاطبان ب رس
داروهاى قاچاق بواسطه همين تبليغ ها وارد كشور مى شود و قارچ گونه 

در محافل خصوصى پخش مى شود.
ــديد نگرانى ها شده است  ــال اخير پديده اى كه باعث تش اما در چند س
ــط  ــت كه توس ــواد مخدر با عناوين و نام هاى متفاوت اس ــتفاده از م اس
آرايشگران براى بانوان تجويز مى شود، زنانى كه در آرايشگاه ها گاليه از 
ــب اندام خود دارند با جمالت وسوسه آميزى مواجه مى شوند  عدم تناس
ــويد،  ــتفاده از اين قرص ها هر روز يك كيلو الغر مى ش مانند اينكه با اس
ــت است و باعث افتادگى عضالت بدن نيز  الغرى قطعى و بدون بازگش
نمى شود و در بعضى از اين مواقع خانم ها در مقابل اين وسوسه ها تسليم 

مى شوند. به دنبال يافتن حقيقت اين قرص ها، به تعدادى از آرايشگاه هاى 
غرب تهران سرى زدم و پس از چند آرايشگاه كه از اين موضوع به ظاهر 
ــگاهى كه  اظهار بى اطالعى مى كردند به مورد جالبى برخورد كردم آرايش
واحد مشاوره زيبايى داشت با مشاور زيبايى اين سالن هم صحبت شدم 
ــتم راه حلى را براى الغرى سريع و بدون بازگشت به من  و از او خواس
ــت  كرد كه الغرى زودهنگام  را به  ــان دهد: وى از قرص هايى صحب نش
دنبال دارد. يكى ديگر از آرايشگران گفت: يك سرى داروها وجود دارد 
ــت اما از آنجا كه خطرناك است و ممكن است  كه مى گويند گياهى اس
عوارض جبران ناپذيرى داشته باشد ما به كسى آن را تجويز نمى كنيم و 
از آنجا كه اين داروها بر روى هر فرد اثرات متفاوتى مى گذارد نمى شود 

آن را براى تمام افراد تجويز كرد. 
ــه آن را در داروخانه ها پخش  ــت ك وى ادامه داد: تينوئيد نام قرصى اس
ــته مى شود و  نمى كنند و ظرف يك روز حدود دو كيلو از وزن فرد كاس
ــت و من هم از آن استفاده  ــه به كار رفته اس به احتمال زياد در آن شيش

ــورت ناگهانى فرد را  ــت كه به ص ــردم و يكى از عوارض آن اين اس ك
الغر مى كند.

ــگر از تجربه خود در استفاده از اين قرص ها گفت: من بعد از  اين آرايش
ــتفاده از آن دچار تپش قلب شديد شدم و در يك هفته 10 كيلو وزن  اس
كم  كردم، داروخانه ها آن را نمى فروشند و در صورتى كه افراد آشنا داشته 
ــند و پول بيشترى به آنها داده شود  اين قرص را در اختيار افراد قرار  باش
مى دهند و خيلى از دوستان هستند كه آن را خوردند و دچار تپش قلب 

شديد شدند.
ــود كه اعتياد آور  ــتفاده از تينوئيد گفت: گفته مى ش ــوارض اس وى از ع
ــت ولى بعد از استفاده فرد به هيچ عنوان اشتها ندارد، فقط مى تواند  نيس
ــابه شيشه را دارد و كامال فرد را الغر مى كند.  آب بخورد و عوارضى مش
ــران عرضه آن ممنوع  ــگر از قيمت اين قرص ها گفت: در اي ــن آرايش اي
است و هر عدد 3 هزار تومان است و براى هر ماه در حدود يك ميليون 
تومان بايد هزينه شود. خانم ديگرى كه در آرايشگاه بود، گفت: در يكى 
ــگاه ها به وضوح استفاده از شيشه را براى الغرى و زيبايى اندام  از آرايش
به من پيشنهاد دادند و هر وعده آن اندازه يك عدس بود و براى ده روز، 
ــتانم را به  ــزار تومان بايد پرداخت مى كردم كه چون اعتياد دوس 750 ه

شيشه ديده بودم از استفاده آن منصرف شدم.
اما جالب اينجا بود كه اين مشاور زيبايى بر اعتياد آور نبودن آن در كوتاه 
مدت اصرار داشت. ربابه شيخ االسالمى كارشناس تغذيه با تاكيد بر بسيج 
ملى اطالع رسانى در موضوعى كه امروزه تقاضا براى آن در جامعه رو به 
افزايش است، افزود: يك عده از پزشكان در مطب شان رژيم هاى غذايى 
تجويز مى كنند كه كارشناسان تغذيه آنها را قبول ندارند. وى همچنين از 
ــه در بين خانم ها براى الغرى خبر داده و  ــوءمصرف ماده مخدر شيش س
گفته بود: شيشه چون اشتها را از بين مى برد، در آرايشگاه هاى زنانه نسبت 

به مصرف اين ماده خطرناك توصيه مى شود.

ترويج مصرف شيشه در آرايشگاه هاى زنانه به بهانه الغرى 

ــتيك  ــتان فوق تخصصى جراحى پالس رئيس بيمارس
ــرداد گفت: تاكنون بيش از صد ميليون تومان از  15 خ
ــتان هزينه كرده ايم كه اين غير از  هزينه جارى بيمارس
هزينه هاى ICU، تخت بسترى و ديگر خدمات جانبى 
است. دكتر عبدالجليل كالنترهرمزى در گفت وگو با ايلنا 
با تشريح آخرين وضعيت جسمانى اولين بيمار پيوند 
ــم از عمل جراحى  ــت خاورميانه گفت: هفته شش دس
پيوند را با موفقيت پشت سر گذاشته ايم و خوشبختانه 

دست زنده و حال بيمار خوب است.
ــوق حاد را كه بين روز  ــاره به اينكه مرحله ف وى با اش
اول تا معموال يك تا دو هفته بعد از عمل پيوند است، 
ــتيم، افزود: اگر قرار بود  موفقيت آميز پشت سر گذاش
ــان  ــود در آن دو هفته خود را نش ــت پس زده ش دس
ــبختانه اين مرحله را با موفقيت پشت  مى داد اما خوش
سر گذاشتيم. مسئول تيم جراحى نخستين عمل پيوند 
ــت تصريح كرد: اكنون در مرحله دفع حاد هستيم  دس
ــت بين چند ماه تا چند سال  كه اين مرحله ممكن اس
ــد كه اگر بيمار مرتب دارو هايش را مصرف  طول بكش
ــد، مى تواند به موفقيت عمل جراحى  و تحت نظر باش
كمك كند. كالنترهرمزى در مورد تامين داروهاى اين 
ــت گفت: تا كنون دارو هاى بيمار را با  بيمار پيوند دس
هزينه بيمارستان تامين كرده ايم و بعد از مرخص شدن 

انشاءاهللا فكرى براى آن خواهيم كرد.

وى در پاسخ به اين سوال كه اين بيمار پيوند دست، 
ــت: برخى از مراكز  ــود، گف چه زمانى مرخص مى ش
درمانى در دنيا بيمار پيوند را تا 6 ماه نگه مى دارند و 
ــت كه در اولين فرصتى كه  ــا هم اميدمان به اين اس م
ــم البته زمان دقيق  ــب بود بيمار را مرخص كني مناس
ــت. وى با اشاره به اينكه اين  آن هنوز مشخص نيس
ــل جراحى از نظر علم جهانى يك عمل موفقيت  عم
آميز محسوب مى شود، افزود: از اين به بعد نگهدارى 
ــتگى  ــه اين امر به چند عامل بس ــت ك بيمار مهم اس
داردكه يكى وجود دارو است كه با وجود مشكالت 
دراين زمينه آن را فراهم مى كنيم و ديگرى توان خريد 
ــدن است و در    بيمار در تامين دارو بعد از مرخص ش
ــدن دست پيوند شده است. كالنتر  نهايت پذيرفته ش
ــخ به اين سوال كه آيا با نهاد خاصى  هرمزى در پاس
ــى كرده ايد، افزود: تا  براى كمك مالى به بيمار رايزن
كنون كه رويمان نشده است چنين كارى كنيم ولى به 
ــت نياز به طرف ملت ايران دراز مى كنيم  هر حال دس
براى اينكه اغلب افرادى كه دست آن ها يا صورتشان 
مشكالت سوختگى دارد به اين علت بوده كه آن ها يا 
كارگر يا كارمند ساده بوده اند كه در حوادث دچار اين 
ــرايط شده اند و به طور طبيعى توان پرداخت عمل  ش
ــان كرد: اكنون بهترين  پيوند را ندارند. وى خاطر نش
ــت كه خيرين كشور كه در همه زمينه ها  موقعيت اس

آستين باال مى زنند به كمك ما بشتابند و با كمك خود 
كليد پيوندهاى ديگر را بزنيم. كالنتر هرمزى يكى از 
ــكالت  عوامل تاخير در انجام پيوندهاى ديگر را مش
ــرد و افزود: اگر مردم  ــد از عمل جراحى عنوان ك بع
ــان نيز ناظر بر «هزينه كرد»  به ما كمك كنند و خودش
ــر هزينه اى در  ــه طور حتم اگ ــند ب اين كمك ها باش
ــتان براى پيوند بماند به طورحتم  كف بودجه بيمارس

پيوندهاى ديگر را آغاز خواهيم كرد.
رئيس بيمارستان فوق تخصصى جراحى پالستيك 15 
خرداد افزود: اگر كمك هاى مردمى را نداشته باشيم تا 

انجام پيوند بعدى فاصله طوالنى خواهيم داشت.
كالنتر هرمزى در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان هاى 
بيمه گر اين بيمار پيوند دست را تحت پوشش خود قرار 
ــازمان هاى بيمه گر اگر چه نقش خود  داده اند، افزود: س
ــه روز پيش  را در اين زمينه اعمال مى كنند اما همين س
ــه براى تهيه داروهاى بيمار مراجعه كرده بودم هزينه  ك
ــد و تنها  ــاى بيمار با دفترچه 5 ميليون تومان ش داروه

مقدارى را بيمه پوشش داد.
ــازمان هاى بيمه گر بايد بيماران  وى با تاكيد بر اينكه س
پيوند را جزو بيمارى هاى خاص قرار دهند، افزود: عمل 
ــت كه آينده كشور و افق ملى آن را  پيوند رخدادى اس
روشن مى كند و خدمتى به همه مردم است از همين رو 

الزم است سازمان هاى بيمه گر به كمك ما بشتابند.

كالنتر هرمزى ادامه داد: اگر حمايت هاى مردمى چه از 
ــت و صورت در بيماران مرگ مغزى و  نظر اهداى دس
همچنين حمايت هاى معنوى نباشد، به طور حتم در اين 
ــرايط خود گردانى بيمارستان ها، ما توان انجام حتى  ش
يك عمل پيوند را در سال نداشتيم اين در حالى است 
كه مى توانم به جرات بگويم توان انجام حداقل 50 عمل 

پيوند در سال را داريم.
رئيس بيمارستان فوق تخصصى جراحى پالستيك 15 
خرداد يادآور شد: بعد از انجام عمل پيوند دست اطالع 
پيدا كرديم كه عده زيادى از مردم به پايگاه اهداى عضو 
ــر كرده اند عالوه بر كليه و كبد حاضرند  مراجعه و ذك

صورت و دست خود را نيز اهدا كنند.
ــت تا  ــر هرمزى تاكيد كرد: االن بهترين موقع اس كالنت
رئيس جمهور، معاونين ايشان و وزير بهداشت و مجلس 
به اين بيمار پيوند دست كمك كنند اگرچه من به عنوان 
سرپرست تيم پيوند عادت ندارم دست تمنا دراز كنم و 

اين در خلق و خوى ما نيست.
مسئول تيم جراحى نخستين عمل پيوند دست با بيان 
اينكه اگر ما اين تقاضا را نمى كنيم آن ها هم نبايد ما را 
ــت كه پس از  ــا بگذارند، افزود: اين اولين بارى اس تنه
45 روز بعد از عمل پيوند اينطور صحبت مى كنم زيرا 
نمى خواستم شيرينى عمل پيوند با اين صحبت ها تلخ 

شود و بوى گله و شكايت از آن ها به مشام برسد.

هزينه چند صد ميليونى اولين پيوند دست خاورميانه نيازمند كمك مالى دولت

آگهى مفقودى برگ كمپانى
اينجانب يحيى رستمى كيا مالك خودروى پيكان رنگ سفيد يخچالى روغنى تيپ 1600 به شماره انتظامى:   

61 -725ق25 مدل: 1375 شماره موتور : 1127518979 شماره شاسى: 75516579 به علت فقدان اسناد 
سازمان فروش ايران خودرو وتقاضاى رونوشت (المثنى ) مذكور را نموده است . لذا چنانچه هر شخصى 
ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد . بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام قانونى به عمل خواهدآمد.

آگهى مفقودى برگ كمپانى
اينجانب بهرام لطفى مالك خودروى پيكان رنگ سفيد يخچالى روغنى تيپ 1600به شماره انتظامى:                

66 -6579و57 مدل: 1382 شماره موتور : 11158222502 شماره شاسى: 8241264 به علت فقدان اسناد 
سازمان فروش ايران خودرو وتقاضاى رونوشت (المثنى ) مذكور را نموده است . لذا چنانچه هر شخصى 
ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد . بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام قانونى به عمل خواهدآمد.

آگهى احضار وقت دادرسى
به موجب پرونده كالسه 910714 شعبه 101 جزايى سنندج آقاى على مقدم فرزند محمد شريف به اتهام 
فروش مال غيرو سرقت تحت تعقيب مى باشد و نامبرده در آدرس اعالمى شناخته نشده است بنابراين به 

استناد ماده 180 ق.آ.د.ك مصوب 1378 به مشاراليه ابالغ مى گردد كه به منظور رسيدگى به اتهامات وارده 
در روزدو شنبه مورخه92/5/28 در ساعت9:30 صبح در جلسه اين دادگاه حضور يابند انتشار اين آگهى 

به منزله ابالغ وقت دادرسى محسوب مى شود در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غيابى رأى مقتضى 
را صادر خواهد نمود.

مدير دفتر شعبه 101 دادگاه جزايى سنندج – يار احمدى

آگهى احضار وقت دادرسى
به موجب پرونده كالسه 911054 شعبه 101 جزايى سنندج آقاى صالح قمرى به اتهام ايراد ضرب و جرح 

عمدى با چاقو و سرقت چك و وجه نقد و مدارك تحت تعقيب مى باشد و نامبرده در آدرس اعالمى 
شناخته نشده است بنابراين به استناد ماده 180 ق.آ.د.ك مصوب 1378 به مشاراليه ابالغ مى گردد كه به 
منظور رسيدگى به اتهامات وارده در روزسه شنبه مورخه 92/4/18 در ساعت9:30 صبح در جلسه اين 

دادگاه حضور يابند انتشار اين آگهى بمنزله ابالغ وقت دادرسى محسوب مى شود در صورت عدم حضور 
دادگاه بصورت غيابى رأى مقتضى را صادر خواهد نمود.

مدير دفتر شعبه 101 دادگاه جزايى سنندج – يار احمدى

آگهى احضار وقت دادرسى
به موجب پرونده كالسه 911121 شعبه 101 جزايى سنندج آقاى اميد نادرى به اتهام ايجاد مزاحمت 

تلفنى تحت تعقيب مى باشد و نامبرده در آدرس اعالمى شناخته نشده است بنابراين به استناد ماده 180 
ق.آ.د.ك مصوب 1378 به مشاراليه ابالغ مى گردد كه به منظور رسيدگى به اتهامات وارده در روزسه 

شنبه مورخه 92/5/15 در ساعت10:30 صبح در جلسه اين دادگاه حضور يابند انتشار اين آگهى به منزله 
ابالغ وقت دادرسى محسوب مى شود در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غيابى رأى مقتضى را صادر 

خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه جزايى سنندج – يار احمدى

آگهى حصروراثت
آقاى حيدر صمدى نيا داراى شناسنامه شماره374 و كد ملى 1-373233255 به شرح دادخواست به 

كالسه 920038-12 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت را نموده وچنين توضيح داده كه 
شادروان محمد صمدى نيا به شناسنامه شماره159 در تاريخ 91/12/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به مشروحه زير ...
1-  كالى سهرابى ش ش 394 متولد 30/6/10  كد ملى 0-382084572 همسر

2-  محمود صمدى زاده ش ش 17036 متولد 31/12/25  كد ملى 7-373016851 پسر
3- عالءالدين صمدى نيا ش ش 149 متولد36/12/2 كد ملى 1-373041415 پسر
4-  اشرف صمدى نيا ش ش 2980 متولد 40/4/11 كد ملى3-373043745 پسر
5-  حيدر صمدى نيا ش ش 374 متولد 51/1/1 كد ملى 1- 373233255 پسر
6-  فاطمه صمدى نيا ش ش5264 متولد 48/9/28كد ملى9-373045989 دختر

7-  مريم صمدى نيا ش ش 9939 متولد 54/12/20 كد ملى 7-373048568 دختر
اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
شعبه 12 شوراى حل اختالف سنندج     م الف: 133 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي احمد مسعودي صدقياني داراي شناسنامه شماره 20به شرح دادخواست به كالسه 92-37 از اين 

دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  جيران بداق زاده جمال 
كندي بشناسنامه 119در تاريخ 91/10/21 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به:1- احمد مسعودي صدقياني ف محمد  به ش ش 20 و ت ت 1337 پسر متوفيه
2- تيمور علي مسعودي صدقياني ف محمد  به ش ش 596 و ت ت 1324 پسر متوفيه

3- علي مسعودي صدقياني ف محمد  به ش ش 9264 و ت ت 1340 پسر متوفيه
4-  زري مسعودي صدقياني ف محمد  به ش ش 590 و ت ت 1321 دختر متوفيه
5- كبري مسعودي صدقياني ف محمد  به ش ش 431 و ت ت 1337 دختر متوفيه
6- سكينه مسعودي صدقياني ف محمد  به ش ش 196 و ت ت 1334 دختر متوفيه
7- فاطمه مسعودي صدقياني ف محمد  به ش ش 8208 و ت ت 1330 دختر متوفيه

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تاهر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف سلماس

آگهي مناقصه عموميآگهي مناقصه عمومي
 نوبت دوم

شهرداري اروميه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئين نامه معامالتي و اعتبار مصوب سال 92 نسبت به اجراي 
عمليات پياده روسازي قطعات باقيمانده بلوار 32 متري فرهنگيان از فلكه مادر تا ميدان استقالل و اطراف 

دانشگاه پيام نور در سطح شهرداري منطقه سه اروميه را برابر شرايط خصوصي مشخصات فني برآورد اوليه 
نقشه هاي اجرايي و اسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اوليه2/500/000/000 ريال(دويست و پنجاه ميليون 
تومان)براساس فهارس بهاءسال 88 با تجهيز كارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعديل براساس بخشنامه هاي 
معاونت برنامه ريزي استانداري در مدت هشت ماه شمسي توسط پيمانكاران مجاز تشخيص صالحيت شده و 

داراي ظرفيت سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدام نمايد از پيمانكاران واجد شرايط در رشته ابنيه كه مايل 
به همكاري هستند درخواست مي شود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه همه روزه تا آخر 

وقت اداري روز شنبه مورخه 92/01/31 به امور قراردادهاي شهرداري منطقه سه واقع  در بلوار شهيد رجايي و 
يا سايت شهرداري اروميه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول:92/1/19- تاريخ انتشار نوبت دوم:92/1/26
حضرت پور - شهردار اروميه 

شهرداري اروميه


