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مدارس كشور امروز باز است
ــوزش و پرورش از باز  ــانى وزارت آم مدير اطالع رس

بودن مدارس در روز شنبه 24 فروردين ماه خبر داد.
ــى فرهادى در گفتگو با مهر درباره تعطيلى مدارس  عل
ــنبه كه بين دو تعطيلى روز جمعه و يكشنبه  در روز ش
ــت  ــادف با وفات حضرت فاطمه زهرا(س) اس و مص
گفت: تمامى مدارس در روز شنبه باز است و آموزش و 
پرورش هيچ برنامه اى براى تعطيلى در اين روز ندارد.

ــى   ــچ دليلى ندارد كه فعاليتهاى آموزش ــزود: هي وى اف
ــاى بين دو تعطيلى، تعطيل  ــدارس همواره در روزه م
اعالم شود و با توجه به نزديكى امتحانات خردادماه بايد 

فعاليت هاى آموزشى مدارس ادامه داشته باشد.

برنامه ريزى براى حذف ماالريا 
در جنوب شرقى كشور

رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت 
ــور و همچنين  ــرقى كش ــذف ماالريا در جنوب ش ح
ــديد برنامه بيماريابى سل در برخى از مناطق كشور  تش
ــال 92 خواند.  ــن برنامه ها براى اجرا در س را از مهم تري
دكتر محمدمهدى گويا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اقدامات انجام شده در جهت حذف ماالريا در كشور و 
بويژه جنوب شرقى كشور، گفت: به دنبال اقدامات انجام 
شده، ميزان بروز موارد ماالريا در كشور طى سال گذشته 
ــال اخير رسيده است.  به حداقل ممكن در طول 40 س
ــال گذشته در مجموع 1200 مورد ماالريا  وى افزود: س
ــور گزارش شد كه 500 مورد آن انتقال محلى و  در كش
700 مورد نيز از خارج به كشور وارد شده بود كه همگى 
ــت كه تعداد بروز موارد  شناسايى شدند. اين درحاليس

ماالريا در چهار سال گذشته 18 هزار نفر بود.

اعزام تيم روانشناسى براى ارائه 
مشاوره به آسيب ديدگان زلزله

ــر گفت: با توجه به  ــازمان جوانان هالل احم رئيس س
وقوع زلزله و پيامدهاى سنگين روانى پس از آن، يك 
ــان سازمان جوانان  ــكل از روانشناس تيم 30 نفره متش
ــاوره اى را  ــنبه خدمات مش ــر از روز يكش هالل احم
ــان و دختران آغاز مى كنند.  ــه زلزله زدگان به ويژه زن ب
ــان در گفت وگو با فارس در مورد  محمدجواد جعفري
جزئيات اين برنامه اظهار داشت: با توجه به وقوع زلزله 
ــه نيازهاى روحى  ــت هالل احمر براى كمك ب جمعي
روانى آسيب ديدگان به ويژه دختران و زنان از ظرفيت 
بانوان جوان داوطلب در جمعيت هالل احمر براى ارائه 
ــى با عنوان مقابله با اثرات بحران بهره  خدمات آموزش
مى برد. وى گفت: در اين برنامه بانوان جوان هالل احمر 
نيازهاى بهداشتى، روحى، روانى، زنان باردار و دختران 
ــتى تا  را با آموزش هاى الزم و توزيع اقالم ويژه بهداش

حدى برطرف مى كنند. 
ــنبه بر اساس تفاهم نامه  به گفته جعفريان از روز يكش
ــى و انجمن  ــاوره و روانشناس ــا نظام مش همكارى ب
ــاوران  ــران تيم 30 نفره از مش ــددكاران اجتماعى اي م
روانشناسى براى بررسى حجم آسيب هاى روانى ناشى 

از زلزله در منطقه مستقر مى شوند.

گردشگرى و غرور ملى  
مجيد ابهرى

ــفر يكى از ابزار آرامش روح  ــى، س از نگاه رفتارشناس
ــت، سفر انسان را با  ــتگى جسم و روان اس و رفع خس
ــناخته هاى كشور خود و جهان آشنا كرده و با آداب  ناش
ــنا مى سازد. با  ــوم و فرهنگ ملى و بين المللى آش و رس
توجه به اين واقعيت ها امروزه سفر به عنوان يكى از اقالم 
ــبد اقتصادى خانواده گنجانده شده است.  موجود در س
آنچه در اين بخش مورد توجه بايد قرار گيرد، موضوع 
غرور ملى و شخصيت اسالمى – ايرانى ما است. هنوز 
بسيارى از جاذبه هاى گردشگرى كشوركه حتى در خيلى 
ــورهاى ديگر نظير آن وجود ندارد توسط درصد  از كش
ــده كه آنها به ديدار  ــل توجهى از هموطنان ديده نش قاب

كشورهاى خارجى رغبت بيشترى نشان مى دهند. 
ــفرهاى زيارتى به  ــفر اخير گردشگران به مصر يا س س
ــعودى رفتارهاى  ــره در حالى كه مامورين س حج عم
ناخوشايندى با بسيارى از ايرانيان داشته و آنها را مجبور 
به صبر و انتظار براى بازديد از بعضى از مراكز مى كنند، 
ــور ما، رفتارهاى  ــخصيت هاى محترم كش اهانت به ش
ناخوشايندى است كه بسيارى از افرادى كه به حج عمره 
رفته اند گواه آن هستند. حج واجب عبادتى است كه بايد 
ــتحبى است و  انجام گيرد اما حج عمره يك زيارت مس
ــا براى خريد كاالهاى  ــور م ضرورتى ندارد كه ارز كش
ــكالت  ــود و تازه مش ــعودى هزينه ش چينى از بازار س

اجتماعى و فرهنگى نيز براى ايرانى ها فراهم شود.
ــت چه  ــه مصر معلوم نيس ــگرى ب در موضوع گردش
اصرارى بر اعزام گردشگر به كشورى داريم كه سى سال 
است صهيونيست ها به راحتى در خيابان هاى آنها رفت 
ــدس در قلب  ــغالگر ق ــد مى كنند، پرچم رژيم اش و آم
قاهره به اهتزاز درآمده اما كاسه هاى داغ تر از آش خم به 
ابروى خود نمى آورند. مگر 50 ايرانى شيعه چه خطرى 
ــا دارند؟ اطمينان دارم كه  براى باورهاى دينى مصرى ه
در پشت اين رفتارها دست صهيونيست ها قرار دارد كه 
نمى خواهند روابط بين مردم ايران و مصر گرم و صميمى 
شود. اما در مقابل اين باور انتظار ما از اساتيد دانشگاه و 
ــنفكران مصرى اين است كه در مقابل چند سلفى  روش
ــتادگى كرده و اجازه ندهند منافع ملى، اقتصادى و  ايس
ــت  ــور بزرگ و تاريخى بازيچه دس ــى اين كش سياس
صهيونيست ها قرار گيرد. شرايطى كه ايرانى ها در مصر 
به ديدار آثار باستانى رفته اند و حتى به آنها اجازه نزديك 
ــده و همراه با مامورين  ــدن به مراكز مقدس داده نش ش
ــياحت برده اند حكايت از  ــى آنها را به گردش وس امنيت
ــرا در يك كشور دارد. چه اجبارى براى  نقل و انتقال اس
ــگرى وجود دارد؟ آيا صهيونيست ها هم  اينگونه گردش
به اين شكل در مصر حركت مى كنند؟ بايد روشنفكران 
مصرى به اين سوال پاسخ دهند كه خطر شيعه و ايرانيان 
بيشتر است يا وجود صهيونيزم و خطرات فطرى ناشى 
از حضور آنها در مصر؟ مديران نهادهاى گردشگرى نيز 
قبل از هر گونه حركت بايد به بررسى جوانب مختلف 
همت كنند و با اعزام كارشناسان و جامعه شناسان ضمن 
ريشه يابى واقعى مسائل نكات الزم را به اطالع دولت و 
مردم ايران برسانند و به موازات آن نكات ضرورى را به 

اطالع مردم و دولت مصر نيز ارائه دهند.
منبع: خبرآنالين

ــتى با اشاره به  مديركل دفتر حيات وحش و تنوع زيس
ــمگير خريد و فروش گونه هاى جانورى  كاهش چش
در سال جارى، گفت: به دارندگان ماهيان قرمز توصيه 
مى كنيم كه از رهاسازى اين گونه هاى جانورى در منابع 
آب هاى طبيعى جداً خوددارى كنند حسين محمدى در 
گفت وگو با فارس ضمن تشكر از تمامى رسانه ها جهت 
اطالع رسانى هاى مناسب درباره مديريت ماهيان قرمز، 
اظهار داشت: از تمامى رسانه ها اعم از سايت هاى خبرى و 
صدا و سيما در خصوص اطالع رسانى به مردم در رابطه با 
بحث نحوه مديريت ماهيان قرمز باقى مانده از سفره هاى 
هفت سين، تشكر مى كنم. مديركل دفتر حيات وحش و 
ــتى سازمان محيط زيست افزود: به دارندگان  تنوع زيس
ماهيان قرمز توصيه مى كنيم كه از رهاسازى ماهيان قرمز 
باقى مانده از سفره هاى هفت سين در منابع آبهاى طبيعى 
ــت: دارندگان ماهيان  جداً خوددارى كنند. وى بيان داش

قرمز مى توانند اين گونه از جانداران را در منابع آبى در 
محيط شهرى پارك ها، استخرها، حوضچه ها، آب نماها 
و استخرهاى كشاورزى رهاسازى كنند و از رها كردن 
ماهيان قرمز در رودخانه ها، درياچه ها و به طور كلى منابع 
آبهاى طبيعى جداً خوددارى كنند. محمدى در ادامه به 
كاهش چشمگير خريد و فروش گونه هاى نادر جانورى 
ــال جارى نسبت به سال گذشته اشاره كرد و ابراز  در س
ــال جارى تخلفات فروش  ــت: خوشبختانه در س  داش
گونه هاى جانورى مانند سمندر، الك پشت و مارهاى آبى 
در سال جارى نسبت به سال گذشته كاهش چشمگيرى 
داشته است. مديركل دفتر حيات وحش و تنوع زيستى 
سازمان محيط زيست خاطرنشان كرد: اين امر در مرحله 
نخست ناشى از فرهنگ سازى مناسب در مردم و مرحله 
بعدى ناشى از افزايش ميزان كنترل و نظارت بر خريد و 

فروش گونه هاى جانورى در كشور است.

از رهاسازى ماهيان قرمز در منابع آب هاى طبيعى خود دارى كنيد

ــتى وزير بهداشت از راه اندازى  قائم مقام معاون بهداش
سامانه ثبت فشار خون در پرونده الكترونيك سالمت 
ــريعتى در گفت وگو با ايسنا با  خبر داد. دكتر محمد ش
ــاره به نامگذارى روز جهانى بهداشت امسال به نام  اش
«فشار خون را جدى بگيريم» از سوى سازمان بهداشت 
جهانى، گفت: در اين راستا قرار است با كمك دولت، 
ــرى و در پرونده  ــان اندازه گي ــار خون تمام ايراني فش
ــود. وى ادامه داد: اقدامات  الكترونيك سالمت وارد ش
ــاس  ــت كه بر اس الزم نيز در حال انجام و طراحى اس
ميزان فشار خون افراد، بازخورد مناسب حتى از طريق 
ــود. شريعتى افزود:  تلفن همراه به فرد مربوطه داده ش
ــالمت مجموعه نرم افزارى است  پرونده الكترونيك س

ــه صورت «آنالين»  ــرور اينترنتى» مربوطه ب كه در «س
ــود دارد. با وارد كردن كد ملى فرد مربوطه اگر اين  وج
فرد داراى پرونده الكترونيك سالمت باشد كه اطالعات 
ــود اما اگر فردى پرونده  ــار خون در آن وارد مى ش فش
ــالمت ندارد ضمن وارد كردن اطالعات  الكترونيك س
ضرورى اوليه، اطالعات مربوط به فشار خون وى نيز 
ــالمت وى وارد مى شود. قائم  در پرونده الكترونيك س
مقام معاون بهداشتى وزير بهداشت گفت: اين سامانه، 
پورتال جامعى خواهد بود كه سبب مى شود فشار خون 
به صورت مقطعى گرفته نشود. به اين ترتيب افرادى كه 
از فشار خون باال رنج مى برند فراخوان مى شوند و تحت 

پيگيرى قرار مى گيرند تا فشار خونشان كنترل شود.

مديرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى تهران گفت: 
ــتفاده از نيروهاى آتش نشان زن در عمليات  درباره اس

آتش نشانى به زودى تعيين تكليف مى شود.
ــتفاده از  ــا درباره اس ــو با ايلن ــوش زاد در گفت وگ خ
ــانى با توجه به  ــانان زن در عمليات آتش نش آتش نش
ــان زن  ــده به داوطلبان آتش نش ــاى ارائه ش آموزش ه
اظهار كرد: هنوز اين مساله در حال بررسى است و به 
جمع بندى قطعى براى استفاده از نيروهاى آتش نشانى 
ــم كه آيا يك  ــه داد: نمى داني ــيده ايم. وى ادام زن نرس
ــانى با حضور زنان آتش نشان ايجاد  ايستگاه آتش نش
كنيم يا اينكه از اين نيرو ها در كنار نيروهاى آتش نشان 
ــى  ــم. همه اين موارد در حال بررس ــتفاده كني مرد اس

است. مديرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى تهران 
با بيان اينكه آتش نشانان زن توانايى الزم براى حضور 
در عمليات مختلف آتش نشانى كسب كرده اند گفت: 
سازمان انگيزه زيادى براى استفاده از اين نيرو ها دارد 
اما از آنجا كه جنس كار سخت است نمى توانيم به اين 

راحتى درباره آن تصميم گيرى كنيم.
خوش زاد با اشاره به برخى از مشكالت در زمينه استفاده 
از نيروهاى آتش نشان زن گفت: به زودى درباره استفاده 
از اين نيرو ها در آتش نشانى تصميم گيرى مى شود اما 
آنچه براى ما مهم بود آموزش تعدادى نيروى زن براى 
كمك به خانواده و همنوع در شرايط خاص است كه 

خوشبختانه به اين هدف رسيده ايم.

تعيين تكليف بكارگيرى نيروهاى زن آتش نشان اعالم نتيجه سنجش فشارخون از طريق تلفن همراه 

ــازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به عقب ماندگى 10 ساله  قائم مقام س
خودروسازان از استانداردهاى جهانى، اظهار كرد: خودروسازان اروپايى 10 
سال است كه از استاندارد يورو4 استفاده كرده و تا سال 2014 به استاندارد 
ــند، اما خودروسازان ايرانى هنوز از استاندارد يورو2 استفاده  يورو6 مى رس
ــاعرى در گفت و گو با  ايسنا، با بيان اينكه استاندارد  مى كنند. على محمد ش
يورو2 در مقايسه با استاندارد يورو4 دو برابر آلودگى ايجاد مى كند، افزود: 
70 درصد آلودگى كالن شهرهاى كشور مانند تهران نيز مربوط به خودرو و 
سوخت است كه براى كاهش آن چاره اى جزو ارتقاى استانداردها نداريم. 

ــازى مى شود خودروسازان  وى ادامه داد: هر زمانى كه حرف از استانداردس
ــوخت، ارز و مشكالت مالى را بهانه مى كنند در صورتى كه مدام قيمت  س
ــفانه مى بينيم كه ساالنه  خودروهاى بى كيفيت را افزايش مى دهند و متاس
ــاله جان خود را از دست مى دهند.  تعدادى از هموطنان به دليل همين مس
قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه سالمت مردم اولويت 
اول نظام جمهورى اسالمى است، افزود: دستيابى به محيط زيست مطلوب 
از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى بوده و در چشم انداز 1404 نيز يكى از 
اصول اساسى و حياتى كشور است، بنابراين نمى توانيم به بهانه توليد بيشتر 

و اشتغال زايى آن را ناديده بگيريم. شاعرى با بيان اينكه در حال حاضر 30 
درصد خودروهاى توليد داخل با استاندارد يورو4 صورت مى گيرد افزود: 
خودروسازان به غير از ايران خودرو و سايپا به تعهدات خود عمل كرده اند 
اما اين دو شركت طبق معمول از تعهدات قانونى خود سرباز زده و به دنبال 
گرفتن يك مهلت شش ماهه هستند. وى ادامه داد: سازمان حفاظت محيط 
ــتاندارد و نيروى انتظامى با اين مهلت موافق نيستند. اما اين  ــت و اس زيس
خودروسازان براى قصور و كوتاهى خود به دنبال تعويق مهلتشان در طرح 

جامع كاهش آلودگى هوا و دور زدن قانون هستند.

ــت: نقش  ــى مجلس گف ــوزش عال ــس كميته آم رئي
دانشگاه ها درپذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلى به 
ويژه مقطع دكترى را مى پذيريم اما اعمال سليقه آنان به 

معناى غيركارشناسى اش را غيرقابل قبول مى دانيم.
رضا صابرى در گفت و گو با ايلنا با اشاره به اينكه سال 
گذشته انتقادات جدى نسبت به نحوه مصاحبه وگزينش 
ــت، افزود: يكى ازتغييرات وزارت  دكترى وجود داش

علوم دركنكور امسال دكترى اين بود كه 50 درصد براى 
ــدند كه به اعتقاد بنده اين كافى  مصاحبه نقش قائل ش
نيست. رئيس كميته آموزش عالى خاطرنشان كرد: بايد 
تعريف دقيقى ازنحوه مصاحبه درمقطع دكترى صورت 

بگيرد تا داوطلبان خيلى شفاف به حق خود برسند، كه 
البته من فكر مى كنم اين موضوع درسال گذشته جاى 
سوال دارد و حق صددرصدى دانشجويان احقاق نشد.

ــت وزارت علوم در  ــه مهم ترين اولوي ــرى درادام صاب

سال 92 را اهتمام جدى درراستاى توسعه آموزش عالى 
دراستان ها عنوان كرد وافزود: درمناطق كمتر توسعه يافته 

بايد اقدامات موثرترى انجام شود.
ــته  ــال گذش ــاره به اينكه وزارت علوم درس وى با اش
ــى  نمره قبولى راگرفت، افزود: درمورد كيفيت آموزش
ــته اى ازسوى  ــگاه ها از آنجايى كه اقدام برجس دردانش

وزارت علوم نديدم، نمى خواهم قضاوت كنم.

معاون سازمان محيط زيست:
 ايران خودرو و سايپا طبق معمول به تعهدات خود براى يورو4عمل نكرده اند 

رئيس كميته آموزش عالى مجلس:
نحوه گزينش دانشجو در مصاحبه دكترى شفاف نيست

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
به موجب پرونده كالسه 910488 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى سنندج آقاى جمال مرادى دادخواستى 
به طرفيت آقاى محمد زمانى فرزند فتح اهللا به خواسته مطالبه وجه چك به دادگاه تقديم داشته است و چون 
خوانده مذكور مجهول المكان مى باشد به درخواست خواهان و رياست محترم دادگاه وفق ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج 
تا از تاريخ نشر آگهى به مدت يك ماهه نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه كند و ضمن اعالم محل اقامت خود 
و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه در جلسه دادرسى مورخه 1392/2/25 ساعت 10:30 
صبح تعيين شده است شركت نمايد در غير اين صورت دادگاه غيابا مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد نمود 

چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت ديگر منتشر و مدت آن 10 روز مى باشد.
كريمى – مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى سنندج    

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالسه پرونده: 910506 شعبه 24 شوراى حل اختالف سنندج
وقت رسيدگى:1392/2/9 ساعت 17 بعدازظهر شعبه 24 شورا

فردوسى  خ   – آدرس:سنندج  مرادى  فرزاد  آقاى  وكالت  با  فريدون  فرزند  رمايى  على  مونا  خانم  خواهان: 
سه راه نمكى 

خوانده: آقاى اشرف حميدى آدرس مجهول المكان
خواسته: مطالبه مبلغ 20/900/000 ريال وجه يك فقره چك بشماره 270064 مورخ 1391/5/1 عهده بانك 

ملى با احتساب خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى.
خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نمود كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع داده شد وقت 
رسيدگى بتاريخ فوق تعيين و به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور اعضاى 
شعبه و تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود خوانده مى تواند به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود اين آگهى به منزله ابالغ محسوب و 

در هر صورت شورا در وقت مقرر تشكيل جلسه داده و تصميم قانونى اتخاذ مى نمايد.
مسئول دفتر شعبه 24 شوراى حل اختالف سنندج 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي وارث مرحوم يوسف سليمي با تسليم دو برگ استشهاد محلي مصدق مدعي است كه اسناد مالكيت  
شش دانگ يك قطعه زمين بشماره پالك 35 فرعي از 8 فرعي از 7 - اصلي واقع در بخش هفت مراغه  را 
كه ذيل ثبت شماره 11565 صفحه 100  دفتر جلد 11 به نام  امير ناصر قلي كالنتري صادروتسليم گرديده 

مفقود نموده است و ملك مزبور در بيع شرط نبوده و برابرسند شماره....  دفتر..... نزد .....رهن نمي باشد 
برابر سند شماره  60993-84/7/11دفتر 5 مياندوآب به آقاي يوسف سليمي انتقال يافته است مراتب 

برابر تبصره يك الحاقي به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا هر كس مدعي 
مالكيت و يا وجود سند مالكيت مذكور در نزد خود مي باشد از تاريخ آخرين نوبت اين آگهي بمدت ده 

روز اعتراض كتبي خود را به اداره ثبت شهرستان  تسليم نمايد در صورت سپري شدن مدت مقرر و عدم 
دريافت اعتراض برابر مقررات سند مالكيت المثني صادر خواهد شد. 

رئيس ثبت شهرستان مياندوآب

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم عاطفه ميرزازاده قنادي داراي شناسنامه شماره 12036 به شرح دادخواست به كالسه 92/700002/

ش67 از اين شورادرخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان افروز حقي پور 
باالبخي بشناسنامه 622در تاريخ 91/10/17 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
1- مصطفي ميرزازاده قنادي فرزند حسن دارنده شناسنامه 317 صادره از پيرانشهر متولد31/9/10 همسر
2- سولماز ميرزازاده قنادي فرزند مصطفي دارنده شناسنامه1704 صادره از اروميه متولد60/3/15 دختر

3- مهري ميرزازاده قنادي فرزند مصطفي دارنده شناسنامه يك صادره از اروميه متولد58/2/1 دختر
4-  عاطفه ميرزازاده قنادي فرزند مصطفي دارنده شناسنامه12036 صادره از اروميه متولد66/12/8 دختر

5- هاله ميرزازاده قنادي فرزند مصطفي دارنده شناسنامه2740200720 صادره از اروميه متولد69/2/1 دختر
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.
م الف 10

رئيس شعبه67 شوراي حل اختالف اروميه 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي ناصر بيشكر داراي شناسنامه شماره79 به شرح دادخواست به كالسه92-72 از اين شورادرخواست 

گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود بيشكر بشناسنامه 6در تاريخ 
1391/3/26 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:

1- رحيم بيشكر ف محمود ش ش 499 ت ت 1348 صادره از مهاباد پسر متوفي
2- عزيز بيشكر ف محمود ش ش 497 ت ت 1344 صادره از مهاباد پسر متوفي
3- خسرو بيشكر ف محمود ش ش 498 ت ت 1349 صادره از مهاباد پسر متوفي
4- كمال بيشكر ف محمود ش ش 741 ت ت 1361 صادره از مهاباد پسر متوفي

5- خديجه خليل پور ف محمود ش ش 498 ت ت 1319 صادره از بوكان همسر متوفي
6- احمد پارسا فر بيشكر ف محمود ش ش 496 ت ت 1337 صادره از مهاباد پسر متوفي

7- مريم بيشكر ف محمود ش ش 500 ت ت 1343 صادره از مهاباد دخترمتوفي
8- ناصر بيشكر ف محمود ش ش 79 ت ت 1367 صادره از مهاباد پسر متوفي

9- محمد بيشكر ف محمود ش ش 740 ت ت 1356 صادره از مهاباد پسر متوفي
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 مياندوآب

آگهي تحديد حدود اختصاصي
برابر تقاضاي كتبي شركت سهامي خاص سينا مرغ اروميه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين بشماره 

23 فرعي از 87-اصلي واقع در بخش 6 كه متقاضي تحديد حدود پالك فوق است در تاريخ 92/2/17 
روز سه شنبه قبل از ظهر شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان 

و مجاورين شماره هاي فوق الذكر بوسيله اين آگهي اخطار مي شود كه در روز نامبرده باال در محل حضور 
بهم رسانند و اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 20 قانون 

ثبت امالك پذيرفته خواهد شد.
م الف 9

رئيس اداره ثبت شهرستان اروميه

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي ساسان بشيري داراي شناسنامه شماره 1-026731-296به شرح دادخواست به كالسه 78-92 

از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهرام بشيري 
بشناسنامه7916 در تاريخ 1391/8/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به:
1-ساسان بشيري ف بهرام ش ش 1-026731-296 ت ت 1355 صادره از مياندوآب پسر متوفي

2- ميترا بشيري ف بهرام ش ش 295ت ت 1342 صادره از مياندوآب دختر متوفي
3- مينا بشيري ف بهرام ش ش 333ت ت 1347 صادره از مياندوآب دختر متوفي
4-  بيتا بشيري ف بهرام ش ش 254 ت ت 1358 صادره از مياندوآب دختر متوفي

5- امين دخت محمديان خضرلو ف رضا ش ش 9742 ت ت 1323 صادره از مياندوآب همسر متوفي
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 دادگاه تقديم دارد 
واال گواهي صادر خواهد شد.

رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف مياندوآب

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم
برابربا پرونده كالسه 910738 شعبه دهم دادگاه حقوقى سنندج موضوع دعوى جمال الدين مرادى بطرفيت 

هوشيار حسن پور بخواسته مطالبه طرح دعوى نموده و با توجه به اينكه حسب اعالم خواهان هوشيار 
حسن پور مجهول المكان مى باشد بنابراين وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 

يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا مشاراليه كه فعال مجهول المكان مى باشد از تاريخ نشر 
آگهى تا قبل از جلسه رسيدگى به دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقى سنندج مراجعه نموده و با اخذ نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن در وقت رسيدگى تعيين نشده براى روز سه شنبه 1392/3/28 ساعت 9 

صبح جهت رسيدگى به پرونده مربوطه در اين شعبه دادگاه حضور به هم رساند در غير اين صورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد چنانچه بعدا نيازى به آگهى باشد فقط يكبار در روزنامه چاپ و مدت آن 10 
روز خواهد بود و به خوانده موصوف يادآورى مى شود بمحض اطالع از وقت رسيدگى نشانى دقيق و 

كامل خود را جهت اقدامات بعدى به اين شعبه دادگاه اعالم دارد.
فريبرز دانانيانى – مدير دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقى سنندج

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالسه پرونده: 920003 

وقت رسيدگى: 92/2/28 ساعت 16:15 
خواهان: سليمان عطايى كيله گالن با وكالت فرزاد مرادى سنندج خيابان فردوسى روبروى خ نمكى

خوانده: 1-محمد كريم ويسى2انور فقيه سليمانى 3- منير گل افشان 4 – محمد ارسالن كريم رئوف 5 – 
كامران 6- كاويان 7- كيهان 8- مهران 9- پژمان 10- مينا شهرت همگى كريم رئوف

خواسته: الزام به انتقال سند پالك 2757 بخش 3 سنندج
خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نمود كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع داده شد 

وقت رسيدگى بتاريخ فوق تعيين و به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
اعضاى شعبه و تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود خوانده مى تواند به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود اين آگهى به منزله ابالغ 
محسوب و در هر صورت شورا در وقت مقرر تشكيل جلسه داده و تصميم قانونى اتخاذ مى نمايد.

مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف سنندج  - زمانى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالسه پرونده: 920012

وقت رسيدگى: روز دو شنبه 1392/3/13 ساعت 17 بعدازظهر
خواهان: طيبه عليمرادى فرزند هادى با وكالت ياسر يعقوبى

خوانده: بهزاد شهريارى فرزند حسن
خواسته: استرداديك دستگاه سوارى پرايد به شماره انتظامى 574 ج 81 – ايران 51

خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نمود كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع داده شد 
وقت رسيدگى بتاريخ فوق تعيين و به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 

اعضاى شعبه و تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود خوانده مى تواند به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود اين آگهى به منزله ابالغ 
محسوب و در هر صورت شورا در وقت مقرر تشكيل جلسه داده و تصميم قانونى اتخاذ مى نمايد.

مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سنندج  - محمدى  م الف: 106

دادنامه
پرونده كالسه 9009988737601132 شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى دادگسترى شهرستان كامياران 

دادنامه شماره 9109978737100614 
شكات:1- آقاى جبار فتاحى به نشانى كامياران خ بهشتى جنب پاساژ تجارت الكتريكى فتاحى تلفن: 

3528859  2- دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كامياران
متهم: آقاى عباس باتمانى به نشانى كامياران خ سيد قطب كوى پشابادى

اتهام: صدور چك بالمحل
گردشكار: دادگاه با بررسى جميع اوراق ختم پرونده را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأى مى كند:

رأى دادگاه
وجود چك و گواهينامه عدم پرداخت در اختيار شاكى و عدم حضور متهم عليرغم ابالغ احضاريه به 

نشانى بانكى وقوع جرم صدور چك بالمحل را نشان مى دهد بنابراين اين دادگاه به استناد بند الف ماده 
7 قانون صدور چك متهم را به تحمل نود و يك روز حبس محكوم مى كند اين رأى غيابى ظرف 10 روز 
از تاريخ ابالغ واقعى قابل اعتراض در اين شعبه وظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم 

تجديدنظر مى باشد.
مدير دفتر شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى كامياران – خداويسى   م الف: 14

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيات حل اختالف مستقر در ثبت مياندوآب بشرح زير تصرفات مفروزي و مالكانه اشخاص را تاييد و به 
جهت عدم دسترسي به مالكين مقرر شده است پس از نشر آگهي سند مالكيت رسمي صادر و تسليم گردد 
و عليهذا در اجراي ماده 3 قانون مذكور وآئين نامه اجرايي آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالكين مشاع و ساير صاحبان حقوق آگهي مى شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر 
ظرف مدت دو ماه از انتشار اولين آگهي اعتراض كتبي خود را مستقيما به اداره ثبت اسناد و امالك مياندوآب 
تسليم نموده و بايد يكماه از تاريخ  تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي تقديم 
نمايند در غير اينصورت سند مالكيت مورد تقاضاي متصرف براساس مدلول راي صادره در حدود مقررات 

صادر خواهد شد و صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-راي شماره 16232 مورخه 84/5/8 تقاضاي ولي اهللا ديده مبني بر صدور سند مالكيت ششدانگ يكباب 
ساختمان قسمتي از پالك 6869 فرعي از يك اصلي بخش 14 مراغه حوزه ثبتي مياندوآب خريداري شده 
از حيدر علي ديده و علي حبيبيان پرونده هيات 83-7533 به مساحت 305/66 متر مربع كه براي آن پالك 

22950 معين شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول:روز شنبه مورخه 92/1/24

تاريخ انتشار نوبت دوم:روز سه شنبه مورخه 92/2/10 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندوآب

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له: نام:غالمرضا نام خانوادگي: رستم زاده نام پدر:قربانعلي  نشاني:تهران-خ ملت-پالك 
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مهاباد چهارراه آزادي  مشخصات محكوم عليه: نام:محمد نام خانوادگي: زردي نام پدر:حسين محل اقامت: 

تلفن:2226597
شعبه  مهاباد   حقوقي  دادگاه  مورخ 90/6/27  شماره 9009976632300679  دادنامه  موجب  به  به:  محكوم 
سوم  كه وفق دادنامه شماره ....شعبه ...دادگاه تجديد نظر استان ... قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ  3/250/000/000ريال از بابت اصل خواسته (برابر 62 فقره چك برگشتي) و 
مبلغ 65/000/000 ريال بابت هزينه دادرسي در حق محكوم له وهزينه نيم عشر دولتي مبلغ 162/500/000 

ريال بر عهده محكوم عليه مى باشد.
م الف:102

رئيس شعبه سوم دادگاه حقوقي مهاباد

رو نوشت آگهي حصر وراثت
خانم فريده كريم پور داراي شناسنامه شماره 2790182523به شرح دادخواست به كالسه8/92/36ش-

92/1/18  از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جبرائيل 
كريم پور به شناسنامه 16در تاريخ91/12/30  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
1- حسين كريم پور ف جبرائيل ش ش 378 صادره از خوي پسر متوفي
2- رقيه كريم پور ف جبرائيل ش ش 444 صادره از خوي دخترمتوفي
3- مريم كريم پور ف جبرائيل ش ش 445 صادره از خوي دخترمتوفي
4- بهار كريم پور ف جبرائيل ش ش 470 صادره از خوي دخترمتوفي
5- خديجه كريم پور ف جبرائيل ش ش 7 صادره از خوي دخترمتوفي

6- فريده كريم پور ف جبرائيل ش ش 2790182523 صادره از خوي دخترمتوفي
7- گللر خليلي ف علي اكبر ش ش 221 صادره از خوي زوجه دائمي متوفي

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.
م الف 63

رئيس شعبه هشتم شوراي حل اختالف خوي

آگهي تحديد حدود اختصاصي
برابر تقاضاي كتبي آقاي يعقوب عزتي شندي تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين به شماره 151 

فرعي از 109-اصلي واقع در بخش 13كه متقاضي تحديد حدود پالك فوق است در تاريخ 92/2/22 روز 
يكشنبه  قبل از ظهر شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان و 

مجاورين شماره هاي فوق الذكر به وسيله اين آگهي اخطار مي شود كه در روز نامبرده باال در محل حضور 
به هم رسانند و اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 20 

قانون ثبت امالك پذيرفته خواهد شد.
م الف 3

رئيس اداره ثبت شهرستان اروميه 

آگهي تحديد حدود اختصاصي
برابر تقاضاي كتبي آقاي يعقوب عزتي شندي تحديد حدود شش دانگ يك قطعه زمين بشماره 159 فرعي 

از 109-اصلي واقع در بخش13 كه متقاضي تحديد حدود پالك فوق است در تاريخ 92/2/22 روز 
يكشنبه قبل از ظهر شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان و 

مجاورين شماره هاي فوق الذكر به وسيله اين آگهي اخطار مي شود كه در روز نامبرده باال در محل حضور 
بهم رسانند و اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 20 قانون 

ثبت امالك پذيرفته خواهد شد.
م الف 4

رئيس اداره ثبت شهرستان اروميه

رو نوشت آگهي حصر وراثت
خانم بهار علي همتي  داراي شناسنامه شماره 100به شرح دادخواست به كالسه 92-69 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مسيب همتي پرچين بالغ به 

شناسنامه 33در تاريخ  1389/8/24اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به:

1- غفار همتي ف مسيب ش ش 562 ت ت 1352 صادره از بناب پسر متوفي
2- يعقوب همتي ف مسيب ش ش 196 ت ت 1357 صادره از ملكان پسر متوفي

3- بهار علي همتي پرچين بالغ ف مسيب ش ش 100 ت ت 1341 صادره از ملكان دختر متوفي
4- محمد همتي ف مسيب ش ش 255 ت ت 1360 صادره از ملكان پسر متوفي

5- مالحت همتي پرچين بالغ ف مسيب ش ش 121 ت ت 1345 صادره از ملكان دختر متوفي
6- رقيه همتي پرچين بالغ ف مسيب ش ش 2 ت ت 1343 صادره از ملكان دختر متوفي

7- محبوبه همتي پرچين بالغ ف مسيب ش ش 143 ت ت 1347 صادره از ملكان دختر متوفي
8- فريده همتي ف مسيب ش ش 151 ت ت 1348 صادره از ملكان دختر متوفي

9- كبري همتي پرچين بالغ ف مسيب ش ش 195 ت ت 1354 صادره از مراغه دختر متوفي
10- زينب همتي پرچين بالغ ف مسيب ش ش 3 ت ت 1363 صادره از مراغه دختر متوفي

11- تلي كوهي ف درويش   ش ش 14 و ت ت 1324 صادره از ملكان همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 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 مياندوآب

آگهى ابالغ اجرائيه به: عثمان خضرى فرزند ابراهيم
حاصل  قطعيت  سنندج كه  حقوقى  عمومى  دادگاه  شماره 910599-91/5/26 شعبه اول  دادنامه  موجب  به 
كرده حكم به خلع يد از ملك تصرف شده توسط عثمان خضرى از شش دانگ پالك ثبتى 4 فرعى از 2 
فرعى از 51 اصلى واقع در بخش 2 سنندج به آدرس خيابان نظام آباد كوى پل بند و مبلغ 445000 ريال 
هزينه دادرسى در حق محكوم له پست بانك استان كردستان صادر و اعالم گرديد ضمنا پرداخت نيم عشر 

دولتى به عهده محكوم عليه مى باشد. 
اين اجرائيه با توجه به ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى جهت ابالغ به محكوم عليه عثمان خضرى فرزند 
ابراهيم كه مجهول المكان مى باشد يك نوبت منتشر مى گردد و تاريخ انتشار اين آگهى تاريخ ابالغ محسوب 
شده و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود در اين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار 
ديگر به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را به صورت كتبى به قسمت 

اجرااطالع دهد.
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول اجراى احكام مدنى سنندج – ابراهيمى   


