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اخبار

تولیدوانتشاربیشاز 450خبرو1500
مطلبازفعالیتهایدانشگاهسمنان

رئیس اداره روابط عمومی دانش��گاه س��منان از تولید
و انتش��ار  480عنوان خبر از فعالیتهای دانش��گاه از
اردیبهشت پارسال تا کنون خبر داد  .به گزارش روابط
عمومی دانش��گاه سمنان ؛ دکتر علی ضیغمی ضمن
اعالماینخبربهمناسبت27اردیبهشتروزارتباطاتو
روابطعمومیافزود:خبرهایتولیدیدرسایتدانشگاه
بارگذاریوبرایانعکاسبهجرایدوخبرگزاریمختلف
ارس��ال میش��ود که در این مدت بیش از دو هزار خبر
دانشگاهدرروزنامههاوخبرگزاریها34،خبردرسایت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و  46مطلب در کانال
اینوزارتخانهدرفضايمجازيمنتشرشدهاست.وی
با اشاره به فعالیت دانشگاه سمنان در فضای مجازی
گفت:روابطعمومیدانشگاهسمنانباایجادکانالهای
سروش  ،ایتا  ،بله  ،آی گپ  ،گپ  ،اینستاگرام  ،هاتگرام،
آپارات و روبیکا با بیش از هشت هزار و  300عضو در
فضای مجازی فعالیت چش��مگیری دارد و مطالب ،
رویداد ها و اطالعیههای دانشگاه را به صورت روزانه
در این کانالها بارگذاری و منتش��ر مینماید  .رئیس
اداره روابط عمومی دانشگاه سمنان همچنین از انتشار
 12شماره از خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان در
ای��نم��دتخب��ردادوگف��ت:درمجموعتاکنون27
ش��مارهازخبرنامهدانش��گاهسمنانبهصورتماهانه
منتش��رش��دهاس��ت.دکترضیغمی،رادیودانشگاهرا
یکی دیگر از فعالیتهای تخصصی این اداره در حوزه
اطالعرس��انیبرش��مردوافزود:تاکنون 39شمارهاز
این رادیو به صورت صوتی در روابط عمومی دانشگاه
تولید و پخش شده است .

تالش ها منجر به ارتقای سواد آب و
انرژی مردم شود

ایالم – سیده شهناز موسوی  -وزیر نیرو با تبریک
روز ارتباطات و روابطعمومی گفت :روابط عمومی
فعال در سازمانها ،ضرورتی اجتنابناپذیر است و
انتظار میرود این تالشها ،منجر به ارتقای س��واد
آب و انرژی در مردم و تغییر رفتار مشترکان ،کارکنان
و س��ایر ذینفعان به رفتار مطلوب ش��ود .بهگزارش
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم
به نقل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو« ،رضا
اردکانیان»درپیامخودتاکیدکرد:امروزهنقشروابط
عمومی از اطالعرسانی صرف به نهادی تصمیم ساز
و مشاوری مطلع در راستای تحقق اهداف سازمان و
ذینفعان تبدیل شده است .پیچیدگی روابط انسانی
و تغییر مدلهای ارتباطی سبب شده محتوای خالق
در م��ورد اه��داف و عملکرد س��ازمان و توزیع آن با
بهرهگی��ری از ابزاره��ای یکپارچه ارتباطی با هدف
توس��عه آگاهی یک اصل مهم محس��وب شود .وی
افزود :عملکرد روابط عمومیهای صنعت آب و برق
باید به گونهای باش��د که در نهایت ،منجر به تبلور
همدلی در بخشهای مختلف وزارت نیرو ،جامعه و
افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین عامل
شتابدهنده حرکت توسعه در کشور شود.

عمومی آبفای گیالن
مطلوب بوده است

تولیت آستان قدس رضوی :

رویکرد آستان قدس حمایت و تقویت تشکلهای مردمی است
مشهد مقدس س�میرا رحمتی-تولیت آستان
ق��دس رضوی گفت :رویکرد آس��تان قدس
تقویت تش��کلهای مردمی اس��ت ،ما به دنبال
تصدیگری نیس��تیم بلکه تقویت و حمایت از
تش��کلهای مردم نهاد برنامه ماس��ت .حجت
االس�لام والمس��لمین احمد مروی در دیدار
مسئوالن تشکلهای مردمی فعال در رزمایش
مواس��ات ک��ه در ت��االر والیت ح��رم مطهر
رضوی برگزار ش��د؛ دستگیری از مستمندان
و نیازمندان را از زیباترین خصلتهای مؤمنان
معرفی و با بیان اینکه محبت نسبت به خداوند،
تکوین ًا خیررس��انی به بندگان خداوند را نیز به
دنبال خواهد داش��ت؛ ابراز کرد :نخس��تین و
مهمترین عالمت محبت انسان به پروردگار،
ندی��دن خود و حرکت در مس��یر رضای الهی
است ،چنین انسانی در راستای محبت خداوند
از نیازمندان دستگیری میکند .وی دستگیری
از نیازمندان را تجلی عشق و محبت نسبت به
خداوند دانست و عنوان کرد :خدمت به خلق
بخصوص انسانهای نیازمند و غافل نبودن از
مش��کالت آنها ،یکی از خصلتهای بندگان
عاش��ق خداوند بوده و یکی از بهترین مثالها
ب��رای چنین اف��رادی ،امیرالمؤمنین علی(ع)
اس��ت .وی بی��ان کرد :در عال��م اعمال خیر و
صالح بسیاری داریم ،برخی از اعمال خیر مانند

نماز ،روزه و حج ویژه بندگان است ،اما برخی
از اعمال خیر مانند رس��یدگی ،دس��تگیری و
رزق رس��انی به بندگان بین خداوند و بندگان
خیران به خلق
مشترک است ،امدادرسانیهای ّ
از کارهای پروردگار اس��ت .حجت االس�لام
والمسلمین مروی با بیان اینکه رفع مشکالت
مردم و برطرف کردن مصائب زندگی دیگران
اجری باالتر از اعمال عبادی مس��تحب دارد،
تصریح کرد :رسیدگی به نیازمندان از سنتها
و رویههای زندگی انبیاء ،ائمه اطهار(ع) و علما

بزرگ اسالم بوده و بزرگان ما شخصا به این
امور مبادرت میورزیدند .وی با تأکید بر اینکه
خی��ران و نیک��وکاران تجل��ی صفت رزاقیت
خداوند هستند ،بر ضرورت حفظ عزت ،شأن
و احت��رام نیازمندان در کمکرس��انیها تأکید و
عن��وان ک��رد :به فقرا ،مس��اکین و نیازمندان
بهص��ورت عزتمندان��ه بای��د کم��ک ک��رد؛
بهگونهای که کرامت آنها حفظ شود ،در این
امر سیره ائمه اطهار(ع) بهترین الگو پیش روی
ماست .تولیت آستان قدس رضوی همچنین

نسبت به اهمیت همافزایی و تمرکز در امداد
رس��انیها متذکر ش��د و با اشاره به ضرب المثل
«یک ده آباد به از صد ش��هر خراب» ،گفت:
ص��رف نظر از کمکهای ضروری مقطعی که
باید انجام شود ،خوب است منطقهای انتخاب
وباتمرکزدررفعنیازهایمختلفآنان،الگویی
از امدادرسانی را در آنجا ایجاد و تمام مشکالت
محرومانش��ان را ح��ل ک��رد .وی همافزایی،
هم��کاری و اس��تفاده از تجربیات یکدیگر را
از دیگ��ر موضوعات حائز اهمیت در خصوص
تشکلهای مردمی برشمرد و ابراز کرد :رویکرد
آستان قدس تقویت تشکلهای مردمی است،
ما به دنبال تصدیگری نیستیم بلکه تقویت و
حمایت از تشکلهای مردم نهاد برنامه ماست.
حجت االس�لام والمسلمین مروی همچنین
مسئوالن تشکلهای فعال در رزمایش مواسات
را به برنامهریزی برای توانمندسازی و ایجاد
درآمد پایدار برای محرومان توجه داد .گفتنی
است ،در ابتدای این دیدار «حسین استاد آقا»
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ،گزارش کاری
از اقدامات این بنیاد و رویکرد حمایتی آستان
قدس از تش��کل های مردمی را بیان کردند
و در ادام��ه جمع��ی از مس��ئوالن و نمایندگان
ّ
تشکلهای مردمی فعال در رزمایش مواسات به
بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

انعقادتفاهمنامههمکاریشرکتگازاستانالبرزوادارهکلمنابعطبیعیاستانالبرز
معصومه عینی  :در راس��تای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در
نام گذاری سال به نام «جهش تولید» و تسهیل در روند زیر ساخت
توس��عه اس��تان ،تفاهم نامه همکاری فی ما بین ش��رکت گاز استان
البرز و اداره کل منابع طبیعی اس��تان البرز منعقد ش��د .تفاهم نامه
همکاری فی ما بین شرکت گاز استان البرز و اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری اس��تان البرز منعقد ش��د .مدیرعامل شرکت گاز استان
الب��رز خاط��ر نش��ان کرد :در این تفاهم نامه مقرر ش��د برای جبران
بخش��ی از تخریب های طرح خط انتقال  ۳۶اینچ بوئین زهرا-کرج
 ،باهدف توسعه همکاری های بین بخشی و در زمینه بهره برداری
از توانمندی ها و مسوولیت های اجتماعی ،شرکت گاز استان برای
مش��ارکت در احیا و توس��عه فضای س��بز منابع طبیعی استان به ویژه
در بخش بیابانزدایی،این شرکت نسبت به کاشت ،مراقبت و آبیاری
در س��طح  ۷۰هکتار نهال کاری بمدت ۲س��ال همکاری و تعامل در
زمینه جذب مشارکت مردم و ایجاد اشتغال اقدام کند .تقی نژاد گفت:

هدف ما از این تفاهم نامه کمک به چرخه تولید ،توسعه درختکاری
و فضای سبز و کاهش خسارات وارده به طبیعت است .وی کمک
به مردم اس��تان از نظر تامین زیر س��اخت ها را از دیگر دالیل انعقاد
ای��ن تفاه��م نامه عنوان کرد .همچنین حامد فرضی مدیر کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان البرز خاطر نشان کرد:این تفاهم نامه به
منظور تامین گاز استان وتامین انرژی پاک برای مصرف کنندگان
صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی ،خانگی و ایجاد زیرساخت توسعه ای
منعقد ش��ده اس��ت .فرضی افزود :در راس��تای تحقق فرمایش مقام
معظم رهبری در نام گذاری سال به نام «جهش تولید» و تسهیل در
روند زیر ساخت توسعه استان ،این تفاهم نامه منعقد شد .وی اظهار
داشت :این تفاهمنامه با در نظر گرفتن تمام مالحظات منابع طبیعی
و بمنظور به حداقل رس��اندن خس��ارات ناش��ی از پروژه به طبیعت ،با
برگزاری جلسات و بازدید های متعدد فنی بهترین مسیر با کمترین
میزان خسارت در نظر گرفته شد.

فرآیندتأمیناعتباردفترچهدرمانیتأمیناجتماعیحذفشد

پیگیری دغدغه دامداران استان
مرکزی درانباشت گوساله های پروار

مدیر امور دام سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی
گفت :سالیانه حدود  ۵۵هزارتن گوشت قرمز دراستان
تولیدمیشودواستانمرکزییکیازقطبهایبزرگ
پرواربندیگوس��الهدرکش��ورمیباشد،بهطوریکه
سالیانه نزدیک به ۲۰۰هزار راس گوساله آماده پروار از
 ۱۵استان کشور جهت پرورش به واحدهای دامداری
اس��تان وارد وپس ازطی دوره پروار به اس��تان های
پرمصرفارسالمیشود.فراهانیاظهارداشت:درحال
حاضربیش از  ۲۰هزار راس گوس��اله آماده کش��تار با
میانگی��ن وزن باالی ۶۰۰کیلوگرم در اس��تان وجود
داردک��ه به دلیل کاه��ش تقاضای خرید در دامداری
ها انباش��ت گردیده وباتوجه به عدم وجود نقدینگی
دامداران ،سررسید اقساط وام های اخذشده وتعویق
بده��یب��هبانکهایمختلفبهمعظلیجدیبرای
دامداران تبدیل شده است.

اقدامات روابط

خــبرویـژه

به گزارش دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان گیالن ،همزمان با هفته ارتباطات و رابط عمومی مدیرعامل این شرکت از کارکنان دفتر روابط عمومی ابفای گیالن تقدیر
و تشکر کرد سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومی با حضور در دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی از تالش کارکنان این دفتر
در سال گذشته تقدیر وتشکر کرد و افزود :اینک روابط عمومی آبفای گیالن در نقطه خوبی ایستاده و با تالش و همت مدیرت و کارکنان این دفتر خواهد توانست برنقاط قوت خود بیافزاید .وی گفت :با
توجه به شیوع بیماری کرنا و نیاز به افزایش مصرف توسط مشترکین دفتر روابط عمومی اقدامات خوبی در راستای اطالع رسانی از وضعیت تامین و توزیع آب سالم انجام داد که قابل تقدیراست.

اخبار

معصومه عینی : :مرتضی سالمی مدیر کل تأمین
اجتماع��ی اس��تان البرز اعالم ک��رد مدیر عامل
س��ازمان جن��اب آق��ای دکتر س��االری با صدور
دس��تور اداری به واحدهای اجرایی این س��ازمان
در سراسر کشور حذف فرآیند تأمین اعتبار دفترچه
درمانی و جایگزینی آن با سامانه استحقاق درمان
را ابالغ کرد .س�لامی گفت  :در راس��تای حذف
تدریجی دفترچه درمانی و به منظور تس��هیل در

ارائه خدمات درمانی به بیمه ش��دگان ،مستمری
بگی��ران و افراد تح��ت تکفل آنان در کلیه مراکز
درمان��ی اعم از ملک��ی و غیرملکی طرف قرارداد
و همچنی��ن کاه��ش مراجع��ه مخاطبین ذیربط
به ش��عب و کارگزاریهای رس��می س��ازمان و
ایج��اد رضایتمندی ،درگام نخس��ت درج اعتبار
دفترچههای درمانی حذف و اخذ استحقاق درمان
از طریق س��امانه اس��تحقاق درمان جایگزین آن
میش��ود .س�لامی اف��زود  :از ابت��دای خرداد ماه
فرآین��د تامی��ن اعتب��ار دفترچ��ه درمانی حذف و
نیازی به مراجعه بیمهش��دگان ،مستمریبگیران
و افراد تحت تکفل آنان به شعب و کارگزاریهای
رسمی سازمان جهت تمدید اعتبار دفترچه درمانی
نخواه��د ب��ود .در این راس��تا بررس��ی و کنترل
استحقاق درمان بیمهشدگان ،مستمریبگیران و
افراد تحت تکفل آنان ضمن رعایت اصول و قواعد
بیمهای در بخش سرپایی در کلیه مراکز درمانی
اعم از :ملکی ،غیرملکی طرف قرارداد و پزشکان،
با اس��تفاده از یکی از روشهای جایگزین ش��امل
؛ USSD ، Mobile App ، SMSو نرم افزارهای

تح��ت وب  medical.tamin.irوdarman.
88darman.tamin.%tamin.ir (http://%D9
 )irانجام خواهد ش��د .الزم به ذکر اس��ت فرآیند
اخذ اس��تحقاق درمان در بخش بس��تری ضمن
رعایت اصول و قواعد رفع همپوشانیهای درمانی
س��ازمانهای بیمه گر پایه کماکان به قوت خود
باقی است .سامانههای  4گانه استعالم استحقاق
درمان به نحوی طراحی شده است که در صورت
استعالم از سوی مراکز درمانی طرف قرارداد اعم
از پزش��کان ،بیمارستانها و مراکز پاراکلینیک دارا
ب��ودن یا دارانبودن اس��تحقاق درمان را در تاریخ
استعالم اعالم کرده و کدرهگیری نیز برای آنان
صادر میکند .سالمی افزود  :در این سامانه برای
ش��خص بیمه شدگان س��ازمان تأمین اجتماعی
ام��کان آگاه��ی از تاری��خ اس��تحقاق درمان نیز
پیشبینی شده است و در صورت استعالم شخص
بیمه شده ،تاریخ اتمام استحقاق درمان نیز به وی
اعالم میشود .کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد
اعم از؛ پزشکان ،داروخانهها ،مراکز پاراکلینیک،
درمانگاهه��ا و بیمارس��تانها موظ��ف به کنترل

اس��تحقاق درمان از یکی از روشهای ذکر ش��ده
در بند "  "1میباشند .ضمن ًا فرآیند اخذ استحقاق
درمان در بخش بس��تری ضمن رعایت اصول و
قواعد رفع همپوش��انیهای درمانی سازمانهای
بیمهگ��ر پای��ه ،کماکان به قوت خود باقی اس��ت.
وی اعالم داش��ت  :در صورتیکه بیمه ش��ده و
مس��تمریبگیر به هر دلیل به وضعیت استحقاق
درمان خود معترض باشد میتواند از طریق تماس
ن تامیناجتماعی نسبت
با سامانه " "1420سازما 
به پیگیری موضوع اقدام نماید .سالمی در پایان
گفت  :در صورتیکه فرزندان ذکور بیمهشدگان و
مستمریبگیران ( 19سال تمام) به دلیل عدم ارائه
گواه��ی تحصیلی معتبر دانش��گاهی و همچنین
فرزن��دان ان��اث آن��ان به جهت ع��دم ارائه اصل
شناس��نامه ،در سرویس اس��تحقاق درمان "فاقد
حمایت درمانی" باش��ند ،تا زمان برقراری تعامل
الکترونیکی با پایگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،ارائه
خدمات درمانی جهت این دسته از فرزندان مطابق
ضوابط و روال جاری انجام خواهد شد

تقديراستاندارمرکزیازمديرعامل
شرکتشهرکهایصنعتیاستانمرکزي

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرکهای
صنعتی اس��تان مرکزی  ،در متن تقدیر س��ید علی
آقازاده استاندار به مصطفی آمره مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی استان آمده است :گام نهادن در
مسیر شکوفایی و رونق اقتصادی  ،مرهون سعی و
تالش انس��ان هایی اس��ت که با تعهد و بهره گیری
از عل��م و مدیری��ت  ،به عرصه مبارزه با مش��کالت
موجود بر سر راه توسعه کشور را با بکارگیری تجربه
و خالقیت  ،هموار میسازد  .وی در بخش دیگر این
تقدیر عنوان داشت  :بدینوسیله خدمات ارزشمند و
اهتمام شایس��ته و ثمر بخش جنابعالی در راس��تای
تحق��ق برنامه ه��ای اقتصادی دولت محترم تدبیر
و وامی��د ط��ی س��ال  ۱۳۹۸را ک��ه منجر به تحقیق
دس��تاوردهای مهم و ارزش��مند و زمینه ساز تحقق
منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درسال
رونق تولید در اس��تان گردید را ارج نهاده و مراتب
تقدیر و سپاس خود را ابراز می نمایم

آغاز به کار تاسیس  160سایت تلفن
همراه در استان گلستان

درجلسه ای با حضور پیمانکاران پروژه فاز  8عملیات
توس��عهش��بکهتلفنهمراهاولدراس��تانگلستان،
جزئیات اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت .اجرای
پروژه فاز  8عملیات توسعه شبکه تلفن همراه اول در
زمان مورد نظر بسیار حائز اهمیت میباشد  .مهندس
غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان
که درجمع پیمانکاران پروژه توس��عه ارتباطات سیار
استان حضور داشت ضمن اعالم این مطلب گفت :
این پروژه باید در موعد مقرر پایان یابد و 160سایت
تلفن همراه در بهترین وضعیت و کیفیت راه اندازی
گ��ردد .وی ک��ه اجرای این ط��رح را تحول عظیمی
درافزایشکیفیتوتکمیلپوشششبکهتلفنهمراه
دانست افزود :این سایتها در نقاطی از مناطق شهری
 ،روستایی ،توریستی و جاده ای احداث خواهد شد و
مناطقی که پوشش تلفن همراه در آنها ضعیف است
در اولویت قرار گرفتند.

حمایت دادستاني جهت کاهش
سرقت تاسیسات برقی گلستان

مديرعاملشركتتوزيعبرقگلستانگفت:اقداماتی
که مجموعه دادستانی در جهت حمایت از توزیع برق
استان جهت کاهش سرقت تاسیسات برقی و وصول
مطالبات می دهد قابل تقدیر است .به گزارش روابط
عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق گلس��تان  ،علی
اکبر نصیری در ديدار با دادستان عمومي و انقالب
مركز اس��تان گفت :همكاري دادس��تاني در نهادينه
ك��ردن مص��رف بهينه برق و رعايت الگوي مصرف
و همچنين پيش��گيري از س��رقت تاسيسات برقي،
بسيار اثر گذار است .وي با اشاره به اینکه ساعات کار
ادارات در زمان پیک مصرف برق است و بار مصرف
را باال میبرد گفت  :بایستی تدابیری اندیشیده شود
تا بتوانیم پیک مصرف برق استان را کاهش دهیم .
نصیری ادامه داد  :با توجه ضرورت مدیریت مصرف
ان��رژی در ادارات و ارگانه��ا  ،رصد و پایش این مهم
توس��ط مرکز پایش فهام و همکاران ش��رکت توزیع
نیروی برق گلستان انجام می شود.

کارکنانشرکتگازاستانایالم75
سبدغذاییباارزش200.000.000
ریالدربیناقشارمستمندتوزیعنمودند

ایالم – س�یده ش�هناز موس�وی  -به گزارش روابط
عمومی شرکت گاز استان ایالم ؛ عباس شمس اللهی
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت :در مرحله
دوم رزمایش کمک مومنانه و پویش امید و همدلی...
کارکنان ش��رکت گاز اس��تان ایالم  75سبد غذایی با
ارزش  200.000.000ریال در بین اقش��ار مس��تمند
توزیع نمودند به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز
استان ایالم ؛ عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت
گاز استان ایالم گفت :در مرحله دوم رزمایش کمک
مومنان��ه و پوی��ش امید و همدلی ،کارکنان ش��رکت
گاز اس��تان ایالم با تهیه  75س��بد غذایی به ارزش
 200.000.000ری��ال و توزی��ع هدفمن��د آن بی��ن
مستمندان و اقشار آسیب پذیر مشارکت نمودند .وی
اظهار داش��ت :س��بدهای غذایی پس از تهیه و بسته
بندی توسط کارکنان شرکت با همراهی و مشارکت
مددکاران کمیته امداد و بهزیستی بین جامعه هدف
توزیع گردید.

رونوشت اگهی حصر وراثت اقای محمود حسین زاده با شماره شناسنامه  ۲۱۳۹۹مطابق کالسه پرونده  ۵۵،۹،۹۹از این شعبه درخواست
حصر وراثت کرده و چنین توضیح داده شادروان رحمان حسین زاده با شماره شناسنامه  ۶۹درتاریخ ۸۷،۷،۶در اقامتگاه دائمی خود فوت
کرده و وراث حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :محمود حسین زاده با شماره شناسنامه  ۲۱۳۹۹پسر متوفی ،عبداله حسین زاده با
کدملی  ۱۶۵۱۰۵۹۱۳۶پسر متوفی ،علی حسین زاده با کدملی  ۱۶۵۱۰۵۷۹۸۲پسر متوفی ،لیال حسین زاده با کدملی ۱۶۵۲۵۶۵۴۸۵
دختر متوفی ،فرزانه حس��ین زاده با کدملی  ۱۶۴۰۱۶۷۴۱۲دختر متوفی ،فریده حس��ین زاده با کدملی  ۱۶۵۰۲۰۴۹۳۰دختر متوفی،
پروانه حسین زاده با کدملی  ۱۶۵۰۲۰۴۹۵۷دختر متوفی ،شیرین ننه اورجی با کدملی ۱۶۵۲۲۷۰۰۰۰همسر متوفی ،اینک با تشریفات
قانونی یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

 ۲۰۱دختر متوفی ،مریم باصری با شماره شناسنامه  ۶دختر متوفی ،سمیه باصری با شماره شناسنامه  ۲۴۸پسر متوفی ،فاطمه بهارلو
با شماره شناسنامه  ۱۳۶همسر متوفی ،اینک یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم
برگ س��بز و س��ند مالکیت پراید جی تی ایکس آی مدل  1383رنگ س��فید ش��یری روغنی به ش��ماره انتظامی  489ص  54ایران 24
شاس��ی S1412283363772موت��ور 00982587بن��امداری��وش نصی��ری گله فرزند خدارحم مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط
است.م/الف 587
تربت حیدریه  -موسوی

کارشناس��ی به مبلغ یک میلیون تومان و هزینه کارشناس��ی به مبلغ صدو و پنجاه هزار تومان و با توجه به عرض و حال تقدیمی و
مستندات ابزاری اقامه شده توسط خواهان و نظریه کارشناسی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نگردیده و
الیحه ای ارسال نداشته است و وکیل معرفی نکرده است و نسبت به نظریه کارشناسی هیچ اعتراضی نکرده و اینکه نتیجه کارشناسی
از اعداد دالیل ایشان خارج لذا قاضی شورا ادعای خواهان را محمول به صحت دانسته و رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
یک میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صدو پنجاه هزار تومان هزینه کارشناسی و مبلغ  ۲۶٠،٠٠٠بابت هزینه دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست  ۹۸،۲،۴لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد ،رای صادره غیابی
ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد همین ش��عبه و پس از ان ظرف مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در
محاکم عمومی دادگستری رباط کریم می باشد
شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

رونوش��ت اگهی حصر وراثت خانم الهام باصری با ش��ماره شناس��نامه ۲۰۱مطابق کالس��ه  ۱۲۵،۲،۹۹از این ش��عبه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده که شادروان محمد باصری فرزند مختار به شماره شناسنامه یک در تاریخ  ۹۸،۱۱،۲۳در اقامتگاه دائمی خود فوت
کرده و ورثه ان مرحوم منحصر است به :امیر عباس باصری با کدملی  ۴۹۰۰۱۲۱۸۷۸پسر متوفی ،الهام باصری با شماره شناسنامه

مرجع رسیدگی کننده :شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم به کالسه پرونده  ،۹۸ن ۸۰ ،بتاریخ  ۹۸،۸،۳۰و شماره
دادنامه  ۳۱٠،۹۸خواهان:محمدرضا منصوری راد خوانده:اقای حسین حیدری به نشانی مجهول المکان خواسته:مطالبه خسارت رای
قاضی ش��ورا در خصوص دعوای محمدرضا منصوری راد به طرفیت اقای حس��ین حیدری به خواس��ته مطالبه خس��ارت طبق نظریه

اصالحیه در روز سه شنبه مورخ  ۹۹،۲،۳٠در روزنامه اسکناس یک اگهی حصر وراثت با کالسه پرونده  ۹۸،۸،۹۹به چاپ رسیده است
که اسم وراث نصرت اله عبداله خانی با شماره شناسنامه  ۱۱۰۲فرزند متوفی طوبی فدائی از لیست انحصار وراثت جا مانده است که به
وراث اضافه میشود و متن بقیه اگهی به قوت خود باقیست

