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آخرین فرصت برای شرکت در دوساالنه خوشنویسی
آخرین مهلت ارسال آثار به پنجمین دوساالنه بینالمللی خوشنویسی ایران ،پایان تیر ماه اعالم شده است .هنرمندان خوشنویس تا پایان تیرماه جاری فرصت دارند آثار خود را به پنجمین
دوساالنه بینالمللی خوشنویسی ایران ارسال کنند .پنجمین دوساالنه بینالمللی خوشنویسی ایران بزرگداشت ملک محمد قزوینی در گرایشهای نستعلیق ،شکسته نستعلیق ،ثلث و نسخ و
در بخشهای مسابقه و نمایشگاه (آثار استادان و شرکتکنندگان) از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
قزوین ،شهریور ماه امسال در قزوین برگزار میشود .هنرمندان خوشنویس برای شرکت در بخش مسابقه این دوره دوساالنه میتوانند حداکثر دو اثر در هر گرایش را تا  ۳۱تیر ماه جاری به سایت
دوساالنه به نشانی  bici.irارسال کنند.

سازمان تأمین اجتماعی  16درصد رقم قرارداد اهالی فرهنگ و هنر را بدون ارائه خدمات کسر میکند

هنرمندان منتظر اجرای قسم حضرتعباس وزیر کار

حراست معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعالم کرد

دو شرکت مجهولالهویه ارز دولتی گرفتهاند
اما کاغذی وارد نکردهاند
گزارش حراست معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از وضعیت دو شرکت
مجهولالهویه دریافت کننده ارز دولتی بدون واردات کاغذ ،در چهارمین
جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات ارائه شد.
چهارمین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات با حضور نمایندگان برخی شرکتهای
خارجی در ایران و واردکنندگان کاغذ ،در ساختمان معاونت مطبوعاتی برگزار شد.
سیدمحمدرضا دربندی ،مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و سخنگوی کمیته
ساماندهی کاغذ مطبوعات در پایان این جلسه گفت :در این جلسه که تنی چند از مدیران
روزنامههای کشور نیز حضور داشتند ،ضمن بررسی برخی درخواستهای واردات کاغذ،
گزارشی از اقدامات انجام گرفته در یک هفته گذشته ارائه شد که از جمله میتوان به رایزنی
با مدیران دو بانک برای ارائه تسهیالت به روزنامهها و واردکنندگان مورد تایید کمیته ،اشاره
کرد .در این جلسه همچنین درخواست برخی روزنامهها برای میزان کاغذ مورد نیاز تا پایان
سال مطرح و برای تامین آن امکانسنجی شد .دربندی افزود :مشکالت تامین ارز دولتی،
مشکل نقدینگی ،آخرین گزارش از وضعیت واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی ،انتشار گزارش
توزیع کاغذهای وراداتی تا هفته آتی ،رایزنی با وزارت صنعت در خصوص رفع برخی موانع،
انجام هماهنگی بیشتر برای تسریع در تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی ،تسریع در
تولید کاغذ مازندران ،ارائه برآورد در خصوص مشکالت احتمالی حمل و نقل کاغذ وارداتی
نیز در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .به گفته سخنگوی کمیته ساماندهی
کاغذ مطبوعات ،در این جلسه چند پیشنهاد از سوی واردکنندگان کاغذ در خصوص
محمولههای قابل استفاده کاغذ یا محمولههای ثبت سفارش شده نیز ارائه شد .همچنین
گزارش حراست از وضعیت دو شرکت مجهولالهویه دریافت کننده ارز دولتی بدون واردات
کاغذ ،گالیه برخی مدیران رسانهها و واردکنندگان از برخی موانع گمرکی جهت انجام
هماهنگیهای بیشتر در گمرک در جلسه مطرح شد.

جشن امضای تابستان ه الکپشت پرنده برگزار میشود
جشن امضای تابستانه الک پشت پرنده دوشنبه  ۱مرداد  ۱۳۹۷ساعت ۱۸
تا  ۲۰با حضور بیش از  ۵۰نویسنده ،مترجم ،تصویرگر و ناشر در شهرکتاب
مرکزی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا ،در این برنامه از کودکانی که در جشن قبلی الکپشت پرنده با
لباس شخصیتهای کتابهای کودک و نوجوان شرکت کرده بودند تقدیر خواهد شد
همچنین یکی از کتابهای برگزیدهی الکپشت پرنده را بلندخوانی کرده و نویسندگان
و مترجمان کتابهایشان را برای مخاطبان امضا میکنند .در این جشنواره از فهرست
بیست و پنجم الکپشت پرنده رونمایی میشود و عالقهمندان میتوانند با مراجعه به
شهرکتاب مرکزی در خیابان شریعتی باالتر از مطهری ،نبش کوچه کالته دراین مراسم
شرکت کنند.

تخصیص ارز دولتی به واردات ماشینآالت چاپ
با موافقت وزارت صنعت ،معدن و تجارت به خرید ماشینآالت چاپی هم ارز
تخصیص خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا ،پیرو نامه تشکلهای چاپ سراسر کشور وزرای ارشاد و صنعت ،معدن
و تجارت ،واردات ماشینآالت چاپی هم مورد حمایت با ارز دولتی قرار گرفت .غالمرضا
شجاع ،نماینده تشکلهای چاپ سراسر کشور به جز تهران گفت :به دنبال درخواست
تعداد زیادی از چاپخانهداران و لیتوگرافان در ارتباط با مشکالت ارزی که پیش آمده بود
برای حمایت در حوزه خرید ماشینآالت و از آنجایی که قیمت ارز این روزها عمال امکان
رقابت را از ما در بازارهای جهانی گرفته است و همچنین درخواست انجمن واردکنندگان
ماشین و تشکلهای صنعت چاپ که مورد بیتوجهی دولت و مجلس و تمام ارگانها قرار
گرفتهاند ،من به نمایندگی نامهای به وزرای صنعت ،معدن و تجارت نوشتم و رونوشتی هم
به رئیس کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون فرهنگی و آقای نوبخت ارسال کردم که
حمایت ارزی در این مورد در دستور کار قرار بگیرد .او ادامه داد :خوشبختانه این درخواست
با استقبال آقای شریعتمداری مواجه شد و وزیر ارشاد هم نامهای به معاونت فرهنگی این
وزارتخانه ارسال کردند که این مسئله به سرعت پیگیری شود و آقای جوادی هم طی
مکاتبهای با وزارت صنعت ،معدن و تجارت از این درخواست حمایت کرد .نهایتا قرار شده
که برای خرید ماشینآالت چاپی هم ارز تخصیص بگیرد و امیدواریم این مزیت به زودی
برای اهالی چاپ قابل استفاده باشد .این فعال چاپ در پایان تاکید کرد :در واقع از این
به بعد واردکنندگان ماشینآالت برای ثبت سفارش واردکنندگان ماشینآالت میتوانند
در آن حوزهای که تخصص ارز صورت میگیرد سفارش خودشان را ثبت کنند .پیش از
این اگر شما وارد این قسمت ثبت سفارش ماشینآالت میشدید جواب رد میگرفتید و
ماشینآالت مشمول دریافت ارز دولتی نمیشدند.

نمایشگاه گروهی به نفع بیماران شیزوفرنی در گالری
طراحان آزاد
نمایشگاه گروهی به نفع بیماران شیزوفرنی  27و  28تیرماه در گالری
طراحان آزاد برپا میشود.
به گزارش هنرآنالین ،انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا با همکاری جمعی از
هنرمندان نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه به نفع بیماران شیزوفرنی برپا میکند .در
این نمایشگاه  40نقاشی و مجسمه در معرض دید عالقهمندان قرار میگیرد و هنرمندان
 50درصد عواید فروش هر اثر را برای تامین هزینههای این بیماران در اختیار انجمن
اسکیزوفرنیا میگذارند .نمایشگاه گروهی به نفع بیماران شیزوفرنی  27و  28تیرماه در
گالری طراحان آزاد برپاست.

پس از اعتراضات اهالی فرهنگ و هنر به اقدام اخیر تامین
اجتماعی مبنی بر کسر  16درصدی رقم قراردادهای
هنرمندان به استناد ماده 38قانون این سازمان ،هنرمندان
این موضوع را بیعدالتی عنوان کردند و با وجود دستور
صریح وزیر کار ،همچنان این مشکل مسکوت و حل نشده
مانده است.
به گزارش ایرنا ،چندی پیش هنرمندان حوزههای مختلف از
جمله تئاتر و موسیقی طی اظهارنظرهای رسانهای از اقدام جدید
سازمان تامین اجتماعی خبر دادند که بر اساس آن بیش از 16
درصد از مبالغ قراردادهای هنرمندان بدون ارائه هیچ خدماتی و در
حالی که این هنرمندان خود بیمه تامین اجتماعی هستند ،کسر
میشود که این اقدام ،اعتراض هنرمندان را در پی داشت .در ادامه
این اعتراضات و همزمان با ماه رمضان ،علی ربیعی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی میزبان هنرمندان در مراسم افطار در خانه سینما
شد .در این میهمانی رؤسای خانههای تئاتر ،موسیقی ،سینما و
جمعی از هنرمندان اعتراض خود را نسبت به این اقدام تامین
اجتماعی اعالم کردند و ربیعی برای حل مشکل ،قول مساعد داد.
قسم حضرت عباس وزیر برای حل مشکل هنرمندان
در این جلسه وزیر کار بعد از شنیدن سخنان هنرمندان و
گالیههای آنان از سازمان تامین اجتماعی گفت :حق شما آنچنان
که شایسته هنر است ،ادا نشده و سالیق ما کار دست شما داده و
مانند یک متغیری وابسته در مقابل این سالیق بودید.
ربیعی با اعالم فرصت یک ماهه برای فعالیت کارگروه مربوطه و
گزارش به وی ادامه داد« :زمان انجام این کار را هم نباید طوالنی
کنیم و باید تا یک ماه آینده انجام شود .به قول ترکزبانها،
حضرت عباسی میخواهیم این مشکل را حل کنیم .واقعا مایلم
هر راه قانونی که وجود دارد ،انجام شود .خود شما چارچوبهای
قانونی جلویتان است و هر تصمیمی که در اختیار ما است و فکر
میکنم میتوانیم راهکاری برای آن انجام دهیم ،صورت بگیرد تا
بعدها بگویند که یادش به خیر و تصمیمات خوبی گرفته شد.
امیدوارم که باز هم جلسه مختصرتری در هر سه حوزه داشته
باشیم و یک ماه دیگر روند این کار را مرور کنیم و پیشرفت کار
را ببینیم».
امضایتفاهمنامهبیسرانجام
در جلسه صمیمی دیدار هنرمندان با وزیر کار همچنین
تفاهمنامهای برای بررسی مسائل و مشکالت هنرمندان بین
خانههای هنری و سازمان تامین اجتماعی امضا شد .هنرمندان
امضای این تفاهمنامه را به فال نیک گرفته و منتظر خروجی
این تفاهمنامه و کارگروه تشکیل شده در این زمینه هستند ولی

تاکنون اعالم رسمی نشده است.
جامعه هنری و موسیقی از این شرایط بسیار گلهمند هستند
حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی درباره مشکالت
اعضای این تشکل هنری با بیمه تامین اجتماعی گفته است« :دو
سه سال است که به صورت ناگهانی با قاعده و قانونی مواجه
شدهایم که پیشینهای ندارد .من در جشنواره موسیقی فجر با
این موضوع مواجه شدم که رقم کالنی از قرارداد هنرمندانی که
در جشنواره حضور دارند کسر میشود .پس از پرسوجو متوجه
شدیم که این رقم طبق قانونی بابت بیمه است .به اتفاق همکاران
موسسه توسعه هنرهای معاصر که طرف قرارداد هنرمندان به
منظور اجراهای برنامههای موسیقی هستند ،پیگیر آن شدیم و
باور کنید که تا امروز پاسخی دریافت نکردهایم».
او با بیان اینکه سال گذشته متعاقب پیگیریهای هنرمندان
به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده است ،خاطرنشان
کرد :جلسهای با معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
(محمدحسن زدا) داشتیم که در جلسه اول با روی گشاده وی
مواجه شدیم و همان جا اعالم کرد که این مساله قابل حل است.
پیرو قول مساعد معان این سازمان از آنجا که  16تا  40درصد
کسر بیمه از هنرمندان رقم عجیب و غریبی است ،ما نیز به جامعه
هنری این مژده را دادیم.

تاســیس { }0{ }0درتاریــخ { }0بــه شــماره ثبــت { }0بــه شناســه
ملــی {}0ثبــت و امضــا ذیل)دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح
زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :تولیــد و ارائــه
رایانــه  ،تولیــد و ارائــه دســتگاههای جانبــی ،تولیــد و پشــتیبانی نرمافزارهــای
ســفارش مشــتری ،ارائــه و پشــتیبانی بســتههای نرمافــزاری و  CDاطالعاتــی
تولیــد داخــل ،خدمــات شــبکههای اطالعرســانی ترخیــص و ســاخت هرنــوع
دارو یــا فــرآورده بیولوژیــک وعرضــه و فــروش موضوعــات مربــوط بــه تجــارت
الکترونیــک بصــورت غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای مشــاوره و نظــارت بــر
اجــرای طرحهــای انفورماتیکــی ،شــبکه دادههــا (ارائــه اجــرا و پشــتیبانی)
ارائــه خدمــات راجــع بــه آب رســانی و گاز رســانی و یــا بــرق رســانی عملیــات
بارگیــری و تخلیــه و یــا ترخیــص کاال داللــی و حــق العمــل کاری و نمایندگی
تجــاری تصــدی بــه فعالیــت خدمــات نظافتــی عملیــات ســاخت در امــور
عمرانــی از قبیــل احــداث ســاختمان و راه و یــا شــبکه هــای آب رســانی
خدمــات اینترنــت ( ، )ISPتوزیــع اینترنــت ( ، )ISDPخدمــات انتقــال داده هــا
( )PAPدرصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان خراســان
رضــوی  -شهرســتان تربــت جــام  -بخــش مرکــزی  -شــهر تربــت جام-امــام
خمینی-کوچــه امــام خمینــی -39بلــوار امــام خمینی-پــالک -620طبقــه
همکــف -کدپســتی  9571875335ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم 1000
ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  350000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  87512113مــورخ  1396/12/12نزد
بانــک بانــک ملــی ایــران شــعبه تربــت جــام بــا کــد  8751پرداخــت گردیــده
اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره
آقــای مهــدی قــادری بــه شــماره ملــی 1240071620و بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره بــه مــدت  1ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مدت
 1ســال آقــای میــالد مدخوریــان فــرد بــه شــماره ملــی 1810363616و بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  1ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت  1ســال آقــای احمــد مدخوریان فرد بــه شــماره ملــی 1819185117و
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  1ســال و بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره بــه مــدت  1ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود
اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء اقــای میــالد
مدخوریــان فــرد همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد  .اختیــارات مدیــر
عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای ســید مرتضــی محمــدی بــه شــماره
ملــی  5220182153بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
آقــای رضــا ارجمنــد بــه شــماره ملــی  6600039388بــه ســمت بــازرس علی
البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور بــه منزله
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام ()205806

4811

مفقودی

کلیــه بــرگ هــای ســهام شــرکت تعاونــی تاکســیرانی رشــت بــا کدعضویــت  544متعلــق بــه سیدعیســی میرتقی
4891
زاده هندخالــه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

بــرگ ســبز (شناســنامه ) وراکــروز  cc3800بــه شــماره انتظامــی  145س  – 52ایــران  85بــه شــماره شاســی
 KMHNU81C4CU192520و شــماره موتــور  G6DA6S225006مــدل  2012بــه رنــگ ســفید مفقــود و از
4905
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

نوربخش ضمن اشاره به اینکه هفت هزار نفر از اعضای خانه
موسیقی از طریق صندوق اعتباری هنرمندان بیمه تامین
اجتماعی و بسیاری دیگر نیز به روش های دیگر بیمه هستند،
عنوان کرد :با وجود قولهای معاون تامین اجتماعی متوجه شدیم
که این مساله تاکنون الینحل مانده است .با توجه به اینکه عمده
فعالیتها ،حمایتها و قراردادهای جامعه موسیقی توسط موسسه
توسعه هنرهای معاصر صورت میگیرد و معدود کارهایی را ما در
خانه موسیقی انجام میدهیم ،این موسسه از سوی سازمان بیمه
بابت قراردادهای موسیقی ،بدهکار شده است.
مدیرعامل خانه موسیقی اضافه کرد :متاسفانه برخی مطالب
مطرح شده توسط مسئوالن تامین اجتماعی خالف واقعیت
بوده است؛ به طور مثال این ادعا که قراردادهایی که پیمانکار آن
شخص است مشمول بیمه نمیشود ،نادرست بوده و اکنون این
نوع پروندهها در شعبات دایر و در جریان است ،تمامی قراردادهای
انفرادی و گروهی مشمول این بیمه هستند و تا این لحظه هیچ
یک معاف نشدهاند.
نوربخش اظهار داشت :متعاقب پیگیریها ،قرار بر آن شد که
سه صنف تئاتر ،موسیقی و سینما با سازمان تامین اجتماعی
تفاهمنامهای منعقد کنیم و آن تفاهمنامه به امضا رسید درحالی
که تنها بند این تفاهمنامه این است که کارگروهی باید به آن

رسیدگی کند ،جامعه هنری و موسیقی کشور از این شرایط بسیار
گلهمند ،شاکی و آماده طغیان هستند و امیدوارم این مساله حل
شود.
بوی جگر سوخته هنرمندان به مشام میرسد
در این زمینه ،سیاوش طهمورث ،هنرمند سینما و تئاتر ،کسر
 16درصدی مبالغ بیمه از قرارداد هنرمندان را مورد انتقاد قرار
داد و در اینباره گفته که آنچه به مشام مسئوالن گرامی رسیده
است ،بوی کباب به نظر میآید اما در واقع این بوی جگر سوخته
هنرمندان است .وقتی دولت هنرمندان را در جهت حمایت از هنر،
معاف از مالیات کرده است ،سازمان تأمین اجتماعی به چه جراتی
اقدام به اخذ مجدد بیمه از پروژهها میکند؟ باید از مسئوالن
پرسید که با چه مجوز قانونی دست در جیب هنرمندان میکنند؟
این هنرمند تصریح کرد :مسئوالن باید پاسخ دهند که در برابر
مبالغی که از پروژههای هنرمندان کسر میشود ،سازمان تأمین
اجتماعی چه خدماتی به هنرمندان ارائه میکند؟ و در برابر کسر
این مبالغ چه اتفاقی برای هنرمندان رخ میدهد؟ تنها قشر اندکی
از هنرمندان به دالیل خاصی ،درآمدهای کالنی دارند و این ربطی
به هنر ندارد پس باید مسئوالن گرامی کمبود بودجههایشان را
از طریق درستی جبران کنند و بدانند که چه کسانی این صندوق
را خالی کردهاند!
او بر لزوم حمایت از هنر تأکید کرد و گفت :مگر یک هنرمند
چقدر درآمد دارد که باید چندین بار هزینه بیمه پرداخت کند،
یقینا چنین اقداماتی باید بر اساس مصوبه قانونی باشد لذا اگر
مسئوالن گرامی مصر به انجام چنین کاری هستند ،باید از طریق
قانون و مصوبات قانونی اقدام کنند و در صورتی که مجلس و
مسئوالن ارشد چنین حکمی را صادر کنند ،میتوانند بر لزوم
اجرای آن اصرار ورزید.
این هنرمند افزود :به نظر میرسد که چنین اقداماتی در راستای
پر کردن کسریهای بودجه است .حال سؤال اصلی اینجاست که
چرا مسئوالن برای رفع چنین کمبودهایی برای سرمایهداران حق
بیمه اضافه تعیین نمیکنند؟
طهمورث اضافه کرد :هنرمند را رها کنید زیرا از بین چند هزار
هنرمند فعال در کشور ،تنها یک درصد دارای درآمد مناسبی
هستند بنابراین باید گفت که تأمین اجتماعی دچار اشتباه شده و
این بوی جگر هنرمندان است.
بعد از گذشت مهلت یک ماهه وزیر کار ،هنرمندان همچنان
منتظر هستند تا گشایشی برای حل مشکل بیمه قراردادهای
هنری صورت گیرد و باید دید دوباره وزیر در این زمینه دستور
تسریع و پیگیری حل مشکل را خواهد داد یا خیر.

سند وشناسنامه سواری سمند  LXEFVرنگ سفید روغنی مدل 1393
به شماره پالک 373-88ق 78وشماره موتور  147H0064731وشماره
شاسی NAACR1HS5EF567000به نام رضا باقری مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.
سند سواری پژو پارس مدل  1394رنگ سفید روغنی به شماره
پالک 459-49ب 16به شماره موتور  164B0009953وشماره شاسی
 NAAN11FC5FK827480به نام اردشیر راد مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند سواری پژو مدل۱۳۹۰به شماره پالک  ۲۴؛۶۱۴-س ۷۲به شماره
موتور ۱۲۴۹۰۰۷۱۷۲۴شماره شاسی  NAAmIlcA5BEO۸۶۱۵۸بنام
جهان جهانی بنه سرحدی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است
آگهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول )
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین دهقان فرزند مهدی به شماره
شناسنامه  33صادره از ممسنی در مقطع کارشناسی رشته برق صادره از
واحد دانشگاهی گچساران با شماره  2462895مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار می باشد  .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد گچساران نشانی  :گچساران – مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد گچساران ارسال نماید .
گواهی حصر وراثت
خانم ندا رحمانی فرزند بابک دارای شناسنامه شماره  1807به شرح
دادخواست به کالسه  2/970389/97از این شورا درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید نقی نشاطی فرزند
سید یعقوب بشناسنامه  474در تاریخ  1396/11/29اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر همسرمتوفی
 -2هاجر علی پور فرزند محمد علی ش ش  259صادره از گچساران مادر
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
م الف 303 /
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
حاج محمدی
گواهی حصر وراثت
خانم شهال تاج گردون فرزند ظفر دارای شناسنامه شماره  53به شرح
دادخواست به کالسه  -از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان محمد (غضنفر) تاج گردون فرزند بهمن
بشناسنامه  916در تاریخ  1397/02/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر همسرمتوفی
 -2همایل حبیبی فرزند نورمحمد ش ش  23صادره از گچساران مادر
متوفی
 -3علی تاج گردون فرزند محمد ش ش  0440994519صادره از تهران
پسرمتوفی
 -4امیر عباس تاج گردون فرزند محمد ش ش  4712453478صادره از
تهران پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
م الف 307 /
شورای حل اختالف شماره  2گچساران

