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آگهی  دعوت حضور در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شــرکت گروه پزشکی 
شاهرود سهامی خاص

شماره ثبت 253 شناسه ملی 10480017810
 به اســتحضار کلیه ســهامداران محترم شــرکت می رساند که جلســه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شــرکت در ســاعت 7 بعد از ظهر روز پنجشــنبه 1401/03/26 
در شــاهرود خیابان 22 بهمن ســاختمان پزشــکان مرکزی مطب آقای دکتر عجمی تشکیل 

می گردد
 دستور جلسه 

1- گزارش مدیرعامل در خصوص دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و تصمیم گیری 
در خصوص چگونگی ادامه آن

2- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان شرکت
3- تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

هیئت مدیره شرکت گروه پزشکی شاهرود 

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
چون تحدید ششــدانگ یک قطعه قلمســتان مشــهور به تراب به پالک 144 فرعی 
از ســنگ 144 اصلی قریه ویرانه که بنام خانم ناهید قدمی فرزند حســین میباشــد در 
جریان ثبت است بعلت عدم حضور مالک تاکنون انجام نگردیده از طرفی مطابق ماده 15 
قانــون ثبت نیــز نمیتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضای کتبــی نامبرده تحدید پالک مذکور 
در روز شــنبه مورخ 1401/04/11 ســاعت 11 صبح در محل وقوع ملک انجام میگردد 
بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا بمالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد 
کــه در روز و ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رســانند ، مهلــت اعتراض از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضــات مجاورین طبق ماده 20 قانون 

ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد - تاریخ انتشار 1401/03/11- 7394
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقــای امرالــه غفــاری فرزنــد ابوالفتــح به شــماره ملــی 0439829518  بشــرح 
دادخواست به کالسه 0100079 از این شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده اســت که شــادروان ابوالفتح غفاری  فرزند مشهدی محمد حســن غفاری به شماره 
ملــی 0439299152 در تاریــخ 1401/01/14 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و 
ورثه حین الفوت وی منحصراســت به :1. اشــرف غفاری فرزند ابوالفتح به شــماره ملی 
0439846323  صــادره از دماونــد )دختر متوفی( 2. ناهید غفــاری فرزند ابوالفتح به 
شــماره ملی 0439300851  صادره از دماوند )دختر متوفی(3. ســکینه غفاری فرزند 
ابوالفتــح به شــماره ملــی 0439300861  صــادره از دماوند )دختر متوفــی(4. امراله 
غفاری فرزند ابوالفتح به شماره ملی 0439837936  صادره از دماوند )پسر متوفی(5. 
حمیــد غفــاری فرزند ابوالفتح به شــماره ملی 0439837936  صادره از دماوند )پســر 
متوفی(اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور در یــک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر 
آگهــی ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیــم دارد در غیر اینصــورت گواهی صادر خواهد 

شد.7397
 امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

ابالغ اخطاریه
مخاطــب: جمشــید مهــدوی همســر قانونــی شــما خانــم فائــزه مهــدوی بــا ارائــه 
دادنامــه شــماره 0091940000185989 مــورخ 1400/11/16 موضــوع کالســه 
91920004345170 / 000108 دادرســی شــعبه 4 پردیــس و دادنامــه شــماره 
0091940001859892 مــورخ 1400/09/01 دادگاه تجدیدنظــر شــعبه 24 کــه 
قطعیــت آن طی نامــه شــماره 0091940001859892 مــورخ 1400/11/16 اعالم 
گردیــده تحت شــماره 3449 مــورخ 1401/02/18 مطلقه به طالق خلع گردیده اســت 
بــا بــذل کل مهریه . بدیهی اســت مراتب به اطالع شــما می رســد جهت ثبــت و درج در 

شناسنامه به دفتر مراجعه فرمائید. 
سر دفترطالق 3 پردیس بومهن

ابالغ اخطاریه
مخاطــب: علــی پیرزاده عبدآباد همســر ســابق شــما خانم فائــزه جعفــری دربند با 
ارائــه دادنامــه شــماره 140091390011467893 مــورخ 1400/09/08 موضوع 
کالســه 14009192004322737 / 0001066 کــه قطعیــت آن طی گواهی شــماره 
0091940000187226 شــعبه 4 پردیس که قطعیــت آن اعالم گردیده با بذل 150 
عدد سکه طالی بهارآزادی و بذل نفقه و اجرت المثل، جهیزیه خود را مطلقه به طالق خلع 
اول تحت شــماره 2457 مورخ 1401/03/04 نموده اســت. مراتب به اطالع شــما می 

رسد جهت ثبت و درج در شناسنامه به دفتر مراجعه فرمائید. 
سر دفترطالق 3 پردیس بومهن

ابالغ اخطاریه
مخاطب: علی اصغر محمدزاده مقدم همســر ســابق شــما خانم آمنه قــره خانی طبق 
دادنامه شــماره 1400913900165592830 مورخ 1400/12/15 موضوع کالســه 
990998221010370 / 9901431 شــعبه اول دادگاه دماونــد کــه قطعیت آن طی 
گواهی شــماره 0191940000010763 مورخ 1401/02/18 مرجع فوق الذکر اعالم 
گردیده اســت طی شــماره 3454 مورخ 1401/02/29 در دفتر طالق 3 پردیس بومهن 
مطلقه به طالق بائن یائســه شــده اســت با بذل یکصدهزار تومان و نفقه معوقه و اجرت 
المثل ایام زندگی مشــترک مراتب جهت اعالم و ثبت در شناسنامه شما اعالم می گردد و 

بدیهی است به دفتر مراجعه فرمائید.  
سر دفترطالق 3 پردیس بومهن

آگهی تحدید حدود اختصاصی
برابــر تقاضــای وارده به شــماره 401/829 تاریــخ 1401/02/20  تحدید حدود 
شــش دانگ یک قطعه زمین زراعی پالک 346 فرعی از 5- اصلی  مورد درخواست آقای 
مجید منوچهری فرزند حمید  در روز پنجشنبه  مورخه  1401/04/02  ساعت 10 صبح 
در محل ملک شــروع و تحدید حــدود بعمل خواهد آمد.لذا مراتب بدینوســیله به اطالع 
مالــک و صاحبــان امالک مجاور میرســاند که در موعد مقرر در محل حاضر شــوند چنانچه 
مالــک یا نماینــده قانونی آن در محل حاضر نباشــند ملک مذکور با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات از صاحبان امالک مجاور و دارندگان حقوق 
ارتفاقــی نیز طبق مــاده 20 قانون ثبت ظرف 30 روزازتاریــخ تحدید حدود پذیرفته می 

شود در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد./
تاریخ انتشار 1401/03/11 

محمد علی نیک راد
سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان میامی

آگهی مفقودی
برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری ســایپا 131SE رنگ ســفید روغنی مدل 1393 
شــماره موتــور 5207193 شــماره شاســی NAS412100E3631765 شــماره پــالک 

ایران72-268ب29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
******************************************************************

ســند کمپانی-تسلسل اسناد و شناسنامه مالکیت سواری کیا سراتو به شماره پالک 
ایران46-724ط26 به نام حســین رحمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ساری
******************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو 405GLXI رنگ نقره ای متالیک مدل 1389 شماره موتور 
12489108317 شماره شاســی NAAM11CA6AE028767 شماره پالک ایران82-
671د31 بــه نام محمدعلی ســرخوش تنکابنی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
******************************************************************

بــرگ ســبز تراکتــور کشــاورزی 475 تــک دیفرانســیل مــدل 1395 رنــگ قرمز 
روغنی شــماره پالک59-917ک22 شــماره موتور MT4A2W2644D شــماره شاســی 
N3HKTAD1CGER10311 به نام عزیزاهلل آهنگر فرزند حیدر صادره کردکوی شماره 
شناسنامه 8 کدملی 2249542236 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

******************************************************************
ســند مالکیــت ســواری پارس خــودرو مدل 1395 شــماره شــهربانی ایــران62-
 NAPH330ABG1005533 شماره شاسی BM15LF016268 451ط31 شــماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
******************************************************************

موتــور  شــماره  ای  نقــره  رنــگ   1393 مــدل  ســیکلت  موتــور  کمپانــی  ســند 
0149NCV154007 شــماره شناســایی NCV ***  150A9356380 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
******************************************************************

گواهــی موقــت پایــان تحصیالت کارشناســی پرســتاری لیال قاســمخانی به شــماره 
159002471 رشته پرستاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت دوم 

ساری
******************************************************************

پروانه دامداری کوچک روســتایی نوع: گاو- دو رگ- شــیری به شماره: 19418-
رس/د به تاریخ: 81/7/11  با کد شناســایی 7040409280202  به مســاحت زمین 
185 مترمربع متعلق به اینجانب ســلیمان سعد بای فرزند اله دردی متولد 1350  واقع 
در اســتان گلســتان شهرســتان کالله بخــش مرکزی روســتای قره جه مفقــود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
******************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری سیستم ســمند تیپ LX-XU7 مدل1401 
 NAAC91CE8NF100666   124 شماره شاسیK1671510  برنگ سفید- بشماره موتور
و    شــماره پــالک ایران 25-   788ل 21 به نام عادل همتــی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
******************************************************************

برگ سبز)شناسنامه( موتور سیکلت سیستم هیرمن تیپ 125CC-CDI مدل1387 
  *** 125S8783561  156 شــماره تنهFMI12123223  برنگ مشــکی- بشــماره موتور
NB5 و شــماره پالک ایران 839-   95751  به نام حســین قراجــه مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
******************************************************************

ســند فروش و برگ ســبز خودرو سواری ســایپا 131SE به رنگ نقره ای - متالیک 
مدل 1393 به شــماره پالک 981ق75 ایران65 و شــماره موتور 5230426 و شــماره 
شاســی NAS411100E3693271  بنام گزی ناروئی با کــد ملی 5369589895 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد)کرمان(
******************************************************************

سند فروش و برگ سبز خودرو سواری پژو پارس XU7 مدل 1400 به رنگ سفید 
- روغنی به شماره پالک 185ص47 ایران 83 به شماره موتور 124K1578175 و شماره 
شاســی NAAN01CEXMH612077 بنــام لیال نــام آوری با کد ملــی 2420683307 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کرمان(
******************************************************************

 آگهی تحدیدحدود اختصاصی
     تحدیدحــدود پالکهــای ذیل از امالک شهرســتان ســقز که در 
تصرف مفروزی متقاضی قــرار دارد به موجب آرای صادره هیات حل 
اختالف مستقر در ثبت اسناد سقز مستندا به تبصره ماده 13 قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و مواد 14 و 
15 قانون ثبت اســناد ، در اوقات معینه ذیل بعمل خواهد آمد . لذا 
بدینوســیله از مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشــود که در روز و ساعت 
تعیین شــده در محل حاضر و در صورتی که نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقی امالک 
مجاور اعتراضی داشــته باشــند از تاریخ انجام تحدیدحدود لغایت 30 روز اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اســناد ســقز اعالم دارند . ضمنا برابر مفاد ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت ، اعتراض باید کتبی و مســتقیما به اداره ثبت اســناد ســقز تسلیم 
شــود و معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه مرجع ثبتی ، 
دادخواســت بــه مرجع ذیصــالح قضایی تقدیــم و گواهــی مرجع مذکــور را مبنی بر 
تقدیم دادخواســت به ثبت اســناد محل ارائه نماید ، در غیــر این صورت ، متقاضی 
ثبــت یا نماینده قانونــی او میتواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت اسناد سقز تسلیم نماید و  اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض ، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.
آقای فایق فرج پور ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالک 332   -1
فرعی جزء پالک 119 فرعی از2 - اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 114/13 

مترمربع 
2-  آقای حیدر بنفشــی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک 
333 جــزء پــالک 122فرعــی از 2 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 90 

مترمربع 
خانم لطیفه عبداله زاده ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب خانه پالک   -3
334 جزء پالک 119فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 140/27 

مترمربع 
آقای عطا پاشائی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالک 335 جزء   -4
پالک 128فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 235/84 مترمربع 
آقای ابوبکر خدری ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب خانه پالک 336   -5
جــزء پــالک 122فرعــی از 2 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 52/81 

مترمربع 
آقــای اقبــال برونوس ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبــاب خانه پالک   -6
11654 جزء پالک 587 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 103 

مترمربع 
آقــای جعفر حســینی  ششــدانگ  عرصــه و اعیان یکبــاب خانه پالک   -7
11655 فرعــی جــزء پــالک 6624 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 122/52 مترمربع 
آقــای خالــد رســتمی  ششــدانگ  عرصه و اعیــان یکبــاب خانه پالک   -8
11656 فرعــی جــزء پــالک 6624 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت  131 مترمربع 
آقای ســید هیوا حسینی ششــدانگ عرصه و اعیان  یکباب ساختمان   -9
پالک 11657 فرعی  جزء پالک 6624 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 136/60 مترمربع 
آقای فرهاد شــوقی ســقزی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبــاب خانه   -10
پالک  11658 فرعی جزء پالک 6624 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 145/50 مترمربع 
آقــای محی الدین جلیلی ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانه پالک   -11
11659 فرعــی جــزء پــالک 6624 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت  97/25 مترمربع 
آقای توفیق بحری انگورد ششــدانگ عرصه و اعیان  یکباب ساختمان   -12
پالک 11660 فرعی  جزء پالک 6624 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 101/91 مترمربع 
آقای سید عبدالرحیم قیصریان ششدانگ عرصه و اعیان  یکباب خانه   -13
پالک 11661 فرعی جزء پالک 6624 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 128 مترمربع 
  تاریخ تحدید حدود روز شنبه 1401/04/04 - ساعت 9 صبح همکاران واحد 

نقشه برداری و نمایندگی 
آقــای امیر عبداللهی  ششــدانگ  عرصــه و اعیان یکبــاب خانه پالک   -14
11662 فرعــی جــزء پــالک 6625 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 100 مترمربع 
آقای محمد شــریف زاده ششــدانگ عرصه واعیــان یکباب خانه پالک   -15
11663 فرعــی جــزء پــالک 6625 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 225/20 مترمربع 
آقای ســید دلیر حسینی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالک   -16
11664 فرعــی جــزء پــالک 6625 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 100 مترمربع 
آقــای عبداله نوری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک   -17
11665 فرعــی جــزء پــالک 6625 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 115/91 مترمربع 
آقــای احمد زارعی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک   -18
11666 فرعــی جــزء پــالک 6625 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 149  مترمربع 
آقــای محمد روف بهاری تپه بر ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه   -19

پالک 11667 فرعی  جزء پالک 6625 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به 
مساحت 150مترمربع 

آقــای رحمان شــرافتی ششــدانگ عرصه و اعیان  یکبــاب  خانه پالک   -20
11668 فرعــی جــزء پــالک 6625 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 190/40 مترمربع 
آقــای رحمان محمد زاده  ششــدانگ عرصه و اعیان  یکباب خانه پالک   -21
11669 فرعــی جــزء پــالک 6625 فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 169/51 مترمربع 
آقــای عبداله روح اللهی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان   -22
پالک 11670 فرعی  جزء پالک 6625 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 134/75 مترمربع 
   تاریخ تحدید حدود روز یکشــنبه 1401/04/05 - ســاعت 9 صبح همکاران 

واحد نقشه برداری و نمایندگی 
تاریخ انتشار: چهارشنبه    11/ 1401/03

کامران تاب
رییس اداره ثبت سقز

آگهی تاسیس 
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود نشــر و پخش کتاب آناهیتا 
درتاریــخ 1400/10/25 بــه شــماره ثبــت 4277 بــه شناســه ملــی 
14010695549 ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :نشــر و 
توزیــع کتاب و نمایشــگاه کتاب بموجب مجوز شــماره 133/00/1181 
مورخ 1400/9/17 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تاسیس گردید. 
بموجــب مجــوز شــماره 12568 مــورخ 1394/7/7 وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی تاسیس گردید. بموجب مجوز شــماره 0467718622 
مورخ 1400/7/1 اتحادیه صنف رایانه- ماشــین های اداری تاســیس 
گردیــد. مــدت فعالیت : از تاریخ ثبــت به مدت نامحــدود مرکز اصلی : 
اســتان لرســتان ، شهرســتان بروجرد ، بخــش مرکزی ، شــهر بروجرد، 
محلــه مدرس ، خیابان دانشــگاه شــمالی ، خیابان مــدرس غربی ، پالک 
359 ، طبقه اول کدپســتی 6915633437 ســرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر 
یک از شــرکا خانم آذرمیدخت چگنی به شــماره ملــی 3240027844 
دارنده 500000 ریال ســهم الشــرکه خانم زهره چگنی به شماره ملی 
3255486874 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم آذرمیدخت چگنی به شــماره ملی 3240027844 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم زهره چگنی به شــماره 
ملی 3255486874 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال و 
به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اســنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
خانــم زهره چگنی و نائــب رئیس خانم آذرمیدخت چگنــی همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 

کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بروجرد )1326595(

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه آگهی تحدید حدود ششــدانگ امالک ذیل واقع در بخش سه شبانکاره 
حوزه ثبتي شــبانکاره مورد درخواســت متقاضیــان ذیل که در اجــراي قانونتعین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی درخواســت انتشار آگهی تحدید 
حــدود اختصاصي را  نموده اســت  آگهي تحدید حدود در روز 5 /04 /1401 ســاعت 9 
صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. اینکه بوســیله این آگهــی از متقاضیان و کلیه 
صاحبــان امالک مجاور طبق مــاده 14 قانون ثبت دعوت می شــود در وقت مقرر در محل 
حضــور به هم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقــوق ارتفاقی طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
ضمنــاً معترض مکلف اســت طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضیــن ثبتی مصوب 25 /2 /1373 و ماده 86 آئین نامــه اجرائی ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت، دادخواســت به مرجع قضائی محل تسلیم دارد 

واال حق او ساقط خواهد شد. 
1 -  پــالک 149فرعی مجزا شــده از پــالک 7367 اصلی مورد درخواســت   آقایان 
کرامت عباســی و محمد محمدی هریک نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 56 /112618متر مربع واقع در بخش ســه شــبانکاره  قریه 

خلیفه 
2 -  پــالک 322فرعی مجزا شــده از پــالک 7367 اصلی مورد درخواســت   آقایان 
کرامت عباســی و محمد محمدی هریک نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 46179 متر مربع واقع در بخش سه شبانکاره  قریه خلیفه
تاریخ انتشار:   11 /03 /1401

داریوش جالل منش
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شهرستان 4www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

ایــالم - مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش گاز ایالم 
از کاهــش روزانه بیــش از 126 هزار لیتــر مصرف آب 
در ایــن واحــد صنعتــی خبــر داد و گفــت: فرهنگ 
الگــوی صرفه جویــی مصرف آب در بیــن کارکنان این 

 شــرکت به یــک فرهنگ عمومی تبدیل شــده اســت.
به گــزارش روابــط عمومــی، روح اله نوریان بــا بیان 
اینکــه آزمــون خطــوط آب زیــر زمینی آتش نشــانی 
ایــن واحــد صنعتی بــا اســتفاده از گاز هلیــوم باعث 
کاهش بیش از 100 هزار لیترآب در روز شــده اســت، 
افزود:همچنیــن اســتفاده از آنتــی اســکاالنت در احیا 
بســترهای رزینی در واحد هــای تصفیه آب باعث صرفه 
 جویــی بیش از 26 هزار لیترآب در روزگردیده اســت .
وی ادامه داد : برای بازچرخانی آب این پاالیشگاه اقدامات 
موثری در دست اقدام است که در آینده نزدیک با نصب 
تجهیزات، روزانه حدود 300 هزار لیتر آب خروجی واحد 
 تصفیه پساب به چرخه مصرف این مجموعه باز می گردد.
وی بــا بیان اینکــه محدودیــت منابــع آب و افزایش 

تقاضا ســبب شــده که امروزه بســیاری از نقاط جهان 
از جملــه کشــورمان با مشــکل تنش و یــا بحران آبی 
مواجه شــوند، اظهارداشــت: یکــی از اقداماتی که می 
توانــد اثــرات مشــکالت ناشــی از کم آبــی را کاهش 
دهــد، فرهنگ ســازی در رابطه با نجــات آب و اصالح 
الگــوی مصرف آن می باشــد که این موضــوع در بین 
 کارکنان شــرکت پاالیش گاز ایالم نهادینه شــده است.
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش گاز ایالم با اشــاره به 
اینکــه ایــن تفکر به همــراه فرهنگ ســازمانی در بین 
کارکنــان باعث ایجــاد بهره وری در مصرف آب شــده 
اســت، تصریح کرد: این تفکر مهم و ارشــمند به همراه 
فرهنگ ســازمانی که یکی از دســتاوردهای همه جانبه 
کارکنــان برای کاهش مصرف آب با اجرای پیشــنهادها 

و پــروژه های متعدد به ثمر نشســت کــه باعث کاهش 
 قابل توجــه مصرف آب در این مجموعه شــده اســت.
نوریان گفت: این روند کاهش مصرف آب در شرکت پاالیش 
گاز ایالم درراســتای استفاده بهینه از منابع آب موجود، 
کاهش مصارف آب در نواحــی فرآیندی و غیر فرایندی 
 تنها برخی از اقداماتی که در این راستا انجام شده است.
وی به اقدامات انجام شــده بــرای مدیریت مصرف آب 
در این پاالیشــگاه اشــاره کــرد واظهار داشــت: پایش 
مستمرآب، رفع مشــکل پمپ کاندنس برگشتی، بررسی 
مــه پاش های فن های خنک کننده، کاهش تعداد دیگ 
های بخار در مدار بهره برداری و کنترل مســتمر خطوط 
لوله از لحاظ شکســتگی و خوردگی از مهمترین اقدامات 

است. بوده 

کاهش روزانه بیش از 126هزار لیتر مصرف آب در پاالیشگاه گاز ایالم
ــر ــ ــب ــ خ

افزایش قابل توجه فروش محصوالت تولیدی 
پاالیشگاه گاز ایالم    

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش قابل توجه 
فروش 3 محصول تولیدی این پاالیشگاه از جمله اتان ،گاز 
مایع خام و میعانات گازی به پتروشیمی ایالم طی دو ماهه 
 اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومــی،"روح اله نوریــان" دربازدید 
ســارا فالحــی نماینده مردم اســتان ایــالم در مجلس 
شــورای اســالمی از پاالیشــگاه گاز ایالم افــزود: در2 
ماهه اول ســال جاری فروش گاز اتــان 150 درصد،گاز 
مایــع خــام 83 درصــد و میعانــات گازی 43 درصــد 
 نســبت به مدت مشــابه ســال قبل افزایش یافته است.

وی بــا بیان اینکــه مقام معظم رهبری چند ســال اخیر 
را در راســتای تولیــد نامگذاری کرده انــد که این مهم، 
وظیفــه مســئوالن را دوچندان می کند، اظهار داشــت: 
شــرکت پاالیش گاز ایــالم به منظور تحقــق نامگذاری 
هرســال، برنامــه هــای قابل توجهــی در دســتور کار 
قــرارداده که خوشــبختانه خروجی آن تحقق خواســته 
 هــای معظم له در زمینه های مختلف تولید بوده اســت.

همچنیــن در این دیــدار نماینده حوزه شــمالی مردم 
اســتان ایــالم در مجلــس شــورای اســالمی از تالش 
هــای این واحــد صنعتــی در زمینه تولیــد محصوالت، 
خودکفایــی، اشــتغالزایی و غیره قدردانــی کرد و گفت: 
پاالیشــگاه گاز ایــالم یکــی از صنایــع مهمــی اســت 
 کــه تاثیر بســزایی بــر اقتصاد ایــن دیار مــرزی دارد.

سارا فالحی با بیان اینکه تالش پاالیشگاه گاز ایالم در زمینه 
های مختلف امید بخش اســت، افزود: ارتقا بیش از پیش 
صنایع استان از دغدغه های مجمع نمایندگان استان است 
 که انتظار می رود در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود.

روند اجراي پروژه هاي آبرساني به روستاهاي 
مناطق محروم استان مركزي بررسي شد  

به منظور پیگیري روند اجراي پروژه هاي آبرســاني 
به روستاهاي محروم اســتان مرکزي با همکاري قرارگاه 
امام حســن مجتبي )ع( و بسیج سازندگي ، جلسه اي در 
شرکت آب و فاضالب استان  برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در این جلسه 
که با حضور مهندس یوســف عرفاني نسب مدیرعامل این 
شــرکت ، ســرهنگ حمید رضا بورقانــي نماینده معین 
قرارگاه امام حســن مجتبي )ع( و مهندس ترکي نماینده 
بسیج ســازندگي برگزار گردید در باره روند اجراي پروژه 
هاي آبرساني به مناطق محروم استان ، موانع و مشکالت 
موجــود بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتي در 
این رابطه اتخاذ شــد.از جمله مصوبات این جلسه تسریع 
در انجام طرح هاي آب رســاني به روستاهاي تعریف شده 
در این قرارداد در شهرستانهاي شازند، خنداب، کمیجان و 
خمین مي باشد. گفتني است قرارداد تامین آب 67 روستا 
با همکاري قرارگاه بســیج ســازندگي و پادگان مهندسي 
42 قدر اســتان در طي مدت 30 ماه و در قالب 9 پروژه 
آبرســاني به روستاهاي محروم استان انجام مي شود که ، 
7 پروژه به صورت مجتمع هاي چند روستایي و دو پروژه 

به صورت تک روستایي اجرا مي گردد

خراسان جنوبی - لوله کشــی گاز منازل مددجویان 
کمیته امداد امام)ره( و ســازمان بهزیستی استان خراسان 
جنوبی بطور رایگان انجام می شــود مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان خراسان جنوبی گفت: در راستای ایفای مسئولیت 
های اجتماعی و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر تفاهم 
نامه ای فیمابین شرکت گاز با کمیته امداد امام)ره( و سازمان 
بهزیستی منعقد گردید. سید محمود هاشمی در تشریح این 
خبر گفت: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام )ره( 
و سازمان بهزیستی که فاقد سابقه اشتراک قبلی گاز باشند 
می توانند با ارائه معرفی نامه از سازمان های ذیربط از مزایای 
این طرح حمایتی بهره مند گردنــد. وی افزود: در مرحله 
اول مددجویان واجد شرایط توسط کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی شناسایی و معرفی خواهند شد و پس از صحت 
سنجی عدم وجود سابقه اشتراک توسط شرکت گاز و تائید 
کلیه اسناد و مدارک و شرایط الزم نسبت به پرداخت هزینه 
لوله کشی در سقف مصوب به حساب کمیته امداد امام )ره( 
و بهزیستی اقدام خواهد کرد. هاشمی در ادامه تصریح کرد: 
دولت تسهیالت مطلوبی را برای مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیســتی در نظر گرفته است به نحوی که 
عالوه بر اینکه هزینه لوله کشــی داخلی منازل خانوارهای 
مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام )ره( و ســازمان 
بهزیستی به صورت رایگان انجام می پذیرد، واگذاری اشتراک 
)کنتور( به مددجویان معرفی شــده طبق مصوبه مجلس 
شورای اسالمی و قانون بودجه، با ارائه معرفی نامه از سوی این 
دو نهاد نیز رایگان می باشد. همچنین گاز بهای مشترکین 
تحت پوشش این دو سازمان که مصرف ماهیانه آنها در سه 

پله اول قرار داشته باشند نیز رایگان محاسبه می گردد

لوله کشی گاز منازل مددجویان کمیته 
امداد امام)ره( و سازمان بهزیستی استان 
خراسان جنوبی بطور رایگان انجام می شود

قزوین - در جریان یک بازدید فنی و کارشناســی، 
مهدی رجحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
قزوین از تاسیسات و تجهیزات تامین آب آشامیدنی شهر 
قزوین و نیز تصفیه خانه فاضالب شهر محمود آباد نمونه 
دیدن کرد و از نزدیک در جریان فرایند امور و نیز مسائل 
و مشکالت موجود قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی، 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان قزوین در این 
بازدید گفت: بزرگترین مشکل تامین آب در این استان 
استفاده از منابع زیر زمینی بوده و در این زمینه از محدود 
استانهایی هستیم که فقط از منابع زیر زمینی برای آب 

آشامیدنی مردم استفاده می کنیم.
وی ادامه داد: اجرای پروژه انتقال آب سد طالقان با 
انتقال 60 میلیون مترمکعب آب می تواند منبع تامین 
پایدار و مناسبی را برای آب آشامیدنی را برای 14 شهر 
و 194 روســتا فراهم کند که تقریبا 80 درصد جمعیت 
استان را پوشش می دهد.بیرنوندی در زمینه پروژه های 
فاضالب نیز خاطر نشــان کرد: به دلیل استفاده صنایع 
مســتقر در اســتان از آب های زیر زمینی وتعرفه های 
پایین عمال تمایلی به خرید پساب تصفیه شده از سوی 
صنایــع آب بر وجود نــدارد و در این زمینه نیز نیازمند 
بازنگری قوانین و نظارت بیشتر هستیم چرا که آب های 
زیر زمینی بسیار ارزشــمند و منابع دیر تجدید شونده 

محسوب می شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین نیز 
در این بازدید بر پیگیری اعتبارات برای اجرای طرح های 
صنعت آب و فاضالب اســتان و رفع موانع اجرای آن ها 

تاکید کرد.

بازدید معاون امور عمرانی استانداری قزوین 
از تاسیسات آب و فاضالب شهرهای قزوین 

و محمود آباد نمونه
یزد-رئیس کل دادگســتری استان یزد، گفت:  هفته 
قوه قضاییه فرصت بســیار خوبی برای ارتباط بیشــتر با 
مردم اســت و بایــد از آن برای امید آفرینی اســتفاده 

شود.
اولیــن نشســت ســتاد  غالمعلــی دهشــیری در 
بزرگداشــت هفته قوه قضاییه استان یزد، اظهار داشت:  
رســالت امروز همه مدیران و مســئوالن، حضور فعاالنه 
و اثر بخش در جهاد تبیین اســت که باید با اســتفاده 

از  ظرفیت روابط عمومی و ابزار رســانه، محقق گردد.
وی تصریــح کرد: هفته قوه قضاییه که فرصتی برای 
ادای دین به شــهید بهشــتی، به عنوان سیدالشــهدای 
انقالب اسالمی اســت باید خدمات دستگاه های مرتبط 
و اقدامات مهم و اثر گذار یک ســال گذشته به سمع و 

برسد. مردم  نظر 
این مقام قضایی، بر اجتناب از پمپاژ مســائل منفی 
تأکید کرد و بیان داشــت: در زمانی که دشمن با اخبار 
واهی و جهت دهی برخی مســائل به دنبال ایجاد یأس 
و نا امیدی در مردم اســت نباید انتشار آمار و  اقدامات 
مجموعــه بدون تحلیل و به گونــه ای صورت گیرد که 

دشــمن بتواند از آن سوء استفاده کند.
وی به افزایش امید و اعتمــاد مردم به قوه قضاییه 
اشاره کرد و ابراز داشــت: با اقدامات خوب قوه قضاییه 
در ســنوات اخیر، اعتماد و بارقه امید مردم به این قوه 
افزایش یافته اســت که این موضــوع باعث افتخار همه 

است. این مجموعه  در  کارگزاران 
رئیس کل دادگستری استان یزد، حضور در میدان 
عمــل و اثر گذاری قوه قضاییه در تحقق شــعار ســال 

را مایــه مباهــات ذکر کــرد و گفت: در ســالهایی که 
عناوین ســال با موضوعات اقتصادی، اشتغال آفرینی و  
تولید، گره خورده اســت، قوه قضاییه با تشکیل مستمر 
جلسات ســتاد اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی، 
بازدید از کارخانه ها و ارتباط مضاعف با صاحبان ِحرف 
و صنایع، تا آنجا که امکان داشــته در میدان عمل بوده 
و  ســعی در گره گشــایی و کمک به ســرداران جبهه 

است. داشته  را  اقتصادی  جنگ 
وی با اشــاره به جراحی اقتصادی صورت گرفته در 
دولت ســیزدهم، گفت:  یک جراحی ضروری در اقتصاد 
این کشــور با توجه به شرایط روز و جهان نیاز بوده که 
دولت ســیزدهم آن را انجام داده است و حال همه باید 
در اجرای سیاســت های در نظر گرفته شــده متحد و 

نمایند. وظیفه  انجام  منسجم 
دهشیری، دشــمن شناسی را ضرورت امروز جامعه 
دانســت و اظهار داشت: در جنگ سخت، هر منطقه ای 
را که دشــمن بیشــتر زیر آتش حمــالت خود قرار می 
داد، نشــان از اهمیت و اســتراتژیک بودن آن داشــت 
و حــال این موضــوع در جنگ نرم ادارکــی و ترکیبی 
نیز صدق مــی کند، چراکه دشــمنان و بدخواهان این 
کشور و کفتارهای رســانه ای که فهمیدند این جراحی 
اقتصادی به نفع این مردم و نظام اســت با موج سواری 
بر روی برخی حواشــی به دنبال مقاصد شوم خویش و 

باشند. امید کردن مردم می  نا 
شــایان ذکر است در این نشســت، مدیران دستگاه 
ها و مدیــران روابط عمومی به تبییــن برنامه های مد 

نظر خویــش در هفته قوه قضاییه پرداختند.

رویکرد برنامه های هفته قوه قضاییه،مردمی و امید آفرین باشد


