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بندر خرمشهر ظرفیت کانتینری مناسبی 
دارد     

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری 
خوزستان گفت: ممنوعیت ورود چهار هزار قلم کاال به کشور 
باعث کاهش تجارت در بندر خرمشهر شده که باید برای آن 

تدبیری شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، 
رضا فتوحی امروز در نشســت بررســی مشکالت اقتصادی 
خرمشــهر در فرمانداری ویژه خرمشــهر، اظهار داشت: ۸۲ 
درصد منابع نفت و گاز و ۳۳ درصد منابع آبی کشور در استان 
خوزســتان قرار دارند، همچنین این اســتان ۲۰ درصد مواد 

غذایی کشور را تامین می کند. 
وی با اشاره به بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی از بندر خرمشهر، عنوان کرد: بندر خرمشهر قابلیت و 
تجهیزات  کانتینری مناسبی دارد که باید از آن حمایت شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری 
خوزستان گفت: ممنوعیت ورود چهار هزار قلم کاال به کشور 
باعث کاهش تجارت در بندر خرمشهر شده که باید برای آن 

تدبیری شود. 
فتوحی بیان کرد: ســود بازرگانی استان خوزستان ۱۰۰ هزار 
میلیارد ریال است که برای توسعه استان نیاز است ۲۰ درصد 
آن در قانون بودجه سال آینده به توسعه امکانات، رفاه اجتماعی 

و اقتصاد دریا محور اختصاص یابد
خبرنگار سیده شیال رمضانی

اجرای طرح الیروبی و پاکسازی مسیل ها 
و کانال های شهر گرگان 

معاون محیط زیست و خدمات شهرداری شهرداری گرگان از 
الیروبی، پاکسازی و رسوب برداری ۱۱ هزار متر از مسیل ها و 

کانال های روبسته سطح شهر خبر داد
  احمد ساالری با اعالم خبر اجرای طرح الیروبی و پاکسازی 
کانالهای رو بسته و حوضچه های آرامش اظهار داشت: اجرای 
این طرح به طور مســتمر در حال انجام است و در سه ماهه 
شــهریور، مهر و آبان به طول ۴۵۰ متر از این کانال ها مورد 

پاکسازی قرار گرفت
ســاالری ادامه داد: اجرای عملیات الیروبی و پاکسازی جهت 
افزایــش آمادگــی در زمان بارندگی هــا و جلوگیری از بروز 
آبگرفتگی احتمالی معابر شهری، بوی نامطبوع، افزایش رضایت 
شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی به طور مستمر به 

صورت سنتی و مکانیزه در حال انجام است
وی خاطرنشــان کرد: شــهرک جامی، جرجــان، مطهری 
شمالی، مالقاتی، انجیراب، خیابان ولیعصر، ورودی و خروجی 
استانداری، گلشهر، زیرگذرهای سطح شهر و ... از مکان هایی 

بودند که در این طرح مورد پاکسازی قرار گرفت
معاون محیط زیست و خدمات شهری تصریح کرد: با توجه به 
فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی، شهروندان از هرگونه تخلیه 
نخاله و زباله خود در جداول و کانالهای سطح شهر خودداری 

نمایند تا از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری شود

اخبار
مرکزی - سرپرست علوم پزشکی اراک گفت: اینکه ماهانه تعداد 
زیادی پرستار مهاجرت می کنند تنها سبب ناامیدی می شود و قابل 
استناد نیست هرچند استان مرکزی در زمینه پرستاری مشکلی 
ندارد و جذب نیروی پرســتاری در حال انجام است. علیرضا امانی 
در نشســت خبری با اصحاب رســانه با اشاره به اینکه در ماه های 
اخیر اتفاقات دانشجویی و غیره تا حدودی امور دانشگاه را به سمت 
حاشیه برد ولی به درستی مورد مدیریت قرار گرفت، اظهار داشت: با 
تدبیر مناسب کمترین مشکالت را در زمینه دانشجویی شاهد بودیم 
و حتی کنگره انجمن جراحان مغز و اعصاب به خوبی و در امنیت 
کامل برگزار شد و در حال حاضر آرامش نسبی در حوزه بهداشت 
و درمان استان برقرار است و باید اقداماتی در شان دولت سیزدهم 
انجام شــود. وی در خصوص وضعیت بیماری آنفلوآنزا در استان 
مرکزی افزود: استان مرکزی در زمان کمبود آنتی بیوتیک در کشور، 
کمترین چالش را در این رابطه داشت و علیرغم اینکه شرکت های 
توزیع زیادی در اســتان فعال نیستند اما این شرایط مدیریت شد 
هرچند در زمینه برخی اقالم با کمبود مواجه شــدیم اما در حال 
حاضر تعداد مراجعات بیماران مبتال به آنفلوآنزا کاهش یافته است و 
شب گذشته حدود ۱7۰ الی ۱۸۰ مراجعه به بیمارستان امیرکبیر 

ثبت شد در حالی که تا هفته گذشته تعداد مراجعه کنندگان به 
۲ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده بود و خانواده ها به شدت نگران بودند، از 
ابتدای مهرماه متخصص اطفال تا ۱۲ شب در بیمارستان امیرکبیر 
حضور دارد و در پیک آنفلوآنزا نیز سه متخصص در بیمارستان فعال 
بودند که این شرایط به خوبی مدیریت گردید.سرپرست دانشگاه 
علوم پزشــکی اراک با بیان اینکه ســهم استان در محموله آنتی 
بیوتیک وارداتی دریافت شده است، تصریح کرد: کمبود خاصی در 
حوزه آنتی بیوتیک وجود ندارد هرچند با افزایش قیمت این قلم 
دارویی، شرکت های تولیدی فعال شده اند و با واردات داروی انجام 
شده در کشور، مشکل خاصی برای آنفلوآنزا در استان وجود ندارد، 
این احتمال وجود دارد در هفته آینده مجدد درگیر پیک آنفوالنزا 
شویم اما در این خصوص تمهیدات الزم اندیشیده شده و با واردات 
انجام شده مشــکل در بخش خاصی وجود ندارد.امانی بیان کرد: 
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در برخی از مناطق شهر اراک از 
جمله شهر صنعتی وجود دارد و تصمیم بر این است که داروخانه 
فعال شوند همچنین در خصوص بهداشت محیط شهرداری نهایت 
همکاری وجود دارد و یک پایگاه اورژانس نیز در این منطقه افتتاح 
شد، در این منطقه باید به فکر ساختمانی مناسب برای مرکز جامع 

سالمت باشیم چراکه ساختمان فعلی قدیمی است، یک ساختمان 
برای اینکار در نظر گرفته شده که متعلق به سپاه است و از هیات 
امنای شهرک نیز درخواست همکاری شده است تا نهایت کمک را 
به دانشگاه داشته باشند و امکانات بیشتر شود.وی ادامه داد: قدیمی 
بودن ساختمان های بیمارستانی از جمله بیمارستان امیرکبیر یکی 
از مشکالت اساسی در استان مرکزی است که در این راستا طرح 
جامع بیمارســتان امیرکبیر و فضای مجموعه دانشگاه در منطقه 
سردشت در دست بررسی اســت تا برای آینده برنامه ریزی شود 
و با کمک خیرین و وزارت بهداشت نوسازی بیمارستان امیرکبیر 
انجام شود، البته اجازه ساخت ساختمان های بلندمرتبه در اطراف 
بیمارستان داده نشد و این امر روند نوسازی بیمارستان در آینده را 
با مشکل روبرو نمی کند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک با 
بیان اینکه هم اکنون ۱۳۰ هزار مترمربع پروژه بیمارستانی در دست 
ســاخت است و تمام تالش ما بر اتمام پروژه های نیمه تمام است، 
خاطرنشان کرد: مهم ترین پروژه استان، بیمارستان ولیعصر اراک 
است که برخی از مشکالت این پروژه به جهت تغییر پیمانکار است 
ولی با تالش بســیار، این پروژه سرعت و شتاب خوبی گرفته و به 
پیشرفت ۸۳ الی ۸۵ درصدی رسیده و مشکالت مرتبط با پیمانکار 

قبل برطرف شده است هرچند درگیر مشکالت قبلی نشده ایم و 
هر جا که ترک فعل و اقدامی خالف قوانین انجام گرفت به مراجع 
قضایی ارجاع شــد و در کنار پیگیری برای تکمیل پروژه، موضوع 
تجهیز بیمارستان در حال پیگیری و انجام است. امانی عنوان کرد: 
هم اکنون بیش از ۳۰۰ کارگر در پروژه بیمارستان ولیعصر)ع( فعال 
هســتند و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی بانک ملت تسهیالت 
به این پروژه تخصیص پبدا کرده اســت و هم اکنون مشکل مالی 
وجود ندارد هرچند با پیشــرفت کار، به مشکالت گذشته ناشی از 
عملکرد پیمانکار قبل برمی گردیم ولی درگیر حواشی نمی شویم 
تا سرعت پروژه گرفته نشود. وی بیان کرد: پروژه اورژانس سوانح و 
سوختگی به اتمام رسیده است، اما به دلیل مشکالت سند تحویل 
نشده بود که اخیرا مشکالت رفع شده و ساختمان تحویل شده و در 
حال تکمیل و تجهیز است و از ابتدای ماه آینده اورژانس آن فعال 
می شود و بخش سوختگی بیمارستان ولیعصر به سردشت منتقل 
می شــود که با انتقال بخش سوختگی، بخش عفونی بیمارستان 
ولیعصر توسعه پیدا می کند همچنین پروژه ساخت بیمارستان زنان 
و زایمان تا پایان سال تمام می شود و پروژه بخش دیالیز در پایان 

سال آینده پایان پیدا می کند.
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مهاجرت پرستاران از استان مرکزی قابل استناد نیست 

گلســتان- سید محمد حســینی ضمن اعالم این خبر 
افزود: به منظور آمادگی در جهت تامین سوخت نیروگاه 
حرارتی علی آباد و بررسی وضعیت ذخیره سازی و برآورد 
سوخت مورد نیاز در زمستان پیش رو جلسه ای با حضور 
مدیر عامل شرکت ملی گاز استان، مدیر عامل نیروگاه 
علی آباد و دیگر اعضا برگزار شدوی اظهار داشت: حمل 
و تخلیه به موقع سوخت جایگزین در نیروگاه علی آباد 
یکی از وظایف اصلی این شــرکت بــوده که با توجه به 
احتمال افت فشار گاز طبیعی در فصول سرد سال باید 
همچون سنوات گذشــته نیزصورت پذیردمدیر شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان گفت: 
براســاس تاکیدات صورت گرفته از ســوی وزارت نفت 
اولویت اصلی مصرف سوخت در نیروگاه ها با گاز طبیعی 
بوده و اســتفاده از سوخت مایع)نفتگاز( بعنوان سوخت 
جایگزیــن در دســتور کار قرار داده شــده که با برنامه 
ریزیهای انجام شده و اســتفاده از ظرفیتهای عملیاتی 
موجود مشکلی جهت تامین و ذخیره سازی این فراورده 
در نیروگاه نخواهیم داشــتاین مقام مســئول، برگزاری 
جلســات با شرکت ملی گاز اســتان، انجام بازدید های 
مشترک با سازمان های ذیربط از مصرف کنندگان عمده 
در بخش صنایع، کنترل و نظارت بر فرایند سوخترسانی 
به نیروگاه ها و استفاده حداکثری ازظرفیت های حمل و 
نقــل فرآورده های نفتی را ازجمله اقدامات موثر منطقه 
برای تامین بموقع ســوخت نیروگاه  و مصرف کنندگان 

عمده استان برشمرد

برگزاری جلسه هماهنگی جهت 
سوخترسانی پایدار به نیروگاه 

یزد - عزیزاهلل ســیفی رئیس شــورای اسالمی شهر یزد علی آباد
با اشــاره به اینکه شهرداری و شــورای اسالمی شهر یزد 
تمام تالش خود را به کار بسته که بهترین خدمات را به 
شــهروندان ارائه کند گفت: در این دوره مدیریت شهری 
پروژه های نیمه تمام بســیاری به بهره برداری رسید و در 
کنار تمام اقداماتی که از این دست صورت می گیرد، باید 
پروژه تاثیرگذار جدیدی در ســطح شهر رخ دهد. رئیس 
شورای اسالمی شهر یزد عملکرد شهرداری در مدیریت 
خســارت های سیل را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با این 
وجود الزم است که در بحث سیما و منظر شهری و نصب 
المان های مناسب هم اقدامات خوبی صورت گیرد.  سیفی 
با اشاره به وصول نزدیک به ۵۰ درصد درآمد شهرداری در 
سال جاری گفت: این اتفاق برای نخستین سال در طول 
سال های گذشته است که چنین میزانی تحقق درآمد در 
شــهرداری یزد صورت گرفته است. او با بیان اینکه بحث 
ترافیک در سطح شــهر یزد به صورت جدی مشکل ساز 
شــده عنوان کرد: در ساعت های زیادی خیابان های شهر 
یزد به شــدت با ترافیک سنگین روبرو می شود. اگر واقعا 
نیاز به ایجاد معابر جدید برای رفع این مشــکل هست یا 
نیاز به پروژه های بیشتر در زمینه اصالح هندسی تقاطع ها 
وجود دارد باید اقدام الزم صورت پذیرد تا این مشکل مردم 
برطرف شود. سیفی با اشاره به آغاز به کار ستاد تسهیالت 
نوروزی شــهرداری یزد گفت: سال گذشــته اقدامات و 
زحمات بسیار زیادی صورت گرفته بود و شهر یزد از لحاظ 

نظافت زبانزد خاص و عام شده بود.

وصول ۵۰ درصدی درآمد 
شهرداری در نیمه نخست سال

آبادان - نخستین کنفرانس ملی افزایش بهره دهی چاه های 
نفت و گاز، با هدف تحقق ارتباط حداکثری صنعت و دانشگاه 
و تسهیل بهره  مندی شرکت های فعال در حوزه   باالدست از 
توان علمی و پژوهشی مراکز فناور و دانش  بنیان، به صورت 
مجموعه کنفرانس هایی با عنوان Sharif IOR، توســط 
دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری شرکت ملی نفت ایران 
در حال برگزاری است.کریم زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی 
شــرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه نفت و گاز ثروت 
کشور است و باید برای بهبود برداشت از مخازن سرمایه گذاری 
افزایش یابد، اظهار کرد: هم اکنون با استفاده از فناوری های 
روزآمد، می توان به راحتی برداشت از میدان های نفت و گاز 
ایران را ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش داد.آشــنایی با دستاوردها 
و چالش  های شرکت ملی نفت ایران، شرکت  های اکتشاف 
و تولید و چاه  پیما، معرفی فناوری  های مرتبط با روش  های 
ازدیاد برداشــت چاه  محــور و میدان  محور، نشســت های 
تخصصی با موضوعات فراگیر صنعت و جذب دانشجویان و 
فارغ  التحصیالن جوان و مستعد رشته  های مهندسی، مدیریت، 
و مالی در قالب نمایشگاه کار از دیگر اهداف این کنفرانس  ها 
است. همچنین ارائه  های فناورمحور، نشست  های تخصصی، 
نمایشگاه کار از ارکان اصلی این کنفرانس خواهد بود گفتنی 
است مهندس عبداهلل عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان پنج شنبه )۱9 آبان ۱۴۰۱( در کنفرانس ملی 
افزایش بهره دهی چاه های نفت و گاز  و در مرکز همایش های 
تخصصی شــرکت ملی نفت ایران )باشگاه کوشک( به ارائه 

سخنرانی خواهد پرداخت خبرنگار سیده معصومه عباسی

افتتاح نخستین كنفرانس ملی 
افزایش بهره دهی چاه های نفت 

و گاز در تهران
بوشــهر - معاون فنی و عمرانی شــهرداری بندر بوشهر 
گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه تقاطع غیرهم سطح شهید 
ســپهبد سلیمانی در بوشهر به بیش از 7۵ درصد رسید. 
آرمین پژمان الهی اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهم ســطح 
شهید سلیمانی بوشــهر مراحل نهایی بخش A آن در 
حال انجام است و اگر تأمین مصالح آن انجام شود تا پایان 
هفته بتن ریزی مرحله آخر آن نیز انجام می شود. وی بیان 
کرد: در گام بعدی ساخت روگذر نیز بخش اتصالی بلوار 
آزادی به بلوار طالقانی اجرا خواهد شــد که شــهروندان 
باید از محدوده ابتدای بلوار امام علی )ع( اســتفاده کنند. 
معاون فنی و عمرانی شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: 
ممکن اســت این کار منجر به کند شدن رفت و آمد در 
آن منطقه شــود که از هم اکنون با پوزش از شهروندان، 
خواهان همکاری و شــکیبایی آنان هستیم. پژمان الهی 
اضافه کرد: شرکت برق منطقه ای خط غربی تقاطع شهید 
سلیمانی را افزایش ارتفاع داده که با همکاری شرکت یاد 
شــده، انتظار می رود این مهم برای بخش شرقی پروژه 
نیز محقق شــود. وی گفت: شهرداری تاکنون این طرح 
از اعتبارات داخلی خود را تأمین کرده و مقرر شــده که 
اعتبار باقی مانده نیز از منابع دولتی و استانی تامین شود. 
معاون فنی و عمرانی شــهرداری بندر بوشهر تأکید کرد: 
عملیات تقاطع غیرهمســطح شهید سلیمانی بوشهر به 
عنوان دومین تقاطع غیرهمسطح شهر بوشهر نزدیک به 

7۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پیشرفت 7۵ درصدی عملیات 
تقاطع شهید حاج قاسم 

سلیمانی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر به اینکــه آقای حســین آدینــه فرزند غالمحســین به شــماره ملی 
0680295763 باســتناد دو بــرگ استشــهاد گواهی امضا شــده منضم به 
تقاضــای کتبی جهت دریافت یک برگ ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســند مالکیت پالک 7410 فرعی از 164 
اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ادرس بجنورد نیروگاه رســالتی 48 داخل 
کوچه رســالتی 20 ســمت چپ درب سوم و به شــماره چاپی 805407 بعلت 
جابجائی مفقود شــده است و با بررســی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت 
اولیه ذیــل دفتــر الکترونیکــی 139820307005005661 بنام نامبرده 
فوق صادر و تسلیم گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا 
طبق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد 
هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باشــد بایســتی ظرف ده روز از انتشــار این آگهی اعتراض 
کتبی خود را بپیوســت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تســلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتــراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی نسبت 
به صدور ســند مالکیت و تســلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شــد و سند 

مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
شناسه آگهی 1408783

علی اوسط رستمی
رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک منطقه دو بجنورد  

آگهی فقدان سند مالکیت
وراث مرحــوم نورعلــی شــاکری )بــا وکالــت خانــم مریــم کیائــی به موجــب وکالت 
نامــه شــماره62767-1401/06/22 دفترخانــه 142-آمــل بــا ارائــه استشــهادیه 
شــماره 23200-1401/08/11 تنظیمــی دفترخانه 142آمل طی درخواســت شــماره 
1401/28034 مــورخ1401/07/24 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 11 ســهم 
مشــاع از 13 ســهم شش دانگ پالک شــماره3 فرعی از 1896 اصلی واقع در بخش 01 
ثبت آمل که در صفحه 281 دفتر جلد 18 ذیل شــماره 1983 با شماره چاپی 455445 
که 11 ســهم مشاع از 13 سهم شــش دانگ آن به نام نورعلی شاکری ثبت گردیده و در 
اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت)به موجب حکم صادره از سوی دادگاه محترم 
اصل 49 اســتان مازندران باتوجه به فوت مالک قدرالسهم حمید شاکری دو سهم مشاع 
از 13 ســهم شش دانگ پالک موصوف به نفع ســتاد اجرایی فرمان امام مصادره و سند 
با شــماره چاپی 825125-ه98 صادر گردیده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین 
نامــه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهــی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می 
نمایــد، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند 
ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود./
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم حســنیه رحمان زاده با ارائه استشــهادیه شــماره 1401/08/03-32416 
مــورخ   1401/29430 شــماره  درخواســت  طــی  آمــل   194 دفترخانــه  تنظیمــی 
1401/08/03 تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره 1792 
فرعی از 33 اصلی واقع در بخش 03 ثبت آمل که در صفحه 280 جلد 70 ذیل شــماره 
11056 ثبــت گردیده و با شــماره چاپی 643276-ج96 در دفتر امــالک الکترونیک با 
شــماره 139720310005006801 ثبــت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را 
نموده اســت که دراجــرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این 
آگهــی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار مــی نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهــی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل 
ارایه و رســید دریافت نماینــد . چنانچه پس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربــه اینکــه آقای علــی اصغرداش ســوز باســتناد دوبــرگ استشــهادیه گواهی 
شــده منظــم به تقاضــای کتبی جهــت دریافت ســندمالکیت المثنــی نوبــت اول به این 
اداره مراجعه کرده ومدعی اســت ســندمالکیت ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ عرصه 
و اعیــان پالک18243فرعی جداشــده ازیک-اصلــی واقع دربخش دوازده ســبزوارکه 
متعلــق بــه وی میباشــدبعلت نقــل مــکان مفقــود شــده اســت بــا بررســی دفترامالک 
معلوم شــدمالکیت فــوق الذکرذیــل شــماره دفتر337صفحه397وسندبشــماره چاپی 
896267ه91بــه نام نامبرده ثبت وسندصادروتســلیم شــده اســت وبه موجب ســند 
28سبزواروســندرهنی5232  شــماره5139مورخ1395/12/14دفترخانه  رهنــی 
مورخ1396/03/10 دفترخانه 28 در رهن بانک رفاه کارگران ســبزوارمی باشــد.دفتر 
امــالک بیش از این حکایتــی ندارد.لذا باســتنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبــت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نســبت به ملــک موردآگهی معاملــه ای انجام داده 
یامدعــی وجود ســندمالکیت نزدخود باشدبایســتی ظرف مــدت ده روز ازتاریخ انتشــار 
این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوســت اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی به 
این اداره تســلیم نماید.بدیهی اســت در صــورت عدم وصول اعتــراض در مهلت مقرر 
و یــا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی نســبت به صدور 

سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 401/527(
 تاریخ انتشار:1401/08/22

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اخطاریه 
به موجب دادنامــه شــماره 140068390015661561 مــورخ 1400/10/27 
شماره پرونده کالســه 140091920002449296 شعبه 274 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایــی خانواده 2 تهــران بین آقای جالل امینی و خانم لیال محمدنیا حکم طالق صادر و بر 
حسب پاسخنامه شــماره 1401689900050059108 مورخ 1401/02/07 قطعیت 
یافتــه با توجــه به مجهول المــکان بودن زوجه مســتندا به تبصره ذیل مــاده 35 قانون 
حمایــت از خانواده مصوب 1391/12/01 فیمابین شــورای اســالمی خانم لیال محمدنیا 
فرزند حسن اعالم و دعوت می گردد ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر آگهی جهت اجرای 
طالق در این دفترخانه به نشــانی رودهن خیابان امــام خمینی جنب مهدیه رودهن کوچه 
عرفان پالک 1 حضور به هم رساند. در صورت عدم حضور مطابق قانون و مقررات مربوط 

به طالق اقدام خواهد شد.
دفترخانه ثبت طالق 8 رودهن

آگهی ابالغ تصمیم افراز
 در خصــوص تقاضای افراز ســهام مشــاعی آقای فرامرز ابارشــی فرزند محمد رضا 
احــدی از مالکین مشــاع پالک های 324 و 334 فرعــی از پالک 8-اصلی واقع در اراضی 
ابارش بخش سه سبزوار با توجه به اینکه نامبرده اعالم نموده است سایر مالکین مشاعی 
ســبزوار مجهول المکان میباشــند و اطالعی از آدرس و مکان ســکونت ایشــان ندارد و 

دسترسی به دیگر شرکاء نیست لذا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.
 تصمیم افراز

 نظــر بــه اینکــه جهاد کشــاورزی محتــرم ســبزوار برابر نامــه شــمارات12155/
ص/13مــورخ 1401/7/18و12395/ص/13مورخ1401/7/23اعالم نموده اســت 
امــالک مزبور پالک هــای 324 و 334 فرعی از پــالک 8-اصلی واقــع در اراضی ابارش 
بخش ســه ســبزوار فاقد حد نصاب مساحت قانونی است و افراز ملک مورد تقاضا امکان 
پذیــر نمی باشــداقدامی از طــرف این در خصوص افراز میســر نمی باشــد و تصمیم به 
عــدم افراز اتخــاذ می گردد.مراتب در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع 
مصوب57/8/12 به متقاضی افراز و ســایر شرکاء ابالغ تاچنانچه نسبت به تصمیم فوق 
اعتــراض دارنــد ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار به دادگاه شهرســتان محــل وقوع ملک 

مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.)م الف401/530( تاریخ چاپ:1401/8/22
آب باریکی- رئیس ثبت اسناد سبزوار 

آگهی مفقودی
آقای رمضان ســیفی مالک کامیون باری بنز مدل 1369 به شــماره انتظامی 
موتــور  شــماره  شــماره شاســی 16408867  شــماره  ایــران51-479ع27 
10120434 به علت فقدان ســند تقاضای صدور سند المثنی نموده است لذا 
چنانچه کســی هرگونه ادعایی در مــورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 15روز 
ازتاریخ نشــر آگهی با در دســت داشــتن مدارک کافی به دفتر فروش شــرکت 

ایران خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمایند. ساری
******************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو تیپ ROA مدل 1387 به شــماره پالک اریان62-
موتــور  شــماره   NAAB31AA79H066166 شاســی  شــماره  بــه  267ط26 

11687048267 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
******************************************************************

برگ سبز سواری سایپا تیپ 131SE مدل 1395 به شماره پالک ایران62-
463س85 شماره شاسی NAS411100G1269616 شماره موتور 5701467 

/ M13 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
******************************************************************

کلیه اســناد و بنچاق-سند کمپانی -ســند مالکیت و کارت سواری پژو405  
شــماره پــالک ایران86-421ب83 شــماره موتــور 22568203693 شــماره 

شاسی 82002040 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
******************************************************************

سند کمپانی سواری پژو207 مدل 1396 شماره پالک ایران62-576د65 
شماره موتور 179B0001629 شماره شاسی NAAR03FE9HJ898933 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
******************************************************************

ایــن جانــب بهمــن ســام مالــک ســواری پــژو پــارس به شــماره شاســی 
NAAN01CE2GH924348 شــماره موتــور 124K0939170 بــه علت فقدان 
اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده 
ام چنانچــه هرکــس ادعایی درمورد خودروی مذکــور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران-کرج ؛ شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی 

است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
******************************************************************

تسلسل اسناد محضری و ســند کمپانی یا گمرکی کامیون کمپرسی بنز مدل 
1983 رنــگ نارنجی به شــماره شاســی 15075846 شــماره موتور 516485 
شــماره انتظامی ایران44-489ع35 مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

گردد. ساری
******************************************************************

آقــای قاســم فتــاح دهنــو فرزند مهــدی بــه شــماره ملــی 0901280607 مالک 
خــودروی تاکســی سیســتم ســمند تیــپ CNG-LX-EF7 به رنــگ زرد خورشــیدی با 
نوار شــطرنجی مشــکی مدل 1396 به شــماره موتور 147H0344534 و شــماره شاسی  
NAACJ1JW4HF237724 به شماره پالک 59-955 ت 31 بعلت فقدان اسناد فروش 
)ســند کمپانی و سند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشــت المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایــی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

گنبد

همدان - ســالمتکده و دپارتمان طب ایرانی ابن ســینا روز پنجشنبه در شهر 
همدان راه اندازی شد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی همدان در حاشیه افتتاح سالمتکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان، اظهار کرد: سالمتکده طب ایرانی دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان، خدمات طب ایرانی را به صورت آکادمیک و علمی شــده به 
مردم ارائه می دهد و ســعی می کنیم به زودی داروخانه ســبز که محصوالت 
طب ایرانی را ارائه می دهد افتتاح کنیم تا مکمل این مجموعه باشــد و مردم با 

اطمینان داروهای طب ایرانی را خریداری و مصرف کنند.
دکتر محمد مهدی مجذوبی گفت: ارائه خدمات طب ایرانی می تواند زمینه ای 

باشد تا افراد فاقد صالحیت، بستری برای کار نداشته باشند.
وی بیان کرد: این مرکز در ســاعات اداری فعال است، و تمام بخش های مورد 
نیاز طب ایرانی، مانند ویزیت، ماساژ و طب سوزنی به خانم ها و آقایان به صورت 

جداگانه و بدون بیمه، ارائه می شود.
مجذوبی در رابطه با فعالیت عطاری ها توضیح داد: عرضه محصوالت گیاهی در 

عطاری ها ممنوعیتی ندارد اما طبابت و دخالت در امر پزشکی ممنوع است.
مدیر گروه هیات علمی طب ایرانی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان نیز گفت: 
سالمتکده طب ایرانی با هدف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در چارچوب های 

علمی پزشکی با تعرفه دولتی به شهروندان و هم استانی ها گشایش یافت.

افتتاح نخستین سالمتکده طب ایرانی در همدان 

هرمزگان - سرپرســت شرکت پاالیش گاز ســرخون و قشم از دستیابی 
به افــق جدیدی در زمینــه خودکفایی، بــا بهره گیری از تــوان فنی و 
علمــی کارکنان واحدهای عملیاتی این شــرکت و بکارگیری دانش فنی 

متخصصان و قطعه ســازان داخلی خبر داد.
به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، پارســا پروین بــا بیان این که به زودی 
شاهد ســاخت مجموعه قطعات بسیار حســاس و پیچیده نوع خاصی از 
توربین هــای گازی با همکاری قطعه ســازان داخل کشــور خواهیم بود، 
گفت: برای ســاخت قطعات توربین ابتدا تولیدکنندگان داخلی شناسایی 
شــدند، ســپس با برگزاری نشســت های متعدد، کارگروهی برای تعیین 
معیارهــای ارزیابــی به منظور هدفمند کردن بازدیدهــا و ارائه اطالعات 
درخواســتی به بازدیدشــوندگان و نیز مشــاهده تجهیزات و توانمندی 
کارگاهی شرکت ها تشــکیل و سرانجام، بر اساس بررسی های  انجام شده، 
صرفه جویــی قابل توجهی نســبت به هزینه تامیــن خارجی این قطعات 

است. حاصل شده 
وی بیــان کرد: بــا توجه به این که همــه قطعات توربین در ســال های 

گذشــته از منابــع خارجــی تامیــن می شــد و عواملی ماننــد اعمال 
تحریم هــا، تاخیرهــای طوالنــی در فرآیند خرید خارجــی، خلف وعده 
برخــی تامین کنندگان و در موارد معدودی کشــف قطعــات بی کیفیت 
و غیراصلــی، خطرهــای عملیاتی فراوانی را بر ســر راه تداوم تولید این 
شــرکت ایجاد می کرد که برای مقابله با تهدیدهای یادشــده و با هدف 
صرفه جویــی در هزینه ها و کمک به تولیدکننــدگان داخلی، این پروژه 
رقم خورد.سرپرســت شــرکت پاالیش گاز سرخون و قشــم با تأکید بر 
این کــه این گام مهم با همت و تالش متخصصان و کارشناســان توانمند 
در واحــد تعمیــرات مکانیک کلید خورد، افــزود: موضوع خودکفایی در 
ســاخت و تامین قطعات از سال های گذشته سرلوحه کار شرکت پاالیش 
گاز ســرخون و قشــم بود و همه فعالیت ها  به این منظــور برنامه ریزی 

است. شده 
پرویــن تصریح کرد: اجرای ایــن پروژه به لحاظ اعتبــار مالی و بودجه 
مورد نیاز، گســتردگی و ســطوح باالی فناوری حاکم بر فرآیند تولید و 

ساخت اقالم مورد نظر، در ســطح شرکت ملی گاز ایران کم نظیر است.

قطعات توربین های گازی پاالیشگاه  سرخون و قشم داخلی سازی می شوند

یزد - رفیعــی مدیرکل نهــاد کتابخانه های عمومی اســتان یزد با بیان 
اینکه ۱۱۲ باب کتابخانه در ســطح استان وجود دارد گفت: از این تعداد 
۱۰۰ باب کتابخانه نهادی، ۱۱ باب مشــارکتی و یک باب مستقل است.

او افزود: ســرانه فضای کتابخانه به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۶ و نیم متر است 
و بنا به اعالم مرکز آمار ایران، اســتان یزد رتبه اول را در سرانه مطالعه 

در سطح کشور کسب کرده است.
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان یزد گفت: ســرانه مطالعه 
یزدی ها در ماه، ۱۵ ســاعت و ۱۶ دقیقه و روزانه ۳۰ دقیقه است که 

است. باالتر  کشوری  میانگین  از 
رفیعی به اولویت های نهاد کتابخانه های عمومی اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: تامین منابــع کتابخانه ای و بروزرســانی آن از اولویت های 
اصلــی این نهاد اســت بطوریکه منابع جدید تامین شــده و در حال 

هاست. کتابخانه  در  توزیع 
او بهســازی کتابخانه های عمومی اســتان یزد را از دیگر برنامه های 
نهــاد عمومی کتابخانه های عمومــی عنوان کرد و افزود: بیش از ۵۰ 
درصد کتابخانه ها بهســازی شــده، ۳۰ درصــد کتابخانه ها با کمک 
خبــران، اعتبارات تملک و دارایی و نیم درصــد کتابخانه ها در حال 

بازسازی اســت و ۲۰ درصد کتابخانه ها هم، نوساز هستند.
مدیــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی اســتان یــزد همچنین به 
برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی اشــاره کــرد و گفت: افتتاح دو 
کتابخانــه در بافق و خاتم، برگزاری جشــن کتاب، رونمایی از کتاب 
و تجلیل از کتابداران نمونه از مهمترین برنامه های این هفته اســت.
ســی امین دوره هفته کتاب ۲۱ تا ۲7 آبان ۱۴۰۱ با شعار ما همانیم 

می شود. برگزار  می خوانیم  که 

یزد، استان برتر کشور در شاخص های کتابخانه ای

گـــزارش


