اخبار

معاون امنیتی وزارت کشور:

امنیت مناطق مرزی منوط به گذران زندگی بدون اخالل مرزنشینان است

توصیههای زیستمحیطی
به هیاتهای عزاداری

ل دفت��ر مش��ارکتهای مردمی و
مدی��رک 
مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط
زیس��ت با ذک��ر توصیههایی ب��رای کاهش
مصرف پالس��تیک و مدیریت پسماندها در
تکایا و هیاتهای عزاداری از همه شهروندان
و مسئوالن هیاتها خواس��ت که در توزیع
نذورات حداقل از ظروف پایه گیاهی استفاده
کنند .ژیال آقایی در گفتوگو با ایسنا با اشاره
به مصرف باالی ظ��روف یکبار مصرف در
پخش نذورات،اظهارکرد:برخی ش��هروندان
لیوانه��ا و ظروف یکب��ار مصرف خود را در
معاب��ر رها میکنند و هر س��اله در روزهای
مح��رم ب��ا آلودگیهای پالس��تیکی مواجه
میشویم.مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی
و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط
زیس��ت با بیان اینکه الزم اس��ت پاکسازی
محی��ط پیرامون هیأتها و تکایا مورد توجه
قرار گیرد ،تصریح کرد :معموال هیأتها یک
یا چند متولی دارند .درخواس��ت میکنیم که
ای��ن افراد  -که زحمت بس��یاری هم برای
برگ��زاری ه��ر چه بهتر مراس�� م ع��زاداری
حسینی میکش��ند  -برای پاکسازی اطراف
تکیه و هیأتها نی��ز برنامهریزی کنند تا از
طریق جمعآوری زبالهها ،ضمن حفظ نظافت
محلهها از ایجاد فشار کاری بر پاکبانان شهر
جلوگیری کنند البته استقرار چند سطل زباله
در اط��راف تکایا و هیأتها باعث میش��ود
ک��ه ع��زاداران ب��ه ریختن زبالهه��ای خود
داخل س��طلها تشویق شوند.آقایی در ادامه
توصیههایی برای کاهش مصرف پالستیک
ارائه داد و گفت :در صورت امکان از ظروف
یکب��ار مصرف اس��تفاده نش��ود .اگر حذف
ظ��روف یکبار مصرف بهط��ور کامل امکان
پذیر نبود؛ حتم��ا از ظروف چند بار مصرف،
ظ��روف تجدیدپذیر یا ظ��روف پایه گیاهی
استفاده شود تا حداقل آسیب بلندمدتی برای
محیط زیست نداشته باشند.
تکمیل روند جایگزینی بیمارستانهای
فرسوده تهران تا ۱۴۰۴

استاندار تهران با اش��اره به اینکه بخشی از
بیمارستانهای فرس��وده تهران ظرف سال
جاری و سال آینده جایگزین میشوند ،افزود:
جایگزینی بیمارستانهای فرسوده در تهران
تا سال  ۱۴۰۴تکمیل خواهد شد.انوشیروان
محس��نی بندپ��ی در گفتگ��و با ایس��نا ،در
تش��ریح اقدامات انجام شده برای نوسازی و
جایگزینی بیمارستانهای فرسوده در سطح
استان تهران ،گفت :در حال حاضر جایگزین
بیمارس��تان فیروزگر ،جایگزین بیمارس��تان
شهدای مفتح ،جایگزین بیمارستان امام (ره)
و جایگزین بیمارس��تان شهدای تجریش در
حال احداث هس��تند.وی افزود :روند احداث
این بیمارستانها بر اساس استانداردهای روز
انجام میشود؛ در حقیقت عالوه بر جایگزینی
با بیمارستانهای فرسوده ،احداث بر اساس
اس��تانداردها انجام میش��ود.وی ادامه داد:
بیمارس��تانهای جایگزین شریعتی ،بهارلو،
س��وختگی ،ش��هدای اکبرآبادی و شهدای
یاف��ت آباد نی��ز در حال س��اخت و پیگیری
هس��تند؛ بخش��ی از ای��ن بیمارس��تانهای
جایگزین در س��ال ج��اری تکمیل و بخش
دیگر در س��ال آینده تکمیل خواهد شد .اما
در مجموع تکمیل احداث بیمارس��تانهای
جایگزین فرس��وده تا س��ال  ۱۴۰۴به طول
میانجامد.
مردودی  11هزار خودرو در تست ترمز

مدیرعامل س��تاد معاینه فن��ی خودروهای
تهران با اش��اره به اینکه در مرداد امس��ال
صاحبان  ۱۲۴هزار دس��تگاه خودرو وسیله
نقلیهش��ان را به مراکز معاینه فنی بردهاند،
گفت :بی��ش از  11هزار خ��ودرو در آزمون
ترمز مردود ش��دهاند.به گزارش فارس ،سید
نواب حس��ینی منش در مورد تعداد مراجعه
خودروه��ا ب��ه مراک��ز معاینه فن��ی تهران،
اظهارداشت :به طور کلی ،در مردادماه سال
جاری  ۱۲۴هزار دس��تگاه خودرو به مراکز
معاینه فنی مراجع��ه کردند .وی افزود :آمار
مراجع��ات در پنج ماه نخس��ت امس��ال نیز
حاک��ی از افزای��ش  ۴درصدی نس��بت به
مدت مشابه س��ال قبل اس��ت .مدیرعامل
ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در مورد
علل مردودی خودروها در مرداد سال جاری
عنوان کرد ۲۱ :درصد از خودروها در آزمون
آالیندگی ۷ ،درصد در آزمون هم راس��تایی
چرخه��ا ۵ ،درصد در آزم��ون کمک فنر۹ ،
درص��د در آزمون ترمز و  ۱۶درصد به دلیل
عیوب ظاهری نظیر ترک شیشه جلو ،روغن
س��وزی ،دفرمگ��ی و پوس��یدگی بدنه و یا
چراغهای اخطار مردود شدهاند.

معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور درباره
کنترل مرزه��ا در ایام اربعین گفت :در حوزه
گم��رکات تاکید کردیم ،مق��داری امکانات
و تجهی��زات را در ایام اربعین اضافه کنند تا
مش��کلی از نظر تجهیزات در مرزها نداشته

باش��یم و کارها س��ریعتر انجام شود.حسین
ذوالفقاری در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت :در
ستادهای اربعین در ایران بیش از یکصد هزار
نفر در ح��وزه اربعین فعالیت میکنند ،حوزه
مدیریت عملیات اربعین همانطور که گفتم
کار کوچکی نیست و یک کار جمعی است در
حدود  ۲و نیم تا  ۳میلیون نفر در سفر اربعین
ش��رکت خواهند کرد و ما تجرب��ه  ۲و نیم
میلیون نفر را در سال  ۹۶داریم.وی همچنین

درباره اسکان مردم در استانهای مرزی ادامه
داد :از اس��تان همدان نیز همه ظرفیتها را
برای این ایام هماهنگ کردهایم تا چنانچه
شرایطی پیش آمد که حمل و نقل به کندی
انجام شد ،برای اسکان مردم با مشکلی مواجه
نشویم.معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور
همچنین درباره نظارت و کنترل بر مرزها در
این ایام گفت :در حوزه گمرکات تاکید کردیم
مقداری امکانات و تجهیزات را در ایام اربعین

اضافه کنند تا مش��کلی از نظر تجهیزات در
مرزها نداش��ته باشیم و کارها سریعتر انجام
ش��ود.وی همچنین درباره چگونگی کنترل
مرز بین ایران و پاکستان گفت :طرح ویژهای
برای کنترل مرزهای شرقی آماده کردهایم
و بودجهای در اختیار ستاد کل قرار داده شده
اس��ت تا طرح کنترل مرز ایران با پاکستان
اجرایی ش��ود .در بخش س��ختافزاری این
طرح مواردی مانند دیوارکشی بین مرز ایران

و پاکستان ،فنسکشی ،نصب دوربین ،احداث
پاسگاه ،برجک و پایگاه اجرایی میشود.وی
خاطرنشان کرد :بخش نرمافزاری نیز مربوط
به مباحث فرهنگی است .همچنین مسائل
اقتصادی از دیگر موضوعات مناطق مرزی
اس��ت.زمانی امنیت مناط��ق مرزیمان در
شرایط مطلوب قرار میگیرد که مرزنشینان
از نظ��ر گذراندن زندگی و از لحاظ فرهنگی
دچار اخالل نشوند.

اعضای بدن  ۳هزار بیمار مرگ مغزی اهدا نشد؛

هشدار نسبت به کمبود عضو اهدائی در کشور

گ�روه اجتماع�ی  :رئی��س مرک��ز مدیریت پیون��د و امور
بیماریهای خاص وزارت بهداشت نسبت به کمبود عضو
اهدائی در کشور هشدار داد.
مهدی ش��ادنوش (رئی��س مرکز مدیریت پیون��د و امور
بیماریهای خاص وزارت بهداش��ت) در گفتوگو با ایلنا
در ارتب��اط با برنام��ه تحویل دارو به بیم��اران خاص در
درب منزل و تش��کیل حوال��ه الکترونیکی دارویی گفت:
به ش��دت به دنبال این هدفگذاری هس��تیم که داروی
بیماران خاص در درب منزل آنها تحویل داده ش��ود .این
برنامه از آن جهت است که بتوانیم دارو را به راحتترین
روش ب��ه بیماران برس��انیم .البته این اق��دام در رابطه با
برخی داروها که الزم اس��ت در برخی مکانهای خاص
تزریق بش��وند ،از آن جهت که نیاز به زنجیرهای است تا
آن دارو سالم به دست بیمار برسد و همچنین به اقدامات
خاصی برای نگهداری دارو نیاز اس��ت ،به نظر میآید کار
صحیحی نباش��د .در رابط��ه با اینگون��ه داروها هم باید
اقداماتی را تبیین کرد ت��ا بیماران بتوانند دارو را از محل
خاص و نزدیک محل س��کونت خود تهی��ه کنند و دارو
را در همان محل مورد اس��تفاده و تزریق قرار بدهند.وی
افزود :درباره برخی داروهای دیگر هم در نظر داریم ،آنها
را با صدور حواله الکترونیکی به دس��ت بیماران برسانیم.
برای اینکه این برنامه در طیف گس��تردهتری انجام شود
و بتوانیم به وسیله یک حواله الکترونیکی دارو را به درب
منزل بیماران برسانیم ،به ایجاد یک حواله الکترونیک نیاز
داریم .همچنین ما باید بدانیم هر بیمار با کد ملی خاص،
در چه مکانی زندگی میکند ،چه داروئی و به چه میزانی
از آن دارو را نیاز دارد .اگر این اطالعات دریافت ،گردآوری
و ثبت ش��ود ،میتوانیم برای تهیه این حواله الکترونیکی
اقدام کنیم.شادنوش در ارتباط با طرحهای اجرائی پایلوت

و اس��تفاده گس��ترده از طرح حوال��ه الکترونیکی داروی
بیماران خاص بیان ک��رد :این حواله الکترونیکی تا االن
در مورد شیرخش��ک س��لیاک مختص بیماران پیکییو
اجرائی شده است .شیرخش��ک مورد نیاز بیماران مذکور
بوسیله حواله الکترونیکی توزیع و در درب منزل آنها ارائه
میش��ود .همچنین این برنامه در ارتباط با بیماران ایبی
(پروانهای) برای تهیه پانسمانهایشان اجرائی شده است
و پانسمان هر شخص به همراه برخی داروهای کمکی
و م��ورد نیاز آنها ،درب منزل آنها تحویل داده میش��ود.
بنابراین لوازم و محلول مورد نیاز این بیماران درب منزل
آنها ارائه میشود .امیدواریم و تالش میکنیم تا بتدریج در

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش:

۱۸هزار سهمیه استخدامی برای آموزش و پرورش

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و
پرورش ضمن اعالم سهمیه  ۱۸هزار و  ۳۹نفری این
وزارتخانه در آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای
اجرایی در آبان  ۹۸گفت :مابهالتفاوت افزایش حقوقی
دانشجومعلمان طبق احکام جدید با حقوق شهریور
واریز میشود.علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا
درباره س��همیه وزارت آموزش و پرورش در آزمون
استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که قرار است
طبق اعالم سازمان امور اداری و استخدامی در نیمه
دوم آبان ماه  ۱۳۹۸بهطور همزمان در سراسر کشور
برگزار شود اظهار کرد :در این آزمون  ۱۸هزار و ۳۹
نفر س��همیه داریم.وی اف��زود :از این تعداد  ۱۲هزار
نفر طبق اساسنامه ماده  ۲۸دانشگاه فرهنگیان جذب
میشوند که فارغالتحصیل دانشگاههای دیگر هستند
و پس از پذیرفته شدن در آزمون ،در دورههای یک
س��اله صالحیت حرفهای معلمی شرکت میکنند
سپس وارد نظام آموزشی میشوند.معاون برنامهریزی
و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه

 ۲۰۰۰سهمیه خاص سیستان و بلوچستان داریم که
در جه��ت ارتقای عدالت آموزش��ی و تامین نیروی
مورد نیاز این اس��تان اخذ ش��ده است،گفت۴۰۳۹ :
مجوز استفاده نش��ده سالهای قبل نیز باقی مانده
است که به سرجمع سهمیههای ما افزوده میشود.
دفترچه آزمون در اواخر شهریورماه منتشر میشود و
تمام کس��انی که به حرفه معلمی عالقهمند و حائز
ت نام و در آزمون شرکت
شرایط هستند میتوانند ثب 
کنند.الهیار درباره علت اعمال نشدن افزایش حقوق
برای دانشجومعلمان که وعده آن در مرداد ماه داده
شده بود نیز اظهارکرد :طبق برنامه ،نگارش حقوق
ارسال و فرایند صدور احکام انجام شد؛ قرار بود این
افزای��ش با حقوق مرداد ماه اعمال ش��ود اما از آنجا
که ماهانه  ۲۰میلیارد توم��ان بارمالی دارد به دلیل
کمبود نقدینگی در خزانه موفق نش��دیم این کار را
انجام دهیم ولی این مبالغ با حقوق شهریورماه حتما
واریز میش��ود و ظرف دو سه ماه معوقات را تسویه
میکنیم.

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن آگهی موضوع ماده 3
قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای ش��ماره  1398/05/23-139860318003002796هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای
فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمع��ارض متقاضی خان��م ام البنین علیزاده فرزند محمد رس��ول
به ش��ماره شناس��نامه  17586ص��ادره از تهران به ش��ماره ملی
 0065720075نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت
 498/24مترمربع به شماره پالک شماره  150فرعی مفروز و مجزی
ش��ده از پالک ش��ماره  5فرعی از  87اصلی واقع در پامسار بخش
 24گیالن با کاربری مس��کونی از مالکیت رسمی غدیر نوروزخواه
مح��رز گردیده اس��ت .لذا به منظ��ور اطالع عم��وم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت به
صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
اول 98/06/17 :تاریخ انتشار دوم98/06/31 :
 560رئیس ثبت اس��ناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس
زاده
آگهی فقدان سند مالکیت آقای احمدعلی درزی علمداری با ارائه استشهاد

مورد بیماران خاص و بیماران پیوندی هم این ارائه بوسیله
حواله الکترونیکی در درب منزل انجام شود.شادنوش در
ارتب��اط با کمبود عضو پیوندی در کش��ور و مرگ و میر
ناش��ی از آن اظهار داشت :در حال حاضر نا ِم  ۲۵هزار نفر
در لیست انتظار اهدای عضو در سطح کشور موجود است.
باید توجه کرد که این روی��ه درمانی ،یک انتخاب برای
بیمار نیست و بیماران اگر به عضو پیوندی دسترسی پیدا
نکنند ،نمیتوانند به حی��ات خود ادامه بدهند .هر فرد در
این لیست یا عضو اهدائی برای ادامه زندگی پیدا میکند
یا میمیرد .از این لیس��ت بنابر پیشبین��ی روزانه بین ۷
تا  ۱۰نفر از دنیا میروند که بس��یار دلخراش اس��ت.وی

در همین خصوص افزود :امیدواریم با گسترش فرهنگ
اه��دای عضو بتوانیم از این مرگ و میر و ش��رایط انتظار
جلوگیری کنیم .ما س��الیانه بین  ۴هزار نفر مرگ مغزی
داریم که امکان اهدای عضو دارند .در سال  ۹۷زیر هزار
نف��ر اهدای عضو داش��تیم .باقی این ش��مول ،اندامها و
اعض��ای بدنهایی بودند که دفن ش��دند و از بین رفتند،
درحالی که میتوانس��تند ،اثربخشی بسزائی در سالمت
و ادامه حیات دیگر انس��انها داش��ته باشند .امیدواریم با
فرهنگسازی ،اهدای عضو در اولویت هر خانواده دارای
مرگ مغزی قرار بگیرد.شادنوش افزود :باید توجه کرد که
در ایران تمام امکانات اهدای عضو در دس��ترس اس��ت.
تمام پیوندهائی که در جهان انجام میش��ود در ایران نیز
ص��ورت میگیرد .ما از نظر علمی هیچ کس��ری نداریم.
مشکل ما کمبود عضو اهدائی است.رئیس سازمان پیوند
عضو و امور بیماریهای خاص در ارتباط با تاثیر تحریمها
بر تامین دارو و امکانات پزشکی بیماران خاص در کشور
گفت :به لطف خداوند و با تمهیدات اندیش��یده ش��ده از
طرف همکاران بنده در وزارت بهداش��ت ،خیلی از اثرات
تحریمهای تحمیل شده به کشور کاهش پیدا کرده است.
تا االن به روشهای مختلف تالش ش��ده اس��ت تا اثر
تحریمها برای بیماران محسوس نباشد ،اما در هر صورت
خیلی مشکل ایجاد میکنند.شادنوش در پایان اظهار کرد:
در خصوص انتقال ارز و خرید کاالهای مورد نیاز مشکل
داریم .همچنین اس��تنکافی که برخی شرکتها بصورت
رس��می برای تحویل دارو و تجهیزات میکنند از جمله
مش��کالت ما به ش��مار میآید .به هرحال این تحریمها
معضالتی را بوجود آورده اس��ت ،ولی همچنان که گفتم،
همکاران ما با تمام توان تالش کردند تا نیازمندان به دارو
کمترین اثر را از این شرایط احساس کنند.

اهدای خون را به تاسوعا و عاشورا موکول نکنید؛

آغاز طرح «نذر خون» از ابتدای محرم

سخنگوی س��ازمان انتقال خون ضمن توضیح درباره
طرح «نذر خون» در ایام محرم و صفر ،گفت :در پنج
ماهه نخس��ت امس��ال ،یعنی تا پایان مرداد ماه ،یک
میلیون و ۹۱ه��زار نفر جهت اهدای خ��ون به مراکز
انتقال خون مراجعه کردهاند.دکتر بش��یر حاجیبیگی
در گفتوگو با ایس��نا ،با اشاره به شعار امسال سازمان
انتق��ال خون در ماه محرم مبنی بر «نذرخون ،تصمیم
آگاهانه ،اهدای خون مس��ئوالنه» اظه��ار کرد :طرح
سراس��ری نذر خون در کشور از ابتدای ماه محرم آغاز
ش��ده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داش��ت؛ در این
راس��تا تمامی مراکز جامع انتقال خون در کشور آماده
حضور اهدا کنندگان خون هستند.وی با بیان اینکه در
حال حاضر به تمام گروههای خونی نیاز هست ،ادامه
داد :از م��ردم خواهش میکنیم برای اهدای خون تنها
به یک روز خاص مانند تاسوعا یا عاشورا اکتفا نکنند و
هر روزی که مد نظرشان بود به مراکز ما مراجعه کنند
تا خدمات به بهترین نحو و بدون معطلی انجام ش��ود.
حاجی بیگی در ادامه ش��رایط اهدای خون را برشمرد

و تصریح ک��رد :افراد  ۱۸تا  ۶۰س��اله در صورتی که
وزنش��ان باالی  ۵۰کیلو باش��د ،پس از انجام معاینه
پزشک مرکز انتقال خون و در صورت دارا بودن سایر
شرایط با همراه داشتن کارت ملی خود میتوانند اقدام
به اهدای خون کنند .البته افرادی که اهدا کننده مستمر
خون باش��ند تا  ۶۵سالگی نیز واجد شرایط خوندهی
هستند.س��خنگوی س��ازمان انتقال خون در خصوص
میزان خون اهدا شده در سال جاری نیز گفت :تا کنون
و پس از گذشت پنج ماه از ابتدای امسال یک میلیون
و ۹۱هزارنفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون
مراجع��ه کردهاند .همچنین  ۸۶۰هزار واحد خون اهدا
شده است که از این رقم ،صدهزار واحد آن مربوط به
اهدا کنن��دگان بار اولی بوده اس��ت.وی با بیان اینکه
بیش��ترین خون اهدایی از ابتدای سال مربوط به گروه
خونی  +Oبوده است ،افزود :از ابتدای سال تاکنون نیز
یک میلی��ون و  ۵۲۲هزار واحد خون و فرآورده خونی
شامل گلبول قرمز فشرده شده ،پالسما و پالکت میان
مراکز درمانی و بیمارستانی توزیع شده است.

محلی مصدق طی درخواس��ت ش��ماره 139821710004026687
مورخ  1398/06/12تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی ششدانگ
ی��ک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده اس��ت تحت پالک 1370
فرعی از  2814و  2815اصلی بش��ماره س��ریال  359426بخش یک
ش��رق حوزه ثبتی شهرستان بابل که در دفتر جلد  126صفحه 392
ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای
م��اده  120اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی
تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باش��ند ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود
را همراه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و
رس��ید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به
نام مالک خواهد نمود.
توضیحات :برابر سند رهنی شماره  28311مورخ  1398/5/26دفتر
خانه  270بابل در رهن بانک ملت قرار دارد .م الف 98/100/9467
شهرام خسروی رئیس اداره ثبت و اسناد امالک بابل
بدین وسیله به مجید یوسفی فیروزجایی فرزند حضرتقلی شناسنامه
شماره  86ساکن بابل -میدان کشوری -بانک رفاه ابالغ می شود که
راضیه حس��ن زاده بائی با وکالت مجتبی امینی برنتی جهت وصول
مبلغ  23000000ریال به اس��تناد چک ش��ماره  860285علیه شما
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه  9800527در این
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ابالغ واقعی میسر نگردیده
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه
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اخبار حوادث
کشف عتیقه های  50ميلياردي
دوران هخامنشی

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از کشف
محموله عتیقه دوران هخامنش��ی به ارزش 50
میلیارد ریال در شهرس��تان جغت��ای خبر داد.به
گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار محمد كاظم
تقوي در تشریح این خبر ،گفت :در پي اقدامات
اطالعاتي و با ردزني هاي گسترده سرنخهايي
از قاچ��اق محمول��ه عتيقه هاي باس��تاني در
شهرستان «جغتاي» به دست آمد.فرمانده ارشد
انتظامي اس��تان خراسان رضوي افزود :با توجه
به اهميت موضوع دستورات الزم براي بررسي
اي��ن پرونده صادر ش��د و فرمانده��ي انتظامي
شهرس��تان جغتاي به طور ضربت��ي وارد عمل
شد.سردار تقوي خاطرنشان كرد :پليس در اين
عمليات  2فرد سودجو که در یکی از واحدهای
صنفی شهر جغتاي در زمينه قاچاق اشیاء عتیقه
فعالیت داشتند را شناسایی و پس از هماهنگی
قضائی در بازرسی از واحد صنفی آنها  22قطعه
عتیقه دارای ارزش فرهنگی و تاریخی مربوط به
دوره هخامنشیان را کشف کرد.فرمانده انتظامی
استان خراسان رضوی اظهار داشت :اشیاء عتیقه
کشف شده ،شامل 4 :قطعه مجسمه به صورت
اس��توانه ای شکل ،س��که ،قفل سنگی شکل،
استوانه سنگی ،سنگ سفید ،یک رشته دستبند
پولکی طالیی رنگ 6 ،قطعه سنگ فیروزه ای
رنگ کوچک و  7قطعه پوست چرمی است.
دستگیری  ۲۲سرشبکه و  ۹۶۸خرده
فروش موادمخدر در پایتخت

سردار رحیمی درباره جزئیات اجرای طرح ظفر
یک در سطح ش��هر تهران توضیحاتی داد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار حسین
رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه
نمایشگاه طرح ظفر (طرح جمع آوری معتادان
متجاهر و دس��تگیری خرده فروش��ان) اظهار
داشت :روز شنبه سه منطقه مهم شوش ،مولوی
و دروازه غ��ار و  ۹۰درصد محله فرحزاد و ۱۰۰
درصد جاده جاجرود پاکسازی شده است.فرمانده
انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه دو ماه است
که کارهای اطالعاتی برای شناسایی منازلی که
مرکز فروش موادمخدر هستند را آغاز کردیم،
گفت ۲۳۰ :حکم قضایی در طرح ظفر اجرا شد
و  ۲۳۰نقطه فروش عمده موادمخدر شناسایی
ش��دند و  ۳۱۰نفر از فروشندگان موادمخدر نیز
دستگیر شدند.سردار رحیمی با اشاره به کشف
 ۸۰۹کیلوگرم موادمخدر در عملیات ظفر یک،
تصریح کرد ۲۵ :باند منه��دم و  ۲۲قاچاقچی
سرش��بکه نیز دستگیر ش��دند.او با بیان اینکه
 ۱۹من��زل در تهران که به ص��ورت دائم اقدام
ب��ه فروش موادمخدر خرد میکردند نیز پلمپ
شدند ،افزود ۱۹ :دستگاه خودرو و موتورسیکلت
و  ۲۵۲ادوات مص��رف موادمخدر از این منازل
کشف ش��د و  ۹۶۸خرده فروش موادمخدر نیز
دستگیر شدند.رئیس پلیس پایتخت با اشاره به
دستگیری  ۱۳۰۰نفر از معتادان متجاهر و خرده
فروشان موادمخدر ،گفت :شهروندان در صورت
مشاهده هرگونه موارد مشکوک درباره فعالیت
موادفروش��ان ،موضوع را به پلیس و دادسرای
مبارزه با موادمخ��در در پایتخت گزارش دهند
تا رسیدگی شود.

فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می
ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات
اجرائی جریان خواهد یافت.
مس��ئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل  -محمود رضا علی اکبری
کشتلی
آگهی فقدان سند مالکیت آقای یوسف رضا حیدری آهنگری با ارائه
استشهاد محلی مصدق طی درخواست شماره 13981004025667
مورخ  1398/06/5تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ یک
دس��تگاه آپارتمان تحت پالک  2052فرعی از  4861اصلی بش��ماره
س��ریال  409166بخش دو غرب حوزه ثبتی شهرستان بابل که در
دفتر جلد  572صفحه  356ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده
را نموده اس��ت در اجرای م��اده  120اصالحی آئین نامه قانون ثبت
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله
یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف  10روز از تاریخ
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله
به اداره ثبت محل ارائه و رس��ید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند
مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به
صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مال��ک خواهد نمود .توضیحات:
برابر سند رهنی شماره  116162مورخ  93/8/10دفتر خانه  27بابل
در رهن بانک موسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج شعبه امیرکال
قرار دارد .م الف 98/100/9407
شهرام خسروی رئیس اداره ثبت و اسناد امالک بابل

