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به  اشاره  با  گیالن  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
مجتمع  در  کاال  ترانزیت  درصدی   ۳۵۸ افزایش 
بندری انزلی گفت: مجتمع بندری انزلی با انجام ۴۵ 
درصد از عملیات کانتینری بنادر شمالی کشور در 
سواحل دریای خز از لحاظ عملیات کانتینری هاب 

منطقه بشمار می رود.
و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دریانوردی استان گیالن، حسین یونسی در گفت 
و گویی با اشاره به نظر کارشناسان بندری که رونق 
ترانزیت کاال را در گرو توسعه عملیات  عملیات 
کانتینری می دانند، عنوان کرد: بطور مثال برای آنکه 
باید  شود  ترانزیت  اروپا  شمال  به  هند  از  کاالیی 
بندر شهید رجایی و از طریق  به  از طریق کشتی 
حمل و نقل جاده ای به مجتمع بندری انزلی، سپس 
آستاراخان و با خط آهن به سن پترزبورگ و شمال 
اروپا ارسال شود و این عملیات باید با کشتی های 

کانتینربر انجام شود .
وی یکی از مشکالت حال حاضر ناوگان حمل و 
نقل دریایی را این مهم دانست که اکثر کشتی هایی 
عنوان  و  نیستند  کانتینربر  می شوند،  بندر  وارد  که 
این  با  کانتینربر  کشتی  کشور  شمالی  بنادر  کرد: 
کانتینر  انبارهای خود  داخل  در  بتواند  که  قابلیت 

حمل کند)مانند کشتی های بنادر جنوب( ندارد.
وی افزود: هم اینک اداره کل بنادر و دریانوردی 
گیالن مقدمات ورود حداقل یک کشتی مخصوص 
حمل کانتینر در بندرانزلی را فراهم کرده است که 
در صورت تحقق این امر بیشترین فعالیت کانتینری 

در بندرانزلی انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی 
توسعه  برای  که  زیرساختهایی  از  یکی   : گفت 
ترانزیت کاال نیازمندیم توسعه ناوگان دریایی است 
که در حال حاضر از ۳۲۰ کشتی موجود در دریای 
ایران  خزر ۵۳ فروند متعلق به جمهوری اسالمی 

شرکت  به  متعلق  کشتی   ۲۳ تعداد  این  از  است. 
به  متعلق  مابقی  و  بوده  خزر  دریای  کشتیرانی 

شرکت های خصوصی است. 
از جمله  را  دریای خزر  در  یونسی کمبود کشتی 
معضالت بنادر شمال کشور  عنوان کرد و افزود 
: توسعه ترانزیت کاال، صادرات و واردات نیازمند 
تردد  االن  درحالیکه  است  کشتی  خروج  و  ورود 
و  بازرگانان  و  شده  کم  خزر  دریای  در  کشتی ها 
چند صد  کاالهای  جابجایی  خواستار  که  تجاری 
تنی هستند با کمبود کشتی برای حمل کاال روبرو 
اکتائو  مقصد  به  ترانزیتی  خودروهای  و  هستند 
مجتمع  داخل  در  کشتی  نبود  دلیل  به  قزاقزستان 

بندری انزلی دپو شده اند.
وی خاطر نشان کرد: اگر تعداد کشتی در دریای خزر 
افزایش یابد و ظرفیت موردنظر ایجاد شود ما می 
توانیم سهم بیشتری از ترانزیت کاال را داشته باشیم و 

در توسعه اقتصاد دریا محور موفق عمل کنیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن در ادامه 
گفت : طی هفت ماه گذشته ۷۲ هزار و ۳۲۷ تن 
کاال از مجتمع بندری انزلی ترانزیت شده که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل با رقم ۱۵ هزار و ۷۸۹ تن 
کاال رشدی معادل ۳۵۸ درصد داشته است.
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 وزیر جهاد کشاورزی:
شهرهای مولد محصوالت 

کشاورزی در کنار سواحل 
ایجاد می شود 

و  روستاها  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر   
با  کشاورزی  محصوالت  تولیدکننده  شهرهای 
در  شیالت  و  گلخانه ای  کشت های  محوریت 

کنار سواحل جنوبی کشور ایجاد می شود. 
با  جلسه  حاشیه  در  نژاد  ساداتی  جواد  سید   
بهره برداران بخش کشاورزی قم در گفت و گو با 
خبرنگاران بیان داشت: در این شهرها، ساکنان به 
فعالیت های کشاورزی خواهند پرداخت و موضوع 

سکونت و تولید، همراه هم دنبال خواهد شد.
مدرن  شهرهای  و  روستاها  این  در  افزود:  وی 
تا  کشاورزی  محصوالت  تولید  مراحل  تمامی 
فرآوری و عرضه آن به بازار توسط خود مردم 

ساکن در این شهرها انجام  می شود.

این طرح در  داد: در مرحله نخست،  ادامه  وی 
سواحل جنوبی کشور اجرا خواهد شد و پس از 
ارزیابی های الزم، اجرای آن در سایر سواحل و 

مناطق کشور نیز دنبال خواهد شد.
ساداتی نژاد گفت: در بحث تغییر الگوی کشت 
براساس  و  داریم  خوبی  بسیار  پیشرفت های 
ابالغی که صورت گرفته است مسائل این حوزه 
به صورت منظم و هفتگی در استان های کشور 
اقدام های الزم  آن  برای فرهنگ سازی  دنبال و 

انجام می شود.
وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به قم 
مسئوالن  گردهمایی  اختتامیه  آیین  در  امشب 
جهاد  وزارت  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه 
امروز  کشاورزی سخنرانی خواهد کرد و صبح 
و  دیدار  تقلید  مراجع  و  علما  از  با شماری  نیز 

گفت و گو کرد.

طی ۷ ماهه امسال؛
صادرات کاال از گمرکات 
استان بوشهر ۱۰ درصد 

افزایش یافت
ماه  هفت  طی  گفت:  بوشهر  گمرک  مدیرکل   
از  کاال  تن  میلیون   ۱۶.۸ از  بیش  جاری  سال 
بنادر استان بوشهر صادر شده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش دارد.
داشت:  اظهار  گفت وگویی  در  سلیمانی  علی 
استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار خوبی در 
حوزه صادرات است که پارس جنوبی به عنوان 
مهمترین بخش برای صادرات کاال در این استان 

محسوب می شود.
وی اضافه کرد: طی سال جاری میزان صادرات 
از گمرک منطقه ویژه انرژی پارس از نظر وزنی 
حجم  کل  از  درصد   ۹۲ ارزشی  نظر  از  و   ۸۴
صادرات با احتساب میعانات گازی استان بوشهر 

را به خود اختصاص داده است.
 ۳۹ افزایش  به  اشاره  با  بوشهر  گمرک  مدیرکل 
استان  از  گازی  میعانات  صادرات  درصدی 
بوشهر خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۰۲ هزار 
تن میعانات گازی به ارزش ۵۳ میلیون دالر از 

گمرکات استان بوشهر صادر شده است.
وی همچنین از افزایش ۵۷ درصدی ارزش و ۱۴ 
درصدی وزن صادرات محصوالت پتروشیمی از 
امسال  ماهه  هفت  طی  بوشهر  استان  گمرکات 
خبر داد و بیان کرد: طی این مدت ۱۴.۷ میلیون 
محصوالت  دالر  میلیارد   ۸.۲ ارزش  به  تن 

پتروشیمی صادر شده است.
سلیمانی با اشاره به اینکه صادرات کاالی غیرنفتی 
از استان بوشهر افزایش یافته است اظهار داشت: 
در ۷ ماه امسال بیش از ۱۶.۸ میلیون تن کاال از 
بنادر استان بوشهر صادر شده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش دارد.
مدیرکل گمرک بوشهر عمده کاالهای صادراتی 
آبزیان  معدنی،  مواد  پتروشیمی،  محصوالت  را 
کرد:  بیان  و  دانست  کشاورزی  محصوالت  و 
محصوالت  حوزه  در  صادرات  بیشترین 

پتروشیمی بوده است.

سرپرست دانشکده پزشکی 
رشت منصوب شد

علوم  دانشگاه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
سوی  از  حکمی  طی  گیالن)وبدا(؛  پزشکی 
دکتر حیدر علی بالو - سرپرست دانشگاه علوم 
استاد  نعمتی-  شادمان  دکتر   گیالن،  پزشکی  
عنوان  به  نورواتولوژی   فلوشیپ  و  دانشگاه 
سرپرست  دانشکده پزشکی رشت منصوب شد.
دکتر نعمتی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، 
امیرالمومنین)ع(،  رییس مرکز آموزشی و درمانی 
بینی،  و  حلق  گوش،  تحقیقات  مرکز  رییس 
مدیرگروه گوش، حلق و بینی و موسس و رییس 
مرکز کاشت حلزون را  در کارنامه مدیریتی خود 
عهده  دکتر جالل خیرخواه،  این،  از  پیش  دارد. 

دار این مسوولیت بود .

زیرسایه  در  آنفلوانزا  بیماری  زودهنگام  شیوع 
در  را  فصلی  و  ویروسی  بیماران  شمار  کرونا، 
است  داده  افزایش  مناطق  دیگر  همانند  مازندران 
و مسئله کمبود دارو، درد و فصل مشترک مردم 

استان به شمار می رود.
این روزها کمتر شهروندی در مازندران از کمبود 
اعتقاد  و  ندارد  گالیه  آن  نجومی  ارقام  و  دارو 
باید  هم  کودکان  بیوتیک  آنتی  تهیه  برای  دارند 
متولیان  کنند.  مراجعه  زیادی  داروخانه های  به 
داروخانه ها نیز بر این باور هستند نیمی از هر ۲۰ 
نیاز،  نداشتن داروی مورد  به دلیل  مراجعه کننده 

داروخانه را ترک می کنند.
بانوی ساروی که از بیماری دیابتی و اعصاب رنج 
می برد، با اشاره به کمبود دارو اظهار داشت: برخی 
نام  به  قرصی  یا  و  قند  به  مربوط  قرص های  از 
»رپزنیتن« ویژه اعصاب به ندرت یافت می شود و 
داروخانه نسخه های پزشکان عمومی و یا خانواده 

را نمی پذیرند.
بیان  با  کرد،  معرفی  علیمحمدی  را  که خود  وی 
تهیه  نیاز را سخت می توان  اینکه داروهای مورد 
کرد، گفت: برای هر قلم دارو باید به داروخانه های 
متعددی از جمله مراکز تحت پوشش هالل احمر 

مراجعه کرد و سرانجام با دست خالی برگشت.
کمبود دارو غرب یا شرق مازندران نمی شناسد و 
بیشتر مردم استان با آن دست و پنجه نرم می کنند 
مشکالت  بیشتر،  استان  مرکز  با  فاصله  هرچه  و 
نیز حادتر می شود، یک شهروند چالوسی با اشاره 
به شلوغی داروخانه ها طی روزهای گذشته براثر 
چند  هر  گفت:  آنفلوانزا  بیماری  طغیان  و  شیوع 
روز فرزندم را از مدرسه مستقیم به بیمارستان و 
نزد پزشک می برم اما داروخانه ها با کمبود سرم و 

آنتی بیوتیک روبرو هستند.
محمد فتحی در گفتگویی با اشاره به الکترونیکی 
شدن نسخه های دارویی گفت: گاه شاهد هستیم 
را  دارویی  اگر  و  ندارد  کامل  را  دارو  داروخانه 
عرضه کند داروی دیگر را داروخانه دیگر عرضه 

نمی کند و این مسئله از جمله مشکالت است.
یا  و  کودکان  ویژه  شربت  اینکه  بیان  با  وی 
داروهایی نظیر وارفرون، گرانیتا و غیره به سختی 
را  داروها  این  از  بسیاری  گفت:  می شود،  یافت 
باید با قیمت گران تهیه کنیم و دغدغه شده است.
اقالم  برخی  کمبود  نیز  داروخانه ها  متصدیان 
تأمین  آنان  گفته  به  و  می کنند  تأیید  را  دارویی 
با  ها  بیوتیک  آنتی  یا  و  اسپری ها  یکسری 
محدودیت روبرو شده و مجبور به بیشتر مراجعه 

کنندگان پاسخ منفی دهیم.
سرما  و  آنفلوانزا  بیماری  که  آملی  شهروند  یک 
بیمارستان  به  را  اش  خانواده  اعضای  خوردگی 
بیماری  درگیری  روز  چند  گفت:  است،  کشانده 
هستیم اما سرم به صورت محدود پیدا می شود و 
برای تهیه آن باید تمام داروخانه های شهر را سربزنید.
خشک  چرک  شربت  کمبود  گفتگویی  در  وی 
جمله  از  را   ۱۲ کمپلکس  ب  بینی،  اسپری  کن، 
داروهایی برشمرد که تأمین آن سخت شده است 
و  تأمین  برای  امر  مسئوالن  نظارت  خواستار  و 

توزیع مناسب داروها در شهرستان ها شد.
تجویز بی رویه و غیرمنطقی برخی اقالم دارویی

و  غذا  معاون  فرد  صالحی  ابراهیم  حال  عین  در 
و  رویه  بی  تجویز  مازندران  پزشکی  علوم  دارو 
غیرمنطقی و بیش از اندازه را علت مقطعی کمبود 
و  کودکان  بیوتیک  آنتی  جمله  از  داروها  برخی 
سرم های تزریقی ذکر کرد و گفت: نیاز به واکسن 

آنفلوانزا دو و نیم میلیون دز است که یک و نیم 
میلیون دز وارداتی و مابقی تولید داخل است.

کمبود  شاهد  اینکه  اظهار  با  گفتگویی  در  وی 
اجرای  به  توجه  با  گفت:  هستیم،  داروها  برخی 
به  ذینفع  افراد  بین  دارویار، هماهنگی الزم  طرح 
بینی های الزم در شش  پیش  و  نشد  اجرا  خوبی 

ماه اول به طور کامل رخ ندارد.
صالحی فرد با اشاره به تغییرات در سازمان غذا و 
دارو ظرفیت تولید سرم در کشور را باال دانست و 
گفت: ۱۰ میلیون لیتر در هفته سرم تولید می شود 
آنتی  برابر شده و وضعیت  به قبل سه  که نسبت 

بیوتیک های اطفال نیز بهتر شده است.
وی با عنوان اینکه خوشبختانه طی چند روز قبل 
است،  شده  بهتر  دارو  توزیع  و  تأمین  وضعیت 
گفت: با توجه به این میزان تولید آنتی بیوتیک در 
کشور دو برابر شده است پیش بینی می شود این 

مشکل طی روزهای آتی رفع شود.
وی با بیان اینکه تأمین داروهای بیمارستانی خط 
قرمز ما است، گفت: معاونت غذا و دارو دانشگاه 
رغم  به  را  پرمصرف  بیمارستان  داروی  قلم   ۶۰
محدودیت ها تأمین کرده است و تمام تالش این 

است اختاللی در این زمینه پیش نیاید.
پزشکان  از  بسیاری  اینکه  اظهار  با  فرد  صالحی 
داروها را با اسم تجاری و برند می نویسند، گفت: 
تجویز  بر  اصراری  پزشک  همکاران  از  برخی 
داروهای برند دارند که ممکن است تهیه آن برای 
بیماران سخت باشد در حالی در بسیاری از موارد 

تجویز آن الزم نیست.
وی گفت: در بیش از ۹۵ درصد بیماری ها نیازی 
نیست از داروهای برند با قیمت نجومی استفاده 
مشکل  شود،  نسخه  ژنریک  داروهای  زیرا  شود 

حل می شود.
معاون غذا و دارو علوم پزشکی مازندران با تاکید 
بر اینکه نگاه سیاه و سفید به مقوله دارو نداریم، 
و  داروسازی کشور شد  نظام  به  اعتماد  خواستار 
دارویار  گفت: طرح  دارویار  اجرای طرح  درباره 
فی نفسه خوب و مطلوب بوده و ۳۶۶ قلم دارو به 

لیست بیمه افزوده شده است.
صالحی فرد درباره توزیع داروهای بیماران خاص 
غیرمتمرکز  داروها  این  توزیع  اینکه  اظهار  با  نیز 
این  استان  در  داروخانه   ۵۰ گفت:  است،  شده 

داروها را عرضه می کنند.
مشکالت  حل  برای  دولت  تالش های  رغم  به 
درمانی و تأمین نیازهای دارویی، کمبود دارو در 
دارد و  مازندران وجود  داروخانه های  از  بسیاری 
امر  متولیان  سوی  از  بیشتر  نظارت  انتظار  مردم 

برای ساماندهی اوضاع و رفع نیازها هستند.

استانها7

هست و نیست دارو در مازندران
بازار نسخه ها سیاه و سفید است

جواد چپردار در هشتادمین جلسه رسمی شورا؛
هیچ جلسه ای مهم تر از صحن علنی و رسمی

 شورای اسالمی شهر برای شهردار نیست
و  زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
کرج  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
به  موثر  شاهلل  ان  و  مهم  جدی،  تذکر  گفت: 
شهردار محترم،در شهر،استان و کشور از جلسه 
حضور  برای  تر  واجب  علنی  صحن  رسمی 
شهردار نیست، مبداء و مبنای انتخاب و نظارت 
بر عملکرد شهردار، شورای اسالمی شهر است.
جواد چپردار در نطق پیش از دستور هشتادمین 
شهرکرج  اسالمی  شورای  رسمی  جلسه 
اسالمی  شورای  عضو  عنوان  به  اظهارداشت: 
اسالمی  شورای  بسیج  پایگاه  فرمانده  و  شهر 
صبوری  و  والیتمداری  بصیرت،  از  شهر 
خانواده محترم شهید سید روح اله عجمیان و 

خانواده سایر شهدای امنیت تشکر می نمایم.
و  زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
کرج  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
و  شهر  شورای  اعضای  بصیرت  از  افزود: 
و  نمایم  می  تقدیر  انقالب  میدان  در  حضور 
طلبی  شهادت  روحیه  که  مادامی  دارم  باور 
ارزشهای  و  آرمان  اسالمی،  نظام  حفظ  برای 
انقالبی  مردم  آحاد  در  اسالمی  انقالب 
ویژه  به  و  سپاه   ، ارتش   ، انتظامی  نیروهای 
بسیج وجود دارد انقالب اسالمی و والیت به 
البرز باقی و پرچم نهضت به صاحب  بلندای 

اصلی آن خواهد رسید.
چپردار در بخش دیگری از سخنانش به ابالغ 
شهردار منتخب از سوی وزارت محترم کشور 
اشاره و ضمن عرض تبریک اظهار  امیدواری 
در  برکت  و  خیر  موجبات  ابالغ  این  که  کرد 
شهر، ثبات مدیریت شهری و پاسخ در خور به 
مطالبات مردم را فراهم سازد؛ وی در تذکری 
شورای  قانون،  طبق  کرد:  تاکید  شهردار  به 
اسالمی شهر مبداء و مبنای انتخاب و نظارت 
بر عملکرد شهردار می باشد و هیچ جلسه ای 
در شهر، استان و کشور مهم تر از صحن علنی 
شورای اسالمی شهر برای شهردار نمی باشد و 
شهردار موظف است، سایر جلسات را زمان با 
صحن علنی شورا تنظیم نماید و عدم حضور 

در جلسات به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
و  زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
کرج  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
نیز  شهر  شورای  محترم  رئیس  از  کرد:  عنوان 
تقاضا دارم که به آقای شهردار بفرمایند که در 

این تذکر توجه الزم و کافی را مبذول نمایند.
بارگیری  و  تخلیه  عملیات   : کرد  اضافه  وی 

ابتدای سال جاری  از  نیز  بندر  این  در  کانتینر 
تا کنون چهار هزار و TEU( ۸۹۲( بوده که در 
مقابل سه هزار و TEU( ۳۱( مدت مشابه سال 

قبل، ۶۱ درصد رشد داشت.
در  کانتینری  بارگیری  و  تخلیه  تناژ  یونسی، 
 ۹۱۴ و  هزار   ۸۵ را   ۱۴۰۱ سال  ماهه  هفت 
تن عنوان و ذکر کرد: این مقدار در مقابل ۳۸ 
هزار و ۵۶۴ تن تخلیه و بارگیری کاال در سال 

۱۴۰۰، ۱۲۳ درصد رشد دارد.
انزلی  بندری  مجتمع   : کرد  نشان  خاطر  وی 
تن    ۷۷۲ و  هزار   ۵۴ با  آالت  آهن  تخلیه  در 
بارگیری  و  تخلیه  در  و  رشد  درصد   ۲۰۰۸
کاالی معدنی ۱۶ هزار و ۸۸۶ تن نیز رشد  ۲۱ 

درصدی داشته است.  
در  ساله   ۳۰۰ سابقه  با  انزلی  بندری  مجتمع 
منطقه  همواره  دریایی  نقل  و  حمل  عرصه 
مورد توجه بازرگانان و تجار کشور بوده است 
امکان تخلیه و  با ۱۷ پست اسکله و  امروز  و 
بارگیری ۱۰ میلیون تن کاال در سال بزرگترین 
حاشیه  ایرانی  بندری  مجتمع  مجهزترین  و 

دریای خزر محسوب می شود.
این مجتمع بندری یکی از پرسابقه ترین بنادر 
شمال  بنادر  بزرگترین  و  مهمترین  از  و  ایران 
کشور محسوب می شود که با قرار گرفتن در 
گذر تجاری بین المللی از قبیل کریدور ترانزیتی 
بین المللی شمال - جنوب و تراسیکا و غیره از 
دیرباز عهده دار نقش برجسته در صنعت حمل 
و نقل دریایی با کشورهای حاشیه دریای خزر 

و اروپایی بوده است.

۴5 درصد عملیات کانتینری بنادر شمالی در انزلی انجام می شود

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل: رسیدگی و 
تائید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در رزونامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دادخواست تحویل اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهائی می باشد 
در غیر اینصورت مقتضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضائی نخواهد بود.
پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۴۷و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۱۰۴۶مورخه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ به تقاضای آقای: حامد 
شریفیان فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۴/۸۱- متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 

۱۱۷- اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان دورود.
خروجی از مالکیت :علی حسین گودرزی فرزند ولی اله و علی زندی فرزند رحیم 

 انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- م الف ۳۶۳
مصطفی امان اله بهاروندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود

مفقودی
برگ کمپانی سواری پژو GLXI  405 مدل 1389 به رنگ 
نقره ای متالیک به شماره موتور:۱۲۴۸۹۰۱۳۴۱۳ به شماره 
شاسی :NAAM ۱۱  CA ۹  AK ۶۱۱۹۶۵ به  شماره پالک 
ایران ۱۵  -۸۸۶و۷۴  بنام مقصود هریدی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
برگ سبز سواری پژو SE ۱۳۱ مدل 1395 به رنگ سفید 
شیری به شماره موتور:M ۱۳/۵۶۷۳۷۱۲ به شماره شاسی: 
NAS۴۱۱۱۰۰G۱۲۴۵۹۲۲ به  شماره پالک ایران۷۷۶-۴۱ 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  فر  فرهمند  محمد  بنام    ۷۱ م 

اعتبار ساقط است.


