
اجرای پایلوت طرح صدور 
صورتحساب پیامکی گاز در شرکت 

گاز استان اردبیل

همزمــان با صــدور قبض 
طــرح  گاز،  کاغــذی 
صدور  پایلــوت  اجــرای 
صورتحســاب پیامکی در 
استان  گاز  شرکت  سطح 

اردبیل اجرایی شد.
بــه گــزارش خبرنــگار 
اردبیل روزنامه سیاســت 
روز کاظم کباری صدیق ، ســردار اســماعیلی مدیر 
عامل شرکت گاز استان اردبیل با اعالم این خبر افزود: 
صورتحساب الکترونیکی برای مشترکین دارای شماره 
تلفن همراه با توجه به زمان قرائت کنتور ارســال می 
شود که شــامل نام و نام خانوادگی، شماره اشتراک، 
ارقــام فعلی و قبلی کنتور، بدهی گذشــته، شناســه 
قبض، شناسه پرداخت، مبلغ و مهلت پرداخت  است. 
وی هوشمندســازی اســتفاده از ابزارهــای فناوری 
اطالعات را برای تســهیل فعالیت های جاری سازمان 
و ارائــه خدمات بهینه به مشــترکین از اولویت های 
شــرکت گاز اســتان اردبیل بر شــمرد و گفت: طرح 
حذف قبوض کاغذی و ارســال صورتحساب پیامکی 
عــالوه بر صرفه جویی های اقتصادی از لحاظ صیانت 
از منابع طبیعی و محیط زیســت بسیار حائز اهمّیت 

است.
اســماعیلی در ادامه افزود: با ابالغ مصوبه شرکت ملی 
گاز ایران و نظر به برنامه ریزی های انجام شده فرآیند 
حــذف قبوض کاغــذی گاز جزو دســتور کار جّدی 
شــرکت گاز اســتان اردبیل قرار گرفت و هم اکنون 
برای نخستین بار در ســطح شرکت ملی گاز ایران و 
همزمان با ارائه صورتحســاب کاغذی بصورت پایلوت 
برای مشــترکینی که تلفن همراه خود را به ســامانه 

معرفی کرده اند صورتحساب پیامکی صادر شد.
وی اظهار داشت: مشترکین محترم می توانند به یکی 
از روش های ذیل شــماره تلفن همــراه خود را ثبت 
کنند: ارسال شماره اشتراک به همراه ستاره به شماره 

پیامک متمرکز 1000194
به عنوان مثال:   23010179000*1

پیامــک  شــماره  بــه  اشــتراک  شــماره  ارســال 
3000220000  شرکت گاز استان اردبیل

مراجعه به ســایت شرکت گاز استان اردبیل به نشانی 
WWW.NIGC-AR.IR قسمت میز خدمت الکترونیکی.

از طریق وبسایت شرکت ملی گاز ایران:
)WWW.NIGC.IR( و مراجعه به لینک ثبت تلفن همراه 
مشــترکین. ارایه اطالعات توسط مشــترکین گاز به 

کنتورخوان های شرکت گاز استان اردبیل.
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آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیــات   139960306271002724 شــماره  رای  برابــر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقــه پنــج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای ســلطان 
بلندرفتار فرزند محمد علی در ششــدانگ یک باب خانه مشتمل 
بــر مغازه به  مســاحت 243/57 متر مربع قســمتی از پالک 65 
اصلــی بخش 9 مشــهد واقع در طبرســی 20 متــری طلوع نبش 
طلوع 3 پالک 32 خریداری از محمد علی تند رفتار محرز گردیده 
اســت.لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و 
عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 778
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای هیات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنــج تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ســید عباس خادم زاده فرزند ســید 
شــعیب در ششــدانگ یک باب خانه به  مســاحت 99/70 متر 
مربــع قســمتی از پالک باقی مانــده  2 اصلی بخش 9 واقع در 
حــر عاملی 59 شــهید صدیقی 5 پالک 10 خریــداری از مالک 
رســمی فاطمه و عالیــه قائم مقامــی محرز گردیده اســت.لذا 
بــه منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شد.م/الف 776
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

حمید رضا افشــار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهی تغییرات شرکت معیار بتن آزما سهامی خاص به شماره ثبت 6715 
و شناسه ملی 14004184375 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/9/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : کلیه اوراق واســنادبهاداروتعهدآوربانکی ازقبیل چک 
وسفته وبروات وغیره وعقود وقراردادها واوراق عادی باامضا مدیرعامل 
)محسن عباســی ( ورییس هیات مدیره)حامدداودی( ومهرشرکت معتبر 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری آمل )1066373(

متن آگهی مزایده
بستانکار:فاطمه کوشکی فرزند ابوالقاسم ساکن اردبیل

بدهکار:علیرضا کوشکی فرزند اصغرساکن سبزوار
مــورد مزایده و محل آن:یکدســتگاه اتومبیل وانت سیســتم پیکان1600رنگ 
سفیدشیری مدل1389نوع سوخت بنزینی به شماره موتور11488102520وشماره 
شاســی202601و به شــماره پالک انتظامــی ایران36-618م11متعلــق به مدیون 
و طبق نظرکارشــناس رسمی دادگســتری به مشــخصات فنی دیفرانسیل وگیربکس 
وشیشــه هاوچراغ هاوآینه هاوســپرهاوتجهیزات وداشبوردســالم ومیزان استهالک 
الســتیکهاپنجاه درصدومحورعقب پنجاه درصد،وضعیت وتاریخ انقضای بیمه شــخص 
ثالث ماشــین نامشخص وبدنه وانت سرتاسرچپ وراست خراشیدگی داردسرشاسی 
جلوســمت راســت فشــارداردکه به مبلغ چهارصدوهفتادمیلیون ریال ارزیابی شده 
است.ازســاعت9صبح الی12ظهردرمورخ99/10/24روزچهارشــنبه درمحل شــعبه 
اجرای ثبت اسنادسبزوارواقع در سبزوار خیابان اسدآبادی ازطریق مزایده حضوری 
به فروش می رســد.مزایده از مبلغ چهارصدوهفتادمیلیون ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی نقدافروخته می شودو کلیه هزینه های قانونی سندانتقال وبدهی 
احتمالی و خالفی ماشــین مذکور به عهده برنده مزایده است و نیم عشروحق مزایده 
نقداوصول خواهد شــدضمنا چنانجه روز مزایده تعطیل رســمی اعــالم گرددمزایده 
مقرربرگزارخواهدشــد.)م  ومــکان  ســاعت  همــان  در  بعدازتعطیلــی  اداری  روز 

الف99/2179(
تاریخ انتشار:شنبه99/10/06 

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربــه اینکــه آقای محمدولــی انصاری پوروکیــل مالک آقــای میرزامهدی علوی 
باســتناد دوبــرگ استشــهادیه گواهی شــده منظم بــه تقاضای کتبی جهــت دریافت 
سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت 
6ســاعت آب از مدار12شــبانه روز قنات عبــاس آبادمعروف به فــرزی پالک165-

اصلی واقع در بخش 3شهرســتان ســبزوارکه متعلق به نامبرده میباشــد بعلت نقل 
مکان مفقود شــده اســت بابررســی دفتر امالک معلوم شد نســبت به مقدارمالکیت 
فوق الذکرذیل صفحه15ثبت دفتر20قنوات ســندمالکیت به نامبرده صادروتسلیم 
شــده و دفتر امالک بیــش از این حکایتی ندارد.لذا باســتنادماده120آئینامه قانون 
ثبــت مراتب یــک نوبت آگهــی ومتذکر می گردد هرکس نســبت به ملــک موردآگهی 
معامله ای انجام داده یامدعی وجود ســندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده 
روز ازتاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوســت اصل ســندمالکیت 
یاســندمعامله رسمی به این اداره تســلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت یاســندمعامله 
رســمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تســلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.)م الف 99/2176(
 تاریخ انتشار:1399/10/06

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مفقودی
ســند مالکیت و ســند کمپانی و کارت ســواری پژو 206 مدل 1381 به شــماره 
پــالک ایران 62-994 ج49 و شــماره موتور 10FSE24052875 و شــماره شاســی 

0081624954 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
**********************************************

ســند مالکیت سواری پراید مدل 1385 به شماره پالک ایران 22-196 ق 51 
و شماره موتور 1775032 و شماره شاسی S1412285988710 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
**********************************************

شــماره   1391 ســمندLXمدل  ســواری  کارت  و  ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
شاســی  شــماره   12491049409 موتــور  شــماره  ایــران42-725ن55  پــالک 
NAACA1CB7CF402447   به نام مریم کوشــکی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
**********************************************

ســند کمپانــی و کارت ماشــین ســواری ســمند تیــپ LXEF7  1700 مــدل 
1390 به رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 14790022501 و شــماره شاسی 
NAACJIJC6BF300128 و شــماره پــالک ایــران 28 -587 د 33 به نام علی اکبر 

ترکاشوند مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه 
ثبتی قائم شهر

 نظربه دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحدثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض 
انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک 
متقاضیان واقع در قریه جمنان پالک 26 اصلی بخش 16 7639 فرعی بنام آقای حسین 
جعفری فلوردی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مســاحت 92-206 متر مربع خریداری مع الواســطه از آقای بهروز قاسمی جنگان ما لک 
رســمی . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشــار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
اگهــی، رای هیــات الصاق تــا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورسید اخذ نمایند. معترض 
بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که اعتراض 
در مهلــت قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 ائین نامه مذکور 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه 
ثبتی قائم شهر 

نظربه دســتور مــواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحدثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض 
انــان محــرز و رای الزم صــادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل اگهــی میگردد: ا 
مــالک متقاضیــان واقع در قریه آبندانســر پالک 48 اصلی بخــش 16 4573 فرعی بنام 
دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به شناسنامه ملی 
14000180063 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مســاحت 30-144 متر مربع خریداری بدون واســطه از آقای مهدوی ما لک رســمی . 
.لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی ومــاده 13 آئین نامه مربوطــه این اگهی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته 
باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین اگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه 
اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونــی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید وصدور ســند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد 
قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
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برگزار ی مراسم قدر دانی از دست اندرکاران پویش 
هر هفته الف – ب- ایران در استان گلستان    

خبــر

مراســم قدردانی از دســت اندرکاران پویش هر هفته الف 
-ب-ایران در اســتان گلستان با حضور استاندار ، معاونین 
،رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان ، مدیران 
عامل صنعــت آب و برق اســتان بصورت ارتبــاط ویدیو 

کنفرانسی با وزیر نیرو بر گزار شد
استاندار گلســتان با تاکید بر اهمیت حوزه نیرو در استان 
اظهار کرد: در بودجه ســال آینده توسط دولت برای حوزه 
نیرو در گلستان افزایش اعتبار قابل مالحظه ای پیش بینی 
شده است که امیدواریم با تصویب آن در مجلس شاهد رفع 

عقب ماندگی های استان در آب، فاضالب و برق باشیم
اســتاندار گلستان یادآور شــد: توجه به فاضالب شهری و 
روستایی گلستان در بودجه سال آینده به میزان ۸0 درصد 

رشد داشته و همچنین اعتبارات برق استان نیز بیش از 2 
برابر شــده و از 300 میلیارد تومان ســال جاری به 700 

میلیارد تومان در سال آنیده افزایش یافته است
وی افزود: در ســال آینده عالج بخشــی سد وشمگیر، قره 
چــای و آق دکش مورد توجه قرار گرفته و همچنین 1۵0 
میلیارد تومان جهت اتمام مخزن سد نرماب در نظر گرفته 

شده است
دکتر حق شناس خاطر نشان کرد: طی هفته های گذشته 
شــاهد افتتاح بیش از 400 میلیارد تومان پروژه در حوزه 
آب رســانی به روســتاها و همچنین افتتــاح نیروگاه 2۵ 
مگاواتی با همکاری بخش خصوصی بودیم که برای استان 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است

وی ادامــه داد: امیدواریــم با اختصاص بودجــه به پروژه 
های حوزه صنعت آب و برق در گلســتان شاهد رفع عقب 

ماندگی استان باشیم
علی اکبر نصیری رئیس شــورای هماهنگی صنعت آب و 
برق استان گفت : یکی از اهداف پویش هر هفته الف-ب-
ایران تعامل دوسویه با جامعه برای ارائه عملکرد ، همکاری 
و بازخورد و اســتفاده از نظرات ارزشــمند و مدیریت توام 

عرضه و تقاضا است
وی افزود: خوشــبختانه پروژه های مهمــی در قالب این 
طرح در گلســتان در هفته های اخیر بــا اعتباری بالغ بر 
40۵ میلیارد تومان افتتاح شــد که این خود برگ زرینی 
از خدمات دیگر وزارت نیرو برای مردم شریف استان است 

نصیری در ادامه از کلیه همکاران و دست اندرکاران پویش 
هر هفته الف-ب-ایران که به نوعی خدمات صنعت و آب و 

برق را به مردم استان معرفی نمودند قدردانی نمود
در ادامه بصورت ویدئو کنفرانس توسط وزیر نیرواز استاندار 
گلســتان ومدیران عامل صنعت آب و برق اســتان ، طی 
ارسال لوح و تندیس یادبود ، بعنوان فعاالن پویش هر هفته 

الف- ب- ایران تقدیر و تشکر بعمل آمد
همچنیــن در انتهای این جلســه وبینار بــا حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، مدیران عامل آب 
و فاضالب، شرکت نیروی برق، آب منطقه ای استان برگزار 
شــد از کتاب »دلگرمی ها و همراهی ها » پیرامون پویش 

هر هفته الف ـ ب ـ ایران رونمایی شد.

رایزنی شهرداری 
کهریزک با اهالی جهت 

اجرای طرح اتصال 
خیابان چهارباغ به 

شهید بهشتی
در راســتای اجرای طرح اتصال خیابان 
چهاربــاغ به خیابان شــهید بهشــتی، 
نشســت مشترکی از ســوی شهرداری 
کهریزک با مالــکان معارض این طرح 
برگزار شــد. علی یحیی پور شــهردار 
کهریزک بــا اعالم این خبــر گفت: با 
افزایــش ســاخت و ســاز در محالت 
معابر  شهر،  نیازمند  توســعه شــبکه 
اصلی این شهر هستیم تا عالوه بر ایجاد 
از  برای شهروندان  دسترسی مناســب 
ایجاد گره های ترافیکی شهر پیشگیری 

الزم بعمل آید.
وی در تکمیــل این مطلــب افزود: به 
همین منظور بر اساس نظر کارشناسی 
مدیران حوزه ترافیک و مطالبات اهالی 
محالت تازه تاسیس مبنی بر دسترسی 
محلــی به معابــر اصلی شــهر، اتصال 
خیابان چهارباغ به بلوار شــهید بهشتی 

بــه عنوان یکی از طــرح های ضروری 
ترافیکی شــهر معرفی شــده است که 
بانظر مساعد اعضای شورای شهر مبنی 
بــر اجرای این طرح عمرانــی، نیازمند 
معــارض در  امالک مســکونی  تملک 
مسیر اتصال چهارباغ به شهید بهشتی 
هســتیم از این رو با دعوت از مالکانی 
که ملکشان در معبر اتصالی واقع شده 
اســت، مزایای اجرای این طرح عمرانی 
ترافیکی تشــریح شــد و از آنان جهت 
همکاری برای تسریع این پروژه دعوت 

بعمل امد.
شهردار کهریزک خاطر نشان،  خیابان 
شــهید مطهــری نیز یکــی از معابری 
اســت که تعریــض آن نیازمند تملک 
امالک مســکونی و تجاری بوده است و 
خوشــبختانه با همکاری به موقع اهالی 
بخش قابل توجهی از این پروژه به اجرا 
درآمده اســت که تاکنون تاثیر بسزایی 
در توسعه معابر و کاهش ترافیک محلی 
و جلب رضایت اهالی داشته است و بی 
شک اجرای طرح اتصال خیابان چهارباغ 
به خیابان شهید بهشتی نیز عالوه بر رفع 
بن بست محالت تازه تاسیس و کاهش 
بار ترافیکی معابر محلی در توسعه شهر 

موثر واقع خواهد شد.

افتتاح طرح آبرسانی به 38 روستا با حضور 
وزیر نیرو و استاندار گیالن

در هفته ســی و سوم پویش “هر هفته- الف-ب-ایران” طرح آبرسانی به 
3۸ روســتا امروز از طریق ارتباط تصویری وزیر نیرو با اســتاندار گیالن 
به بهره برداری رســید.به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب گیالن؛ وزیر نیرو در آئین افتتاح این طرح با اشاره 
به اینکه خدمتگزاران مردم، مسئول تاب آوری و امید در جامعه هستند، 
گفت: با توجه به ارتباط گســترده ی وزارت نیرو با مردم، نیاز است  به 

نحوی عمل شود که شاهد افزایش رضایتمندی باشیم.
رضا اردکانیان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهش 
تولید افزود: از طریق تاب آوری و ارائه خدمات مناســب در حوزه آب و 
برق، تمام تالش خود را برای اســتمرار و رونق چرخه تولید بکار گرفته 

ایم.وی، بــا تاکید بر اینکه دشــمنان در جنگ اقتصــادی و روانی علیه 
کشورمان تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری را با هدف ایجاد التهاب 
و نــا امیدی در مردم اعمــال کرده اند، گفت: در چنین شــرایطی تاب 
آوری مردم و مســئوالن بســیار مهم است اســتاندار گیالن نیز در این 
مراســم مدیریت منابع آب را یکی از مهم ترین ارکان توســعه برشمرد و 
تهیه طرح های جامع آبرســانی روستایی در نقاط مختلف استان را حائز 

اهمیت دانست.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن نیز در آئین افتتاح طرح آبرسانی 
به 3۸ روســتای این استان گفت:  با اعتباری بیش از 26۵ میلیارد ریال 
برای آبرســانی به این روســتاها در شهرستان های شفت، املش، فومن، 
رودســر، رشت، ســیاهکل، لنگرود، رودبار، الهیجان و رضوانشهر هزینه 
شد.سید محسن حسینی افزود: با بهره برداری از این طرح، جمعیتی بالغ 
بر 21 هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

به مناسبت روز پرستار؛
ازهمسران پرسنل 

شركت آبفاي استان 
مركزي  شاغل 

درشبكه بهداشت و 
درمان  قدرداني شد

 
مرکــزی - رضا صفائی نسب : در  
خجسته ســالروز والدت حضرت 
زینب کبري )س(  و به مناسبت 
مراســمي  ، طــي  پرســتار  روز 
بــا حضــور مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان مرکزي  
ازهمسران پرسنل این شرکت که 
به عنوان کادر بهداشــت ودرمان 
وخط مقدم مبــارزه باکرونا انجام 

وظیفه مي نمایند ، تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت 
آب و فاضالب اســتان مرکزي در 
این مراسم که در روز 30 آذرماه 
مصادف با روز پرســتار  با حضور 
مدیر عامل  ، تعدادي از معاونین 
و مشاور امور بانوان شرکت برگزار 
گردید، مهندس یوســف عرفاني 

نســب مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان مرکــزي ضمن 
زینب  والدت حضــرت  تبریــک 
)س( و روز پرســتار بیــان نمود 
پزشــکي،  جامعه  بدون شــک   :
پرســتاري و کادر درماني کشور 
مردم،  ســالمت  مدافعان  بعنوان 
نقش بســیار مهمي را  در کشور 
ایفا مي کنندد،دارند و تالش هاي 
این عزیــزان در حفظ ســالمت 

مردم، قابل ستایش است.
وي افــزود : همراهــي صادقانه و 
مجاهدت کادر درمان و پرستاران 
در مقابلــه بــا ویــروس کرونا ،  
ستایش همگان را در پي داشت و 
این از خودگذشتگي و جانفشاني، 
کادر  که  حماســه هایي  خاطرات 
درماني کشور در ایام دفاع مقدس 
رقم زدند را در خاطرات زنده مي 

کند.
   گفتني اســت در این مراسم از 
تعداد ۸ نفر از همســران پرسنل 
این شرکت که در شبکه بهداشت 
با  ودرمان و خط مقــدم  مبارزه 

کرونا قراردارند ، تجلیل شد

پروژه های طرح تحول 
سالمت گیالن نیازمند 

530 میلیارد ریال 
اعتبار است

دکتر ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن در نشست معاون 
بهداشت وزیر بهداشت و هیئت رئیسه 
 دکتر ســاالری رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی گیالن در نشســت معاون 
بهداشت وزیر بهداشت و هیئت رئیسه  
به  دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن 
تشــریح عمــده چالش هــای حوزه 
ســالمت گیالن پرداخــت و گفت: 
ســالمت  حوزه  چالش های  عمــده 
طرح های  نیافتــن  خاتمــه  گیالن، 
تحول سالمت، پزشک خانواده و باقی 
ماندن پروژه هــای عمرانی در بخش 
درمان، بهداشــت و آموزش اســت.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن 
زیرســاخت های  بودن  فرســوده  به 
بخش درمان در کنار زیرساخت های 
مســتهلک بخش بهداشت و آموزش 
نیز اشاره کرد و گفت: حدود یک سوم 
فضای فیزیکی ارائه خدمات بهداشتی 

در استان فرسوده و طرح هایی که در 
این حوزه در دست احداث است، بین 
۵0 تا 7۵ درصد پیشــرفت فیزیکی 
به  دارند.دکتــر ســاالری همچنین 
موضوع مســتهلک بــودن و کمبود 
تجهیزات پزشکی استان اشاره کرد و 
گفت: اقدامات قابل توجهی در جهت 
تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی در 
سطح استان انجام شده، اما این استان 
همچنــان نیازمند تأمین اعتبار برای 
افزایش تجهیزات اســت.وی با اشاره 
به عدم اجرای طرح تحول شــهری 
و پزشــک خانواده در گیالن، تصریح 
کرد: در حال حاضر دانشگاه در مرحله 
تهیه مقدمات اجرای طرح تحول نظیر 
بلوک بندی شهرها و برگزاری نشست 
ها با نظام پزشــکی، فرمانداری ها و 
سایر ذینفعان جهت استقرار آن است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن 
همچنین بــه موضوع عــدم جذب 
کلینیک های  تکمیــل  اعتبار جهت 
ویژه استان و عدم اجرای طرح تحول 
نظام سالمت در استان اشاره کرد و 
گفت: پروژه های عمرانی طرح تحول 
ســالمت در گیــالن نیازمند ۵30 
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