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آگهــی  قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی مــی گردد:  امالک متقاضیان واقع درقریه ســیاهرود  
پــالک 2  اصلــی بخش 5 قشــالقی 1106 فرعی آقا/ خانم مریــم عزیزی فرزند 
محمد و شــهرزاد اردبیلی فرزند غالمرضا حصه هر کدام مشــاعا و بالســویه به 
میزان 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ   یــک قطعه زمین با بنــای احداثی )کاربری 
زراعــی( به مســاحت  892.84 مترمربع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  

محمد عزیزی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکــی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی 
بــا رأی هیــأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتــب را در اولین 
آگهــی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید 
حـــدود را به صورت اختصـــاصی منتشـــر می نماید .   تاریخ انتشــار نوبت اول 

1401/05/29 نوبت دوم 1401/06/12  
شناسه آگهی: 1364175

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع درقریه انارور  پالک 
2  اصلــی بخش 3 قشــالقی 1229 فرعی آقا/ خانم محمدرضــا خوئی اندرور 
فرزند محمد نسبت ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ( به 

مساحت  223.11 مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  محمد خوئی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصــاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در 
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است 
برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم 
زمان به اطالع می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـــدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 
نماید .   تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/29 نوبت دوم 1401/06/12  

شناسه آگهی: 1366413
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر رای شــماره 140160316001001199 مــورخ 1401/04/25 هیــات 
اول /دوم  موضــوع قانــون  تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم بنفشــه مرادحاصلی فرزند شمس اله به شماره شناسنامه 456 
کد ملی 3256267599 صادره از کرمانشــاه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
109.80 متــر مربــع در محــدوده اراضی پالک 3 فرعی از 93 اصلــی واقع در بخش یک 
حومه کرمانشــاه آدرس 22 بهمن ســی متری دوم بلوار گلریزان کوی داورزاده خریداری 
از مالک رسمی آقای اسماعیل نجفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت در فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشد میتواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی  به 
مــدت دومــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.217/م الف/12
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/12
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/28

 مهدی زارعی وش
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140160329012003250مورخ 1401/6/6 هیات  
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه حمتی به شــماره شناســنامه 3193 کد 
ملــی 5209576541 صــادره از میامــی  فرزند محمد  در ششــدانگ یکباب 
ساختمان  مسکونی به مساحت 101.66 متر مربع از پالک شماره 79 فرعی از 
25 اصلی واقع در روســتای  شــاهبداغ باال حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری 
از مالــک رســمی   آقای عبداهلل حضرتی  محرز گردیده اســت. لــذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد 
می تواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/6/12
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/6/28

شناسه آگهی 1371449 
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی مزایده 
شــرکت تعاونــی حمل و نقل کامیونــداران رودهن - آبعلــی و زردره در 
نظر دارد و به اســتناد مصوبه مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول مورخه 
1401/10/19بند ج صورتجلســه، قســمتی از زمین مشاعی پالک 75/23 
واقع در رودهــن خیابان روبروی کارخانه کیانیت به مســاحت حدودا 6300 
متر مربع ) شش هزار و سیصد متر مربع (به صورت کلی و یا جزئی با وضعیت 
موجود به فروش برســاند. لذا از متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت می 
شــود از تاریــخ 1401/06/02 لغایت 1401/06/22جهــت دریافت فرم 
اسناد مزایده در ساعت اداری به دفتر هیئت مدیره شرکت مراجعه فرمایند.
 1. ضمنا پس از تاریخ1401/06/22 ظرف مدت 3 روز در ســاعت 10 
صبح بازگشــایی و تقاضاها توسط اعضای هیئت مدیره و بازرس اصلی شرکت 

اقدام خواهد شد.
2 - شرکت تعاونی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
3- کلیه هزینه های انجام شــده مزایده بر عهده شخص برنده )خریدار( 

می باشد. 
انتشــار آگهــی نوبــت اول: 1401/06/02 - انتشــار آگهــی نوبــت 

دوم1401/06/12
هیئت مدیره شــرکت تعاونی حمل و نقل کامیونــداران رودهن، آبعلی و 
زردره

آگهی دعوت  به افراز
نظر به این که آقای ســید محمد فندرسکی ایتی مالک 
مشاعی از شش دانگ پالک 5696 فرعی از 2 اصلی بخش 
1 قشالقی ثبت نوشــهر برابر درخواست وارده به شماره 
30478 مــورخ 1400/12/05 تقاضــای افــراز حصه و 
ســهمی مشــاعی خویش از کل شــش دانگ پالک فوق از 
این اداره نموده و باتوجه به این که طبق دســتور ریاست 
محترم مبنی بر آگهی اخطاریه افراز به خانم ســیده مریم 
فندرسکی آیتی به دلیل عدم حضور و الصاق آگهی اخطار 
افراز به ایشــان لذا مراتب به استناد ماده 18 آیین نامه 
اجرای اســناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از خانم 
ســیده مریم فندرســکی آیتی و کســانی که حق و حقوقی 
در ایــن ملک دارند دعــوت به عمل می آیدتا در ســاعت 
9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/07/06 در محل 
وقوع ملک حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد.بدیهی است عدم 
حضور خوانده مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد شد.

))تاریخ انتشار:1401/06/12 ((. 
شناسه آگهی: 1372220

صفــر رضوانی گیل کالئی-رئیس ثبت اســناد و امالک 
شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و 
مــاده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشــروحه 
ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل 
به عمــل خواهد آمد:  امالک متقاضیان واقــع درقریه اندرور  پالک 
2 اصلــی بخش 3 قشــالقی 1220 فرعی آقا/ خانم افــروز ثمری و 
بهروز بهرامی فرزند محمودعلی حصه هر کدام مشــاعا و بالسویه به 
میزان 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی  
به مســاحت  341.32 مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  
بتول سمائی  ســاعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/07/09 ، لذا 
از متقاضیــان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند . 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبــق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به اســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامــه قانون ثبت ظرف 
مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجــع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ 

انتشار :  1401/06/12   شناسه آگهی: 1371414
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آگهــی  قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیــان واقع درقریه چلک پالک 
17 اصلــی بخش 3 قشــالقی 947فرعی آقــا/ خانم نرجس اخــوان ثالث فرزند 
ابوالقاســم نســبت ششــدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ(  به 
مســاحت  412.77مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  منوچهر امینی 
چلک  لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 

به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06/12 

نوبت دوم 1401/06/27   
شناسه آگهی: 1374768
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آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیان واقع 
درقریه چلک پالک 17 اصلی بخش 3 قشــالقی 947فرعی آقا/ 
خانم نرجس اخوان ثالث فرزند ابوالقاســم نســبت ششــدانگ   
یــک قطعــه زمین با بنــای احداثــی )کاربــری باغ(  به مســاحت  
412.77مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  منوچهر 
امینی چلک  ســاعت 9 صبح روز شــنبه مورخ 1401/07/09 ، 
لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعــوت می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم 
رسانند . بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده 
قانونــی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود 
اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می 
توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه 
قانــون ثبت ظــرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیــد حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده 
قانونــی وی و بــدون توجه به اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با 

رعایت مقررات ادامه می یابد.
 تاریخ انتشار :  1401/06/12  

 شناسه آگهی: 1374772
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پیشرفت 95 درصدی عملیات احداث 
مخزن ذخیره آب شرب الکان رشت  

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گیالن از پیشرفت کار 95 
درصدی مخزن 30 هزار مترمکعبی ذخیره آب شــرب شهر 
رشــت واقع در جاده الکان خبر داد.به گــزارش دفتر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب گیالن؛ مازیار 
علی پور امروز گفت: مخزن 30 هزار مترمکعبی الکان با هدف 
تامین فشار آب شرب شهر رشت و تامین ذخیره آب آشامیدنی 
یک سوم مناطق شهری رشت در حال احداث است.وی با بیان 
اینکــه آب ورودي به مخزن الکان از طریق خط انتقال ١٢50 
میلي متری و از مخزن سراوان بصورت ثقلي قابل تامین است، 
افزود: نحوه اتصال این مخزن به شبکه آبرسانی شهر رشت از 

طریق دو خط لوله ١000 میلي متری انجام خواهد شد.

 افتتاح ١٠ پروژه آموزشی، ورزشی در گیالن     
رشت_ونوشه خراط-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
گیالن از بهره برداری ١0 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی به 
مناسبت هفته دولت در این استان خبر داد.علی دقیق مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر  گفت: این پروژه ها در 3۸ کالس 
درس با زیربنای پنج هزار و ۶١٢ مترمربع و با اعتباری بالغ بر 
۴۴0 میلیارد ریال در شهرستان های تالش، رشت، سیاهکل، 
رودسـر، شفت و الهیجان به بهره بردای می رسد.دقیق افزود: 
تعمیرات اساسی و جزئی مدارس گیالن با هزینه ای بالغ بر 3٢۷ 
میلیارد ریال، خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی با اعتبار 
بیش از 59۴ میلیارد ریال از جمله پروژه های هفته دولت است.

افتتاح ۲۶ پروژه برق رسانی در شهرستان 
لنگرود 

در دومیــن روز از هفته دولت آیین افتتاح پــروژه های برق 
رسانی شهرســتان لنگرود با حضور پرویز محمدنژاد نماینده 
این شهرستان در مجلس شورای اسالمی، محمدتقی مهدیزاده 
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن و جمعی دیگر از مسئولین 
شهرستان لنگرود به اجر درآمد. مهدیزاده در حاشیه این آئین  
گفت: امیدواریم با همراهی مسئولین استان بتوانیم در تامین 
اعتبارات الزم برای بازســازی شبکه های فرسوده توزیع برق 
گیالن بعنوان چالش اصلی این شــرکت گام اساسی برداریم.
وی افزود: امروز در کل شهرستان لنگرود ٢۶ پروژه مهم شامل 
توسعه فیدرهای فشار متوســط، رفع ضعف برق ها، افزایش 
قدرت مانور و پایداری شــبکه ها و احداث کابل خودنگهدار با 
اعتباری برابر ١١0۴۸0 میلیون ریال به بهره برداری رســید.

مدیرعامــل توزیع برق گیالن تاکید کرد: تا پایان هفته دولت 
امسال در کل استان 5۸0 پروژه با اعتباری معادل ١۸0 میلیارد 
تومان به بهره برداری خواهد رســید و امیدواریم با اجرای این 
موارد موجبات توسعه و تعالی صنعت برق استان را فراهم کنیم.
مهدیزاده در پایان یادآور شــد: امور توزیع برق لنگرود در کل 
شهرســتان، افتخار خدمت رسانی قریب به 95 هزار مشترک 

شهری و روستایی را دارد

اخبار گزارش

همدان - در هفته دولت و در آستانه مهرماه آغاز سالتحصیلی 
جدید ١۷ طرح آموزش، فرهنگی و ورزشــی با زیربنای ٢١ 
هــزار و ۸٢۷ مترمربــع و ١۸0 کالس و اتاق توســط  اداره 
کل نوســازی, توسعه و تجهیز مدارس استان همدان تحویل 

جامعه فرهنگی استان می شود.
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان  ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجائی و باهنر و هفته دولت ،گفت:١۷ پروژه 
آموزشی، فرهنگی و ورزشی شامل ١۸0 کالس درس و اتاق 
به مناسبت هفته دولت و مهرماه در  فصل بازگشایی مدارس 

تحویل دانش آموزان استان می شود.
حمید شــیرازیانی اظهار کرد: این پروژه ها بیشــتر در نقاط 
روســتایی استان بوده که غالبا در سال 9۸ شروع و امسال و 

در دولت سیزدهم به پایان رسیده اند.
وی ادامه داد: برای انجام این طرح ها در مجموع 90 میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شــده اســت تا عدالت آموزشی در نقاط 

مختلف بسط داده شود.

مدیرکل نوســازی مدارس اســتان پروژه های انجام شده را 
مربوط به شهرستان های همدان، مالیر، نهاوند و کبودراهنگ 
دانست و افزود: دانش آموزان روستاهای آورزمان، رضوانکده، 
ازندریان، ســیمین، ینگی کند، کمری، انجیره، جهان آباد و 

بابان از این پروژه ها بهره مند شدند.
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان همدان گفت: در راستای 
سفر ریاســت محترم جمهوری به استان همدان در خصوص 
بررســی طرح های پیشــنهادی در اســتان ، وزارت آموزش 
و پرورش با همکاری ســایر دســتگاه های اجرایی مقرر شد 
نســبت به انجام توافقات برای توسعه و تجهیز مدارس اقدام 

نماید.
حمید شــیرازیانی تصریح کرد :  مبلــغ ٢50 میلیارد تومان 
بــرای تکمیل و تجهیز مدارس تخریبی و نوســازی اســتان 
توسط ســازمان برنامه و بودجه کشور در سال های ١۴0١ و 

١۴0٢ اختصاص خواهد یافت
وی با اشــاره به اینکه مبلــغ ١۸ میلیارد تومان برای تکمیل 

کانون های فرهنگی آموزشــی اســتان به ترتیــب مبلغ ١0 
میلیارد تومان توســط سازمان برنامه و بودجه کشور و مبلغ 
۸ میلیارد تومان توســط اســتان تا خرداد ١۴0٢ اختصاص 
می یابد گفــت: همچنین اختصاص مبلــغ 9 میلیارد تومان 
برای تکمیل اردوگاه امیرالمومنین اســتان به ترتیب مبلغ 5 
میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و مبلغ ۴ 
میلیارد تومان توسط استان تا خرداد ١۴0٢ انجام می شود.

مدیرکل نوســازی مدارس استان همدان با اعالم خبر تأمین 
سیســتم های گرمایشی و سرمایشــی مدارس استان توسط 
ســازمان نوسازی مدارس در سال ١۴0١ با مبلغ 50 میلیون 
تومان  ، بیان کرد: در ســفر رئیس جمهوری به استان مبلغ 
۴۷ میلیــارد تومان برای تکمیل اســتخرهای سرپوشــیده 
اســدآباد، نهاوند و مالیر توسط ســازمان نوسازی مدارس تا 
خــرداد ١۴03 مصوب شــد، همچنین اختصــاص مبلغ ١5 
میلیارد تومان برای تکمیل و تعمیر ســرویس های بهداشتی 
و آبخوری مدارس توســط سازمان برنامه و بودجه کشور در 

سال ١۴0١ از دیگر مصوبات سفر ریاست جمهوری بود.
شیرازیانی اظهار کرد: ســازمان نوسازی مدارس مبلغ ۴50 
میلیارد تومان در ســه ســال از محل فروش اموال و امالک 

استان تأمین و در پروژه های استان هزینه خواهد کرد.
مدیرکل نوســازی مدارس با اشــاره به تکمیل زمین چمن 
روباز دانش آموزان تویسرکان توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشــور در سال ١۴0١ گفت: این پروژه با ٢/5 میلیارد اعتبار 

انجام خواهد شد.
همچنیــن وی اختصاص مبلغ ۷ میلیارد تومان برای تکمیل 
سالن های ورزشی دانش  آموزشی انوج، استثنایی، یاسینیان 
توســط ســازمان برنامه و بودجه کشــور تا خرداد ١۴0٢ را 
گامی دیگر در راســتای توجه به ورزش دنش آموزی در نقاط 
دور دانســت. تکمیل فاز دوم دانشگاه فرهنگیان همدان نیز 
موضوعی بود که در جلســه ســفر ریاســت جمهوری طرح 
گردید تا در آینده شــاهد اختصاص بودجه برای این بخش 

باشیم.
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بوشــهر - مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر ازتوسعه زیرساخت ها درعرصه برق رسانی خبرداد و 
گفت:طرح های برق رسانی درهمه نقاط استان بوشهر توسعه 
یافته که در این راستا ۴50دستگاه پنل خورشیدی تولید 

برق بین عشایراستان بوشهرتوزیع شد. 
غالمرضا حشمتی درگفت وگو با خبرنگاران با اشاره به عبوراز 
پیک مصرف برق در اســتان بوشهراظهار داشت: تابستان 
امسال دما به شدت افزایش یافت که برخی نقاط 50 درجه 
باالی صفر تجربه کرد از این نظر مصرف برق افزایش یافت.

وی افزود:با وجود تمام محدودیت ها وکاهش تولید ١5هزار 
مگاواتی برق در کشور با اعمال مدیریت هیچگونه خاموشی 

در حوزه برق خانگی استان بوشهر رخ نداد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر میانگین 
خاموشی برق مشترکین در کشور را 500 دقیقه در سال 
دانست و خاطر نشان کرد: این رقم  در استان بوشهر حدود 
٢00 دقیقه و موفقیت چشــمگیر برای استان محسوب 
می شود.حشمتی با بیان اینکه تمام روستاهای باالی ١0 
خانوار استان بوشهر از نعمت برق برخوردار هستند تصریح 
کرد: برق رسانی در روستاهای زیر ١0 خانوار نیز برنامه ریزی 
الزم انجام شده تا از طریق نیروگاه تولید برق خورشیدی 

برق آنها تأمین شود. 
وی از جهش در برق رســانی به روستاهای استان بوشهر 
خبر داد و بیان کرد: در ســال گذشته ۴50 دستگاه پنل 
خورشیدی تولید برق بین عشایر استان بوشهر توزیع شد و 
برای سال جاری نیز توزیع ٢50 دستگاه پنل خورشیدی در 

دستور کار قرار دارد.

توزیع450دستگاه پنل خورشیدی 
تولید برق بین عشایراستان بوشهر

باقرشــهر - ه مناســبت هفتــه دولــت از مدیران و 
کارمندان نمونه با اهدای لوح ســپاس تجلیل به عمل 

آمد 
به مناســبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان رجائی و باهنر، آیین تجلیــل از مدیران و 
کارمندان نمونه با حضور شهردارباقرشــهر، معاونین،  
مدیران و کارمندان در ســاختمان مرکزی شــهیدان 
باکری شهرداری باقرشــهر برگزار شد.در این مراسم 
محسن قضاتلو شــهردار باقرشهر ضمن تبریک هفته 
دولت و آرزوی موفقیت و رشد روز افزون برای همکاران 
گفت: اخالق حرفه ای، کوشــش بی دریغ، پیگیری و 
خالقیت از مشــخصات بارز کارکنان می باشد که در 
کنار تخصص، تعهد، احترام و تکریم ارباب رجوع، زمینه 
 ســاز تقویت حضور و رضایتمندی را فراهم می سازد.
پایبنــدی به اصــول اخالقی و صداقــت و امانتداری 
 می بایســت ســرلوحه خدمتگــزاران قــرار گیرد . 
در پایان به رســم یادبود از مدیران و کارمندان نمونه 
 بــا اهدای لوح تقدیــر و هدایا تجلیل بــه عمل آمد.
 اسامی مدیران و کارمندان نمونه به شرح ذیل  میباشند:
رضا بهادر، احد هوشــمند، مصطفی شرف زاده، اسد 
ســرنابه، جواد مغروری، سهیل سلطانی، حامد زمانی، 
ســعید شــفیعی، محمدرضا کتی، امیــر حاتم زاده، 
محمود ابراهیمی، امیر یکتا، صالح کیانی راد، روح اهلل 
نظمی، امیر شفیعی ، اباذر جوادپور، محمدرضا شورج، 
اصغــر کبودانی، علیرضا عباســعلی، روح اهلل زیارتی، 

احمد بقایی، محمد دارابی، عباس بیا

از مدیران و کارمندان نمونه شهرداری 
باقرشهر تجلیل شد 

 شاهرود-خبرنگار سیاست روز - علیرضا رحیمیان:محمدرضا 
واعظی سرپرست بخشداری مرکزی شاهرود روز سه شنبه در 
گفت و گو با خبرنگاران  گفت :ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر، افزود: طرح های افتتاحی بخش 
مرکزی شامل ٢3 طرح عمرانی با اعتبار ۸٢ میلیارد تومان و 
چهار طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر 99 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه در هفته دولت عملیات اجرایی چهار طرح 
عمرانی با پیش بینی بودجه ای بالغ بر ١0 میلیارد تومان نیز 
آغاز شد، ابراز داشت: از طرح های افتتاح شده بخش مرکزی 
می تــوان به کارخانه خوراک دام اکبریان واقع در شــهرک 
صنعتی شاهرود با اعتبار ٢۷ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال٢0 
نفر اشاره کرد.واعظی از افتتاح پست برق شهرک صنعتی با 
اعتبار ٢٢ میلیارد تومان خبر داد و اظهار داشت: طرح تأمین 
آب آشامیدنی روستای راهنجان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 

و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی افتتاح شد.
سرپرست بخشداری مرکزی شاهرود ادامه داد: آسفالت محور 
رویان به شاهرود به طول ١0 کیلومتر با اعتباری بالغ بر پنج 

میلیارد و ۴۴3 میلیون تومان به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: افتتاح طرح آسفالت محور روستای قلعه عضدی 
به قلعه شــوکت و بهسازی و آســفالت معابر شهر رویان و 
روستاهای دیزج، سطوه، دهمال و آغاز عملیات منبع ذخیره 
آب آشامیدنی طرود در هفته دولت در بخش مرکزی انجام 

شد.
واعظی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از این طرح ها در 
راستای اهداف، برنامه و  راهبردهای دولت مردمی گامی هر 
چند کوچک در جهت خدمت به مردم شریف، زحمتکش و 

قدردان بخش مرکزی باشد.

بهره برداری۲7 طرح بخش مرکزی 
شاهرود با اعتبار ۱۸۱ میلیارد تومان

اصفهان - در هفته دولت مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
با حضرت آیت اهلل ســید ابولحسن مهدوی، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبــرگان رهبری و امام جمعه موقت 

اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.
حضرت آیت اهلل مهدوی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
خبرگان رهبری با تاکید بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات و 
توزیع عادالنه آب در سطح استان اصفهان گفتند: انتظار می 
رود شرکت آب و فاضالب خدمات رسانی پایدار و گسترده را 
در همه شهرها و روستاهای استان اصفهان در دستور کار قرار 

دهد تا همه مردم از این خدمات بهره مند شوند. 
ایشــان بر آبرسانی به مناطق محروم تاکید کردند و اظهار 
داشتند: خدمات رسانی به مناطق محروم و کم برخوردار باید 
در اولویت باشد تا همه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات 

آبفا قرار گیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خواستار تکمیل سامانه دوم 
آبرسانی به استان اصفهان شدند و اظهار داشتند: باید زمینه 
تسریع تکمیل سامانه دوم آبرسانی به استان اصفهان بیش از 
پیش فراهم شود تا در سال آینده در فصل تابستان هیچ گونه 
مشکلی در تامین آب شرب مناطق مختلف شهر اصفهان و 
نیزسطح استان وجود نداشته باشد چرا که رضایت خداوند از 

مسئوالن در قبال کسب رضایت مردم است.
حســین اکبریان در این دیدار به تشریح خدمات آبفا در 
شهرها و روستاهای استان اصفهان پرداخت و اظهار داشت: 
در دولت سیزدهم مقرر شد در قالب طرح جهادآبرسانی طی 
سه ســال آینده ١0 هزار روستای محروم در کشور از آب 

شرب پایدار بهره مند شوند.

دیدارمدیرعامل آبفای استان 
اصفهان با آیت هللا مهدوی


