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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 نوشــهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد:  امالک متقاضیــان واقع در مرتع 
خشــکرود شــرقی پالک 2 اصلی بخش 2  قشــالقی 50 فرعی آقا/ خانم زیور 
رئیس دانایی فرزند حاج علی نســبت به ششــدانگ   یــک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت  224.08  مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  

علی ابراهیمی گت کش
 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 
زمــان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه 
تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به صورت اختصـــاصی 

منتشـر می نماید .  
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/07 نوبت دوم 1401/08/21 

 شناسه آگهی: 1398530
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی  اختصاصــی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئیــن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 

رسمی
آگهــی  موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مــورخ   140160310006007113 شــماره  رای   برابــر   :
1401/06/22 هیــأت  اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد  ثبتی شهرســتان نور تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضی به نام  حســین عابدی  نســبت به ششــدانگ یک قطعه  
زمیــن با بنای احداثی به مســاحت 377.67  متــر مربع به پالک 
158 فرعی از 15 اصلی واقع در  زرین کال علیا مازندران  بخش 
5 ثبــت نــور  محــرز گردیده اســت.   لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتــب  در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریــق روزنامه های 
سراسری و محلی آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند ، باید از تاریخ انتشار 
آگهــی تــا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند .  معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محــل نماید  و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
دوم  نوبــت   1401/08/07 اول  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

  1401/08/21
شناسه آگهی: 1399009  

علی سعادتی  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160306271002520 
هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای براتعلی 
اکبــری فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک بــاب خانه 
بــه  مســاحت 188/30 متر مربع قســمتی از پالک 
65 اصلــی  بخش 9 واقع در شــیخ صــدوق 3 پالک 
223خریداری از مالک رســمی آقای علی پور صمدی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 

529
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06

بشــیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهــی ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت  
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 10100 مــورخ 1400/10/07 کــه در هیــأت 
موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقای میالد شــاکری خلیلی فرزنــد نصراله 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 196.68 
متر مربع قســمتی از پالک 1643 فرعی از 49 اصلی به شــماره کالســه 
1400/568  واقع در اراضی خلیل شــهر بخش 17 ثبت بهشــهر  محرز 
گردیده اســت،  لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
14 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی  اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای 
مــدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهــد شــد.   تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/08/07  نوبت دوم 

1401/08/21
شناسه آگهی: 1399332

محمدمهدی قلیان  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

  آگهــی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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 مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد: امــالک متقاضیان واقــع در بخش نه ثبت 

آمل-دهستان لیتکوه
70- اصلی )قریه کاسمده و اسکومحله( 

1940 فرعی  آقای شهرام عباسی  در ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان 
احداثی به مســاحت 242.80   متر مربع  خریداری شــده بالواسطه از  حبیب اله 

شالیکار و مع الواسطه از حسن شالیکار
 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 اســت 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 ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/07 نوبت دوم 1401/08/21  

شناسه آگهی: 1400981 
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401/001103 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کاللــه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عبدالــرازق محمدی فرزند بای 
محمد بشــماره شناســنامه 5310137661 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 124.31 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 268 فرعی 
از 213-اصلی واقع در بخش 9 شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی آقای عراز 
محمــد امانجانی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/08/04 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/08/21 م-الف: 9752
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401/001055 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صالــح طغانی فرزند محمد قربان 
بشــماره شناســنامه 653 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 164.07 مترمربع مفروز و مجزا شده ازپالک 34 فرعی از 212-اصلی واقع 
در بخــش 9 شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی خانم بی بی تــاج امریان محرز 
گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند ازتاریخ 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 اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/08/04 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/08/21 م-الف: 9754
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1401/001051 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نجم الدین ممی زاده فرزند عبداله 
بشــماره شناســنامه 220 صــادره از در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی به 
مساحت 187.90 مترمربع مفروز و مجزا شده ازپالک 22 فرعی از 212-اصلی واقع در 
بخش 9 شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی آقای عبداله ممی زاده  محرز گردیده 
اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/21 

م-الف: 9756
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

اگهــی اختصاصی موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سندرسمی برابر ماده 3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف   

برابراراءصادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی تصرفات مالکانه بال معارض  خانم /اقای حسین 
تازیک  معادی بشناســنامه 2 بشماره ملی 2122171367 صادره ازگرگان فرزند محمد 
متقاضی کالسه پرونده 1401114412480000024 درششدانگ یک قطعه زمین که 
دران احداث بنا شــده اســت بمساحت 336.26 مترمربع قســمتی ازپالک 3 اصلی واقع 
دراراضی اوزینه بخــش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 فرعی از2-گرگان طبق رای صادره حکایت 
ازتصرفــات متقاضــی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتــب دردونوبت به فاصله پانزده 
اگهی میشود ازاین رواشخاصی نسبت  به رای صادره  فوق الذکر اعتراض داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا با ذکر شماره پرونده به 
این اداره تســلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی  دادخواســت خودرا به مرجع ذیصالح  قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را 

به این اداره ارایه نمایند  
تاریخ انتشارنویت اول 1401/8/4 

تاریخ انتشارنوبت دوم :8/21 /1401  
حجت اهلل تجری
 رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دوگرگان

اطالعیه
آگهی دعوت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده
کلیه سهامداران شرکت زیست فنآوران پردیس مشهد

جلســه مجمع عمومی شــرکت در ســاعت 10 صبح چهارشــنبه 2 آذر1401 در محل 
شرکت با دستورات ذیل برگزار میگردد

1-گزارش مدیرعامل
2- تصویب بودجه ساالنه 

3-انتخاب هیات مدیره و بازرسین
4-پذیره نویسی

5- بررسی و تصویب نظرات پیشنهادی اعضاء
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت زیست فناوران پردیس مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سید مصطفی جعفری سیریزی بموجب وکالتنامه شماره 
64711 مــورخ 1401/08/04 دفترخانه 290 مشــهد بوکالت از طرف آقای 
قاسم زاهدی به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اســت ســند مالکیت 96 سهم 
مشاع از سیصد سهم ششدانگ اعیان یک باب منزل مسکونی به شماره پالک 
749 فرعی از 12 اصلی  بخش 9 مشــهد، به علت نامعلوم مفقود شــده است 
، با بررســی دفتر امالک، معلوم شــد ســند مالکیت 96 ســهم از سیصد سهم 
ششدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 344/52 متر مربع به شماره پالک 
فــوق بــه نام آقای قاســم زاهدی در ذیل صفحــه – دفتر- به شــماره ثبت – 
ثبت گردیده و ســند مالکیت به شــماره 862251 ب/ 00 به شــماره شناسه 
الکترونیک 140120306271002688 صادر و تســلیم گردیده است. لذا 
به اســتناد مــاده 120 اصالحی قانــون ثبت، مراتب یک نوبــت آگهی و متذکر 
میگــردد هر کس نســبت به ملک مــورد آگهی معامله ای انجــام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا ســند معامله رســمی 
به این اداره تســلیم نمایند.بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نســبت به صدور سند مالکیت المثنی و تســلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.م/الف 358
بشیر پاشائی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

طراحی فاز یک شــبکه گازرســانی 
چابهار توســط شــرکت گاز خراسان 

انجام شد رضوی 

مدیــر عامل شــرکت گاز خراســان رضــوی از اتمام 
طراحی شــبکه گازرســانی شــهر چابهــار خبر داد و 
افزود: در ایــن مرحله 260 کیلومتر شــبکه توزیع و 

شد. خواهد  گاز  تغذیه 
مشــهد- رضــا جانگــداز، حســن افتخاری بــا اعالم 
ایــن مطلب گفت: خراســان رضوی به عنــوان معین 
از  گازرســانی اســتان سیســتان و بلوچســتان پس 
اتمام موفق پروژه گازرسانی شــهر زاهدان، مسئولیت 
طراحی و اجرای پروژه گازرسانی به شهرهای چابهار، 
کنارک، صنایع و بخشــی از روســتاهای این منطقه را 

در سه فاز بر عهده دارد.
وی افــزود: در فــاز یک این پــروژه، عملیات طراحی 
ایســتگاه ها و شــبکه شــهر چابهار با تالش کارکنان 
خدمات فنی و مهندسی شــرکت گاز خراسان رضوی 
انجام و درحال حاضر پیمان ســپاری نیز انجام شــده 

است.
بــه گفته افتخــاری،  در ایــن مرحله، یک ایســتگاه 
CGS 100000 ، چهار ایســتگاه TBS، سه ایستگاه 
CPS و حدود 260 کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع با 

پیش بینی مدت زمان دو ســاله اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی بــه موقعیت 
خــاص جغرافیایی و اقلیمــی منطقه چابهــار از نظر 
همجــواری با دریای عمان و شــرایط خاص اقتصادی 
آن اشــاره کرد و گفت: در این پــروژه مطالعات خاک 
شناســی و رعایت اســتانداردها و الزامات فنی لحاظ 

است. شده 
افتخــاری یادآور شــد: بــا تکیه بر دانــش و تخصص 
کارکنان واحد خدمات فنی و مهندســی شــرکت گاز 
خراســان رضــوی، برای اولین بار در ســطح کشــور 
هیترهاي گازي ایســتگاه هــاي CGS در این پروژه 
حذف شده و سیســتم گرمکن ورتکس تیوب به جاي 
هیترهاي گازی مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. این 
اقــدام عالوه بر صرفه جویــي اقتصادي و کاهش قابل 
توجه مصرف انرژی، موجب بهره برداري و نگهداشــت 

شد. خواهد  تاسیسات  بهتر 
گفتنی اســت؛ معاون وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت 
ملــی گاز در روزههــای 12 و 13 آبــان ماه امســال 
بــه همراه جمعی از مدیران ارشــد شــرکت ملی گاز 
و مدیــران عامل شــرکت های گاز اســتانی معین در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان حضور یافت. بازدید 
میدانی از روند اجرای طرح های گازرســانی، برگزاری 
جلســه کنترل پروژه و تاکید بر تسریع در فرآیندهای 
کاری بخشــی از برنامه های سفر دو روزه دکتر چگنی 

بود.

اخبار گزارش

مرکزی - طی نشســتی دکتر امانی و معاونین بهداشت، درمان، 
آموزش، تحقیقات، دانشجویی، توسعه، غذا و دارو و برخی دیگر از 
مدیران دانشگاه علوم پزشکی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه 
حاضر شــدند و به سواالت آنها، پاســخ دادند. دکتر امانی در ابتدا 
گریزی به آخرین وضعیت استان از لحاظ شیوع بیماری آنفلوآنزا زد 
و  گفت: شیوع آنفلوآنزا به ویژه در هفته آینده در استان ادامه دارد 

و در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد پیک دوباره 
آنفلوآنزا خواهیم بود.

وی افزود: 110 هزار مترمربع طرح خدمات درمانی در حال ساخت 
در استان وجود دارد. وی  در خصوص تامین دارو در استان مرکزی، 
تاکید کرد: استان مرکزی در حوزه دارو با کمترین مشکل مواجه 
شــد و آنتی بیوتیک نیز در سطح ملی کمبود داشته و منحصر به 

استان مرکزی نیست.
دکتر امانی در ادامه خاطرنشــان کرد: در طول کمتر از 2۴ ساعت 
2 هزار و 300 مراجعه در یکی از مراکز درمانی اســتان ثبت شده 
که اکنون به  1۷0 نفر رسیده است.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
اراک گفت: ۹۷ درصد داروهای کشــور در داخل تولید می شود و 
الزم است از شرکت های دارویی داخلی در شرایط مناسب حمایت 

به عمل آید.
وی همچنین با اشــاره به اینکه سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای 
تکمیل بیمارستان ولیعصر)عج( اراک مصوب شد، گفت: این طرح 

درمانی برای تکمیل و بهره برداری با کمبود منابع مالی مواجه نیست 
و مهمترین مشکل زمان است و برخی مشکالت در روند ساخت این 
طرح به سال های گذشته باز می گردد که واحد حقوقی و بازرسی 

در این زمینه فعال شده است.
وی در پایان با اشــاره به اینکه در حال حاضر 300 نفر در فرآیند 
تکمیلی طرح توسعه بیمارستان ولیعصر)عج( اراک همکاری دارند، 
افزود: این طرح درمانی ۸3 تا ۸۷ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و 
عمده مشکل در تکمیل این طرح، مجموعه اقدامات و فعالیت های 

ناقص پیمانکار قبلی است.
همچنین دکتر عباس مالطایفه معاون توســعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در ماه های اخیر شاهد سرعت 
خوب پیشرفت در پروژه بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( اراک 
هستیم. وی در خصوص آخرین وضعیت ساخت بیمارستان ولیعصر 
اراک گفت:  در طول دو ماه اخیر هفت درصد پیشرفت پروژه و 13 
درصد اصالحات انجام شده و در مجموعه به پیشرفتی 20 درصدی 

دست یافته ایم.
وی افزود: تمام هم و غم مجموعه دانشگاه این است که در کمترین 
زمان ممکن پروژه افتتاح شــود، اما در هر مرحله نیازمند برخی 
اصالحات هســتیم و به همین دلیل نمی توان زمان دقیقی برای 

افتتاح اعالم کرد.
وی تاکید کرد: این پروژه، متاسفانه سال های زیادی به طول کشیده 
و اتمام آن تبدیل به یک آرزو برای مردم و البته مســئوالن شده، 
که امیدواریم با تالش تصمیم گیران دانشگاه و حمایت مسئوالن 
استانی و پیگیری هایی که با مسئوالن کشوری صورت می گیرد، 

این پروژه ملی هر چه زودتر به مدار خدمت وارد شود.
دکتر مالطایفه همچنین در خصوص بیمارستان فرهنگ خسروانی 
فراهان هم گفت: این مرکز درمانی تنها مرکز درمانی استان مرکزی 
اســت که دستگاه اکســیژن ســاز ندارد که امیدواریم با حمایت 
سرپرست دانشگاه هم این خالء و هم سایر مشکالت این بیمارستان 

مرتفع گردد.
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از  آخرین وضعیت کرونا و آنفلوآنزا تا پروژه های بهداشت و درمان در نشست خبری 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک

اصفهان - معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان از واگذاری بیش از ۵0 هکتار اراضی دولتی 
استان اصفهان در راستای تامین خدمات در محدوده و حریم 

شهرها طی نیمه نخست سالجاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ 
عبدالحسین پارســایی راد معاون امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرســازی استان اصفهان اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه این اداره کل در استان اصفهان متولی واگذاری اراضی 
دولتی متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
ســازمان ملی زمین و مسکن است در سالجاری بیش از ۵0 
هکتار از اراضی دولتی در محدوده و حریم شــهرها براساس 

کاربری های مرتبط واگذار شد.  
وی افزود: این اقدام در چارچوب آئین نامه های مصوب همراه 
با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های آتی توسعه 

عمران انجام پذیرفته است.  
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان اذعان داشت: از این میزان اراضی واگذارشده بیش از 
یک هکتار با کاربری اداری و بیش از 1۷.6 هکتار با کاربری 

خدماتی بوده است.  
وی بیان داشــت: واگــذاری زمین با کاربری مســکونی بر 
اساس قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
و واگذاری اراضی با کاربری تجاری از ســال ۵۷ تا کنون از 
طریــق برگزاری مزایده عمومی بــا کاربری مصوب و قیمت 
کارشناســی روز انجام می پذیرد که در سطح استان اصفهان 
برای امسال بیش از 331 مترمربع از اراضی دولتی با کاربری 

تجــاری و بیش از 13.2 هکتار با کاربری مســکونی واگذار 
شده است.  

پارســایی راد اضافه کرد: امسال تا کنون بیش از سه هکتار 
از اراضی دولتی استان اصفهان با کاربری تاسیسات شهری، 
بیش از پنج هزار مترمربع با کاربری تجهیزات شــهری، 1.1 
هکتار با کاربری درمانی و بهداشــتی، افزون بر 13.۹ هکتار 
با کاربری صنعتی و 132 مترمربع با کاربری مذهبی واگذار 

شده است.  
وی با بیــان اینکه واگذاری اراضی بــا کاربری های عمومی 
)آموزشی، بهداشــتی، فرهنگی، ورزشــی و گردشگری( به 
دســتگاه های دولتی در صورت ارائه طــرح و اعتبار مصوب 
به قیمت دولتی انجــام می پذیرد گفت: واگذاری این اراضی 
بــه بخش خصوصی از طریق فراخوان عمومی بین دارندگان 
موافقت نامــه اصولی معتبر از دســتگاه متولــی و به قیمت 
کارشناســی روز به صــورت اجاره به شــرط تملیک انجام 

می شود.   
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان بیان داشــت: بهای زمین بــرای واگذاری به بخش 
خصوصی از طریق کارشناســان رسمی دادگستری، ارزیابی 
و سپس در کمیسیون های مربوطه به تایید نهایی می رسد.    
وی اذعان داشــت: پــس از تایید قیمت موضــوع در هیات 
نمایندگی اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان مطرح 
و در صــورت موافقت ایــن هیات، مراتــب در روزنامه های 
کثیراالنتشار و محلی جهت اطالع رسانی به متقاضیان آگهی 

می شود.  

در راستای تامین خدمات در محدوده و حریم شهرها؛
۵۰ هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان واگذار شد

همدان - مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
گفت: بیش از یک هزار و 100 برنامه فرهنگی در ســطح 
اســتانی و شهرســتانی ویژه ســی امین دوره هفته کتاب، 
کتابخوانــی و کتابدار به همت کتابخانه های عمومی برگزار 
می شــود. دکتر عاطفه زارعی با بیان اینکه 21 تا 2۷ آبان 
ماه سی امین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار است 
اظهار کــرد: اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان بیش 
از یک هزار و 100 فعالیت اعم از اســتانی، شهرســتانی و 
کتابخانه ای در هفته کتاب برگــزار می کند. روزنگار هفته 
کتــاب از نخســتین روز تا پایان هفته شــامل روز کتاب، 
دانش آموز آینــده؛ روز کتاب، خانــواده، زندگی آگاهانه؛ 
کتاب، روز دانشجو، پیشــرفت دانش بنیان نامگذاری شده 
است. روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار؛ کتاب، رسانه و زبان 
فارسی و کتاب، ناشران کتاب و صنعت نشر از دیگر عناوین 

این هفته است.  
وی با تاکید بر اینکه شــعار هفته کتاب امسال »ما همانیم 
که می خوانیم« اســت، ادامه داد: آغاز پویش اهدای کتاب، 
آغاز طرح بخشودگی دیرکرد جرایم کتاب های امانت داده 
شــد و آغاز طرح آشنایی با اندیشه های امام خمینی)ره( از 

ویژه برنامه های هفته کتاب است.  
وی از افتتاح کتابخانه بینش روستای اشترمل و بازگشایی 
کتابخانه شــهید مدنی تویســرکان در هفته کتاب امسال 
خبر داد و گفت: این کتابخانه بــا زیربنایی ۸66 مترمربع 
با بهترین تجهیرات بازسازی و مرمت شده است. کتابخانه 
فجر صالح آباد با 300 متر مربع زیربنا بازســازی شــده و 

بازگشایی مجدد می شود. همچنین عملیات اجرایی احداث 
کتابخانه های روســتای دهپیاز و روستای کوزره شهرستان 

همدان با همکاری بانک پاسگارد آغاز می شود.  
زارعــی با بیان اینکــه حضور مردم در دولــت مردمی در 
توسعه زیر ساخت ها را شــاهد هستیم به نحوی که مردم 
در بســتر تعالی اندیشه و توســعه زیر ساخت ها مشارکت 
دارند، تأکید کرد:کتابخانه روســتای عبدالرحیم با حمایت 
خیرین، اعتبارات دولتی و کمک ۵0 درصدی بنیاد علمی 

آموزشی قلم چی در دست اجراست.  
وی در ادامــه به رشــد ۵6 درصدی جذب اعضا از ســال 
گذشــته تاکنون اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش 
از 62 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی اســتان هستند. 
ایــن افراد بالغ بر ۴0 نوع خدمــات دریافت می کنند. این 
رقم پیش از همه گیری کرونا بیشتر از ۸0 هزار عضو بوده 
و تعطیلی کتابخانه ها بر ریزش اعضا تاثیر گذاشته است.  

زارعی به حوزه اهدای کتاب پرداخت و خاطرنشــان کرد: 
حدود ۷00 هزار نسخه کتاب از ابتدای شروع طرح اهدای 
کتاب تاکنون به مجموعه کتابخانه های عمومی اهدا شــده 
که نشــان دهنده نقش مردم در تامیــن منابع اطالعاتی 

است.  
وی در پایان با تاکید بر اعتبار جذب شــده از سفر رئیس 
جمهور به همدان افزود: اعتباری معادل ۷00 میلیارد ریال 
جذب شــده که با تخصیص این میزان اعتبار پروژه هایی با 
پیشرفت ۵0 درصدی همچون کتابخانه استاندارد اسدآباد 

و کتابخانه مرکزی همدان تکمیل می شود .

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان: 
11۰۰ برنامه فرهنگی در هفته کتاب برگزار می شود


