استقرار نیروهای اورژانس در معابر پرتردد تهران در پی آلودگی هوا
دکتر یحیی صالح طبری سرپرست مرکز اورژانس تهران گفت :با توجه به میزان آلودگی هوای شهر تهران ناوگان مرکز اورژانس تهران در میادین اصلی شهر مستقر شد .طبری این
مناطق را میدان آزادی ،میدان خراسان ،میدان ولیعصر ،میدان حضرت عبدالعظیم(ع) ،میدان انقالب ،میدان فردوسی ،میدان محمدی ،میدان گمرک ،میدان شهدا ،میدان بهارستان،
میدان تجریش ،میدان ونک ،صادقیه ،افسریه و دیگر نقاط پرتردد شهر تهران عنوان و بیان کرد :هماکنون چهار دستگاه اتوبوس آمبوالنس 11 ،دستگاه آمبوالنس و  17دستگاه
موتورالنس در مناطق مورد نظر مستقر شدند .سرپرست مرکز اورژانس تهران توضیح داد :شهروندان باید در صورت احساس تنگی نفس در دو بینی ،سردرد ،سرگیجه ،تهوع و ...به
عوامل اورژانس مراجعه کنند تا به مشکل آنها رسیدگی و اقدامات الزم انجام شود ،همچنین در صورت نیاز به خدمات بیشتر ،عوامل اورژانس شهروندان را به مراکز درمانی انتقال
میدهند .طبری افزود :استقرارهای اورژانس از ساعت  9صبح آغاز شده و تا ساعت  8شب ادامه خواهد داشت.

انجام ساالنه  ۲میلیارد آزمایش در کشور
نشســت مطبوعاتــی انجمــن دکتــرای علــوم
آزمایشــگاهی تشــخیص طبــی ایــران بــا موضــوع
چالشهــای حــذف ارز دولتــی تجهیزات آزمایشــگاهی
برگــزار شــد.
محمــد صاحبالزمانــی ،عضــو هیئــت مدیــره انجمــن
دکتــرای علــوم آزمایشــگاهی تشــخیص طبــی ایــران
در نشســت خبــری امــروز ایــن انجمــن بــا بیــان اینکه
درآمــد ناخالــص ملــی در هــر ســال پیشبینــی و
بودجهبنــدی بــر آن اســاس انجــام میشــود ،اظهــار
داشــت :تــا دو ســال پیــش ســرانه ســامت در کشــور
مــا  5تــا  6درصــد بــوده اســت .امســال ایــن ســرانه
حــدود  7.8درصــد اســت و نســبت بــه ســرانههای
ت چــرا کــه ســرانه
دیگــر خــوب دیــده نشــده اســ 
ســامت در کشــورهای همســایه  15تــا  18درصــد
و در کشــورهای در حــال توســعه  25درصــد اســت.
بــه گفتــه وی ،ســرانه ســامت ارتبــاط مســتقیمی
بــا در آمــد ناخالــص ملــی دارد و انتظــار مــیرود
سیاس ـتگذاران توجــه بیشــتری بــه افزایــش ســرانه
ســامت ،تعییــن تعرفــه واقعــی آزمایشــگاهها داشــته
باشــند.
وی ادامــه داد :تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی باید
تهیــه و تأمیــن شــوند ،در این صــورت آزمایشــگاههای
کوچــک مجبــور بــه تعطیلــی هســتند تنهــا راه ایــن
اســت کــه دولــت در ســرانهها تجدیدنظــر کنــد و
ســرانه ســامت را در اولویــت اول خــود قــرار دهــد.
نظــارت کافــی از ســوی وزارت بهداشــت بــر تخصیص
ارز دولتــی بــه شــرکتها وجــود نداشــته اســت و بایــد
در صــورت افزایــش ســرانه ســامت ،نظــارت زیــادی
از ســوی وزارت بهداشــت بــر ایــن تقســیم ارز صــورت
بگیر د .
صاحبالزمانــی بــا بیــان اینکــه اگــر ارز ترجیحــی
حــذف شــود بایــد دولــت یارانــهای بدهــد تــا
آزمایشــگاهها بتواننــد بــه فعالیــت مطلــوب خــود
ادامــه دهنــد زیــرا  80تــا  90درصــد تجهیــزات
آزمایشــگاهی از جملــه مــواد اولیــه و کیتهــا وارداتــی
اســت کــه نیــاز بــه ارز دارد.
وی بیــان داشــت :اداره کل آزمایشــگاه مرجع ســامت
ک تشــکیالت ســتادی اســت
وزارت بهداشــت یــ 
کــه شــرح وظایــف مشــخص دارد و میتوانــد بــر

تجهیــزات پزشــکی نظــارت کنــد امــا ایــن وظیفــه بــه
اداره کل تجهیــزات پزشــکی محول شــده که ایــن اداره
بــه هیــچ وجــه پاســخگوی آزمایشــگاهها نیسـت .ایــن
در حالــی اســت کــه بیــش از  5هــزار آزمایشــگاه در
کشــور وجــود دارد و  70درصــد خدمــات تشــخیصی از
ســوی آنهــا ارائــه میشــود.
نیــاز بــه  5500میلیــارد تومــان بودجــه برای حــذف ارز
دولتــی تجهیزات
در ادامــه ایــن نشســت خبــری ،کمالالدیــن باقــری،
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن دربــاره تبعــات حــذف
ارز  4200تومانــی از تجهیــزات آزمایشــگاهی گفــت :در
جلسـهای کــه بــا اداره کل تجهیزات پزشــکی داشــتیم
اعــام شــد کــه اگــر ارز دولتی تجهیــزات آزمایشــگاهی
حــذف شــود 5500میلیــارد تومــان بودجــه اضافهتــر
نیــاز داریــم کــه تجهیزاتــی کــه در حــال حاضــر وارد
میشــود را وارد کنیــم ،در واقــع مــا بــا یــک کســری
بودجــه  5500میلیــارد تومانــی مواجــه خواهیــم شــد.
وی افــزود :ایــن هزینــه در ابتــدا بــه شــرکتهای
وارداتــی فشــار وارد میکنــد و ایــن شــرکتها نیــز
قیمــت کاالهــا را افزایــش خواهنــد داد و ایــن افزایــش
قیمــت نیــز بــه مــردم تحمیــل میشــود؛ پیشبینــی
میشــود کــه در صــورت حــذف ارز دولتــی300 ،
درصــد بــه هزینههــای آزمایشــگاهی اضافــه شــود.
وی ادامــه داد :راهــکار ایــن اســت کــه در صــورت
حــذف ارز ترجیحــی ،دولــت افزایــش درآمــد حاصــل
از حــذف ارز دولتــی را بــه بخــش درمــان تزریــق کنــد
تــا افزایش تعرفــه در بخش آزمایشــگاهی پوشــش داده
شــود زیــرا مــردم متحمــل هزینههــای بســیار زیــادی
خواهنــد شـد .حــذف ارز دولتــی تــورم بیشــتری را بــه
بخــش درمــان اضافــه خواهــد کــرد .تبعاتــی از جملــه
کمبــود برخــی کیتهــا در ابتــدا بــه وجــود خواهــد
آمــد کــه باعــث افزایــش قیمتهــا و نابســامانی در
اقتصــاد در حــوزه آزمایشــگاهی خواهــد شــد .انجــام
ســاالنه  2میلیــارد تســت در آزمایشــگاهها در ادامــه
غالمرضــا حمزهلــو ،مســئول بخــش کنتــرل کیغیــت
خارجــی ایــن انجمــن ،بــا بیــان اینکــه نوســانات نــرخ
ارز تاثیــر زیــادی در حــوزه آزمایشــگاهی دارد ،تصریــح
کــرد :کیتهــا عمومــاً از منابــع خارجــی تامیــن
میشــود و قطعــا تغییــرات نــرخ ارز بــر آنهــا اثرگــذار

آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت دوم
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در
هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر
گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه بندپی پالک  -4اصلی بخش  2قشالقی
 1624فرعي بنام آقای نصراله مرادی پینوندی فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت  864/85مترمربع
خريداري بدون واسطه يا با واسطه از یوسف یعقوبی .
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو
نوبت به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در
صورتيکه اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم
دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده
 13آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي
تحديد حدود ،مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد
سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1224577 :
 شناسه چاپ1331633 :تاريخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
 شناسه چاپ1331634 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت دوم
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در
هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر
گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه بندپی پالک  -4اصلی بخش  2قشالقی
 174فرعي بنام آقای علیرضا موالئی فرزند غالمحسین و علی خواجه مبارکه فرزند بهرام حصه هرکدام مشاعا و بالسویه به میزان  3دانگ مشاع از
ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت  2454/78مترمربع تحت پالک اعیان  174فرعی خريداري بدون واسطه يا با واسطه از مهرداد و مسعود و
مریم شهرت همگی اسالمی وراث مرحوم نیما سهراب زاده.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو
نوبت به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در
صورتيکه اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم
دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده
 13آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي
تحديد حدود ،مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد
سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1223046 :
 شناسه چاپ1329643 :تاريخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
 شناسه چاپ1329644 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت دوم
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در
هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر
گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده سفلی پالک  -8اصلی بخش  3قشالقی
 436فرعي بنام آقای زین العابدین الهی نژاد فرزند مهدی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی (با کاربری زراعی) به مساحت
 251مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از مسعود غیاثوند.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو
نوبت به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در
صورتيکه اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم
دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده
 13آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي
تحديد حدود ،مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد
سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1222592 :
تاريخ انتشار نوبت اول  - 1400/08/29 :شناسه چاپ1329051 :
تاريخ انتشار نوبت دوم - 1400/09/13 :شناسه چاپ1329052 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت دوم
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در
هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر
گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده سفلی پالک  -8اصلی بخش  3قشالقی
 439فرعي بنام خانم شراره دهقانی چم پیری فرزند علی یار نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی (با کاربری زراعی  /باغ) به
مساحت  999/80مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از عبدالحسین عبداله نژاد.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو
نوبت به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در
صورتيکه اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم
دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده
 13آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي
تحديد حدود ،مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد
سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1223793 :
شناسه چاپ1320515 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
 شناسه چاپ1320516 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت دوم
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در هيات
موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر گرديده جهت
اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه آزاد برده پالک  -13اصلی بخش یک قشالقی
 44فرعي بنام آقای قنبر افشار کندسرک فرزند حسین نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت  137/02مترمربع خريداري
بدون واسطه يا با واسطه از حشمت افشار .لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13
آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو نوبت به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار
آگهي  ،راي هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر
ماده  13آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي
تحديد حدود ،مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد
سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1224595 :
شناسه چاپ1331677 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
شناسه چاپ1331678 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

اســت .بســیاری از ایــن مــواد و کیتهــا بــه موقــع
تهیــه نمیشــود و اگــر بشــود نیــز محدودیــت در
تامیــن آنهــا از برندهــای خــوب وجــود دارد و بســیاری
از تشــخیصها و درمانهــا و پیشــگیری از بیماریهــا،
وابســته بــه خدمــات آزمایشــگاهی اســت.
وی افــزود :حــدودا  2میلیــارد تســت در ســال در
آزمایشــگاهها انجــام میشــود و مهــم اســت بــه ایــن
توجــه کنیــم کــه تغییــرات نــرخ ارز بــدون حمایــت از
مــردم آنهــا را در دسترســی بــه ایــن خدمــات دچــار
مشــکل خواهــد کــرد زیــرا بیــش از  80درصــد تعرفــه
آزمایشهــا در بخــش خصوصــی توســط مــردم
پرداخــت میشــود و هرگونــه تغییــر در نظــام تعرفـهای
اگــر همــراه بــا پوشــش بیمــهای نباشــد ،بــار مالــی
مــردم را زیــاد خواهــد کــرد و درنهایــت ایــن بیمــاران
هســتند کــه از ایــن موضــوع متضــرر خواهنــد شــد.
حمزهلــو در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار تســنیم
مبنــی بــر بــروز قاچــاق معکــوس تجهیــزات پزشــکی
بــه علــت تخصیــص ارز دولتــی و چرایــی عــدم
اســتفاده از ســامانه تیتــک بــرای جلوگیــری از
قاچــاق ایــن اقــام ،اظهــار داشــت :ســامانه تیتــک
در آزمایشــگاهها مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه امــا در
حــال حاضــر شــرکتهایی کــه در حــال اســتفاده از
ارز حمایتــی هســتند رصــد میشــوند تــا ایــن اقــام
بــه مصرفکننــده واقعــی برســد؛ مســئولیت نظــارت بر
ایــن امــر ،بــر عهــده اداره کل تجهیزات پزشــکی اســت.
وی افــزود :مشــکل عمــدهای کــه داریــم ایــن اســت
کــه شــرکتهای وارد یــا تولیدکننــده قیمتــی را
بــرای محصــول تعییــن میکنــد امــا مــا در طــول
ســال چندیــن بــار شــاهد افزایــش قیمــت تجهیــزات
هســتیم و شــرکتها بــار مالــی را بــه آزمایشــگاهها
منتقــل میکننــد و ایــن در حالــی اســت کــه تعرفــه
آزمایشــگاهها یکبــار در ســال تعییــن مــی شــود؛
علــت ایــن اســت کــه برخــی از شــرکتها ســودجویانه
بــه قضیــه نــگاه میکننــد کــه باعــث تحمیــل
هزینههــا بــه مــردم میشــود .باقــری نیــز در ادامــه
اظهــار داشــت :اداره کل تجهیــزات پزشــکی ســامانه
جداگان ـهای بــرای رصــد واحدهــای آزمایشــگاهی دارد
و بــرای هــر محصــول کــد  IRCتعلــق میگیــرد و
هــر شــرکتی کــه پروفرمــا ثبــت میکنــد ملــزم اســت
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تعهد وزیر بهداشت برای اجرای سریعتر آییننامه
کــه مــوارد وارداتــی را در آن ثبــت کنــد و کدهایــی را نیــز
بــه آزمایشــگاهها دادهانــد کــه اگــر مشــکلی در توزیــع
کیتهــا باشــد آن را پیگیــری میکننــد .باقــری گفــت:
بــا ایــن وجــود برخــی از همــکاران مــا در آزمایشــگاهها
درخواســت کیــت بــه شــرکتها میدهنــد و در ایــن
ســامانه ثبــت شــده اســت کــه کــدام شــرکت آن کیــت
را دارد؛ امــا شــرکت مذکــور کیــت را بــه آنهــا نمیدهــد
و بــه برخــی از آزمایشــگاههای دیگــر داده میشــود؛
آزمایشــگاهها ایــن شــکایات را در اداره کل تجهیــزات
پزشــکی ســازمان غــذا و دارو ثبــت میکنــد امــا از ســوی
اداره کل جــواب داده نمیشــود و ایــن گالیــه وجــود دارد.
 50درصــد قیمــت تمــام شــده در آزمایشهــا مربــوط بــه
مــواد مصرفی اســت
علــی شــیرین ،عضــو هیئــت مدیــره انجمــن دکتــرای
علــوم آزمایشــگاهی تشــخیص طبــی ایــران با بیــان اینکه
حــدود  50درصــد قیمــت تمــام شــده در آزمایشهــا
مربــوط بــه مــواد مصرفــی اســت ،هشــدار داد :اگــر افزایش
قیمــت مــواد مصرفــی رخ دهــد هزینههــای تشــخیصی
بــاال خواهــد رفــت .وقتــی قیمــت یــک کیــت بــاال بــرود
مطمئن ـاً بــر دسترســی مــردم بــه خدمــات تشــخیصی
تاثیــر میگــذارد ،بــه ایــن معنــا کــه در آزمایشــگاههای
کوچــک و متوســط اگــر مــواد مصرفــی گــران شــود آن
آزمایشــگاهها باالجبــار برخــی آزمایشهــا را از خدمــات
خــود خــارج میکننــد و بــه تبــع آن ،دسترســی مــردم به
مــوار تشــخیصی مختــل میشــود .بایــد در تمــام مناطــق
مــردم به خدمات آزمایشــگاهی دسترســی داشــته باشــند
و وابســتگی مــا بــه مــواد مصرفــی بیــش از حرف پزشــکی
دیگــر اســت .وی ضعــف نظارتــی در حــوزه تجهیــزات
آزمایشــگاهی را از دیگــر چالشهــا مطــرح و عنــوان کــرد:
نظــارت بــر تجهیــزات پزشــکی ضعیــف اســت در حالــی
کــه ســازمان نظــام پزشــکی و انجمــن علوم آزمایشــگاهی
بدنــه کارشناســی قــوی دارد و میتوانــد در نظــارت نقــش
مهمــی داشــته باشـد .وی ضمن درخواســت از مســئولین
بــرای مشــارکت دادن تمــام ذینفعــان در تعییــن قیمــت
تمــام شــده بــرای مــواد و اقــام مصرفــی آزمایشــگاهی
تصریــح کــرد :مــا نمیتوانیــم از مــواد مصرفــی نامرغــوب
اســتفاده کنیــم زیــرا فرآینــد کنتــرل کیفــی زیــر نظــر
کارشناســان آزمایشــگاهها و وزارت بهداشــت انجــام
میشــود.

آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت دوم
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در هيات
موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر گرديده جهت
اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه وازیوار پالک  -22اصلی بخش  5قشالقی
 375فرعي بنام خانم شراره عزیزی فرزند احمد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی (با کاربری زراعی  /باغ) به مساحت 1260/86
مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از امید عزیزی و پروین رضوی.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو نوبت
به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در صورتيکه
اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه
عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه
است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده  13آئين نامه مذکور در مورد
قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود ،مراتب را در اولين
آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي
تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1225238 :
شناسه چاپ1332494 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
شناسه چاپ1332495 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون و ماده  13آئین نامه
قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخهای مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.
امالک متقاضیان واقع در قریه حوض کتی پالک  -11اصلی بخش  3قشالقی
 758فرعي بنام آقای مرتضی محمدخانی فرزند محمد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی (با کاربری باغات) به مساحت 202
مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از معصومه نعیمائی روحانی.
ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1400/10/04لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در
محل وقوع ملک حضور بهم رسانند .بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده  15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و  86آئین نامه قانون ثبت ظرف
مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند .در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده
قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
 شناسه چاپ1340536 : شناسه آگهی1231434 :تاریخ انتشار1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت اول
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در هيات
موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر گرديده جهت
اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه حوض کتی پالک  -11اصلی بخش  3قشالقی
 758فرعي بنام آقای مرتضی محمدخانی فرزند محمد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی (با کاربری باغات) به مساحت 202
مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از معصومه نعیمائی روحانی.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو نوبت
به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در صورتيکه
اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه
عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه
است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده  13آئين نامه مذکور در مورد
قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود ،مراتب را در اولين
آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي
تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1231432 :
تاريخ انتشار نوبت اول  - 1400/09/13 :شناسه چاپ1340533 :
 شناسه چاپ1340534 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/27 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت اول
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در هيات
موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر گرديده جهت
اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه بازیارکال پالک  -12اصلی بخش  5قشالقی
 110فرعي بنام آقای شهاب واحدی فرزند سهراب و ارشیا نوری بهادری حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ يک
قطعه زمين با بنای احداثی (با کاربری زراعی  /باغ) به مساحت  295/80مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از تقی ماالمیری.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو نوبت
به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در صورتيکه
اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه
عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه
است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده  13آئين نامه مذکور در مورد
قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود ،مراتب را در اولين
آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي
تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1231290 :
تاريخ انتشار نوبت اول  - 1400/09/13 :شناسه چاپ1340325 :
 شناسه چاپ1340326 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/27 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت اول
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در
هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر
گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه خیرودکنار پالک  -38اصلی بخش  2قشالقی
 794فرعي بنام آقا  /خانم جهانفر شرج خیری فرزند علی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی (با کاربری مسکونی و تجاری)
به مساحت  732/56مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از علی شرج خیری.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو
نوبت به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا
در صورتيکه اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه
عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
بديهي است برابر ماده  13آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس
از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود ،مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به
امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي:
1231457
 شناسه چاپ1340573 :تاريخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
 شناسه چاپ1340574 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

ضدانحصاری «مجوز تاسیس داروخانه»

جلســه  ۹آذر  ۱۴۰۰بــا دعــوت رئیــس کمیســیون
اصــل  ۹۰از وزیــر بهداشــت بابــت ارائــه توضیحــات
دربــاره اجرایــی نشــدن آئیننامــه تاســیس و اداره
داروخانههــا و مســئله کمبــود پزشــک برگــزار شــد.
جلســه  9آذر  1400بــا دعــوت رئیــس کمیســیون
اصــل  90از وزیــر بهداشــت بابــت ارائــه توضیحــات
پیرامــون اجرایــی نشــدن آئیننامــه تاســیس و اداره
داروخانههــا و مســئله کمبــود پزشــک برگــزار شــد.
در ایــن جلســه اعضــای کمیســیون اصــل 90
از جملــه شــجاعی ،نبویــان ،پژمانفــر ،میرســلیم،
خضریــان ،عیــن اللهــی ،وزیــر بهداشــت ،دارایــی
رئیــس ســازمان غــذاودارو ،معــاون آموزشــی وزارت
بهداشــت ،رئیــس ســازمان ســنجش پزشــکی و
چنــد تــن از کارشناســان حــوزه ســامت برگــزار
شــد.درباره مســئله عملکــرد وزارت بهداشــت در
زمینــه اجــرای قوانیــن جلس ـهای بــا حضــور وزیــر
بهداشــت در کمیســیون اصــل  90برگــزار شــد؛ در
ایــن جلســه بــه عملکــرد ضعیــف وزارت بهداشــت
در زمینــه اجــرای آییننامــه ضــد انحصــاری
داروخانــه نیــز اشــاره شــد کــه بــا وجــود ارســال
آییننامــه جدیــد داروخانــه از خــرداد مــاه ،1400
تقریبــا تعــداد بســیار کمــی مجــوز جدیــد داروخانه
از طــرف دانشــگاههای علــو م پزشــکی صــادر شــده
اســت و همچنــان انحصــار موجــود در ایــن بخــش
نیــز ادامــه پیــدا کــرده اســت.در تشــریح گــزارش
ضعــف عملکــرد وزارت بهداشــت در اجرایــی شــدن
آئیننامــه داروخانــه بیــان شــد:با وجــود اینکــه
مســئله آییننامــه جدیــد داروخانــه در دولــت قبــل
در نهــم خــرداد مــاه تهیــه شــد ،متاســفانه در ایــن
زمینــه بــا وجــود رای دیــوان عدالــت اداری و تاکیــد
نماینــدگان مجلــس بــر اجــرای آییننامــه جدیــد
داروخانــه ،آمــار منتشــره از افزایــش صــدور مجــوز
داروخانههــا حکایــت نــدارد و در ایــن زمینــه نیــز
عملکــرد ضعیــف وزارت بهداشــت کامــا مشــهود
اســت.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه
خــود داروخانــه نــدارد و قصــد اجــرای دقیــق ایــن
آئیــن نامــه را دارد ،آمــار تعــداد موافقتهــای اصولــی
صــادر شــده را ارئــه کــرد کــه طبــق آن حــدود 400
موافقــت اصولــی در سراســر کشــور صــادر شــده
اســت.وزیر بهداشــت پــس از پایــان جلســه گفــت:
در رابطــه بــا آییننامــه جدیــد تاســیس داروخانــه
نیــز در جلســه بــا کمیســیون اصــل نــود صحبــت
شــد و ایــن آییــن نامــه در خــرداد مــاه ســال جــاری
بــه دانشــگاهها ابــاغ شــده اســت .هــر چنــد در
اجــرای ایــن آییننامــه اشــکاالتی وجــود داشــت کــه
خوشــبختانه ایــن ایــرادات برطــرف شــده و انتظــار
مـیرود بــه زودی آییــن نامــه مــورد اشــاره بــه مرحله
اجــرا در بیایــد.در نهایــت حجــت االســام شــجاعی
یــادآور شــد :بــا توجــه بــه متمایــل نبــودن بدنــه
وزارتخانــه بــرای اجــرای آئیننامــه داروخانههــا ،اگــر
هــر گونه سســتی و تشــکیک نظــر در بین مســئوالن
باالدســت وزارتخانــه نمایــان شــود ،موانــع اجرایــی
چنــد برابــر خواهــد شــد.رئیس کمیســیون اصــل نود
در اخبــار ســاعت  21شــب گذشــته نیــز بــه ایــن
جلســه پرداخــت و گفــت :متاســفانه آییننامــه قبلــی
داروخانههــا محدودیتهــای جــدی داشــت و باعــث
ایجــاد انحصــار در صــدور مجــوز داروخانــه ایجــاد
شــده بــود و پــس از پیگیریهــای فــراوان باالخــره
آییننامــه جدیــد مجــوز داروخانــه در خــرداد مــاه
تصویــب شــد کــه ایــن انحصــار را برطــرف میکــرد
امــا ظــرف ایــن چنــد مــاه متاســفانه مقاومتهــای
جــدی در اجــرا ایجــاد شــده بــود کــه موجــب شــده
بــود در برخــی اســتانها و دانشــگاههای علــوم
پزشــکی ایــن آییننامــه ضدانحصــاری اجرایی نشــود
و وزیــر بهداشــت در جلســه امــروز تعهــد دادنــد کــه
هــر مانعــی در اجــرای ایــن آییننامــه وجــود داشــته
باشــد ،ســریعا حــل شــود و در زمینــه ایجــاد اشــتغال
و توســعه کس ـبوکار در ایــن بخــش فراهــم شــود.

آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت اول
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در هيات
موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر گرديده جهت
اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک  -58اصلی بخش  6قشالقی
 758فرعي بنام آقای محسن آتش پنجه فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت  1431/2مترمربع
خريداري بدون واسطه يا با واسطه از قمربانو سعدی.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو نوبت
به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در صورتيکه
اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه
عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه
است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده  13آئين نامه مذکور در مورد
قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود ،مراتب را در اولين
آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي
تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1231633 :
تاريخ انتشار نوبت اول  - 1400/08/29 :شناسه چاپ1340840 :
 شناسه چاپ1340841 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت اول
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در هيات
موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر گرديده جهت
اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه بنجکول پالک  -8اصلی بخش  5قشالقی
 180فرعي بنام خانم خدیجه نایبی بغدادآباد فرزند حسین و آقای حسین دهقانی بغدادآباد فرزند رضا حصه هر کدام مشاعا و بالسویه سه دانگ مشاع از ششدانگ
يک قطعه زمين با بنای احداثی (با کاربری مسکونی و قسمتی کاربری پارک) به مساحت  238مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از حسن کوزه گر.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو نوبت
به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در صورتيکه
اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه
عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه
است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده  13آئين نامه مذکور در مورد
قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود ،مراتب را در اولين
آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي
تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1231659 :
تاريخ انتشار نوبت اول  - 1400/08/29 :شناسه چاپ1340881 :
 شناسه چاپ1340882 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت اول
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در هيات
موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر گرديده جهت
اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پالک  -28اصلی بخش  2قشالقی
 1093فرعي بنام آقای محمود حسین پور دستک فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 268/04
مترمربع خريداري بدون واسطه يا با واسطه از محمدعلی حسن پور.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو نوبت
به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در صورتيکه
اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه
عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه
است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده  13آئين نامه مذکور در مورد
قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود ،مراتب را در اولين
آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي
تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1233760 :
تاريخ انتشار نوبت اول  - 1400/08/29 :شناسه چاپ1343482 :
 شناسه چاپ1343483 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نوشهر نوبت اول
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضياني که در
هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نوشهر مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و راي الزم صادر
گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه موسی آباد پالک  -34اصلی بخش  2قشالقی
 1765فرعي بنام آقای سیدرضا اسدی فرزند حسن نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت  212/62مترمربع
خريداري بدون واسطه يا با واسطه از بنیاد مستضعفان.
لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو
نوبت به فاصله  15روز از طريق اين روزنامه محلي  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهي  ،راي هيات الصاق تا در
صورتيکه اشخاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم
دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهي است برابر ماده
 13آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي
تحديد حدود ،مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد
سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي تحدبد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد .شناسه آگهي1233390 :
 شناسه چاپ1342934 :تاريخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
 شناسه چاپ1342935 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/13 :
صفر رضوانی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائمشهر نوبت اول
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ، 1390/9/20امالک متقاضیانی که در
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائمشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان معرز و رای الزم صادر
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه پرچیکال پالک  61اصلی بخش 16
 2240فرعی بنام آقای کاظم عابدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  584.20مترمربع
خریداری مع الواسطه از خانمها نورجهان و فاطمه و سکینه عباسپور کاسگری مالک رسمی .
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو
نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهها عالوه بر انتشار آگهی  ،رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به 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 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده
 13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی 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 آگهی تحدبد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .شناسه آگهی1233287 :
 شناسه چاپ1342743 :تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/13 :
 شناسه چاپ1342744 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/27 :
رحمت سلمانی قادیکالیی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

