
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|   شنبه|25 تیر 1401|شماره 5909| 

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013004607 مــورخ 1401/03/25  هیــات 
قانــون تعییــن تکلیف موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد 
ثبتی چمســتان مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی 
آقای/ خانم حســین شعائی فرزند غالم عباس  نسبت به ششدانگ   یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 300.38 مترمربع  به شماره پالک 
304 فرعــی از 8 اصلــی واقع در قریه ســالده علیا  بخش 11 خریداری 
شده از آقای/ خانم عمران قاسمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف 
یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل 
نگــردد یــا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .   تاریخ انتشــار 

نوبت اول 1401/04/25 نوبت دوم 1401/05/08
شناسه آگهی: 1350143 

عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

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

 نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع در قریه   علی آباد 
میر   پالک 33 اصلی بخش 2 قشــالقی 2673 فرعی آقا/ خانم  مهین فخریلو  
فرزنــد غالمعلی نســبت به ششــدانگ  یک قطعــه زمین با بنــای احداثی به 
مساحت 526.88  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  مظفر کرمی
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار 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 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .     تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/04/25 

نوبت دوم 1401/05/08  
شناسه آگهی: 1350470

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیــرو آگهی 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 
در قریــه   علــی آبــاد میــر   پــالک 33 اصلی بخش 2 قشــالقی 
2673 فرعی آقا/ خانم  مهین فخریلو  فرزند غالمعلی نســبت به 
ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 526.88  

مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  مظفر کرمی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/05/18 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشار :  1401/04/25  
شناسه آگهی: 1350473

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

متن آگهی 
نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضــوع ماده یــک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی مــی گردد: امالک متقاضیان واقــع در بخش دو ثبت 

آمل-دهستان دابو 110- اصلی )قریه شانه بند سفلی( 
40 فرعــی  دولــت جمهوری اســالمی ایران بــه نمایندگی دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران خانه بهداشت روستای شانه بند 
ســفلی  در ششدانگ یک قطعه زمین با  ســاختمان احداثی با کاربری بهداشتی 
که هجده ســیر مشــاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است  به مساحت 
2753   متــر مربع  خریداری شــده بالواســطه از  ابراهیم فالحیــان و روح اله 

رمضانی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده 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 تسلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات 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 ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی 
تحدیــد حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید .  تاریخ انتشــار نوبت 

اول 1401/04/25 نوبت دوم 1401/05/08   شناسه آگهی: 1347973
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

 نظر به دستور 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 شــرح ذیــل آگهی می گردد:  امالک متقاضیــان واقع در قریه   حوض 
کتــی   پــالک 11 اصلــی بخش 3 قشــالقی 802 فرعی آقا/ خانــم  رضا فاضل  
فرزند مهدی نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
238.45  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  حمیدرضا بالی مقدس
 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 1401/04/25 نوبت دوم 1401/05/08  

شناسه آگهی: 1346328
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 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 
بــه عمل خواهــد آمد:  امالک متقاضیان واقــع در قریه   حوض کتی   
پالک 11 اصلی بخش 3 قشــالقی 802 فرعی آقا/ خانم  رضا فاضل  
فرزند مهدی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 238.45  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  

حمیدرضا بالی مقدس
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/05/18 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکیــن امالک مجاور و صاحبان حقــوق 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 
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آگهــی  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 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد:  امــالک متقاضیان واقــع در قریه   کدیر   
پــالک 15 اصلی بخــش 5 ییالقی 163 فرعی آقا/ خانم  شــاهین موســی زاده  
فرزند گداعلی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنــای احداثی)کاربری 
زراعی( به مساحت 708  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  محمد 

ابراهیم درویش
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده 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 تسلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات 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 ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 
تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .     تاریخ انتشار نوبت 
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آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیــرو آگهــی قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانــون و مــاده 13 آیین نامه قانــون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد:  امالک متقاضیان واقع در 
قریــه   کدیر   پــالک 15 اصلی بخش 5 ییالقــی 163 فرعی آقا/ 
خانم  شــاهین موســی زاده  فرزند گداعلی نســبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با بنای احداثی)کاربری زراعی( به مســاحت 708  
مترمربــع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  محمد ابراهیم 

درویش
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/05/18 ، لــذا 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 متقاضــی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا بــا حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند به 
استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت 
ظــرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست 
بــه مرجع قضایی نمایند در غیر این صــورت 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 
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بخش پالکت فرزیس در پایگاه  انتقال 
خون شاهرودراه اندازی شد   

اولین اهدای پالکت به روش آفرزیس در پایگاه انتقال خون 
شاهرود انجام شد  .

شاهرود-خبرنگار سیاســت روز- دکترمسعودعامری رئیس 
پایگاه انتقال خون شاهرود، در حاشیه افتتاح آزمایشی اولین 
دستگاه پالکت فرزیس اظهار کرد: تاکنون در این شهرستان  
اهداکنندگان می توانســتند فقط جهت اهدای خون کامل 
به این مرکزمراجعه نمایند که با پیگیری های انجام شــده و 
حمایت مدیرکل انتقال خون اســتان سمنان، یک دستگاه 
پالکت فرزیس به این شهرســتان اختصاص وسپس نصب و 
راه انــدازی گردید تا از این پس اهداکنندگان بتوانند در کنار 
اهدای خون کامل و در زمانی که بیماران به این فرآورده خونی 
نیازمند هستند با استفاده از این دستگاه فرآورده پالکت تهیه 
وجهت درمان بیماران، در اختیار مراکز درمانی قرارگیرد. وی 
افزود: باتوجه به راه اندازی بخش جراحی قلب و بخش کمو 
تراپی)شیمی درمانی( در شهرســتان وافزایش نیاز به خون 
وفراورده های خونی مثل پالکت، از همشهریان عزیز دعوت 
می شود بیشتر از قبل جهت اهدای خون و پالکت به این مرکز 
مراجعه، ومارا درتامین خون مورد نیاز این عزیزان یاری نمایند

رشد ۷۹ درصدی ترانزیت خودرو از 
بندرخرمشهر 

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشــهر از رشد ۷۹ودرصدی 
ترانزیت خودرو و افزایــش ۵۶ درصدی واردات کاال در بندر 

خرمشهر خبر داد.
 نوراله اسعدی در تشریح عملکرد سه ماهه نخست سال جاری 
در  بندر خرمشهر اظهار داشت: تخلیه کاال در بندر خرمشهر 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  از رشد ۵۸ درصدی کاال 

و ۷۹ درصدی ترانزیت خودرو  برخوردار است.
وی  در خصــوص حمل و نقل کانتینــری، تصریح کرد: از 
  TEU ابتدای ســال جاری عملیات تخلیه کاالی کانتینری
بندر خرمشــهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴ 

درصدی را تجربه کرده است.
اســعدی در ادامه خاطر نشــان کرد: بندر خرمشهر در حال 
حاضر مناسب ترین گزینه برای ترانزیت کاال به کشور عراق 
به شمار می رود و طی۳ ماهه امسال ترانزیت خودرو از طریق 
بندر خرمشهر  نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹ درصد 

افزایش داشته است.
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر افزود: در این مدت بیش 
از ۲۷۸ فروند شناورغیرکانتینری باالی هزار و  زیر هزار تن به  
بندر خرمشهر تردد داشته است که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته رشد ۷درصدی را نشان می دهد.
بندرخرمشــهر با برخورداری از۲۰ پست اسکله،۲۳۰ هکتار 
وســعت و با استفاده از پتانسیل منطقه تجاری صنعتی آزاد 
اروند و بهره مندی از مزایا و معافیت های منحصر به فرد در 
منطقه، آمادگی الزم برای ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران 
و خطوط مختلف کشتیرانی را داراست.خبرنگار سیده شیال 

رمضانی

اخبار گزارش

گلســتان - مدیر کل راه و شهرسازی اســتان گلستان 
گفت: در ســه بخش راه، مســکن و  بازآفرینی شــهری  

از محل اعتبارات ملی و اســتانی ســال ۱۴۰۰ تاکنون  
حــدود ۸۰  ملیارد تومان قرارداد در اســتان  گلســتان 

است شده  بسته 
مهدی ملک مدیر کل راه و شهرســازی استان گلستان 
در نشســت بررسی وضعیت پروژه های حوزه راه، مسکن 
و بازآفرینی شــهری در استان گلستان که با حضور دبیر 
و همچنین ســخنگوی کمیســیون  نمایندگان  مجمــع 
عمران مجلس شــورای اســالمی و جمعی از پیمانکاران 
برگزار شــد، اظهارکرد: از محل اعتبارات ملی و استانی 
سال ۱۴۰۰ شــاهد تخصیص ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار 
بودیم که نســبت به ســال قبل از آن میــزان تخصیص 
حــدود ۸۰ میلیارد تومــان بود، ۲۰۰ درصد رشــد را 

هستیم شاهد  اعتبارات  تخصیص 
مدیرکل راه و شهرســازی گلســتان با بیان اینکه حدود 

۷۵ میلیارد تومــان از این اعتبارات هنوز جذب نشــده 
اســت، گفت: از این مبلغ ۱۷ میلیــارد تومان آن برای 
قیر از محل بازآفرینی شــهری است که در ۱۵ روز اخیر 
اخذ حواله آن انجام و به شــهرداری های استان تحویل 
داده شده اســت تا آســفالت معابر در محله های هدف 

کنند آغاز  را  شهری  بازآفرینی 
وی با بیان اینکه در یکماه اخیر در بخش راه ۷ قرارداد 
بــه مبلغ ۵۵ میلیارد تومان اعتبار منعقد شــده اســت، 
افزود: در ســه بخش راه، مســکن و بازآفرینی شــهری 

تاکنون ۸۰ میلیارد تومان قرارداد بســتیم
۸ پروژه ســاختمان  ملک ادامــه داد: همچنیــن برای 
اداری شــامل ســاختمان اداره ثبت اســناد استان در 
ســایت اداری، مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی در 
بندرگز، تکمیل ســاختمان اســکلت بتنــی ثبت احوال 

گمیشــان و آزادشــهر، تجهیــز و خرید دیــزل ژنراتور 
ســاختمان پزشــکی قانونــی گنبدکاووس، ســاختمان 
اداری بخشــداری علــی آبادکتــول، اداره ثبت اســناد 
مینودشــت و ســاختمان اداری فرمانــداری گالیکــش 
حــدود ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیــون تومان عقد قرارداد 
انجام شــده که عملیات اجرایــی همه این پروژه ها آغاز 

است شده 
وی خاطرنشــان کــرد: در حوزه بازآفرینی شــهری نیز 
تاکنــون ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرارداد اجرای 
پروژه در محله های هدف این طرح در شهرها بسته شد

مدیرکل راه و شهرســازی گلستان با قدردانی از تالش 
پیمانــکاران  در اجرای پروژها گفت: بــا وجود افزایش 
قیمت هــا و گرانی مصالح پیمانــکاران به ویژه در حوزه 

راه در حال انجام  عملیات اجرایی هســتند
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عقد قرارداد ۸۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژه های راه، مسکن و بازآفرینی شهری در گلستان 

اردبیل - به گزارش لطف اله حنیفه خبرنگار اردبیل مدیرعامل 
مجموعه گردشگری، تفریحی، ورزشی و کشاورزی باغرو اردبیل 
گفت: این مجموعه با عنوان " ایران کوچک" در مسیر گردشگری 

خالق قدم های خوبی برداشته است.
اباذر اکبرزاده  ۲۱ در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه مجموعه 
گردشگری باغرو و مجموعه گردشگری کشاورزی خاطره در سطح 
۲۰ هکتار با طرحی به عنوان ایران کوچک در حوزه گردشگری 
فعالیت خود را از ســال ۹۸ آغاز کرده است، افزود: بخشی از این 

مجموعه از اواخر تیر ماه به صورت رسمی افتتاح می شود.
مدیرعامل مجموعه گردشــگری، تفریحی، ورزشی و کشاورزی 
باغرو اردبیل با اشــاره به اینکه با راه اندازی فازهای توسعه ای در 
این مجموعه، برای ۲۵۰ نفر شــغل ایجاد می شــود، یادآور شد: 
اردبیل با اهداف توسعه ای این مجموعه می تواند به عنوان پایلوت 

گردشگری خالق شناخته شود.
 وی برگزاری جشــنواره ورزشــی و خوراک و ۶ کارگاه آموزشی 
اعم از گردشگری خالق، گردشگری سرمایه گذاری، گردشگری 
ورزشی، خوراک، سالمت و گردشگری تاریخی از دیگر برنامه های 

این مجموعه اعالم کرد.
وی ادامه داد: بــرای راه اندازی این ۲ مجموعه ۹۰ میلیارد ریال 
اعتبار سرمایه گذاری شده و تکمیل فازهای بعدی آن نیازمند ۱۰۰ 

میلیارد ریال است.
اکبرزاده به اشــاره به ســاختار این مجموعه ادامه داد: مجموعه 
گردشگری باغرو متشکل از ۲ سالن پنج منظوره، سالن کنفرانس، 
ســالن کنسرت، همایش و جشــنواره، شــهربازی، رستوران و 
غذاخوری است و مجموعه گردشگری کشاوری خاطره هم دارای 

مزرعه سیب زمینی، حبوبات، مزرعه گل سرخ، مزرعه خورشیدی 
و مزرعه دام و طیور می باشد.

به گفته وی، در این مجموعه یک هتل کپری مشابه هتل کپری 
قلعه گنج کرمان بعنوان دومین هتل کپری با هزینه ۵۰ میلیارد 

ریال احداث می شود.
مدیرعامل مجموعه گردشگری، تفریحی و ورزشی باغرو اردبیل 
ادامه داد: هم اکنون در مجموعه گردشــگری باغرو ۱۵ نفر و در 
مجموعه گردشگری کشاورزی خاطره هم ۲۰ نفر اشتغال دارند که 
با راه اندازی فازهای بعدی میزان اشتغال در این مجموعه به ۲۵۰ 

نفر افزایش می یابد.
اکبــرزاده با بیان اینکه در این مجموعه گردشــگری و تفریحی 
سازه هایی از اقوام مختلف ایران راه اندازی می شود، بیان کرد: در 
مرحله اول سازه کرمان در این مجموعه احداث و در فاز بعدی هم 

از سازه آذربایجان استفاده خواهد شد

مجموعه گردشگری "باغرو" با عنوان" ایران کوچک" در مسیر گردشگری 
خالق حرکت می کند

یزد -رئیس کل دادگســتری استان یزد با تأکید بر لزوم در 
دســترس بودن خدمات قضائی، گفت: ارائه خدمت آسان و 
در دســترس به مردم، رسالت قوه قضاییه و از الزامات سند 
تحول اســت، اما پایین بودن پایه بودجه کار را مشکل کرده 

است.
غالمعلی دهشیری در اولین جشنواره "گذشت" و تقدیر از 
صلح یاران برتر اســتان با بیان اینکه مردمی شدن دستگاه 
قضا یکی از محورها مهم سند تحول قوه قضائیه است گفت: 
ارائه خدمات قضایی آسان، ارزان و در دسترس از نمودهای 

مردمی کردن دستگاه قضا است.
وی ریشه بسیاری از دعاوی، عدم آگاهی و آموزش مردم از 
حقوق حقه خود دانســت و افزود: حل دعاوی و اختالفات با 
استفاده از ظرفیت مردم در اصالح ذات البین مانند، شورای 
های حل اختالف، میانجی گری و داوری از نمودهای مردمی 

سازی دستگاه قضا است.
دهشیری با اشاره به رشــد ۶ درصدی پرونده های ورودی 
به محاکم استان در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: هرچند تالش 
جهادی همکاران قضایی و اداری در کسب رتبه های برتر در 
برخی شاخص های عملکردی موجب امتنان و تشکر است 
اما حجم فزاینده ورودی پرونده به دادگســتری و از ســوی 
دیگر خروج نیروهای باتجربه، کار در مجموعه دستگاه قضا 

استان دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه میانگین ســرانه ورودی پرونده به دستگاه 
قضایی کشور نسبت به کشورهای خارجی با جمعیت مشابه، 
بیشتر است، اظهار داشت: دلیل تولید این دعاوی، از جمله 

نبود دانش و آگاهی حقوقی است که حل آن توسط دستگاه 
قضا به تنهایی، ممکن نیســت و باید سمن ها، هیئت های 

مذهبی ،دستگاه های فرهنگی و ... به میدان بیایند.
رئیس کل دادگســتری استان با اشاره به تالش چهل ساله 
دشــمنان برای به زانو درآوردن این نظــام و انقالب گفت: 
دشمنان به طرق مختلف و شگردهای گوناگون خیلی تالش 
کرده اند تــا این ملت را ناامید کنند اما به قول مقام معظم 
رهبری ســنت های الهی وجود دارد که این نظام و انقالب 
را با هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری در ظل توجهات 
حضرت ولی عصر عج اســتوار و پابرجا نگه داشــته است و 

دشمنان نادان از آن غافلند.
وی افزود: این ملت و انقالب مســیر سختی را طی کرده که 
در هیچ جای جهان کشوری با این کیفیت و کَمیت متحمل 
آن نشــده از ترور شخصیت های ارزشــمند نظام گرفته تا 
حملــه نظامی، تحریم و جنگ اقتصــادی اکنون نیز جنگ 
ترکیبی و رســانه ای و چند وجهی کــه با حضور انقالبی و 
همراهی و بصیرت مردم در عرصه های مختلف  ناکام مانده 

است.
دهشیری با اشــاره به جایگاه صلح و سازش در آموزه های 
اســالمی گفت: در آیات قرآن ۱۸۴ مرتبه به موضوع صلح و 
۷۰ مرتبه آیاتی راجع به عفو و صبر وجود دارد که نشان از 

اهمیت صلح و سازش در دین مبین اسالم است.
وی تصریح کرد: جامعه ای که در آن گسست عاطفی ایجاد 
شــود آن جامعه لطمه پذیر است و کم کم دین داری مردم 

در آن کمرنگ می شود

پایین بودن پایه بودجه دستگاه قضا ارائه خدمت به مردم را سخت می کند 


