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گیالن و گلستان

سه شنبه  8اسفند  - 1396شماره 3253

گلستان
شهردار گرگان خبر داد:

اجرای طرح ضربتی جمعآوری و
ساماندهی متکدیان در گرگان

گلستان-خبرنگار وارش :شهردار گرگان از اجرای
طرح ضربتی جمعآوری و ساماندهی متکدیان در گرگان
خبر داد و گفت :این طرح با هدف ایجاد فضای مناسب و
آرام بخشی شهر با نزدیک شدن به ایام نوروز اجرا میشود.
عبدالرضا دادبود در گفتوگو با خبرنگاران استان گلستان اظهار
کرد :طرح ضربتی جمعآوری و ساماندهی متکدیان با هدف
ایجاد فضای مناسب و آرام بخشی شهر با نزدیک شدن به
ایام نوروز اجرا میشود.وی ادامه داد :این طرح با تالش حوزه
معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان آغاز شده و تا پایان
سال ادامه خواهد داشت.شهردار گرگان تاکید کرد :این طرح
از ساعت هفت صبح تا یک بامداد به صورت مستمر و با
کشیکهای تنظیم شده در حال اجرای است و تا  29اسفندماه
جاری ادامه خواهد داشت.دادبود بیان کرد :در تالشیم تا با
مشارکت شهروندان شهر پاک را در گرگان اجرای کنیم و
فضای زیبای شهری را برای مردم شهر بسازیم.وی در پایان
بیان کرد :پل ارتباطی مردم با شهرداری گرگان ،سامانه تلفن
 137است که شهروندان میتوانند گزارشات مردمی خود در
حوزه خدمات شهری به ویژه برای کمک به اجرای هرچه بهتر
این طرح را به شهرداری گرگان ارسال کنند.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی گلستان:

 8هزار و  200نفر عضو سازمان
نظام مهندسی در گلستان هستند

گروه خبر :رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان گلستان از عضویت  8هزار و  200مهندس
کشاورزی در سازمان نظام مهندسی این استان خبر داد.حسین
عابدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد 8 :هزار 200
نفر در سازمان نظام مهندسی استان گلستان عضو هستند.وی
تصریح کرد :نوع فعالیتهایی که به سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع داده میشود به اعضای نظام
مهندسی کشاورزی خدمات ارائه میشود به عنوان مثال مجوز
گلخانه ،شیالت ،دام و طیور به سازمان نظام مهندسی واگذار
شده است سازمان نظام مهندسی با توجه به کالسهایی که
برای اعضای این سازمان برگزار میکند از آنها آزمون میگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
گلستان با بیان اینکه جذب نیرو نداریم ،ابراز کرد :ولی با
توجه به فعالیتهایی که به ما واگذار میشود کارشناسانی را
مشغول به کار میکنیم به عنوان مثال در بحث نظارت بر تولید
کنسانتره در کارخانجات دام و طیور استان گلستان تعداد  14نفر
از کارشناسان را مشغول هستند و کار نظارت را انجام میدهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

مراسم درختکاری در پارک «قرق»
برگزار میشود

گلستان-خبرنگار وارش :مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان گفت :در نخستین روز از هفته منابعطبیعی
مراسم درختکاری با حضور مسووالن در پارک «قرق»
شهرستان گرگان برگزار میشود.ابوطالب قزلسفلو اظهار
کرد :مراسم درختکاری با حضور مسووالن استان گلستان در
نخستین روز از هفته منابعطبیعی در پارک قرق برگزار میشود.
وی تصریح کرد :تلفن  1504به صورت شبانهروزی آماده
دریافت گزارشات مردمی در راستای جلوگیری از تخریب و
تصرف منابعطبیعی استان گلستان است.مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری گلستان ابراز کرد :نمایشگاهی در خانه طبیعت در
محور ناهارخوران شهرستان گرگان در ایام هفته منابعطبیعی
برگزار میشود.قزلسفلو خاطرنشان کرد :در سال جاری  17نفر
از مردم شریف استان گلستان که در راستای اتفای حریق به
ما کمک کردند در طول هفته منابعطبیعی تجلیل خواهند شد.

استاندار گلستان مطرح کرد:

شعار نوروز  97در استان «گلستان مقصد گردشگری» خواهد بود

استاندار گلستان با اشاره به اینکه جاذبههای
گردشگری استان باید به شکل مناسب معرفی شود،
گفت :با شعار «گلستان مقصد گردشگری» نوروز
 1397را آغاز میکنیم تا فصل خوبی برای جذب
مسافران و گردشگران به نگارستان ایران شود.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گلستان،
سیدمناف هاشمی در جلسه ستاد اجرایی خدمات
سفر استان گلستان ویژه نوروز  1397اظهار کرد :این
ایام فرصت بسیار مغتنمی است که باید به صورت
بهینه از آن استفاده کرد.رییس ستاد اجرایی خدمات
سفر گلستان ،ستاد اجرایی خدمات سفر استان را
فرصتی طالیی برای رویکردی جدید و بهبود
گردشگری استان گلستان خواند و تاکید کرد :تمامی
دستگاههای عضو ستاد شرایط را برای معرفی هر
چه بهتر ظرفیت های استان گلستان در ایام نوروز
 97به مسافران و گردشگران مهیا کنند.وی با اشاره
به اقدامات خوب ستاد اجرایی خدمات سفر در

سنوات گذشته گفت :با توجه به موفقیت های این
ستاد در سنوات گذشته انتظار داریم شاهد اقدامات
نوین و جدیدی در ایام نوروز  97باشیم.رییس ستاد
اجرایی خدمات سفر استان به نکات حایز اهمیت در
ایام نوروز اشاره کرد و افزود :توقف مسافر حتی برای
یک یا چند ساعت در این استان شرایط اقتصادی
خوبی را برای شهروندان گلستانی بهمراه دارد
و شهرداریها باید از این فرصت به خوبی استفاده
کنند.وی اضافه کرد :نصب نمادهای هفت سین در
میادین شهری ،برگزاری بازارچه های صنایع دستی
و سوغات و همچنین برگزاری جشن نوروزگاهها
در سطح استان نیز می تواند در اقتصاد منطقه
نقش موثری داشته باشد.دکتر هاشمی خاطرنشان
کرد :اگر قرار است استان گلستان به عنوان مقصد
گردشگری در کشور معرفی شود باید جاذبه های
گردشگری استان را در قالب نصب بیلبورد و بنر و
 ...به مسافران و گردشگران نوروزی معرفی کنیم

.استاندار گلستان و رییس ستاد اجرایی خدمات سفر
در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های
صورت گرفته شاهد اتفاقات خوب و گام هایی مثبت
در ارایه خدمات نوین نوروز  ۱۳۹۷در استان باشیم.
مهندس ابراهیم کریمی نیز در این جلسه ضمن
قدردانی از مسوولین کمیته های اجرایی خدمات
سفر استان در سنوات گذشته ،به ارایه گزارشی
ستاد اجرایی خدمات سفر استان پرداخت.دبیر ستاد
اجرایی خدمات سفر استان در این جلسه از برگزاری
 14نوروزگاه در سراسر استان خبر داد و گفت :امسال
عالقمند به برگزاری رویداد فرهنگی نوروزگاه در
۱۴شهرستان استان هستیم و تاکنون هماهنگی
های الزم برای برگزاری  ۵نوروزگاه در شهرستان
های گرگان ,اق قال,گالیکش ,گنبد کاووس و هنگ
مرزی اینچه برون انجام گرفته است و امیدواریم
فرمانداران دیگر شهرستان ها نیز در این خصوص
همکاری الزم را داشته باشند.کریمی همچنین به

برگزاری دوره های آموزشی گردشگری اشاره کرد
و گفت :تاکنون  20دوره آموزشی برای فعاالن
گردشگری برگزار نموده ایم و امید داریم با برگزاری
این دوره های آموزشی بتوانیم استان را هر آنچه
که لیاقتش است به همگان معرفی کنیم .وی با
اشاره به آماده سازی بیش از  100هزار نسخه اقالم
فرهنگی در ایام نوروز خاطرنشان کرد :این اقالم
در قالب راهنمای گردشگری استان به دو زبان
فارسی و انگلیسی  ،پوستر از جاذبه های شاخص
استان ،بروشور راهنمای موزه های استان ،بروشور
شهر تاریخی جرجان ،بروشور میراث جهانی گنبد
قابوس ،کارت پستال از جاذبه های گردشگری و
بافت تاریخی استرآباد(گرگان)  ،ساک دستی که
خود معرف نگارستان ایران است ،لوح فشرده جاذبه
های گردشگری استان و ...در ورودی و خروجی 14
شهرستان در بین مسافران و گردشگران نوروزی
توزیع خواهد شد.

استاندار گیالن:

استفاده از بذرهای اصالح شده برنج موجب افزایش بهره وری است

گروه خبر :استاندار گیالن در سومین نشست کمیته تخصصی برنج
و آیین رونمایی از بذرهای گواهی شده ارقام بومی برنج گیالن گفت:
هدایت کشاورزان به سمت استفاده از بذرهای اصالح شده ،منجر به
افزایش کیفیت و بهره وری و افزایش در آمد شالیکاران می شود.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ مصطفی ساالری طی
این نشست در موسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به محدودیت های
موجود در افزایش سطح شالیزارهای استان اظهار داشت  :برای افزایش
تولید برنج در استان باید به افزایش محصول در همان سطح زیرکشت
بپردازیم.وی با بیان اینکه میزان فعلی محصول برنج تولیدی کشاورزان
تأمین کننده هزینه زندگی یک خانوار نیست خاطرنشان کرد :سطح کم
مالکیت اراضی موجب شده که تولید برنج برای برخی کشاورزان صرفه
اقتصادی مطلوبی نداشته باشد.ساالری اظهار داشت :برای به صرفه
شدن تولید برنج و دیگر محصوالت کشاورزی عالوه بر افزایش بهره
وری باید قیمت تمام شده تولید به خصوص برنج را کاهش دهیم.
وی هدایت کشاورزان به سمت استفاده از بذرهای اصالح شده را مایه
افزایش کیفیت و بهره وری عنوان و تصریح کرد :کنترل و ارتقاء این
بخش می تواند به افزایش درآمد کشاورزان نیز کمک شایان توجهی

بکند.استاندار گیالن به تالش های موثر صورت گرفته در راستای
تحقق هدف افزایش درآمد کشاورزان اشاره کرد و افزود :تمرکز بر
بذرهای اصالح شده و ترویج آن بین کشاورزان با اقدامات علمی از
جمله برنامه های در حال اجرای موسسه تحقیقات برنج کشور است.
وی به تحقیقات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات برنج بر انواع مختلف
بذرها اشاره و خاطرنشان کرد :باید از بین بذرهای مختلف بر چند
رقم بذر اصالح شده متمرکز شویم تا بتوانیم با مدیریت صحیح آن را
به کشاورزان عرضه کنیم که مورد استقبال قرار بگیرد.ساالری گفت:
کاهش هزینه تولید و راندمان باال از مزایای مکانیزه کردن کشت و
برداشت محصول برنج است.وی تسطیح و زهکشی اراضی شالیزاری
از سوی جهاد کشاورزی را یک اقدام موثر برای گسترش کشت دوم
محصوالت در پاییز عنوان و خاطرنشان کرد :کشت دوم محصوالت
می تواند سهم بسزایی در افزایش سطح درآمد کشاورزان داشته باشد.
وی فرآوری صحیح ،برندسازی ومعرفی محصول برنج گیالن را نیازمند
گام های اساسی دانست و اظهار داشت :رسیدن به برندسازی و کاهش
نگرانی در اختالط برنج گیالن  ،با اقدامات دولتی به نتیجه نمی رسد
بلکه باید به صورت خوشه بندی و شبکهای به ثمر می نشیند.استاندار

گیالن با بیان اینکه تقاضای بازارهای داخلی بیش از عرض ه برنج است
گفت :در حال حاضر در کنار تولید داخلی برنج ،واردکننده هستیم و
بخش عمده ای از آن مربوط به کیفیت برنج ،بسته بندی و برند است
که تأکید بنده تمرکز ویژه به این حوزه است.وی با اشاره به عرضه اغلب
محصول برنج با بسته بندی سنتی به بازار افزود :عرض ه برنج یک دست
با بستهبندی مناسب و مشتری پسند به بازار می تواند ارزش افزوده
ای مناسبتر را برای کشاورزان درپی داشته باشد.ساالری خاطر نشان
کرد :با توجه به اینکه تولید برنج ارگانیک در بازار متقاضی بسیاری دارد
باید برای ترویج این بخش گام های موثر برداشته شود.وی صیانت از
عرض ه برنج با کیفیت به بازار را نیازمند یک شبک ه مدیریتی منسجم
بین شالیکوبی ها و مراکز بسته بندی دانست و گفت :نظارت و آموزش
صحیح در این بخش می تواند باعث برندسازی برنج گیالن شود.
در پایان جلسه استاندار گیالن از انبار بذر اصالح شده و دستگاه های
تولید آن ،بازدید و به صورت نمادین بذرهای اصالح شده به منظور
کشت در سال زراعی  96-97را به دو نفر از کشاورزان گیالنی تحویل
داد.کار اصلی توزیع بذر های گواهی شده برنج بین شالیکاران گیالن از
هفته آینده آغاز خواهند شد .

رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن:

نباید گلهمندی مردم در خصوص اقتصاد و اشتغال فراموش شود
رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن گفت :مردم
در  ۱۷دی و  ۲۲بهمن پای نظام و اصل آن ایستادند
و وفاداری خود را نشان دادند ولی این موضوع نباید
باعث شود که گله مندی مردم در خصوص اقتصاد
و اشتغال فراموش شود.جبار کوچکی نژاد رئیس
مجمع نمایندگان استان گیالن در جلسه شورای
اداری اوقاف و امورخیریه گیالن ،اظهار داشت:
امروز یکی از تاکیدات و دغدغههای مهم مقاممعظم
رهبری در خصوص عدالت است که بسیار به حق
است و باید هرچه زودتر همه مسئوالن ،دولت و
بخشهای مختلف برای عمل به فرمایشات معظم

له و رفع نگرانی ایشان تالش کنند ،باید با کوچکتر
کردن دولت و نظارت بیشتر در تمامی حوزهها ،بی
عدالتی را در نظام جمهوری اسالمی ریشه کن کرد.
وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در
راهپیمایی  ۲۲بهمن ،گفت :مردم در  ۱۷دی و
 ۲۲بهمن پای نظام و اصل آن ایستادند و وفاداری
خود را نشان دادند ولی این موضوع نباید باعث شود
که گلهمندی مردم در خصوص اقتصاد و اشتغال
فراموش شود.نماینده مردم شهرستان رشت در
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :امروز آمریکا
با دیدن راهپیمایی عظیم  ۲۲بهمن ماجرای حوادث

خیابان پاسداران را برنامهریزی کرد زیرا دشمن در
هیچ حالتی ساکت نخواهد نشست ،امروز دشمن
در آنسوی مرزها زمینگیر شده است ولی دلیل بر
آن نیست که از راههای دیگر برای ضربه زدن به
نظام جمهوری اسالمی و مردم وارد نشود ،همه ما
بخصوص مسئوالن باید هوشیار باشیم.کوچکینژاد
بیان کرد :علیرغم اینکه اوقاف و امورخیریه دوران
پر فراز نشیبی را سپری کرد اما در سالهای اخیر به
رشد قابل توجهی رسیده و این موضوع را میتوان
از عملکرد و گزارشات مردمی بخوبی مشاهده کرد.
وی همچنین افزود :امروز کارکنان اوقاف ،هیات

امناء و خدام زیر نگاه تیزبین مردم هستند ،اوقاف
یک دستگاه اهل بیت(ع) ،مذهبی و والیی است
و مردم به اوقاف اعتقادی نگاه میکنند ،پس باید
بسیار با حساسیت عمل کرد که خدای نکرده به
نگاه و اعتقاد مردم لطمهای وارد نشود.رئیس
مجمع نمایندگان استان گیالن افزود :امروز توجه
حجتاالسالم و المسلمین محمدی ،رئیسسازمان
اوقاف و امورخیریه که نگاه به حوزه اشتغال و
آبادانی دارد بسیار جای تشکر دارد و امیدواریم همه
مدیران با این نگاه در جهت آبادانی ایران عزیز گام
بردارند/.ایلنا

آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی
در شرف تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهرستان آمل

بدینوسیله به اطالع کلیه شاغلین در صنف مذکور می رساند اولین مجمع عمومی انجمن در شرف تاسیس راس ساعت  9بامداد روز پنجشنبه مورخ
 1397/01/16در محل (آمل-خیابان شهیدبهشتی-اندیشه  55بقعه تاریخی ناصرالحق) حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
• تصویب اساسنامه • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس • انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن صنفی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون 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 بابل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در درزیکال حاجی نصیرایی پالک اصلی ۲۸۱۹
بخش ۱
 ۶۴۲فرعی مفروز و مجزی شده از  ۳۶۴فرعی :سید اصغر مقیمی درزی نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۶۷.۹۵متر مربع خریداری
بدون واسطه از سید محمد مقیمی درزی مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک اصلی  ۲۸۲۰بخش ۱
 ۲۷۱۴فرعی :علی آقاجانی افروزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی در آن که  ۵.۵دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت
 ۱۹۳.۹۲متر مربع خریداری بدون واسطه از جمال ابراهیم زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی  ۲۳۲۶بخش ۲
 ۱۰۵۲۱فرعی مفروز و مجزی شده از  ۵۸۶فرعی :مجتبی خداداد و منوچهر بابانیا
هر یک به ترتیب  58و  42سهم مشاع از  100سهم نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۴۵۲.۷۵متر مربع خریداری بدون واسطه از عبداله
بابانیا مالک.
 ۱۰۵۲۳فرعی :مریم قلی زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۳۴۵.۶۴متر مربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم قلی زاده مالک.
 ۹۸۶۷فرعی مفروز و مجزی شده از  ۴۱۱و  ۴۰۹فرعی :سید مهدی قائمی بابلی
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد
به مساحت  ۱۰۵.۱۳متر مربع خریداری بدون واسطه از سید تقی قائمی مالک.
 ۹۸۸۰فرعی مفروز و مجزی شده از  ۵۱۶مکرر فرعی :طاهره محمدپور حمزه کال
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۰۷.۷۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از ولی اله محمد پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی  ۲۵۰۸بخش ۲
 ۴۹۳فرعی :ملیحه جنیدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۱۵۴متر مربع خریداری بدون واسطه از احمد جانپور مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی  ۳۱۶۱بخش ۲

 ۴۵فرعی :حسین خبازنه و و سیده فاطمه سیف اله پور لداری هرکدام نسبت به سه
دانگ مشاع نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که عرصه آن وقف
میباشد به مساحت  ۱۲۱.۱۱متر مربع خریداری بدون واسطه از احمد منقبتی مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی  ۳۶۹۱بخش ۲
 ۷فرعی :حسین کریمی پور حمزه کالئی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  ۲۱.۸۰متر مربع خریداری بدون واسطه از سید اسماعیل هاشمی مالک.
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی  ۴۰۰۳بخش ۲
 ۲فرعی :کبری تقی زاده شرمه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۹۹.۳۵متر مربع خریداری بدون واسطه از علی پورعسگر مالک.
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی  ۴۸۶۱بخش ۲
۳۱۹۳فرعی مفروز و مجزی شده از  ۳۱۴فرعی :محمدرضا عسکریان نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۳۱.۴۴متر مربع خریداری
بدون واسطه از محمد صادق فالح مالک .
امالک متقاضیان واقع در دیوکال پالک اصلی  ۴۸۶۲بخش ۲
 ۱۳۰۲فرعی مفروز و مجزی شده از  ۴۷۹فرعی :خدیجه جعفریان دیوکالئی نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۱۷.۶۰متر مربع خریداری
بدون واسطه از حسنجان جعفریان مالک.
 ۱۳۱۱فرعی مفروز و مجزی شده از ۲۷۸فرعی :علی پورعلی کردی نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  ۲۵متر مربع خریداری بدون واسطه از حسین
سلطان تبار و غیره مالک.
۱۳۱۲فرعی مفروز و مجزی شده از ۲۷۸فرعی :علی پورعلی کردی نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  ۵۰.۹۰متر مربع خریداری بدون واسطه از
حسین سلطان تبار و غیره مالک.
۱۳۱۳فرعی مفروز و مجزی شده از ۲۷۸فرعی :علی پورعلی کردی نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  ۶۳.۵۰متر مربع خریداری بدون واسطه از
حسین سلطان تبار مالک.
۱۳۱۵فرعی مفروز و مجزی شده از ۳۰۱فرعی :سیده فاطمه محمدیان نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۵۷.۱۰متر مربع خریداری
بدون واسطه از رقیه عبداله زاده مالک.
 ۱۳۱۹فرعی مفروز و مجزی شده از  ۴۳۹فرعی :سیده فاطمه ربیع نتاج دیوکالئی
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۵۳.۷۱متر مربع
خریداری بدون واسطه از سیده محمود ربیع نتاج دیوکالئی مالک.

۱۳۲۲فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۴۲فرعی :عزت السادات مرتضوی امیری نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۶۶.۳۳متر مربع خریداری
بدون واسطه از نبی اله باقرنژاد مالک.
۱۳۴۶فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۷۹فرعی :سعید روستایی امیری نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۴۴.۰۵متر مربع خریداری
بدون واسطه از مظفر پورباباجان مالک.
امالک متقاضیان واقع در شهاب الدین کال پالک اصلی  ۴۸۶۳بخش
۲
۵۶۳فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۴۶فرعی :محمود نتاج نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۶۱.۱۰متر مربع خریداری بدون واسطه از
مریم علیزاده مالک.
 ۶۳۹فرعی مفروز و مجزی شده از  ۱۷فرعی :جواد مهدوی دیوکالئی نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۲۳.۹۵متر مربع خریداری
بدون واسطه از علی حسن نورمحمدپور مالک.
۷۶۱فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۶۰فرعی :آذر اسداله زاده حاجی نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۳۲متر مربع خریداری بدون
واسطه از زهرا زواریان و غیره مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندارکال پالک اصلی  ۴۸۶۵بخش ۲
۳۳۶۵فرعی مفروز و مجزی شده از  ۱۵فرعی :سید رضا حمیدزاده دیوکالئی نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۰۰متر مربع خریداری بدون
واسطه از سید ضیاالدین حمیدزاده مالک.
۳۳۶۶فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۸۳/۱فرعی :محمد یوسف اثناعشری امیری
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۸۶۸.۱۶متر مربع
خریداری بدون واسطه از رضا شفیع زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در صادق کال پالک اصلی  ۴۸۶۸بخش ۲
 ۱۳۲فرعی :محمد حسن قلی پور بائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی که  ۲۳۰سیر  ۶مثقال و  ۲۱نخود و پانزده و سی و سه نخود عرصه آن وقف
هالل احمر و اوقاف میباشد به مساحت  ۱۶۳.۵۵متر مربع خریداری بدون واسطه از
مصطفی حیدریان مالک.
امالک متقاضیان واقع در رمنت پالک اصلی  ۴۸۷۲بخش ۲
۱۸۹۷فرعی مفروز و مجزی شده از ۴۵۴فرعی :زهرا اصفهانی رمی نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۱۳.۴۰متر مربع خریداری
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در نوزدهمین همایش ملی صنعت سبز ؛

پخش فرآورده های نفتی منطقه
گیالن موفق به دریافت تندیس
سیمین شد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن در
نوزدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از
سوی سازمان حفاظت و محیط زیست کشور مفتخر به دریافت
تندیس سیمین و لوح تقدیر شد  .به گزارش روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن منطقه
گیالن  :این شرکت با توجه به اجرای سیستم پایش و کنترل
آلودگی هوا سیستم مدیریت – یکپارچه ( ،)IMSجایگزینی
انرژی های پاک  ،توسعه و نگهداشت فضای سبز  ،آموزش
و فرهنگ سازی و رعایت استانداردها در تاسیسات شرکت
موفق به احراز این عنوان شد  .همایش معرفی برگزیدگان
واحد خدماتی سبز در بخش زیست محیطی روز دوشنبه
( )96/11/30در سالن همایش های بین المللی سازمان محیط
زیست برگزار شد .شایان ذکر است در این همایش از میان 97
برگزیده خدمات سبز در سال  95که پنج واحد آن از مناطق
پخش بودند ،مناطق اهواز  ،ایالم  ،چهارمحال بختیاری و
گیالن موفق به اخذ تندیس سیمین و منطقه زنجان نیز به
عنوان واحد خدماتی قابل تقدیر معرفی شدند  .پخش فرآورده
های نفتی منطقه گیالن از جمله شرکت های  37گانه شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی کشور است که در سال  92از
سازمان حفاظت محیط زیست کشور موفق به اخذ تندیس
زرین و در سال  93نیز تندیس سیمین را نیز دریافت کرد .
گفتنی است گواهی نامه ای که از سوی سازمان محیط زیست
کشور به این مناطق اهداء شده توسط سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد ( )UNIDOو سازمان همکاری های بین المللی
آلمان (  )GIZمورد تایید قرار گرفت .
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای
اسالمی رشت خبر داد:

نصب تابلوهای  vmsدر رشت

گروه خبر :رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای
اسالمی رشت گفت :با نصب تابلوهای  vmsشهروندان از
وضعیت ترافیک خیابانهای رشت مطلع میشوند .اسماعیل
حاجی پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :ساماندهی
ایستگاههای تاکسی ،کنترل چراغهای راهنمایی و رانندگی،
کنترل اوضاع در زمان وقوع بحرانهایی ازجمله سیل ،زلزله
و ...ازجمله مزایای راهاندازی مرکز کنترل ترافیک در رشت
است.وی با اشاره به اینکه نصب دوربینهای ثبت تخلف
کار آیی فراوانی دارد تصریح کرد :با نصب این دوربینها در
سطح رشت خدماتدهی بهتری درزمینه مباحث ترافیکی به
شهروندان انجام میشود و افرادی که دائم ًا تخلف رانندگی
انجام میدهند موجب تضییع حقوق دیگران میشوند.
حاجی پور به اجرای فیبر نوری در سطح رشت اشاره کرد و
افزود :برای اجرای  ۱۲۰کیلومتر فیبر نوری در سطح رشت
هماهنگیهای الزم انجامشده و بهزودی طی تفاهمنامهای که
با بانک شهر منعقدشده است  ۴۰۰دستگاه دوربین ثبت تخلف
به مرکز کنترل ترافیک رشت افزوده میشود.رئیس کمیسیون
حملونقل و ترافیک شورای رشت تصریح کرد :در حال حاضر
 ۳۹دستگاه دوربین ثبت تخلف در سطح رشت جانمایی شده
است و پس از پانزدهم اسفند رسم ًا ثبت تخلفات در شهر انجام
میشود.وی نصب تابلوهای  vmsرا از دیگر مزایای راهاندازی
مرکز کنترل ترافیک دانست و بیان کرد :با نصب این تابلوها از
وضعیت ترافیک خیابانها به شهروندان اطالعرسانی میشود.
وی صدور کارت پارک را از دیگر اقدامات کمیسیون حملونقل
و ترافیک شورای رشت دانست و اظهار کرد :با اجرای این
طرح خودروهایی که در حاشیه خیابان توقف میکنند بهصورت
الکترونیکی زمان توقف آنان مشخصشده و برای هر ساعت
مبلغ مشخصی ثبت میشود.رئیس کمیسیون حملونقل
و ترافیک شورای اسالمی رشت گفت :با این اقدام همه
شهروندان صاحب خودرو میتوانند عادالنه از فضای موجود در
شهر رشت بهمنظور توقف خودروهایشان استفاده کنند.

بدون واسطه از فاطمه پالنگ مالک.
امالک متقاضیان واقع در بابلکنار(هلیدشت) پالک اصلی  ۴۱بخش ۵
 ۱۱۴۲فرعی :آرمین فخر راشدی فرد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۲۴۳.۶۵متر مربع خریداری بدون واسطه از رجبعلی براری مالک.
امالک متقاضیان واقع در سیدکال پالک اصلی  ۳۵بخش ۸
 ۸۴فرعی :هاشم تقی پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۳۷۷.۳۰متر مربع خریداری بدون واسطه از رسول تقی پور مالک.
 ۸۵فرعی :رسول تقی پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۶۹۷.۳۰متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد حسین تقوی مالک.
 ۸۶فرعی :سمیرا احدی دولت آبادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۳۵۳۹.۶۰متر مربع خریداری بدون واسطه از غالمحسین پور
رمضان مالک.
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق
این روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 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  ۱۳آئین
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 تحدید حدود را به
صورت اختصاصی منتشر می نماید .م.الف۲۱۴/۱۰۰/۹۶
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