گفتگو
 ۳وعده«جهاد کشاورزی»
برای تسریع در خروج نهاده از بنادر

اقتصاد دریایی
اهتمام دولت به انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران

معاون اول رئیس جمهوری گفت :دولت دوازدهم به مســاله انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران اهتمام ورزید و آن را اجرایی کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،اســحاق
جهانگیری در سفر به خوزستان و در جمع بزرگان طوایف خوزستان با بیان اینکه انتقال آب بین حوضه ای (از سرچشمههای کارون به فالت مرکزی ایران) تنها برای شرب صورت
گرفته است گفت :گواه این ادعا نیز اقدامات دولت مبنی بر انتقال آب از دریای خلیج فارس و عمان به سمت کرمان ،یزد و در آینده نیز اصفهان است.وی بیان داشت :دولت تاکنون
یک قدم برخالف ممنوعیت انتقال آب غیرشرب برنداشته است به همین منظور برای تامین آب مورد نیاز (غیر شرب) دیگر مناطق ،برداشت آب از دریا آغاز شده است.جهانگیری
افزود :انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران ،توسعه این مناطق را به دنبال خواهد داشت و قطع ًا دولت آینده اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرح بزرگ ملی را تامین
خواهد کرد.معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران کشوری در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و آب دارای اهمیت زیاد است ابراز امیدواری کرد با انتقال آب
خلیج فارس و دریای عمان مشکالت کم آبی در فالت مرکزی ایران مرتفع شود.

عملیات بارگیری نفت از دریای عمان در تاریخ صنعت نفت ایران

مدیرکل دفتر حمل کاالی ســازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان
اینکه شرکت پشتیبانی امور دام وعده داده است تجهیزاتتخلیه و بارگیری
و کارکنان خــود در بندر امام را افزایش دهــد ،از پرداخت کرایه کاالهای
دولتی حداکثر تا  ۴۸ساعت بعد خبر داد.
به گزارش اقتصادســرآمد از فارس ،غالمحســین دغاغله درباره آخرین
وضعیت تخلیه بنادر از کاالی اساسی ،اظهار داشت :در حال حاضر نهادهای
متولی در بندر امام خمینی (ره) نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان بنادر و
دریانوردی ،گمرک جمهوری اسالمی ایران ،سازمان راهداری و حملونقل
جادهای ،شرکت پشتیبانی امور دام ،اســتانداری خوزستان و غیره تالش
کردهاند و نواقص را بابت تخلیه کاالی اساسی در بنادر به حداقل رساندهاند.
مدیرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای اظهار کرد:
به هر حال در حوزه تخلیه کاالی اساسی ما مشکالت را به دو دسته تقسیم
کردیم؛ دستهای از مشــکالت غیرقابل پیشبینی هستند و دسته دیگری از
مشکالت قابل پیشبینی و رفع هستند.
وی با بیان اینکه یک سری مشکالت در حوزه فرایند حمل و نقل و فعالیت
دســتگاهها داریم ،افزود :در موضوع ورود یک کاال به کشور دستگاهها و
بخش حملونقل با همکاری یکدیگر کار را پیش میبرند ،حال اگر به هر
دلیل یکی از بخشها خوب عمل نکنــد ،بقیه بخشها هر میزان هم تالش
کنند موفقیت فعالیتشان چندان به چشم نمیآید.
دغاغله افزود :از مشکالت غیرقابل پیشبینی میتوان به قطعی برق ،قطعی
اینترنت ،یا قطعی سامانه گمرک اشــاره کرد که مقرر شد این مشکالت تا
جایی که امکان دارد به حداقل برسد کما اینکه ما در دو هفته اخیر قطعی برق
نداشتیم اما قطعی اینترنت یا ســامانه گمرک را داشتهایم که از دستگاههای
نظارتی و مسئول خواســتیم این مشکالت به حداقل برســد و این جزو
مشکالتی است که با توجه به شرایط آب و هوایی و گرمای منطقه ،ممکن
است رخ دهد.
مدیرکل دفتر حمل کاالی ســازمان راهداری و حملونقل جادهای درباره
نامه اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران به وزیر جهاد کشاورزی
مبنی بر مشــکل کمبود کامیون حمل کاال از بنادر و انحصار در بارگیری و
حمل محمولههای متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام در بندر امام و تأخیر
تحویل تعهدات واردکنندگان به دامداران و مرغداران اظهار داشت :شرکت
پشــتیبانی امور دام در موضوع پرداخت کرایه کامیونداران نهایت تالش
خود را داشتهاند و در حال حاضر حداکثر پس از  48ساعت ،کرایه راننده
پرداخت میشود.وی ادامه داد :مدیرعامل شرکت امور پشتیبانی دام وعده
داده است عمده کرایه کامیونها حداکثر تا  48ساعت بعد پرداخت میشود.
دغاغله اظهار کرد :همچنین در موضوع امکانات تخلیه و بارگیری در مبدأ و
مقصد ،مطالبی قابل ذکر است ،اینها چون پیمانکار انتخاب میکنند و برخی
مواقع پیمانکار توان آنچنانی به کار نمیگیرد ،کار سخت میشود ،در چند
روز گذشته با توجه به درخواستهایی که داشتیم و بازدیدهایی که مسئوالن
مربوطه انجام دادهاند مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام هم در تخلیه و هم
در بارگیری توان خود را تقویت کنــد و لودر و تجهیزات را افزایش دهد،
همچنین مقرر شد کارکنان خود را بیشتر کند.
میرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای افزود :در
حال حاضر این موضوع در چند انبار شرکت پشتیبانی امور دام محقق شده
است و هرچه این تجهیزات افزایش یابد نتیجه بهتری عاید میشود.
* تمایل کامیوندار برای حمل کاالی بخش خصوصی به دلیل تسریع
بارگیری و کرایه مناسب
وی با بیان اینکه یک سری از مشــکالت در موضوع تخلیه کاال قابل رفع
اســت ،افزود :در موضوع پرداخت کرایه کامیونداران در بنادر ،باید ابتدا
بدانیم که دو نوع مالک کاال داریم که یکی خصوصی و یکی دولتی است.
دغاغله افزود :معموالً بخش خصوصی از نظر شــرایط تخلیه و بارگیری
و کرایه ،وضعیــت بهتری از بخش دولتی دارد ،راننــده تمایل دارد فرایند
بارگیری ،زمان کوتاهتر باشد و پرداخت کرایه بهتر و زودتر باشد و در این
مورد بخش خصوصی،مطلوبیت بیشتری برای راننده دارد.
مدیرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای بیان کرد:
البته همانگونه که گفته شد دستگاههای دولتی تالش کردند از نظر پرداخت
به موقع کرایه (پرداخت حداکثر  48ســاعته) دقت کافی داشته باشند و در
بارگیری تسریع کنند.
وی اظهار داشت :در بنادر ما یک سری مشکالت در بازارگاههای وزارت
جهاد کشــاورزی داریم که یکی از آنها وزن دقیقی است که در بازارگاه به
مرغدار و دامدار تخصیص میدهند ،این موجب میشــود کامیون پس از
بارگیری به دلیل آنکه باید وزن دقیق کاال مشــخص شود ،حدود  2الی 3
مرحله به روی باسکول برود و توزین کند تا بار را کم یا زیاد کنند و همین
ام ر معطلی مضاعفی برای راننده آن هم در آن شرایط آب و هوایی خوزستان
ایجاد میکند.
دغاغله گفت :در این راستا نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی وعده دادند
که موضوع را پیگیری کنند و بار کم یا زیاد را به حســاب دامدار یا مرغدار
قلمداد کنند و توزین دقیق الزامی نباشد که این موضوع اجرا شده اس
مدیرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای بیان کرد:
یکی از وظایف ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای جابهجایی بار و
مسافر کشور است ،در موضوع حمل و نقل هم یکی از ملزومات ،آمار است
تا ما بر اساس مستندات آماری ،برنامهریزی الزم را انجام دهیم.
وی عنوان کرد :کامیونداران از ابتدای سال  1400تاکنون بیش از  5.7میلیون
تن کاالی کشاورزی تولید شده در استان خوزستان را حمل کردهاند که بیش
از  26درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
دغاغله بیان کرد :عمده بار کشاورزی استان خوزستان گندم ،چغندر قند،
ذرت ،کلزا ،ترهبار و صیفیجات اســت که این معموالً کاالهای فسادپذیر
است و بیش از یک روز روی زمین نباید بماند.
مدیرکل دفتر حمل کاالی ســازمان راهداری و حملونقل جادهای افزود:
سال گذشته فقط حدود  600هزار تن چغندر قند خوزستان از طریق ناوگان
کامیونی جابهجا شد ،اما امسال تا روزهای  26و  27تیر ،بیش از  1.2میلیون
تن چغندر قند و  2.4میلیون تن صیفیجات خوزســتان توســط ناوگان
کامیونی جابهجا شد.
وی گفت :با افزایش تولید ،تقاضای حمل بار افزایش مییابد که این موجب
افزایش استقبال از ناوگان کامیونی شده است و ما هم اجازه ندادیم دسترنج
کشاورز روی زمین بماند.
دغاغله افزود :از ســوی دیگر واردات کاال در بنادر جنوبی معموالً در نیمه
دوم سال رخ میدهد که چندان محصوالت کشاورزی داخلی در استانهای
جنوبی نداریم.
مدیرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای عنوان کرد:
در حال حاضر با تمام توان برنامهریزی کردهایم هم تولیدات داخلی استانها
بارگیری شــود هم کاالی وارداتی با تعیین اولویت از سوی دستگاههای
دولتی ،از طریق ناوگان کامیونی از بنادر خارج شود تا ناوگان کامیونی در
این حوزه خدمات مناسبی داشته باشد.
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صادرات نفت ازسواحل مکران برای اولینبار

گروه اقتصاددریا  -برای اولین بار در تاریخ بیش از  ۱۱۰ساله
صنعت نفت ایران ،عملیات صادرات نفت خام از سواحل مکران
در دریای عمان آغاز شد.
به گزارش اقتصادسرآمد« ،بیژن زنگنه» وزیر نفت در آیین بهرهبرداری از طرح
های ملی وزارت نفت که به طور ویدئو کنفرانس برگزار شد ،گفت :ایجاد
پایانه صادراتی نفت خام در منطقه مکران در سالهای اولیه دهه  ۶۰و اوج
جنگ تحمیلی مطرح شد.
وزیر نفت گفت :در جریان سفر سال  ۱۳۹۹رئیس جمهور به استان هرمزگان
این فکر دوباره با دستور رئیس جمهور جنبه جدی گرفت و بر این اساس پس
از بررسی کارشناسی موضوع ،توجیه اقتصادی ،فنی و زیست محیطی طرح
با اعتباری نزدیک به  ۲میلیارد دالر در شورای اقتصاد تصویب و ابالغ شد.
زنگنه تاکید کرد :فرایند ساخت و تجهیزات از سال  ۹۷آغاز شد و عملیات
لوله گذاری این طرح به طور رسمی در تیر ماه  ۱۳۹۹با دستور رئیس جمهور
آغاز شد.وی افزود :نفت خام در پایانه جاسک در  ۲۰مخزن با مجموع ظرفیت
 ۱۰میلیون بشکه ذخیرهسازی میشود و اکنون نفت خام پس از طی مسافت
تقریبی هزار کیلومتر بدون هیچگونه مشکل عملیاتی به بندر جاسک رسیده
و در حال بارگیری در کشتی است.
وزیر نفت گفت :پیشرفت کلی طرح گوره– جاسک بیش از  ۸۲درصد است
و تاکنون بیش از یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر در این طرح هزینه شده است.
دو شرکت متن و نفت و گاز پارس به ترتیب مسئولیت بخشهای خشکی
و دریایی این طرح را بر عهده داشــتند .زنگنه بیان کرد :عملیات بارگیری و
صادرات نفت خام از جاسک که هم اکنون از سوی شرکت نفت وگاز پارس
انجام میشود بهطور کامل به شــرکت پایانههای نفتی ایران واگذار خواهد
شــد .وی افزود :طرح انتقال نفت خام گوره -جاسک اکنون ظرفیت ۳۰۰
هزار بشکه دارد و ســپس مرحله به مرحله تکمیل خواهد شد .بهرهبرداری
تدریجی در طرحهای بزرگ طبیعی است.وزیر نفت در ادامه گفت :در تمامی
بخشهای طرح خط لوله گوره -جاسک تمامی الزامات استانداردهای ملی
و بین المللی از جمله استانداردهای  IPS، APIو  ASMEرعایت شده
است.زنگنه گفت :به دلیل امکانناپذیری تأمین لولههای نِیس و الکتروپمپها
در اثر تحریم ،این طرح در ابتدا با بن بست روبرو شد ،اما ما در داخل کشور به
کمک سازندگان داخلی ،توانستیم این مشکل را مرتفع و برای نخستین بار آن
در کشور را داخلیسازی کنیم.
به گفته وی در خط انتقال نفت خام گوره– جاســک جلوههای کمنظیر از
ســاخت داخل و درهمشکســتن تحریمها به نمایش گذاشته شده است.
وزیر نفت ابراز امیدواری کرد که سواحل مکران پس از سالها محرومیت
با زمینهسازی و پیشگامی وزارت نفت و در همکاری با ستاد توسعه سواحل
مکران ،در اولویت نظام برنامهریزی و مدیریت توســعه ملی و فراملی قرار

گیرد.زنگنه گفت :برای توسعه منطقه مکران هماکنون مجوز اجرای سه طرح
پاالیشی و پتروپاالیشی به بخش خصوصی با مجموع ظرفیت  ۹۰۰هزار بشکه
نفت خام در روز صادر شده است.وی افزود :برنامه داریم در این منطقه یک
هنرستان بسازیم تا بتوانیم نیروهای متخصص مورد نیاز طرحهای کنونی و
آینده منطقه را از مردم استان هرمزگان تأمین کنیم که این توسعه انسانی نیز
اثری ماندگار در دراز مدت خواهد داشت.وزیر نفت تاکید کرد :بهرهبرداری
از خط لوله گوره – جاسک منجر به کوتاهتر شــدن مسیر رفت و برگشت
مشتریان نفت کشور حدود هزار مایل دریایی یعنی معادل قریب به  ۱۰روز
میشود و هزینه انتقال نفت به جاســک کاهش مییابد.زنگنه گفت :در این
طرح بیش از  ۲۵۰شرکت بزرگ و کوچک داخلی ،ظرفیت تولید خود را به
این طرح اختصاص دادهاند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت :بهرهبرداری رسمی از خط لوله
انتقال نفت خام گوره  -جاسک گفت ازسوی شرکت نفت و گاز پارس به
نمایندگی از شــرکت ملی نفت ایران ،در برههای خاص از تاریخ صنعت
نفت کشور اجرا شده است.خبرگزاری میزان  -محمد مشکینفام در آیین
بهرهبرداری رســمی از خط لوله انتقال نفت خام گوره  -جاســک گفت:
عملیات اجرایی این طرح ازسوی شــرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی
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مواجــه اســت ،گفــت :عملکرد
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بندری به حداقل برســد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،ســیدمحمدجعفرى
با اشاره به اینکه برخی موانع حوزه
دریایی و بندری کشور شامل تحریم
های ظالمانه و غیرقانونی آمریکایی ها اســت ،اظهار کرد :این مســئله موجب شــده تا
امکان ارتباط مالی با کشــورهای مختلف دنیا برای ایران وجود نداشته باشد و همین امر
مشــکالت عدیده ای را برای اقتصاد ایران به وجود آورده که حوزه دریایی و بندری نیز
از آن مستثنی نیست.وی ادامه داد :عالوه بر این حوزه حمل و نقل دریایی با برخی موانع
داخلی مواجه است که ضرورت دارد هر چه سریع تر اصالح امور در دستورکار قرار گیرد
تا شرایط بهتری برای حوزه دریایی و بندری کشور ایجاد شود.عضو اتاق بازرگانی ایران
یادآور شد :صدور برخی بخشنامهها و آیین نامهها مغایر با برنامه ریزی بخش خصوصی
اســت و این امر موجب شــده تا از مســیر کاری صحیح در حوزه های مختلف خارج
شویم و آن گونه که باید از ظرفیت های اقتصادی خود اســتفاده نکنیم ،بدین جهت باید
برنامه های اقتصادی به گونه ای تدوین شــود که بنگاه اقتصادی در مسیر پویایی و رشد
قرار گیرند.

آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شناسه آگهی 1168014 :

نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند
رســمی مصوب  1390/09/20امالک متقاضیانیکه در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.

امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل دهستان لیتکوه
 71اصلی قریه خشکرود
 292فرعی آقای رحیم بادامیان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری
مسکونی که بیست سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت 180.50
مترمربع .خرریداری شده بالواسطه از شعبان توکلی و مع الواسطه از حبیب اله عباسپور جرتوده
و مهدی توکلی.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و
کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق
الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف مدت یکماه 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 دادخواســت 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 اظهار
نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان  ،به
اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/05/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/05/17 :
فیض اهلل ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

از شــرکت ملی نفت ایران ،در برههای خاص از تاریخ صنعت نفت کشور
اجرا شده است .وی با یادآوری اینکه اجرای این پروژه در روزهای پایانی
سال  ۹۸در شرایط محدودیتها و فشارهای جهانی برای به صفر رساندن
درآمدهای نفتی ایران آغاز شــد ،افزود :این طرح با سرمایهای بیش از ۳۰۰
میلیون دالر در قالب قراردادهای ئیپیســی و با ایجاد فضایی برای محک
زدن توانمندیها و ظرفیتهای داخلی صنعتگران ایرانی در فرآیندی رقابتی
به دو شرکت ایرانی واگذار شــد و امروز مرحله نخست آن به بهرهبرداری
رسمی میرسد .مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه طرح پایانه
نفتی جاسک ،با هدف صادرات میانگین روزانه یک میلیون بشکه نفت خام
سبک و سنگین با خطوط لوله زیردریایی و سه سامانه گوی شناور ()SPM
در فاصله حدود  ۶کیلومتری از ســواحل دریای عمان تعریف شده است،
اظهار کرد :در مرحله نخست این طرح ،یک مجموعه سامانه اندازهگیری و
خطوط انتقال خشکی و دریا ،یک سامانه گوی شناور و متعلقات زیردریایی
و تأسیسات روسطحی راهاندازی شده است.مشــکینفام با تأکید بر اینکه
نخستین عملیات بارگیری نفت از دریای عمان در تاریخ صنعت نفت ایران
انجام میشود که به آن افتخار میکنیم ،تصریح کرد :در مرحله نهایی ،تکمیل
هر سه ردیف انتقال ،اندازهگیری و بارگیری نفت خام و ساختمانها ،بناهای
جدید صنعتی و اسکله پشتیبانی برای پایان امسال ،هدفگذاری شده است که
افزون بر متنوعسازی جغرافیای انتقال انرژی و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی،
با جذب سرمایه و ایجاد اشتغال زمینهساز ساخت پاالیشگاه مکران و صنایع
پاییندست خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه در یک سال گذشته دو شــرکت داخلی «مهندسی و
ساخت تأسیسات دریایی ایران» و «گاما» به عنوان پیمانکاران اصلی با همراهی
دهها شرکت کوچک و بزرگ به عنوان مشاور ،سازنده تأسیسات ،پیمانکاران
اجرایی در این پروژه فعالیت کردند ،افزود :در زمان اجرای این طرح با اولویت
بهکارگیری نیروهای بومی منطقه بهطور مستقیم برای حدود  ۱۲۰۰نفر و در
زمان بهرهبرداری برای حدود  ۳۰۰نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است.
مدیرعامل عامل شــرکت نفت و گاز پارس با تأکید بــر نقش کلیدی پایانه
جاسک در آینده تجارت انرژی کشــور تصریح کرد :این پایانه میتواند با
متنوعسازی مبادی صادراتی کشور ،مســیری جدید ،ایمن و با مزیتهای
اقتصادی باال از منظر کاهش مسافت ،زمان تقاضا تا عرضه ،هزینههای بیمه
و حمل و نقل برای مشــتریان نفتی ایران در خارج از گلوگاه خلیج فارس
فراهم کند.
مشکینفام گفت :هماکنون یک فروند کشتی نفتکش اقیانوسپیما با ظرفیت
۱۰۰هزار تن ( ۷۰۰بشکه) که به گوی شناور متصل شده و در حال بارگیری
نفت خام سنگین اســت ،تاکنون  ۵۰هزار تن نفت خام ( ۳۰۰هزار بشکه)
دریافت و به مقصد صادراتی حرکت میکند.
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گوناگون
سازمان بنادر؛ مشکالت حمل و نقل
دریایی و بندری را به حداقل رسانده است

رییس کمیســیون تســهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه بنادر
و بخش خصوصی؛ شــریک تجاری یکدیگر هستند ،گفت:
سازمان بنادر و دریانوردی؛ مشــکالت حمل و نقل دریایی و
بندری را به حداقل رسانده اســت .به گزارش اقتصادسرآمد،
سیدمحمدجعفرى با اشاره به اینکه برخی موانع حوزه دریایی و
بندری کشور شامل تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکایی
ها است ،اظهار کرد :این مساله موجب شــده تا امکان ارتباط
مالی با کشورهای مختلف دنیا برای ایران وجود نداشته باشد
و همین امر مشکالت عدیده ای را برای اقتصاد ایران به وجود
آورده که حوزه دریایی و بندری نیز از آن مســتثنی نیست.وی
ادامه داد :عالوه بر این حوزه حمل و نقل دریایی با برخی موانع
داخلی مواجه است که ضرورت دارد هر چه سریع تر اصالح
امور در دستورکار قرار گیرد تا شرایط بهتری برای حوزه دریایی
و بندری کشور ایجاد شود.رییس کمیسیون تسهیل تجارت و
مدیریت واردات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران خاطرنشان کرد :صدور برخی بخشنامهها و آیین نامهها
مغایر با برنامه ریزی بخش خصوصی است و این امر موجب
شده تا از مسیر کاری صحیح در حوزه های مختلف خارج شویم
و آن گونه که باید از ظرفیت های اقتصادی خود استفاده نکنیم،
بدین جهت باید برنامه های اقتصادی به گونه ای تدوین شود
که بنگاه اقتصادی در مسیر پویایی و رشد قرار گیرند.جعفری
با تأکید بر اینکه عملکرد ســازمان بنادر و دریانوردی موجب
شده است تا مشکالت حوزه دریایی و بندری به حداقل برسد،
اظهار داشت :سیاســت گذاران باید تمام تالش خود را به کار
گیرند تا مشکالت بخش خصوصی در حوزه تجاری به حداقل
برسد ،خوشبختانه در بخش بنادر مشکالت به حداقل رسیده
اما این مساله کافی نیست و باید گام های بلندتری برای رونق
بنادر برداشته شود.وی افزود :بنادر و بخش خصوصی شریک
تجاری یکدیگر هستند و فعالیت های اقتصادی در حوزه بندری
و دریایی با مشارکت هرچه بیشتر و بهتر بخش خصوصی به
گونه مطلوب تری رقم خواهد خورد و سبب می شود تا حوزه
دریایی و بندری بیش از پیش رونق پیدا کند .رییس کمیسیون
تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت های
مناسب در حوزه دریایی و بندری ،بیان کرد :کشور از مزیت های
دریایی و بندری ویژه ای برخوردار است و این امر حق انتخاب
فوق العاده ای را برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بخش
ی کند.
خصوصی ایجاد م 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسالم آبادغرب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  140060316002000610هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم آبادغرب تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مرتضی عســگری فرزند ملک محمد بشــماره
شناســنامه  22465صادره از اســالم آبادغرب در یکباب ساختمان به
مساحت  194/7مترمربع پالک  2652فرعی از  1اصلی واقع در اسالم
آبادغرب پشت شهر داری خریداری از مالک برابر مبایعه نامه عادی وعدم
دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد/1/61 .الف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/03 :
شهریار مهرگان رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم آبادغرب کرمانشاه

برابــر رای شــماره  140060324001001216مورخــه
 1400/03/27هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بندرگناوه تصرفــات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای
باقر بهمیاری فرزند منصور به شماره شناسنامه  720و شماره ملی
 3539721762صادره از گناوه را نســبت به ششــدانگ یکباب
خانه به مساحت  198/90مترمربع در قسمتی از پالک  917اصلی
واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواســطه از آقای محمدحسن
صادق زاده و شــرکا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود .در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به ظرف مدت دو ماه
آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قضایی
نمی باشد .م الف207 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/03 :
محمد چهابدار -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شناسه آگهی 1166145 :

آگهی موضوع ماده ماده  3و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شناسه آگهی 1161096 :

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مصوب  1390/09/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل -دهستان لیتکوه
-74اصلی (قریه اسپند)
 28فرعی آقای مهدی وردی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که بیست
ســیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه اســت به مساحت  241.49متر مربع
خریداری شده بالواسطه از وحید حیدری و مع الواسطه از خیراله عبدی.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه
محلی و کثیر االنتشــار در شهرها منتشــر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی
در روستاها از طریق الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف مدت یکماه 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 ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونــی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم
دادخواســت 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.
واحــد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهــی تحدید حدود را به صورت
اختصاصیمنتشرمینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/05/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/05/17:
فیض اهلل ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در
واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.

امالک متقاضیان واقع در بخش چهار ثبت آمل -دهستان چالو
-49اصلی (قریه پاشاکال چاو)
 181فرعی از  165فرعی آقای امیر هوشنگ رحیمیان شالباف در ششدانگ یک قطعه زمین با
ســاختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت  375.15متر مربع .خریداری شده بالواسطه
از سعید فرجوردی پاریمه و مع الواسطه از علی رمضان نژاد و رحمان ایمانی پاشا و مالک رسمی
مشاعی رمضانعلی صادقیان.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و
کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند .باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق
الصاق در محل تا دوماه اعتراض خورد را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 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 دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراحعه 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 اظهار نامه حاوی تحدید
حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به
صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/03 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

