گزارش
مناطق آزاد هرمزگان و دوراهی واردات کاالی خارجی یا
تقویتاقتصادمقاومتی

اقتصاد دریایی
موافقت مجلس با طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،وزارتخانه های نیرو ،صمت و معاونت علمی ریاست جمهوری را مکلف به اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با اصل ماده واحده طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان با  ۱۷۰رأی موافق ۳۱ ،رأی
مخالف و  ۷رأی ممتنع از مجموع  ۲۲۸نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس پیشنهاد علیرضا سلیمی ماده واحده اصالح شد .به موجب پیشنهاد این نماینده معاونت علمی
ریاست جمهوری عالوه بر وزارت نیرو و صمت مکلف به انجام تکالیف قانونی در این حوزه شد .همچنین برداشت فلزات بازمانده از دریای عمان عالوه بر نمک زدایی و انتقال آب نیز
به پیشنهاد سلیمی به ماده واحده اضافه شد و در نهایت نمایندگان با اصل ماده واحده نیز موافقت کردند.ماده واحده طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان که به
عنوان بند خ به ماده  ۲قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب  ۲۴اسفندماه  ۱۳۹۴الحاق میگردد.
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گوناگون

رئیسی در هرمزگان :صید ترال باید ممنوع شود

وضعیتجزیرههرمزتأسفبرانگیزاست

وقتی عملکرد بیش از سه دههای مناطق آزاد کیش و قشم را ورق میزنید ،میبینید
که نمودی از اقدامات جامع ندارند و کارنامه این مناطق در فعالیت درون سازمانی
اقتصادی خالصه شــده و از همین رو ،خیز توســعهای چندانی برنداشتهاند.به
گزارش اقتصادسرآمد ،در سال  ۶۸براساس تبصره  ۱۹قانون برنامه اول توسعه به
دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش ،قشم و چابهار اقدام
به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه
 ۱۳۷۲به تأیید مجلس شــورای اسالمی رسید و  ۲۱شــهریور  ۱۳۷۲مورد تأیید
شورای نگهبان قرار گرفت.
مناطق آزاد تجاری مثل کیش و قشم با این هدف راه اندازی شدند که بتوانند محلی
برای واردات مواد اولیه خام و تبدیل به کاال و ارزش افزوده شــوند اما این مناطق
فعالیت خود را در ابتدا با وارد کردن کاالهای خارجی بنجل شروع کردند و همین
رویه در بازار ایران نیاز کاذب ایجاد کــرد؛ بطوری که مردم در ابتدای فعالیت این
مناطق برای اینکه درآمدی کسب کنند ،سریال شناسنامههای خود را میفروختند
تا فردی بنام تاجر همین کاال را با معافیت کمتر وارد کشور کند.استان هرمزگان با
داشتن  ۲منطقه آزاد تجاری قشــم و کیش و هفت منطقه ویژه اقتصادی و معدنی
خلیج فارس ،منطقه ویژه اقتصادی شــهید رجایی ،کشتی ســازی ،الوان ،قشم،
پارسیان و جاسک بیشترین نقش در حوزه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور
را دارد.مناطق آزاد کیش و قشم که در گذشته با وجود ظرفیتهای فراوان محلی
برای واردات کاال بودند ،با وجود سرمایه های کالن دراین مناطق هنوز به ماموریت
اصلی خود برنگشته اند که الزم است از حالت انبار کاالهای بنجل خارجی به سبد
تولید کاالهای ایرانی و صادرات تغییر وضعیت دهند.
البته درسالهای اخیر ،بهرهبرداری از طرحهای تولیدی و اشتغالزا در بخش عمران
و زیرساخت ها بویژه نفت ،گاز پتروشیمی ،ســاخت مصنوعات و لوازم اولیه و
گردشگری از اقدامات مناطق آزاد و بخش خصوصی بوده که برای ایجاد اشتغال
در  ۲منطقه آزاد کیش و قشم هدف گذاری شــده اما هنوز تا رسیدن به وضعیت
مطلوب فاصله دارند.
بطور حتم شروع این فعالیت ها این نوید را می دهد که در سالهای آینده تاخت و
تاز کاالهای خارجی دیگر دراین مناطق جایگاهی ندارد و کم کم ریشه قاچاق باید
خشکانده شود و ذائقه مردم به سمت تولید کاالهای با کیفیت و بی نیاز از خارج
سوق داده شــود.البته و صد البته انتظار می رود که مناطق آزاد کیش و قشم باید
رویکرد خود از حالت مصرف گرایی مصنوعات خارجی به صادر کننده کاالهای
ایرانی باشــند و مثل نگین در آبهای خلیج فارس بدرخشند و الگویی برای سایر
مناطق آزاد تجاری کشور باشند.در زمان رژیم گذشته برای جزیره کوچکی مثل
کیش که هنوز هم در تقسیم کشوری بخش بوده و زیر مجموعه شهرستان بندرلنگه
محسوب میشود فرودگاه ساخته شد تا رفت و آمد برای سران و پولداران کشور به
این منطقه تسهیل شود امافلسه وجودی مناطق آزاد شاید در گذشته با تعبیر جایی
آزاد زیستن و دوراز هرگونه دغدغه های زندگی شهری بوده و از همین رو جزیره
کیش با این رویکرد شروع به عمران وآبادانی شد.
جزیره کیش به عنوان محلی برای تفریح و گردشــگر در نیمه دوم سال درحدود
 ۵تا  ۶ماه پیش بینی شــده بود که افراد از فضای بکر و طبیعی دریا و هوای سالم
بهره ببرند و به تهران بازگردند و این برای همه افراد جامعه فراهم نبود.امام جمعه
اهل سنت کیش گفت :بهبود وضعیت زندگی کیشوندان و یا ماندگاری مشکالت
آنان ،به اجرای کامل قانون چگونگی مناطق آزاد بستگی دارد از همین رو برخی
از کارشناسان و سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری معتقدند که تا کنون تنها از ۳۰
درصد ظرفیت قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری استفاده شده و بقیه آن مغفول
مانده است.
شیخ مستطاب یعقوب شــمس دراین زمینه اظهار داشــت :بارها در نشست ها
و برنامه های مختلف بــر اجرای کامل این قانون تاکید شــده و معتقدم که بهبود
وضعیت زندگی کیشوندان به ویژه مردمان بومی و یا ماندگاری آنان امام جمعه اهل
سنت کیش یادآور شد :انتظار داریم در دولت سیزدهم تالش گسترده ای از سوی
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه ای اقتصادی برای اجرای کامل این
قانون انجام شود تا مردمان ساکن و سرمایه گذاران این مناطق پس از سه دهه نتایج
آن را به عینه لمس کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون به علت گرانی بیش از حدا جزیره کیش ،کیشوندان با
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند افزود :مسکن مهمترین چالش پیش
روی ساکنان این جزیره است و انتظار می رود سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده
دولت در این راستا گام های تاثیر گذاری بردارد.
نماینده مردم بندرعباس ،قشــم ،بوموســی ،حاجی آباد و بندرخمیر در مجلس
شورای اسالمی گفت :پروندههای ســازمان منطقه آزاد قشــم از سال  ۱۳۹۲تا
اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰توسط هیات تحقیق و تفحص بررســی شد که وزن مالی
تخلفات به بیش از  ۱۰هزار میلیارد ریال رسیده است.احمد مرادی در آیین تودیع و
معارفه فرماندار قشم افزود:هر پروندهای که در کمیته تحقیق و تفحص به آن دست
یافتیم ،در آن یا تخلف رخ داده بود و یا فساد کشف شد ،روند تایید صالحیتها
امری الزم برای تصدی مناســب اســت که بدون طی روند آن امکان فساد بسیار
باالست.رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی از عملکرد سازمان
منطقه آزاد قشم تصریح کرد :به همین دلیل به مدیران جدید و انقالبی کنونی توصیه
میشود که در انجام امور دقت کنند که در لباس خدمت به مردم ،فسادی رخ ندهد.
وی افزود :نهادهای متولی مانند فرمانداری باید ارائه خدمات عمومی به مردم با
استفاده از ظرفیتها و نیز تامین امنیت مردم را به عنوان  ۲مقوله مهم مورد توجه
خود قرار دهنداز همین رو نگرانی مردم قشــم درباره دوگانگی مدیریت در این
شهرستان قشم ،دغدغه به جایی است که باید مسووالن با اتحاد ،در مسیر خدمت
به مردم گام بردارند.وی اظهار کرد :مساله آب همواره به عنوان مشکل اساسی قشم
مطرح و مســووالن با وعده رفع آن در این جزیره مستقر میشوند اما باید هر چه
سریعتر آن را رفع کرد و اشتغال در جزیره به ویژه در حوزههای صیادی ،تجارت و
گردشگری اگر مورد توجه قرار گیرد و مشکالت مردم رفع شود ،میتواند منجر به
رفع بیکاری در این شهرستان شود.سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت :اقتصاد
دریامحور ب ه عنوان راهبردی کنشگرا و تحولآفرین است که اشتغال و ارزآوری را
به همراه دارد ،اقتصاد دریامحور ،محرک جدی بهکارگیری و بهکاراندازی صنایع و
اشتغال در دریا و سواحل گسترده قشم است.افشار فتح الهی در دیدار با نمایندگان
جامعه صیادی جزیره افزود :توسعه دریامحور و اقتصاد دریا ضرورتی بیبدیل در
تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی است و برای کمک به توسعه اقتصادی با محوریت
حفظ ذخایر زیستی ،مقوله آبزیپروری موضوعی تحولآفرین است که باید بیشتر
از سوی جامعه صیادی و صنایع شیالتی جزیره موردتوجه قرار گیرد.سرپرست
ن برای ساخت انبار و سایر
سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد :با اختصاص زمی 
تجهیزات الزم وضعیت اسکلهها ساماندهی میشود و تجهیزات آتشنشانی و امداد
جادهای استقرار مییابد.حاال به گونهای شــده که با وجود گسترش مجتمعهای
تجاری شیک و مناسب و برگزاری جشنواره ها خریداری برای کاال ها ندارد و مردم
بیشتر برای دیدن اجناس مغازه ها مراجعه می کنند و جنب جوشی برای خرید دیده
نمی شود.البته دراین مناطق در کنار واردات کاال اقدام به ساخت هتل ،رستوران و
فضای تفریحی شده که هم اکنون این بخش بواسطه نبود مسافر و گردشگر از رونق
خوبی برخوردار نیستند و خرج و دخل خود را نمی توانند تامین کنند.ارائه خدمات
متنوع بیمه ای نظیر بیمه خودرو ،عمر ،ســامت ،آتش سورزی ،تضمین کیفیت
محصول بسیار مهم است و توجه به آموزش خدمات نوین بیمه ای و فرهنگ سازی
به شرکت های بیمه کمک می کند تا با بازارسازی به ارایه محصول جدید بپردازند.
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رئیس جمهوردر چهاردهمین ســفر
اســتانی گفت :اتصال استان فارس به
خلیج فــارس در دســتور کار دولت
نیست ،وضعیت جزیره هرمز تأسف
برانگیز ووضعیت جزیره هرمز تأســف برانگیز
است،خسارات زلزله وسیل هرمزگان توسط دولت
رفع میشود.به گزارش اقتصاد سرآمد ،سید ابراهیم
رئیسی در ســفر دو روزه خود به استان هرمزگان
برنامه پرکار و فشــرده ای را پشت سرگذاشت.
افتتاح نخستین پاالیشــگاه نفت خام فوقسنگین
ایران ،دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران در جزیره
هرمز ،دیدار با علما و نخبگان در هرمزگان ،بازدید
از نمایشگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران  ،حضور
در جمع اهالی محله صحرا ،بازدید از پروژه ملی
پل خلیج فارس در قشــم ،تشکیل جلسه شورای
اداری هرمزگان ،بازدید سرزده از بخش توکهور و
هشتبندی از توابع شهرستان میناب ،حضور سرزده
در بندر شــهید رجایی ،حضور رئیس جمهور در
منطقه زلزلهزده گیشان بندرعباس بخشی از برنامه
های رییس جمهور در این ســفر دو روزه در کنار
فعالیت اکثر وزرای دولت سیزدهم بود.
رییســی در نشســت خبری پایانی چهاردهمین
سفر اســتانی به هرمزگان با بیان اینکه قبل از سفر
جلسات کارشناسی برای حل مشکالت و مسائل
استان انجام شــد ،عنوان کرد :قرار شد برخی از
موارد در صورت امکان در کوتاه مدت حل شود
و برخی از موارد که نیــاز به تخصیص اعتبار دارد
از طریق مدیریت برنامــه ریزی فرآیند تخصیص
انجام شــود.رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در
این ســفر از مناطق زلزلهزده و ســیل زده بازدید
شد و برای تسریع بازسازی این منطقه مصوبات
الزم تصویب میشــود ،گفت :در جلساتی که با
مسئوالن در شــورای اداری هرمزگان داشتیم و
نتایج سرکشی به بخشهای مختلف استان قرار شد
مشکالتی که به ســرعت امکان رفع دارند در یک
زمان کوتاه برطرف شود و برخی مشکالت دیگر
که نیازمند تخصیص اعتبارات در مرکز اســت در
سازمان برنامه و بودجه دنبال شود.رئیس جمهور

افزود :در مسئله زلزله و ســیل اخیر در هرمزگان
خدا را شاکریم با توجه به بزرگی این وقایع تلفات
انسانی چندانی نداشتیم ،اما خسارت مادی زیادی
به بار آورد که این خسارتها باید از ناحیه دولت
به نحوی جبران شود.رئیسی در خصوص بازدید
از مناطق زلزلهزده فین نیز گفــت :در این منطقه
برخی اقدامات اولیه همچون آواربرداری و ایجاد
فوندانسیون انجام شده و ساخت و سازها در حال
انجام اســت.وی گفت :برای ادامه کار به تأمین
اعتبار نیاز بود که قرار شــده اعتبارات موردنیاز
تأمین و خانههای مردم به زودی ساخته شود و در
این خصوص مشکلی وجود ندارد.رئیس جمهور
افزود :گالیههایی که نمایندگان اقشار هرمزگان
در خصوص بهکارگیری نیروهای بومی داشــتند
قبول داریم و مدیــران باید در صنایع و طرحهای
بزرگ استان هرمزگان اولویت را بر بومی گزینی
قرار دهند.رئیسی گفت :برخی از کمبودهایی که
در هرمزگان وجود دارد باید به موقع برای آن اقدام
شود به عنوان مثال برخی نقاط که مشکالت کمبود
مراکز بهداشــتی و درمانی دارند باید این مشکل
برطرف شود.وی بر ســاماندهی حوزه صیادی و

برگزیده

بندر چابهار به عنوان نقطهای راهبردی در توسعه کشور مطرح است

احیاءکریدورشمال-جنوبفرصتیطالیی
برای گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

توســعه آن در هرمزگان تاکید کرد و افزود :صید
ترال باید ممنوع شــود و مواردی که نیاز به مجوز
دارد باید توسط شیالت مشخص شود.
رئیس جمهور اظهار داشــت :در دیدار با اقشــار
گالیهها در مورد جذب نیرو و آموزش جوانان بود،
در جلسه شورای اداری به مدیران اعالم کردیم که
اولویت اول جذب نیروهای بومی باشد.
وی خاطرنشــان کرد :ســاماندهی ته لنجی ها و
کاالهای همراه ملوانان از موارد اولویت دار استان
است ،در جلسه شــورای اداری استان بر اصالح
و ســاماندهی آئین نامهها و قوانین ته لنجی تاکید
شــد و ملوانان میتوانند کاالهای مورد نیاز استان
و کشــور را وارد کنند.رئیســی بر رونق تجارت
هرمزگان با کشورهای همجوار و صادرات کاالها و
محصوالت تولید شده به این کشورها تاکید کرد و
از استاندار هرمزگان خواست برای آسان کردن این
موارد برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان تالش
کند.آیت اهلل رئیسی ابراز داشت :بیکاری و فقر در
اســتان هرمزگان اص ً
ال قابل قبول نیست ،صنایع
بزرگ و واحدهای اقتصادی مستقر در استان باید
سهم استان را در قالب مســئولیتهای اجتماعی

پرداخت کنند تا در راســتای توسعه استان مورد
استفاده و بهره برداری قرار بگیرد.وی در خصوص
جزیره هرمز هــم گفت :وضعیــت جزیره هرمز
تأسف برانگیز است و از ظرفیت بزرگ این جزیره
در حوزه گردشگری برای رفع بیکاری باید استفاده
کرد.رئیس جمهور جزیره هرمز را نماد ایثارگری و
مقاومت دانست و گفت :قرار شد یک مرکز درمانی
فعال به ســرعت در جزیره هرمز ســاخته شود.
موضوع مســکن هم یکی از مشکالت در جزیره
هرمز بود که بخشی از ســهم یک میلیون مسکن
در ســال به این جزیره هم سهمیه اختصاص داده
شود و نیاز فعلی جزیره با  ۳۰۰الی  ۴۰۰مسکن حل
خواهد شد.رئیسی گفت :وضعیت و ظاهر جزیره
قشم بســیار متفاوت از زمان قبل از انقالب شده
است ،ولی هنوز کافی نیست و باید در این جزیره
توسعه جدی در حوزه گردشگری ایجاد شود.وی
افزود :قشم باید به مرکز تولید و صادرات تبدیل
شود و نباید محلی برای توزیع کاال باشد و قرار شد
موانع مختلفی که در این جزیره وجود دارد سریع َا
برطرف شــود.رئیس جمهور بر توسعه هرمزگان
بر اساس فرهنگ این اســتان تاکید کرد و گفت:
هرمزگان دارای فرهنگ ریشه دار دینی و اسالمی
و آداب و رسوم بسیار قدیمی و قابل احترام است
و هر نوع توسعه یافتگی باید با حفظ این فرهنگ
صورت بگیرد.رئیســی همچنین بر اجرایی شدن
مصوبات شواری اداری هرمزگان و رصد و نظارت
رسانهها بر اجرایی شدن این مصوبات تاکید کرد.
وی در خصوص اتصال جزیره قشم به بندر پهل در
بندرخمیر هم گفت :برای ساخت پل خلیج فارس
تاکنون حداکثر  ۲۰درصد کار انجام شــده و این
طرح رها شده شده است.رئیس جمهور بر ساخت
این پل تاکید کرد و وعده داد با تأمین اعتبار ساخت
و تکمیل آن ادامه یابد.آیت اهلل رئیسی در پاسخ به
ســوال یکی از خبرنگاران در خصوص موضوع
اتصال اســتان فارس به خلیج فارس بیان داشت:
روز گذشــته هم نمایندگان مجلس مطرح کردند
ولی موضوع اتصال استان فارس به دریا در دستور
کار دولت نیست به همین خاطر مطرح نکردم.

آگهیفقدانسندمالکیت

آقای منصورکمری با تقدیم دوبرگ استشــهادیه مصدق شده مدعی است
که ســند مالکیت پالک  ۱۴۳۶۳فرعی از -۱۴۰اصلی با مشــخصات ذیل:
یک قطعه ساختمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی ۱۴۳۶۳
فرعی از -۱۴۰اصلی مشــخصات مالکیت :مالکیت منصور کمری با جزسهم
 ۶ازکل ســهم  ۶به عنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند
مالکیــت  ۱۰۱۱۹۴۹تاریخ  ۱۳۹۳/۱۱/۱۸موضوع ســند مالکیت اصلی
به شــماره چاپی  ۱۸۸۹۹۶ســری ب سال  ۹۴با شــماره دفترالکترونیکی
 ۱۳۹۵۲۰۳۱۶۰۰۱۰۰۲۴۵۴ثبت گردیده است .براثرسهل انگاری مفقود
گردیده لذا مراتب طبق ماده  -۱۲۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی
می شــود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت
درنزد آنان می باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت  ۱۰روزمراتب رابه
این اداره اعالم دارند درغیراین صورت نسبت به صدورسند مالکیت طبق
مقررات اقدام وسند مالکیت اولیه ازدرجه اعتبارساقط وابطال خواهد شد .

محمدعباسی
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک کرمانشاه

 / ۲۴۸۲م الف۱۲/

محمدرضا مدرس خیابانی نائب رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل گروه
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت :استفاده مطلوب از بندر چابهار و
احیاء کریدور شمال -جنوب از طریق آن فرصتی طالیی برای کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،مدرس خیابانی مدیرعامل گروه کشــتیرانی جمهوری
اسالمی ایران طی سخنانی در جمع مدیران ارشــد گروه کشتیرانی با یادآوری اینکه
بندر چابهار امروز به عنوان نقطهای راهبردی در توسعه کشور مطرح است ،افزود :بندر
چابهار به عنوان فرصتی طالیی برای گروه کشتیرانی تلقی میشود و الزم است خطوط
منظم به این بندر راه اندازی شود.وی با اشــاره به راهبرد ملی احیاء کریدور شمال-
جنوب ،موضوع توسعه فعالیتهای گروه کشتیرانی در بندر چابهار را رویکرد اصلی
این گروه دانســت و گفت :این اقدام بزرگ با همکاری شرکتهای گروه کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران عملیاتی و کاال از مبدأ هند به بندر چابهار و در ادامه به روسیه
و اروپا ترانزیت خواهد شد.
مدرس خیابانی این مهم را از طریق حمل و نقل ترکیبی و اتصال بندر چابهار به شبکه
راه آهن اجرایی ارزیابی کرد و ادامه داد :کاال از هند وارد بندر چابهار شده ،از طریق
این بندر به بنادر شمالی کشور و سپس به بنادر روسیه در دریای خزر گسیل میشود،
پس از آن در دو مسیر به سمت مسکو و سن پترزبورگ در روسیه رسیده از آنجا نیز
به شمال اروپا حمل میشود.وی این مســیر حمل را از منظر اقتصادی در بلندمدت
سودآور دانست و افزود :از منظر سیاســی و توسعه روابط کشور در سطح بینالملل
نیز این مسیر حمل و نقلی قادر به ایجاد تحوالتی مثبت است.مدرس خیابانی اجرای
پروژه یاد شده را وظیفهای ملی قلمداد و خاطر نشان کرد :این کار بزرگ با همکاری
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کام ً
ال قابلیت اجرایی دارد.مدیرعامل گروه
کشتیرانی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای گروه کشتیرانی در بندر چابهار
و کریدور شمال -جنوب ،گفت :توســعه بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی
کشــور و نقطه تالقی ترانزیت کاال ،با نگاهی ملی در حال انجام است ،بنابراین باید
با باور به این مهم از هیچ اقدامی مضایقه نکنیــم چراکه حجم قابل توجهی از کاالی
ترانزیتی هم اکنون از طریق کشــورهای همسایه در این مسیر در حال عبور است که
میتواند از داخل کشور و به وسیله گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران انجام
شود.وی افزود :خوشبختانه زمینههای سرمایهگذاری گروه کشتیرانی در بندر چابهار
فراهم اســت از آن جمله این گروه می تواند در بخشهای حمــل و نقل کانتینری،
ایجاد دفاتر نمایندگی در نقاط تالقی ترانزیتی شــرق کشــور ،بدل شدن به اپراتور
اول بندر شهید بهشتی ،راهبری بارانداز و ســولههای سرپوشیده ،سوخت رسانی،
ساخت سیلوی غالت ،تعمیرات کشتی ،حمل و نقل ترکیبی ،شناور های رو-رو و...
فعالیت نماید.

مفقودی
کارت و برگ ســبز خودرو پراید رنگ سفید مدل ۱۳۸۹
به شماره انتظامی  ۶۷۲ط  ۲۸ایران  ۲۸به شماره موتور:
 ۳۵۳۱۸۴۳شماره شاسی  S۱۴۲۲۲۸۹۱۶۸۴۷۷ :به نام
محمد صاحبی سحاب کد ملی  ۴۰۵۰۹۹۳۴۶۵مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می گردد.
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی
شناسه آگهی1248467 :

در دیدار با مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان

تاکید فرمانده مرزبانی ایران بر لزوم افزایش
همکاریهای دریابانی تهران -اسالمآباد

نظربهدستورمواد۱و۳قانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۶۵۴۱
مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۳۰هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی  ...چمستان  ....تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/
خانم محبوبه ابراهیمی فرزند قنبرعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای
احداثی به مســاحت  ۲۷۳.۳۱ ...مترمربع که مقدار  ۱۵۲ســیر مشاع عرصه
وقف می باشد به شماره پالک  ۸۰فرعی از  . ۱۲ ...اصلی واقع در قریه حاجیکال
بخش  ...یک واگذاری شده از آقای  /خانم حمیدرضا شکریان مالک رسمی محرز
گردیده است 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 و محلی  /سراســری در شهرها منتشر و
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی در روستاها از طریق
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم
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 دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۱۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۰/ ۲۵ :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان -عین اله تیموری

ســردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی
جمهوری اســامی ایران در دیدار با دریابانمیرزا فواد
امین بیگ مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان با اشاره
به مرزهای مشترک دریایی دوکشــور ،بر لزومافزایش
همکاریها ،تبادل اطالعات و اجرای ســازوکاری بر
پایه اصول برابرو منافع مشــترک تاکید کرد.به گزارش
اقتصادسرآمد،ســردار گودرزی در جریان سفر رسمی
خود به پاکستان در شهر بندری «کراچی» با دریابان امین
بیگ دیدار کرد که در این مالقات اعضای هیاتهای دو
کشور و همچنین ســرهنگ «مصطفی قنبرپور» وابسته
نظامی کشورمان در پاکســتان حضور داشتند.فرمانده
مرزبانی ایران بر رســیدن به ســازوکاری بر پایه اصول
برابر و منافع مشــترک ،احترام متقابل ،رعایت تمامیت
مرزی ،صالحیــت قضایی و ایجاد چارچوب مســتمر
برای همکاری دریایی و تبادل اطالعات میان دو کشور
همسایه شامل عملیات جســتجو و نجات ،جلوگیری
از جرایــم دریایی ،اعمــال عمومی قانــون و حفاظت
محیط زیست دریایی و افزایش مبارزه با مخالن امنیت
تاکید کرد.

کاهش قیمت ماهی قزلآال در میادین
میوه و تره بار

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ،از کاهش قیمت
ماهی قــزل آال در بازارهای میوه و تره بــار خبر داد.به
گزارش اقتصادســرآمد ،بر اســاس تازهترین نرخ نامه
سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران ،قیمت انواع
ماهی قزلآال در این مراکز کاهش یافت.بر این اساس هر
کیلوگرم قزلآالی تازه رنگین کمان از  ۷۸هزار تومان به
 ۷۴۸۰۰تومان ،قزلآالی تازه گوشت نارنجی از  ۸۰هزار
تومان بــه  ۷۶,۸۰۰تومان و قزلآالی زنــده از  ۸۸هزار
تومان به  ۸۴,۸۰۰تومان کاهش خواهد یافت.بر اساس
این گزارش ،قیمت ســایر آبزیان در میادین میوه و تره
بار ثابت مانده که از جمله میتوان به هر کیلوگرم ماهی
آمور با قیمت  ۵۵هزار تومان ،ماهی بیگهد با قیمت ۳۵
هزار تومان ،ماهی تیالپیا با قیمت  ۴۴هزار تومان ،ماهی
روهیتا با قیمت  ۶۰هزار تومان ،ماهی فیتوفاگ با قیمت
 ۳۳هزار تومان و ماهی کپور با قیمــت  ۴۴هزار تومان
اشاره کرد.

آگهیفقدانسندمالکیت
شناسهآگهی1259718:

آقــای بهــرام خزایــی برابروکاتنامــه هــای  ۶۴۱۲۵مورخــه  ۱۴۰۰/۱۱/۱۶و
 ۶۸۹۱۶مــورخ  ۱۳۸۳/۹/۴دفتــر خانــه شــماره  ۴همــدان وتائیدیــه شــماره
۱۴۰۰۸۵۶۵۸۱۲۳۰۰۰۰۷۴مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵وبا تســلیم دو برگ استشــهاد
محلی مصدق به مهر دفترخانه ۱۲همدان برابردرخواســت وارده شماره – ۰۱۴۹۹۴
مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۴مدعی اســت که سند مالكیت پالک  ۴۱۹۵فرعی از  ۱۷۵اصلی
واقع در حومه  /بخش دو همدان به شــماره مسلســل  ۰۰۱۳۸۳ذیل ثبت ۵۴۵۶۲
دفتر ۲۵۵صفحه  ۲۱۳به علت سرقت مفقود گردیده وطبق سند مورخ ۶۶۲۲۵مورخ
 ۱۳۷۹/۹/۲۲بیع شرط می باشد ،لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه
قانون ثبت بدین وســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ۱۰روز به اداره ثبت اسناد
و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یاسند معامله  ،اعتراض خود را کتبا
تسلیم نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض
چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالكیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم
خواهد شد .مراتب بر اساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
(م الف )۱۵۴۵
حمیدسلگی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2شهرستان همدان

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
ساختمانهایفاقدسندرسمی
شناسهآگهی1258343:
نظر به دســتور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره  ۱۴۰۰/۳۴۳۷مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۱۷هیات مستقر
در واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره  ۱۴۰۰/۱۴۹ماده یک قانون مذکور ،تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آرزو فاتحی جویباری ،نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۱۶۱/۳۰متر مربع پالک فرعی از  ۱۰اصلی بخش  ۷خریداری شده بدون
واسطه از عیسی فاتحی جویباری محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آییننامه مربوطه این آگهی
در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 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 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 را ارائه نماید .در
غیر این صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۱۰ :
مرتضی قاسمپور رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

شناسه آگهی 1250633 :

برابر رای شماره  ۸۳۴۶تاریخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۶هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی رضائی فرزند
عزیز در ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت  ۴۲۸۰.۶۲متر مربع قسمتی از
پالک  ۳۸اصلی به شماره کالسه ۱۴۰۰/۳۱واقع در اراضی بیشه بنه بخش ۲۴
ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  ۱۴روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :
محمدمهدی قلیان  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

