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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در چماز کال پالک 

اصلی 2802 بخش 1
75 فرعی غالمعلی غالم نیا نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 88 سیر و 13 
مثقال و 8 نخود و 2 گندم عرصه آن وقف می باشد 
به مساحت 37/11 مترمربع خریداری بدون واسطه از 
قربانعلی غالم نیا مالک. 76 فرعی غالمعلی غالم نیا 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن که 88 سیر و 13 مثقال و 8 نخود و 2 گندم 
عرصه آن وقف می باشد به مساحت 233/57 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از قربانعلی غالم نیا مالک.
77 فرعی داود نعمتی کالئی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 88 سیر و 13 
مثقال و 8 نخود و 2 گندم عرصه آن وقف می باشد به 
مساحت 2078/23 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

سید عباس حسینی مالک.
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک 

اصلی 2815 بخش1
8864 فرعی سید احمد بخشی چوب بستی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
عباس  از  واسطه  بدون  خریداری  مترمربع   168/32

قنبرزاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک 

اصلی 2820 بخش1 
مرزناکی  زاده  حاجی  حسین  و  مجید  فرعی   2789
بالمناصفه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن که 5/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
آن وقف می باشد به مساحت 77/95 مترمربع خریداری 

بدون واسطه از زهرا عبدی مالک.
به  نسبت  حاجیکالیی  حاجی  شهناز  فرعی   2790
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 

5/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف می باشد 
از  واسطه  بدون  خریداری  مترمربع  مساحت 148  به 

منوچهر گراییلی مالک. 
2804 فرعی رضا عمادی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
از  دانگ مشاع  آن که 5/5  در  احداثی  بنای  با  زمین 
ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت 300/30 
مترمربع خریداری بدون واسطه از محمدعلی گلکانی 

مالک. 
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک 

اصلی 2326 بخش2
10928 فرعی مفروز و مجزی شده از 467 فرعی زهرا 
رجب نیا حیدری  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 83/20 مترمربع خریداری بدون 

واسطه از اسماعیل دانشور مالک.
10934 فرعی آمنه قلی زاده آغوزی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 367/74 
نیکجویان  از حسین  مترمربع خریداری بدون واسطه 

مالک.
فرعی   499 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   10935
ششدانگ  به  نسبت  کالئی  حمزه  مسرور  عسکری 
مترمربع   313/30 مساحت  به  ساختمان   یکباب 

خریداری بدون واسطه از عباس مسرور مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک 

اصلی 2501 بخش2 
116 فرعی جمال ذبیح تبار نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 91/74 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از امیر مختار رضایی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بازگیر کال پالک 

اصلی 2508 بخش2
507 فرعی مفروز و مجزی شده از 73 فرعی سیده 
به ششدانگ یک قطعه  نسبت  فاطمه سید عشقیان 
مترمربع   146/03 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 
خریداری بدون واسطه از سید علی اصغر هاشمی نژاد 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندارکال کوچک 

پالک اصلی 3623 بخش2
4495 فرعی مفروز و مجزی شده از 22فرعی حشمت 
یوسف تبار شفیعی و یوسف رضا حیدری به ترتیب در 
دو دانگ و 4 دانگ نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
که عرصه آن وقف است به مساحت 200/20 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از علی علیزاده مالک. 

امالک متقاضیان واقع در اوشیب  پالک 
اصلی 3624 بخش2

2774 فرعی مفروز و مجزی شده از 89 فرعی حسین 
رضاپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 170/40 مترمربع خریداری بدون 
واسطه از ابراهیم فالحتی مالک. 2776 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 21 فرعی نادعلی حسن نتاج نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان که عرصه آن وقف 
می باشد به مساحت 153/76 مترمربع خریداری بدون 

واسطه از یحیی یداله تبار مالک.
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 

4861 بخش2
3262 فرعی سید رحیم رزاقیان حمزه کالیی نسبت به 
ششدانگ اعیانی یکبابخانه بانضمام 23 سیر و 13 مثقال 
و 14 نخود و 10/33 نخود ششدانگ عرصه آن که 
باقیمانده عرصه آن وقف اوقاف و هالل احمر می باشد 
به مساحت 234/95 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

غالمرضا داودی مالک.
امالک متقاضیان واقع در دیو کال پالک اصلی 

4862 بخش2
1391 فرعی مفروز و مجزی شده از 337 فرعی علی 
رستم تبار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 322/86 مترمربع خریداری بدون 

واسطه از کبری رستم تبار و غیره مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندارکال پالک 

اصلی 4865 بخش2
ششدانگ  به  نسبت  ناصری  مهروش  فرعی   3528
اعیانی یکبابخانه بانضمام 13 سیر و 11 مثقال و 9 نخود 
عرصه که باقیمانده عرصه معادل 5 دانگ و 1 سیر و 8 
مثقال و 6 نخود وقف هالل احمر و 23 سیر و 8 مثقال 
و 11 نخود وقف عام و 1 سیر و 3 مثقال و 22 نخود 
ثلث باقی است به مساحت 200 مترمربع خریداری بدون 

واسطه از سهیل پور رمضان و غیره مالک.
امالک متقاضیان واقع در آغوزبن پالک اصلی 

4866 بخش2
151 فرعی جواد الریجانی بازگری نسبت به ششدانگ 
اعیانی یکبابخانه بانضمام 16 سیر و 5 مثقال و 8 نخود 
مشاع از ششدانگ عرصه که باقیمانده عرصه معادل 5 
دانگ و 22 سیر و 8 مثقال وقف هالل احمر و 2 مثقال 
باقی است به مساحت 128/64  و 16 نخود آن ثلث 
مترمربع خریداری بدون واسطه از نورالدین حسین نژاد 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک 

اصلی 4869 بخش 2 
یک  به ششدانگ  نسبت  طیبی  حوریه  فرعی   2876
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 117/42 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از مظفر حسین زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در روشن آباد پالک 

اصلی 1 بخش6
136 فرعی حبیب اله رضایی روشن نسبت به ششدانگ 
آن که 92 سیر  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مشاع از 240 سیر ششدانگ عرصه آن وقف می باشد 
به مساحت 299/5 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

سیف اله رضایی مالک.
امالک متقاضیان واقع در باال گتاب پالک 

اصلی 9 بخش 6
به  نسبت  درونکال   درزی  شهربانو  فرعی   4600
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
690 مترمربع خریداری بدون واسطه از مرتضی رجبی 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در معلم کال و قمیکال 

پالک اصلی 14 بخش 6
به ششدانگ  نسبت  پیمان عزیزی قمی  102 فرعی 
یکباب خانه که دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن 
وقف می باشد به مساحت 348 مترمربع خریداری بدون 

واسطه از موروثی مرحوم نادر عزیزی مالک.
امالک متقاضیان واقع در درونکال شرقی 

پالک اصلی 27 بخش6
794 فرعی مسلم آزادی پالندی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 196/60 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از اکبر شاهکالئی مالک.
امالک متقاضیان واقع در پایین گنج افروز 

پالک اصلی 31 بخش 6 
189 فرعی ناصر علی زاده گنجی نسبت به ششدانگ 
آن که 10 سیر  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مشاع از 240 سیر ششدانگ عرصه آن وقف می باشد 
به مساحت 330/41 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

فتحعلی علی زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در نوشیروانکال پالک 

اصلی 8 بخش 7
به  نسبت  شیروانی  حسینی  کریم  سید  فرعی   125
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

هاشم  میر  از  واسطه  بدون  خریداری  مترمربع   1980
حسینی مالک.

امالک متقاضیان واقع درعالی زمین پالک 
اصلی 21 بخش 7

به ششدانگ یک  نسبت  پور  188 فرعی رضا حمزه 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 496/9 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از میر شفیع جعفری مالک.
امالک متقاضیان واقع در گاوان کال پالک 

اصلی 18 بخش 8
888 فرعی مجید قربان زاده نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 230/13 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از محمد زال مالک.
امالک متقاضیان واقع در منس کال پالک 

اصلی 10 بخش 10
59 فرعی سید حسن حسین نژاد نسبت به ششدانگ 
 412 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع خریداری بدون واسطه از سید محمد حسین 

نژاد مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه رضا و یاغی 

کال پالک اصلی 16 بخش 10
12 فرعی رحمت حسین زاده نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 340/08 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از رحمان حسین زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در ترک محله پالک 

اصلی 57 بخش 11
شهبازی  رضا  محمد  و  مهدی  محمد  فرعی   1053
ربابه کریمی اسبوئی هر کدام  نسبت به  خرزوقی و 
2 دانگ مشاع از ششدانگ نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 105/30 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از جمشید شهبازی مالک.
به  نسبت  دالور  نیا  قربان  سلیمان  فرعی   1055
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
194/45 مترمربع خریداری بدون واسطه از علی اصغر 

قربان نیا مالک.
امالک متقاضیان واقع در مال کال پالک اصلی 

59 بخش 11
353 فرعی مهرانه احمدی شیروانی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 174/40 
مترمربع خریداری بدون واسطه از مهرداد احمدی مالک.
امالک متقاضیان واقع در لنگور پالک اصلی 

5 بخش 13

130 فرعی طاهره تقی پور منصور نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 521/27 
مترمربع خریداری بدون واسطه از علی اکبر غالمرضاپور 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در بیشه سر پالک 

اصلی 6 بخش 13
161 فرعی ابوطالب ابوپور بیشه نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که یک دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت 198/37 
مترمربع خریداری بدون واسطه از احمد جعفر قلی تبار 
مالک. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
اولین   انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  اعتراض داشته  شده 
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 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهار نامه 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 . 
 تاریخ انتشار نوبت اول :  1397/07/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/15

م.الف  97/100/4025
شهرام خسروی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گیالن خبر داد:
صید ۳۳۷ تن ماهی استخوانی 

از خزر
ماهیگیری شیالت  بنادر  و  معاون صید  اقتصادی:  گروه 
گیالن با اشاره به صید 337 تن ماهی استخوانی از دریای 
خزر در یک ماه گذشته، گفت: صید ماهی نسبت به مدت 
در  ایلدریم  است.اکبر  داشته  درصد  گذشته 81  سال  مشابه 
جمع خبرنگاران با اشاره به گذشت حدود یک ماه از فصل 
صید ماهیان استخوانی از دریای خزر، اظهارکرد: در این مدت 
صیادان گیالنی موفق به صید 337 تن ماهی استخوانی از 
دریای خزر شده اند.ایلدریم با بیان اینکه ارزش ماهیان صید 
شده 120 میلیارد ریال است، افزود: این میزان با مقایسه با 
مدت مشابه در سال گذشته با رشد 81 درصدی همراه بوده 
از دریای خزر  افزایش میزان صید ماهی  است.وی به علت 
اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه امسال فصل صید ماهیان 
استخوانی زودتر از سال گذشته آغاز شده بود و همچنین با 
توجه به مساعد بودن شرایط جوی شاهد افزایش میزان صید 
ماهی توسط صیادان هستیم.معاون صید و بنادر ماهیگیری 
شیالت گیالن با اشاره به نوع ماهی های صید شده از دریا، 
گفت: در میان ماهیان صید شدن کفال با 313 تن بیشترین 

ماهی صید شده در این مدت است.

اشاره  با  گلستان  استاندار  اقتصادی:  گروه 
به آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران اظهار 
کرد: نرخ بیکاری تابستان سال 1397 در استان 
با نرخ  گلستان 8/9 درصد بوده که در مقایسه 
بیکاری تابستان سال قبل که 6/11 درصد بود، 

7/2 درصد کاهش یافته است.
دکتر سید مناف هاشمی تصریح کرد: این کاهش 
نرخ بیکاری در استان گلستان در حالی است که 
در  درصد   11.5 از  کشور  کل  در  بیکاری  نرخ 
تابستان سال گذشته با 0.7 افزایش به 12.2 در 

تابستان سالجاری رسیده است.
در  ها  استان  بیکاری  نرخ  بررسی  افزود:  وی   
تابستان دو سال نشان می دهد که در 20 استان 
شاهد افزایش نرخ بیکاری و در 10 استان شاهد 
کاهش نرخ بیکاری بوده اند و در یک استان نرخ 
بیکاری ثابت بوده است، ضمن آنکه میانگین نرخ 

بیکاری کشور نیز افزایش داشته است.
در  گلستان  کرد:  نشان  خاطر  گلستان  استاندار 
سال گذشته بر اساس سامانه رصد تعهد ایجاد 19 
هزارو 400 شغل را داشته اما توانست با مدیریت 

ویژه بیش از 22 هزار شغل ایجاد کند.هاشمی 
یادآور شد: در سال جاری نیز با وجود تعهد خواسته 
شده از سوی دولت مبنی بر ایجاد 20 هزار شغل، 
متعهد  را  شغل  هزار  ایجاد 30  استان  مدیریت 

شده و تا کنون بیش از 15 هزار شغل ایجاد شده 
تولید  است.وی گفت: پرداخت تسهیالت رونق 
)ازطریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید( از 
40 میلیارد تومان در شش ماهه اول سال 1396 
به حدود 1200 میلیارد تومان تا پایان تابستان 
درصدی   120 از  بیش  جذب  و  رسیده   1397
اعتبار تخصیص یافته از اشتغال پایدار روستائی 
و عشایری، نقش غیرقابل انکاری را در کاهش 
نرخ بیکاری ایفا نموده است.وی بیان کرد: انتظار 
می رود با تداوم تسهیالت پرداختی از محل رفع 
موانع تولید، اعتبارات پرداختی مستقیم بانک ها به 
واحدهای تولیدی، اعتبارات طرح اشتغال فراگیر 
و تسهیالت توسعه اشتغال پایدار روستائی و نیز 
کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرائی طرح های با 
سرمایه گذاری بالغ بر 5000 میلیارد تومان، شاهد 

تداوم رشد اشتغال در استان باشیم.

استاندار گلستان:

نرخ بیکاری تابستان 97 در گلستان 8.9 درصد اعالم شد

گفت:  گلستان  استان  امداد  کمیته  سرپرست  اقتصادی:  گروه 
کمیته امداد استان گلستان در هفت ماهه نخست سال جاری، 4 
میلیارد و 500 میلیون تومان خدمات درمانی به مددجویان بیمار 

تحت حمایت این نهاد پرداخت کرد.
اسکندر  گلستان،  استان  امداد  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 
اسکندری در گزارشی از اقدامات درمانی و بهداشتی این نهاد برای 
مددجویان گلستانی اظهار کرد: 25 هزار مددجوی گلستانی از 103 
هزار مددجوی تحت حمایت این نهاد دارای بیمه پایه و 82 هزار 
نفر دارای بیمه تکمیلی کمیته امداد  هستند که در هفت ماه نخست 
سال 1397 بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون تومان از سرفصل بیمه 

پایه برای مددجویان بیمه شده شهری خدماتی همچون ویزیت، 
دارو، بستری، دندانپزشکی، توانبخشی و پاراکلینیک از طریق مراکز 

درمانی طرف قرارداد ارائه شده است.
وی با اشاره به پرداخت 25 میلیون تومان هزینه پیوند کلیه بیماران 
خاص در سالجاری تصریح کرد: تاکنون 700 میلیون تومان کمک 
بیمار  مددجوی   64 و  یک هزار  به  صعب العالج  بیماران  هزینه 
صعب العالج و خاص و 310 بیمار نگهداری در منزل برای تهیه 
پوشینه و لوازم مصرفی، کاال و تجهیزات پزشکی پرداخت شده 

است.
و 650  هزار   3 برای  تاکنون  امسال  کرد:  خاطرنشان  اسکندری 

مددجوی گلستانی بیش از یک میلیارد و 280 میلیون تومان به 
صندوق تامین اجتماعی برای بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و 

فوت مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.
سرپرست کمیته امداد استان گلستان یادآور شد: این نهاد در هفت 
ماهه نخست سال جاری 11 هزار و 500 سبد غذایی به ارزش یک 
میلیارد و 57 میلیون تومان، عالوه بر کمک ماهانه 92 هزار تومانی 
در اختیار یک هزار و 650 کودک گلستانی دارای سوءتغذیه قرار 
داده است.وی از پرداخت بیمه  یکساله 2 هزار و 900  مددجوی 
روستائی و عشایری استان گلستان به مبلغ 608 میلیون تومان در 

سال 1397 خبر داد.

سرپرست کمیته امداد گلستان:

45 میلیارد ریال کمک هزینه درمانی به مددجویان گلستانی پرداخت شد

گروه خبر: استاندار گیالن مهمترین ماموریت 
فرماندار جدید بندر انزلی را استفاده از ظرفیت های 

منطقه آزاد برای اشتغالزایی عنوان کرد.
فرماندار  معارفه  مراسم  در  ساالری  مصطفی 
جدید شهرستان بندر انزلی به خصوصیات متمایز 
و برجسته بندر انزلی اشاره و اظهار داشت: این 
شهرستان دارای قدیمی ترین بندر استان و مواهب 
الهی همچون تاالب و دریا است که باید به آن 

ببالیم.
های  ظرفیت  از  گیری  بهره  لزوم  بر  ساالری 
محیطی  زیست  مالحظات  رعایت  با  طبیعی 
تاکید کرد و گفت: منطقه آزاد موقعیتی متمایز 
و قابل توجه برای انزلی و گیالن رقم زده که 
در  و  استان  شهرستان،  برای  آن  منافع  از  باید 
نماینده عالی دولت  استفاده کرد.  نهایت کشور 
در گیالن مهمترین ماموریت فرماندار جدید بندر 
انزلی را استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد برای 

اشتغالزایی اعالم کرد و یادآور شد: باید با نگاه، 
اقدام و پیگیری جامع از فرصت ها بهره گرفت 
و در این راه از ظرفیت مردم و خرد جمعی برای 

پیشرفت غافل نشد. 
وی با بیان اینکه ورزشکاران بندر انزلی مدال های 
رنگارنگی در رقابت های ورزشی کسب کرده اند 
دارای جایگاه خوبی هستند،  و در سطح کشور 
نیز  این شهرستان در حوزه هنری  عنوان کرد: 
ظرفیت های بالقوه ای دارد و باید به شکل ویژه 

ای به این حوزه بپردازیم.
 ساالری با تاکید بر اینکه شهرستانی همچون 
بندر انزلی با برخورداری از ظرفیت های فراوان 

این  در  کرد:  تصریح  باشد،  داشته  بیکار  نباید 
شهرستان ظرفیت هایی وجود دارد که می توان 
با استفاده از آنها حتی برای افراد جویای کار از 
سایر شهرستان ها نیز شغل ایجاد کرد و از این 
رو فرماندار جدید باید به درستی از ظرفیت ها 

استفاده کند.
 وی خاطرنشان ساخت: تامین فضای آرام برای 
کسب و کار ، برنامه ریزی در فضایی آرام را می 
طلبد و به این وسیله می توان گام های مفیدی 

برداشت.
تالش های  از  قدردانی  با  گیالن  استاندار   
میرشمس مومنی زاده فرماندار پیشین بندر انزلی، 

بیان داشت: اسماعیل حیدری آزاد فرماندار جدید 
در  مختلف  های  حوزه  در  موفقی  کارنامه  نیز 
کشور دارد که با توجه به تنوع تجربیات وی، بر 

موضوعات مختلفی اشراف پیدا کرده است.
 وی حفظ وفاق و همدلی را موجب کسب نتیجه 
مطلوب دانست و گفت: فرماندار جدید باید همدلی 
موجود را حفظ کند زیرا تنش به نفع ما نیست و 
اگر هدف گذاری واحد باشد نتایج خوبی حاصل 

می شود.
همگرایی،  حفظ  و  ایجاد  کرد:  اظهار  ساالری   
همراهی و یکپارچگی، یکی از مهمترین وظایف 
توسعه  به مسیر  دادن  برای شتاب  آزاد  حیدری 

شهرستان بندر انزلی است.
 استاندار گیالن همچنین گفت: افزایش ارتباط با 
مردم، اصناف ، گروه ها ، بازار، تجار و قشرهای 
به  من  تاکیدات  دیگر  از  بندرانزلی  گذار  تاثیر 

فرماندار جدید است.

استاندار در مراسم معارفه فرماندار جدید بندر انزلی:

برای اشتغالزایی از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی 
استفاده شود

نمایشگاه دهه وقف در گلستان 
برپا می شود

گروه خبر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره 
برگزار  استان  برنامه در  اینکه در دهه وقف 121 عنوان  به 
می شود، گفت: برگزاری 9 همایش تجلیل از یاوران وقف در 
شهرستان ها، افتتاح نمایشگاه دهه وقف و افتتاح و کلنگ زنی 
پروژه های عمرانی از مهم ترین برنامه ها است.حجت االسالم 
روح ا.. سلیمانی فرد در نشست خبری با موضوع اعالم برنامه 
های دهه وقف اظهار داشت: در این دهه 121 عنوان برنامه 
در سراسر استان برگزار خواهد شد.وی به برگزاری 9 همایش 
تجلیل از یاوران وقف در شهرستان های مختلف اشاره کرد و 
گفت: در گرگان هم همایش وقف، رسانه و هنر و هم چنین 
تجلیل از یاوران و خادمان وقف برگزار خواهد شد.مدیرکل 
به  امسال  داشت:  بیان  گلستان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
صورت نمادین در 8 مدرسه استان زنگ انشاء با موضوع وقف 
نواخته می شود. مدیران و کارشناسان وقف آثار وقف در ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای آشنایی دانش آموزان 
بازگو می کنند و در نهایت هم به انشاءهای برتر دانش آموزان 
جوایز نفیسی اهدا می شود.وی برگزاری 6 محفل انس با قرآن 
و  دانست  استان  در  برنامه های دهه وقف  دیگر  از  را  کریم 
گفت: دیدار با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر استان، 
عطرافشانی گلزار شهدا، افتتاح نمایشگاه دهه وقف در امامزاده 
عبدا.. )ع( گرگان و غیره را از دیگر برنامه های این ایام است.

سلیمانی فرد به افتتاح و کلنگ زنی برخی پروژه های عمرانی 
در بقاع متبرکه و امامزادگان استان اشاره کرد و بیان داشت: 
شبستان امام زاده جعفر )ع( ولیک آباد، مرکز فرهنگی قرآنی 
امام زاده جعفر )ع( گنو و مسجد روستای نوده افتتاح خواهد شد. 
هم چنین کلنگ یک باب مسجد فاضل آباد، یک مجموعه 
اقامتی، رفاهی و پذیرایی موقوفه در گرگان و یک مجتمع 
مسکونی در گرگان کلنگ زنی می شود.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان گلستان یکی از رویکردهای مهم اوقاف را توجه 
به اشتغال جوانان اعالم کرد و گفت: تعهد اشتغال مجموعه 
پروژه هایی  با  تاکنون  اما  است  شغلی  فرصت   100 اوقاف 
که اجرا کردیم این تعداد به 400 شغل رسیده است. تالش 
می کنیم تا پایان امسال این تعداد را به یک هزار فرصت شغلی 
را  از مشاغل دانش بنیان  افزایش دهیم.سلیمانی فرد حمایت 
یکی از ضرورت های شرایط کنونی دانست و اظهار داشت: 
تفاهم نامه هایی با پارک علم و فناوری و مرکز شد منعقد شده 
است تا با این گفتمان، زمینه کسب و کارهای فناور را فراهم 
کنیم.وی گفت: حدود 120 عرصه زراعی برای کشت گیاهان 
شناسایی  است،  موقوفه  که  مختلف  مزارع  ایجاد  و  دارویی 
به  امکان سنجی هستیم.این کار می تواند  و در حال  کردیم 

اشتغال فارغ التحصیالن کشاورزی کمک کند.

مدیر دفتر آستان قدس رضوی در گیالن:

 ثبت نام2 هزار خادم یار رضوی در گیالن
گروه خبر: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در گیالن از ثبت نام بیش از 2 
هزار نفر در این استان به عنوان خادم یار رضوی خبر داد و گفت: اجرای برنامه های 

فرهنگی و محرومیت زدایی اولویت آستان قدس است.
حجت االسالم سعید مهدوی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات 
و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  کرد:  اظهار  رضوی،  خادمان  سوی  از  شده  انجام 

محرومیت زدایی اولویت آستان قدس رضوی است.حجت االسالم مهدوی به ارائه 
خدمات آستان قدس رضوی در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: دفاتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در حوزه هایی نظیر خادم یاری، وقف و نذر و امور فرهنگی خدمات رسانی 
می کنند.وی با بیان اینکه تا به امروز بیش از 2 هزار نفر از استان گیالن به عنوان خادم 
یار ثبت نام کرده اند، گفت: در حال حاضر مراحل گزینش 600 نفر از این افراد انجام 
شده است.وی  با اشاره به اینکه شبکه خادم یاری امام رضا )ع( برای این استان آثار و 
برکات فرهنگی و دینی فراوانی به دنبال داشته است، بیان کرد: با همت خیرین استان 
گیالن حدود 4 هزار بسته حمایتی سبد کاال به ارزش هر سبد 100 تا 150 هزار تومان 

تهیه و تحویل نیازمندان شده است.

مدیر سازمان جهادکشاورزی گرگان:
مراکز توزیع بذور گندم در گرگان 

فعال شد
مدیر سازمان جهادکشاورزی شهرستان گرگان از فعال شدن 
مراکز توزیع بذور گندم در این شهرستان خبر داد.عباسعلی 
شهرستان  در  گندم  بذور  توزیع  مراکز  کرد:  اظهار  سلیمانی 
گرگان فعال شده است و کشاورزان اطمینان داشته باشند که 
بذور گندم در ارقام مختلف به میزان کافی در اختیار کشاورزان 
برای  اراضی کشاورزی  بودن  آماده  از  داده می شود.وی  قرار 
کشت گندم در شهرستان گرگان خبر داد و تصریح کرد: با 
توجه به شرایطی که اکنون خاک داراست شاهد آماده بودن 
زمین برای کشت گندم هستیم.مدیر سازمان جهادکشاورزی 
از  اکنون  که  کشاورزانی  کرد:  ابراز  گرگان  شهرستان 
جهادکشاورزی ذر کلزا دریافت کردند و اکنون مشغول کشت 
کلزا هستند توصیه می کنیم که میزان استفاده از بذور کلزا 
در هر هکتار از زمین را رعایت کنند تا شاهد یک عملکرد 
محصول خوب در اراضی باشیم.سلیمانی از آمادگی مراکز خرید 
برای دریافت بذور سویا در شهرستان گرگان خبر داد و تصریح 
کرد: مراکز خرید در شهرستان گرگان آماده خرید بذور سویا 
از کشاورزان هستند.مدیر سازمان جهادکشاورزی شهرستان 
گرگان ابراز کرد: کشاورزان زمانی که دانه سویا رطوبت کافی 
را برای برداشت را دارد اقدام به برداشت کنند و از برداشت دانه 
دارای رطوبت باال اکیدا خودداری کنند تا در زمان تحویل بذور 
به مراکز خرید دچار مشکل نشوند.وی اذعان کرد: کشاورزان 
بعد از برداشت سویا بقایای آن را حتما در زمین باقی بگذارند 
تا در زمان آماده سازی زمین این بقایا با کود مخلوط شود زیرا 
در  و  می شود  محسوب  کود  نوعی  زمین  در  گیاهی  بقایای 

حاصلخیزی خاک موثر است.


