
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|  سه شنبه|21 تیر 1401|شماره 5907| 

آگهی فقدان سند مالکیت
 سند مالکیت ششدانگ  پالک ثبتی  شماره 3873/2 واقع در بخش 
یک ثبتی  شــاهرود دردفتر الکترونیــک139820329010007495   
برابر ســند صلح خیار به شــماره 102162مورخ 1394/12/19 دفتر 
1شــاهرود که مصالح خانم هاجر جعفری  صادر وتســلیم گردیده اســت 
ســپس نامبرده آقــای حمید جعفــری باارائه   دوبرگ فرم استشــهادیه  
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی بعلت جابجایی را نموده اســت  لذا 
برابر تبصره 1 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک بار در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت 
اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دست وی می باشد و یا مدعی انجام 
معامله ای اســت مراتــب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار 
آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود اعالم در غیر اینصورت 
پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض سند مالکیت المثنی وفق مقررات 
صادر خواهد شد شماره چاپی سند 243125 الف 98 میباشد میباشد. 
توضیحا برابر سند رهنی به شماره 10364مورخ 1398/07/29 دفتر 
38شــاهرود در قبال دو میلیارد ریال به مدت 6 ماه در رهن آقای سید 

احمد میرزایی قرار گرفت. انتشار 1401/04/21
سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود-حمیدرضا 
حسین پور    

متن آگهی مزایده
آگهــی مزایده مــال غیر منقــول مربوط بــه پرونده هــای کالســه 140000749 و 
140100380  بــه موجب پرونــده اجرائی کالســه 140000749 و 140100380 له 
بانک ملی شــعبه بازار اردبیل و علیه آقایان عسگر )راهن( و بهروز )وام گیرنده( هر دو 
بنام خانوادگی آزاد خشــکه رود ششدانگ یکبابخانه نوع ملک طلق به پالک ثبتی یک صد 
و نه فرعی از ســیصد و ســی و شــش اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبت ملک منطقه دو 
اردبیل به مســاحت 143/50 متر مربع به نشــانی اردبیل روســتای خشکه رود با حدود 
و مشــخصات : شــماال : به طول 50.22 متر اول پی دوم دیواریست سوم پی است به جز 
از پالک اصلی شــرقا : بطول 40.6 متر پی و محل ورود اســت به کوچه اختصاصی جنوبا : 
بطــول 24 متری اول پی به پی دوم دیوار بدیوار ســوم پی بــه پی قطعه 31 غربا : بطول 
30.6 متــر پی و محل ورود اســت به کوچــه اختصاصی 3 متری که ســند مالکیت آن در 
صفحه 131 دفتر امالک جلد 537 ذیل شماره 78275 با شماره مستند مالکیت 19592 
تاریخ 1386/12/19 بنام عسگر آزاد خشکه رود ثبت گردیده است و طبق سند رهنی 
شــماره 19592 -1386/12/19 دفترخانه اســناد رسمی شــماره 13 اردبیل در رهن 
بانک ملی شــعبه بازار اردبیــل قرار گرفته و در اثر عدم پرداخت مــال الرهانه اجراییه 
صادر و پس از طی تشــریفات قانونی طبق نظر کارشــناس رســمی به مبلغ سه میلیارد و 
هشتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده است ؛ پالک فوق عبارت است از یکبابخانه 
شــامل اعیانی در 2 طبقه مسکونی همکف شامل پذیرایی و اتاق با کف سیمانی و دیوار و 
سقف گچی ، آشپزخانه کف سرامیک و دیوار کاشی و گچ و سقف با اندود گچ ، اتاق با حمام 
داخل آن که دیوار و سقف اتاق گچی و کف سیمانی و حمام با کف سرامیک و دیوار کاشی 
و طبقه اول شــامل پذیرایی با کف ســیمانی و دیوار و سقف با اندود گچی و کل ساختمان 
با اسکلت فلزی و نمای آجری احداث شده است ، درب داخلی چوبی و چهار چوب فلزی و 
درب و پنجره خارجی از آلومینیوم است واحد ها با دسترسی پله با سنگ و بدون نرده و 
درب ورودی حیاط آهنی می باشد و پوشش سقف ایزوگام و دارای انشعابات آب و برق و 
گاز می باشــد . طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون 
ریال برآورد شــده اســت که از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه بیست و هشتم تیر ماه 
سال یک هزارو چهارصد و یک هجری شمسی در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع 
در بزرگراه شــهدا از طریق مزایده به فروش می رســد . مزایده از مبلغ ســه میلیارد و 
هشــتصد و پنجاه میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز ، اعم از حق انشــعاب و 
یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های 
مالیاتــی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت 
و حضــور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده می باشــد . برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبــت تودیــع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به  حســاب ســپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد و 

عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد .
مهری کشفی مقدم -رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیــت ششــدانگ  پالک ثبتی  شــماره 3873/2 واقــع در بخش یک ثبتی  
شــاهرود دردفتر الکترونیــک139820329010007495   برابر ســند صلح خیار به 
شــماره 102162مورخ 1394/12/19 دفتر 1شــاهرود که مصالــح خانم هاجر جعفری  
صادر وتســلیم گردیده اســت ســپس نامبرده آقای حمید جعفری باارائــه   دوبرگ فرم 
استشــهادیه  تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی بعلــت جابجایی را نموده اســت  لذا 
برابــر تبصره 1 مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک بــار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند 
مالکیت در دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت 
حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در 
غیــر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات 
صادر خواهد شــد شــماره چاپی سند 243125 الف 98 میباشــد میباشد. توضیحا برابر 
ســند رهنی بــه شــماره 10364مــورخ 1398/07/29 دفتر 38شــاهرود در قبال دو 

میلیارد ریال به مدت 6 ماه در رهن آقای سید احمد میرزایی قرار گرفت
انتشار 1401/04/21

سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود-حمیدرضا حسین پور

آگهی فقدان ســند مالکیت المثنی پالک ثبتی 21 فرعی از ســنگ 79 اصلی مربوط به آجان حوزه 
ثبتی دماوند

آقایان مجید صفری و امیر رشید لمیر و علیرضا نقیب زاده وکالتا برابر وکالتنامه های شماره 
24146 و 24169 مــورخ1401/02/17 دفترخانه 2 دماوند و 40937 مورخ1397/11/02 
دفتــر خانه 78 مشــهد و 25625 مورخ1397/11/01دفتر 1097 تهــران و 021197 مورخ 
1397/11/02 ســفارت ایــران / پاریــس و شــماره دادنامــه 140191990000824288 
مــورخ1401/11/20 )کــه طــی آن اقــای جالل گلســتانی بعنــوان امیــن اموال فتحیــه نقیب 
زاده معرفــی گردیده اســت( از ســوی وراث آقای محمد رضا خان هاشــمپور طبــق حصر وراثت 
شــماره 239/57 مــورخ 1357/12/22 و 6700525 مــورخ1396/04/13 و 2202014 
مورخ1394/07/12شورای حل اختالف دماوند و مشهد و آقای حمید رضا و علیرضا نقیب زاده 
از وراث مرحوم اصالتا با اعالم مفقود شــدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه 
گواهی امضاء شــده ذیل شماره یکتا 1400021522567000590 و شماره ترتیب 613445 
مورخ1400/12/12دفترخانه اســناد رســمی شــماره 3 دماوند طی درخواســت وارده 5860 
مورخ1401/04/16تقاضــای صدور المننی ســند مالکیت ملک مذکور را نمــوده که مراتب در 
اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد :1- نام و نام خانوادگی مالک 
: محمد رضا خان هاشــمپور2- شــماره پالک 21 فرعی از ســنگ 79 اصلی واقــع در قریه آجان 
شــهر دماوند 3- علت گم شــدن : مفقودی4- خالصه وضعیت مالکیت : دو سهم و نیم مشاع از 
بیســت سهم ششدانگ یک قطعه باغ پالک 21 فرعی از 79 اصلی فاقد مساحت برابر اظهارنامه 
ثبتی ذیل شــماره ثبت 5315 شــماره صفحه 313 دفتر 64 با شماره چایی 262479 سند ثبت 
و صادر گردیده است مورد ثبت در قید رهن و بازداشت نمی باشد. لذا باتوجه به اعالم فقدان 
سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور سند مالکیت المثني آن مراتب اعالم تاهرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود 
آن نزد خود می باشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
اصل ســندمالکیت با ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی 

سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7420
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب ســعید مهرابی مالک قســمتی از ششــدانگ پالک ثبتی 428 
واقع در دماوند به نشــانی دماوند محله قاضی باالتر از تکیه محله قاضی متقاضی تعیین بســتر 
و حرایــم احتمالی رودخانه/ مســیل/ نهر درداخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و 
حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابــط ومقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به 
مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی 
تقاضا می شــود با در دســت داشــتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار 
آگهی به امور آب دماوند به نشــانی گیالوند. بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشــگاه ولی عصر 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات 
شــرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده وبســتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشــاعی 

الزم الرعایه می باشد. 7421
اداره امور آب دماوند

متن آگهی
بــه اطالع عموم می رســاند، در خصــوص مبایعنامــه تنظیمی مورخــه 1399/5/5 و اقرار 
محضــری 140191254322000012 مــورخ 1401/2/8 دفترخانــه 1091 تهران فیمابین 
اینجانب فرشــته ذاکری فرزند حاجی به شماره ملی 0439182360 به عنوان فروشنده و آقای 
ســیدجواد سیدبحری لنگرودی فرزند سید مرتضی به شــماره ملی 0322777720 صراحتا در 
مبایعه نامه و اقرارنامه صدراالشــاره قید گردیــده خریدار فقط در خصوص پالک 349 فرعی از 
56 اصلی واقع در دماوند دشــت مشاء نســبت به قدرالسهم مالکانه سهم االرث اینجانب به هر 
مقدار که قانون مشــخص نماید خریدار)آقای ســیدجواد سیدبحری لنگرودی( اجازه واگذاری به 
شــخص ثالث را دارد، طبق متن مبایعه نامه فوق کشــف فساد در صورت واگذاری مضاف تمامی 
مسئولیت مدنی و حقوقی متوجه ایشان است و به اطالع عموم می رساند اینجانب فرشته ذاکری 
در قبــال فروش اضافه و جعل و فســاد در معامله نامبرده هیچگونه مســئولیتی ندارم. مراتب 

جهت آگاهی عامه می باشد. 
نوبت اول: 1401/4/7- نوبت دوم: 1401/4/21

آگهی مفقودی
ســند کمپانــی یــک دســتگاه خــودروی ســواری پــژو تیــپ slx-tu-405 بــه رنگ 
ســفید روغنــی مــدل 1399 بــه شــماره موتــور 164B0256818 و شــماره شاســی 
NAAM31FE4Lk607076 به شــماره پالک 34-896 ق 59 بــه نام عبدالرضا فیصلی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.آبادان
**********************************************************************

بــرگ سبز)ســند مالکیــت خــودرو( خــودرو ســواری سیســتم پــژو مــدل1401 
167B0165397 شــماره شاســی   برنــگ ســفید بشــماره موتــور   PARS-TU5 تیــپ 
NAAN11FE6NK188376 و شــماره پالک ایران 40-   946و47 به نام حدیثه جودت 

شندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
**********************************************************************

برگ سبز)ســند مالکیــت خودرو( خودرو ســواری سیســتم پژو مــدل1401 تیپ 
PARS-XU7P برنگ مشــکی متالیک بشــماره موتور 125K0004355شــماره شاسی  
NAANA15E5NH442867 و شــماره پــالک ایــران 12-   996د39 به نام کاظم احمد 

آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
**********************************************************************

برگ سبز)ســند مالکیت خودرو( و سند کمپانی)سند فاکتور فروش(و کارت خودرو 
ســواری سیســتم ســایپا مدل1390 تیپ 131SL برنگ ســفید روغنی بشــماره موتور 
4373506شماره شاسی  S3412290364574 و شماره پالک ایران 65-   283ق57 به 
نام راضیه ناروئی سولوئیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

**********************************************************************
) برگ ســبز ( خودرو ســواری لیفان - بنام محمد گودرزی -پالک 982 ق 54 ایران 
  NAKNH4629HB103689  شماره شاســی LF489Q170490072  10  شــماره موتور

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
**********************************************************************

اصل ســند برگ سبز خودروی پراید 132به شــماره انتظامی 62491 س 99 و به 
شــماره  شاســی S1422289199047 شــماره موتور 3724090 به نام حمید محمد پور  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
**********************************************************************

بــرگ ســبز خودرو ســواری پرایــد بــه رنــگ بژ-متالیک مــدل 1389 به شــماره 
موتور3371270 و شماره شاسی s1422289149390   مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد. ساری
**********************************************************************

بــرگ ســبز خــودرو ســواری هــاچ بــک تیــپ MT  کوییــک بــه رنگ ســفید مدل 
1398به شــماره موتور M15 / 8837028  و شــماره بدنه1503 و شــماره شناســایی 

NAS841100K1026934  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. ساری

آگهی مزایده
اداره تصفیــه امور ورشکســتگی اســتان مازندران بــه قائم مقامی از ورشکســته 
غالمرضا عابدیان کناری در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیانی و تأسیسات منصوبه 
ملک متعلق به ورشکســته مذکور به نشــانی فریدونکنار ، روبروی ورزشــگاه هالل احمر 
)روبــروی ورودی کمربندی غربی فریدونکنار و روبروی رســتوران و تــاالر اطلس( را از 
طریق مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 1401/05/25 روز ســه شنبه ساعت 10 صبح 
در محل اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان 

امیرکبیر ، ساختمان شماره دو دادگستری ، طبقه اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

شــش دانگ عرصــه و اعیان زمین با بنــای احداثی به مســاحت 833/5 مترمربع به 
شــماره پالک ثبتــی 66/17899 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی شهرســتان فریدونکنار به نام 
غالمرضا عابدیان کناری با حدود و مشــخصات شــماالً 12/93 متر به ملک مجاور شرقاً به  
طول هــای 47/6 متر و 12 متر به مجاوریــن جنوباً به طول 15 متر به خیابان فریدونکنار 
محمودآباد )45 متری( غرباً به طول های 11/4 متر و 48/40 متر به مجاورین می باشــد. 
1( دو بــاب مغازه به شــرح کروکی در قســمت جنوبــی ملک به مســاحت 32/2 مترمربع 
دهنــه 7 متــر و به عمــق 4/6 متر و بــه ارتفاع 2/8 متر ساخته شــده با مصالــح بنائی و 
به صورت همکف با پوشــش ایرانیت دارای درب ورودی با شیشــه بند و کرکره می باشد. 
2( ســاختمان 4 طبقه با اســکلت بتنی که * طبقه همکف آن به مســاحت 366 مترمربع و 
به ارتفاع 4/15 متر انبار برنج و بوجاری تمام کار و تکمیل شده ، کف با پوشش موزائیک 
، دیوارها ســیمان کاری و ســفید ، دارای درب های کرکره ای در دهنه های ورودی * طبقه 
اول 388 مترمربــع نیمه تمام درحد اســکلت و ســتون و دیوارچینی پیرامونی و بخشــی 
از دیوارهــای داخلــی انجام گرفتــه و تعــدادی از پنجره هــای پیرامونی نصب می باشــد، 
به صورت 4 واحد مســکونی دوخوابه با ســالن و آشپزخانه و ســرویس بهداشتی و حمام 
* طبقــه دوم 388 مترمربع نیمه تمام درحد اســکلت و انجام دیوارهــای پیرامونی انجام 
گرفتــه و تعــدادی پنجره هم نصب می باشــد. این طبقــه مانند طبقه اول بــرای 4 واحد 
مســکونی طراحی گردیده که دیوارهای داخلی آن انجام نگرفته اســت. * طبقه ســوم 85 
مترمربع به صورت ســوئیت یک خوابه با هال و آشــپزخانه و ســرویس بهداشتی و حمام 
، کف ســرامیک ، ســربندی ایرانیت ، پنجره هــا از نوع آلومینیوم ، دارای لوله کشــی گاز 
می باشــد. 3( انبار گونی 11/5 مترمربع یک طبقه همکف ســاخته شــده با مصالح بنائی 
دیوارها ســیمانکاری سربندی با پوشــش ایرانیت می باشد. 4( ســرایداری با سرویس 
بهداشــتی و حمام 33 مترمربع به صورت همکف ساخته شــده با مصالح بنائی ســربندی با 

پوشش ایرانیت می باشد. 
ملک دارای درب ورودی دودهنه بزرگ و دیوارهای پیرامونی و محوطه ســازی با بتن 

و امتیازات آب و برق و گاز می باشد
ب: تجهیزات و تأسیسات شامل:

یک دســتگاه الک برنج شــالی کوبی 30 تنی با شاســی ساخت ایران سال   )1
1374 2( تعــداد یــک دســتگاه باالبر )الواتــور( شــالی کوبی به طول 4 متر بــه انضمام 
انشعـــاب برق تک فاز تأسیسـات برق داخل برنج فروشی و واحدهای مسکونی و تجـاری ، 
انشعـاب گاز G4 با لوله کشی گاز و شیرآالت مربوطه و تأسیسات مکانیک لوله کشی آب و 

فاضالب واحدهای مسکونی.
شرایط شرکت در مزایده :

1( قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 
000'000'700'206 ریــال و قیمــت پایــه مزایــده تجهیــزات و تأسیســات منصوبه مبلغ 
000'000'539 ریــال جمعاً مبلــغ 000'000'239'207 ریال برآورد گردیده اســت. هزینه 
مربــوط بــه مزایده )به جــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد مزایــده که به عهده 
فروشــنده اســت( به عهده طرفین اســت. 2( پیشــنهاد دهندگان باید قبــالً 5% قیمت 
جمع پایه مزایده را به حســاب جاری شــماره 0112245358007 بــه نام اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی ســاری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3( 
پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده ملک متعلق به 
غالمرضا عابدیان کناری مشــخصات کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا 
ســاعت 9 صبح روز 1401/05/25 روز سه شنبه به اداره تصفیه امور ورشکستگی به 
نشــانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شماره دو دادگستری ، 
طبقه اول ، واحد یک تســلیم نمایند. 4( پیشــنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و 
قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشــنهادات مختار اســت و به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و برخالف شرایط 
ایــن آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شــد. 5( برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر ســه 
ماه پس از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشنهادی( را به حساب اداره تصفیه 
واریز نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی 
خواهــد بــود( 6( چنانچه پرداخت بهــاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایــده باطل و عالوه 
بر جبران خســارت وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مــورد مزایده از طریق 
مزایده مجدد اقدام خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکسته 
ضبط می گردد. 7( مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال سند از جمله 

شهرداری، اداره ثبت، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشد.
تاریخ چاپ : 1401/04/21 سه شنبه

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

اجراییه
محکوم له:ســهیل سورتیچی  فرزند احمد-ساری خیابان قارن-قارن 9 سه راه دوم 
موسســه حقوقی دادرســان 4818658987 محکوم علیه:غالمعلــی خوش تراش فرزند 
علی اکبر-مجهول المکان* به موجب رأی شــماره 560-96/9/18 شعبه 10 شورای حل 
اختالف ســاری کــه قطعیت یافته؛ محکوم علیه محکوم اســت : حکم به الــزام خوانده به 
پرداخت مبلغ 22.500.000 ریال اصل خواســته 426250 ریال هزینه دادرســی ایضا 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/22 تا یوم االداء و نیم عشر دولتی طبق تعرفه. به 
اســتناد ماده 29 قانون شورای حل اختالف مصوب 1394 محکوم علیه مکلف است:پس 
از ابــالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخــت محکــوم به یــا انجام تعهد و مفــاد رأی بدهد در غیر این صــورت پرونده جهت 

اقدام قانونی برای اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف محل تحویل خواهد شد./
مسئول دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان ساری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه( 
شــماره پرونــده:140004022675000759 بــه موجب پرونــده اجرایی نیابتی 
کالسه 14000533 شش دانگ یک قطعه زمین محصور به پالک ثبتی پالک 5003 فرعی 
مفروز و مجزا شده از 108 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 17 ثبت بهشهر)پنج هزار 
و ســه فرعــی مفروز و مجزا شــده از پالک 108 فرعی از ســی و یک اصلی(به مســاحت 
207 مترمربع)دویســت و هفت مترمربع(به نشــانی بهشــهر انتهای خیابان مهدیه ســی 
متــری در حــال احداث -کوچه عرفان یکم-که ســند مالکیت آن صــادر نگردید با حدود 
و مشخصات:شــماال بــه طــول 11.50 متر درب و دیواری اســت به کوچه شــرقا به طول 
18 متر دیوار اشــتراکی اســت به زمین متصرفی خلیل بابایی جنوبا به طول 11.50 متر 
دیواری اســت به زمین متصرفی حســن صفری غربا به طول هجده متر دیواری اســت به 
زمین متصرفی میرقربان نصیری و برابر سند ازدواج شماره 7620 تاریخ 1387/8/10 
دفتر ازدواج 12 شهرســتان زابل اســتان سیستان و بلوچســتان بابت مهریه بازداشت 
گردیده که طبق نظر کارشناســان ســه نفره رســمی به مبلغ 9.310.000.000 ریال) نه 
میلیارد و ســیصدو ده میلیون ریال(ارزیابی شده است. ملک فاقد بنا و امتیازات و ضلع 
شمالی با دیوار آجری و آستر سیمانی اجرا شده و سایر اضالع فاقد دیوار است . کاربری 
ملک مطابق با طرح تفضیلی شــهر بهشــهر باغ درجه ســوم می باشــد. ملک از ظلع شمالی 
به عرض حدد 1.70 متر در مســیر تعریض کوچه قرار دارد .پالک فوق از ســاعت 9 الی 
12 روز چهارشــنبه تاریخ 1401/05/05 ) چهارشــنبه پنجم مرداد ماه ســال یکهزار و 
چهارصد و یک ( در اجرای اسناد رسمی بهشهر واقع در اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 9.310.000.000  ریال شــروع و 
به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود.الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی 
هــای مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آن ها باشــد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده 
اســت و نیز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف اســت 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیــع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت 
واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. تاریخ 

انتشار: سه شنبه 1401/04/21 ./
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر-محسن جعفری

آگهی مفقودی 
جــواز اســلحه شــکاری اینجانــب حســن گوهررســتمی فرزند ســلیمان به شــماره 
شناســنامه 5وشــماره ملــی 2279678519و تاریخ تولــد 1356/02/01 به شــماره 

جواز3573442مفقود وازدرجه اعتبار ساقط میگردد. ساری
**************************************************************

دفترچه قرار داد شــرکت شــهرکهای صنعتی واقع در شــهرک صنعتی منصور کنده 
بابــل پالک D9 به نام ربابه میناگر به شــماره ملــی 2063190461 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
**************************************************************

ســند کمپانــی ســواری ســایپا 131SE مــدل 1393 رنــگ ســفید روغنی شــماره 
5149310 شــماره شاسی NAS411100E1043454 شماره پالک ایران92-936ب32 

به نام فتحعلی پیکار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ ســبز ســواری پراید صبــا جی تی ایکــس آی رنگ ســبز زیتونی-متالیک مدل 
1385 شــماره موتــور 1481232 شــماره شاســی S1412285816192 شــماره پــالک 
ایــران72-166ص89 به نــام حمیدرضا اکبر پلنگــی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری ســایپا SAINA مدل 1398 رنگ سفید روغنی 
شــماره موتور M15 / 8854850 شماره شاسی NAS831100K5851434 شماره پالک 
ایران92-792ب49 به نام وحیده شالی گر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ساری
**************************************************************

برگ ســبز ســواری پارس خودرو BRILLIANCE-H330AT رنگ مشکی متالیک 
 NAPH330ABG1012350 شماره شاسی BM15L*F070255 مدل 1395 شماره موتور
شــماره پالک ایران72-859ب88 به نام فخری حبیبی پــوری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

بــرگ ســبز ســواری هــاچ بــک ام.وی.ام تیــپ X33S-AT مــدل 1399 رنــگ 
نــوک مــدادی -متالیــک شــماره موتــور MVMD4G20ANL002472 شــماره شاســی 
NATGBAYP3L1002167 شــماره پالک ایران92-293ب78 به نام اســداله صادقی 

نیاکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

اصل کارت-اصل سند کمپانی و اصل برگ سبز سواری نیسان پاترول مدل 1370 
 160V703684 شــماره پالک ایران41-241ق32 شماره موتور 601456 شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

کارت ســواری پراید مدل 1385 شــماره پالک ایران62-525د83 شــماره موتور 
1420458 شــماره شاســی S1412285775110 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.
**************************************************************

برگ ســبز مینی بوس بنز تیپ 309 مدل 1363 رنگ دودی روغنی شــماره موتور 
33491110095181 شــماره شاســی 37939150418820 شماره پالک ایران72-

626ع46 به نام عیسی سعیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پراید جی تی ایکــس آی مدل 1383 به 
شــماره انتظامی ایران 43-887 ن 84 و شــماره موتور 00693969 و شــماره شاســی 
S1412283225978 بنــام روح الــه محمودخانــی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد .  یزد
**************************************************************

اصالحیه
بدینوسیله آگهی دعوت به مجمع عمومی اتاق اصناف کشاورزی شهرستان گلوگاه که 
در تاریخ 1401/04/16 در روزنامه ی سیاست روز چاپ و منتشر گردیده است، نوبت 
چهارم به جای نوبت سوم و  همچنین روز جلسه مجمع عمومی سه شنبه 1401/04/21 

صحیح می باشد. ساری

تجلیل از عملكرد شركت نفت و گاز 
اروندان در امدادرسانی به حادثه متروپل  

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ چهارشنبه 
١٥ تیرماه طی مراســمی از سوی شرکت پاالیش نفت آبادان، 
از برخی مسؤلین شهری و شرکت های نفتی فعال در خدمت 
رســانی و امداد رسانی حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان 
تقدیر و تجلیل به عمل آمد. در این مراسم که در باشگاه گلستان 
شــرکت پاالیش نفت آبادان برگزار شد، از آقای امید نصیری 
رئیس روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان به نیابت از سوی 
مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل و دیگر همکاران تالشگر این 
شرکت، از سوی دکتر حکیم قیم مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
آبادن با اهداء لوح تقدیری قدردانی و تشکر به عمل  آمد. شایان 
ذکر است شرکت نفت و گاز اروندان از مجموعه هایی بود که در 
ساعات اولیه این حادثه در کنار مردم شریف و داغ دیده آبادان 
حضور یافت و به رسم وظیفه و بمنظور خدمات رسانی به حادثه 
دیدگان از تمامی ظرفیت های خدماتی، نیرو و لجستیکی خود 
جهت خدمت رسانی استفاده کرد و با تشکیل قرارگاه پشتیبانی 
با همکاری شرکت مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران 
در کنار پاالیشگاه نفت آبادان و پایگاهای مقاومت بسیج، ادارات 
Hse و سایر بخش های این شرکت ها تا آخرین روز در صحنه 

باقی ماندند.

برگزاری مراسم تجلیل از شهرداران و 
دهیاران تابعه شهرستان ری 

مراســم تجلیل از شــهرداران و دهیاران تابعه شهرستان ری 
بمناسبت روز شهرداری و دهیاری ها، باحضور حجت االسالم 
و المسلمین استیری امام جمعه بخش کهریزک، حمید زمانی 
معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، سید حبیب 
موســوی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران، 
بخشــداران، شهرداران، دهیاران و رؤســای شوراهای اسالمی 

شهرستان ری در محل بخشداری کهریزک برگزار گردید..

مدول دوم  تصفیه خانه فاضالب شهر 
خمین امسال به بهره برداری خواهد رسید 
مهندس یوسف عرفانی نسب مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی اظهار داشت : پروژه ارتقاء تصفیه خانه فاضالب 
شهر خمین در صورت تامین اعتبار تا پایان سال جاری به بهره 
برداری خواهد رسید. وی افزود : مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شــهر خمین با ظرفیت تصفیه هفت هزار و ۳۰۰ متر مکعب 
فاضالب در شبانه روز تا کنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اســت.  وی  اظهار داشت :طرح ارتقا و افزایش ظرفیت کیفی 
و کمی این تصفیه خانه با توجه به افزایش جمعیت شهری و 
مشکالت زیست محیطی و همچنین عدم ظرفیت کافی تصفیه 
خانه فاضالب شهر  در دستور کار این شرکت قرار گرفته است . 
ایشان عنوان کرد: عملیات اجرای مدل دوم تصفیه خانه فاضالب 
خمین از سال ۹۴ برای جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار نفر آغاز گردیده 
و با بهره برداری از این پروژه  در حدود ۸۰ هزار نفر از جمعیت 

شهر خمین تحت پوشش قرار خواهند گرفت .

اخبار گزارش

مشهد- رضا جانگداز، شهردار مشهد گفت: در مدت فعالیت مدیریت 
شهری در دوره ششم ۳۶ درصد بدهی های شهرداری ساماندهی و 
تعیین تکلیف شده اند.  سید عبداهلل ارجائی در دیدار با آیت اهلل سید 
احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد که 
با حضور جمعی از مدیران شــهری برگزار شد، افزود: بدنه خدوم 
شهرداری بیش از ســیصد و پنجاه خدمت را با حدود سی هزار 
نیروی انسانی به زائران و مجاوران حضرت رضا )ع( ارائه می دهد. 
وی اضافه کرد: در طول حدود یک سال از عمر دوره ششم شورای 
اسالمی شهر و ۹ ماه مدیریت شهری سربازان والیت در شهرداری 
مشــهد با تمام توان برای خدمت به مردم تالش کرده اند و تمام 
تالش ما این است که در این مسیر کم فروشی نشود و در این مسیر 
از حمایت های جنابعالی تشــکر می کنیم. شهردار مشهد با بیان 
اینکه تالش می کنیم که مشهدالرضا)ع( به جایگاه اصلی خود در 
شأن امام رضا )ع(در عرصه شهری، ملی و بین المللی برسد، اظهار 
کرد: در همین راستا سیاست ما این است که تمامی فعالیت های 
فرهنگی، اقتصادی، خدمات شهری و عمرانی حول حضرت رضا 
علیه الســالم به عنوان فلسفه ذاتی و وجودی شهر مشهد طراحی 

و اجرا شــود. ارجائی به اقدامات انجام  شده در حوزه معاونت مالی 
شهرداری مشهد اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه مالی طی ۹ ماه 
گذشته بیش از ۳۶ درصد از بدهی ها ساماندهی و تعیین تکلیف 
شده است.وی ضمن اشــاره به فعالیت های انجام  شده در حوزه 
حمل ونقل و ترافیک نیز گفت: در حوزه حمل ونقل فعالیت احداث 
خط سه قطار شهری مجدد آغاز و حفاری خط چهار نیز در حال 
انجام اســت و تاکنون بیش از هزار و دویست متر از حفاری تونل 
این خط انجام  شــده است.شهردار مشهد تصریح کرد: همچنین 
۸۴ دســتگاه اتوبوس جدید به نــاوگان اتوبوس رانی اضافه و ۲۰ 
دستگاه اتوبوس به همراه چهارصد دستگاه تاکسی نوسازی شده 
است. ارجائی ادامه داد: در این مدت همچنین ۶١ ایستگاه سامانه 
دوچرخه هوشمند بایدو راه اندازی شده است که این تعداد معادل 
دوره قبل است. وی با بیان اینکه طی ۹ ماه گذشته دوربین های 
ترافیکی نیز به دو برابر افزایش پیداکرده و پارک حاشیه ای الیت 
در ۳۸ معبر غیرفعال شده است اظهار کرد: در کنار آن دررراستای 
خدمات رسانی بهتر به مردم در برخی خطوط حاشیه شهر بهای 
خدمات اتوبوس رانی بــا نود درصد تخفیف به صد تومان کاهش 

پیداکرده اســت. شهردار مشــهد در ادامه به اقدامات انجام  شده 
در حوزه خدمات و محیط زیست شهری اشــاره کرد و افزود: در 
حوزه خدمات شهری روزانه بیش از دو هزار تن زباله که از سوی 
مردم تولید می شــود جمع آوری و طی ایــن مدت بازیافت زباله 
ده درصد و جمع آوری زباله های بازیافتی توســط مردم از طریق 
سامانه هوشمند ٥ برابر افزایش داشته است. ارجائی افزود: در حوزه 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی نیز به طور میانگین روزانه بیش از 
دو هزار تماس با سازمان آتش نشــانی از سوی مردم برقرار شده 
که از این تعداد صد تماس منجر به عملیات می شــود وی با بیان 
اینکه ۶۸ بوستان با بیش از ۶هزار و دویست هکتار فضای سبز در 
شــهر وجود دارد که برای نگهداری و طراوت آن ها تالش زیادی 
انجام می شود افزود: همچنین در سازمان فردوس ها و میادین  نیز 
برای خدمات رسانی بهتر به مردم تاکنون اقدامات خوبی انجام  شده 
است.شهردار مشهد ضمن اشــاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
عمران نیز اظهار کرد: در این حوزه از پیش پروژه ای زیادی مانند 
پروژه خلیج فارس، رودپارک، پل رسالت و مصلی تعریف  شده بود 
که برخی تنها حدود چهل درصد پیشرفت فیزیکی داشت که همه 

این پروژه ها با پروژه ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی که با ١۳ 
درصد پیشرفت تحویل گرفته شده بود همه ظرف مدت ٥ ماه به 
بهره برداری رسید. ارجائی ادامه داد: پروژه ره باغ حضرت زهرا )س( 
نیــز از دیگر پروژه هایی بود که طی این مدت افتتاح و در اختیار 
زائران و مجاوران قرار گرفت.وی به اقدامات انجام شــده در حوزه 
معاونت برنامه ریزی شهرداری مشــهد نیز اشاره کرد و گفت: در 
این حوزه برنامه چهارساله شهرداری تحت سیاست های شورای 
اسالمی شهر تدوین و ۳۰ درصد فرآیندها و عناوین فرآیندها برای 
پاسخگویی سریع تر به مردم کاهش پیدا کرد.شهردار مشهد اضافه 
کــرد: همچنین در این حوزه ١۰۰خدمت بهینه ســازی و درگاه 
مشــترکی برای خدمات الکترونیک ایجاد شد.ارجائی در ادامه با 
بیان اینکه در حوزه شهرســازی زمان صدور پروانه در شهرداری 
نصف شده است و اکثر پایش های حریم شهر نیز به وسیله پهباد 
و الکترونیکی انجام می شــود خاطرنشــان کرد: در حوزه نظارت 
برساخت و سازها نیز در سه ماهه آخر سال گذشته ۶درصد و در 
سه ماهه اول امسال ۸ درصد کاهش ورودی پرونده به کمیسیون 

ماده صد را شاهد بوده ایم.
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ساماندهی و تعیین تکلیف ۳۶ درصد بدهی های شهرداری مشهد

اسالمشهر -بهاره عشقی صابر
کلنــگ احداث مخزن ذخیره پنج هــزار متر مکعبی 
آب شــرب واوان با حضور حســین حبیبی فرماندار 
اسالمشــهر، دکتر مهدی شــریفیان نماینده مجلس 
شــورای اســالمی و حجت االســالم حمزه محمدی 
امام جمعه واوان برزمین زده شــد. حســین حبیبی 
فرماندار شهرستان اسالمشهر در سخنانی در حاشیه 
آئین کلنگ زنــی احداث مخزن ذخیره پنج هزار متر 
مکعبی آب شــرب واوان با اشاره به انباشت مشکالت 
و کمبودها در حوزه زیر ســاخت های مربوط به آب و 
فاضالب در شهرستان گفت: متاسفانه به دلیل برخی 
ســهل انگاری ها و کوتاهی ها در ســالهای گذشته 
زیر ســاخت های شهرســتان در بخش های مختلف 
متناســب با افزایش جمعیت رشد نداشته است. وی 
با بیان اینکه کمبودها و اولویت های شهرســتان در 
حوزه آب و فاضالب، برق و... احصاء شــده و به همراه 
دکتر شــریفیان در دیدار با وزیر نیرو مطرح خواهند 
شد، افزود: علیرغم تمام کمبودها موضوعات مربوط به 
حوزه آب شهرســتان به طور دائم پیگیری و رصد می 
شــود تا قطعی آب در این ایام صورت نگیرد. فرماندار 
اسالمشهر از همراهی و سعه صدر مردم بویژه ساکنان 
واوان که در برخی از ساعات شب به دلیل آب گیری 
مخازن با مشکالتی در زمینه تامین آب شرب مواجه 
هســتند قدردانی کرد و ادامــه داد: همه باید تالش 
کنیم تا با مصرف بهینه آب شــرب ایام اوج مصرف را 

به خوبی سپری کنیم.  

آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن 
آب شرب واوان

همدان - شــهردار همــدان گفت: در سیاســت جدید 
مدیریت شــهری اتمام پروژه های نیمه تمام و شــروع 
پروژه های سرمایه گذاری در سطح مناطق مختلف شهر 
در اولویت قرار دارد.  سید مسعود حسینی شهردار همدان 
در جلسه شورای اداری بر تکمیل طرح های نیمه تمام و 
تالش برای شروع پروژه های سرمایه گذاری تاکید کرد. 
شــهردار همدان با بیان اینکه مســئولیت در مدیریت 
شهری شبانه روزی و گسترده است اظهارداشت: مدیران 
شهرداری تالشگر و توانمند هستند و اگر تغییری صورت 
می گیرد بر اساس سیاست ها، بررسی نقاط قوت و ضعف 
و مســائل مالی و بودجه ای صورت می گیرد.  حسینی 
با اشــاره به اینکه سال گذشته ســال پر فراز و نشیبی 
برای مدیریت شــهری بود گفت: تحقــق بودجه ۲۴۰۰ 
میلیاردی شــهرداری همدان نیازمند تالش و پیگیری 
مجموعه شهرداری اســت و موفق شدیم طبق گزارش 
تفریغ بودجه موفق به تحقق ۹١ درصدی بودجه شــده 
ایم. وی افزود: در سیاســت جدید مدیریت شهری اتمام 
پروژه های نیمه تمام و شروع پروژه های سرمایه گذاری در 
سطح مناطق مختلف شهر در اولویت قرار دارد. شهردار 
همدان با تاکید بر راه اندازی ســامانه ستاد و کمیسیون 
معامالت اظهارداشــت: مراحل قانونی این کار طی شده 
و الزم است عملیات فنی، عمرانی و مالی در اسرع وقت 
پیگیری شود. وی عنوان کرد: زحمات مدیریت شهری در 
نحوه و کیفیت خدمات شهری به شهر و شهروندان نمود 
پیدا می کند و الزم اســت این موضوع در معاون خدمات 

شهری به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. 

بر اتمام پروژه های نیمه تمام شهری 
متمرکز شده ایم

بوشــهر - مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: پایانه 
مسافری بین المللی دریایی بوشهر تا پایان مرداد ماه افتتاح 
و اولین سفر دریایی از بوشهر به قطر تا پایان تابستان انجام 
می شود. به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد شکیبی 
نسب درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در بندر بوشهر 
به منظور پشتیبانی از جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال در قطر، با 
اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته برای آماده سازی بخش دریایی 
پایانه مسافری بین المللی دریایی بوشهر، اظهار داشت: این 
پایانه تا پایان مرداد ماه سال جاری به بهره برداری می رسد 
و عالوه بر این، بخش خشکی پایانه شامل سالن مسافری 
هم تا پایان مهرماه سال جاری آماده بهره برداری خواهد بود. 
وی ادامه داد:استفاده ازاسکله LNG وهتل ٥ستاره نخل به 
عنوان ظرفیت موجوددربندرکنگان  نیز یکی از گزینه های 
پیش روودردســت بررسی است تاشاهدجابجایی مسافران 
ازآن طریق به بندردوحه باشیم. مدیرکل بنادرودریانوردی 
بوشــهربابیان اینکــه دربخــش مســافر،کاالوتجهیزات 
بایدتقاضاموردبررســی قرار گیرد، عنوان کرد:شناورهای 
رو-رو پسنجر امکان جابجایی کاالومسافرراخواهندداشت 
وعالوه براین، درخواست هایی از سوی کشتی های کروز به 
منظور فعالیت در طول بازه زمانی جام جهانی ارائه شــده 
است. شکیبی نسب بااشــاره به اینکه درخواست فعالیت 
کشتی های کروزدرحال بررسی واطالعات کشتی هادرحال 
اقتصــادی  ازفعــاالن  است،اظهارداشــت:برخی  اخــذ 
قصددارندکشتی های خارجی رابه صورت چارتراجاره کنند 
تا در طول جام جهانی فعالیت کرده ودرخط کشــتیرانی 

بوشهر-دوحه اقدام به فعالیت وجابجایی مسافرکنند.

اولین سفردریایی ازبوشهربه قطرتاپایان 
تابستان انجام می شود

قزوین - دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت 
شهید بلندیان شهرستان قزوین، با اشاره به اینکه سامانه 
رسیدگی به شکایات مردمی »١۹۰« پُل ارتباطی بازرسان 
بهداشــت محیط و مردم است تا با رسیدگی به موقع و 
موثر به این شــکایات، رضایت مندی شهروندان افزایش 
یابد؛ اظهار کرد: حوزه بهداشت شهرستان قزوین، در سه 
ماهه نخست ســال ١۴۰١، به تعداد ۳۴۳ مورد شکایت 
اعالم شده به این سامانه، به موقع رسیدگی کرده است.

وی تصریح کرد: سامانه »١۹۰«شکایات مردمی، بصورت 
شــبانه روز آماده پاسخگوی به شکایات شهروندان است 
. رییس حوزه بهداشت شهرستان قزوین گفت: بازرسان 
بهداشــت محیط این مرکز نیز بر اســاس نوع شکایات، 
نســبت به بازرســی اقدام و در صورت صحت شکایات 
بهداشتی، طبق مقررات، مانند: نمونه برداری از آب، نمونه 
برداری مواد غذایی، صدور اخطار بحرانی و غیربحرانی و یا 
اخطار تعطیلی ۴۸ ساعته، اقدام می کنند و همچنین با 
مدیر محل، برخورد قانونی می شود.دکتر مهرعلیان خاطر 
نشان کرد که شاکیان می توانند با تماس مجدد با سامانه 
»١۹۰« از طریق اپراتورها، از نتیجه شکایات خود با ارائه 
کد رهیگیری، آگاه شوند. مهندس هاشم یوسفی،گفت: 
بیشتر شکایات مردم در رابطه با رعایت نکردن بهداشت 
فردی و بهداشت مواد غذایی در مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی اســت که پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف 
مدت 7۲ ســاعت، رســیدگی می شــود و اقدام قانونی 

متناسب با نوع تخلف، اِعمال شده است.

رسیدگی به 343 شكایت اعالم 
شده به سامانه »190« توسط حوزه 

بهداشت شهرستان قزوین


