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)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حســب تکالیــف مقرر در ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مصوب 1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی ســبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشــخاص محرزو جهت اطالع عموم به شــرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش یک سبزوار

خانم معصومه بشــیری ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 222/62 متر مربع قسمتی 
از پالک 635  باقی مانده  اصلی واقع در بخش یک سبزوار و ششدانگ پالک یک فرعی از 635 
اصلی بخش یک سبزوار که نسبت به قسمتی از پالک 635 باقی مانده اصلی  بخش یک سبزوار 
مع الواسطه از محل مالکیت رسمی فضه خسروجردی و نسبت به پالک یک فرعی از 635 اصلی 

بخش یک سبزوار بال واسطه از محل مالکیت رسمی خودش  
آقای حسن اعتصامیان  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178/70 متر مربع قسمتی 
از پــالک 457 اصلــی واقــع در بخش یک ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت مالک  رســمی 

محمدرضا شجاعی 
بخش 3 سبزوار

پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر
خانم رقیه کالته سیفری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124/90 متر مربع قسمتی 
از پالک 747  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی حســینا 

محمد ابادی
آقای حســین ثابتی مقدم سبزوار ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23/97 متر مربع 
قســمتی از پالک 90  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی 

خودش
آقای حســین ثابتی مقدم ســبزوار ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 217/46 متر 
مربــع قســمتی از پــالک 90  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محــل مالکیت مالک  

رسمی خودش
آقای حســین ثابتی مقدم سبزوار ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 25/56 متر مربع 
قســمتی از پالک 90  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی 

خودش
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

خانم ســهیال رزم آرا ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 83/80 
متر مربع قسمتی از پالک 249  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل 

مالکیت مالک  رسمی سلطان قلعه نوی
آقای قنبر باشــتنی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 86/28 متر 
مربع قســمتی از پــالک 227  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  

رسمی زهرا نادر پور
خانم محترم باشــتنی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 86/28 
متــر مربــع قســمتی از پالک 227  فرعی از 5 اصلــی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت 

مالک  رسمی زهرا نادر پور
آقای میالد غالمی مجرد ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 99/82 متر مربع قسمتی 
از پالک 161  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی فاطمه 

محمدی
خانم زهرا حامدی فر دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/34 
متر مربع قسمتی از پالک 159  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  

رسمی عباس عاطفی زاده
آقای سید محمود قزی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/34 
متر مربع قسمتی از پالک 159  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  

رسمی عباس عاطفی زاده
آقای علی اصغر شــکوهی کیا ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 478/12 متر مربع 
قسمتی از پالک 1434  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  رسمی 

زرین تاج امیری
آقای نوروز علی قزی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 20/39 متر مربع قسمتی از 

پالک 751  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  رسمی خودش
خانم عصمت عباســی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 76/25 متر مربع قسمتی 
از پــالک 110  فرعــی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی بتول 

قلعه نوی
آقای بهروز چشــمی ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 347/25 متر مربع قسمتی از 

پالک 5257  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  رسمی خودش
خانم مهین آســیائی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 97/11 متر مربع قسمتی از 
پالک باقی مانده 139  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت 

مالک  رسمی عذرا گوداسیائی
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

آقای محمد حســین طاهر اول ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
94/07 متر مربع قســمتی از پالک 8948  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل 
مالکیــت رســمی خودش کــه در آگهی قبلی میزان مالکیت و مســاحت اشــتباه گردیده که بدین 

وسیله اصالح می گردد
آقای محمد محمدی راد  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 97 متر مربع قسمتی از 

پالک 12306  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی خودش
آقای ابوالفضل راشــد نیا ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
104/15 متر مربع قســمتی از پالک 115  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل 

مالکیت مالک رسمی عباس آیتی نسب
خانم نرگس راشد نیا سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/15 
متر مربع قسمتی از پالک 115  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک 

رسمی عباس آیتی نسب
اقای رحمان میری  ششــدانگ یکباب منزل به مساحت 104/41 متر مربع قسمتی از پالک 
92  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالکین رســمی مراد علی ، علی 

اصغر و رمضان شهرت همگی کوشکی
خانم مریم بنســبردی یکدانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107/14 
متــر مربــع قســمتی از پالک 115  فرعی از 6 اصلــی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت 

مالک رسمی طوبی کوشکی
آقــای ابراهیم نظری اصل ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 108/60 متر مربع 
قسمتی از پالک 29  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی بی 

بی منیر السادت فقیه سبزواری 
خانم زهرا رفیعی آزاد  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107/31 متر مربع قسمتی 
از پــالک 29  فرعــی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی صدیقه 

فقیه سبزواری 
آقای ســید محمد بازقندی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 111/60 متر مربع 
قســمتی از پالک 76  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی 

عذرا حشمتی فر  
آقای علی رحمتی پور  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 102/05 متر مربع قسمتی 
از پالک 1667 و 1668   فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار که نســبت به پالک 1667 
فرعی مع الواســطه از محل مالکیت رســمی حســین افچنگی و نســبت به پالک 1668 فرعی مع 

الواسطه از محل مالکیت رسمی سید محمد حسین علوی 
آقای رضا دلیر ســه دانگ مشاع ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/59 متر مربع 
قســمتی از پالک 198  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک رسمی 

حسین کشکی  

خانم فاطمه علی حســینی سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/59 
متر مربع قسمتی از پالک 198  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک 

رسمی حسین کشکی  
آقای رضا چوبینی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 81/73 متر مربع قســمتی از 
پالک 4590  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی برات اله 

و غالمرضا شهرت هر دو غالم دانایی  
پالک 162 اصلی اراضی ایزی

آقای حســین شــجاع دلقندی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 139/94 متر مربع 
قســمتی از پــالک 1069  فرعــی از 162 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت مالک رسمی طاهره  رحمانی کسکره 
خانم شــهناز فرهادی توپکانلو  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 155/85 متر مربع 
قسمتی از پالک 417  فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت 

مالک رسمی عباس حسینی نسب
آقای سید کاظم ایزی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30/50 متر مربع قسمتی از 
پالک 1377  فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت مالک 

رسمی محمدرضا ایزی
پالک 167 اصلی اراضی صالح اباد

آقای محمد نوروزی خوشمردان  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/99 متر مربع 
قسمتی از پالک یک  فرعی از 167 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی 

فاطمه ازادمنجیری
بخش 8 سبزوار ناحیه یک

پالک 92 اصلی اراضی کاشک
آاااقای حســن علی اکبری  ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر ســاختمان مرغداری به 
مساحت 8000 متر مربع قسمتی از پالک 117  فرعی از 92 اصلی واقع در بخش 8 سبزوار مع 

الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی صدیقه بیگم حسینی طزرقی
پالک 57 اصلی اراضی شمسک

آقای محمد علی اکبری  ششــدانگ یکباب ســاختمان مرغداری به مساحت 6800/04 متر 
مربع قسمتی از پالک 257  فرعی از 57 اصلی  قطعه یک واقع در بخش 8 سبزوار مع الواسطه 

از محل مالکیت مالک رسمی کربالیی علی حسن زاده باغخیراتی
بخش 8 سبزوار ناحیه 4

پالک 3 اصلی اراضی  قلعه نو روداب
آقای حســن جوادی طلب  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 82030/95 متر 
مربع قســمتی از پالک 549  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 8 ســبزوار از محل مالکیت مالکین 

رسمی عبداله قلعه نوی و علی اصغر برابادی
بخش 12 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی عمیداباد
خانم اعظم دولت ابادی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/16 متر مربع قسمتی 
از پالک 8782  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک  

رسمی محمد حسین قرائی
آقــای امیر اســعدی علی اباد ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 98/27 متر مربع 
قســمتی از پــالک 1879  فرعی از یــک اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک  

رسمی علی اصغر امیر خانی
آقای مهدی ارشادی خواه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 89/35 متر مربع قسمتی 
از پــالک 5006  فرعــی از یک اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی 

فیض اله قدرتی
آقای علی هاشــم ابادی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/02 متر مربع قسمتی 
از پالک 4046  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک  

رسمی مجید توصیفی
آقای مرتضی براتی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 242 متــر مربع تمامت پالک 
8779  فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی محمد 

اسماعیل مشکانی
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

آقای موســی الرضا پرویزیان  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 125/03 متر مربع 
قســمتی از پالک باقی مانده 552 فرعی جداشــده از 429 فرعی از  2 اصلی واقع در بخش 12 

سبزوار از محل مالکیت مالکین رسمی هادی میری و فاطمه رحیمیان
آقــای ابراهیم کرمی محقانی   ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 81/75 متر مربع 
قســمتی از پــالک 9949 فرعــی از  2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محــل مالکیت مالک 

رسمی مهدی رفیعی 
خانــم وجیهه خســروابادی  ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 114/53 متر مربع 
قســمتی از پــالک 12862 فرعــی از  2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت مالک رسمی مجتبی توالیی مقدم
خانــم طیبــه عرب عامــری چهار دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
184/60 متر مربع قســمتی از پالک 27 فرعی از  2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل 

مالکیت مالک رسمی سید قاسم نقیب زاده
خانم فاطمه رباطی  دو دانگ  مشــاع از  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 184/60 
متر مربع قسمتی از پالک 27 فرعی از  2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک 

رسمی سید قاسم نقیب زاده
آقای محمد حســین شعبانی   ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 109/50 متر مربع 
قســمتی از پالک 82 فرعی از  2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک رسمی 

حسین محمودی زاده 
پالک 4 اصلی اراضی سالخ خانه

آقای حجی ابراهیم فســنقری  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 34/75 متر مربع 
قســمتی از پالک 4 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک رسمی فاطمه سلطان 

ترشیزی ) احدی از ورثه محمد ترشیزی (
پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد

آقای سید کاظم محمدی حسینی   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 59/15 متر مربع 
قســمتی از پــالک 423 فرعــی از 5  اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محــل مالکیت مالکین 
رسمی محمد علی تورانی ، صدیقه نودهی ، طیبه هوشیدری ، طاهره هوشیدری و علی ده ابادی 
لــذا به اســتناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطــه این آگهی در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز از طریــق این روزنامه منتشــر میگــردد در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشند در شــهرها باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی در روزنامه و 
در روســتاها از تاریــخ الصاق رای در محل تــا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم ورســید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتــی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد 
آن قســمت از امالکی که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی طبق 
رای هیــات پــس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حــاوی تحدید حدود ملک ،مراتــب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر 

می نماید .)م الف401/363(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/07- تاریخ انتشار نوبت دوم :   1401/04/22

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
فــوآد آمــل در نظر دارد نســبت به فــروش عرصه و اعیــان و ماشــین آالت، تجهیزات و 
تاسیســات شرکت ورشکسته مذکور به نشــانی آمل -شهرک صنعتی امام زاده عبد اهلل 
فاز یک را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 1401/05/24 روز دوشنبه ساعت 
10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش 
خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.

الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:
محل شــرکت مشــتمل بر حق انتفاع  قطعه G9 موضوع قرارداد شماره 8686 مورخ 
1374/12/23 که دارای مجوز ساخت به شماره 3249  می باشد میزان عرصه با دیوار 
پیرامونی درب ماشین رو مساحت عرصه با میزان 2032/17 متر مربع می باشد و اعیانی 
عبارت اســت ســوله فلزی به مساحت 800 متر مربع و دو باب اتاقک شامل سردخانه در 
آن می باشــد همچنین در طبقه همکف راه پله دسترســی به طبقه اول اســتقرار داشته 
اســت و همچنین دارای سالن تولید در بخشــهای مختلف با دیوارهای تقسیم فضا تجهیز 
و اســتقرار داشــته اســت و در همکف دارای انبار تولید به انضمام ســرویس بهداشتی 
و حمــام در درب ورود ســالن تجهیــز بوده اســت. در این طبقه فوقانی چنــد باب اتاق با 
قابلیت اداری و رفاهی و بهداشتی و آبدارخانه بوده و در انتهای سالن یک باب یک واحد 
مســکونی دو خوابه با سرویس و دستشویی کامل وجود دارد. مشخصات فنی ارتفاع تاج 
ســوله 7/29 متر و ارتفاع طبقه فوقانی 4/34 متر می باشــد ساختمان دارای امتیاز آب 

و برق می باشد . . 
ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:

فــن    3  SABcoo l کت  شــر نه  خا د ســر نــی  یو فر یــی  ا هو ر  تــو ا پر ا و 1-ا
40kw-s.n / 83E1240 یــک عــدد  2- اواپراتــور هوایــی فریونــی ســردخانه شــرکت 
SABcool 3 فــن 40kw-s.n / 83E1157 یــک عدد  3- اواپراتور هوایی فریونی ســالن 
SABcool 3 فــن 40kw-s.n / 83E1125 یــک عــدد . 4-  اواپراتــور هوایــی فریونــی 
ســردخانه SABcool 3 فــن 40kw-s.n / 83E1806 یــک عــدد . 5- اواپراتــور هوایی 
فریونی سردخانه SABcool تک فن 11kw یک عدد . 6- اواپراتور هوایی فریونی سالن 
انجماد SABcool 2 فن 11kw-s.n/E777 یک عدد . 7- اواپراتور هوایی فریونی ســالن 
انجماد SABcool 3 فن -c1805- 83 یک عدد. 8- اواپراتور هوایی فریونی ســردخانه 
انجمــاد SABcool 2 فــن 11kw-s.n / 82E1032 یک عدد. 9- اواپراتور هوایی فریونی 
سالن انجماد SABcool 2 فن 11kw-s.n / 84E308 یک عدد . 10- مشعل گازی تولیدی 
ســیگنال ظرفیــت 92000 کیلو کالری 1 عدد. 11- قپان میــزان بی نظیر نجف زاده یک 
تنی 1 عدد. 12 -دستگاه کلیپس بادی برای بسته بندی مرغ 1 عدد. 13- دستگاه تاریخ 
زن و لیبل زن حرارتی دیجیتالی1 عدد . 14- دســتگاه شرینگ پک حرارتی کامل 1 عدد 
. 15 - نــوار نقالــه 12 متری 1 عدد. 16 - نوار نقاله 6 متری 1 عدد . 17 - راک یاگاری 
به ابعاد )1×1×2( متر فلزی 15 عدد . 18- وان پالســتیکی حمل مرغ کوچک 19 عدد . 
19 - وان پالستیکی حمل مرغ بزرگ 12 عدد. 20- میز کار استیل آلومینیومی به ابعاد 
1×2 متر 8 عدد. 21- جک پالت دستی 1 عدد  22 -ترانس برق هوایی 100kva+ تابلو 
بــرق 1 عــدد. 23- پمپ و مخزن آب 1 عدد . 24- پالت پالســتیکی مشــبک رنگ زرد و 
سفید 30 عدد . 25- پالت پالستیکی رنگ آبی جنس مرغوب 9 عدد. 26- دستگاه کاتر 
مرغ 1 عدد. 27- فن تکفاز 60 ×60  2 عدد. 28- کولر اســپلیت پنجره ای سامســونگ 
1 عدد. 29- چراغ صنعتی سقفی آویز 7 عدد. 30- تانکر گازوئیل 1000 لیتری 1 عدد. 
31- ظرف پالستیکی بسته بندی مرغ 10000 عدد. 32 -صندوق نسوز متوسط 1 عدد 

33- درب آلومینیومی 3 عدد.
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 
149،244،350،000 ریــال و قیمــت پایه مزایده ماشــین آالت و امــوال و تجهیزات و 
تاسیســات مبلغ 6،294،000،000 ریال جمعاً مبلغ 155،538،350،000 ریال برآورد 
گردیــده اســت. هزینه مربوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد 
مزایده که به عهده فروشنده است( به عهده طرفین است. 2. پیشنهاددهندگان باید قبالً 
5% قیمت جمع پایه مزایده را به حساب جاری شماره 0112245358007 به نام اداره 
تصفیه امور ورشکســتگی ســاری نزد بانک ملی ایران واریز و یا چک بانکی صرفاً در وجه 
اداره کل تصفیه امور ورشکســتگی اخذ و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3. پیشنهادات 
باید در پاکت الک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت فوآد آمل مشخصات 
کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه مورخ 
1401/05/24 به اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری - خیابان مازیار - 
نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول تسلیم 
نمایند. 4. پیشنهادات 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 پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و به 
پیشــنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده 
نخواهد شــد. 5. برنــده مزایده باید ظرف مدت حداکثر ســه ماه پس از جلســه مزایده 
بقیه ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند 
انتقال قطعی در دفترخانه اســناد رســمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. )بدیهی 
اســت تحویل مــورد مزایده پس از پرداخــت 100% قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 6. 
چنانچــه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت 
وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام 
خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکســته ضبط می گردد. 7. 
مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال ســند از جمله شهرداری، اداره 

ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشد.
تاریخ چاپ : 1401/04/22 چهارشنبه

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

فقدان سند مالکیت
آقای ســاعد آذری  مرحبی با ارائه دو برگ استشــهادیه گواهی شده ادعا نموده اند 
که ســند مالکیت مقدار 50000 مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
1560000 مترمربع به شماره پالک 31/4-اصلی واقع دربخش 14 ثبت کالله ذیل ثبت 
9911 دفتــر66 صفحــه 300 ثبت و صادر گردیده و درحین جــا به جایی مفقود گردیده 
تقاضای صدورسند المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است از این رو به استناد 
مــاده 120 اصالحــی آئین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبــت آگهی می گردد تا هرکس 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد 
خود باشــد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهی، اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک 
و مســتندات به این اداره تســلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکور 
برابر مقررات، نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد شــد. تاریخ انتشار: 

چهارشنبه 1401/04/22 م-الف 8896 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله

فقدان سند مالکیت
آقای ســاعد آذری  مرحبی با ارائه دو برگ استشــهادیه گواهی شده ادعا نموده اند 
که سند مالکیت مقدار 110000 مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
1560000 مترمربع به شماره پالک 31/4-اصلی واقع دربخش 14 ثبت کالله ذیل ثبت 
9910 دفتــر66  صفحــه 296  ثبت و صادر گردیده و درحین جا به جایی مفقود گردیده 
تقاضای صدورسند المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است از این رو به استناد 
مــاده 120 اصالحــی آئین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبــت آگهی می گردد تا هرکس 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد 
خود باشــد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهی، اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک 
و مســتندات به این اداره تســلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکور 
برابر مقررات، نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد شــد. تاریخ انتشار: 

چهارشنبه 1401/04/22 م-الف 8897 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله

آگهی تحدید حدود اختصاصی
    برابر تقاضای وارده به شــماره 401/829 تاریــخ 1401/02/20 تحدید حدود 
شش دانگ یک قطعه زمین زراعی پالک 346 فرعی از 5- اصلی به مساحت 14593.42 
متــر مربع  واقع در فرومد بخش 5- ثبتی میامی  مورد درخواســت آقای مجید منوچهری 
فرزند حمید  در روز چهارشــنبه مورخه  1401/05/12 ســاعت 10 صبح در محل ملک 
شــروع و تحدید حدود بعمل خواهد آمد.لذا مراتب بدینوسیله به اطالع مالک و صاحبان 
امــالک مجاور میرســاند که در موعد مقرر در محل حاضر شــوند چنانچــه مالک یا نماینده 
قانونی آن در محل حاضر نباشند ملک مذکور با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات از صاحبان امالک مجاور و دارندگان حقوق ارتفاقی نیز طبق ماده 
20 قانــون ثبت ظرف 30 روزازتاریخ تحدید حدود پذیرفته می شــود در غیر اینصورت 

برابر مقررات اقدام خواهد شد./
تاریخ انتشار : 1401/04/22

محمد علی نیک راد- سرپرست ثبت اسناد وامالک میامی

تصمیم واحد ثبتی
 مرجع رسیدگی: اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

 خواهان افراز: خواندگان افراز حســین اجدادی و عباس اجدادی و روشنک رخشی 
و آرزو جهان بانی

 مورد افراز :پالک1/13790 واقع در بخش 2
 خواهــان افــراز طی تقاضــای وارده شــماره 6223 مــورخ1401/3/7 به طرفیت 
خواندگان و به اســناد قانون افراز امالک مشــاعی مصوب سال 58 خواهان افراز سهمی 
خود از پالک فوق الذکررا نموده که پس از طی تشــریفات اولیه و بازدید از محل مورخه 
1401/04/15 نقشــه افرازی تهیه و جهت تایید به  جهاد کشاورزی شاهرود ارسال که 
جهاد کشــاورزی طی  نامه شــماره 1401/5/3088/ص مورخ1401/4/18 افراز پالک 
فوق را با توجه به مغایرت با ضوابط طرح تفصیلی شــهر مورد تایید ندانســته اســت لذا 
در وقت فوق الذکر جلســه ای با حضور امضاکنندگان ذیل  تشــکیل و با توجه به مراتب 
فوق ملک موصوف غیر قابل افراز تشــخیص و اعالم می گردد که این تصمیم برابر ماده 
6 آییــن نامه قانون افراز مدت 10روز از تاریخ انتشــار آگهی قابــل اعتراض در دادگاه 

صالحه محل میباشد
 نماینده ثبت هادی فوقانی نقشه بردار عباس نوروزی 

انتشار 1401/04/22
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود حمید رضا حسین پور
    اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود-حمیدرضا حسین پور 

آگهی موضوع ماده 3قانون 13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مستقر در ادارعگه ثبت اسناد وامالک 
شهرستان خرم آبادبشرح ذیل:

ورای   14011144254001000070 کالســه  پرونــده 
شــماره140160325001001493 مورخــه 1401/3/22 به تقاضــای آقای منوچهر 
همتی زاده   فرزند خیرعلی نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 669.67 مترمربع  
مجــزی شــده از پــالک شــماره11 فرعــی از3 اصلــی  واقــع دربخش 4شهرســتان خرم 
آبادخروجــی ازمالکیت مالک اولیه خیرعلی همتی زاده رســیدگی وتائید وانشــاء  گردید.

مراتــب دراجرای مــاده 3قانون تعییــن تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی 
در دونوبــت  بــه فاصلــه 15روز جهت اطالع مالکین وســایرصاحبان حقوقــی در روزنامه 
کثیراالنتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخد 
رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقصای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/6
صیدآقانجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد

بازدید معاون استاندار تهران و فرماندار 
ویژه شهرستان ری از انتخابات هیئت 

مدیره اتحادیه خواربار فروشان و لبنیات  
ایشان در جمع عوامل اجرایی این انتخابات گفت: با توجه به وسعت 
سرزمینی شهرستان باید امکانات الزم جهت حضور حداکثری 
کسبه در انتخابات فراهم شود و هرچه منتخبین با آرای باالتری 
 برگزیده شوند در مدیریت به موفقیت بیشتری دست می یابند. 
حمید زمانی در پایان از کلیه عوامل اجرایی و کسبه محترم 

حاضر در انتخابات تشکر و قدردانی نمود..

ساخت و ساز در سطح روستاها رصد شود 
حمیــد زمانی در همایــش تجلیل از شــهرداران و دهیاران 
شهرستان ری، گفت: ساخت و سازها را در روستاها رصد کنیم و 
 اینگونه نباشد یک خانه ۵ طبقه شود و خانه ای دیگر یک طبقه.

وی ادامــه داد: نمــی توان بــرای خدمت به مــردم معطل 
دهیــاران  و  شــهرداران  بهتریــن  خوشــبختانه  کــرد؛ 
را در شــهر ری داریــم و نمونــه کارمــان اتصــال آب 
 کهریــزک بــه آزادگان بــود کــه جهــادی انجــام شــد.
زمانــی گفت: فرصت خدمتگزاری کوتاه اســت و باید از این 

فرصت به خوبی استفاده کرد.

شرکت گاز خراسان رضوی برای سومین 
سال متوالی رتبه برتر سالمت اداری را 

کسب کرد 
مشهد- رضا جانگداز، حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: شــرکت گاز خراسان رضوی در ســال 1400 با کسب 
97.9 امتیاز در شــاخص های 9 گانه قانون گرایی، شفافیت، 
پاسخگویی، شایسته ســاالری، انضباط اداری و مالی، الگوی 
مصرف و بهره وری، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیکی، 
نظارت، کنترل و آموزش، مهارت و توســعه فرهنگ دینی و 
اخالقی موفق به کسب عنوان برتر شرکت گاز استانی کشور در 
حوزه سالمت اداری شد.وی با بیان این مطلب که این ارزیابی 
همه ســاله به اســتناد ماده 28 قانون ارتقای سالمت اداری، 
مقابله با فســاد و با محوریت ســنجش میزان سالمت اداری 
شــرکت های تابعه صنعت گاز برگزار می شود افزود: شرکت 
گاز خراســان رضوی طی سه سال گذشته با تکیه بر تعهد و 
تخصص کارکنان خود در باالترین سطح سالمت اداری شرکت 

های گاز استانی کشور ایستاده است..

رونمایی از ترجمه ۱۰ جزءقرآن کریم برای 
اولین بار در استان سمنان 

سمنان-خبرنگار سیاست روز -علیرضا رحیمیان
در نودمین جلســه شــورای فرهنگ عمومی استان سمنان 
ازترجمه 10 جزء قرآن کریم در اســتان ســمنان رونمایی 
شد.ســید روح اهلل طاهری گفت:کتاب قرآن آســان ترجمه 
المصحف المیسر تالیف شیخ عبدالجلیل عیسی استاد اسبق 
دانشــگاه االزهر مصر در طول ۳ سال توســط سید روح اهلل 

طاهری انجام شده و اینک 10 جزء آن  رونمایی شد

اخبار گزارش

قزویــن- یداله ملکی مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان قزوین گفت: با توجه کاهش شــدید منابع آبی 
و تداوم خکشســالی کمبود آب در اســتان جدی است 
و از کشــاورزان درخواست می شــود برای عبور از این 

وضعیت ســطح زیرکشت محصوالت را کاهش دهند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای استان 
قزویــن؛ یدالــه ملکی در خصــوص کاهــش بارندگی 
و ضــرورت مدیریــت مصــرف در بخــش کشــاورزی 
بارندگی  با توجه به کاهش شــدید میزان  اظهارداشت: 
در یک ســال اخیر و نیز تداوم خشکســالی با مشکالت 
جــدی در میزان منابــع آبی مواجهه هســتیم که باید 

کنیم. مدیریت  را  شرایط 
وی بیان کرد: از آنجا که ســال خشــکی را هم پشــت 
نیز بشدت کاهش  آبهای ســطحی  منابع  سرگذاشــتیم 
یافته و تحلیل رفته در نتیجه ســهم اختصاصی از ســد 

طالقان هم به دلیل تامین نیاز آب شــرب مردم تهران 
کمتر شــده لذا با مشــکل جدی در تامین آب مواجهه 

. هستیم
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان قزویــن 
یادآورشــد: در سال 1۳99 میزان ســهم دریافتی آب 
اســتان قزوین از ســد طالقــان حــدود ۳۳0 میلیون 
مترمکعب، اما در ســال گذشته 200 میلیون مترمکعب 
و امســال نیز تاکنون 7۵ میلیون مترمکعب بوده است.

ملکی گفت: سهم آب ما از ســد طالقان امسال تاکنون 
به حدود یک چهارم ســالهای گذشــته کاهش یافته و 
حتما باید شــرایط را مدیریت کنیم در غیر این صورت 

با چالش های جدی مواجهه خواهیم شــد.
وی اضافــه کرد: برای جبــران بخشــی از کمبودها با 
پیگیری های مســتمر توانســتیم برای فصل تابســتان 
4۵ میلیون مترمکعب دیگر ســهم آب از ســد طالقان 

دریافــت کنیــم اما همچنان ســهم ما کم اســت و در 
بخش کشــاورزی هم تاثیر منفی دارد.

این مســئول بیــان کرد: کاهــش میــزان بارندگی ها 
آبهای زیرزمینی  موجب خواهد شد تغذیه ســفره های 
تحت تاثیر قرار گیرد و در نتیجه فشــار به منابع آبهای 
زیرزمینی بیشــتر شــود و ما را با بحــران مواجهه کند 
لذا الزمــه عبور از این شــرایط کنترل جدی مصرف و 

کاهش ســطح زیر کشت محصوالت کشاورزی است.
ملکــی اظهارداشــت: توصیــه اکید داریم کشــاورزان 
محتــرم از کاشــت محصوالت آب بر ماننــد هندوانه و 
خربــزه جداً خــودداری کنند و کشــت محصوالت کم 
آب بر با ارزش اقتصادی باال را در دســتور کار کشــت 

دهند. قرار  امسال 
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان قزویــن 
یادآورشــد: خــودداری از روشــهای آبیاری ســنتی و 

غرقآبی، اســتفاده از شــیوه های نوین آبیاری، استفاده 
از کنتورهای هوشــمند بهترین راهــکار جهت مدیریت 
شــرایط کنونی و جلوگیری از آســیب رسیدن به بخش 

است. کشاورزی 
وی گفت: ما امســال به ســختی توانســتیم ســهم آب 
از ســد طالقان دریافــت کنیم، لذا هــر مترمکعب آب 
برای ما بســیار ارزشــمند و حیاتی است و بار دیگر از 
کشاورزان درخواست می کنیم با درک شرایط موجود، 
ســطح زیرکشــت را کاهش داده و از لوله برای انتقال 
آب کشــاورزی اســتفاده کنند تا از هرگونه هدر رفت 

آب نیز به صورت تبخیــر جلوگیری بعمل آید.
ملکی در پایــان اظهار امیدواری کرد کــه با همکاری 
کشــاورزان و مدیریــت مصــرف بتوان ضمــن عبور از 
بحران کم آبی، نیازهای آبی کشــاورزی اســتان قزوین 

را نیز در تابســتان تامین کرد.
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کمبود آب در قزوین جدی است، کشاورزان سطح زیر کشت را کاهش دهند

اراک - فرماندار اراک گفت: بکارگیری مولدهای برق ادارات 
وصنایــع در ایام پیک مصرف برق ضروری اســت.  امیر 
هادی در جلسه "کمیته مدیریت مصرف برق شهرستان 
اراک"بابیان این مطلب افزود: تمامی ادارات باید  بکارگیری 
مولد های برق را بیش از پیش به ویژه در هفته جاری  در 
اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند . وی بابیان اینکه 
دولت سیزدهم صرفه جویی مصرف برق را از خودش آغاز 
کرده  اســت ،افزود: فرمانداری اراک  هم رعایت کاهش 
مصرف برق نسبت به سال گذشته را در دستور کار خود 
قرار داده و مولدهای  تامین برق فرمانداری روزانه از ساعت 
10 صبح تا 14 فعال هستند و درهفته جاری مولدها  برای 
یاری رسانی به شرکت توزیع برق برای تامین برق پایدار 
،زمان بیشتری وارد مدار خواهند شد. فرماندار اراک  تصریح 
کرد: تمامی مشترکین صنعتی،  کشاورزی و اصناف موظف 
هستند مطابق مصوبه هیئت وزیران نهایت همکاری را بر 
اساس برنامه های ابالغ شده داشته باشند و شرکت توزیع 
برق برای کاهش آسیب به صنایع و کشاورزان برنامه ریزی 
الزم را داشته باشد . مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی هم در این جلسه گفت:باحضور کارشناسان 
و تیم های بازرسی ویژه ادارات وضعیت مدیریت مصرف 
بــرق در  18۳ اداره در اراک  مورد بررســی قرار گرفته و 
ادارات بدمصرف مورد تذکر ،اخطار و برق برخی ادارات نیز 
قطع شده است. محمود محمودی افزود:تیم های عملیاتی 
شــرکت ، از نحوه بکارگیری مولدهای اضطراری ادارات 
بازرسی به عمل آوردند تا در ایام پیک ،زمان بیشتری وارد 

مدار شوند .

ضرورت بکارگیری مولدهای برق در 
ادارات وصنایع 

قزوین - رضا صفاری مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان قزوین گفت: 2۳ واحد تولیدی مستقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان طی سه ماهه نخست سال 
جاری در استان احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند. رضا 
صفاری افزود: با فعال سازی دوباره این واحدهای تولیدی 
که سالیان گذشته به دلیل مشکالت مختلف کارشان به 
تعطیلی کشــیده بود، برای بیش از 400 نفر نفر فرصت 
شغلی ایجاد شده است. این مسوول اضافه کرد: این واحدها 
با جایگزینی مالکیت و تغییر خط تولید و تامین نقدینگی 
و ســرمایه در گردش و یا تامین ماشین آالت و مواد اولیه 
مورد نیاز احیا شــده و به چرخه تولید بازگشته اند. وی به 
موقعیت قرارگیری این واحدهای تولیدی احیا شده نیز اشاره 
کرد و اظهار داشت: در مدت یاد شده شاهد احیای ۶ واحد 
تولیدی در شهرک صنعتی آراســنج، ۶ واحد در شهرک 
صنعتی خرمدشت، چهار واحد در شهرک صنعتی کاسپین، 
چهار واحد در شهرک صنعتی حیدریه، 2 واحد در شهرک 
صنعتی آبیک و یک واحد نیز در شهرک حکیمیه بوده ایم. 
این مســوول گفت: این واحدهای صنعتی در زمینه های 
مختلف شامل تولید مواد غذایی، محصوالت سلولزی، فلزی، 
برق و الکترونیک و شیمیایی فعالیت دارند. وی گفت: احیای 
واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید واحدهای با کمتر از 
ظرفیت ۵0 درصد از اولویت های این شرکت به شمار می 
رود و هر هفته در نشست های معاونت اقتصادی استانداری 
وضعیت این دسته از واحدها رصد و ارزیابی شده و برای راه 

اندازی و تقویت آنها برنامه ریزی می شود.

بازگشت ۲۳ واحد تولیدی مستقر در 
شهرک های صنعتی قزوین به چرخه 

تولید
یزد-تفاهم نامه همکاری در راستای بهره مندی از پتانسیل 
ها، ظرفیت های فکری، زیر ساخت ها، امکانات و پیش بینی 
راهبردهای اجرایی در مدیریت کالن ورزشــی، فی ما بین 
دانشگاه فرهنگیان یزد با هیات ورزش های همگانی استان 

منعقد گردید.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان یزد، در راستای 
تحقق سیاست های ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در برنامه پنجم توسعه کشور و اشاعه ورزش 
های همگانی در سطح پردیس های استان و بهره مندی از 
پتانسیل ها، ظرفیت های فکری، زیر ساخت ها، امکانات و 
پیش بینی راهبردهای اجرایی در مدیریت کالن ورزشی، 
تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشــگاه فرهنگیان یزد و 
هیات ورزش های همگانی استان، با حضور منصور دهقان 
منشادی مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان یزد و 
امیرعظیم صحت مند رئیس هیات ورزش های همگانی 

استان امضا شد.
در این تفاهم نامه، طرفین بر ایجاد زمینه های مناســب 
همکاری برای توسعه ورزش های همگانی و اجرای گسترده 
آن در پردیس ها، برقراری تعامل موثر در راستای بهره مندی 
از پتانسیل های موجود، دستیابی به اهداف عالی در چشم 
انداز 1404 کشور مبنی بر ایجاد شرایط مناسب برای بهره 
برداری افراد جامعه از امکانات و فضاهای ورزشی از طریق 
اشاعه و گسترش همگانی و تحقق اهداف کالن فدراسیون 
ورزش های همگانی در خصوص تحت پوشــش قراردادن 

کارکنان، اساتید و دانشجومعلمان استان، تاکید کردند. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
دانشگاه فرهنگیان یزد و هیات ورزش 

اســتان های همگانی استان بنادرودریانــوردی  مدیــرکل   - بوشــهر 
بوشهرگفت:طرح های جامع وتوسعه بندرگناوه دراولویت 
اداره کل بنادرو دریانوردی اســتان بوشــهر است.  محمد 
شــکیبی نســب درآئین تکریم ومعارفه سرپرست اداره 
بندرودریانوردی گناوه اظهارداشــت:همگان بر حساسیت 
واهمیت بندرگناوه مطلع هستندچراکه به عنوان نخستین 
بندرکشوراست که ازسوی سازمان بنادر به بخش خصوصی 
واگذار شــده وبرای ســازمان بنادردرحــوزه بنادرکوچک 
ازاهمیت باالیی برخورداراســت. وی با اشــاره به این نکته 
که اشتغال بیش از 7۵درصد مردم گناوه ارتباط مستقیم 
با دریاودریانوردی دارد افزود:برهمین اساس توجه ویژه به 
مطالبات مردم،تکریم وپاسخگویی شایسته دراولویت اداره 
کل بنادرو دریانوردی استان بوشهردرگناوه است.مدیرکل 
بنادرودریانوردی استان بوشهربیان کرد:درحال حاضرطرح 
توسعه بندرگناوه بسیارحساس وبااهمیت است وبایدباتعامل 
واستفاده ازخردجمعی بانهایت کیفیت اجرایی شود.شکیبی 
نسب بااشاره به اینکه مطالعات فازدوم طرح توسعه بندرگناوه 
درحال اتمام اســت گفت:با انجام هشــت گمانه زنی نوع 
خاک نیزمشخص شده تا پس از برآوردریالی پروژه توسط 
پیمانکار،بــا انجام مناقصه عملیات اجرایی طرح توســعه 
بندرگناوه آغاز شود. وی عنوان کرد:طرح جامع بندرگناوه 
نیزتصویب شده که درقالب آن با بررسی ابعاد مختلف سعی 
شده بتواند تمام مطالبات بندرنشینان راپوشش دهد. وی 
اضافه کرد:از فرمانداری شهرستان نیز انتظارمی رود با هدف 
حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی بسترموردنیااجرا 

طرح های بندری درگناوه را فراهم کند.

طرح جامع توسعه بندر گناوه با جدیت 
دنبال می شود


