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آگهی مفقودی
اصل سند یکدستگاه موتور سیکلت به رنگ زرد به شماره شاسی ۸۵۱۹۰۱۷ و به 
شــماره موتور ۲۰۰۶۸۰۳۳به نام میر رضا جعفری زارنجی  مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است . پارس آباد مغان 
*********************************************************************************

اصل ســند یکدستگاه موتور سیکلت به رنگ مشــکی به شماره شاسی ۸۶۱۷۵۵۲ 
و به شــماره موتور ۷۱۵۱۳۱۹۶به نام ایرج وظیفه مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

است . پارس آباد مغان 
*********************************************************************************

بــه رنــگ    1600I اینجانــب محمدخســروی مالــک خــودرو وانــت پیــکان تیــپ 
شاســی  وشــماره  موتــور۱۱۴۸۸۰۳۱۵۵۹  شــماره  بــه  مــدل۱۳۸۸  ســفید-روغنی 
NAAA36AA49G855695 دارای پــاک انتظامــی ایــران ۴۱-۳۷۶ب۷۱  بــه علــت 
فقدان اسنادســازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشــت )المثنی( سند ، شناسنامه 
مالکیت )برگ ســبز(، کارت پاک و... مذکور رانموده است . لذاچنانچه هرشخص ادعایی 
درموردخــودروی مذکورداردظرف مدت۱۰روزبه دفترحقوقی ســازمان فروش شــرکت 
ایــران خــودرو واقــع درپیکانشهرســاختمان ســمندمراجعه نمایــد.  بدیهی اســت پس 

ازانقضای مهلت مذکورطبق ضوابط مقرراقدام قانونی به عمل خواهدآمد-بروجرد
*********************************************************************************

ســند بکهو لودر کشــویی هیدرولیکی با کابین فول به شماره سریال  ایر کاندیشن 
SP100 - و شماره موتور Irw06380u و شماره شاسی G04347 به شماره دفترچه ۹۳۱ 
و تاریخ تحویل ۲۳/۷/۸۷ مربوط به دهیاری گلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است . )کرمان (
*********************************************************************************

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۲۱۳۹ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی موسســه خیریه کرامت 
بشماره ثبت ۱۲۷۹۷ در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۸۰۶ مترمربع پاک ۷۱۵۸ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری 
از مالک رســمی شــرکت دولــت آباد محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۲۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۱۲- م الف/۴۷۹
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۲۱۵۹ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / خانم رضا دولتی 
حاجی خلیل فرزند رشید بشماره شناسنامه ۳۱۴ صادره از میانه در ششدانگ عرصه 
اعیــان / یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱۲۵/۸۱ مترمربع پاک ۶۷۱۳ 
فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رســمی شــرکت دولت آباد 
محــرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطاع عمــوم مراتب در دو نوبــت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۷/۱۲- م الف/۴۷۶
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۲۱۳۱ هیــات اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / حســین 
شــریف نیا فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ۲ صادره از میانه در ششدانگ عرصه 
و اعیان / یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ۳۸۹۴۹/۰۴ مترمربع پاک ۰ فرعی 
از ۷۶ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رســمی آقای / حســین شریف نیا 
محــرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۲۸ تاریخ انتشــار 

نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۱۲- م الف/۴۷۴
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شــرکت تولیدی  شــاهرود سفال )سهامی خاص(   شــماره ثبت ۱۵۲۹ شناسه ملی 

۱۰۴۸۰۰۷۲۳۴۰
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت تولیدی شاهرود سفال دعوت میگردد تا در 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز چهار شنبه  مورخ ۰۷/۱۴/ ۱۴۰۰ساعت ۱۸ 
عصر در محل دفتر شــرکت واقع در  شــاهرود-خیابان تهران -نبش کوچه ۳۷ پاک ۳۹ 

برگزار میگردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه

۱-اصاح ماده ۵ اساسنامه  
انتشار ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

از طرف هیئت مدیره شرکت 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت ششــدانگ اعیان پــاک ثبتی ۴۲۶۴/۲۴۲ واقــع در بخش یک ثبتی 
شــاهرود در دفتــر ۳۰۷ صفحه ۱۳۵ ذیل ثبت ۴۱۸۶۹ به نــام آقای ابراهیم علی خانی 
صادر و تســلیم گردیده اســت سپس نامبرده برابر استشــهادیه المثنی اعام مفقودیت 
ســند مالکیت به علت جابجایی را نموده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را 
نمود لذا برابر تبصره ۱ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند 
مالکیت در دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت 
حداکثر ۱۰ روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و اماک شاهرود اعام در 
غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ، سند مالکیت المثنی وفق مقررات 
صادر خواهد شــد شماره چاپی ســند ۲۳۹۸۱۸ میباشد برابر ســند اجاره ۳۵۲۱ مورخ 
۱۳۹۰/۱۲/۹ دفتر ۲۸ شــاهرود در اجاره نمبرده می باشد و برابر سند رهنی متمم به 
شماره ۲۱۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ دفتر ۲۸ شاهرود در قبال مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

در رهن بانک ملی شعبه حافظ می باشد. تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۶/۲۸
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت ششــدانگ پاک ثبتــی ۱۴۱۵/۲ واقع در بخش یک ثبتی شــاهرود 
در دفتــر الکترونیــک بــه شــماره ۱۳۹۸۲۰۳۲۹۰۱۰۰۰۵۵۹۰ به نام خانــم معصومه 
محمدزاده صادر و تســلیم گردیده است ســپس نامبرده برابر استشهادیه المثنی اعام 
مفقودیت سند مالکیت به علت جابجایی را نموده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنــی را نمود لذا برابر تبصره ۱ ماه ۱۲۰ آییــن نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی 
از روزنامــه 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 است مراتب 
را ظــرف مدت حداکثــر ۱۰ روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و اماک 
شــاهرود اعام در غیر ایــن صورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت 
المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپی سند ۲۹۶۷۱۱ د ۹۷ می باشد. تاریخ 

انتشار ۱۴۰۰/۶/۲۸
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
درخواست خانم پریسا سوری رود آوری با وکالت آقای مجتبی عبدالملکی به طرفیت 
آقای /خانم احسان آقاسی در پرونده ۰۰۰۰۱۴۰ اجرایی مبنی بر فروش اموال توقیفی 
در خصوص ارزیابی پاک ثبتی ۹۴۶ فرعی از ۹ اصلی واقع در بخش ۵ تویسرکان توقیف 
گردیده اســت و برابر نظریه کارشناســی منتخب به مبلــغ )۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال( 
معــادل یــک میلیــارد و هفتصــد میلیــون تومــان بــرآورد گردیده اســت کــه در تاریخ 
۱۴۰۰/۷/۱۷ روز شــنبه راس ســاعت ۱۰ صبــح در اجرای احکام شــورای حل اختاف 
تویســرکان به مزایده و فروش گذاشــته می شود لذا از کســانی که تمایل به شرکت در 
مزایــده را دارنــد می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده نســبت بــه بازدید اموال مورد 
مزایده با هماهنگی این اجرا اقدام نمایند ســپس در تاریخ فوق جهت شرکت در مزایده 
در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف تویسرکان حاضر شوند ضمنا ۱۰ درصد 
مبلغ مورد مزایده نقدا و الباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده از برنده اخذ خواهد 

شد .
قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف تویسرکان - نوید ملکی

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آرای صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و اماک شهرســتان 
ســنندج تصرفــات مالکانه بامعــارض متقاضیان ذیل تاییــد گردیده .لذا بدین وســیله 
مشخصات اماک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطاع عموم آگهی میگردد.تا صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند .میتوانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهــی اخذ و تحویل اداره ثبت 
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل 
اداره ثبت نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض 
ســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست صادره سنندج
۱_ششــدانگ باغ  یک قطعه باغ بنام آقای محمد رشــید سبحانی فرزند محمد کریم 
صــادره کامیاران تحت پــاک ۶۹۸ فرعی از ۴۷ اصلی بخش ۱۲ به مســاحت ۶۹۲۰ متر 
مربع جزء نســق زارعانه شــماره ۱۰۱۹۴ مورخ ۱۰/ ۸ / ۱۳۴۵ بنام محمد کریم سبحانی 

به آدرس سنندج روستای دوالب 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸/ ۶/ ۱۴۰۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۲/ ۷/ ۱۴۰۰
         م الف ۱۹۲۲

 هیوا احمدیان - رئیس اداره ثبت منطقه ۳ سنندج

آگهی مفقودی
برگ ســبز و ســندکمپانی ســواری پراید جی.تی.ایکس.آی مدل1383 شماره پالک 
ایران42-334ن89 شــماره موتور 01017206 شماره شاسی S1412283398013 به 

نام محمدغنی زاده اوندری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
*********************************************************************************

شــماره  مدل93بــه   132SE ســایپا   ســواری  )شناســنامه(خودرو  ســبز  بــرگ 
شاســی  شــماره  وبــه   5067973 موتــور  شــماره  انتظامی855ج24ایران49وبــه 
NAS421100E1153288 به نام اشــرف خانم ارسالن پور مفقودگردیده وا درجه اعتبار 

ساقط می باشد. یاسوج
*********************************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( و ســند کمپانــی خودرو ســواری پــژو 206TU5 مدل96به 
شــماره انتظامــی 839م74ایران24 وبه شــماره 174B0015012 و به شــماره شاســی 
NAAP13FE9HJ121866  به نام مسلم فرج زاده مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد. یاسوج
*********************************************************************************

برگ ســبز )شناســنامه( ســند کمپانــی )کارخانــه(  و کارت  خودرو وا نت سیســتم 
آریســان تیــپ PU1OHVG-CNG برنــگ ســفید روغنــی- مــدل 1394 بــه شــماره 
موتــور  118J0010607  و  شــماره شاســی NAAB66PE8FV521922   شــماره پــالک 
ایران-84-553 ص 15 به نام وحید خورشــیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. بندرعباس
*********************************************************************************

برگ سبز )شناسنامه( سند کمپانی )کارخانه(  و کارت  موتور سیکلت سیستم باجاج 
تیپ-135CC برنگ مشکی- مدل 1390 به شماره موتور  JWMBSA78873  و  شماره 
شاســی NE0 *** 135Z9047117   شــماره پــالک ایران837-19769 بــه نام محمود 

خشابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس
*********************************************************************************

اینجانب صادق یزدانی مالک خودرو ســواری پژو هاچ بک 206 مدل 1396 به رنگ 
 NAAP13FE3HJ134970 172 و شماره شاسیB0024345 سفید روغنی به شماره موتور
به شــماره پالک ایران 26- 365 ج 53   به علت فقدان برگ سبز خودرو تقاضای صدور 
رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام چنانچــه هرکس ادعایی درمــورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده 
مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی 

است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*********************************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز وانت نیســان مدل 1386 به رنگ آبی روغنی به شــماره 
موتور  398609 و شماره شاسی K111663 و شماره پالک ایران 57- 948 و 37 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************************************

سند کمپانی برگ سبز کامیونت ون نیسان مدل 1374 به رنگ آبی روغنی به شماره 
موتور 00026455 و شماره شاسی 00C02479 و شماره پالک ایران 35 - 768 ص 24 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************************************

بــرگ ســبز ســواری تیبــا مــدل 1396 بــه رنگ ســفید روغنی بــه شــماره موتور 
M158403511 و شــماره شاســی NAS811100H5742184 و شــماره پالک ایران 82- 

977 ط53 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************************************

برگ ســبز وانت تویوتا تیپ اف جی 45 مدل 1981 به شــماره موتور 669838 و 
شماره شاسی 225805 و شماره پالک ایران 22- 996 ب78 مفقود گردیده و از درجه 

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

 برگ ســبز کامیون بنز کمپرســی مدل 1387 به رنگ نارنجی ظرفیت 26 تن تعداد 
چرخ 10 تیپ LK 2624 به شــماره شاســی 61097 و شماره موتور 105741 و شماره 

پالک ایران 63- 614 ع35 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************************************

اینجانــب منصــور عبــداهلل زاده مالــک خــودرو ســواری پــژو آردی  بــه شــماره 
موتور11784006023 و شــماره شاســی 13409054 به علت فقدان اســناد فروش 
خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی 
درمــورد خودروی مذکــور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع 
در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شــهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول 
مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. ساری
*********************************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو ال نود لوگان مدل 1390 به رنگ ســفید روغنی 
به شــماره شــهربانی ایران 62- 523 ص 36 و شــماره موتور K4NA690B134436  و 
شــماره شاســی NAPLSRALB01102955 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. ساری
*********************************************************************************

برگ ســبز سواری پژو 405 جی ل ایکس آی1/8 مدل 1388 رنگ نقره ای متالیک 
شماره موتور 12488187226 شماره شاسی NAAM01CA6AE120965 شماره پالک 
ایران 62-235ج19 به نام فتح اله ایزدی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

*********************************************************************************
برگ ســبز و سند کمپانی سواری پژو 206SD-TU5 مدل 1396 رنگ سفید روغنی 
شــماره موتور 166B0011747 شــماره شاســی NAAP41FE5HJ016575 شماره پالک 
ایران62-289ص13 به نام ســیده یلدا قاسمی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.

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

کارت ماشین ، بیمه نامه ، شناسنامه سبز خودرو ، و برگ کمپانی  یک دستگاه )وانت 
پیکان 1600 او اچ وی( به رنگ ســفید شــیری روغنی به شماه پالک ایران 68- 557 و 
23 به شماره شاســی NAAA46AA0BG202820 و شــماره موتور 11490014451 

متعلق به حسینعلی چاووشی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است. کاشان
*********************************************************************************

کارت ماشــین ، برگ کمپانی ، بیمه ماشین یکدستگاه خودرو یدک باری مدل 3850 
به رنگ ســفید شــماره شاسی 101274 و شــماره موتور ADW0329K به شماره پالک 
25 ق 943- تهــران ، متعلــق به مســعود توکلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. کاشان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم بهاره طهماســب پور با ارائه استشهادیه شماره 6416-1400/6/27 تنظیمی 
دفترخانه 377 آمل طی درخواســت 1400/5789-1400/2/20 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی 696015 شــش دانگ پالک شــماره 3787 فرعی از 42 اصلی واقع در 
بخش 9 ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی توســط نماینده پســت مفقود شــده را 
نموده اســت که دراجــرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این 
آگهــی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار مــی نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهــی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل 
ارایه و رســید دریافت نماینــد . چنانچه پس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجتبی سلطانی با ارائه استشهادیه شماره 50659 تنظیمی دفترخانه 49 آمل 
طــی درخواســت 1400/18205-1400/5/18 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
832992 شــش دانــگ پالک باقی مانده شــماره 64 فرعی از 42 اصلــی واقع در بخش 
9 ثبــت آمــل که در صفحه 282 جلد 77 ذیل 12145 ثبــت گردیده و در اثر جابه جایی 
مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت 
به نشــر این آگهی در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از 
تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره 

مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

 آگهی فقدان سند مالکیت
آقایــان علــی و مینــاس  فالح فرزنــدان صدراله بــا ارائه استشــهاد محلی مصدق، 
طی درخواســت شــماره 3829113- 2729مورخ 1400/06/24 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت 283.45متر مربع  
تحت پالک 371 فرعی از 4- اصلی بشماره سریال 524243 و 524241واقع در قریه 
شــمس آباد امیری بخش6حوزه ثبتی شهرســتان الریجان ثبت گردیده و در اثر جابجائی 
مفقود شــده را نموده اســتدر اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشــند ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. تاریخ انتشار : یکشنبه  1400/06/28
محمدرضا شکور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم السمی  فرزند علی با ارائه استشهاد محلی مصدق، طی درخواست شماره 
3828605- 2720مورخ 1400/06/24 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ 
یــک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت 283.45متر مربع  تحت پالک 3260 فرعی از 
18- اصلی بشــماره سریال134096واقع در قریه الســم بخش7حوزه ثبتی شهرستان 
الریجــان ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شــده را نموده اســت) ضمنا پالک مذکور 
برابر اســناد رهنی 13021 و 16308مــورخ 1396/06/02و 1398/04/24تنظیمی 
دفترخانه 258- آمل  در رهن بانک رفاه شــعبه رضوان  آمل می باشــد(  در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید 
دریافــت نماینــد. چنانچه پس از اتمام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگــردد و یا درصورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار : یکشنبه  1400/06/28

محمدرضا شکور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

آگهی ختم ورشکستگی
در اجــرای مــاده 49 قانــون اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی اعــالم مــی گردد: 
تصفیه امور ورشکســتگی شــرکت مهتاب نور آمل به شــماره ثبت 933  و شناســه ملی 
10760142378  که حکم توقف آن از ســوی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آمــل صادر گردیده، بــا توجه به پرداخت صد در صدی مبلغ بســتانکاری تصدیق شــده 

بستانکاران، در این اداره خاتمه یافته است. تاریخ چاپ :  1400/06/28 
 امین فالح- مستشــار قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان
مازندران

آگهی ختم ورشکستگی
در اجــرای مــاده 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکســتگی اعالم می گردد: تصفیه 
امور ورشکســتگی شــرکت حدید توکل ساری به شــماره ثبت 103783  و شناسه ملی 
10101476933  که حکم توقف آن از ســوی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ســاری صادر گردیده، با توجه به پرداخت صد درصدی مبلغ بســتانکاری تصدیق شــده 

بستانکاران، در این اداره خاتمه یافته است. تاریخ چاپ :  1400/06/28 
 امین فالح-مستشــار قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر به اینکه مالکیــت 2/2 هکتار برابر 22000 متر مربع مشــاع 55 هکتار برابر 
550000 متــر مربع از ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعی به شــماره پالک 2 فرعی از 
145 اصلی به شماره چاپی 438401 ذیل دفتر 34 صفحه 256 به نام مصطفی سرهنگی 
صادر و تســلیم گردیده است وکیل نامبرده برابر به استناد برگ استشهاد محلی مصدق 
شــده مدعی شده است که سند مالکیت فوق الذکر به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
اســت و طبق گواهی دفتر امالک سابقه بازداشــتی ندارد. لذا هر کس مدعی وجود سند 
مالکیت فوق الذکر نزد خود و یا انجام معامله میباشــد بایبســتی ظرف مدت ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل اســناد مالکیت 
یا ســند معامله کتبا تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت 
اعتراض اصل اسناد مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد اداره ثبت اسناد مالکیت المثنی 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود. 1194736
رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی- محمدرضا دهقانی عشرت آبادی

مشهد- رضا جانگداز، شهردارمشهد گفت: در حوزه فرهنگ و 
هنر بر تسری صفات امام رضا)ع( به شهر و سبک زندگی خادم، زائر و 
مجاور تاکید داریم و در این مسیر از هنرمندان و فعاالن حوزه سینما 
حمایت خواهیم کرد. سید عبداهلل ارجائی در نشست با فعاالن حوزه 
فیلم ســازی که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی، رییس کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی شهر، معاون 
شهردار و رییس سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد برگزار 
شد؛ افزود: کاری که هنر با عاطفه و احساس می کند، مشابه کاری 
است که استدالل باعقل می کند، عقل رفیع در مقابل منطق سر فرود 
می آورد و عاطفه و احساســی هم از هنر تاثیر می پذیرند. وی اضافه 
کرد: مثال های مثبت و چه جنبه منفــی در حوزه تاثیرات هنر بر 
روی انسان ها بسیار ملموس است، مانند کاری که غرب امروز، با هنر 
به عنوان ابزاری برای تسخیر ذهن بشریت و نفوذ در ضمیر انسان ها 
به جهت انجام کاری که دوست ندارد، انجام می دهد. شهردارمشهد 
تصریح کرد: در بین هنرها، هنر هفتم از جهات بســیار زیادی تاثیر 
بیشتری دارد، کسی نیست که بگوید تاثیر دیدن یک صحنه فیلم از 

چند دقیقه خواندن کتاب یا دیدن یک نقاشی کمتر است. ارجائی 
با اشــاره به چند محور برای مسائل فرهنگ و راهبری فرهنگی که 
در برنامه ارائه شده توسط وی به عنوان نامزد شهرداری مشهد وجود 
داشــت، اظهار کرد: اکنون و با صحه گذاشتن شورای شهر بر روی 
برنامه های ارائه شده مقررشده است طی چهار سال آینده آن را اجرایی 
کنیم. وی به برگزاری نشست با نخبگان و هنرمندان حوزه فیلم سازی 
مشــهد اشاره کرد و گفت: این نشســت به این دلیل برگزار شد تا 
در همین ابتدای کار در خصوص چند موضوع باهم گفت وگو کنیم. 
شهردار مشــهد ادامه داد: یکی از موضوعاتی که برآن تاکید داریم 
ســبک زندگی در مشهد است، مشهد شهری با قدمت 1200ساله 
اســت که ابتدا یک باغ خصوصی بــوده و در طول زمان تبدیل به 
جهان شــهر شده است. ارجائی افزود: 1200 سال پیش از پیوستن 
چند قریه به هم شهری متولدشده که سرعت جمعیت پذیری و رشد 
آن در مقابل با کهن شهرهای همسایه اش قابل مقایسه نیست. وی با 
طرح سوا التی در این خصوص که چرا شهر مشهد نسبت به سایر 
شهرهای اطراف خود به چنین سطحی از رشد رسیده است، اضافه 

کرد: معتقدیم اگر مضجع شریف و نورانی حضرت رضا )ع(در مشهد 
نبود، امروز مشهد در چنین سطحی از رشد و پیشرفت قرار نداشت. 
ارجائی در ادامه با اشــاره به وجود تــوس و تاثیر چنین فضایی در 
اهمیت شهر مشهد، خاطرنشان کرد: من بسیار معتقد به حکیم بزرگ 
زبان فارسی فردوسی عظیم شان هستم، اما مشابه چنین فضاهایی 
در شهرهای دیگری چون نیشابور وجود دارد، اما این شهرها به اندازه 
مشه رشد نکرده اند؛ معتقدیم دلیل جمعیت پذیری و رشد مشهد و 
هویت آن امام هشتم است. وی گفت: با توجه به این موضوع که دلیل 
هویتی و وجودی شهر مشهد، حضرت رضا )ع( است، ما سبک خادم، 
زائر و مجاور را در برنامه هایمان مدنظر قرار داده ایم، زیرا هر فردی که 
در این شهر حضور دارد، از این سه مورد خارج نیست.شهردارمشهد 
با اشاره به ترویج فرهنگ شهروندی به جای شهرنشینی، ادامه داد: 
معتقدم مفهوم همســایگی و مجاورت بسیار عمیق تر، رفیع تر و پر 
پشتوانه تر از مفهوم شهروند است، تبدیل شهرنشین به شهروند بسیار 
خوب است و شهروندی صد گام از شهرنشینی جلوتر است اما قله آن 
همسایگی است؛ اگر ما خودمان را همسایه امام معصوم بدانیم و این 

فرهنگ در سطح شهر جاری شود، آن وقت مردم شبیه همسایه شان 
امام رضا)ع( می شــوند.وی افزود: اگر در همین ابتدا با فعاالن حوزه 
تولید فیلم و سینما نشســت برگزار کرده ایم باهدف تسری صفات 
امام رضا)ع( به جامعه و میان مردم با اســتفاده از زبان هنراســت.
شهردارمشهد با اشــاره به اینکه ما می خواهیم برای مردم در شهر 
علی بن موســی الرضا)ع( کارکنیم، و در این راستا از هنرمندان هم 
می خواهیم به ما کمک کنند، تاکید کرد: شاید در طول چهار سال 
دوره مدیریت شهری بتوان یک فیلم سینمایی 90 دقیقه ای ساخت 
که نتیجه ای نداشته باشد، ولی می توان فیلم های کوتاه زیادی ساخت 
که هم ارزان تر است و هم تاثیر بیشتری دارد.شهردارمشهد ادامه داد: 
اگر فیلمی در خصوص جهان شهر مشهد باهدف تسری صفات امام 
رضا)ع( به جامعه و ترویج سبک خادم، زائر و مجاور باکیفیت خوب 
تولید شود به ســهم خود از آن حمایت خواهیم کرد.ارجائی افزود: 
مدیریت شهری از سینمای جوان در چهارچوبی که گفته شد حمایت 
خواهد کرد، اما ســینمای حرفه ای خودش باید پشتوانه و پیوست 

اقتصادی داشته باشد.

تامین  در  دولت  رسان  یاری  اصفهان  آهن  ذوب 
مسکن است

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با 
حضور رستم  قاســمی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت ذوب 
آهن اصفهان و شــرکت های داخلی و خارجی، 22 شهریورماه 
در محل نمایشــگاه بین المللی تهران گشــایش یافت. رستم  
قاسمی وزیر راه و شهرسازی از غرفه ذوب آهن اصفهان در این 
نمایشگاه بازدید نمود و با توضیحات کارشناسان و مسئوالن غرفه 
در جریان آخرین تحوالت و دســتاوردهای تولیدی ذوب آهن 
اصفهان از جمله ریل راه آهن قرار گرفت.  وزیر راه و شهرسازی، 
ذوب آهن اصفهان و محصوالت آن را یاری رسان دولت در تامین 
مسکن برای هموطنان برشمرد و ضمن آگاهی از انواع تولیدات 
و مشکالت و محدودیت های تولیدی ذوب آهن اصفهان بر رفع 
مشکالت تامین مواد اولیه این شرکت تاکید کرد. محمود محمود 
زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی نیز ضمن 
بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار آتشکار 
با قدردانی از زحمات کارکنــان ذوب آهن اصفهان در تولید و 
تامین نیازهای اولیه مسکن در کشور به پروژه ساخت هر سال 
یک میلیون مســکن در کشور اشــاره کرد و افزود: وزارت راه و 
شهرسازی آمادگی دارد که با پیش خرید تولیدات، در تامین مالی 
این شرکت همکاری نماید.  وی گفت: وزارت راه و شهر سازی در 
صدد است که با هماهنگی دیگر سازمان های مرتبط به کاهش 
قیمت تمام شــده تولیدات ذوب آهن اصفهان کمک کند تا از 
این طریق هم این شرکت و هم مصرف کنندگان منتفع شوند.  
گفتنی است؛ بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان 
که تا 2۵ شهریور ماه دایر خواهد بود با استقبال و حضور فعال 
شرکت های داخلی و خارجی به منظور ارائه آخرین دستاوردها 
و فن آوری های صنعت ساختمان جهان و تعامالت بازرگانی و 

تبادل نظر صاحب نظران در حال برگزاری می باشد.

اولویت  دارای  خیز  حادثه  15نقطه  جهانگیری: 
اصالح هندسی شناسایی شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری قزوین گفت: 1۵نقطه حادثه خیز دارای اولویت اصالح 
هندسی در سطح شهر قزوین شناسایی شده است. به گزارش 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ 
جهانگیری گفت: به منظور ایمن سازی معابر سطح شهر پروژه 
شناسایی نقاط حادثه خیز در دستورکار واحد مطالعات سازمان 
قرار گرفت و با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(اجرا 
شد. وی عنوان کرد: هدف از اجرای این پروژه کاهش تصادفات 
درون شهری قزوین و همچنین شناسایی و رفع تمام مشکالت 
این نقاط اســت. مدیرعامل ســازمان حمــل و نقل و ترافیک 
شــهرداری قزوین تصریح کرد: در نهایت طی بازدیدهای انجام 
شده 1۵نقطه حادثه خیز در سطح شهر قزوین شناسایی شد 
که دارای اولویت اجرای اصالحات هندســی است. بنا به گفته 
جهانگیری، از جمله این نقاط حادثه خیز می توان به تقاطع های 
نسیم شمال-تاکستان و صداوسیما اشاره کرد. وی خاطرنشان 
کرد: به منظور بررســی دقیق وضعیت این نقاط حادثه خیز و 
اجرای اصالحات هندسی مناسب در این نقاط، دیاگرام تصادفات 
پنج ساله در سال های9۴تا9۸ به نیز برای تمام این نقاط رسم 

شده است.

ــر ــ ــب ــ خ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شهرستان 4www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

شهردارمشهد در دیدار با فعاالن حوزه فیلم سازی تاکید کرد؛ 

حمایت از فعالیت های هنری تسری دهنده سبک زندگی خادم، زائر و مجاور 

قزوین - مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان 
قزوین گفت: ۷۵0 خودرو عمومی در استان شامل تاکسی 
و وانت بار از ابتدای امسال به صورت رایگان گازسوز شده و 
۳۶0 دســتگاه نیز در نوبت انجام این کار قرار دارند.  لطف 
اهلل مسعودی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای این طرح چهار هزار و ۸۳۳ 
دســتگاه وسیله نقلیه عمومی شامل تاکسی و وانت بار در 
ســامانه مربوط ثبت نام کرده بودند که تاکنون چهار هزار 
و ۴۷۳ دستگاه در کارگاه های مجاز گازسوز شده اند. وی با 
بیان اینکه در حال حاضر ۳۶0 دستگاه خودرو عمومی در 
انتظار گاز سوز شدن هستند، افزود: تا پایان سال جاری و 
براساس زمانبندی صورت گرفته این تعداد نیز به صورت 
رایگان گازسوز خواهند شــد.  این مسوول هزینه گازسوز 
شدن هر دستگاه وسیله نقلیه عمومی، شامل تاکسی و وانت 
بار را 100 میلیون ریال اعالم کرد و یادآور شــد: گاز سوز 
شدن خودروهای یاد شده به صورت رایگان انجام می شود و 
هزینه آن را دولت پرداخت می کند اما تاکسی های اینترنتی 
متقاضی در این طرح باید تنها 20 درصد هزینه مربوط را 
پرداخت کنند و مابقی آن نیز از سوی دولت تامین می شود. 
مسعودی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج کارگاه مجاز 
گازســوز کردن خودرو در سطح استان وجود دارد که سه 
کارگاه در مرکز استان و 2 کارگاه دیگر در شهرستان های 
آبیک و تاکستان فعالیت دارند. مدیر شرکت پخش فرآورده 
های نفتی قزوین با اشــاره به فعالیــت ۵۸ جایگاه عرضه 
سوخت گاز طبیعی در سطح استان، تصریح کرد: ماهانه در 
حدود 1۸ میلیون و ۵00 هزار متر مکعب گاز در جایگاه های 

سوخت CNG استان قزوین عرضه می شود.

از ابتدای سالجاری تا کنون:750  
دستگاه خودرو عمومی در قزوین به 

مشــهد- رضا جانگداز، در این جلسه که به میزبانی صورت رایگان گازسوز شدند
اتحادیــه صنــف صنعت چاپ اســتان وباحضورافشــین 
تحفــه گرمعــاون فرهنگی ورســانه ای،مغانــی رئیس 
امورچــاپ  اداره  سرپرســت  چــی  اتحادیه،مدیرشــانه 
ورضازاده نایب رئیس اتحادیــه برگزارگردیدپس از ارائه 
برگزاری  مکان  ها،درخصوص  گزارش مســئولین کمیته 
جشــنواره بیســت ویکم ، نحــوه انتخــاب برگزیدگان ، 
مدعویــن ومیهمانــان  ونیزجدول برنامه های مراســم 

اتخاذ گردید. تصمیمات الزم 
یست ویکمین جشنواره روزملی صنعت چاپ استان 
خراسان رضوی روز پنجشنبه اول مهرماه 1۴00درمحل 
یکــی از مراکز چاپی واقع درشــهرک صنعتی طوس وبا 

خواهدشد. برگزار  بهداشتی  دستورالعملهای  رعایت 
افشین تحفه گر در این جلسه گفت:اهمیت صادرات 
غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها 
همــواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررســی 
قرار می گیرد.از طرفی شــناخت و میــزان تاثیر گذاری 
عوامــل موثر بر صــادرات غیر نفتی میتواند به رشــد و 

صادرات کمک کند.
بر اســاس تحقیقــات بعمل آمده در ســطح جهانی 
نرخ ارز واقعی و ســرمایه گذاری زیر ســاختها و نیز رفع 
موانع در حــوزه صادرات تاثیر مثبــت و معنی داری بر 
عرضه صادرات دارد.و از این میــان صادرات محصوالت 
فرهنگــی به ویــژه محصوالت چاپی میتواند در توســعه 
زیر ســاختها،رفع بیکاری و ایجاد فرصتهای مناسب برای 

اشتغال جوانان بوجود آورد.
مقام معظم رهبری در چند ســاله اخیر تاکید فراوان 

بــر توجه به تولید و رونــق آن دارند،و از تولید به عنوان 
کلید حل بســیاری از مشکالت اقتصادی نام میبرند.البته 
که رونق تولید بدون رفع موانع دست و پا گیر آن امکان 

نمیباشد. پذیر 
وی در ادامه افزود:اســتان خراســان رضوی با بهره 
منــدی از تــوان تخصصی بــاال در اقتصــاد ،فرهنگ و 
تولیــد محصوالت چاپــی و نیز مجاورت با کشــورهای 
افغانستان،ترکمنســتان میتوانــد نقش موثــر و مولدی 
در اقتصاد ایفــا نماید .تنها راه برون رفت از مشــکالت 
اقتصادی و بیــکاری پشــتیبانی،حمایت و توجه به رفع 
موانع تولید اســت.صنعت چــاپ بعنــوان صنعت مادر 
نیازمنــد توجه جــدی در اصالح ساختار،بازســازی و نو 
ســازی ناوگان،تسهیل در ایجاد بازارهای منطقه و فراهم 
نمودن مــواد اولیه الزم اســت،تقدیر و توجه به صنعت 

تولیدی میباشد. به همه صنایع  چاپ ،توجه 

دومین جلسه شورای سیاستگذاری بیست ویکمین جشنواره بزرگداشت روز ملی 
صنعت چاپ استان خراسان رضوی برگزارشد.

یــزد- از ابتدای امســال تا کنــون ۵00اظهارنامه 
صادراتی و وارداتی توسط اداره امور صادرات و واردات اداره 
کل استاندارد استان یزد، به ثبت رسیده است .این مطلب 
را مدیر کل اداره استاندارد استان عنوان و افزود:ازمجموع 
گفته شــده 22۶ اظهار نامه مربوط به کاالهای وارداتی 
و 2۷۴موردمابقی را اظهــار نامه های کاالهای صادراتی 
تشکیل می دهد.محمد رضا زارع بنادکوکی که در نشست 
هم اندیشی بررسی عملکرد حوزه صادرات و واردات سخن 
می گفت ادامه داد: از2۷۴ فقره اظهار نامه های صادراتی 
ثبت شــده،1۸9 مورد مربوط به تعییــن ماهیت و۸۵ 
فقره مابقی را اظهارنامه های مشمول استاندارد اجباری 
تشکیل داده است.این مسئول در این خصوص ادامه داد 
:بیشــترین اظهار نامه های وارداتی با مجموع 1۶۴ فقره 
مربوط به حوزه های صنایع ساختمان، مکانیک و نساجی 
می باشد که حوزه های برق،شیمیایی،غذایی  در مرتبه 
های بعدی قرار دارند.مدیر کل اداره اســتاندارد اســتان 
یزد در توضیح چگونگی ترخیص اقالم وارداتی  مشمول 
استاندارد اجباری گفت:در پاسخ به استعالم های اداره کل 
گمرک اســتان یزد ، در صورت نبود گواهی بازرسی در 
مبداء برای بازرگانان، که توسط شرکت های بازرسی بین 
المللی)سوریانس(تایید صالحیت شده صادر می شود، با 
نمونه برداری و آزمــون، فرآیند واردات آن ها دنبال می 
شود.زارع بنادکوکی در پایان تاکید کرد:با توجه به شعار 
سال، که تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می باشد، 
فرآیند واردات برای واحد های تولیدی سهل تر بوده و در 
صورت نداشتن گواهی بازرسی در مبداء صاحبان صنایع 
می توانند با ســپردن تعهد،  کاالهای وارداتی خود را از 

گمرک استان ترخیص نمایند.

مدیرکل استاندارد یزد:
ثبت500 اظهارنامه صادراتی و وارداتی


