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آگهی تجدید  مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته ماشین 
ســاز روزآمــد برتر در نظر دارد نســبت بــه فروش عرصه و اعیــان و ماشــین آالت، تجهیزات و 
تاسیسات محل کارخانه شرکت ورشکسته مذکور به نشانی محمودآباد -شهرک صنعتی تشبندان 
- خیابان الله را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 1400/08/04 روز سه شنبه 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:

کل عرصه در قطعه B8 به مســاحت 2500 مترمربع و اعیانی احداثی در چندین قســمت به 
شــرح ذیل می باشد: 1- ساختمان اداری سه طبقه 2- ساختمان سوله تولید از سازه تیر ورق و 
اتصاالت مرکب 4- پارکینگ مســقف به مساحت حدود 35 مترمربع و دارای محوطه شامل بستر 
ســازی بــا مخلوط در الیه هــای زیرین زمین با تالقی اولیه و بتن در محوطه ای به مســاحت حدود 

1150 مترمربع 
ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:

1-جرثقیل ثقفی تک پل  یک دستگاه 2- تابلو توزیع و خازن شرکت و کابل کشی 3- کولر 
اســپلیت به ظرفیت 18000BUT یک دســتگاه 4- کنتاکتور چپ گرد و راســت گرد با بی متال 
40 آمپری یک دســتگاه 5- فیوز مینیاتوری ســه فاز 5 عدد 6- کلید اتوماتیک 400 آمپری یک 
دســتگاه 7- انشعاب آب شــرکت و لوله کشی آب شرب و لوله کشی آب سالن و دفتر کار و لوله 
کشی و شیرآالت و رادیاتور آلومینیوم ودیگ آبگرمکن و پمپ آب 8- لوله کشی گاز و شیرآالت 
9- انشعاب برق به قدرت 160 کیلو وات 10- دستگاه برش ریلی مدل GC 1-30 یک دستگاه 
11-خط تلفن شــهری شــرکت دستگاه مودم و شــبکه اینترنت Wi-Fi و گوشــی و فاکس 12- 
دســتگاه ســنگ رومیزی دوطرفه به رنگ قرمز با پایه یک دســتگاه 13- دستگاه کمپرسور هوا 
تک ســیلندر و تکفاز HP 5/5 با مخزن 500 لیتری به رنگ قرمز یک دســتگاه 14- دســتگاه خم 
کــن ورق به ضخامت 4 میلمتر و به طول 2 متر با الکترو موتور ســه فاز و متعلقات یک دســتگاه 
15- دســتگاه گیوتیــن ورقبه به ضخامت 6 میلمتــر و به طول 2 متر با الکترو موتور ســه فاز و 
متعلقات یک دســتگاه 16- اره آتشــی صنعتی با الکتروموتور ســه 10 اسب بخار 3000 دور بر 
دقیقه یک دســتگاه 17- اره پروفیل بر دستی رومیزی یک دستگاه 18- دستگاه ترانس جوش 
معمولی 205 آمپری یک دستگاه 19- دستگاه مینی فرز سنگ دستی یک دستگاه 20- دستگاه 
ورق بــر کوچک 420 وات یک دســتگاه 21- دســتگاه انتقال پنیوماتیک غــالت و مواد گرانولی 
)مکنده( به ظرفیت 5 تن در ســاعت تکمیل و تست نشده است )شامل لوله( 22-الکترو موتور 
سه فاز 1400 دور بر دقیقه HP 25 یک دستگاه 23- قیچی ورق بر دستی با پایه یک دستگاه 
24- دســتگاه گیره لوله گیر ســه پایه ســه اینچ یک دســتگاه 25- میزکار آهنی 2*1 متر با یک 
عدد گیره یک دســتگاه 26- میــزکار آهنی 1/5*0/7 متر یک عدد 27- الکترو موتور ســه فاز 
1400 دور بــر دقیقه Masqol2hp FRAME یک دســتگاه 28- الکترو موتور ســه فاز 3000 
دور بــر دقیقه 37KW type/y160m یک دســتگاه 29- الکترو موتور ســه فــاز 3000 دور بر 
دقیقه 15KW type/y2200m یک دســتگاه 30- الکترو موتور ســه فــاز 1380 دور بر دقیقه 
ms802-4 no / 1403  0.75KW FRAME یک دســتگاه 31- الکترو موتور ســه فاز 1380 
 34 / 1 N 8721 37با بدنــه آلومینیومی و گیربکس متصلKW  type/y160m دور بــر دقیقه
1/5KW typ msqol -  4 B  یک دســتگاه 32- جرقه زن و برش یک دســتگاه 33- مخزن فلزی 
گالوانیزه 10000 لیتری ســوخت یک عــدد 34- آبگرمکن خورشــیدی 180 لیتر فلوتردار 20 
لوله ای با شاســی یک عدد 35- ســیکلون غبارگیــر به ابعاد مختلف 7 عدد 36- دســتگاه نیمه 
ساخته ظرفشویی با بدنه استیل و به همراه الکتروموتور یک دستگاه 37- دستگاه نیمه ساخته 
باالبر دیســکی مجهز به الکتروموتور و گیربکس یک دســتگاه 38- میکســر عمودی نیمه ساخته 
3 تنی با شاســی فاقد الکتروموتور و هم زن یک دســتگاه 39- میکســر افقی نیمه ساخته فاقد 
الکتروموتور و هم زن یک دستگاه 40- روتاری ولو به ابعاد مختلف 2 دستگاه 41- لوله فوالدی 
بــه طول 2 متر و  به قطر 15 ســانتی و ضخامت 4 میلیمتر 19 متــر 42- لوله فوالدی به طول 4 
متر و  به قطر داخلی 6 ســانتی و ضخامت 6 میلیمتر یک متر 43- لوله کانال اســپیرال قطر 15 
سانتی متر 13 متر 44- لوله کانال اسپیرال قطر 18 سانتی متر 5 متر 45- لوله کانال اسپیرال 
قطر 20 سانتی متر 22/5 متر 46- لوله کانال اسپیرال قطر 22/5 سانتی متر 4 متر 47- لوله 
کانال اســپیرال قطر 25 سانتی متر 1/2 متر 48- لوله کانال اسپیرال قطر 30 سانتی متر 5/5 
متر 49- لوله کانال اسپیرال قطر 40 سانتی متر 3 متر 50- لوله کانال اسپیرال قطر 50 سانتی 
متــر 1/5 متر 51- ورقه گالوانیزه ورق ســیاه و لوله گالوانیــزه و اتصاالت و آهن آالت قرضه و 
قفســه نگهداری و تســمه تخت آهن و چرخ دنده فولی بست و فلنج و... 700 کیلوگرم 52- فن 
هــا بــه قطر مختلف و پوســته حلزونی 2 دســتگاه 53- محصوالت و قطعــات آلومینیومی و قالبها 
40 کیلوگــرم 54- گاوصنــدوق دو درب 1 عدد 55- کمد اداری قابدار یک عدد 56- دســتگاه 
ماکروفر COMBI یک دســتگاه 57- یخچال، گاز چهارشعله رومیزی، هود هرکدام یکی در دفتر 
کار شــرکت 58- کامپیوتر شــخصی با مانیتور ســه دستگاه و پرینتر یک دســتگاه 59- صندلی 
مدیریتی و صندلی اداری چوبی و میزکار مدیریتی و میزکار کارمندی و میز اداری و کنفرانس 6 

نفره و مبلمان 6 نفره و میز عسلی و کابینت و کتابخانه
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمــت پایــه مزایــده عرصــه و اعیــان طبــق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 
63،198،000،000 ریــال و قیمت پایه مزایده ماشــین آالت و اموال و تجهیزات و تاسیســات 
مبلــغ 13،142،700،000 ریــال جمعاً مبلــغ 76،340،700،000 ریال برآورد گردیده اســت. 
هزینــه مربــوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیــون مورد مزایده کــه به عهده 
فروشــنده اســت( به عهده طرفین اســت. 2. پیشــنهاددهندگان باید قبــالً 5% قیمت جمع پایه 
مزایده را به حســاب جاری شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی 
ساری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3. پیشنهادات باید در پاکت الک 
و مهر شــده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شــرکت ماشین ســاز روزآمد برتر مشخصات کامل و 
محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 
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 شــد و در همان جلســه 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 - مشــروط - فاقد سپرده و برخالف 
شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شــد. 5. . برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر ســه 
ماه پس از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حساب اداره تصفیه واریز  
نماید. )بدیهی اســت تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 
6. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خسارت وارده 
از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شــد و 

وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته 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: 1400/07/03

 امین فالح-مستشار قضائی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان مازندران

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم زینب دهقانی به موجــب وکالت نامــه 7850-1400/6/14 دفترخانه 170 رینه با 
وکالت از 1-ذبیح اله دهقانی2-ملوس رضازاده شیخ محله با ارائه استشهادیه شماره  19359 
تنظیمی دفترخانه 170 الریجان طی درخواســت 1400/21302-1400/6/14 تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی 305449 ســه دانگ 305450 ســه دانگ پالک شماره 190 فرعی از 40 
اصلی واقع در بخش 11 ثبت آمل  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت 
که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خــود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خــود را به همراه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید 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 ســند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی 

 
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مظاهر کارکردی اســپاهیکال با ارائه استشــهادیه شماره 4924-1400/6/3 تنظیمی 
دفترخانه 307 شهر دابودشــت طی درخواست 1400/22866-1400/6/27 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی 0381986 شش دانگ پالک شماره 21 فرعی از 111 اصلی واقع در بخش 
دو ثبــت آمــل که در صفحه 294 جلد 70 ذیل شــماره 34957 ثبت گردیده و در اثر جابه جایی 
مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 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 

 
آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 

میاندورود
نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22001925 مــورخ 1400/05/23 هیأت  
قریــه بادله  کالســه 34- 99 موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی میاندورود 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ســعید باوند  فرزند احمد  نســبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 420/39  مترمربع به شماره پالک -   فرعی از 48 اصلی 
واقــع در قریه  بادله بخش 4 خریداری مع الواســطه/بدون واســطه از آقای احمد قاســم بیگی 
مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ، از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/03 

نوبت دوم 1400/07/17 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22001903 مــورخ 1400/05/23 هیأت  
قریه برگه  کالســه 228- 99 موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی میاندورود 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عزیز اســفندیاری  فرزند ذولفقار  نســبت به شــش 
دانگ یک باب خانه/ قطعه زمین/ درباغ به مساحت 674/03  مترمربع به شماره پالک -   فرعی 
از 11 اصلــی واقع در برگه بخش 9 خریداری بدون واســطه از آقای ذولفقار اســفندیاری مالک 
رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ، از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/03 

نوبت دوم 1400/07/17 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22001904 مــورخ 1400/05/23 هیأت  
قریه بادله  کالســه 229- 99 موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی میاندورود 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مصطفی اســفندیاری  فرزند عزیز  نســبت به شــش دانگ 
یــک باب خانه به مســاحت 280  مترمربع به شــماره پالک -   فرعــی از 11 اصلی واقع در قریه  
برگه بخش 9 خریداری مع الواســطه/بدون واســطه از آقای عزیز اسفندیاری مالک رسمی محرز 
گردیده اســت لذا بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصاق تا در 
صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشــند ، از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/03 نوبت 

دوم 1400/07/17 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22001905 مــورخ 1400/05/23 هیأت  
قریه برگه  کالســه 230- 99 موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی میاندورود 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی کالئی  فرزند حســن  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 33  مترمربع به شــماره پالک -   فرعی از 11 اصلی واقع 
در قریه  برگه بخش 9 خریداری بدون واسطه از آقای علی مراد مهاجر مالک رسمی محرز گردیده 
اســت لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی و مــاده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که 
اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند ، از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رســید اخــذ نمایند . معتــرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محــل ارائــه نکند اداره ثبت مبــادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . تاریخ انتشــار نوبــت اول 1400/07/03 نوبت دوم 

1400/07/17 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22002206 مــورخ 1400/06/14 هیأت  
قریه سورک  کالسه 92- 1400 موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی میاندورود 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی صفاء ســورکی  فرزند حبیب  نســبت به پنج 
دانگ و هفده ســیر و دوازده مثقال مشــاع عرصه بانضمام ششــدانگ اعیانی با کسر سهم وقف 
یکباب خانه به مساحت 292/71  مترمربع به شماره پالک -   فرعی از 54 اصلی واقع در سورک 
بخش 4 خریداری بدون واســطه از آقای حبیب اهلل صفاء مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و 
مــاده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های محلی 
/ کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند ، از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در 
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت . تاریخ انتشــار نوبت اول 1400/07/03 نوبت دوم 1400/07/17 

می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نظام صنفی کشاورزی شهرستان گلوگاه
اعضاء محترم نظام صنفی کشــاورزی شهرســتان گلوگاه کــه دارای پروانه فعالیت معتبر می 
باشــند ، جهت شــرکت در دور ســوم مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب هیأت مدیره و بازرس  
روز دوشــنبه تاریخ 1400/07/12 ســاعت 9 صبح به آدرس : گلوگاه - جنب مســجد جامع در 
دفتر نظام صنفی کشــاورزی حضور به هم رســانید . مدارک الزم جهت کاندیدا شدن: 1-تصویر 
پروانــه فعالیت2-تصویر مــدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(3-یک قطعه عکــس 4-تصویر کارت 
پایان خدمت5-گواهی عدم سوء پیشینه6-گواهی عدم اعتیاد 7-ارائه استعالم از بانک مرکزی 
بــه منظــور وضعیت بدهی . تحویل مــدارک حداکثر 15 روز کاری پس از اولین آگهی .))شــماره 

تماس: 01134660324(( .م/الف
نظام صنفی کشاورزی شهرستان گلوگاه

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی کشاورزی و بهره برداری و احیاء جنگل صفارود)در حال 
تصفیه ( به شماره ثبت 101 و شناسه ملی 10760025660))نوبت سوم((

باتوجه به این که آگهی انحالل شــرکت در روزنامه رســمی کشــور به شماره 20322 مورخ 
1393/9/19 صفحه 44 درج گردیده است، بدین وسیله طبق ماده 225 قانون تجارت از کلیه 
بســتانکاران شرکت دعوت می شــود با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه 
از تاریخ درج اولین آگهی به مدیر تصفیه آقای محمدعلی صنوبر ، نشانی:رامســر - خیابان شهید 
عباس مفرد دفتر شرکت تعاونی کشاورزی و بهره برداری و احیاء جنگل صفارود)در حال تصفیه( 
بــا کدپســتی 4691958137 مراجعــه نمایند. پس از انقضــاء مدت قانونی هیــچ گونه ادعایی 

پذیرفته نیست.شماره تماس: 09111921004 و 09113930889 .م/الف
مدیــر تصفیه شــرکت تعاونی کشــاورزی و بهــره برداری و احیــاء جنگل صفــارود )در حال 
تصفیه(-محمدعلی صنوبر

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم جمیله شــیخی فرزند شعبانعلی به شماره ملی 0439263352  بشرح دادخواست به 
کالســه 0022818442 از این شورا گواهی حصروراثت نموده و و چنین توضیح داده است که 
شادروان عصمت حاجی فرزند مصطفی به شماره ملی 0439783363 در تاریخ 1380/06/01 
در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی منحصراســت به :1. شعبانعلی رحیمی 
فرزند یداله به شماره ملی 0439481023  صادره از دماوند)همسر متوفی( 2. امامعلی رحیمی 
فرزند شــعبانعلی به شماره ملی 0439850746  صادره از دماوند)پسر متوفی(3. علی رحیمی 
فرزند شــعبانعلی به شــماره ملی 0439262283  صــادره از دماوند)پســر متوفی(4. مصطفی 
رحیمــی فرزند شــعبانعلی به شــماره ملــی 0439262771  صادره از دماوند)پســر متوفی(5. 
حســین رحیمی فرزند شــعبانعلی به شــماره ملــی 2161792946  صادره از قائم شهر)پســر 
متوفــی(6. مهــدی رحیمی فرزند شــعبانعلی به شــماره ملــی 2162516314  صــادره از قائم 
شهر)پســر متوفی(7. بتول رحیمی فرزند شعبانعلی به شــماره ملی 0439837571  صادره از 
دماوند)دختر متوفی(8. منور رحیمی فرزند شــعبانعلی به شــماره ملی 0439845548  صادره 
از دماوند)دختر متوفی(9. حاجی خانم رحیمی فرزند شــعبانعلی به شــماره ملی 0439262275  
صــادره از دماوند)دختــر متوفــی(10. شــهربانو رحیمــی فرزنــد شــعبانعلی بــه شــماره ملــی 
0439263001  صادره از دماوند)دختر متوفی(11. جمیله رحیمی فرزند شــعبانعلی به شماره 
ملی 0439263352  صادره از دماوند)دختر متوفی(12. ســکینه رحیمی فرزند شــعبانعلی به 
شــماره ملی 2161792946  صادره از قائم شــهر)دختر متوفی(اینک با انجام تشریفات قانونی 
در خواســت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیم دارد در غیر 

اینصورت گواهی صادر خواهد شد. 7174
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان 

آگهی اجرای کد914مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به پالک 811 حاصل استاندارسازی پالک 
باقیمانده 49 فرعی از 64 اصلی واقع در دشتمزاردماوند

 با توجه به درخواســت خانم زهرا محمدی فرزند عوضعلی مبنی بر درخواســت صدور سند 
مالکیت تکبرگ نســبت به ســهم مشــاعی خود از پالک ثبتی 811 فرعی و مجزی از باقیمانده 49 
فرعــی از 64 اصلــی واقع در دشــتمزار و نظر به اعــالم متقاضی که به دلیل عدم دسترســی به 
آدرس مالکین مجاور پالک مذکور و با توجه به اینکه تعیین حدود و مســاحت پالک های موصوف 
مطابق بازدید محلی صورت گرفته در مورخه 1400/06/22 انجام شده است لذا چنانچه مالکین 
مجاور نســبت به حدود و مساحت تعیین شده اعتراض دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم در غیر این صورت صدور سند مالکیت پالک 

های مورد آگهی مطابق تعیین حدود و مساحت صورت گرفته به عمل خواهد آمد.7175
سید مهرداد صفایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی  مفقودی
برگ ســبزکامیون - باری فلزی سیســتم ولوو تیپ ِان 10 مدل 1364 به رنگ زرد-روغنی 
به شماره موتور168068 وشماره شاســی 051351 به پالک انتظامی ایران31-784ع67بنام 
مجیدممیوندمفقودگردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط مــی باشــد.ضمنامدارک شــخصی ازجملــه 
شناســنامه ودســته چک بانک ســپه مربوط بــه فردمذکوربه شــماره ملــی 4132382826 نام 

پدرحسین مفقودگردیده است-بروجرد
**********************************************************************************

اصل ســند مالکیت ) برگ ســبز ( خودروی پژو 405 و به شماره انتظامی66991 و74 و به 
شــماره شاســی NAAM11CA0ER922746     و به شــماره موتــور  124k 0348984 به نام  

شاهین کنعانی گیگلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است  پارس آباد مغان
**********************************************************************************

شــماره   1397 مــدل   315H  MVM ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  ماشــین  کارت 
شاســی  شــماره   MVM477FJAJ068804 موتــور  شــماره  ایــران72-184و62  شــهربانی 
NATFBAMD3J1057853 مفقودگردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد.مالک متعهــد می گردد 

مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را به عهده گیرد. ساری
**********************************************************************************

برگ ســبز و برگ کمپانی پژو پارس مدل 1392 به شــماره شهربانی ایران62-642ص93 
شــماره شاســی NAAN01CA3DH677713 شــماره موتور 124K0191348 مفقودگردیده و 
فاقد اعتبار می باشــد .مالک متعهد می گردد مســئولیت ناشــی از ضمانت کشــف هرگونه فساد 

احتمالی را به عهده گیرد. ساری
**********************************************************************************

برگ ســبز سواری پراید مدل 1387 رنگ نقره ای متالیک شماره موتور 2697693 شماره 
شاســیS1412287566925 شماره پالک ایران72-887س29 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 

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

اصفهان - در سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، رکورد تولید 
ورق قلعاندود به میزان ۱۰ هزار و ۴۱۰ تن در شــهریورماه ۱۴۰۰ 
توســط تالشــگران واحد قلعاندود ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه برای دومین بار در سال جاری شکسته شد و این در حالی 
است که رکورد قبلی این واحد در تولید ورق قلعاندود به میزان ۱۰ 

هزار و ۳۰۷ تن در فروردین ماه امسال به ثبت رسیده بود.
این رکورد که در سایه محدودیتها و مشکالت بسیاری همچون 
تحریمها و شیوع ویروس کرونا به دست آمده، نشان از اراده تولید 
در سختترین شرایط در شرکت فوالد مبارکه است؛ قطع وابستگی 
از واردات این نوع محصول و خودکفایی در تولید تمام نیاز کشور 

در آینده میتواند از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری کند. 
رکوردی که طی 6 ماه برای دومین بار شکسته شد

مصطفی ناجی رئیس واحد قلعانــدود و خطوط برش ۱ و ۲ 
شــرکت فوالد مبارکه در گفتوگو با خبرنــگار فوالد در خصوص 
رکورد جدید ثبت شــده در این واحد اظهــار کرد: آخرین رکورد 

تولید خط قلعاندود شــرکت فوالد مبارکه مربوط به فروردین ماه 
۱۴۰۰ بــا تولید ۱۰ هزار و ۳۰۷ تن بوده که در ادامه این مســیر 
و رکوردزنیها در شــهریور امسال، میزان تولید به ۱۰ هزار و ۴۱۰ 
تن رسید و مجدداً رکورد تولید برای دومین بار در 6 ماهه نخست 

امسال شکسته شد.
وی با بیان این که محدویتها در مســیر تولید همواره وجود 
داشــته است، افزود: با توجه به سیاســتهای سازمان، به گونهای 
برنامهریزی شد که ناحیه نورد سرد در تأمین مواد اولیه خود)شامل 
کالفهایی که از واحد نورد گرم تحویل گرفته میشــوند( با مشکل 

جدی مواجه نشود. 
کاربردی بودن این محصول در صنایع غذایی

رئیــس واحد قلعاندود و خطوط برش ۱ و ۲ شــرکت فوالد 
مبارکه گفت: میزان مصرف آب در خطوط قلعاندود بسیار باالست 
و از فرآیندهای پرمصرف اســت، در نتیجه ایجاد اختالل در آب یا 
دمای آب باعث مشکل در تولید و کیفیت محصول میشود، اما با 

حمایت مجموعه توانستیم تولید و شرایط کیفی را حفظ کرده و 
رکورد جدیدی را به ثبت برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموعه زنجیره محصوالت قلعاندود، 
تمهیداتی اندیشیده شــده که با افت مواد ورودی مواجه نشویم؛ 
برای دستیابی به این رکورد، تمام فعالیتهای برنامهریزیشده برای 
خط قلعاندود همچون فعالیتهای تعمیراتی به بهترین شکل ممکن 

انجام شد.
ناجی اذعان داشت: محصوالت قلعاندود شرایط ویژهای دارند 
چراکه با توجه به اینکه این محصول در نهایت یکی از حساسترین 
مصارف را داشــته و در صنایع غذایی برای ساخت انواع قوطیهای 
کنسرو و کمپوت استفاده میشود، در نتیجه حساسیت تولید این 
نــوع از ورق را افزایش میدهد؛ بنابراین تمرکز و توجه به کیفیت 
تولید محصوالت قلعاندودشده ضروری است و نگاه ما همواره برای 
تولید آنها کیفی بوده و نتیجــه آن عدم ایجاد چالش در کیفیت 

محصوالت بوده است. 

برتری کیفیت محصول فوالد مبارکه در مقایســه با مشــابه 
خارجی آن

محسن زارع مدیر محصوالت پوششدار شرکت فوالد مبارکه 
در خصوص رکورد به ثبت رسیده در خط قلعاندود ناحیه نورد سرد 
شرکت فوالد مبارکه در گفتگو با خبرنگار فوالد گفت: محصوالت 
قلعاندود برای صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرند و تولیدات 
شــرکت فوالد مبارکه از نوع T4 ،T3 ،DR8 وDR۷  بوده که 
قابل رقابت با مشابه محصوالت خارجی بوده و حتی کیفیت برخی 

از محصوالت ما در مقایسه با نمونه خارجی باالتر است.
وی با بیان این که اکنون تنها درصدی از نیاز کشــور به ورق 
قلعاندود توســط شرکت فوالد مبارکه و یک شرکت دیگر داخلی 
تأمین میشــود و مابقی از دیگر کشورها وارد میشوند، خاطرنشان 
کــرد: در آیندهای نهچندان دور با تکیــه بر توانمندیهای داخلی 
برای تولید این محصول به خودکفایی خواهیم رســید و کشور را 

از واردات آن بینیاز کنیم.

پروژه  داد: پیشرفت 30 درصدی  سعیدی خبر 
بزرگ شهربازی مدرن گرگان

مجید سعیدی اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه شهر 
بازی مدرن گرگان در مساحت ۱8 هکتار در حال انجام است

ســعیدی با بیان اینکه پروژه تاکنون حدود ۳۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت، افزود: ۷۰ درصد عملیات 
خاکبــرداری، پِی َکنی و خاکریزی انجام شــده و ســاخت 
دیوارهای بتنی و سنگی در حال ساخت است وی خاطرنشان 
کرد: اسکلت سوله سرپوشیده نیز به طور کامل ساخته شده 
و 8۰ درصد مرحله نصب آن به اتمام رسیده است. سرپرست 
شهرداری گرگان تصریح کرد: سورتمه نیز در کشور چین در 
حال ساخت است و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی 

برای نصب و راه اندازی به گرگان خواهد آمد

نصب شیر هیدرانت درمناطق حادثه خیز گرگان 
رئیس سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
گرگان از نصب 6 عدد شــیر هیدرانت در مناطق حادثه خیز 
سطح شهر خبر داد. موســی الرضا صفری اظهار داشت: به 
منظور ارتقاء سطح ایمنی شهر، تعداد 6 عدد شیر هیدرانت در 
نقاط حادثه خیز و با تراکم باالی جمعیت نصب گردید. وی 
هدف از نصب شیر هیدرانت را تسریع در آبگیری خودروهای 
آتش نشانی و افزایش ســرعت امداد رسانی در مواقع آتش 
سوزی و بحران عنوان کرد. صفری افزود: این شیرهای جدید 
با هماهنگی و مساعدت ســازمان آب و فاضالب شهرستان 
گرگان نصب و افزایش یافت. رئیس ســازمان آتش نشــانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری گرگان ادامــه داد: با توجه به 
استانداردهای آتش نشــانی بر اساس وسعت و جمعیت، در 
تالش هســتیم تعداد شیرهای هیدرانت را به تعداد مطلوب 
برسانیم. صفری عنوان کرد: شــیرهای آتش نشانی یا شیر 
هیدرانت در زمره مهمترین تاسیسات ایمنی شهر هستند که 
در هنگام آتش ســوزی به عنوان یک ایستگاه کمکی نقش 
بســیار مهمی در تامین آب و خاموش کردن آتش ایفا می 

کنند.

انهار باقرشهر الیروبی شدند 
سعید استادفرج با بیان اینکه با الیروبی انهار، بحران ناشی 
از بارش باران در باقرشهر مدیریت می شود؛ گفت: شهرداری 
باقرشهر با رفع هرگونه آلودگی و الیروبی انهار از ایجاد حوادث 
ناشی از بارندگی شدید پیشگیری می کند. وی در ادامه افزود: 
به منظور آمادگی هرچه بیشــتر برای مقابله با بارندگی های 
ناگهانی و حوادث احتمالی ناشی از بارش ها؛ الیروبی آنها به 
طول ۳ کیلومتر در مدت ۱۴ روز با استفاده از بیل مکانیکی 
و مینی بیل انجام شد . وی خااطر نشان کرد: برای پیشگیری 
از بروز مسائل و معضالت در شهر به خصوص رسیدگی و رفع 
مشکالت و موانع معابر شــهری در مواقع بارندگی، تدابیر و 
دســتورات الزم برای واحدها، اکیپ های خدماتی و عملیاتی 
صادر شــده است.  استادفرج جلب رضایت شهروندان و رفاه 
ایشان را یکی از اساسی ترین و مهم ترین اهدافی دانست که 
شــهرداری باقرشــهر همواره در قالب برنامه های خود برای 

دستیابی به آن تالش می کند.
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همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس؛

ركورد تولید ماهیانه ورق قلع اندود در فوالد مباركه شسته شد

مسجد سلیمان - در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی صنعت نفت و با عنایت و مساعدت مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، عملیات 
آب رسانی با تانکر به شهروندان و روستاییان شهرهای واقع 
در حوزه ی عملیاتی این شرکت با جدیت در حال انجام 
اســت .در این راستا و با افزایش تنش آبی در روستاهای  
شهرســتان اندیکا و درخواســت اداره آب و فاضالب این 
شهرستان از ابتدای مرداد تاکنون تعداد ۱۳۲ سرویس آب 
رسانی با تانکر به روستاهای شهرک طالقانی ،تاقا.روستای 
امیرالمومنین ،شهرک میثم،شهرک یاسر،حوزه علمیه،.نا
صرخسرو،جعفرآباد،دورآب،منصورآباد،احمدبلد،حیدرآباد،
گرگه،دولیجان ،بتواز،تلخاب نظر،چه ریته،معدن شن،اقلیا 
بــا همت اداره ترابری شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان انجام شد و طی آن حدود ۲ هزار متر مکعب 
برابر با ۲میلیون لیتر آب شرب میان روستاییان شهرستان 
اندیکا توزیع گردید .  در همین مقطع زمانی تعداد ۱۷۰ 
ســرویس با حجم ۲ هزار و 55۰ متــر مکعب معادل ۲ 
میلیون و 55۰ هزار لیتر آب شرب میان اهالی روستاهای 
شهولی،شکرآب،کالوســه،جه جه،۱6میل،تنگ پل،تنگ 
تلفن،امیر آباد سرگچ،گلیخون،پاگچ لهبری،گچ خلج،محمد 
آباد تمبی،چم فراخ،دومده،قلعه مدرسه،چهاربیشه تمبی 
از  یکمهه،پرچک،بتوند،یکمهه،گلستان  چمفراخ،امیرآباد 
توابع شهرستان مسجدسلیمان توزیع گردید . تأمین آب 
شرب روستاییان شهرستان های مسجدسلیمان و اندیکا 
در مجموع خدماتی معادل مبلغ ۲ میلیارد و ۷56میلیون 
ریال برای شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 

هزینه غیرمستقیم در بر داشته است .

توزیع بیش از 5/4 میلیون لیتر آب شرب 
میان روستاییان شهرهای مسجدسلیمان و 

اندیکا 
اصفهان - مراسم فرهنگی، رزمی گرامیداشت چهل و یکمین 
سالگرد جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس  در ذوب آهن اصفهان 
۳۱ شــهریورماه همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس و به 
منظور یادآوری  رشــادت ها و حماسه های  شهدا ، رزمندگان و 
ســایر ایثارگران و خانواده های شان در سال های دفاع مقدس و  
همچنین ارج نهادن به فداکاری های شهدای مدافع حرم و امنیت 

و شهدای سالمت برگزار شد.
 در این مراسم که همچون سال های گذشته به همت ستاد 
برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس ذوب آهن اصفهان و با محوریت 
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در محوطه یادمان شهدای 
گمنام شرکت برگزار گردید، جمعی از فرماندهان نظامی وانتظامی 
استان ، روحانیون و مسئولین نهادهای دولتی شهرستان لنجان 
، مدیران ، بسیجیان و سایرکارکنان و مجاهدان جبهه صنعت و 
جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند، 
برنامه های متنوعی به اجرا درآمد و تعدادی از خانواده های شهدای 
دفاع مقدس، مدافع حرم و جبهه سالمت و درمان منطقه مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
 دفاع مقدس در ایران اســالمی با فرهنگ حسینی پیوند 

خورده است
سردار سرتیپ نیلفروشــان معاون عملیات فرماندهی کل 
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم گفت : هفته دفاع 
مقدس یادآور روزهای جهاد و مقاومت ، ایثار و شهادت است. در 
سال جاری نیز این هفته با اربعین حسینی همراه شده و به ما و 
نسل های بعدی پیام می دهد که دفاع مقدس در ایران اسالمی با 

فرهنگ حسینی پیوند خورده است. 
وی افزود : تمام مردم وکارکنان کارخانه هایی مانند ذوب آهن 
اصفهان نیز با ایثارگری و تقدیم شهدای بزرگوار توطئه دشمن را 
خنثی نمودند. پیشرفت های فنی و موشکی کشور در حال حاضر 
نیز از تجربیات دفاع مقدس و فعالیت سرداران شهید حاج قاسم 

سلیمانی و حسن تهرانی مقدم است. 
سردار ســرتیپ نیلفروشان اظهار داشــت : در دوران دفاع 
مقدس،فرمانده گردان امام حسین )ع( لشگر نجف بودم، بسیاری 
از نیروهــای گردان که امروز در جبهه صنعت حضور فعال دارند 
را امروز در این مراســم مالقات کــردم. نفراتی که زمان جنگ 
دوشادوش هم خط های دشمن را می شکستند و پیروزی های 
بزرگی را برای این نظام به ارمغان آوردند.همچنین شهدایی که  
جزء همرزمان من در میدان های مختلف بودند ، فرزندانشان در 

این شرکت مشغول به فعالیت هستند . 
وی افــزود : امروز به این صنعت داخلــی افتخار کردم زیرا 
نیروهای انقالبی،مومن و ایثارگر و مدیریت مجموعه با عزم جهادی 

در سنگر تولید حضور فعال دارند. 
فرمانده عملیات سپاه پاسداران تصریح کرد :جنگ سخت 
امروز به جنگ نرم تبدیل شــده کــه محور آن جنگ اقتصادی 
است و اینها رزمندگان و مجاهدان جبهه انقالب هستند که در 
این صنعت نقش آفرین هستند. همچنین در این مراسم ، منصور 
یزدی زاده در سخنانی به ذکر یاد و خاطره شهدای سال های دفاع 
مقدس ، شــهدای مدافع حرم ، شهدای سالمت کشور و  ۲۹۰ 
شهید ذوب آهن پرداخت. وی یادآور شد:  تمام موفقیت ها و هرآن 
چه که در کشور داریم مدیون حماسه آفرینی های رزمندگان ؛ 
شهدا و ایثارگران و خانوادهای  محترم شان و یادگار دفاع مقدس 
است. تمام تالش و افتخار امروز ما نیز توسعه محصوالت فوالدی و 
خودکفایی اقتصادی کشور است . وی با اشاره به نقش ذوب آهن 
در دفاع مقدس و حماسه های رزمندگان آن و تداوم این فعالیت 
ها در زمان حاضر افزود: ما در جهت پیشرفت در جبهه صنعت و 
تولید تالش کرده و به عنوان مثال تولید ریل مورد نیاز 6 محور در 
کشور توسط این شرکت طراحی و تولید شده است. در این زمینه 
در ســال ۱۳۹۹ به میزان ۷۰۰ کیلومتر ریل گزاری  در کشور با 

محصوالت ذوب آهن انجام شده است.

تالشگران ذوب آهن اصفهان با عزم جهادی در سنگر تولید حضور فعال دارند

اسالمشهر- بهاره عشقی صابر
رئیس شورای اســالمی شهر اسالمشهر گفت: دوران 
دفاع مقدس میراث ماندگار در تاریخ انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی است.  محمد مهدی سلیمی اظهار داشت: 
فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به دالور مردان و شیرزنان 
ایران زمین و همه کسانی که در این عرصه بسیار سخت و 
سنگین زحمت کشیدند و ما میراث دار آنها هستیم تبریک 
می گویم و انشااهلل با فهم دقیق مسئله مبارزه، میراث داران و 
مبارزان خوبی برای ارزش های انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
باشیم و برای همگی ایثارگران، آزادگان، خانواده معظم شهدا 
و کســانی که جان خود را برای حفظ و دفاع از ارزش های 
انقالب و اسالم نثار کردند، در پیشگاه خداوند متعال بهترین 
جایگاه را آرزومندم.وی با اشــاره به آغاز فصل بازگشــایی 
مدارس و فرمایش مقام معظم رهبری که مهمترین عرصه 
را عرصه آموزش و پرورش معرفی کرده اند، تاکید کرد: هرچه 
برای عرصه تعلیم و تربیت هزینه کنیم، طبق فرمایشــات 
مقام معظم رهبری هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است 
و هر چه در زمینه آموزش و پرورش با توجه به مولفه های 
مشخص به ویژه ابالغ طرح تحول بنیادین هزینه شود، آینده 
کشور بهتر و ســرمایه گذاری برای ساختن نیروهای آینده 
ســاز و تراز انقالب هموارتر است.سلیمی افزود: تسریع در 
واکسیناسیون شهروندان از دغدغه های اعضای شورا بوده و 
در این راستا در هفته های اخیر با همکاری شبکه بهداشت 
و درمان، مجموعه سپاه، فرماندار به عنوان رئیس ستاد کرونا 
شهرستان و مجموعه مدیریت شهری با تخصیص فضاهای 
بیشتر و تامین امکانات مراکز واکسیناسیون، ازدحام جمعیت 
در مراکز واکسیناسیون کاهش یافته و قریب به ۲۰ درصد 
شــهروندان تاکنون دو دوز واکسن را دریافت کرده اند که 

امیداریم این روند ادامه یابد.

دوران دفاع مقدس میراث ماندگار در نظام 
جمهوری اسالمی است 
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