
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|    سه شنبه|27 اردیبهشت 1401|شماره 5866| 

آگهــي دعــوت مجمــع عمومــي عــادي  بطــور فــوق العــاده شــركت صنــدوق حمايت از توســعه 
بخش كشــاورزی شهرســتان آرادان )ســهامي خاص(ثبت شــده به شــماره2342 شناســه ملی 

14003352611
بــه اطالع كليه صاحبان سهامشــركت صندوق حمايت از توســعه بخش شهرســتان آرادان  
)ســهامی خاص( مي رســاند كه جلســه مجمع  عمومي عــادی بطور فوق العاده شــركت مذكور به 
ترتيب راس ســاعت  10 روز يک شــنبه مورخ 1401/03/8  درمحل  ســالن جلسات  واقع در 

محل اداره جهاد كشاورزی آرادان برگزارمي گردد.
بدينوســيله از كليه ســهامداران و نمايندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می ايد تا 
بادردســت داشتن معرفينامه از تشــکل خود و افراد حقيقی با دردست داشتن كارت شناسايی 

معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
ال  الف :دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )راس ساعت 10(

1(استماع گزارش هيئت  مديره شركت درخصوص عملکرد  شركت
2(بررسي وتصويب اصالحيه بودجه سال مالي منتهي به پايان آذر ماه سال 1400

3(بررســي وتصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره شركت براي سال مالي منتهي به پايان 
آذر ماه سال 1401

    4 (ارائه گزارشی ازپيگيری های انجام شده در خصوص مصوبات مجمع قبلی    
    5(ارائه گزارش هيئت  مديره، بازرســين قانونی و حسابرس شركت درخصوص عملکرد  

شركت برای سال مالی منتهی به آذر ماه 1400
    6(بررســی و تصويب صورتهای مالی )ترازنامه وحســاب سود و زيان ( شركت برای سال 

مالی منتهی به آذر ماه 1400
     7( بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شركت

8(بررســی و تصميم گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضــای هيئت مديره، مديرعامل و 
كاركنان شركت                                                                      

     9(بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس
10( تعيين حق حضور در جلسه اعضای هيئت مديره 

11(انتخاب بازرسين قانونی شركت 
12(انتخاب حسابرس 

13(تعيين روزنامه كثير االنتشارجهت درج آگهی های شركت
ضمنــاً گــزارش اصالحيه بودجه وبودجه پيشــنهادي ســال آينده وگــزارش صورتهای مالی 
شــركت و گزارش هيئت مديره و بازرســين جهت ارائه به ســهامداران محترم دردفتر صندوق 

آماده ميباشد
هيئت مديره شركت

آگهی افراز پالک ثبتی1069-10 واقع در بخش گرمسار 
نظر به اينکه مهرداد ســعيدی احدی از مالکين مشاهده پالک 
ثبتی1069-10 واقع در بخش گرمسار طی درخواست وارده به 
شــماره 1504/1401  مورخــه 18/02/1401 تقاضــای افراز 
ســهمی خــود را به اســتناد قانون افــراز و فروش امالک مشــاع 
مصــوب ســال22/8/1357 را از ايــن اداره نمــوده و در ذيل 
تقاضــای  خــود اعالم داشــته كه آدرس ســاير خوانــدگان را در  
اختيــار ندارند و به  موجب آن مراتب فوق در اين روزنامه آگهی 
و ساير مالکين مشاعی و صاحبان حقيقی و حقوقی و ساير افرادی 
كــه به هر طريــق خود را در پــالک های مرقوم ذيحــق می دانند 
دعوت به عمل می آيد كه در ســاعت 9:30 صبح روز چهارشــنبه 
بــه تاريــخ 29/3/1401 در اين  اداره و يــا در محل وقوع ملک 
حضور به هم رســانيده تــا با حضور و نظارت شــما عمليات افراز 
صــورت پذيرد .عدم حضــور خواندگان مانع از انجام تشــريفات  

افراز نخواهد شد.
شناسه آگهی 1318587

 حسين چلوئی
سرپرست ثبت و اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

آگهی دعوت سهام داران برای تشکيل مجمع عمومی عادی 
ساليانه

آگهی دعوت ســهام داران شــركت حمل و نقل باربری 
حقيقت توانا)ســهامی خاص(ثبت شــده به شماره 157 و 
شناسه ملی 10760036929 تشکيل مجمع عمومی عادی 
ســاليانه؛ بدين وسيله از كليه سهام داران شركت دعوت 
می شــود تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســاليانه كه در 
ســاعت 10 صبح مورخ 1401/03/11 به آدرس استان 
مازندران-شهرســتان رامســر-بخش مركزی -دهستان 
چهل شــهيد -روســتا چالکــرود خيابان بصل كــوه خيابان 
ميرزاكوچــک خان پالک 153 كدپســتی 4694191675  
تشکيل می گردد، حضور به هم رسانند. دستور جلسه:1-
انتخــاب بازرس اصلی و علی البدل 2-تصويب ترازنامه و 

صورت های مالی.
شركت حمل و نقل باربری حقيقت توانا

آگهی فقدان ســند مالکيت پالک 224 فرعی از ســنگ 89 اصلی مربوط به همند آبســرد 
حز حوزه ثبتی دماوند

آقــای خشــايار حاجــی اشــرفی اصالتــا بــا اعــالم مفقــود شــدن ســند مالکيــت 
ملــک مــورد آگهــی بــا تســليم استشــهاديه گواهــی امضــاء شــده ذيــل شــماره يکتــا 
140102150770000081شــماره ترتيب 8197 طی درخواست شماره 2249 مورخ 
1401/02/20 تقاضــای صــدور المثنی ســند مالکيت ملک مذكــور را نموده كه مراتب 
در اجرای ماده 120 آئين نامه قشــون نســبت به شرح زير اگهی می گردد :1- نام و نام 
خانوادگی : خشايار حاجی اشرفی 2- شماره پالک 224 فرعی از سنگ 89 اصلی واقع در 
همند ابســرد جز حوزه ثبتی دماوند 3- علت گم شــدن ؛ جابه جايی 4- خالصه وضعيت 
مالکيت : برابر ســند انتقال شماره 54446 مورخ1397/10/16 دفترخانه 12 دماوند 
تمامی ششــدانگ پالک 224 فرعی از ســنگ 89 اصلی واقع در همند آبسرد به خشايار 
حاجی اشــرفی انتقال قطعی يافته است كه ســندآن به شماره چاپی 904005 به شماره 
دفتر امالک الکترونيکی 139720301058013365 صادر و تســليم شــده است. لذا 
با توجه به اعالم فقدان ســند مالکيت ملک فوق الذكر و درخواســت صدور سند مالکيت 
المثنی آن مراتب اعالم تا هر كس نســبت به ملک مورد آگهی معامله كرده كه در قسمت 
چهارم اين اگهی ذكر نشــده يا مدعی وجود آن نزد خود ميباشــد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت با 
ســند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکيت با ســند معامله ارائه نشــود اداره ثبت اســناد و امالک، المثنی سند 

مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد كرد.2501
ابراهيم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک دماوند

متن آگهی
به اطالع می رساند اينجانبان ورثه مجيد قلمکار معظم مالکين 4 سهم از 13 سهم از 
ششــدانگ  پالک ثبتی 393 فرعی از 9 اصلی واقع در رودهن به نشــانی رودهن خيابان 
رودكی موضوع ســند مالکيت 721274 ســری ب شــماره ثبت 55843 و ســند مالکيت 
721272 سری ب شماره ثبت 55843  صادره به تاريخ 1370/05/30 متقاضی تعيين 
بســتر و حرايم احتمالی رودخانه/ مسيل/ نهر در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذكر 
می باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جاری، تعيين بستر و 
حريم منوط به مراجعه كليه مالکين مشــاعی به امور آب و تکميل پرونده می باشــد لذا از 
كليه مالکين مشــاعی تقاضا می شــود با در دست داشتن مدارک مالکيت خود ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار آگهی به امور آب دماوند به نشانی گيالوند . بلوار آيت اله خامنه 
ای. روبروی باشــگاه ولی عصر مراجعه نمايند . بديهی اســت عدم مراجعه مالکين مشاعی 
ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شركت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده و بستر 

و حريم اعالمی برای كليه مالکين مشاعی الزم الرعايه می باشد. 7383 
اداره امور آب دماوند

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقــای اســماعيل حاجی فرزنــد ابراهيم به شــماره ملــی 0439891418  بشــرح 
دادخواســت بــه كالســه 536 از اين شــورا گواهــی حصروراثت نمــوده و چنين توضيح 
داده اســت كه شــادروان اقدس حاجی  فرزند ميرزاآقا به شماره ملی 0439293553 
در تاريــخ 1394/01/07 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته و ورثــه حين الفوت وی 
منحصراســت به :1. رحيم خوش طينت فرزند خوشــدل به شماره ملی 0045282544  
صــادره از دماونــد )همســر متوفــی( 2. الهه خوش طينــت فرزند رحيم به شــماره ملی 
0057057818  صــادره از تهران )دختر متوفــی(3. الهام خوش طينت فرزند رحيم به 
شــماره ملی 0059111615  صادره از تهران )دختر متوفی(4. ندا خوش طينت فرزند 
رحيم به شــماره ملی 0069858055  صادره از تهران )دختر متوفی(5. حســين خوش 
طينــت فرزند رحيم به شــماره ملی 0082141381  صادره از تهران )پســر متوفی(6. 
حســن خوش طينت فرزند رحيم به شــماره ملی 0011874155  صادره از تهران )پسر 
متوفی(اينک با انجام تشــريفات قانونی در خواســت مزبور در يــک نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاريخ نشــر 
آگهــی ظرف يک ماه به دفتر شــورا تقديــم دارد در غير اينصــورت گواهی صادر خواهد 

شد.7381
 اميرحسن سلطانی- رئيس شورای حل اختالف 7جابان

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقــای اســماعيل حاجی فرزنــد ابراهيم به شــماره ملــی 0439891418  بشــرح 
دادخواســت به كالســه 535 از اين شورا گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
است كه شــادروان زهرا جعفری  فرزند محمد اسماعيل به شماره ملی 0439290171 
در تاريــخ 1387/11/25 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته و ورثــه حين الفوت وی 
منحصراســت به :1. داود حاجی فرزند ميرزاآقا به شــماره ملی 0036578568  صادره 
از تهران )پســر متوفــی( 2. رضا حاجی فرزند ميرزاآقا به شــماره ملی 0056893620  
صــادره از تهــران )پســر متوفــی(3. مصطفــی حاجــی فرزنــد ميرزاآقــا به شــماره ملی 
0036598211  صــادره از تهــران )پســر متوفــی(4. فاطمه حاجی فرزنــد ميرزاآقا به 
شــماره ملــی 0051151677  صــادره از تهران )دختــر متوفی(5. اكــرم حاجی فرزند 
ميرزاآقا به شماره ملی 0036961371  صادره از تهران )دختر متوفی(6. اقدس حاجی 
فرزند ميرزاآقا به شــماره ملی 0439293553  صــادره از دماوند )دختر متوفی(اينک 
با انجام تشــريفات قانونی در خواســت مزبــور در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كســی 
اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف 

يک ماه به دفتر شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهی صادر خواهد شد.7381
 اميرحسن سلطانی- رئيس شورای حل اختالف 7جابان

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
كالســه پرونده : 1401/8/34 ح  خواهان : نجمه روســتايی   به نشــانی: آبادان - 
ذوالفقــاری - 20 متــری - بهمنشــير 10- منزل جنب نانوايی  - خوانــده : ورثه مرحوم 
حمزه جعفری  خواسته : تحرير تركه - مرجع رسيدگی : شعبه هشتم شورای حل اختالف 
آبادان  -وقت رســيدگی 1/4/1401  ســاعت : 10 - خواهان دادخواســتی به خواسته 
فوق به طرفيت خوانده تقديم اين شــعبه نموده اند كه تحت كالسه 1401/8/34 ح به 
ثبت رســيده اســت و با رعايت اينکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 
قانون آيين دادرسی مدنی آگهی ابالغ دادخواست و ضمايم آن و وقت رسيدگی برای يک 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاريخ رسيدگی به 

شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمايم آن را تحويل بگيرد 
رئيس شعبه هشتم شورای حل اختالف آبادان

آگهی تجدید مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
صنایع ســلولزی کاغذ ســازان در نظر دارد نســبت به فروش حق انتفاع عرصه و اعیان و 
ماشــین آالت، تجهیزات و تاسیسات شرکت ورشکسته مذکور به نشانی ساری - خزرآباد 
- شــهرک صنعتی شماره 1 - قطعه 12 - خ گلســتان چهارمی شرقی  را از طریق مزایده 
و با شــرایط ذیل در تاریخ 1401/03/31 روز سه شنبه ساعت 10 صبح در محل اداره 
تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - 

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

عرصه و اعیانی محل شــرکت شــامل حق انتفاع قطعه شــماره A12 به متراژ 3183 
متــر مربــع واقع در شــهرک صنعتــی ســاری )1( تحت قــرارداد شــماره 10780 مورخ 
1384/08/02  کل عرصــه بــا حدود اربعه شــمال به طول 37 متر مجــاور قطعه زمین 
شــهرک، شــرقاً به طول 87 متر مجاور منبع آب، جنوب به طول 37/610 متر به خیابان 
20 متــری مجاور و غرب به طول 85 متر وصل به زمین شــهرک کاربری موصوف صنعتی 
بــوده در پهنه عرصه پالک مورد نظر چندباب اعیانی شــامل ســوله فلــزی - انبار - واحد 
اداری -رفاهی و خدماتی اســتقرار داشته است. اعیانی شرکت شامل 1-سالن تولید به 
مساحت حدود 960 مترمربع، 2-ساختمان اداری و رفاهی و نگهبانی به مساحت 99/25 
مترمربع ســاختمان اداری باســازه فوالدی طاق ضربی و پوشــش با ایرانیت و زیرســازی 
پروفیل فوالدی می باشــد. ســاختمان تولیدی از سوله فلزی با ارتفاع متوسط 8 متر بوده 
اســت. ســقف از ایرانیت با پروفیل با زیرســازی پروفیل فوالدی بوده اســت. دیوار و 
محوطــه بــه طول دیوار پیرامونــی عرصه با نرده کشــی فوالدی و دیوار بــه ارتفاع مفید 

1/60 متر و دارای درب ماشین رو بوده است.
ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:

1-کمپرســور باد اسکرو هواسان مدل L22 با مخزن ذخیره 3000 لیتری با رطوبت 
گیر و خشــکن )درایــر( تبریدی فاقد کمپرســور و تجهیزات به همراه لوله کشــی هوای 
فشــرده به طول 80 متر و تجهیــزات مربوطه، 2- پالپر با ظرفیــت 10 مترمکعب با ورق 
زیــری از جنس اســتیل به ضخامت بیش از 12 میلی متر کــه دارای موتور 65 کیلو وات 
ســه فاز چینی جهت چرخش تیغه و پمپ خمیرشــکن موتوژن 18 کیلو وات با شیرآالت و 
لوله کشــی های مربوطه و ســکوی فلزی به ابعاد 6×6 متر و پایــه فلزی به ارتفاع 5 متر 
وتجهیزات مربوطه، 3- الواتور با تســمه الســتیکی به پهنای 60 ســانتی متر به طول 10 
متر با موتور و گیربکس 75 کیلو وات و شاسی فلزی و تجهیزات مربوطه، 4- تابلو کنترل 
مدل pn فاقد ســیم کشــی و کلید های مربوطه، 5- سرند یک طبقه با ابعاد 1/20×2 با 
موتور 7/5 کیلووات اسکرین و تجهیزات مربوطه، 6- سرند شیبدار فاقد موتور به طول 
2 متر و تجهیزات مربوطه، 7- توربوســپراتور به همراه لوله کشــی ها وشــیرآالت موتور 
22 کیلــووات و پولی و ســه تســمه، 8- خط تولیــد کاغذ با گراماژ 250 گرم شــامل یک 
مخــزن هدباکس به ابعــاد 1/5×1/2 و عرض 50 ســانتیمتر دارای یک پمپ خمیر کش 
6 اینــچ و دو عددگیــت ولو و دو عدد موتور و خــط خمیر کاغذ به عرض 1/2 متر و گراماژ 
کاغذ 250 گرم به طول 11/5 دارای دو عدد ســیلندر پنوماتیک و توری و 2 عدد غلتک 
هدایت و عرض 1/5 با روکش مس و دارای موتور گیربکس آلمانی 7/5 کیلووات با تابلو 
برق مربوط به همزن ســه تیغه خمیر با موتور و گیربکس موتوژن 5 کیلووات پمپ خمیر 
برگشــتی زیر دســتگاه خمیر پهن کن با شیر و پمپ 6 اینچ با موتور PEM چینی HP32 و 
تجهیزات مکش آب شامل سه پمپ وکیوم و موتور یک عدد موتوژن با وکیوم کوچک )تک 
پمپ( یک عدد پمپ وکیوم  1400 دور و توان با موتور 22 کیلوواتی چینی یک عدد پمپ 
وکیوم دور 1440 درخشــان با موتور 22 کیلو وات آلمانــی با تابلو برق مربوطه که فاقد 
کابل کشــی می باشــد و واحد پرس 4 غلتک که دو غلتک آهنی و دو غلتک پالســتیکی به 
قطر 50 سانتی متر و 16 غلتک الستیکی هدایت نوار و  نوار به عرض 1/2 متر و دارای 
4 ســیلندر پنوماتیکی کوچک تنظیم غلتک های هدایت و 4 عدد رگوالتور باد و شاسی از 
جنــس تیرآهن و ریل جهت تعمیرات و موتور گیربکس موتوژن و تابلو کنترل خط کاغذ و 
تجهیزات مربوطه، 9-  تری دیسک ریفاینر )دیپ لیکر( جهت ریز سازی الیاف کاغذ دارای 
موتور 37 کیلووات و 3 عدد گیت ولو و تجهیزات مربوطه، 10- لوله کشــی پلی اتیلنی 4 
اینچــی 93 متر با اتصاالت و تجهیزات مربوطه 11- لوله باکس )مخزن ذخیره خمیرکاغذ( 
با ابعاد 1/5×1×0/5 متر و تجهیزات مربوطه، 12- اژیتیتور )همزن مخزن بتنی( دارای 
موتور و پولی و پروانه و تجهیزات مربوطه با موتور 15 کیلو وات، 13- پمپ خمیر کشــی 
پمپ 6 اینچ با موتور موتوژن به قدرت 15 کیلووات ایدی پمپ، 14- شن گیر به ارتفاع 
2/5 متر اســتیل و رنگ ســبز و 4 عدد شــن گیــر فلزی قرمز کوچک بــه ارتفاع 1 متر با 
شــیر آالت و تجهیزات مربوطه، 15- خشک کن دارای 10 درام به قطر 1/5 و 21 غلتک 
هدایت نوار در دو طبقه و سیستم تنظیم پنوماتیک با دو موتور گیربکس و مشعل گازی، 
16- دســتگاه بایندر دارای دو جک پنوماتیک ترمــز و غلتک رول کن و موتور 7/5 کیلو 
 DYNAM HP 5/5 وات و دســتگاه ریباینــدر دارای 3 غلتــک و موتور گیربکس چینــی
دارای تابلــو بــرق و دو عدد اینورتر 7/5 کیلووات و تجهیزات مربوطه، 17- لوله کشــی 
خمیر و برگشــت خمیر و آب برگشــتی مجموعاً به طول 200 متر با لوله 4 اینچ و تجهیزات 
شیرآالت مربوطه به تجهیزات مربوطه، 18- خط تولیدکاغذ شامل: خط کاغذ عرض 2/10 
متر و عرض دســتگاه 2/6 متر دارای هدباکــس و لوله باکس و موتور گیربکس دارای 9 
غلتک هدایت و چهار عدد غلتک ســفت کن یک غلتک به قطر 80 ســانتی متر و موتور 22 
کیلووات که فاقد کوپلینگ می باشد و  5 باکس مکش آب و خط فاقد نوار است. اژیتیتور 
دارای 3 پــره فاقد موتور دســتگاه پرس 4 غلتکه به قطــر 80 دارای دو غلتک با روکش 
فلــزی و دو غلتک با روکش پالســتیکی و عــرض 2/6 متر فاقد نمــد آبگیری و همگی نو 
می باشند با تجهیزات مربوطه، 19- واحد خشک کن دارای یک عدددرام با قطر 1/5 متر 
و 4 درام با قطر 20 که نصب نشــده اند با شاســی کشی های مربوطه، 20- دیگ بخار 4 
تنی ســاخت بخار گستر خاور مشعل دوگانه ســوز به همراه سختی گیر آب کلکتور بخار و 
لوله کشی ها و شیر آالت و تجهیزات مربوطه )فاقد پمپ(، 21- ایستگاه گاز 400 با لوله 
کشی گاز 3 اینچ کف خواب فلزی به طول 100 متر و دو علمک 2 پوند و یک علمک 1/4 
پونــد و لوله کشــی گاز واحــد اداری به طول 50 متر، 22- لوله کشــی آب به طول 350 
متر از ســایز 1/4 تا 2 اینچ و تجهیزات مربوطه، 23- برق رســانی تاسیسات برق شامل 
انشعاب برق اولیه 200 کیلو وات و ترانسفورماتور 315KVA با نسبت تبدیل 20/0/4 
کیلو ولت شــامل تجهیزات و تابلوهای ســنجش تابلوهای اصلی و خازنی و کنترل فشــار 
ضعیف برق صنعتی و کابل برق از ترانس به تابلو اصلی و ســینی کابل متصل به دیوار و 
روشــنایی داخل سالن ســایر متعلقات مربوطه، 24- غلتک یدک پالستیکی به 50 سانتی 
متر و طول 1/5، 25- مخزن ذخیره آب پلی اتیلنی 10000 لیتری به شکل استوانه ای، 
26- وینچ زنجیری ســقفی با ریل پنج متری به شاســی و تجهیزات مربوطه، 27- پوسته 
شــن گیر از جنس ورق فلزی گالوانیزه 5 میلی لیتری به ارتفاع 1/2و قطر 50، 28- میز 
کار فلزی با گیره، 29- اتصاالت پلی اتیلنی از سایز 1/2 تا 4 اینچ موجود در انبار، 30- 
پیچ و مهره و بلت و غیره، 31- تیغه یدک پالپر از جنس فوالد، 32- نردبان آلومینیومی 
سه تیکه، 33- شن گیر استیل با قطر 30 و ارتفاع یک متر که همگی نو بوده، 34- کلید 
پیچاز یزد با ظرفیت های مختلف، 35- غلتک یدکی پالســتیکی به قطر 20 و ارتفاع 2/2، 

36- میز پالستیکی و 5 صندلی پالستیکی، 37- پنکه پارس خزر.
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 
75،223،750،000 ریــال و قیمــت پایــه مزایده ماشــین آالت و امــوال و تجهیزات و 
تاسیسات مبلغ 70،762،400،000 ریال جمعاً مبلغ 145،986،150،000 ریال برآورد 
گردیــده اســت. هزینه مربوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد 
مزایده که به عهده فروشــنده اســت( به عهده طرفین اســت. 2. پیشنهاددهندگان باید 
قبالً 5% قیمت جمع پایه مزایده را به حســاب جاری شماره 0112245358007 به نام 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی ساری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود 
نماینــد. 3. پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شــده و با ذکر جملــه مربوط به مزایده 
شــرکت صنایع ســلولزی کاغذ سازان مشــخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در 
روی پاکت تا ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/03/31 به اداره تصفیه امور 
ورشکستگی به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره 
دو دادگســتری - طبقه اول - واحد اول تســلیم نمایند. 4. پیشــنهادات در ســاعت 10 
صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد 
آمد و برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در 
رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد 
ســپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شــد. 5. برنده مزایده باید 
ظرف مدت حداکثر ســه ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشنهادی( را 
به حســاب اداره تصفیه واریز  نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 
100% قیمت پیشنهادی خواهد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد 
مزایده باطل و عالوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد 
مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران 
و ورشکســته ضبط می گردد. 7. مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال 
سند از جمله شهرداری، اداره ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار 

می باشد.
تاریخ چاپ : سه شنبه  1401/02/27 روزنامه سیاست روز

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

آگهی مفقودی
خانــم حاجیــه بی بی وفائی نام پدر تاشــلی به شــماره ملــی 2032067749 مالک 
خودروی سواری سیستم پژو تیپ PARS TU5 مدل 1401 رنگ سفید به شماره موتور 
139B0273232 و شماره شاسی NAAN11FE0NH867816 به شماره پالک 696-69 
ه 64  بعلت فقدان اســناد فروش ) ســند مالکیت برگ ســبز( تقاضای رونوشــت المثنی 
سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق 
دارد ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا 
جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد
*************************************************************************

بــرگ ســبز و کارت خــودرو ســواری ســمند رنگ ســفید مــدل 1400 به شــماره 
شــماره  شاســی  124k1592772و  موتــور  شــماره  و   38 ص   517_  51 انتظامــی 
NAAc91cE5MF841100 مالک خودروبنام شمســی احمدی سیاناوی  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد. سنندج
*************************************************************************

بدینوســیله  اعالم میدارد ســند کمپانی خوردو وانت مزدا تیپ 2000مدل 1380 
رنگ آبی متالیک  131LE سواری   شماره موتور:420425  شماره شاسی8020000610    
پــالک96 165ص 21   بنــام اینجانب  فریدون غیاثی  فرزند خلیل  بشــماره شناســنامه 

1121  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد. شاهرود 
*************************************************************************

مــدرک فــارع التحصیلی اینجانب جعفر شایســته بیگدیلو صــادره از پارس آباد  به 
شــماره کد ملی  5049091535 دارای مدرک تحصیلی گواهینامه موقت مقطع کاردانی 
در رشــته صنایع فلزی صادره از دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تبریز مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تبریز به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ارسال نمایند.  پارس آباد مغان
*************************************************************************

کارت سبز و سند کمپانی و دفتر چه، ماشین تراکتور کشاورزی سیستم  ITM تیپ 
285 مدل 1383 به رنگ قرمز - قرمز روغنی  به شــماره موتور LFM6686N و شــماره 
شاسی، CO4777 و شماره پالک 17 ک 177 ایران 18 به نام منصور سوری، مفقود شده 

از درجه اعتبار ساقط است. 
*************************************************************************

برگ ســبز ماشــین ســواری هاچ بگ سیســتم هایما تیــپ  T-AT-S5 مدل 1401 
بــه رنگ مشــکی متالیک  به شــماره موتــور GN15TF1A001804A و شــماره شاســی  
NAAD6C342NY070702 و  شــماره پالک 96م456ایران 40 به نام عاطفه درویشی، 

مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
*************************************************************************

بــرگ سبز-ســند کمپانــی-کارت موتور و کارت ســوخت موتورســیکلت رهرو تیپ 
200 رنگ قرمز مدل 1398 شــماره تنه *NBJARGKHEKBP26189* شــماره موتور 
0196NBJ517116 شــماره پالک 14163-589 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

بــرگ سبز-ســند کمپانــی و کارت ماشــین ســواری پــژو 405SLX-TU5 مــدل 
شاســی  شــماره   139B0008186 موتــور  شــماره  متالیــک  خاکســتری  رنــگ   1391
NAAM31FC6CK855340 شــماره پــالک ایــران72-681د35 به نام محمدحســین 

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

 163B0228186 اینجانــب فاطره مهدی پور مالک ســواری پژو 206 شــماره موتــور
شــماره شاســی NAAP41FE1GJ750287 به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای 
صدور رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد 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
*************************************************************************

مدرک فارغ التحصیلی احســان ذبحی فرزند کریم شــماره شناسنامه 2859 صادره 
رامسر در مقطع کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی معماری صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد چالوس با شــماره 1357100 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد .از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد چالوس به نشانی 

چالوس -دانشگاه آزاد ارسال نماید. ساری
*************************************************************************
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شــهردار کرمانشــاه در حاشیه بازدید از ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و  ورزشــی گفت: وظیفه شــهرداری فرهنگ سازی و 
ارتقاء ســطح فرهنگی جامعه است.به گزارش مرکز اطالع رسانی 
شــهرداری کرمانشــاه، دکتر نادر نوروزی در بازدید از ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در جمع رئیس، 
معاونین و رؤســای ادارات این ســازمان اظهار داشت: بخش های 
کالبدی و عناصر انســانی شــهر از ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر 
برخورد هستند که اگر فیزیک شهر اشکال داشته باشد روی رفتار 
انسان ها تاثیر خواهد داشــت. وی افزود: اگر محیط، اصالح شود 
و این دو هماهنگ پیــش نروند، با رفتار ناهنجار تبدیل به همان 
وضعیت قبلی می شود. شهردار کالن شهر کرمانشاه با بیان اینکه 
اگر فرهنگ رفتاری مردم ارتقا نیابد همه خدماتی که شــهرداری 
برای آن زحمت کشیده، تخریب می شود تصریح کرد: اگر فعالیت 
های عمرانی، خدمات شــهری و سایر حوزه  های شهرداری را یک 
کفه ترازو حســاب کنیم، قطعاً کفه دیگرش حوزه فرهنگی است. 
نــوروزی با تاکید بر اینکه اگــر بتوانیم فرهنگ را اصالح کنیم در 
نقاط دیگر نیز توفیق بدســت می آوریم ادامــه داد: بحران هویت 

شهروندی چیزی ست که در کرمانشاه مشهود است، لذا باید تاریخ 
شهر، تاریخ محالت و مشاهیر شهر را بخوبی مطالعه و بررسی کنیم 
و در حــوزه افزایش تعلق خاطر شــهری گام برداریم. وی با بیان 
اینکه از دیدگاه آسیب شناسی، شاهد وضعیت ناهنجاری در شهر 
هستیم تاکید کرد: پیامدهای آسیب های اجتماعی مانند ناامیدی 
و افسردگی به میزان قابل توجهی بر روی شهروندان تاثیر گذاشته 
است که در این زمینه نیز جای کار هست. کلیددار بلدیه کرمانشاه 
خاطرنشــان کرد: ترویج بحث اخالق مداری امری مهم است و در 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بایستی به مقوله 
اخــالق مداری و فعالیت در این حوزه از جنبه های مختلف مانند 
اجتماعی دینی و ... توجه ویژه شود. نوروزی، ترویج اخالق مداری 
را یکی از اهداف این ســازمان دانســت و با بیان اینکه در سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، تعریف هویت و نشاط برای 
مقابله با افسردگی در دســتور کار قرار گیرد افزود: احیای اخالق 
خصوصاً در بین نسل های نوجوان در زمینه آموزش همراه با تعامل 
با مدارس و مســاجد نیز امری مهم و ضروری است. وی در ادامه 
ماموریت مهم دیگر سازمان فرهنگی را، جلب مشارکت اجتماعی 

بیان کرد و با تاکید بر اینکه باید مردم را در پیشبرد تعالی و توسعه 
شهر، همیار شهرداری کرد، اظهار داشت: باید طوری عمل کنیم که 
مردم در تحقق اهداف شهرداری شریک شوند و به نوعی از خدمات 
شهرداری دفاع نمایند. شهردار کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون ۵ 
فرهنگســرا در شهر کرمانشاه فعال است که باید این تعداد را به ۸ 
فرهنگسرا برسانیم، باید هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرا داشته 
باشــند. نوروزی، توزیع جغرافیایی در ایجاد فرهنگســراها را مهم 
دانست و با بیان اینکه در هر منطقه از شهرداری نیز باید یک نفر به 
عنوان مدیر فرهنگی مشغول شود، مبحث مهم شهر خالق خوراک 
را مورد اشــاره قرار داد و در این خصوص گفت: برقراری تورهای 
گردشگری و ارتباط با مجامع گردشگری در ایران در دست انجام 
قرار گیرد، قطعاً ورود گردشگران به کرمانشاه باعث درآمدزایی برای 
شهر، معرفی هرچه بیشتر شهر و تحول اقتصادی کرمانشاه خواهد 
شــد. وی در ادامه در اولویت قرار گرفتن برنامه های حوزه بانوان، 
سالمت، ورزش، اشتغال و مهارت آموزی را مورد تاکید قرار داد و با 
بیان اینکه ۵۰ درصد جمعیت شهر بانوان اند خاطرنشان کرد: برای 
مسائل مربوط به بانوان باید برنامه داشته باشیم و سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برای پارک بانوان کارکرد 
تعریف کند. تعامل با سمن ها و تشکل های مردمی در حوزه های 
اجتماعی و انجمن های خیریه موارد دیگری بود که توسط کلیددار 
بلدیه کالن شهر کرمانشاه در نشست با مسؤلین سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه به آن ها اشاره کرد.  نوروزی 
در ادامه موضوع حاشــیه نشــینی را مورد بحث قرار داد و با بیان 
اینکه این موضوع کاماًل فرهنگی اســت تأکید کرد: ما می توانیم 
ظرفیت ایجاد کنیم که خیرین در آنجا خدمات بهتر و بیشــتری 
داشته باشند. وی در این نشست، خواستار تهیه طرح فرهنگی برای 
محالت شهر نیز شد با بیان اینکه ١١٣ مسجد در شهر کرمانشاه 
وجود دارد افزود: ارتباط با همه ائمه جماعات بیشــتر شود، در هر 
منطقه از مناطق هشت گانه شــهرداری کرمانشاه، چهار مسجد 
اصلی را برای انجام برنامه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشــی و 
در رأس آن ترویج مکارم اخالقی، مشارکت و تعامل شناسایی کند.
شهردار کرمانشاه در پایان گفت: در دهه های قبل نیز چنین بود 
و مســاجد، محور همه امور بودند که این طرح به عنوان طرح ٣۰ 

مسجد پیگیری شود.

وظیفه شهرداری فرهنگ سازی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه است
ــر ــ ــب ــ خ

تأکید وزیر راه و شهرسازی بر پیگیری بعضی از 
کالن پروژه های شهر کرمان    

شهردار کرمان گفت:  وزیر راه و شهرسازی برای  پیگیری 
بعضی از کالن پروژه های شــهر کرمان از طریــق وزارتخانه 
متبوع خود، دســتورات صریحی صادر کرد. سعید َشعرباف، 
در حاشــیه نشست با رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی، 
با نام بردن از پروژه های ملی »قلعه  دختر« و »قلعه  اردشــیر« 
به همکاری وزیر راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف تعهداتی 
که برعهدۀ دولت باقی مانده، اشــاره کرد و اظهار داشت: در 
این نشست، وضعیت اراضی توسعۀ راه آهن و وضعیت پالک 
2975 نیز مطرح و بررســی شد. وی با اظهار امیدواری برای 
حل مشکل برخی زمین های سطح شهر کرمان افزود: وزیر راه 
و شهرسازی دستور دادند مدیرعامل راه آهن، موضوع اراضی 
محدودۀ راه آهن کرمان را بررســی و با جدیت پیگیری کند. 
شــهردار کرمان گفت: در این نشست دربارۀ تأمین قیر برای 
محله های هدف بازآفرینی شــهری و محله های حاشیۀ شهر 
کرمان تقاضاهایی مطرح و با آن موافقت شــد. شــعرباف، با 
اشاره به طرح جامع شهر کرمان و همچنین طرح جامع گلزار 
شهدای کرمان بیان داشت: خیلی از مشکالت ما به طرح جامع 
شهر برمی گردد که برای رفع آن مجوز بازنگری گرفته شده و 
جناب وزیر قول دادند که مراحل اجرایی آن سرعت پیدا کند. 
وی اضافه کرد:  قرار شد به صورت هم زمان، مشاور طرح جامع 
شهر کرمان و مشــاور طرح جامع ترافیک، برای به روزرسانی 
اسناد باالدستی شهر کرمان اقدام کنند تا مسیر حل خیلی از 
مشکالت کرمان را که از این اسناد باالدستی متأثرند، هموار 
کنیم. تلقی ملی از کرمان در حد شــهر حاج قاسم ارتقا یابد 
شــهردار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، به دیدار با 
سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رییس جمهور اشاره 
کرد و با بیان اینکه آقای حسینی در این نشست، تلقی ملی در 
مورد وضعیت عمومی شهر کرمان را مهم دانست، گفت: در این 
نشست تأکید شد با توجه به موقعیت جدیدی که شهر کرمان 
به عنوان شهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پیدا کرده، باید 
برای معرفی بیشتر کرمان در ذهن هم وطنان بکوشیم و تلقی 
ملی از کرمان را در حد شــهر حاج قاسم ارتقا ببخشیم. وی با 
اشــاره به سفر آینده رییس جمهوری به کرمان اظهار داشت: 
مسایل پیش مقدماتی شهر برای سفر حاج آقا رییسی به کرمان 
مرور شد و در این خصوص شهرداری کرمان برای هماهنگی و 

کمک به استانداری کرمان اعالم آمادگی کرد.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  والیبال  های  رقابت 
جنوب استان کرمان    

رقابت های شــانزدهمین دوره والیبال برادران، باحضور 
نمایندگان شانزده شهرســتان تحت پوشش شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، برگزار شد. در مرحله نخست، 
مسابقات در چهار منطقه پیگیری شد و دو تیم برتر هر منطقه 
جواز حضور در دور نهایی را بدســت آوردند. میزبانی مرحله 
نهایی به شهرســتان بافت که در رنگ بندی کرونا آبی اعالم 
شده، واگذار شد. در این مرحله هشت تیم، به مدت چهار روز 
به رقابت پرداختند و در نهایت تیم های ستاد، رودبار جنوب و 
جیرفت مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند. جام اخالق 

هم به تیم مشترک شهرستان های بافت و ارزوئیه رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر 
گفت: ۸۰۰ کالس تخریبی در استان وجود دارد که در همه 
ده شهرســتان استان پراکنده است. ابراهیم احمدی اظهار 
داشت:میزان کالس های تخریبی در استان باالست و برای 
رفع مشکل یا مدرسه تعطیل شده و یا در مدارس دیگر به 
صورت دو نوبته ادغام شده است. وی افزود: در هفته گذشته 
ساخت دو مدرســه با کمک نیکوکاران آغاز شده یکی در 
روستای الی شمالی دیر و دیگری در شهر بادوله شهرستان 
دشــتی که عملیات ســاخت آن آغاز شده است. مدیرکل 
نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس استان بوشهر از نیکوکاران 
و کســانی که توانایی مالی در این زمینه دارند خواست در 
راستای توسعه مدارس همچنان به کمک اداره کل نوسازی 
بشتابند. احمدی در ادامه گفت: درحال حاضردغدغه ونگرانی 
ماکه از سوی همکاران آموزش و پرورش به ما منتقل شده 
است برای خرید وسایل سرمایشی هست که مبلغ 2۰۰میلیار 
ریال اعتبار را جذب کرده ایم .اما برای خرید دســتگاه های 
سرمایشی باید از نوع ایرانی خریدکرد که بااین مبلغ و تعداد 
تولیدکنندگان داخلی نیز نمی توانند تاپایان سال مالی تعداد 
بیش از ١4۰۰کولر برای ما تأمین کنند و متأسفانه تا کنون 
4مناققصه برگزار گردیده است که مورد استقبال قرار نگرفته 
و شرکتی در این زمینه پای کار نیامده است و امیدواریم که 
با هماهنگی و تعامل با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی 
بتوانیم راهکاری برای این موضوع پیدا کنیم چرا که قیمت 
و تضمین کیفیت دستگاه ها برای ما بسیارحائز اهمیت می 
باشد و در غیر این صورت با همکاری و تعامل با دستگاهی 
بازرسی و دیوان محاسبات محاسبات بتوانیم این مشکل را 
برای مدارس حل نمائیم و امیدواریم در بحث دستگاه های 
سرمایشی اعتباری که جذب شده وتالشی که صورت گرفته 

است بااین وضعیت این اعتبار برگشت نخورد.

800کالس درس استان بوشهر تخریبی 
است

اصفهان - دکتر ســیف اهلل امیری مدیر کل دفتر صنایع 
معدنی وزارت صمت و هیــأت همراه، ضمن بازدید از خطوط 
تولید ذوب آهن اصفهان، در نشستی با مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامل و معاونین این مجتمع عظیم صنعتی، راهکارهای 

تقویت و ارتقاء سطح تعامالت را بررسی کردند.
مهندس رخصتی با بیــان این که وزارت صمت به عنوان 
متولی معادن و مواد اولیه مورد نیاز صنایع در کشور محسوب 
می شود، گفت: این نشســت ها به منظور انتخاب راهکارهای 
مناســب و برنامه ریزی کامل و جامعی برای تعامل ذوب آهن 
اصفهان با ارکان وزارت صمت و سایر مراجع ذی صالح برگزار 

شد.
وی نقش ترکیب مواد اولیه در تولید محصوالت جدید و 
باکیفیت را حایز اهمیت دانست و گفت: کمبود مواد اولیه مانند 
ســنگ آهن و زغال سنگ با کیفیت و نحوه تامین و اختصاص 
آن ها، بهره وری شرکت های فوالدی به ویژه  ذوب آهن اصفهان 

را تحت شعاع قرار می دهد.
مهندس رخصتی با بیان این که ذوب آهن اصفهان سنگ 
آهــن معادن داخلــی را به بهای روز خریــداری می کند و در 
پرداخت قیمت آن نیز مشــکلی ندارد، تاکید کرد : ذوب آهن 
آماده اســت تمام زغال سنگ تولید داخل را هم دریک فرایند 

منطقی خریداری کند تا نیازی به صادرات آن نباشد.
مدیرعامل شــرکت، واگذاری پهنه های معدنی مواد اولیه 
بــه ذوب آهن اصفهان را مورد تأکید قرار داد و افزود: ذوب آهن 
اصفهان برای سرمایه گذاری و شرکت در مزایده واگذاری معادن 
آمادگی الزم را دارد و انتظار داریم برای داشتن معدن و تامین 
پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود، متولیان امر نیز از این شرکت 

بزرگ حمایت کنند.

مدیــرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمــت نیز در این 
نشســت گفت: در بازدید از خطوط تولید شاهد سرزنده بودن 
و پویایی خطوط تولید کارخانه بودم که نشان روند رو به رشد و 

آرامش منطقی حاکم بر کارخانه دارد.
وی تاکید کرد: ذوب آهن اصفهان با اشتغال نزدیک به 2۰ 
هزار نفر، الزم است تولیدی پایدار و مداوم داشته باشد و وزارت 
صمت نیز در این راســتا از ذوب آهن اصفهان حمایت الزم را 
می کنــد که در این رابطه مذاکرات خوب و مثبتی نیز در حال 

انجام است.
امیری از نقش و تاثیر شرکت ذوب آهن در حفظ آرامش 
بازار با عرضه محصوالت متنوع و باکیفیت از سوی این شرکت، 
قدردانی کرد و افزود: مدیران پیشــین برای ذوب آهن گام های 
خوبی برداشــتند و با توجه به رویکرد و نگاه مدیریت جدید، 
چشــم انداز و افق های روشــنی برای حل ریشــه ای مسائل و 

مشکالت در ذوب آهن اصفهان وجود دارد.
وی، سطح همکاری و تعامالت ذوب آهن با وزارت صمت 
را بسیار مناســب ارزیابی کرد و گفت: ذوب آهن با این سطح 
همکاری و برنامه هایی که برای ســال ١4۰١ و سال های آتی 
تدوین کرده، در چشم انداز ۵ ســاله به اهداف مورد نظر خود 
خواهد رســید، ضمن این که با رویکرد جدید، برای تعامالت 
ذوب آهن با وزارت صمت، دورنمای امیدبخشی را می توان برای 

این شرکت متصور بود.
شایان ذکر است؛ با توجه به سفر احتمالی ریاست جمهوری 
و هیأت دولت به اســتان اصفهان و تاکید مقامات عالی استان 
و وزارتخانه  های کار و صمت برای هماهنگی هرچه بیشــتر با 
ارکان فعال عرصه های معدن، صنعت و عرضه کاال ، این نشست 

برگزار گردید.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:
نحوه اختصاص مواد اولیه، بهره وری شرکت های فوالدی را تحت شعاع قرار می دهد

کرمانشــاه - به منظور صرفه جویی در مصرف گاز 
طبیعی ودر راستای کمک به اقتصاد خانواده ها در سال 
١4۰۰ تعداد ٣9١ واحد موتورخانه بخش خانگی در استان 
کرمانشاه بهینه سازی شد که زمینه صرفه جویی ١۰ درصد 
در مصرف گاز طبیعی جهت مشترکین مذکور فراهم شده 
است. سیروس شهبازی مدیر عامل گاز استان، بیان داشت: 
در راستای سیاست های شرکت ملی گاز به منظور صرفه 
جویی در مصرف گاز طبیعی، شرکت گازاستان کرمانشاه 
در مرحله اول اقدام به شناســایی و ثبــت نام از تمامی 
مشــترکین خانگی که دارای سیستم موتورخانه هستند 
کرده که تاکنون از ۸26 واحد دارای سیســتم موتورخانه 
در بخــش خانگی تعداد 64٣ واحد ثبــت نام کرده اند و 
باتوجه به تعداد واحد بهینه ســازی شده درسال ١4۰۰ 
نسبت به برنامه پیش بینی شده رشد١٣۰درصدی داشته 
است. وی افزود: باتوجه به برنامه ریزی بعمل آمده پیش 
بینی می شودتمامی واحدهایی که ثبت نام کرده اند درسال 
جاری موتور خانه های آنها بهینه سازی شود،الزم به ذکر 
است نظر به اینکه تعداد واحدهای موتورخانه در محاسبات 
به ازای هر ۵۰۰ متر مربع زیربنا یک واحد موتورخانه در 
نظرگرفته می شــود می توان گفت تا کنون ۸١٣ واحد 
موتورخانه در بخش خانگی در اســتان کرمانشاه بهینه 
سازی شده است. مدیرعامل گازاستان کرمانشاه درپایان 
یــادآوری کرد: قابل توجه اینکه در بحث بهینه ســازی 
موتورخانه بمنظور صرفه جویی وکمک به اقتصاد خانواده 
ها بصورت رایگان سه کار عمده در واحدهای موتورخانه 
ازجمله عایق بندی موتورخانه ها،تنظیم دمای مشــعل 

وهمچنین نصب رسوب گیر انجام می گیرد.

بهینه سازی 391 موتورخانه بخش خانگی 
در استان کرمانشاه در سال 1400


