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آوار  روند  پوراز  بازدید سردار شاهوار 
برداری متروپل

امــروز ســاعت ۹ صبــح پنجــم خردادماه 
آوار  پیشــرفت  از  شــاهوارپور  ســردار 
 بــرداری  بــرج متروپــل آبــادان بازدیــد کرد.

 مهمترین گــزاره هایی که در گزارش به فرمانده 
ســپاه پاســداران انقاب اســامی خوزســتان 
داده شــده ، آمار ۲۴ کشــته ، محبوس شــدن 
بیش از بیســت نفــر در زیر زمین بــرج متروپل 
و ۱۲ کشــته که فعا دسترســی به آنها به علت 
 متزلــزل بــودن طبقــات فوقانی امــکان ندارد 
به نقــل از بعضــی از خانواده ها تــا دیروز ظهر 
بعضی از محبوسین که در زیر آوارهستند، ارتباط 
تلفنی با خانواده های خود داشــتند و به احتمال 
زیــاد هم اکنــون بعلت اتمام شــارژ تلفن همراه 
 آنها هیچ خبــری از وضعیت آنها وجــود ندارد .

بــه گفته یکــی از امداد گران حالت ســاختمان 
متروپل و ســازه های مجاور آن بســیار متزلزل 
و ناپایــدار اســت بــه گونــه ای کــه هرگونــه 
آوار بــرداری جــان بســیاری از امــداد گران و 
 محبوســین را در خطر حتمی قــرار خواهد داد.

 وی از نبــودن تجهیزات تخصصــی و کابرانی که 
بتواننــد به پیشــرفت ســریع کار کمــک کنند 
گایــه داشــت و افزود: عــدم مدیریــت واحد 
بــرای هماهنگی کلیــه واحد های مســتقر در 
 میــدان عملیــات بخوبی مشــاهده می شــود.

تاورکریــن  جرثقیــل  ارتبــاط  همیــن  در 
شــرکت پاالیشــگاه آبــادان برای تســهیل در 
 آوار بــرداری وارد منطقــه عملیاتــی گردیــد.

اســتاندار خوزســتان بــا حضــور در میــدان 
عملیــات گفت: بــه گــروه تحقیــق و تفحص 
واقعــه متروپل به منظــور جلوگیــری از تکرار 
چنین حوادثی دســتور داده شــده که تمام سازه 
 های بلند مرتبه آبادان مورد بررســی قرار بگیرد.

صــادق خلیلیــان افزود: اگــر در ایــن تحقیق 
ثابت شــود اســتحکام بناهایی فاقد استاندارد ها 
 قانونــی هســتند تخلیه و تخریب خواهند شــد.

 رئیس ســازمان مهندسی آبادان در این خصوص 
تصریح کرد. پروانه ساخت برج های دوقلوی متروپل 
در تاریخ ۴ مرداد ۹۶ ازسوی شهرداری منطقه یک 
آبادان خارج از روال و اصول و بدون اطاع سازمان 
 نظام مهندسی ساختمان آبادان صادر شده است.

بهرام بری افزود: آخرین اخطار جلوگیری از ادامه 
کار در متروپل فرودین ماه به شــهرداری آبادان و 
رونوشــت آن به تمامی مسئوالن در آبادان ارسال 

شده بود .  سیدغدیر رمضانی
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به گزارش خبرنگار حوزه... روز گذشــته چهارم خرداد ماه به 
مناسب روز دزفول، همایشی در راستای بزرگداشت این روز بزرگ 
که نماد مقاومت و ایستادگی مردم است در باغ موزه دفاع مقدس 
با حضور جمعی از مســئوالن لشکری و کشــوری برگزار شد.در 
ابتدای این مراســم، سید احمد آوایی نماینده دزفول در مجلس 
شورای اسامی و اولین فرمانده سپاه دزفول در حاشیه همایش ۴ 
خرداد با بیان اینکه در زمان جنگ، بنده ســپاه دزفول را تشکیل 
دادم و در شهر دزفول قبل از شروع جنگ عوامل عراق در اطراف 
این شــهر فعالیت هایی داشتند و شــاهد واردات اسلحه، انفجار 
خودرو های عراقی در شهر و ... بودیم اظهار کرد: مردم دزفول به 
صورت طبیعی مبارزاتی با دشمن داشتند و به جهت دفاع از نظام 
و انقاب با این دسته از دشمنان برخورد می کردند.وی بیان کرد: 
در دوران دفاع مقدس مردم دزفول اقدام به تخلیه شهر نکردند و 
زمان ورود رزمندگان به داخل این شــهر، پویایی و جریان خوبی 
وجود داشــت. شــهروندان دزفولی جدا از حضور در خط مقدم 
جبهه، پذیــرای رزمندگان هم بودند و ایســتگاه های صلواتی را 
داشتیم و شهروندان امکانات خود را در اختیار رزمندگان گذاشته 
بودند.نماینده دزفول در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در 
دوران دفاع مقدس حداکثر جمعیــت دزفول ۱۲۰ هزار نفر بود 
گفت: دزفول در دوران جنگ لشگر ولیعصر را با بیش از ۱۲ هزار 
رزمنده داشت و هنگام برخورد موشک به شهر نیز، شهروندان به 
سرعت کارهای امدادی انجام می دادند. همچنین دزفول در دوران 
جنگ ۳ بار تخریب شد و دوباره آن را ساختند.وی ادامه داد: مردم 
نسبت به ساخت شهر بعد از جنگ صبر نمی کردند و همان دوران 
دفاع مقدس اقدام به ســاخت شهر می کردند و بعد از جنگ که 
وارد دزفول شدیم، عائمی از جنگ  در این شهر وجود نداشت و 
مردم شهر خود را ساخته بودند. آوایی به اشاره به وضعیت امروز 
دزفول گفت: دزفول به خاطر ورود جنگ تحمیلی از قافله توسعه 
عقب ماند و متاســفانه پرونده بازســازی دزفول زود بسته شد و 
بسیاری از زیرساخت ها در دوران جنگ تخریب شده بود.نماینده 
دزفول در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در حال حاضر به 
همت مردم و دولت، دزفول در حال توســعه است و انتظار داریم 
دولت ها به این شهر نگاه ویژه داشته باشند گفت: در دزفول یک 
بار هم شــهر در دوران جنگ تخلیه نشــد و می توان گفت فرد 
دزفولــی نداریم که جبهه نرفته باشــد.وی گفت: در حال حاضر 
وضعیت اشــتغال در دزفول خوب نیست و بیکاری در این شهر 
بیداد می کند، اما تاش داریم که مشــکات موجود در ســد راه 
کارآفرین ها برداشته شود.آوایی با بیان اینکه زمانی جوانان دزفول 

اقدام به برداشــت مین های جنگی می کردنــد و حاال باید دولت 
مین ها را از مقابل کارآفرینان بردارد گفت: قوانین دست و پا گیر 
برای ســرمایه گذاری در این شهر، از جمله مین های مقابل افراد 
اســت و از دولت انتظار رفع این مشــکات را داریم در ادامه این 
همایش غامحســین رضوانی نماینده تهران در مجلس شورای 
اسامی نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و در حاشیه مراسم در 
پاسخ به سوالی مبنی بر رفع مشکات آب دزفول اظهار کرد: آب 
شهرستان ها از جمله شهرستان دزفول در قالب بودجه آب وزارت 
نیرو یا در مواردی که با وزارت کشاورزی مرتبط شود، رسیدگی و 
تصویب می شــود، بنابر این به عنوان طرح مستقل نه فقط برای 
دزفول، بلکه برای تمامی شهرســتان ها مجلــس به این صورت 
رسیدگی نمی کند.وی ادامه داد: در قالب بودجه های عمرانی ملی 
یا بودجه های عمرانی اســتانی از جمله برای شهرســتان دزفول، 
موضوع پیش بینی می شــود.رضوانی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
بهبود وضعیت اشتغال شهروندان دزفولی گفت: ما در قالب تبصره 
۱۸ بودجه ۱۴۰۱ برای اشتغال زایی مواردی را از جمله تسهیات 
بانک ها برای اشتغال زایی پیش بینی کرده ایم که پرداخت کنند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسامی ادامه داد: بنابر این بسته 
به اینکه کدام دستگاه در کدام شهرستان بهتر بتواند از این امکان 
استفاده کند، می توان در زمینه اشتغال زایی از این موارد استفاده 

جزو  مــوارد  ایــن  کرد. 
اســت،  مجریان  وظایف 
البته ظرفیت قانونی برای 
این  از  بتواننــد  اینکــه 
امکانات استفاده کنند هم 
فراهم است.پس از شروع 
این مراسم، سردار فدوی 
سپاه  فرمانده  جانشــین 
پاسداران انقاب اسامی 
با اشاره به نامگذاری روز 
۴ خرداد به نام روز صبر و 
مقاومت و پایداری و روز 
در  دزفول گفت: خداوند 

قران فرموده دو حزب خدا و شــیطان وجود دارد و من خدا اراده 
کرده ام که وعده ام برای جبهه حق محقق شود. وی با بیان اینکه 
چون انقاب ریشه در جبهه حق است شکست برای آن مفهومی 
ندارد افزود: در طول ۴۳ ســال این قاعده برقرار بوده و مسلم شد 
که انقاب اســامی ریشــه در اهل بیــت دارد و خداند روزی و 
پیــروزی را از جایی که ذهن ها خطور نمی کرده نصیب بندگان 
میکند.سردار فدوی با اشــاره به واقعه تاریخی جنگ احد گفت: 
مســلمانان دستور خدا و پیغمبر را در این جنگ گوش نکردند و 
شکســت خوردند.وی ضمن گرامیداشــت روز دزفول و مقاومت 
اظهار داشــت: یکی از شــهرهای بارز که وعده خدا در آن تحقق 
یافت دزفول بود.جانشــین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی با بیان اینکه در ۴۳ سال پس از پیروزی انقاب دشمن 
همه نوع جنگی با کشورمان داشت و فقط جنگ سرد نبود ادامه 
داد: وقتی فهمیدند از طریق جنگ سخت پیروزی نمی شوند رو 
به جنگهای دیگر آوردند. هرچند عامل دنیایی در جبهه حق نمره 
بیــش تری دارد ولی نتیجه آن ۱۸۰ درجه برعکس اســت و هر 

جبهه ای علیه جمهوری اســامی ایران اقدام کرد، به حول و قوه 
الهی شکست خورد و جبهه باطل حتی یک پیروزی نداشته است.

وی افــزود: همچنین جبهه باطــل از پس دلداده های جمهوری 
اسامی همانند یمن،لبنان و عراق نیز برنیامد. در جنگ تحمیلی 
اعتــراف کردند که در نوک حمله احمقی به نام صدام بود اما ۸۷ 
کشور نیز گفتند پشت او بودند.ســردار فدوی با اشاره به ۲۶۰۰ 
شــهید دزفول اظهار کرد: کار سخت یعنی جنگ ۸ ساله ایران، 
یعنی جنگ یمن، یعنی اینکه بدانیم که جانمان در خطر است اما 
وعــده خدا را فراموش نکنیم.ســردار فدوی با اشــاره به اعتراف 
دشمن که عنوان کرده در شدیدترین جنگ با ایران هستیم پای 
این جنگ هم باید به مثابه پیروزی همینطوری عمل کنیم سردار 
فدوی با انتقاد از سیاســتهای اقتصادی نظام سرمایه داری گفت: 
در بعضی مواقع کســانی که مسئول بودند بعد از جنگ گفتند با 
دستورات اقتصادی سرمایه داری و غرب مشکات را حل کنیم و 
این جز عجایب اســت. وی با بیان اینکه این یعنی خدایا در امور 
اقتصادی ما را به خودمان واگذار کن اظهار داشت: آنجایی که به 
دســتورات خدا عمل کردیم پیروز بودیم.سردار فدوی با اشاره به 
اعترافــات رئیــس جمهور اســبق آمریکا گفــت: اوباما گفت ما 
میخواســتیم رژیم سوریه نباشــد ولی نتوانســتیم چون ایران 
نخواســت. این اعتراف دشمن برای چیست؟ برای اینکه در توان 
نظامی بیشــتر بودیم؟ نه. وی با اشاره به 
برگزاری نمایشــگاه رزمنــدگان یمن که 
مربوط به پهپاد و موشــک بود گفت: این 
توانمندی ها در دوران جنگ بخاطر وعده 
خداست.وی کشته های جنگ را غیر قابل 
مقایســه عنوان کرد و با بیان اینکه ۶۰۰ 
هزار نفر گور دسته جمعی در عراق بود و 
فقط یکی از آنها ۵۰ هزار بود گفت: اینها 
نتیجه وعده خدا و پیروزی بر دشمن است.

ســردار فدوی افزود: حتی یک شهید نیز 
زیاد است و باید برای درک بهتر بروی در 
درون خانه شهید تا آن را درک کرد.سردار 
فدوی با بیان اینکه انتقال نسلی به بهترین 
وجه ممکن صورت گرفته و فقط مربوط به دهه شــصت نیست 
افزود: در روزهای اوج دفاع از حرم اصلی ترین دغدغه این بود که 
می گفتند چرا مارا سوریه میبرید. اینها جوانان دهه هفتاد بودند. 
وی افزود: این ها عظمت اســت و انشــااهلل به برکت خون شهدا 
انقاب به دست صاحب اصلی خود برسد.مدیر عامل بنیاد چهارم 
خرداد مطرح کرد؛بعد از ســخنان ســردار فدوی، سردار کلونی 
دزفولی مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد درباره جزئیات این همایش 
اظهار کرد: به مناســبت گرامیداشــت چهارم خــرداد روز ملی 
مقاومت و پایداری و روز دزفول همایشی را برگزار کردیم و ما هر 
سال در چنین روزی برای اینکه مقاومت، ایثار، از خود گذشتگی 
و... مردم دزفول از نظرها فراموش نشــود، این نوع مراســم ها را 
برگزار می کنیم.وی با بیان اینکه برای گسترش و توسعه فرهنگ 
مقاومت و پایداری، زنده نگهداشتن این ایام امری بسیار ضروری 
است افزود: اگر این مراسم ها نباشد و این گرامیداشت ها تشکیل 
نشــود، نســل امروز و آینده نمی دانند چه بر ملت ایران گذشته 
است.سردار دزفولی با اشاره به اینکه مردم دزفول در دوران دفاع 

مقدس شــهر خود را خالی نکردند و دشــمن ناامید و ناکام شد 
گفت: ما بنا داریم فرزندان ما در نســل های آینده این روزها را در 
ذهن خود به یاد داشته باشند و بتوانیم فرهنگ ایثار و شهادت را 
حفظ کنیم.مدیر عامل بنیاد چهارم خرداد بیان کرد: ما امســال 
جهش خوبی در برنامه ریزی روز دزفول داشــتیم و در ســنوات 
گذشته ۳ محصول فرهنگی تولید می شد، اما امسال این عدد به 
۲۸ مورد رسیده است و گروه سرود ما تا امروز در ۵ نقطه تهران 
برنامــه اجرا کرده اســت.وی ادامه داد: امید داریــم بتوانیم این 
موضوع را در طول سال استمرار دهیم و فقط متکی به یک هفته 
نباشــیم.در حاشیه مراسم خادم علیزاده دبیر همایش روز چهارم 
خرداد نیز درباره جزئیات این مراســم اظهار کرد: هر ساله جمع 
خدومی از دزفول دور هم جمع می شوند و در خصوص روز چهارم 
خرداد برنامه هایی را در کشور اجرایی می کنند تا نشان دهند که 
با مقاومت و ایســتادگی می توان حق خود را گرفت.وی افزود: در 
دوران دفاع مقدس یک سانت از کشور ما تصاحب نشد و ما ثابت 
کردیم که مزدوران، کران بین الملل، کوران منفور و... نتوانستند 
مقاومت مردم ایران را برهم بشکنند.علیزاده با بیان اینکه ۲۰ سال 
اســت که این روز را گرامی می داریم گفت: در ۵ شــهر دزفول، 
تهران، مشــهد، قم و اهواز هر ساله روز چهارم خرداد را با همت 
مردم دزفول گرامی می داریم و امسال جهش بیشتری در زمینه 
رسانه ای داشتیم.دبیر همایش روز چهارم خرداد بیان کرد: در این 
ایام رسانه نقش موثری داشت و اصحاب رسانه حرف دل مردم را 
در این ایام منتشر کردند.در ادامه عبدالمجید مقامی استاد درس 
خــارج فقه و نائب رئیس مجمع عمومی جامع مدرســین درباره 
همایش روز خرداد اظهار کــرد: امروز به دعوت مدیرعامل بنیاد 
چهارم خرداد در همایش شــرکت کردیم و برنامه بسیار فاخری 
راجب چهارم خرداد برگزار شد . دزفول شهری است که نمونه آن 
را کمتر در این دوران داریم و مردم دزفول در اوج تدین، به خاطر 
اسام و نظام اسامی موشک باران های صدام را تحمل می کردند 
و اقدام به تخلیه شهر نکردند. وی گفت: دزفولی ها مقاومت خوبی 
داشتند و در حال حاضر میبینیم که انقاب اسامی ما به برکت 
شــهرهایی مثل دزفول که مقاومت عالی داشــتند، در اوج عزت 
مانده و امروز میبینیم که آمریکا دچار مشــکات فراوانی است و 

تمدن غرب به واسطه همین مقاومت ما رو به زوال است.

 در همایش روز دزفول چه گذشت؟/ دزفول؛ شهری با مقاومت باال در دوران دفاع مقدس 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
احتراما بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت 
ســیم وکابل داورزن با شــماره ثبت 4288وشناسه 
ملی14008380820دعــوت بــه عمــل مــی آیددر 
مجمــع عمومی عادی بــه طور فوق العــاده که در روز 
دوشــنبه1401/03/16رأس ســاعت 10صبح در 
محــل کارخانه ســیم وکابل روناک داورزن تشــکیل 

میگردد حضور به هم رسانند.
موضوع جلسه:

1-انتخاب هیئت مدیره و بازرسین
2-ادامــه رونداجرایی و تصمیــم گیری در مورد 

راه اندازی کارخانه
منیره بینقی-مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

آگهی مزایده
اداره تصفیــه امور ورشکســتگی اســتان مازندران بــه قائم مقامی از ورشکســته 
آقــای حســین کاظم خانــی در نظر دارد نســبت به فروش حــق انتفاع عرصــه و اعیان و 
ماشــین آالت، تجهیزات و تاسیســات محل شرکت ورشکســته مذکور به نشانی ساری - 
جــاده گهرباران-طبقده-شــهرک صنعتی گهربــاران را از طریق مزایده و با شــرایط ذیل 
در تاریــخ 1401/04/09 روز پنج شــنبه ســاعت 10 صبح در محــل 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:

عرصــه : قطعــه زمینــی با بنای احداثــی به شــماره 22/1 از قطعــات ناحیه صنعتی 
گهربــاران به مســاحت 3800 متر مربع ) با حدود اربعه شــماالً بطــول 114 متر به قطعه 
شماره23 ، شرقاً بطول 37 متر به نهرآب ، جنوباً بطول 98/5 متر به قطعه شماره 22/2 
و غرباً بطول 35 متر به جاده داخل شــهرک ( که طی قرارداد به آقای حســین کاظم خانی 

واگذار گردید.
اعیانی : اعیانی مجموعه شــامل ســوله ، انباری ،اتاقک نگهبانی و دیوار پیرامونی با 

مشخصات ذیل می باشد:
ســوله: ســوله ای فلزی به مســاحت تقریبی 852 متــر مربع )  به ابعــاد 20،42 × 
20،20 متر و ارتفاع تاج حدود 9 متر ( که در قســمت انتهایی با ایجاد بالکنی به مساحت 
تقریبــی 100 متر مربع با اســکلت فلزی و ســقف بتنی جهت ایجاد بخــش اداری اقدام 
گردید. بخش باالیی ، شــامل ســه اتاق که یکی از اتاق ها دارای آشــپزخانه ای با کابینت 

MDF  و سرویس بهداشتی میباشد .
دیگر مشــخصات اداری عبارتند از : از کف ســرامیک ، دیوار ســفید کاری ، ســقف 
کاذب کمپارس ، پنجره ها آلومینیومی و همچنین راه پله فلزی با کف پله از سنگ گرانیت 
، در بخش همکفی )زیر قســمت بالکن ( یک اتاق به مســاحت تقریبی 40 متر مربع با کف  
ســرامیک و بدنه تا ارتفاع حدود یک متر ســرامیک و الباقی شیشــه بندی ) سمت داخل 
ســوله ( به همراه یک درب شیشــه ای می باشد . دیگر مشخصات سوله : اسکلت فلزی ، 
دیوار ســیمانکاری ، کف بتنی ، پوشش ســقف از ورق موجدار آزبستی ، پنجره ها فلزی ، 
دارای دو درب بزرگ فلزی برای تردد خودرو های ســنگین و در شرق و غرب و یک درب 

رو فلزی ضلع جنوبی.
انباری : در ضلع شــمالی دیوار ســوله یک اتاقک به مساحت حدود 15 متر مربع به 
عنوان انبار مواد اولیه با مصالح بنایی )بلوک( و سقف از ورق موجدار آزبستی احداث بنا 

گردیدکه با یک درب به سوله راه دارد.
نگهبانی : یک بنا در نزدیک درب ورودی با مصالح بنایی به مساحت تقریبیب 10 متر 

مربع بعنوان نگهبانی با پیشرفت حدود 40 درصد احداث گردید.
حریم پیرامونی : حریم زمین در ســه ضلع به صورت دیوار بلوکی تا ارتفاع حدود 2 
متر و ســمت گذر بصورت ترکیبی از سنگ مالون و نرده فلزی و همچنین یک درب بزرگ 

) نرده فلزی ( محصور گردید.
محوطــه ســازی : برای حدود دو هزار متر مربع از محوطه با ســنگ شکســته اقدام 
به محوطه ســازی گردید. قدمت بنا 14 ســال می باشــد و ملــک دارای امتیاز آب و برق 

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

یک دســتگاه تزریق پالســتیک هایتا ســینگر مــدل htw3200 با قدرت   -1
3200km و t 12.5 و s.n080102  ســاخت ایران ســال 2008 شــرکت خورشید و دریای 

شرق دارای تابلو کنترلی و فاقد کابل کشی 
یک دستگاه آسیاب مواد ساخت ایران فاقد الکترو موتور و تابلوبرق  -2

یک دســتگاه اره نواری )فلکه( ساخت ایران شرکت ماشین سازی ممتاز   -3
تبریز 600m.m  فاقد الکترو موتور و کابل 

یک دســتگاه اکسترودر پالستیک جهت ساخت لوله فاضالب شامل بخش   -4
های از جمله قیف تغذیه و گرمکن و ســیلندر مارپیچ و صفحه ثابت و متحرک گیره دارای 
تابلوی کنترلی و قدرت و داریو aprostar  و فاقد الکترو موتور و کابل کشی و سیم کشی 

وشیر برقی  ساخت ایران 
دو دســتگاه وان خنک کننده محصول خروجی از اکسترود نصب شده بر   -5
روی استراگچر فلزی و باپمپ و لوله کشی های مربوطه و دارای تابلو برق فاقد سیم کشی 

و کابل 
یک دســتگاه کشــنده یا Haul off ،کشیدن لوله های در حال تولید فاقد   -6

الکترو موتور و کابل 
یک دستگاه اره لوله بری دارای 2 جک پنوماتیکی و استراکچر فلزی فاقد   -7

الکترو موتور و کابل و شیر های پنوماتیکی 

دو دستگاه سوکت زن لوله فاقد شیر های پنوماتیکی و تابلو برق   -8
یک دستگاه سوکت زن اتصاالت دارای الکترو موتور و جک پرس و فاقد   -9

قطعات برقی در تابلوی برق و سیم کابل
یک دستگاه کف تراش لوله فاقد الکترو موتور و کابل و تابلو برق  -10

یک دستگاه وکیوم مواد   -11
یک دســتگاه تابلو برق اصلی ورودی شــرکت تک سلول دو درب با کلید   -12

 100A 400  و پنج کلید اتوماتیکA اتوماتیک
یک دستگاه مخزن ذخیره روغن 1000 لیتری با چهار پایه مربوطه   -13

یازده دســت کامل قالب شــمال ) 1- قالب زانوی 45  جهت لوله ســایز   -14
110 و 125 و 160  هر کدام یک عدد و سالم 2- قابل زانوی 90 استاندارد جهت لوله 
ســایز 110 و 125  هرکدام یک عدد و ســالم 3- قالب زانــوی 90 پایه بلند جهت لوله 
سایز 110 و  125 و 160  هر کدام یک عدد و سالم 4- قالب سه راهی جهت لوله سایز 

110 و 125 و 160 هرکدام یک عدد و سالم(
یک عدد قالب در پوش فاضالب   -15

یک عدد کپسول آتش نشانی 50kg  پودر خشک چرخدار   -16
یک دســتگاه پایــه جرثقیل وینچی کارگاهی ســاخته شــده از تیر آهن و   -17

قوطی به رنگ آبی 
یک عدد چهار پایه فلزی بصورت قفســه 3 طبقه بطول 3 متر و ارتفاع 4   -18

متر از قوطی به رنگ آبی 
یک عدد میز کار فلزی تک کشو از قوطی و ورق در 2 طبقه با رنگ طوسی   -19
ســه دســتگاه تابلو برق در ابعــاد کوچک دارای تجهیــزات برقی از جمله   -20

کنتاکتور و ترمینال و فیوز و ماژول های قابل برنامه ریزی 
یک عدد یخچال آزمایش با کارکرد باالی 10 سال   -21

دوازده دستگاه روشنایی داخل سالن شامل چراغ های کارگروهی با المپ   -22
گازی و کابل کشی مربوطه 

دو دســتگاه چیلــر مدل 200A SMANI  ســه فاز ســاخت چیــن دارای   -23
کمپرسور و فن و برد کنترلی و فاقد لوله کشی مسی و تابلوی برق و کابل و سایر ملزومات 
یک مجموعه کامل پســت هوایی شــامل ترانســفور ماتــور 250KVA  و   -24
تابلــوی ســنجش  400A  با تجهیزاتی از جملــه کات اوت و برقگیر و پایــه و ... و دیماند 

200KW  و کابل کشی خروجی تابلو سنجش تا تابلوی داخل سالن
یک حلقه چاه آب با پمپ مربوطه    -25

شرایط شرکت در مزایده:
1. قیمــت پایــه مزایــده  حق انتفــاع عرصــه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی 
دادگســتری 94،910،000،000 ریــال ) نــود و چهــار میلیــارد و نهصــد و ده میلیــون 
ریــال( و قیمــت پایــه مزایده ماشــین آالت و امــوال و تجهیــزات و تاسیســات به مبلغ 
46/405/000/000 ریال )چهل و شش میلیارد و چهار صد و پنج میلیون ریال (  جمعاً 
141/315/000/000 ریال برآورد گردیده است. هزینه مربوط به مزایده )بجز مالیات 
نقل و انتقال و ســایر دیون مورد مزایده که 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 شده 
و بــا ذکر جمله مربوط به مزایده ورشکســتگی آقای حســین کاظم خانی )شــهرک صنعتی 

گهرباران( 
مشــخصات کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز 
پنج شــنبه مورخ 1401/04/09 به اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ساری - 
خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شــماره دو دادگســتری - طبقه اول 
- واحد اول تســلیم نمایند. 4. پیشــنهادات در ســاعت 10 صبح همان روز باز و قرائت 
خواهد شــد و در همان جلســه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی 
اســت که باالتریــن قیمت را پیشــنهاد نمایــد. اداره تصفیه در رد یا قبــول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شرایط 
این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر سه ماه 
پــس از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حســاب اداره تصفیه 
واریز  نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی 
خواهــد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعــد 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 شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می 
گردد. 7. مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند از جمله شهرداری، 

اداره ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشد.
امین فالح

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160312004000265 مورخه 1401/01/21 موضوع 
کالســه 1400114412004000185 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقای جلیل محمد شــیرمحمدلی 
فرزنــد پیرجــان بشــماره شناســنامه 18855 و شــماره ملــی 2030187951 در 
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 221.10 مترمربع جدا شده از 
پالک شماره 4169 فرعی از 1- اصلی واقع درگنبدکاووس گدم آباد روبروی کارخانه 
ماکارانی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواسطه از تاره گل گوکی 
راد. لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8386 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/02/22 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/03/05
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  140160329012001200    - 1401/3/2  هیات اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی خانــم زهرا چهار باشــلو شناســنامه شــماره 4 کد ملــی4609609657 
صادره از گرمســار فرزند غریب در شــش دانگ یک قطعه زمین محصور با اطاقک  
به مســاحت386.45 مترمربع از بالک شــماره 57 اصلی قطعه 150 تفکیکی واقع 
در روســتای شــه ســفید حوزه ثبت ملک گرمســار خریداری مع الواسطه از قریب 
چهارپاشــلو محرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 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 تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی 1323124

تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/5
 تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/21

حسین چلوئی 
رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای احمد قاســمی نماینده بانک کشــاورزی گرمسار به اســتناد معرفی نامه وارده 
1707/1401مــورخ 02/03/1401و2بــرگ استشــهاد محلی که به امضای شــهود به 
گواهی دفترخانه شــماره 8 گرمســار رسیده مدعی می باشد سند مالکیت 81 سهم مشاع 
از 356 ســهم ششــدانگ  پالک405/49   واقع در بخش قریه محمد آباد گرمسار مورد 
ثبــت __ جلــد 350 صفحــه 10 به علت جابجایی مفقود و مالک درخواســت صدور ســند 
مالکیت المثنی را نموده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 120 آئینامه قانون ثبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اسناد مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به 
ضمیمه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی 
قــرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن واخواهــی و در صورت اعتراض 

اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 
شد شماره چاپی سند 952220

 حسین چلوئی 
سرپرست ثبت و اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی مفقودی 
ســند مالکیت برگ ســبز خودرو کشاورزی تراکتور سیســتم ITM تیپ 4-475*4 
رنــگ قرمز-روغنــی مــدل 1395 شــماره موتور MT4A2W4502D و شــماره شاســی 
N3HKTAD2CGER12643 پالک ایران 59-432 ک 26 متعلق به محمد رضا شــاعری 

به شماره ملی 4869399253 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
**************************************************

برگ ســبز خودرو ســواری MVM مدل 1391 به رنگ ابی متالیک به شماره موتور 
MVM472FGA028040 و شماره شاسی NATEBAFB0A1007869 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد. ساری
**************************************************

کارت ســبز خودرو ســواری پژو PARS XU7 مدل 1400 رنگ خاکســتری متالیک 
شــماره موتور 124K1531028 شماره شاســی NAAN01CE5MK060782 شماره پالک 
ایــران92-889ب76 به نام حمیدرضا خلیل ارجمندی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

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

پروانه تردد یک دستگاه خودروی سواری سیستم هیوندای تیپ سوناتا مدل 2014 
به شماره موتور : L4KAAA627077 و شماره شاسی KMHEC41MBDA255414   به 
رنگ  نقره ای روشــن  و شماره پالک 33- 34511 به نام مسعود چراخ مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد آبادان
**************************************************

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب محبوبه قرشــی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 
423 صادره از جیرفت در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی و اصالح گل و گیاهان 
زینتی صادره از واحد دانشــگاهی جیرفت با شــماره 1755- 93/9/17 مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار میباشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد 
اســالمی واحد جیرفت به نشانی جیرفت. میدان دانشــگاه - دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

جیرفت ارسال نماید. )کرمان(- نوبت دوم 
**************************************************

برگ ســبز خودرو ســواری تویوتا کرســیدا به رنگ نقره ای متالیک مدل 1991 به 
شــماره پالک 517ج19 ایران 45 به شماره موتور 3088523 و شماره شاسی022854 
بنــام ناصر تهامی پور زرندی با کد ملی 3090690586 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد)کرمان(

شاهرود- ریاست ســازمان تبلیغات اسامی استان ســمنان بر توجه 
رســانه ها به زیرســاخت های حاکمیتــی و اجتماعی تاکیــد کرد و گفت: 
بودجه ســازمان تبلیغات اسامی بسیار کم اســت و با توجه به مسئولیت 

آن باید حمایت شود.
شاهرود-خبرنگارسیاســت روز- علیرضا رحیمیان حجت االسام عباس 
عبداللهــی در دیدار با اعضــای انجمن خبرنــگاران و روزنامه نگاران مهر 
و بسیج رســانه شهرستان شــاهرود در سالن جلســات اداره کل سازمان 
تبلیغات اســامی اســتان ســمنان در این شهرستان، با اشــاره به اینکه 
ماموریت ســازمان تبلیغات اسامی، تبلیغات اســامی است، اظهار کرد: 
این ســازمان همســو با خبررسانی و اطاع رســانی و توجه به رسانه های 

مکتوب و دیجیتال فعالیت دارد.
او با اشــاره به اینکه در مدیریت جدید ســازمان تبلیغات اسامی در 
راستای تعامل و ارتباط همدالنه و دو سویه بین مجموعه سازمان تبلیغات 
و رسانه ها در سطح استان و شهرستان مورد توجه است، گفت: این استان 

و شهرســتان اصالت تاریخی و تمدنی دارد و در کشور نمونه است.
ریاست ســازمان تبلیغات اسامی استان ســمنان، با انتقاد از بودجه 
کم این ســازمان با توجه بــه وظیفه آن، ادامه داد: چهــار درصد بودجه 
کشــور فرهنگی اســت که در تخصیص آن، این سازمان در رتبه های آخر 

قرار دارد.
او با اشــاره به اینکه نمایندگی این ســازمان در شهر آرادان، بسطام و 
بیارجمند فعال شــده است، اضافه کرد: تنها نهاد عمومی حوزوی کشور و 

پیشــانی نماد روحانیت به حاکمیت سازمان تبلیغات اسامی است.
عبداللهی با اشــاره به اهمیت حوزه تبلیغ و رسانه به روش های نوین، 
گفت: در آینده نزدیک شــورای فعالین رســانه ای در سطح استان تشکیل 
می شــود تا با معاونت رســانه ای سازمان در راســتای تعامل و همکاری و 

کنند. فعالیت  نظر  تبادل 
او با انتقاد از عدم تعامات دســتگاه های اجرایی در راســتای حرکت 
در مســیر تبلیغات اســامی، خواستار تعامل بیشتر دســتگاه هایی، چون 
شــهرداری ها با این سازمان در راستای تبلیغ در جامعه و تخصیص بودجه 

تولید محتوا شد. برای  فرهنگی 
رئیس ســازمان تبلیغات اســامی اســتان ســمنان با تاکید بر اینکه 
باید به زیرســاخت های حاکمیتی و اجتماعــی توجه ویژه کرد، گفت: باید 
نخبگان در این مســیر حرکت و رســانه ها در این مســیر اهمیت دارند و 
باید تاش کرد به چشــم انداز فرهنگی در جامعه توجه داشــت و مطالبه 

نمود. گری 
در این نشســت شــرکت کنندگان به بیان دیدگاه هــا و نظرات خود 
پرداخته و خواستار تعامل بیشتر این سازمان با رسانه ها در راستای تحقق 

اسامی شدند فرهنگ 

توجه رسانه ها به زیرساخت های حاکمیتی و اجتماعی/حمایت بودجه ای از سازمان تبلیغات اسالمی

در همایش روز دزفول چه گذشت؟ 
دزفول؛ شهری با مقاومت باال در دوران دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار ما


