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آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160306271000201 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه عابدینی فرزند 
علی در ششــدانگ اعیان یک باب انباری به  مساحت 
500  متر مربع قســمتی از پــالک 153 اصلی بخش 
9 واقــع در جاده ســیمان شــهید کشــمیری 4 قائم 
2/1 انتهای کوچه سمت راست اعیان متعلق به خود 
متقاضــی و عرصــه  متعلق بــه موقوفه میــرزا جعفر 
ســروقدی 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 انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 660
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22

بشــیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهی فقدان سندمالکیت
54۸32مــورخ  شــماره  برابروکالتنامــه  کــی  گیــوه  علیرضــا  آقــای 
1401/1/27 دفتر94کــرج ازطــرف مالک آقای محمدرضــا فرخی ضمن 
تســلیم دوبرگ استشــهادیه تصدیق شــده اعالم نموده اســت که ســند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه  آپارتمان مسکونی واقع درطبقه سوم  قطعه 
ســوم تفکیکی بمســاحت 144/90 مترمربع بشماره پالک ۸269فرعی از 
153اصلی مفروز ومجزی شــده از پالک 1724فرعی ازاصلی مذکورواقع 
دراراضــی حوزه شهرســتان کرج بنــام متقاضی ثبت وسندبشــماره چاپی 
140010331009036041صادر  بشماره  902991ودفترالکترونیکی 
وسالمت شــد که ســند مالکیت بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده است 
لذا تقاضای صدورســند مالیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به اســناد 
تبصــره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی 
میشــودتاچنانچه کســی مدعی وجودســندمالکیت نزدخودویاانجام معامله 
نســبت به ملک مذکور باشدازتاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 
عمــل گردد بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود 
ویا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد ســند مالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .
مسلم مرزآرا

سرپرست اداره اسناد وامالک ناحیه یک کرج 
ازطرف اسمائیل کالنتری

آگهــی موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140160329012001505   - 1401/3/17 هیات اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمود شــجاعی شــماره شناســنامه 1196کد ملی00463579۸1 
صادره تهران فرزند محمد حســین در ششــدانگ یک باب دامداری و زمین متصل 
بــه آن با حقابه مطابق قانون توزیع عادالنه آب به مســاحت 700۸9.10 متر مربع 
از پالک شــماره 7 فرعی از 31 اصلی واقع در چهارقشالق حوزه ثبت ملک گرمسار 
دارای حقــوق ارتفاقــی عبــور کانال آب رســانی و حریم مربوطه از مــورد گزارش 
گواهــی می گردد .دارای حقابه مطابق مقررات قانــون توزیع عادالنه آب خریداری 
مع الواســطه از مالک رســمی آقای علی معتمدی محرز گردیده اســت لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از  اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/22
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/7

شناسه آگهی 1331319
حسین چلوئی-  رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری شاهرود ره آورد 
)سهامی خاص(  ثبت 1۸21

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری شاهرود ره آورد رآس ساعت 21 
روز شــنبه 1401/4/25 در محل اصلی شــرکت  واقع  در  خیابان فردوسی نبش کوچه   

21 مجتمع  شایان طبقه 3 واحد 5  برگزار
 می گردد،لذا از سهامداران محترم تقاضا میشود درجلسه مذبور حضور بهمرسانند. 

دستور جلسه : 
1- استماع گزارش هیات مدیره وبازرس قانوني شرکت .

2- تصویب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به 1400/12/29.
3- تعین تکلیف سود سال 1400.

4- انتخاب اعضاء هیات مدیره برای مدت دوسال.
5-  انتخاب بازرس اصلي وعلي البدل. 

6- انتخاب روزنامه کثیر االنتشارجهت درج آگهی های شرکت . 
7- سایر تصمیماتي که دراختیار مجمع فوق باشد.

           هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
هیئت در حال تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
بدین وسیله از کلیه مالکان و اعضای محترم تعاونی مسکن دعوت به عمل می آورد تا 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که  در روز جمعه، مورخه 1401/04/03  

با دستور زیرتشکیل می شود شرکت نمایند.
دستورجلسه :

- گزارش عملکرد هیات تصفیه و اقدامات صورت گرفته در سال 1400
- گزارش صورت مالی ســال 1400 و تصویب برنامه و بودجه سال 1401 و تعیین 

تکلیف مطالبات جدید 
- ارائه گزارش بازرس 

- انتخاب بازرس و اعضای هیات تصفیه 
یاداوری:   

-هــر یک از مالکان و اعضای محترمــی که امکان حضور ندارند جهت معرفی نماینده 
تام االختیار( وکیل) خود به منظور حضور در جلســه فوق الذکر و اعمال رای باید تا پایان 
روز پنج شنبه تاریخ 1401/04/02به محل دفتر هیئت تصفیه مراجعه تا پس  از احراز 

هویت و تکمیل فرم وکالتنامه، برگه  ورود به جلسه جهت نماینده عضو صادر شود.
- به منظور انســجام و هماهنگــی در برگزاری مجمع، فقط اعضای تعاونی مســکن یا 

نمایندگان قانونی آنان حق شرکت در این مجمع را دارند.  
- در صــورت حضور اکثریت نســبی اعضــا ، مصوبات این مجمــع الزم االجرا بوده و 

غایبان هیچ گونه حق اعتراضی نخواهند داشت
تذکر: رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی الزامی می باشد

* زمان: جمعه، مورخه 1401/04/03  ، ساعت  10  12 - صبح
* مکان:نمازخانه مجتمع مسکونی بوستان

* محل و زمان دریافت و تکمیل فرم وکالتنامه:  مجتمع مســکونی بوســتان، بلوک4 ، 
طبقه همکف، دفتر هیئت تصفیه )عصرها از ساعت 17 الی 19(

 شرکت تعاونی مسکن
 کارکنان دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
)هیات در حال تصفیه به  شماره ثبت 1۸۸1( 

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانــم اعظــم رضایــی فرزند ســبزعلی بــه شــماره ملــی 0439۸56061  بشــرح 
دادخواست به کالسه 000050۸ از این شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده اســت که شادروان محمدکاظم کاظمی فرزند صادق به شماره ملی 0439۸11317 
در تاریــخ 1399/04/21 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته و ورثــه حین الفوت وی 
منحصراســت به :1. خانم اعظم رضایی فرزند ســبزعلی به شماره ملی 0439۸56061  
صادره از دماوند )همســر متوفی(اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی صادر خواهد شد.7401
 امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
شــماره پرونــده:9204010359000153 به موجــب پرونده اجرایی به شــماره 
بایگانی 93000153 له بانک صادرات علیه شــرکت ســبز کلو، شــش دانگ پالک ثبتی  
قطعــه 120 تفکیکــی از 6 فرعــی از پالک هــای تجمیعی یک فرعــی از 116 اصلی و یک 
فرعــی از 117 اصلــی و دو فرعــی از 118 اصلی بخش9 حوزه ثبتی آمل ملکی شــرکت 
غذایی ســبز کلو به آدرس آمل فاز یک شــهرک صنعتی امــام زاده عبداله خیابان الله 2 
قطعــه C12  عزیمــت و از محل مورد نظر بازدید به عمل آوردند . ملک طبق ســند دارای 
عرصه به مســاحت 2334/4 مترمربع می باشــد . حدود ملک شماال به طول 36/85 متر 
به خیابان احداثی شرقا به طول 61/30 متر به قطعه 121 جنوبا به طول 35/90 متر به 
قطعات 130 و 131 غربا به طول 68/75 متر به قطعه 121 به شرح صورت مجلس مورخ 
1400/11/24 هیأت کارشناسان رسمی دادگستری توصیف اجمالی پالک مورد رهن به 
 , 4029453:y شــرح ذیل می باشــد:محل مورد ارزیابی واقع در مختصات میانی تقریبی
X:618647 در وضعیــت موجــود به صورت یک قطعه زمین محصــور با درب و دیوار به 
مساحت حدود دو هزار و سیصد و سی و چهار مترمربع با ساختمان های احداثی در آن می 
باشد که طی مشاهدات انجام شده در حد شمالی به خیابان موجود در ضلع شرق، جنوبی 
و غربی به قطعات مجاور محدود می گردد که با مشــخصات فنی مندرج در تصویر مطابقت 
دارد . ساختمان های احداثی در پهنه عرصه ملک مورد نظر مشتمل بر ساختمان اداری که 
وضعیت و مشخصات فنی هریک از اعیانی ها به شرح ذیل اعالم می گردد: 1- ساختمان 
اداری و ســوله صنعتی بوده به صورت یک دســتگاه ســاختمان پنج طبقه) زیرزمین،هم 
کــف اول تا ســوم( با زیربنای کل حــدود چهارصد و هفتاد و پنج مترمربــع با قدمت بالغ 
بر پانزده ســال دارای اسکلت بتنی نمای ســیمانی کرکره ای دارای آسانسور سقف نهایی 
از نوع شــیروانی و پوشــش حلبی می باشــد که هر طبقه آن به شرح ذیل مشاهده شده 
اســت:زیرزمین به مساحت حدود 95 مترمربع دارای دو ورودی مجزا مشتمل بر رختکن 
با ســرویس بهداشــتی مستقل مشاهده شــده اســت . طبقه هم کف تا دوم هرکدام به 
مســاحت حدود 95 مترمربع با کف پوش پارکت دیوار پوشــش PVC با ســقف کاذب از 
نــوع PVC پنجره ها آلومینیومی با شیشــه دو جداره پارتیشــن بندی شــده برای ایجاد 
فضاهای اداری درب ورودی از نوع ضد ســرقت دارای ســرویس بهداشــتی و مطبخ راه 
پله و آسانســور می باشد. طبقه سوم به صورت ســوییت  با درب ورودی ضد سرقت به 
مساحت تقریبی پنجاه مترمربع با کف مفروش از سرامیک پنجره ها آلومینیومی با شیشه 
دوجداره دارای ســرویس بهداشــتی  و مطبخ راه پله و آسانسور به انضمام فضای بالکن 
مســقف به مســاحت 45 مترمربع مالحظه گردیده است . ساختنمان تدارکات : به صورت 
یک دستگاه ساختمان دو طبقه)زیرزمین و هم کف( متصل به ضلع غربی ساختمان اداری 
با زیربنای کل حدود یک صد و سی مترمربع با نمای سیمانی سقف نهایی از نوع شیروانی 
و پوشش ایرانیت می باشد که طبقه زیرزمین شامل اتاق انتظامات و سرویس بهداشتی 
و انباری به انضمام بخشــی از فضای رختکن و ســرویس بهداشتی و طبقه هم کف شامل 
اتاق تدارکات تأسیسات برق می باشد. توضیح این که بخشی از فضای زیرزمین ساختمان 
تدارکات یا فضای زیرزمین ســاختمان اداری به صورت یک پارچه مشــهود بوده اســت . 
ساختمان سوله به صورت دو سوله متصل به هم و یک پارچه جمعا به مساحت حدود یک 
هزار و بیست مترمربع با اسکلت تیر ورق با کف بتنی سقف شیروانی به صورت سربندی 
فلزی با پوشــش ایرانیت و توری و عایق حرارتی و ســقف کاذب از نوع PVC ) در زمان 
بازدید قســمت هایی از پوشــش کاذب فرو ریخته بود( با ارتفاع حدود هشــت مترمربع 
با قدمت بالغ بر 15 ســال با کف مفروش از ســنگ ، پوشــش دیوارها از نوع ســرامیک 
مشتمل بر فضای سالن تولید انبارها اتاق سرد به انضمام بالکن به مساحت حدود پانصد 
و هشتاد مترمربع شامل اتاق آزمایشگاه اتاق پرسنلی ، انبارها مشاهده شده است . هم 
چنین فضای سرپوشــیده در حد فاصل ضلع غربی و عرصه و دیوار غربی ســوله با ستون 
و زیرســازی فلزی و پوشش ایرانیت مالحظه گردید. محوطه سازی: شامل دیوار پیرامون 
عرصــه ملک به صورت دیوار بلوکی با پوشــش تعمیراتی و کف ســازی محوطه به صورت 
بتن ریزی در ســطحی به میزان حدود یک هزارمترمربع قابل مشــاهده بوده اســت که با 
امعان نظر به مراتب مذکور ارزش روز شش دانگ ملک موردنظر در وضعیت موجود اعم 
از مالکیــت عرصــه و اعیانی های احداثــی در آن قطع نظر تعیین ارزش کلیه تأسیســات 
مکانیکی  و برقی و صرف نظر از مالکیت و انتســاب آن به شــخص حقیقی یا حقوقی و در 
صورتی که ملک مذکور با شرایط فوق هیچ گونه منعی از جهات قانونی برای انتقال به غیر 
در دفاتر اســناد رسمی نداشته باشــد و بدون در نظر گرفتن تعهدات مبالغ بازداشتی و 
رهنی و دیونی که ممکن اســت وجود داشته باشد ، جمعا به مبلغ یکصد و هشت میلیارد 
ریال ) معادل 10,800,000,000 ( تومان برآورد می گردد. لذا شــش دانگ پالک ثبتی 
قطعــه 120 تفکیکــی از 6 فرعــی از پالک هــای تجمیعی یک فرعــی از 116 اصلی و یک 
فرعــی از 117 اصلــی و دو فرعــی از 118 اصلی بخش 9 حوزه ثبتی آمل ملکی شــرکت 
غذایی سبزکلو؛ به انضمام کلیه مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه و عرفیه ملکی، 
از طریــق مزایــده به فروش می رســد. مزایده از ســاعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 
1401/04/05 در محل واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک آمل از مبلغ 
ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شد)شرکت در مزایده 
منوط به واریز ده درصد مبلغ پایه به حســاب ســپرده ثبتی می باشــد و در صورت برنده 
شدن در مزایده الباقی طی پنج روز باید تسویه شود(، الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آن ها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده است و 
نیــز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا دریافت می گردد.ضمنا چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در 
همان محل و ســاعت انجام خواهد شــد و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول 
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آگهی مزایده 
شــماره مزایده: 140104310359000026 به موجب پرونده اجرایی به شــماره 
بایگانــی 93000153 لــه بانک صادرات علیه شــرکت ســبز کلــو ، امــوال منقول ذیل 
برابر ارزیابی هیأت کارشناســان دادگســتری مــورخ 1400/11/24 به شــرح ذیل می 
باشــد:1-مخزن اتوکالو ســرد جنس اســتیل تک جداره ظرفیت 800 لیتر 2 عدد سالم 
100,000,000 ریال 2-مخزن اتو کالو گرم جنس استیل دو جداره ظرفیت 800 لیتر 3 
عدد 270,000,000 ریال 3-مخزن اتوکالو گرم جنس استیل دو جداره ظرفیت 1500 
لیتــر 2 عدد 900,000,000 ریال 4- ســبد توری اتوکالو جنس اســتیل 8 عدد ســالم 
240,000,000 ریال 5-حوضچه خنک کن جنس استیل 110*60 با نوار نقاله گیربکس 
و متعلقات 1 دستگاه نیاز به سرویس 250,000,000 ریال 6-ماشین درب بند چهار کله 
به ظرفیت نیم کیلو با متعلقات کامل روســی 1 عدد نیاز به ســرویس 2,900,000,000 
ریال 7-ماشــین درب بنــد چهارکله به ظرفیت یک کیلو با متعلقات کامل روســی 1 عدد 
نیاز به سرویس 8-سورتینگ کامل با اسکلت تمام استیل و پایه به ارتفاع یک مترمربع 
بــا نوار نقاله اســتیل به طــول 15 مترمربع 1 عدد 220,000,000 ریــال 9- پرکن رب 
جنس اســتیل به ظرفیت یک کیلو 1*1,20 متر با متعلقات ســاخت برادران شــفیعی یک 
دســتگاه نیاز به ســرویس 170,000,000 ریال 10-پرکن رب تامپلر جنس اســتیل به 
ظرفیت نیم کیلو با متعلقات ســاخت برادران شــفیعی یک دستگاه 230,000,000 ریال 
11-پرکن مواد اصلی کنسرو تمام استیل چرخان)مقسم میزترافیک( با متعلقات خارجی 
یک دســتگاه نیاز به ســرویس 370,000,000 ریال12-دستگاه خشک کن هوا فشرده 
ak-3700 یــک دســتگاه نیاز بــه ســرویس 150,000,000 ریــال 13-وان پلی اتیلن 
ظرفیــت 1000 لیتر2 عدد ســالم 100,000,000 ریال14-قوطی شــور بــا بخار با نوار 
نقاله تمام استیل 1*3 متر با متعلقات 1 عدد نیاز به سرویس 270,000,000 ریال15-
چرخ گوشــت مدل پارس با پایه 70*90 ســانتی و الکتروموتور 3 اســب دو عدد ســالم 
120,000,000 ریال 16-ســورتینگ کامل گوجه 15 تنی تمام استیل با دو عدد استند 
5*1,20 متر ساخت شفیعی یک دستگاه نیاز به سرویس 700,000,000 ریال 17-تابلو 
فرمــان1,5*60 متر با متعلقات 1 عدد نیاز به ســرویس 290,000,000 ریال 18-تابلو 
قدرت 2*60 متر 1 عدد نیاز به سرویس 190,000,000 ریال 19-تابلو فرمان دیواری 
40*60 ســانتی با متعلقات 1 عدد نیاز به سرویس 50,000,000 ریال 20-تانک ذخیره 
آب و گوجه تمام اســتیل دو جداره به ظرفیت 2500 لیتر با کلیه متعلقات یک دســتگاه 
نیــاز بــه ســرویس 270,000,000 ریال21-مخازن پخت)بچ(3 تنی تمام اســتیل ســه 
جداره به همراه اســتندهای پایه اســتیل با کلیه متعلقات شامل پمپ ها الکتروموتورها 
لوله کشــی ها اتصــال مکانیکی و برقی 3 عدد نیاز به ســرویس 1,400,000,000 ریال 
22-مخازن پاســتور 2*60 متری اســتوانه ای دارای پایه به همراه کلیه اتصاالت ساخت 
شــفیعی 2 عدد نیاز به سرویس 580,000,000 ریال 23-کلکتور پخت با پایه از جنس 
اســتیل و  متعلقات ساخت شفیعی 2 عدد ســالم140,000,000 ریال 24-پاتیل دستی 
بچ استیل دو جداره 2 عدد سالم 100,000,000 ریال 25-ماشین پالپر چینی یک عدد 
سالم 250,000,000 ریال 26-دستگاه سبزی خرد کن تمام استیل ساخت شریفی نیاز 
به ســرویس 80,000,000 ریال 27-دســتگاه پالپر درشــت یک عدد نیاز به سرویس 
300,000,000 ریال 28-هســته گیر اســتیل 1,5*2 متر جنس خارجی با کلیه متعلقات 
1 عدد نیاز به ســرویس200,000,000 ریال 29-خشــک کن)یونیت هیتر( 4*1 متر با 
پایه 1,5 متری جنس اســتیل 1 عدد نیاز به ســرویس 90,000,000 ریال 30-دستگاه 
ریل شستشــو ظروف 2*1,5 متر ایســتاده تمام اســتیل با کلیه امکانات ســاخت شریفی 
دو عــدد 180,000,000 ریال 31- لیبل زن)شــیرینگ( لیبل 2*60 متر تمام اســتیل 
2 عــدد نیاز به ســرویس 120,000,000 ریال 32-ماشــین پرکــن 4 نازله تتراپک آب 
میــوه با کلیه متعلقات یک دســتگاه نیاز به ســرویس 4,700,000,000 ریال 33-پرده 
هوا اســتوانه ای دو عدد نیاز به ســرویس 60,000,000 ریال 34-جک پالت دستی دو 
تنی دو عدد ســالم 80,000,000 ریال 35-دســتگاه کمپرسور هوای فشرده آریا تبریز 
3 مترمکعبی یک دســتگاه  نیاز به سرویس 500,000,000 ریال 36-دستگاه دیگ بخار 
دو عدد نیاز به ســرویس 3,900,000,000 ریال 37-مخازن پلی اتیلن 10000 لیتری 
با پایه های آهنی و استراکچر کامل به ابعاد 3*2*10 متر به عنوان منبع هوایی سه عدد 
ســالم 210,000,000 ریال 38-باالبر از سالن به انبار با جهت حمل و نقل مواد اولیه و 
کاال با کلیه متعلقات حداکثر ظرفیت 3 تن سه عدد یک دستگاه سالم و دو عدد دیگر نیاز 
به ســرویس 2,650,000,000 ریال39-مخزن گازوییل مکعبی 12000 لیتری یک عدد 
ســالم 100,000,000 ریال 40-خشــک کن یک عدد 50,000,000 ریال 41-دستگاه 
تصفیــه آب بــا کلیه اتصاالت و متعلقات یک عدد نیاز به ســرویس 350,000,000 ریال 
42-شیشه شور با ورق استیل مکعبی و کلیه متعلقات ساخت شریفی یک دستگاه سالم 
250,000,000 ریال 43-اسالیسر برای برش قارچ با کلیه متعلقات ساخت شریفی یک 
دســتگاه نیاز به ســرویس 700,000,000 ریال 44-برج خنک کن استوانه ای دوقلو به 
ارتفاع 10 متر 2 عدد نیاز به ســرویس 1,900,000,000 ریال 45-ترازوی دیجیتال به 
ظرفیت 1000 کیلو یک دســتگاه ســالم 70,000,000 ریال 46-انشعاب برق با ترانس 
80 کیلــووات با کلیه اتصاالت و کابل کشــی های تابلو یک ســت ســالم 450,000,000 
ریال 47-انشــعاب گاز g55 با کلیه لوله کشــی ها یک ست ســالم 450,000,000 ریال 
48-انشــعاب آب 2 اینچی با کلیه لوله کشــی ها یک ســت ســالم 400,000,000 ریال 
49-دستگاه شــیرینگ پک 4*1,20 متر یک عدد نیاز به سرویس 350,000,000 ریال 
50- مخزن فرموله با لوله کشــی و متعلقات یک دســتگاه ناســالم 120,000,000ریال 
51-ســنگ شــور با ورق اســتیل و پایه 4*80 متر ســاخت شریفی یک دســتگاه نیاز به 
سرویس 52-کندانســور ایرانی یک دستگاه ناسالم 300,000,000 ریال 53-دستگاه 
پالپرریز یک عدد ناســالم 250,000,000 ریال . ضمنا باتوجه به این که شــرکت مذکور 
چندین ســال تعطیل و خط تولید آن بالاستفاده بوده است، اغلب ماشین آالت و تجهیزات 
شــرکت مذکور اســتهالک ناشی از عدم استفاده داشــته و کلیه اقالم آزمایشگاهی جهت 
بازرســی کنترل کیفی مواد غذایی آن از بین رفته اســت که طبق نظر هیأت کارشناســان 
رسمی دادگستری نتیجه ارزیابی و قیمت گذاری اموال جمعا سی و هفت میلیارد و هفتاد 
میلیــون ریال برابر با )3,707,000,000 ( تومان می باشــد ؛ لذا اموال مورد رهن فوق 
متعلق به شــرکت غذایی سبز کلو، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 
9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 1401/04/05 در محل واحد اجرای اســناد رسمی اداره 
ثبت اسناد و امالک آمل از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
خواهد شد)شــرکت در مزایده منوط به واریز ده درصد مبلغ پایه به حساب سپرده ثبتی 
می باشــد و در صورت برنده شــدن در مزایده الباقی طی پنج روز باید تســویه شــود(، 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
بــه عهده برنده مزایده اســت و نیز در صــورت وجود مازاد،وجــوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده 
نقــدا دریافــت می گردد.ضمنا چنانچــه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه 
گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام می  شــود و حقوق 
دولتــی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شــد.تاریخ انتشــار آگهی مزایده: روز 
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  محکومیت 19 میلیاردی قاچاقچیان 
دستگاه ارز دیجیتال در یزد

یزد- سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت 
: 103 دستگاه اســتخراج ارز قاچاق در شهرستان اشکذر 
کشف و متهمین عالوه بر ضبط کاال به پرداخت مبلغ 19 
میلیــارد و 854 میلیون ریال جریمه محکوم گردیدند . به 
گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان 
یزد : ســید محمد مهدی مهاجریان مقدم سرپرست اداره 
کل تعزیرات حکومتی اســتان یزد با اعالم این خبر گفت : 
افرادی با در اختیار گرفتن یک گارگاه در شهرستان اشکذر 
اقدام به استخراج غیر قانونی ارز دیجیتال با استفاده از 103 
دستگاه ماینر می کردند . وی افزود : با شناسایی این محل 
و بازداشــت 2 نفر توسط پلیس آگاهی شهرستان اشکذر ، 
پرونده ای در شــعبه دوم تعزیرات حکومتی یزد تشکیل و 
تحقیقات گسترده ای پیرامون موضوع انجام شد . مهاجریان 
مقدم با اشاره به اعتراف صریح متهمان مبنی بر قاچاق بودن 
ماینرهای مکشوفه اضافه کرد : با تکمیل تحقیقات و محرز 
شــدن تخلف ، متهمین در شعبه مذبور محکوم به جزای 
نقدی شدند . سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان با 
توجه به قطعی شدن رأی در شعبه تجدید نظر ویژه قاچاق 
کاال و ارز تعزیرات حکومتی استان اظهار داشت : متهمین 
عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه به پرداخت جزای نقدی به 
مبلغ بیش از 19 میلیارد و 854 میلیون ریال محکوم شدند .

نحوه اجرای ماده 1۶ قانون کسب و کار 
در سازمان ساماندهی مشاغل قزوین 

بررسی شد

با حضور نماینده مردم قزوین در مجلس شــورای اسالمی، 
راهکارهای اجرای ماده 1۶ قانون کســب و کار در سازمان 
ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 

شهرداری قزوین بررسی شد.
اصغر الهیاری اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن ماده 1۶ 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور باال بردن 
دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار 
مصرف، جلسه ای با حضور محمدبیگی نماینده مردم قزوین 

در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
او در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری ایجاد بازارهای محلی است، گفت: 
در این نشست راهکارهای مختلفی از جمله واگذاری اراضی 
دولتی به سازمان ســاماندهی برای احداث روزبازار و ایجاد 

شغل مورد بررسی قرار گرفت.
الهیاری در پایان یادآور شد: با همراهی نماینده مردم قزوین 
در مجلس شورای اسالمی و دستگاه های دولتی، امیدواریم 
تعداد بازارهای هفتگی و محلی را افزایش داده و در راستای 
فرمایش های مقام معظم رهبری که امسال را به نام تولید، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین مزین نموده اند گام برداریم.

اخبار گزارش

 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از 20 برگزیده دوساالنه کتاب 
استان سمنان در شاهرود تجلیل شد.

شاهرود - خبرنگار سیاست روز-علیرضا رحیمیان :آئین پنجمین دو 
ساالنه کتاب برتر استان سمنان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
استاندار سمنان، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه شاهرود و 
جمعی از مولفان و هنرمندان استان سمنان در سالن همایش های اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهرود برگزار شد.در این مراسم، 
از برگزیدگان در بخش های مختلف از جمله در بخش دین و فلسفه 
از نفر اول، کتاب افالطون و پست مدرنیسم علی سنایی و در بخش 
علوم اجتماعی مرتضی فرهادی با کتاب انسان شناسی یاریگری و در 
بخش زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ مردم، کتاب آخرین نشانه های 
باســتان از قومس تا طبرستان محمدرضا گودرزی و در بخش هنر، 
ســروش هاشمی کتاب آلبوم فتوگرافی و در بخش تاریخ و جغرافیا 
یک نفر مشترک سوم و در بخش علوم و فنون، کتاب مبنای ترجمه 
ابوطالب ایران مهر و در بخش کودک و نوجوان و در بخش داستان و 
بخش های پژوهشی و بخش کلیات نفرات اول تا سوم را با اهدا لوح 

تقدیر و هدیه تجلیل کردند.
در این مراسم از پیشکسوت فرهنگی و هنری شهرستان شاهرود استاد 

رضا نوری و هنرمند موسیقی سنتی و مقامی حسین محمدی نیز 
تقدیر به عمل آمد.همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، استاندار 
سمنان، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه شاهرود از نمایشگاه 
دو ساالنه کتاب استان سمنان نیز در حاشیه این مراسم بازدید کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر چند ساعته به شاهرود عالوه 
بر حضور در گلزار شــهدای این شهر و بازدید از مصلی این شهر در 

اختتامیه دوساالنه کتاب استان سمنان نیز شرکت کردند.
قول مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد در رفع مشکالت مصلی نمازجمعه 

شاهرود و سمنان
استاندار سمنان گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مصلی شاهرود 
و سمنان بازدید و قول برطرف شدن مشکالت و حمایت از هنرمندان 
را داده اند.سیدمحمدرضا هاشمی در اختتامیه دوساالنه کتاب استان 
سمنان در سالن همایش های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شاهرود با اشاره به اینکه استان سمنان استان دانشگاهی و سطح سواد 
از میانگین کشوری 8/1 درصد باالتر است و هفتادهزار نفر دانشجو 
داریم، اظهار کرد: هزار نویسنده در استان فعالیت دارند و ساالنه بیش از 
هزار جلد کتاب چاپ می شود و در حوزه داستان نویسی استان سمنان 
رتبه کشــوری دارد و این استان فرهیخته و اهل علم است.او با بیان 

اینکه استان سمنان در سطح کشور در حوزه فرهنگ و دین حرف 
برای گفتن دارد، افزود: 15 هزار میلیارد تومان تسهیالت و اعتبارت 
عمرانی به استان تخصیص یافته که 10 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
است.استاندار سمنان گفت: ۶/14 درصد تسهیالت کشوری در اختیار 
واحد های تولیدی و صنعتی اســتان سمنان قرار گرفته و پروژه های 
وزارت فرهنگ در استان داریم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مصلی 
شاهرود و سمنان بازدید و قول برطرف شدن مشکالت و حمایت از 

هنرمندان را داده اند.
حضور 134 کتاب در دوساالنه کتاب استان سمنان

فرشید فالح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان نیز در این 
مراسم با بیان اینکه اختتامیه پنجمین دوساالنه کتاب استان سمنان 
در شاهرود برگزار شده است، افزود: در این برنامه افراد کتاب های خود 
را به دبیرخانه کتاب ارسال و در مسابقه شرکت و کتاب های برگزیده 
انتخاب و معرفی می شــوند.او ادامه داد: در این دوســاالنه، 134 اثر 
شرکت کردند از سراسر استان و 19 اثر دانشگاهی بود و هیأت داوران 
هفت نفره از استان در سه مرحله داوری کردند و بیست اثر برگزیده 

انتخاب شدند که تقدیر می شود. 
مهمترین خواسته مردم شاهرود در حوزه فرهنگی تکمیل مصلی است

ابوطالب جاللی در آیین پایانی پنجمین دوساالنه کتاب برتر استان 
ســمنان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در تاالر بهمن 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان شاهرود برگزار شد، اظهار 
کرد: مصلی شــاهرود با زیربنای هفت هــزار متر مربع مجموعه ای 
چندمنظوره برای برگزاری رویداد های فرهنگی است و برای تکمیل 
گام نخست آن به حدود 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.او با تأکید 
بر اینکه شهرستان شاهرود ظرفیت های فراوان طبیعی و منابع انسانی 
ارزشمندی دارد افزود: از جمله این ظرفیت ها می توان به همجواری با 
شاهوار به عنوان بلندترین قله البرز شرقی و قرارگیری در مسیر ساالنه 
20 میلیون زائر حرم مطهر رضوی اشاره کرد. معاون استاندار سمنان با 
اشاره به وجود بیش از ۶0 موسسه فرهنگی، هنری و قرآنی با دارا بودن 
حدود چهار هزار نفر فعال این حوزه و نیز فعالیت 50 رسانه محلی و 
نمایندگی رسانه های ملی در شاهرود، گفت: با همه این ظرفیت ها 
و کمک های خیران، مردم فرهنگ دوســت و فرهنگ ساز شاهرود 
دغدغه هایی دارند که نیازمند پیگیری مسووالن در سطح ملی است. 
جاللی اضافه کرد: مجتمع فرهنگی و هنری شاهرود با حدود 20 هزار 
متر مربع زیربنا در حال ساخت است که با وجود 200 میلیارد ریال 

تخصیص اعتبار، به حدود یکهزار میلیارد ریال دیگر نیاز دارد.
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تجلیل از ۲۰ برگزیده دوساالنه کتاب استان سمنان در شاهرود

اراک - شــهردار اراک گفــت: اداره "شــهر دوســت دار 
کودک" با هدف پیگیری و اجرای بســترهای الزم برای 
ایجاد این شــهر در شــهرداری راه اندازی شــد.  علیرضا 
کریمی افزود: شورای اجرایی شهر دوستدار کودک نیز با 
حضور صاحبنظران تشــکیل شده و هر ماه نشست هایی 
برای برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز در حوزه کودکان و 
نوجوانان برگزار می کند. شهردار اراک ادامه داد: ایجاد اتاق 
مادر و کودک در بوستان ها و پایانه مرکزی شهر اراک در 
دستور کار شهرداری اراک قرار گرفته است. کریمی عنوان 
کرد: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوعیت روز مادر، تهیه 
موشن گرافی در راستای ایمنی کودکان در روز چهارشنبه 
آخر ســال، ایمن سازی و استانداردســازی وسایل بازی 
بوستان های سطح شهر اراک و برگزاری نشست آموزشی 
برای فرهنگ سازی حقوق شهروندی کودکان، از جمله 
اقدامات صورت گرفته در راســتای شهر دوستدار کودک 

است. 
وی گفت: انجام مطالعات تکمیلی برای تهیه اطلس شهر 
دوســتدار کودک، طراحی و ایجاد بوستان ویژه کودکان 
اوتیسم، طراحی و ایجاد بوستان اختصاصی کودکان با نام 
بوستان مطالعه کودکان، برگزاری همایش و کارگاه های 
آموزشــی مرتبط با حــوزه کــودکان، از برنامه های آتی 

شهرداری اراک است.
شهردار اراک افزود: دریافت عنوان شهر دوستدار کودک 
دارای شاخصه هایی است که این شهرداری در حال حاضر 
در حال ایجاد زیرساخت های الزم برای کاندید شدن شهر 

اراک به عنوان شهر دوستدار کودک است.

آبادان - مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه آبادان 
ازتخصیص سیلندر های 35 کیلویی گاز مایع جهت استفاده در 
عملیات برش آهن آالت آوار ساختمان متروپل خبرداد.  مهندس 
بنی ســعید افزود: با هماهنگی های انجام شده با شرکت های 
ایران گاز و بوتان آبادان و خرمشــهر تعداد 10 عدد سیلندر 35 
کیلویی گاز مایع ایران گاز و10عدد سیلندر 35 کیلویی گاز مایع 
بوتان جهت استفاده در عملیات برش آهن آالت آوار ساختمان 
متروپل تخصیص داده شد. وی تصریح کرد: این مقدار سیلندر 
در یکی از جایگاه های عرضه سیلندر گاز مایع ) طرح سبدی ( 
نگهداری تا در مواقع ضروری استفاده گردد. بنی سعید از استقرار 
جایگاه سیار سوخت در محوطه ساختمان متروپل خبرداد و افزود 
:  به منظور تســریع و تسهیل در امر سوخت رسانی به ماشین 
آالت آوار برداری ســاختمان متروپل ، جایگاه سیار این منطقه 
شامل دو دیس پنسر دو نازله نفتگاز و بنزین با رعایت موارد ایمنی 
در محوطه که دارای دسترسی ایمن ، سریع و مجاور ساختمان 
متروپل اســتقرار یافت. وی با اشاره به استقرار کارگروه سوخت 
رسان این منطقه به صورت شبانه روزی در محل حادثه ریزش 
ساختمان متروپل یادآور شد: این مهم به جهت تسهیل و تسریع 
در امر سوخت رسانی به ماشین آالت آوار بردار , اورژانس , نیروی 
انتظامی , آتشنشــانی و دیگر خودروهای پشتیبانی متشکل از 
ســه شیفت کاری به صورت 24 ساعته )شبانه روزی( در محل 
حادثه اســتقرار پیدا کردند. بنی سعید افزود: از مأموریت عمده 
این کارگروه هماهنگی انتقال ســوخت مورد نیاز از محل یکی 
ازجایگاه های ازقبل تعریف شــده آبادان به محل حادثه وانجام 
برخــی اقدامات ایمنی در این خصوص می باشــد. مدیر عامل 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان همچنین از اختصاص 

یک دستگاه تریلی کمپرسی جهت کمک به ناوگان حمل آوار 
حادثه ساختمان متروپل خبر داد و گفت؛  به منظور تسریع در 
امر عملیات آوار برداری این حادثه و درجهت همراهی و همگام 
بودن با دیگر دســتگاه های شرکت کننده در این امر مهم این 
منطقه به نمایندگی ازستاد و مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در ساعات اولیه بروز این حادثه در محل 
موردنظر حاضر و اقدامات و خدمات متنوعی ارائه کرده است که 
تاکنون این خدمات در حال انجام می باشد.  بنی سعید با اشاره 
به توزیع وسایل ایمنی گسترده بین عوامل آوار بردار حادثه ریزش 
ساختمان متروپل افزود: با توجه به لزوم رعایت موارد ایمنی بین 
عوامل آواربردار ساختمان متروپل و باتوجه به مصرفی بودن این 
وسایل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان اقدام 
به توزیع دستکش های ایمنی ؛ کاله ایمنی ، چراغ قوه و بیلچه 
بین این عوامل کرده است.  وی همچنین از تخصیص دو دستگاه 
خودروی وانت جهت انجام امور پشتیبانی عوامل آوار بردار خبرداد 
و گفت:  تأمین بیش از 42 هزار لیتر سوخت نفتگاز جهت ماشین 
آالت آوار بردارحادثه ریزش ساختمان متروپل بخش دیگری از 
مشارکت این شــرکت بوده است.  بنی سعید در این باره افزود 
: تأمین به موقع و مســتمر سوخت مورد نیاز ماشین آالت آوار 
بــردار با تعیین یک باب جایگاه جهت این امر و تخصیص یک 
نفتکش با مخزن 15 هزارلیتری از جمله اقدامات سریع و به موقع 
سوخترسانی این منطقه است که این خدمات تا اتمام عملیات آوار 
برداری ادامه خواهد داشت. گفتنی است تأمین سوخت موردنیاز 
ماشین آالت آواربردار حادثه ریزش ساختمان متروپل با همکاری 
شرکت پاالیش نفت آبادان صورت گرفته است. آبادان - خبرنگار 

سیده شیال رمضانی

گلستان - علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
در این خصوص گفت: در هر سازمانی، ارتباط با مشتری از 
اهمیت زیادی برخوردار بوده و یکی از کلیدی ترین و بهترین 
بخش ارتباط مجازی با مشتری، روشی است که در سریع ترین 
زمان ممکن بتواند به سؤاالت و مشکالت موردنظر مشتریان 
پاسخ دهد وی با اشاره به اینکه امروزه انتظارات مشتریان در 
حال رشد است افزود: مشتریان انتظار دارند با ساده ترین و 
سریع ترین روش ممکن به درخواست هایشان رسیدگی شود 
که سرویس چت آنالین یا گفتگوی برخط در وب سایت ها 
برای ایجاد ارتباط دوســویه و به عنوان یکی از سریع ترین و 
مؤثرترین ابزار، زمینه های تســهیل در برقــراری ارتباط با 
مشتری ها را بهبود بخشیده و رضایت مندی آن ها را به همراه 
دارد  طالبی اظهار داشت: این شرکت در راستای مسئولیت 
اجتماعــی و بهبود خدمات و بهره مندی هرچه بیشــتر از 
ظرفیت های الکترونیکی، این امکان را برای مشتریان به وجود 
آورده است که بالفاصله پس از روبه رو شدن با مشکل، سؤال 
خود را از طریق گفتگــوی برخط مطرح کرده و در فاصله 
زمانی کوتاهی جواب خود را دریافت کنند مدیرعامل شرکت 
گاز استان گلستان به بیان برخی از مزیت های راه اندازی چت 
آنالین در ســایت این شرکت اشاره کرد و گفت: کم شدن 
مراجعات مردمی به شرکت، کاهش هزینه ها و صرف وقت 
مردم، ثبت و درج سریع درخواست ها توسط مردم، رسیدگی 
به موقع به مطالبات و تقاضاهای مطرح شده، برقراری ارتباط 
دوسویه و آنالین، ارائه مشاوره و راهنمایی الزم، فراهم شدن 
هرچه بیشتر رضایت مندی مشتریان و موارد مرتبط دیگر 

ازجمله مزایای این نرم افزار است

راه اندازی نرم افزار گفت وگوی برخط 
در بستر اینترنت

مشارکت فعاالنه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان در 
حادثه متروپل آبادان

اداره "شهر دوست دار کودک" در 
شهرداری اراک راه اندازی شد


