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آگهی تجدید مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
صنایع ســلولزی کاغذسازان و به عنوان نماینده هیأت بستانکاران در نظر دارد نسبت به 
فروش حق انتفاع عرصه و اعیان و ماشین آالت؛ تجهیزات و تأسیسات شرکت ورشکسته 
مذکور به نشــانی ساری-خزرآباد-شهرک صنعتی شماره 1 قطعه 12-خ گلستان چهارمی 
شــرقی را از طریــق مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 1401/06/08 روز ســه شــنبه 
ســاعت 10 صبــح در محــل اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری-خیابان 
مازیار-نبش خیابان امیرکبیر-ســاختمان شــماره دو دادگســتری-طبقه اول-واحد اول 
اقدام نماید.الف(مشــخصات عرصه و اعیان به شــرح ذیل:عرصه و اعیانی محل شــرکت 
شــامل حق انتفاع قطعه شــماره A12 به متراژ 3183 مترمربع واقع در شــهرک صنعتی 
ســاری)1(تحت قرارداد شماره 10780 مورخ 1384/08/02 کل عرصه با حدود اربعه 
شــمال به طول 37 متر مجاور قطعه زمین شهرک،شــرقا به طول87 متر مجاور منبع آب، 
جنــوب به طول 37/610 متــر به خیابان 20 متری مجاور و غــرب به طول 85 متر وصل 
به زمین شــهرک ، کاربری موصــوف صنعتی بوده در پهنه عرصه پــاک موردنظرچند باب 
اعیانی شــامل ســوله فلزی-انبار- واحد اداری-رفاهی و خدماتی استقرار داشته است 
.اعیانی شرکت شامل1-سالن تولید به مساحت حدود 960 مترمربع ،2-ساختمان اداری 
و رفاهی و نگهبانی به مســاحت 99/25 مترمربع ســاختمان اداری با ســازه فوالدی طاق 
ضربی و پوشــش با ایرانیت و زیرســازی پروفیل فوالدی می باشد . ساختمان تولیدی از 
ســوله فلزی با ارتفاع متوسط 8 متر بوده است . سقف از ایرانیت با پروفیل با زیرسازی 
پروفیل فوالدی بوده اســت.دیوار و محوطه به طول دیوار پیرامونی عرصه با نرده کشــی 
فــوالدی و دیــوار به ارتفــاع مفید 1/60 متر و دارای درب ماشــین رو بوده اســت .ب(
ماشــین آالت،تجهیزات و تأسیسات شامل :1-کمپرسور باد اسکرو هواسان مدل L22 با 
مخزن ذخیره 3000 لیتری با رطوبت گیر و خشــک کن)درایر( تبریدی فاقد کمپرســور و 
تجهیزات به همراه لوله کشــی هوای فشرده به طول 80 متر و تجهیزات مربوطه 2-پالپر 
با ظرفیت 10 مترمکعب با ورق زیری از جنس اســتیل به ضخامت بیش از 12 میلی متر 
که دارای موتور 65 کیلو وات سه فاز چینی جهت چرخش تیغه و پمپ خمیرشکن موتوژن 
18 کیلووات با شــیرآالت و لوله کشــی های مربوطه و ســکوی فلزی به ابعاد 6*6 متر و 
پایه فلزی به ارتفاع 5 متر و تجهیزات مربوطه 3-الواتور با تسمه الستیکی به پهنای 60 
ســانتی متر به طول 10 متر با موتور و گیربکس 75 کیلووات و شاســی فلزی و تجهیزات 
مربوطه 4- تابلو کنترل مدل pn فاقد سیم کشی و کلیدهای مربوطه 5-سرند یک طبقه 
با ابعاد 1/20*2 با موتور 7/5 کیلووات اســکرین و تجهیزات مربوطه6-سرند شیب دار 
فاقد موتور به طول 2 متر و تجهیزات مربوطه 7-توربوســپراتور به همراه لوله کشــی ها 
و شــیرآالت موتور 22 کیلووات و پولی و سه تسمه8-خط تولید آغاز با گراماژ 250 گرم 
شــامل یک مخزن هدباکس به ابعاد 1/5*1/2 و عرض 50 ســانتی متر دارای یک پمپ 
خمیــر کــش 6 اینچ و دو عدد گیت ولــو و دو عدد موتور و خط خمیر کاغذ به عرض 1/2 و 
گرامــاژ کاغذ 250گرم به طول 11/5 دارای دو عدد ســیلندر یوماتیک و توری و 2 عدد 
غلتک هدایت و عرض 1/5 با روکش مس و دارای گیربکس آلمانی 7/5 کیلووات با تابلو 
برق مر بوط به همزن ســه تیغه خمیر با موتور و گیربکس موتوژن 5 کیلووات پمپ خمیر 
برگشــتی ریر دســتگاه خمیر پهن کن با شیر و پمپ 6 اینچ با موتور PEM چینی HP32 و 
تجهیزات مکش آب شامل سه پمپی وکیوم و موتور یک عدد موتوژن با وکیوم کوچک)تک 
پمپ( یک عدد پمپ وکیوم 1400 دور و توان باموتور 22 کیلوواتی چینی یک عدد پمپ 
وکیــوم دور 1440 درخشــان با موتور 22 کیلووات آلمانی بــا تابلو برق مربوطه که فاقد 
کابل کشــی می باشــد و واحد پرس 4 غلتک که دو غلتک آهنی و دو غلتک پاســتیکی به 
قطر 50 ســانتی متر و 16 غلتک الستیکی هدایت نوار و نوار به عرض 1/2 متر و دارای  
2 ســلیندر پنوماتیکی کوچک تنظیم غلتک های هدایت و 2 عدد رگوالتور باد و شاسی از 
جنــس تیرآهن و ریل جهت تعمیــرات و موتور گیربکس موتوژن و تابلوکنترل خط کاغذ و 
تجهیزات مربوطه 9-تری دیســک ریفاینر)دیپ لیکر( جهت ریزســازی الیاف کاغذ دارای 
موتور 37 کیلووات و 3 عدد گیت ولو و تجهیزات مربوطه10- لوله کشــی  پلی اتیلنی 4 
اینچی 93 متر با اتصــاالت و تجهیزات مربوطه 11-لوله باکس)مخزن ذخیره خمیر کاغذ( 
بــا ابعاد 1/5*1*0/5  متــر و تجهیزات مربوطه12-اژینیتور ) هم زن مخزن بتنی(دارای 
موتــور و پولی و پروانه و تجهیزات مربوط با موتور 15 کیلووات13-پمپ خمیر کشــیس 
پمپ 6 اینچ با موتور  موتوژن به قدرت 15 کیلووات ایدی پمپ14-شــن گیر به ارتفاع 
2/5 متر اســتیل و رنگ ســبز و 4 عدد شــن گیــر فلزی قرمز کوچک بــه ارتفاع 1 متر با 
شــیرآالت و تجهیزات مربوطه 15-خشــک کن دارای 10درام بــه قطر 1/5 و 21 غلتک 
هدایــت نــوار در دو طبقه و سیســتم تنظیم پنوماتیــک با دو موتور گیربکس و مشــعل 
گازی 16- دســتگاه بایندر دارای دو جک پنوماتیک ترمز و غلتک رول کن و موتور 7/5 
 5/DYNAM HP5 کیلووات و دســتگاه ریبایندر دارای 3 غلتک و موتور گیربکس چینی
دارای تابلــو بــرق و دو عدد اینورتــر 7/5 کیلووات و تجهیزات مربوطه 17-لوله کشــی 
خمیرو برگشــت خمیر و آب برگشــتی مجموعا به طول 200 متر با لوله 4 اینچ و تجهیزات 
شیرآالت مربوطه به تجهیزات مربوطه 18-خط تولید کاغذ شامل : خط کاغذ عرض 2/10 
و عــرض دســتگاه 2/6 متــر دارای هدباکس و لولــه باکس و موتور گیربکــس دارای 9 
غلتــک هدایــت و چهار عدد غلتک ســفت کن یــک غلتک به قطر 80 ســانتی متر و موتور 
22 کیلــووات کــه فاقد کوپلینگ می باشــد و 5 باکس مکش آب و خط فاقد نوار اســت . 
اژینیتــور دارای 3 پره فاقد موتور دســتگاه پرس 4 غلتکه به قطــر 80 دارای دو غلتک 
بــا روکــش فلزی و دو غلتک با روکش پاســتیکی و عرض 2/6 متر فاقــد نمد آبگیری و 
همگی نو می باشند با تجهیزات مربوطه،19-واحد خشک کن دارای یک عدد درام با قطر 
1/5 متر و 4 درام با قطر 20 که نصب نشــده اند با شاسی کشی های مربوطه 20-دیگ 
بخار4 تنی ســاخت بخارگســتر خاور مشعل دوگانه ســوز به همراه سختی گیر آب کلکتور 
بخار و لوله کشــی ها و شــیرآالت و تجهیزات مربوطه)فاقد پمپ( 21-ایستگاه گاز 400 
بالوله کشی گاز 3 اینچ کف خواب فلزی به طول 100 متر و دو علمک 2 پوند و یک علمک 
1/4 پونــد و لولــه کشــی گاز واحد اداری به طــول 50 متر 22-لوله کشــی آب به طول 
350 متــر از ســایز 1/4 تا 2 اینچ و تجهیزات مربوطه23-برق رســانی تاسیســات برق 
شــامل انشــعاب برق اولیه 200 کیلووات و ترانســفورماتور 315KVA با نسبت تبدیل 
20/0/4 کیلوولت شــامل تجهیزات و تابلوهای سنجش 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 22-غلتک یدک پاستیکی به 50 
ســانتی متر و طــول 1/5 ، 25- مخزن ذخیــره آب پلی اتیلنی 10000 لیتری به شــکل 
اســتوانه ای 26 اینچ زنجیری سقفی با ریل پنج متری به شاسی و تجهیزات مربوطه27-
پوســته شــن گیر از جنس ورق فلزی گالوانیزه  5 میلی متری به ارتفاع 1/2 و قطر 50 
،  28-میز کار فلزی با گیره 29-اتصاالت پلی اتیلنی از ســایز 1/2 تا 2 اینچ موجود در 
انبــار 30- پیــچ و مهره و بلت و غیــره 31-تیغه یدک پالیز از جنــس فوالد 32-نردبان 
آلومینیومی ســه تکه 33-شــن گیر اســتیل با قطــر 30 و ارتفاع یک متر کــه همگی نو 
هستند34-کلید با ظرفیت های مختلف 35-غلتک یدکی پاستیکی به قطر 20 و ارتفاع 
2/2 ، 36- میز پاســتیکی و 5 صندلی پاســتیکی 37-پنکه پارس خزر . شرایط شرکت 
در مزایده:1-قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگستری 
به مبلغ 75.223.750.000 ریال و قیمت پایه مزایده ماشــین آالت و اموال و تجهیزات 
و تاسیسات مبلغ 70.762.400.000 ریال جمعا مبلغ 145.986.150.000 ریال برآورد 
گردیــده اســت. هزینه مربوط به مزایــده ) بجز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد 

مزایده که به عهده  فروشنده است( به عهده طرفین می باشد.2-پیشنهاددهندگان باید 
قبا 5 درصد قیمت جمع پایه مزایده را به حساب جاری شماره 0112245358007 به 
نام اداره تصفیه امور ورشکســتگی ســاری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد 
خود نمایند.3-پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده 
شــرکت صنایع سلولزی کاغذســازان، مشــخصات کامل و محل اقامت پیشنهاددهنده در 
روی پاکت تا ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/06/08 به اداره تصفیه امور 
ورشکســتگی به نشانی ساری-خیابان مازیار-نبش خیابان امیرکبیر-ساختمان شماره دو 
دادگستری-طبقه اول-واحد اول تسلیم نمایند.4-پیشنهادات درساعت 10 صبح همان 
روز بــاز و قرائــت خواهد شــد و در همان جلســه مزایده حضوری به عمــل خواهد آمد. 
برنده مزایده کســی اســت که باالترین قسمت را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم-مشروط-فاقد سپرده و 
برخاف شــرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.5-برنده مزایده باید ظرف مدت 
حداکثر ســه ماه پس از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله)قیمت پیشــنهادی( را به حساب 
اداره تصفیه واریز نماید.)بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100 درصد 
قیمت پیشنهادی خواهد بود(.6-چنان چه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده 
باطل و عاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده 
از طریــق مزایــده مجدد اقدام خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و 
ورشکســته ضبط می گردد.7-مراجعــه به ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال 
سند از جمله شهرداری،اداره ثبت،امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و غیره به عهده خریدار 

می باشد.تاریخ چاپ: چهارشنبه 1401/04/29 روزنامه سیاست روز./
 امین فاح-معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری
استان مازندران
آگهی تغییرات شــرکت معدنی ســیمین کک شاهرود ســهامی خاص به شماره ثبت 

2922 و شناسه ملی 10860131902 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
1400/12/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : موسســه حسابرســی و خدمات مالی 
ســنجیده روش آریا به شــماره ثبت 31244 و شناســه ملــی 10320856950 
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانم مهدیســا بابایــی کوچکســرائی به شــماره ملی 
2161889362 بــه ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شاهرود )1353022(

آگهی اباغ اتهام
خانــم فاطمه حیدری شــریف فرزند یوســف باســمت متصــدی دبیر نظر 
بــه اینکه پرونــده جنابعالــی به اتهــام غیبــت از تاریــخ 1400/7/1لغایت 
1400/10/28 بــه مــدت 117 روز و بعــد از آن ، در هیــات محترم بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان مطرح 
رســیدگی اســت لذا طبق مــواد 72 و 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی وانقاب )در امور مدنی( به شــما اباغ میگردد تا ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار این آگهی هرگونه دفاع یا مدرکی دال بر رد اتهام خود دارید 
به آدرس اهواز امانیه میدان بســیج اداره کل آموزش و پرورش خوزســتان 

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال یا تسلیم نمایند. 
 حبیب اله مضانی- معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش آبادان

آگهی دعوتنامه حل اختاف 
شــماره 188466- خواهان: حسن موالئی به نشانی  عســلویه ، خوانده: پیمانکاری 
مهدی تقوایی فر به نشانی کنگان فاز 14 ، خواسته دعوی: مطالبات کارگری ، محل و وقت 
حضور: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، جنب فرودگاه قدیم ، روبروی دانشــگاه پیام 
نور ، مدیریت کار و خدمات اشــتغال ، ســاعت: 11/00 مورخ : 1401/06/05 شعبه 2 
مرجــع حل اختــاف روابط کار .  / 1- حتی المقدور الیحه خود را قبل از جلســه ارســال 
نمائیــد. 2- کلیه مدارک مورد اســتناد خود را اعم از اصل قــرارداد کار ، فیش حقوقی 
، صورت کارکرد، تســویه حســاب و هرگونه مدارک دیگر را پیوســت نمائید. 3- چنانچه 
نماینده طرفین در جلســه شرکت نمایند همراهداشــتن معرفی نامه کتبی نمایندگی تام 
االختیار و کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد. 4- در صورت عدم وضوح بطان دعوای 
خواهان ، عدم حضور و دفاع خوانده موجب محکومیت وی خواهد شــد. 5-  رونوشتی از 

کیه اسناد و مدارک مربوطه  در جلسه مقرر ارائه گردد.  م الف /130
سید محمد علی موسوی 
 مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه
شرکت ســلیم البرز به شماره ثبت 1094 و شناســه ملی 10862042332 بدین 
وسیله از کلیه سهام داران  یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی ســالیانه )به طور فوق العاده(که در تارخ چهارشــنبه 1401/5/12 رأس ساعت 
10 صبح در محل دفتر مرکزی شــرکت واقع در  کیلومتر 8 جاده آمل به محمودآباد جنب 
روســتای المیزه  برگزار می گردد حضور به هم رسانید.دستور جلسه:1-تصویب صورت 
هــای مالــی منتهی به عملکرد ســال مالــی 1400   2-تعیین درصد و میزان ســود قابل 

تقسیم منتهی به سال 1400./
هیأت مدیره شرکت سلیم البرز

آگهی صورت تقسیم موجودی
صورت تقســیم موجودی شــرکت صنایع غدایی پرســین خزر به شــماره ثبت 860 
و شناســه ملــی 10760134182 تهیــه و تنظیــم گردیــده و در اداره تصفیــه امــور 
ورشکســتگی مازندران به نشانی ساری-خیابان مازیار-نبش خیابان امیرکبیر-ساختمان 
شــماره دو دادگســتری  اســتان مازندران-طبقه اول-واحد اول موجود است.اشــخاص 
ذینفــع می تواننــد به آن مراجعه نمــوده و چنان چه اعتراضی به صورت مذکور داشــته 
باشندظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به دبیرخانه اداره تصفیه 
به نشــانی فوق تسلیم نمایند.بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره 
قطعی محسوب می گردد.تاریخ چاپ : چهارشنبه 1401/04/29 روزنامه سیاست روز./
امیــن فاح-معــاون قضائی رئیــس کل و رئیــس اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
دادگستری استان مازندران

آگهی مفقودی
) برگ ســبز ( خودرو ســواری پراید 131-  بنام کاظم چعب کرمال - پالک 248 ن 62 
ایران 24  شــماره موتور 4092813 شماره شاسی S3412290905538  مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
**************************************************************

مفقودی شناسنامه )برگ سبز( و سند و فاکتور فروش)سند کمپانی( و کارت خودرو 
ســواری سیستم ســایپا تیپ 141SL برنگ ســفید-روغنی مدل 1390 بشــماره موتور 
4255585  و شماره شاسی S3482290349380 و شماره پالک 94-558 ب 23 به نام 

مختار جاللی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بندرعباس
**************************************************************

اصل کارت-اصل سند مالکیت-اصل ســند کمپانی سواری پژو پارس مدل 1392 
شــماره شــهربانی ایران76-361ق35 شــماره موتور 139B0022054 شــماره شاســی 

NAAN11FC4DK664673 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو GLX-XU7 405 رنگ نقره ای متالیک مدل 1393 شماره 
پــالک  NAAM01CA1EK642605 شــماره  124K0439176 شــماره شاســی  موتــور 

ایران62-938س22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

بــرگ ســبز و کلیه مدارک ســواری پــژو تیپ 5 داخلــی مدل 1393 شــماره پالک 
ایران88-761م11 شماره موتور0031152 شــماره شاسی 474848 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

گواهی می شــود فاکتور شــماره 971554561 مربوط به بلوک ســیلندر با شــماره 
موتور 12484092735 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت اول ساری

**************************************************************
آگهی تجدید مزایده 

اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
مقــوا و خمیر کاســپین رول و به عنوان نماینده هیأت بســتانکاران در نظر دارد نســبت 
به فروش حق انتفاع عرصه و اعیان و ماشــین آالت،تجهیزات و تاسیســات محل شــرکت 
ورشکســته مذکور به نشانی ساری-کیلومتر 10 جاده فرح آباد- به سمت الریم- شهرک 
صنعتی شــماره یک ) شهید مصطفی خمینی( را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 
1401/06/31 روز دوشــنبه ســاعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی 
به نشانی ساری-خیابان مازیار-نبش خیابان امیرکبیر-ساختمان شماره دو دادگستری-
طبقه اول-واحد اول اقدام نماید. الف( مشــخصات عرصه و اعیان به شــرح ذیل: عرصه 
و اعیانی محل شــرکت شــامل حق انتفاع قطعه شماره N5 به متراژ 2030 مترمربع واقع 
در شــهرک صنعتی ساری تحت قرارداد شــماره 8899 مورخ 1383/06/22 می باشد. 
عرصه ملک با دیواری بلوکی و نرده فلزی محصور شــده و مساحت زمین 2030 مترمربع 
که واگذاری از شــرکت شــهرک های صنعتی مازندران بوده و حدود اربعه آن به صورت 
 N2 شــرق به طول 70 متر به قطعه ،)N4 , N3( شــمال به طول 29 متر به قطعات مجاور
جنــوب بــه طول 29 متر به خیابان 30 متری غرب به طــول 70 متر به پالک مجاور متصل 
است اعیانی موجود در آن دارای پروانه ساختمانی به شماره 9977 مورخ1383/7/16 
و پایــان کار بــه شــماره 14757 مورخ 1384/10/11 صادره از شــرکت شــهرک های 
صنعتی مازندران می باشد.1-ســاختان اداری و کارگری: در دو طبقه به مســاحت 150 
مترمربــع با اســکلت فلزی طبقــه همکف با درب و پنجره آهنی و طبقــه فوقانی با راه پله 
یک طرفه با پنجره آلومینیومی-کف ســرامیک-دارای یک هال پذیرایی ویک اتاق خواب 
وسرویس بهداشتی و حمام آشپزخانه بوده پوشش بام آن از انواع ورق آزبست سیمانی 
مــوج دار)ایرانیت(گرمایش بخاری گازی و کابینت آشــپزخانه از نوع فلیی می باشــد.2-
ســالن تولید:به مساحت 360 مترمربع با ســوله فلزی و دیوار بلوکی با پوشش داخلی و 
خارجی ســیمان کاری به همراه نرمه کشــی)دو ضلع خارجی فاقد تعمیرات(-کف بتنی-با 
پوشش ایرانیت ارتفاع کف تا زیر سقف به طول متوسط 6 متر می باشد.3-سالن الحاقی 
به صورت ال شکل در ضلع شرق و شمال سالن تولید  جهت انبار کردن تولید به مساحت 
510 مترمربع بااسکلت فلزی و سربندی ایرانیت فاقد دیوار چینی بوده که کف آن بتنی 
می باشــد.مجتمع دارای امتیازات آب،برق و گاز نیز می باشد.ب(ماشین آالت ، تجهیزات 
و تاسیسات شامل :خط تولید کامل تولید مقوا شامل1-پالپر ایرانی ساخت سپاهان رول 
بــه ظرفیــت 5000 لیتر با یک دســتگاه الکتروموتور ســه فاز به قدرت 30 اســب بخار 
بــا دور RPM 1400 و یــک دســتگاه الکتروپمپ خمیر 2 اینچی یک دســتگاه 2-پالپر با 
تســویه خمیر ایرانی سپاهان رول به ظرفیت 3000 لیتر با دستگاه الکتروموتور سه فاز 
به قدرت 20 اســب بخار با دور 1400RPM یک دســتگاه 3-میکسر  سپاهان رول با یک 
دســتگاه الکتروموتور سه فاز به قدرت 10 اســب بخار یک دستگاه 4-هدباکس ایرانی 
ســاخت سپاهان رول یک دســتگاه3-فوردینر با میز آب گیر ایرانی ساخت سپاهان رول 
بــه طــول 8 متر و عــرض 1/7 متر با یک دســتگاه الکتروموتور گیربکــس دار به قدرت 
4 اســب بخار با دور ثابت یک دســتگاه6-یک دســتگاه وکیوم مدل 500 ایرانی ساخت 
مجملی با الکتروموتور 25 اســب بخار 1400 دور در دقیقه به انضمام یک دستگاه پمپ 
خمیر 4 اینچی با الکتروموتور ســه فاز 5/5 اســب بخار یک دستگاه 7-وکیوم مدل 750 
خارجی ســاخت چک اسلواکی با الکتروموتور 40 اســب بخار 1400 دور در دقیقه کویل 
شــده روی شاسی یک دســتگاه 8-فلت A پنو اول ساخت سپاهان رول به طول 2/5متر 
و عرض 1/7 متر با یک دســتگاه الکتروموتور گیربکس دار به قدرت 3 اســب بخار یک 
دســتگاه 9-فلت B  پتو اول ساخت ســپاهان رول به طول 2/5 متر و عرض 1/7 متر با 
یک دســتگاه الکتروموتور گیربکس دار با قدرت 3 اســب بخار یک دستگاه 10-دستگاه 
خشک کن ساخت سپاهان رول به طول 12 متر و عرض 1/7متر به همراه 6 عددسیلندر 
بــه قطــر 1/5 متر و با دوازده عــدد رولیک هدایت مقــوا با هیترهای مربوطــه با موتور 
و گیربکس دار دور متغیر به قدرت 4 اســب بخار یک دســتگاه 11-دســتگاه اتوایرانی 
ســاخت ســپاهان رول همراه تیغ لــب گیر و موتور گیربکــس دار دور متغیر به قدرت 4 
اســب بخار یک دستگاه 12-دســتگاه رول پیچ پنوماتیک ایرانی ساخت سپاهان رول به 
همراه پمپ باد با موتور گیربکس دار دور متغیر به قدرت 4 اسب بخار یک دستگاه13-
جرثغیل سقفی برقی ساخت شرکت چک اسلواکی به ظرفیت 2 تن با شاسی متصل سقف 

و کنترل دســتی یک دستگاه 14-تاسیسات برق)شامل امتیاز برق کارخانه 80 کیلو وات 
هزینه نیرورســانی  وو تابلو ســنجش و سه دســتگاه تابلو کنترل کارخانه و تابلو خازن و 
کابل کشــی از تابلو سنجشــکنترل کارخانه و تابلو خازن و کابل کشــی از تابلو سنجش به 
تابلو اصلی و کلیه کابل های ارتباطی فشار ضعیف زمینی به دستگاه ها و روشنایی داخل 
ســالن و تاسیســات برقی واحد اداری و انباری و محوطه(، 15- تاسیسات مکانیک )لوله 
کشــی آب و شــیرآالت مربوطه ســالن واحد اداری و انباری و محوطه(، 16- تاسیســات 
مکانیک )شــامل امتیاز گاز G40 ســال نصــب 1383 شــماره 00011229 کارخانه لوله 
کشــی با لوله گاز با ســایز مختلف تا ســالن و واحد اداری(، 17- مخزن فلزی گازوئیل از 
ورق نمــره 4 به ظرفیت 6000 لیتــر یک عدد، 18- مخزن فلزی گازوئیل از ورق نمره 4 
به ظرفیت 4000 لیتر یک عدد، 19- غلطک آبگیری اضافی یک دستگاه، 20- کمپرسور 
پمپ باد 100 لیتری فاقد الکتروموتور یک دستگاه، 21- کمپرسور پمپ باد 200 لیتری 
فاقد الکتروموتور یک دســتگاه، 22- کپســول آتش نشــانی 12 کیلویی یک عدد، 23- 
دســتگاه گریس پمپ یک عدد، 24- نردبان چهار پایه فلزی با قوطی 2*3 به طول 4 متر 
بک عدد، 25- نردبان فلزی با قوطی 2*3 به طول 4 متر بک عدد، 26- نردبان چهار پایه 
فلزی با قوطی 2*3 به طول 0/8 متر بک عدد، 27- ضایعات آهن قراضه 500 کیلوگرم، 
28- کپســول آتش نشــانی 6 کیلویی یک عدد، 29- ترازو قپان معمولی یک دســتگاه، 
30- گیــره فلزی کاری نصب روی دیوار یک عــدد، 31- کمد فلزی دو درب لوازم یدکی 
یک عدد.شرایط شرکت در مزایده:1-قیمت پایه مزایده  حق انتفاع عرصه و اعیان طبق 
نظر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 29,000,000,000 ریال و قیمت پایه مزایده 
ماشــین آالت و اموال و تجهیزات و تاسیسات مبلغ 15،278،770،000 ریال جمعاً مبلغ 
44،278،770،000 ریال برآورد گردیده اســت. هزینه مربوط بــه مزایده )بجز مالیات 
نقل و انتقال و ســایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشــنده اســت( به عهده طرفین 
اســت. 2. پیشــنهاددهندگان بایــد قبالً 5 درصــد قیمت جمع پایه مزایده را به حســاب 
جــاری شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکســتگی ســاری نزد 
بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3. پیشــنهادات باید در پاکت الک 
و مهر شــده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شــرکت مقوا وخمیر کاسپین رول مشخصات 
کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه مورخ 
1401/06/31  به اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری- خیابان مازیار- 
نبش خیابان امیرکبیر- ســاختمان شماره دو دادگســتری- طبقه اول- واحد اول تسلیم 
نمایند. 4. پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان 
جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و به 
پیشــنهادات مبهم- مشــروط- فاقد سپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از جلسه مزایده بقیه 
ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حســاب اداره تصفیه واریز  نماید. )بدیهی اســت 
تحویــل مورد مزایده پــس از پرداخت 100% قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 6. چنانچه 
پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خسارت وارده از 
محــل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریــق مزایده مجدد اقدام خواهد 
شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکســته ضبط می گردد. 7. مراجعه 
بــه ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال ســند از جمله شــهرداری، اداره ثبت، 
امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشــد. تاریخ چاپ : چهارشــنبه 

1401/04/29 روزنامه سیاست روز./
امیــن فالح- معــاون قضائی رئیــس کل و رئیــس اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
دادگستری استان مازندران

آگهی مزایده 
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
رسم نوین البرز در نظر دارد نسبت به فروش اموال شرکت ورشکسته مذکور از طریق 
مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 1401/05/12 روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در محل 
اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشــانی ساری-خیابان مازیار-نبش خیابان امیرکبیر-

ساختمان شماره دو دادگســتری طبقه اول واحد یک اقدام نماید.الف(مشخصات اموال: 
ا- جرثغیل زنجیری 2 تن ) چین بالک( با قالب و زنجیر2-پرفراتور 21 کیلویی 3-پیکور 
A7 4- چــراغ تونلــی 5-قلم پیکور A7 6-مته پرفراتور در ســه ســایز 120 و 100 و 
80 ســانتی متر ب( شــرایط شــرکت در مزایــده : 1- فروش نقدی اســت و قیمت پایه 
مزایده اموال و تجهیزات مبلغ 38,000,000 ریال برآورد گردیده اســت و هزینه مربوط 
بــه جابه جایی لــوازم مذکور به عهده خریدار اســت 2-پیشــنهاددهندگان باید قبال 10 
درصد قیمت پایه  پایه مزایده را  نقدا به حســاب جاری شماره 0112245358007 به 
نام اداره تصفیه امور ورشکســتگی ســاری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد 
خود نمایند.3-پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده  
اموال شرکت ورشکسته داده نگار آمل مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاددهنده در 
روی پاکت تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 به اداره تصفیه امور 
ورشکســتگی به نشــانی ســاری-خیابان مازیار-نبش خیابان امیرکبیر-ساختمان شماره 
دو دادگســتری-طبقه اول-واحد اول تســلیم نمایند.4-پیشنهادات درساعت 10 صبح 
همــان روز باز و قرائت خواهد شــد و در همان جلســه مزایده حضــوری به عمل خواهد 
آمد. برنده مزایده کســی اســت که باالترین قسمت را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در 
رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و به پیشــنهادات مبهم-مشروط-فاقد 
سپرده و برخالف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.بدیهی است تحویل مورد 
مزایده پس از پرداخت 100 درصد قیمت پیشــنهادی خواهد بود.5-چنان چه پرداخت 
بها 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 بســتانکاران و ورشکســته ضبط می گــردد.6- جهت بازدید از امــوال مذکور یک 
هفته قبل از تاریخ مزایده با شــماره 01133323459 تماس حاصل نمایید.تاریخ چاپ: 

چهارشنبه 1401/04/29 روزنامه سیاست روز./
امیــن فالح-معــاون قضایی رئیــس کل و رئیــس اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
دادگستری استان مازندران

پايش و نظارت برعملكرد مجاري عرضه 
سوخت استان سمنان   

جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی، توسط نيروهاي بسيجي 
منطقه شاهرود كنترل، بررسي و مورد ارزیابی قرارگرفت. شاهرود- 
خبرنگار سياست روز-عليرضا رحيميان ، حسين عبدلي سرپرست 
و فرمانده پایگاه بسيج ليله القدرمنطقه شاهرود گفت: با توجه به 
شروع فصل تابستان، مسافرت هاي این بازه  ی  زمانی و بالطبع 
آن افزایش مصرف بنزین درجایگاه هاي عرضه سوخت، درراستای 
ارائه خدمات مطلوب تر به مسافران و رضایت مندي هموطنان 
گرامي، برنامه ریزي هاي الزم و اقدامات ضروري به منظورخرید، 
تأمين و توزیع به موقع سوخت انجام و راه كارهایی درخصوص 
مواجهه با مشكالت و موانع احتمالي اندیشيده و ارائه گردید.در 
ادامه حسين عبدلي افزود: در این ایام نظارت بر عملكرد مجاري 
عرضه ســوخت از اهميت ویژه تري برخوردار است. لذا با تدابير 
متخذه بخش عمده اي ازاعمال كنترل و نظارت بر ارائه خدمات 
مطلوب و مصرف بهينه سوخت توسط نيروهاي بسيجي منطقه 
انجام شد. شایان ذكر است اولين كارگروه اعزامی بيش از50 باب 
جایگاه سوخت )مسير اصلي و جایگاه هاي درون شهري استان(، 
را در طي چهار روز با جدیت و با هدف شناســائی قاچاقچيان 
سوخت پایش و مورد رصد قرار دادند. گفتنی است روند استمرار 
و سركشی سرزده و ميدانی همكاران محترم بسيجی از جایگاه 

های سوخت تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

پذیرش و انتشار مقاله علمی کارشناس 
نفت و گاز مسجدسلیمان در ژورنال بین 

المللی 
 ISI مقاله علمی  كارشناس نفت و گاز مسجدسليمان با درجه
 Nondestructive Evaluation در ژورنال بين المللــی
پذیرش و منتشــر گردید . به گزارش روابط عمومی شركت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان ، این مقاله علمی كه 
با عنوان "كاربرد ترنسدیوسرهای آرایه فازی جهت اسكن امواج 
هدایت شونده ورق ها با استفاده از تكنيک تمركز چند نقطه 
ای" توسط محمد جواد رنجبر ناصرآبادی  تهيه و به رشته تحریر 
درآمده در این نشریه معتبر علمی منتشر گردید .نگارنده این 
مقاله علمی كه مهندس حفاظت فنی اداره بازرســی فنی و 
خوردگی فلزات شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان 
می باشــد در این خصوص می گوید : در این تحقيق علمی 
یک روش آزمایشــگاهی نوآورانه برای بهينه سازی و بهبود 
پارامترهای انجام آزمون و سيگنال های امواج هدایت شونده 
ارائه شده است .وی می افزاید : از سيگنال های دریافتی برای 
شناسایی عيوب ســطحی و عمقی بر روی یک ورق فوالدی 
اســتفاده شده است در نتيجه مودهای انتخابی امواج هدایت 
شونده آلتراسونيک با استفاده از تكنيک تمركز چند نقطه ای، 
توانایی شناسایی عيوب سطحی و عمقی تا اندازه 2 ميلی متر را 
از فاصله 10 سانتی متری دارا می باشند .الزم به توضيح است 
محمد جواد رنجبر ناصرآبادی ، فارغ التحصيل رشته مهندسی 
بازرسی فنی مقطع كارشناسی ارشدمی باشد و با 33 سن، از 
حدود 3 سال پيش تاكنون در شركت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسليمان در حال خدمت می باشد . 

اخبار گزارش

مدیركل ثبت اســناد وامالک اســتان مركزی با بيان اینكه همه 
استعالمات ثبتی در استان مركزی به صورت برخط انجام می شود 
گفت: بيش از ۹5 درصد اراضی دولتی استان مركزی سنددار شدند. 
حميد شــایان مهر در نشســت خبری با اصحاب رسانه با اشاره به 
حوزه های عملكردی سازمان ثبت اسناد و امالک اظهار داشت: اداره 
ثبت اسناد و امالک در حوزه های مختلف صدور سند مالكيت، اسناد، 
دفاتر اســناد رســمی، دفاتر ازدواج و طالق، ثبت شركت ها، وصول 

مطالبات مهریه و چک و سایر موارد اقدام می كند همچنين هيئت 
نظارت در راستای رسيدگی به اختالف ملكی در شهرستان ها هم 
فعاليت می كند و امروز وصول مطالبات مهریه و چک جزو اولویت های 
شعب اجرا است. وی افزود: شاخص ترین اقدامی كه در سال گذشته 
انجام شــده موضوع تثبيت اراضی ملی و صدور سند مالكيت است 
كه همه اراضی ملی استان مركزی تثبيت شده به طوری كه از یک 
ميليون و ۹70 هزار هكتار اراضی ملی استان یک ميليون و ۹40 هزار 
هكتار سند صادر شده و درصدد برگزاری جشن انفال هستيم بنابراین 
استان مركزی جزو استان های برتر در این زمينه است.مدیركل ثبت 
اسناد وامالک استان مركزی ادامه داد: یكی دیگر از اقدامات شاخص 
در حوزه سند دار كردن اراضی و امالک دولتی است كه در مجموع 
2۹ هزار و 7۹2 هكتار در قالب 8 هزار و 464 قطعه اراضی و امالک 
مربوط به اراضی دولتی تثبيت و ســند مالكيت صادر شــده است.

شایان مهر تصریح كرد: بيش از ۹5 درصد اراضی دولتی سنددار شدند 
و برای 5 درصد باقی مانده مدارک و مستندات دستگاه های مربوطه 

ناقص است و یا تشریفات صدور سند مالكيت برای آنها مهيا نشده 
اســت.وی ادامه داد: در حوزه تثبيت مستثنيات قانونی و كميسون 
رفع تداخالت تا پایان ســال گذشته 170 هزار و 436 هكتار اراضی 
مستثنيات قانونی تثبيت و مقدار هزار و 3۹0 هكتار سند مالكيت 
صادر شده همچنين در حوزه تبدیل اسناد مالكيت دفترچه ای به تک 
برگ در سال گذشته 8 هزار و 841 فقره سند مالكيت دفترچه ای 
به تک برگ تبدیل شــده است.مدیركل ثبت اسناد وامالک استان 
مركزی بيان كرد: در حوزه سنددار كردن امالک و اراضی موقوفه تا 
پایان 1400 تعداد هزار و ۹3۹ فقره سند مالكيت به مساحت 5 هزار 
و 22 هكتار برای امالک اوقافی صادر شــده است.شایان مهر عنوان 
كرد: در راستای صدور سند مالكيت نسبت به اراضی و امالک فاقد 
سند مالكيت بر اساس قانون پيش بينی شــده تا برای این اراضی 
درشهرهای 25 هزار نفر مورد توجه قرار گيرد به همين سبب مردم با 
ارائه مدارک مورد نياز برای انجام این كار می توانند مراجعه كنند.وی 
افزود: تا ســال 1400 حدود 35 هزار و 17 فقره پرونده تشكيل شد 

كه از این تعداد پرونده در سال گذشته 31 هزار و 100 فقره پرونده 
منجر به صدور رای شده كه رای منفی به این معنا است كه مدارک 
و مستندات ناقص است و یا مشمول قانون تعيين تكليف می شود.
مدیركل ثبت اســناد وامالک استان مركزی ادامه داد: در شهرهای 
كمتر از 25 هزار نفر بر اساس قانون ساماندهی اكثر شهرستان های 
استان از جمله خنداب، كميجان و آشتيان و افراد ساكن در روستا 
می توانند به اداره ثبت مراجعه و تشكيل پرونده دهند البته متولی 
كار برای تشكيل پرونده بنياد مسكن است.شایان مهر خاطرنشان كرد: 
الزمه صدور سند ماليكت در قانون تعيين تكليف و قانون ساماندهی 
وجود نقشه شميمی است كه در قانون ساماندهی بنياد مسكن متولی 
این كار است و باید نقشه شميمی را تهيه و با مدارک و مستندات 
جهت صدور سند مالكيت به ادارات ثبت ارسال كند.وی بيان كرد: در 
سال گذشته تعداد پرونده تشكيل شده 3 هزار و 32 فقره پرونده در 
راستای قانون ساماندهی بوده و در مجموع 3 هزار فقره سند مالكيت 

از این پرونده های تشكيل شده منجر به سند مالكيت شده است.
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همهاستعالماتثبتیدراستانمرکزیبهصورتبرخطانجاممیشود

همدان - دكتر عليرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان در 
دومين جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گفت: 
اعتبار خوبی برای ثبت جهانی منظر تاریخی هگمتانه تا 
همدان در نظر گرفته شده اســت. وی گفت: پروژه های 
سفر رئيس جمهور به استان همدان را در جلسات متعدد 
كارشناسی شده، آماده و پيش بينی كردیم.استاندار همدان 
افزود: برای ســفر رئيس جمهور به اســتان، حدود 200 
پروژه با اعتبار 24 هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده شد؛ 
اما كارشناسان نهاد ریاست جمهوری فقط برخی از آن ها 
را تایيد كردند، ســپس با چانه زنی هایی كه انجام دادیم، 
توانستيم تعدادی پروژه دیگر نيز اضافه كنيم.وی تصریح 
كرد: پروژه های سفر در جلسه شــورای اداری استان كه 
با حضور رئيس محترم جمهور در همدان برگزار می شود 
به شكل رسمی و قطعی اعالم خواهد شد. قاسمی فرزاد 
گفت: پروژه های خوبی برای سفر رئيس جمهور به استان 
همدان تایيد شــده كه در این پروژ ه ها مباحث زیربنایی 
ماننــد؛ آب، صنعت، توليد و گردشــگری را مورد توجه 
قــرار دادیم. وی ادامه داد: اعتبار خوبی برای ثبت جهانی 
هگمتانه در سفر رئيس جمهور به استان همدان در نظر 
گرفته شــده و وزیر ميراث فرهنگی و گردشگری، نيز در 
این راستا قول مساعدت دادند.مقام عالی دولت در استان 
همدان گفت: با توجه به تنش آبی در كشــور و اســتان، 
مسئله آب، جزء اولویت های اول مجموعه مدیریتی استان 
است، چون بيش از 50 درصد جمعيت استان با تنش آبی 

مواجه هستند.

اعتبار خوبی برای ثبت جهانی منظر 
تاریخی هگمتانه تا همدان در نظر 

گرفته شده است رشــت- به گزارش دفتــر روابط عمومــي و آموزش 
همگانــي شــركت آب و فاضــالب گيــالن؛ در این 
جشــنواره برنامه های متنوعی توسط هنرمندان صدا 
و سيمای مركز گيالن با محوریت آموزش راهكارهای 
صرفه جویی در مصرف آب بــه ویژه برای كودكان و 
نوجوانان اجرا شــد.مدیرعامل شركت آب و فاضالب 
گيالن در این جشــنواره با بيان اینكه اســتان گيالن 
دارای منابع تامين آب محدودی اســت، گفت: همه 
مــا وظيفه داریم اندک ذخایر باقی مانده آب شــرب 
را برای آیندگان حفــظ كنيم.مازیار علی پور، ترویج 
فرهنگ مدیریت مصرف و اســتفاده درست از آب را 
بســيار حائز اهميت دانســت و افزود: خانواده ها به 
ویــژه پدران و مادران با رعایت نكات صرفه جویی در 
مصــرف آب، باید به فرزندان خــود نيز آموزش های 
الزم را ارائــه دهند.وی با تاكيد بر اینكه صرفه جویی 
یعنی درســت مصرف كردن و مردم عزیز باید الگوی 
صحيح مصرف آب را مد نظر داشــته باشــند، گفت: 
صرفه جویی در مصرف آب كار ســاده ای است كه در 
امورات روزمره همه ما قابل انجام است.علی پور افزود: 
مردم عزیز برای شستن حياط، خودرو، فرش، آبياری 
باغات و مزارع از آب شــرب استفاده نكنند و در زمان 
مســواک زدن، استحمام و شستشــوی ظروف صرفه 
جویی در مصرف آب را رعایت كنند.وی، اســتفاده از 
وسایل كاهنده مصرف مانند شيرآالت پدالی، چشمی 
و الكترونيكــی و فالش تانک های با مخزن كوچک را 

در كاهش مصرف آب بسيار تاثيرگذار دانست.

برگزاری جشنواره من مراقب آبم 
در رشت

شهرری- نشست صميمی جمعی از شاعران ری به مناسبت دهه 
امامت و والیت با حضور ســيد علی قاضی عسگر توليت آستان 
حضرت عبدالعظيم)ع( برگزار شد.محمدحســن صفوی رئيس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری طی سخنانی در این 
نشست ضمن خير مقدم و تبریک ایام عيد سعيد غدیر خم گفت: 
شهرســتان ری با توجه به ظرفيت های باالی فرهنگی و هنری 
و برخورداری از  حضور شــاعران، نویسندگان، ادبا و اصحاب قلم 

همواره در عرصه های مهم دینی و ملی خوش درخشيده است.
وی خاطر نشــان كرد: بعضی از این شاعران حتی جزو خانواده 
معظم شهدا هستند و همانگونه كه در عرصه دفاع مقدس یک یا 
چند شهيد را تقدیم انقالب كرده اند هم اكنون نيز با قلم جان در 
خدمت نظام و انقالب هستند.صفوی ادامه داد: در همين راستا این 
برنامه به منظور پاسداشت مناسبت فرخنده عيد سعيد غدیرخم 
و با هدف تبعيت از پيــام غدیر و تبيين جایگاه والیت و امامت 
برگزار شــده است، زیرا غدیر همه هویت شيعه و والیت از مهم 
ترین و مستحكم ترین پایه های اسالم است. در ادامه این برنامه 

شاعران شهرستان، سروده های خود را با مضامين والیت و امامت 
و حضرت علی )ع( و همچنين در مدح و ثنای حضرت عبدالعظيم 
)ع(  قرائت كردند. سخنرانی حجت االسالم قاضی عسگر توليت 
آستان مقدس حضرت عبدالعظيم )ع( بخش بعدی این مراسم 
بود. ایشان با تبریک ایام مبارک غدیر خم ، شعر را هنری اثر بخش 
دانســت و گفت: چهره های برجســته و شاعران بزرگ گذشته 
همچون دعبل خزایی، به خوبی توانسته اند مفاهيم و ارزش های 
دینی را به نسل های بعد از خود منتقل و این نهضت را در تمامی 
حوزه ها ماندگار كنند.ایشان افزود:شعر در فرهنگ و هنر ایران و 
همچنين در دنيا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و همگان را به 
تسليم وا می دارد. حجت االسالم والمسلمين قاضی عسگر ادامه 
داد: شاعران بزرگی همچون مولوی، سعدی و حافظ در زمينه شعر 
ید طوالیی دارند و اهميت این موضوع در شرح مثنوی استاد سيد 
جعفر شهيدی  عليه الرحمه و استادعالمه جعفری رضوان اهلل عليه 
كامال مشهود است. وی با اشاره به اهميت شعر از نگاه رهبر معظم 
انقالب و تسلط ایشان در حوزه شعر و شعرشناسی فارسی و عربی 
و همچنين وجود مطالب عرفانی در اشعار امام خمينی )ره( خاطر 
نشان كرد: كار شما شاعران بسيار ارزشمند، فاخر و در خور ستایش 
است چرا كه بسياری از واقعيات جامعه را از زبان شعر به همگان 
معرفی می كنيد.توليت آستان حضرت عبدالعظيم)ع( در ادامه به 
اهميت اشعار حماسی اشاره كرد و گفت: اشعار آیينی و حماسی 
قبل از انقالب اسالمی مانند اشعار محتشم كاشانی واقعا ارزشمند 
و تكان دهنده اســت و شاعران معاصر و جوان نيز باید بر همين 
صراط سنتی و آیينی بودن بمانند و مفاهيم ارزشی و دینی را به 

نحو مطلوب انتقال دهند.

نشست صمیمی جمعی از شاعران ری با حضور تولیت آستان حضرت 
عبدالعظیم)ع(


