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آگهی مفقودی
برگ ســبز و سند کمپانی ماشین سمند آبی ســیر متایک به شماره پالک ایران72-
834س68 شــماره موتور 12486142180 شماره شاسی 73214398 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

ســند کمپانــی ســواری پرایــد مــدل 1384 رنــگ ســفید شــیری شــماره موتــور 
01359715 شــماره شاســی S1412284706062 شــماره پالک ایران72-438س64 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

ســند کمپانــی ســواری دنا تیــپ EF7 رنگ خاکســتری متالیک مدل 1395شــماره 
شاســی  شــماره   147H0204839 موتــور  شــماره  ایــران72-196ص58  پــالک 

NAAW01HE2GE407095 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 رنگ نوک مدادی متالیک مدل 
1384 شــماره موتــور 12484031414 شــماره شاســی  14214318  شــماره پالک 
ایران82-671د72 به نام افشــین فهیمی راد مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط می 

گردد. ساری
***************************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی تاکسی کار فائو)FAW( تیپ CA6500CE رنگ زرد روغنی 
مدل 2009 شــماره موتور SHH5110 شماره شاســی LFB0F4385A5J00273  شماره 
پالک ایران62-521ت37 به نام امیر فاضلی مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

گردد. ساری
***************************************************************************

ســند کمپانی ســواری پژو پــارس مدل 1391 شــماره پالک ایــران62-594ط97 
شماره موتور 124K0089483 شماره شاسی NAAN01CA4DK810790 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

ســند مالکیت سواری سایپا 131 مدل 1390 شــماره پالک ایران62-222ص95 
شــماره موتور 4351942  شــماره شاســی S1412290213841 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

مجــوز حمل ســالح و مهمات شــکاری آقای عبدال هــادی پور صالحی به شــماره ملی 
4699085180و شــماره سالح X13287 کالیبر 12 مدل کوسه ساخت کشور روسیه به 

شناسه 00012754198 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.بندر عباس
***************************************************************************

رونوشت گواهی حصروراثت
آقای احسان فاتحی فرزند حسین به شماره ملی 0079089593 بشرح دادخواست 
به کالســه 0100422 ازاین شــورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است 
که شــادروان معصومه شــاه وردی فرزند حشــمت اله به شــماره ملی 0439840783 
در تاریــخ 1401/08/07 در اقامتــگاه دائمــی خود در گذشــته ورثه حیــن الفوت وی 
منحصراســت بــه :1. احســان فاتحــی فرزند حســین به شــماره ملــی 0079089593 
صــادره از تهــران )پســر متوفی(2. حســین فاتحی فرزند محمد حســین به شــماره ملی 
0439832454 صــادره از تهــران )همســر متوفی(3. ابوالفضل فاتحی فرزند حســین 
به شــماره ملی 0070212260 صادره از تهران )پسر متوفی(4. رضوانه فاتحی فرزند 
حســین به شــماره ملی 0069531110 صــادره از تهران )دختر متوفــی( اینک با انجام 
تشریفات قانونی در خواست مزبور دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر 

شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادرخواهدشد.7524
رئیس شورای حل اختالف 7 جابان و سربندان

اگهــی اختصاصی موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سندرسمی برابر ماده 3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف   

برابراراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقد ســند رســمی مســتقردرواحدثبتی تصرفات مالکانه بال معارض  خانم معصومه 
کاشــفی پور بشماره شناســنامه 2111754188 بشــماره ملی 2111754188 صادره 
ازگــرگان فرزنــد علیرضــا متقاضــی کالســه پرونــده 1401114412480000381 
درششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است به مساحت 10.49 مترمربع 
ازپــالک 2-اصلی واقــع دراراضی یله باغ بخــش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گــرگان طبق رای 

صادره حکایت ازتصرفات متقاضی دارد 
.لــذا به منظور اطــالع عموم مراتب دردو نوبــت به فاصله پانزده روزاگهی میشــود 
ازاین رواشــخاصی نســبت  به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند میتوانند 
ازتاریــخ انتشــار اولین اگهی بمدت دومــاه اعتراض خودرا با ذکر شــماره پرونده به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی  
دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح  قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه این 

اداره ارایه نمایند  
تاریخ انتشارنویت اول1401/8/30 

تاریخ انتشارنوبت دوم :16 /9 /1401  
حجت اهلل تجری
رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دوگرگان

اجراییه
شــماره پرونده:13/96/343 محکوم له : ســهیل ســورتیچی فرزند احمد نشانی: 
ســاری خیابان قارن-قارن 9 سه راه دوم موسسه حقوقی دادرسان کدپستی 48186-
58987 محکــوم علیه:زبیــده نظــری فرزند قــدرت اله-مجهول المکان بــه موجب رأی 
شماره476-96/9/11 شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان ساری که قطعیت یافته؛ 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 4.000.000 ریال بابت اصل خواسته وجه دو 
فقره چک به شــماره 3254970 مورخ 91/3/25 و 3254961 مورخ 96/6/28 بانک 
ملی و مبلغ 240.000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
ها لغایت ادای دین و نیم عشــر دولتی و هزینه اجرایی طبق تعرفه. به اســتناد ماده 29 
قانون شــورای حل اختالف مصوب 1394 محکوم علیه مکلف است:پس از ابالغ این برگ 
اجراییــه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
بــه یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر این صــورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف محل تحویل خواهد شد./
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان ساری-علی برادران

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه 
در شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی  )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 2310  شناسه 14003253692
در اجرای ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت، باطالع کلیه سهامداران شرکت 
صندوق حمایت از توســعه کشــاورزی بخش ایوانکی )ســهامی خاص( ثبت شــده به 
شــماره 2310 می رســاند، کــه با عنایت به مصوبــه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 
1397/12/26 و تفویــض اختیار عملی نمودن افزایش ســرمایه بــه هیئت مدیره، 
نظر به اینکه مقرر اســت سرمایۀ شــرکت از مبلغ 34.649.340.000 ریال به مبلغ 
50.000.000.000 ریــال منقســم به 5.000.000 ســهم ده هزار ریالــی با نام و از 
طریــق )مطالبــات، آورده نقدی یا تواماً و یــا موارد دیگر منــدرج در مادۀ 158 الیحۀ 
اصالحــی قانون تجــارت( افزایش یابد، لذا با توجه به مــادۀ 166 الیحۀ اصالح قانون 
تجارت هر صاحب ســهم دارای 0.99 سهم حق تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود 
را داراست. لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر 
این آگهی به مدت 60 روز از سلب حق تقدم خود از بخشی از سهام جدید طبق ماده 
167 الیحــه اصــالح قانون تجارت ضمــن مراجعه به دفتر صنــدوق و اطالع از میزان 
قدرالســهم، نســبت به واریز وجه ســهم خریداری شــده اقدام و مبلغ اسمی خرید 
ســهام را به حساب سپرده شــماره 952299007 این شــرکت نزد بانک کشاورزی 
شــعبه ایوانکی بخش ایوانکی واریز واصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در 
شــهرک مهر کوچه فرهنگ خیابان ســمیه صندوق حمایت از توســعه کشاورزی بخش 
ایوانکی  کد پستی 3591984974 تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضاء مهلت 

مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید .
هیئت مدیره شرکت  صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای خســرو حیدرپنــاه )به وکالــت مجتبی پــور حاتم بــا ارائه وکالت نامه شــماره 
101392-1401/09/07 دفترخانه 86 آمل( با ارائه استشــهادیه شــماره 43034-
1401/09/07 تنظیمی دفترخانه 86 آمل طی درخواست شماره 1401/39706 مورخ 
1401/09/07 تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره 1239 
فرعــی از 70 اصلی واقع در بخش 09 ثبت آمل که در صفحه 216 دفتر جلد 268 ذیل 
شماره 54383 ثبت و با شماره چاپی 003824  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود 
شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهــی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه این اداره اعالم 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای خســرو حیدرپنــاه )به وکالــت مجتبی پــور حاتم بــا ارائه وکالت نامه شــماره 
101392-1401/09/07 دفترخانه 86 آمل( با ارائه استشــهادیه شــماره 43035-

1401/09/07 تنظیمی دفترخانه 86 آمل طی درخواست شماره 1401/34708 مورخ 
1401/09/07 تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره 1242 
فرعــی از 70 اصلی واقع در بخش 09 ثبت آمل که در صفحه 219 دفتر جلد 268 ذیل 
شماره 54384 ثبت و با شماره چاپی 003827  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود 
شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهــی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه این اداره اعالم 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای خســرو حیدرپنــاه )به وکالــت مجتبی پــور حاتم بــا ارائه وکالت نامه شــماره 
101392-1401/09/07 دفترخانه 86 آمل( با ارائه استشــهادیه شــماره 43036-

1401/09/07 تنظیمی دفترخانه 86 آمل طی درخواست شماره 1401/34715 مورخ 
1401/09/07 تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره 1243 
فرعــی از 70 اصلی واقع در بخش 09 ثبت آمل که در صفحه 186 دفتر جلد 268 ذیل 
شماره 54373 ثبت و با شماره چاپی 003828  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود 
شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهــی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه این اداره اعالم 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صغری مرادی با ارائه استشــهادیه شــماره 15912-1401/09/05 تنظیمی 
دفترخانــه 276 آمــل طی درخواســت شــماره 1401/34588 مــورخ 1401/09/07 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی شش دانگ پالک شماره 153 فرعی از 61 اصلی واقع 
در بخش 02 ثبت آمل که ذیل شــماره ثبــت الکترونیکی 139820310005002780 
و بــا شــماره چاپــی 876585-ج98 در دفتر امــالک الکترونیک  ثبت گردیــده و در اثر 
جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای مــاده 120اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه 
اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
بــه این اداره اعالم نمایند . چنانچه پس از اتمــام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی مفقودی
اینجانبه امه کلثوم  مدرســی نــام پدر عبدالحلیم به شــماره ملی 2031579150 
مالک خودروی وانت سیستم پیکان تیپ OHV 1600 رنگ  سفید- روغنی مدل 1386 
شــماره موتور 11486065990 و شماره شاســی 31662276  شماره پالک 162-69 
ه 57 بعلت فقدان ســند )ســندکمپانی و ســند مالکیت برگ ســبز( تقاضای المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر6 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابــق ضوابط مقرر 

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

آقــای بیــرام علی نظــری بق قجه نــام پدر قربان به شــماره ملــی 5319574479 
مالــک خودروی ســواری هــاچ بک )پانوراما( سیســتم پــژو 207 تیــپ 207i- MT مدل 
1399 رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره موتــور 178B0048158 و شــماره شاســی 
NAAR03FE8LJ202040 به شــماره پالک 69-317 ن 81 بعلت فقدان ســند )ســند 
مالکیت برگ سبز( تقاضای المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی 
ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع 
در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
********************************************************

فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت به شــماره چاپی 775187  ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 
100000 مترمربــع بــه پــالک ثبتــی 311 فرعــی از 5- اصلــی بخــش 15 حــوزه ثبتی 
گنبدکاووس به نام آقای عبدالرحیم دریایی فرزند بای مراد به شــماره شناســنامه 762  
ذیل ثبت 1558 صفحه 220 جلد 8 ثبت و سند مالکیت صادر شده است در حین اسباب 
کشــی مفقود گردیده است. ســپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا 
نموده که ســند مالکیت در حین اسباب کشی مفقود شــده و تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت را از این اداره نموده است، علیهذا باستناد ماده 120-آئین نامه اصالحی قانون 
ثبــت در یــک نوبت آگهی می گردد تا هرکس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله دیگری 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد ظرف مدت 10 )ده( روز از انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نماید در 
غیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نســبت به صدور  سند مالکیت 

اقدام خواهد شد. م-الف: 10186
رضا سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

فقدان سند مالکیت
خانم شــعله رمرودی با ارائه دو برگ شــهادت شــهود مصدق مدعی شــده که سند 
مالکیت مقدار 200 سهم مشاع ازششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 285000 
مترمربع به شــماره ورقه مالکیت 396063 الف 85 بپالک 10521 فرعی از یک- اصلی  
بخــش 10 حوزه ثبــت گنبدکاووس در صفحه 321 جلد 454 ذیــل ثبت 88452 به نام 
خانم شــعله رمرودی فرزند حســین ثبت و صادر گردیده به علت اســباب کشــی  مفقود 
گردیده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت را از این اداره نموده. لذا برابر تبصره یک 
اصالحــی ماده 120-آئین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار 
آگهی  می گردد و هرکس مدعی وجود ســند مالکیت یا ســند معامله نزد خود باشد ظرف 
مدت ده )10( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به این اداره تسلیم نماید 
در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور، برابر مقررات اقدام خواهد شد. م-الف: 

 10185
 رضا سارانی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای خســرو حیدرپنــاه )به وکالــت مجتبی پــور حاتم بــا ارائه وکالت نامه شــماره 
101392-1401/09/07 دفترخانه 86 آمل( با ارائه استشــهادیه شــماره 43033-

1401/09/07 تنظیمی دفترخانه 86 آمل طی درخواست شماره 1401/39707 مورخ 
1401/09/07 تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره 1240 
فرعــی از 70 اصلی واقع در بخش 09 ثبت آمل که در صفحه 231 دفتر جلد 268 ذیل 
شماره 54388 ثبت و با شماره چاپی 003825  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود 
شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهــی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه این اداره اعالم 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکســتگی اســتان مازندران به قائم مقامی از ورشکسته آقای 
حســین کاظــم خانــی در نظر دارد نســبت به فروش حق انتفــاع عرصه و اعیان و ماشــین 
آالت، تجهیــزات و تاسیســات محل شــرکت ورشکســته مذکور به نشــانی ســاری - جاده 
گهرباران-طبقده-شــهرک صنعتی گهرباران را از طریق مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 
1401/11/09 روز یکشــنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به 
نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - 

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

عرصه : قطعه زمینی با بنای احداثی به شماره 22/1 از قطعات ناحیه صنعتی گهرباران  
به مســاحت 3800 متر مربع ) با حدود اربعه شــماالً بطول 114 متر به قطعه شــماره23 ، 
شرقاً بطول 37 متر به نهرآب ، جنوباً بطول 98/5 متر به قطعه شماره 22/2 و غرباً بطول 
35 متر به جاده داخل شهرک ( که طی قرارداد به آقای حسین کاظم خانی واگذار گردید.

اعیانــی : اعیانی مجموعه شــامل ســوله ، انباری ،اتاقک نگهبانی و دیــوار پیرامونی با 
مشخصات ذیل می باشد:

سوله: سوله ای فلزی به مساحت تقریبی 852 متر مربع )  به ابعاد 20،42 × 20،20 
متر و ارتفاع تاج حدود 9 متر ( که در قســمت انتهایی با ایجاد بالکنی به مســاحت تقریبی 
100 متر مربع با اسکلت فلزی و سقف بتنی جهت ایجاد بخش اداری اقدام گردید. بخش 
باالیی ، شامل سه اتاق که یکی از اتاق ها دارای آشپزخانه ای با کابینت MDF  و سرویس 

بهداشتی می باشد.
دیگر مشــخصات بخش اداری عبارتند از : کف ســرامیک ، دیوار ســفید کاری ، سقف 
کاذب کمپارس ، پنجره ها آلومینیومی و همچنین راه پله فلزی با کف پله از ســنگ 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 ) ســمت داخل 
ســوله ( به همراه یک درب شیشــه ای می باشد . دیگر مشــخصات سوله : اسکلت فلزی ، 
دیوار ســیمانکاری ، کف بتنی ، پوشــش سقف از ورق موجدار آزبســتی ، پنجره ها فلزی ، 

دارای دو درب بزرگ فلزی برای تردد خودرو های ســنگین و در شــرق و غرب و یک درب 
رو فلزی ضلع جنوبی.

انباری : در ضلع شــمالی دیوار ســوله یک اتاقک به مســاحت حدود 15 متر مربع به 
عنوان انبار مواد اولیه با مصالح بنایی )بلوک( و ســقف از ورق موجدار آزبستی احداث بنا 

گردیدکه با یک درب به سوله راه دارد.
نگهبانــی : یک بنا در نزدیک درب ورودی با مصالح بنایی به مســاحت تقریبی 10 متر 

مربع بعنوان نگهبانی با پیشرفت حدود 40 درصد احداث گردید.

حریم پیرامونی : حریم زمین در ســه ضلع به صــورت دیوار بلوکی تا ارتفاع حدود 2 
متر و ســمت گذر بصورت ترکیبی از ســنگ مالون و نرده فلزی و همچنین یک درب بزرگ 

) نرده فلزی ( محصور گردید.
محوطه ســازی : برای حدود دو هزار متر مربع از محوطه با ســنگ شکســته اقدام به 

محوطه سازی گردید.
قدمت بنا 15 سال میباشد و ملک دارای امتیاز آب و برق می باشد.

 ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:
یک دســتگاه تزریــق پالســتیک هایتا ســینگر مــدل htw3200 با قدرت   -1
3200km و t 12.5 و s.n080102  ســاخت ایران ســال 2008 شــرکت خورشــید 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 شــرکت ماشین سازی ممتاز   -3
تبریز 600m.m  فاقد الکترو موتور و کابل 

یک دســتگاه اکسترودر پالستیک جهت ســاخت لوله فاضالب شامل بخش   -4
هــای 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 کشــی و سیم کشی 

وشیر برقی  ساخت ایران 
دو دســتگاه وان خنک کننده محصول خروجی از اکســترود 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 ،کشــیدن 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 دســتگاه 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 ســلول دو درب با کلید   -12
 100A 400  و پنج کلید اتوماتیکA اتوماتیک

یک دستگاه مخزن ذخیره روغن 1000 لیتری با چهار پایه مربوطه   -13
دوازده دســت کامل قالب شــمال ) 1- قالب زانوی 45  جهت لوله ســایز   -14
110 و 125 و 160  هر کدام یک عدد و ســالم 2- قابل زانوی 90 اســتاندارد جهت لوله 
سایز 110 و 125  هرکدام یک عدد و سالم 3- قالب زانوی 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 دریچه)قالب ها با ماهیچه مربوطه(  -15

یک عدد کپسول آتش نشانی 50kg  پودر خشک چرخدار   -16
یک دستگاه پایه جرثقیل وینچی کارگاهی ساخته شده از تیر آهن و قوطی   -17

به رنگ آبی 
یــک عدد چهار پایه فلزی بصورت قفســه 3 طبقــه 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 بــرق در ابعاد کوچــک دارای تجهیزات برقــی 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 دســتگاه روشنایی داخل سالن شامل چراغ های کارگروهی با المپ   -22
گازی و کابل کشی مربوطه 

دو دســتگاه چیلــر مــدل 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 پست هوایی شامل ترانسفور ماتور 250KVA  و تابلوی   -24
ســنجش  400A  با تجهیزاتی از جمله کات اوت و برقگیر و پایه 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. قیمت پایه مزایده حق انتفاع عرصه و اعیان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
120،000،000،000 ریال ) یکصدوبیســت میلیارد ریال( و قیمت پایه مزایده ماشــین 
آالت و اموال و تجهیزات و تاسیســات به مبلغ 52/960/000/000 )پنجاه و دو میلیارد 
و نهصــد و شــصت میلیون ریــال ( جمعــاً 172/960/000/000 ریال بــرآورد گردیده 
است. هزینه مربوط به مزایده )بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به 
عهده فروشــنده است( به عهده طرفین است. 2. پیشــنهاددهندگان باید قبالً 5% قیمت 
جمــع پایه مزایده را به حســاب جاری شــماره 0112245358007 به نــام اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی ســاری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خــود نمایند. 3. 
پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شــده و با ذکر جمله مربوط به مزایده ورشکســتگی 
آقای حســین کاظم خانی ، مشــخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا 
ســاعت 9 صبح روز یکشــنبه مورخ 1401/11/09 به اداره تصفیه امور ورشکستگی به 
نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - 
طبقه اول - واحد اول تســلیم نمایند. 4. پیشــنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و 
قرائت خواهد شــد و در همان جلســه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده 
کســی است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشــنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شرایط 
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 حساب اداره تصفیه واریز  
نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی خواهد 
بــود( 6. چنانچه پرداخت بهــاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایــده باطل و عالوه بر جبران 
خســارت 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 ورشکسته 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.
دکتر امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگستری استان 
مازندران

مدير كل شــيالت گلســتان: كسب 
رتبه ســوم توليد ميگو در كشــور نتيجه 
زحمات تمام مديران شــيالت گلســتان 

است       

مديركل شــيالت گلستان گفت: بيش از 20 سال است 
كه صنعت ميگو در گلســتان راه اندازي شده است و در 
نتيجه زحمات مديران پيشــين شيالت استان است كه 
امروز شاهد كسب رتبه ســوم گلستان در صنعت ميگو 

هستيم كشور 
 اسماعيل جباري در آيين شكرگزاري و جشن برداشت 
ميگوي پرورشــي گميشان خاطر نشان كرد: توليد ميگو 
از اســتخرهاي پرورش مجتمع گميشــان با برداشت ۳ 
هزار و ۱00 تُن محصول نســبت به ســال زراعي قبل 

۱00 درصد رشد دارد
 وي افــزود: برنامه ريــزي براي راه انــدازي و تكميل 
دوفاز ۱0هزار هكتاري مجتمع پرورش ميگو گميشــان 
و رسيدن به توليد 20 هزار تن در حال انجام است وي 
تصريــح كرد: پرورش خانگي در ســواحل از مهم ترين 
اهداف شــيالت گلستان اســت. چرا كه ايجاد اشتغال 
به صورت پايدار و موقــت را از مهم ترين وظايف خود 

. مي دانيم 
مدير كل شيالت گلســتان اظهار داشت: يكي از برنامه 
هاي ما در ســال آينده هوشــمند ســازي مزارع ميگو 
با كمك توليد كنندگان و شــركت هــاي دانش بنيان 
و رشــد توليد در واحد ســطح اســت  جباري با اشاره 
ميــزان اشــتغال صنعت ميگوي اســتان گفــت: توليد 
ميگوي گلســتان 2 هزار و ۷00 فرصت شغلي مستقيم 

است. آورده  به وجود  غيرمستقيم  و 
 بيش از ۸0 درصد ميگوهاي برداشت شده در گلستان 
پــس از عمل آوري و بســته بندي قابليــت صادرات به 
كشــورهاي ديگر را دارد گفتني اســت برداشت ميگو 
از اواخر هفته نخست شــهريورماه سال جاري از سطح 
هــزار و ۵۴2 هكتار در قالب ۱00 اســتخر و با پرورش 
ميانگيــن تراكم ۱۷0 هزار قطعــه در هكتار در مجتمع 
گميشــان واقع در شمال غربي استان گلستان آغاز و تا 

ادامه داشت. ابتداي دهه سوم مهرماه 
 الزم به ذكر اســت جشــن برداشــت ميگو گميشان با 
حضور معاون وزير و رئيس سازمان شيالت ايران، مدير 
كل دفتر امور ميگو و ســاير آبزيان آب شــور سازمان 
شــيالت ايران، نماينده مردم غرب اســتان در مجلس 
شوراي اسالمي و جمعي از مديران كشوري و استاني و 
جمعي از توليد كنندگان و فعاالن صنعت ميگو اســتان 
برگزار شــد از برنامه هاي جانبي اين مراسم، برگزاري 
جشــنواره طبخ آبزيان، اجراي برنامــه هاي فرهنگي و 
هنــري و همچنيــن تقدير از توليد كنندگان و دســت 

اندركاران صنعت ميگو اســتان بوده است

اخبار

مركزی - مراســم اهدای ۳۱0 سری جهيزيه به نوعروسان تحت 
حمايت كميته امداد اســتان مركزی با حضور نماينده ولی فقيه و 
امام جمعه كالنشهر اراک،مدير كل امور اجتماعی استانداری مركزی، 
مدير كل كميته امداد استان مركزی و جمعی از مسئولين برگزار شد
. به گزارش پايگاه اطالع رســانی كميته امداد،آيت اهلل دری نجف 
آبادی نماينده ولی فقيه در استان مركزی و امام جمعه كالنشهر اراک 
ضمن تبريك ميالد با سعادت حضرت زينب )س( گفت: حضرت 

زينب اسوه و الگوی فداكاری، ايثار، گذشت و مهربانی و چراغ راهی 
برای مردان و زنان امروز است.  وی افزود: از جناب آقای بختياری و 
همچنين برادر ارجمند جناب آقای مومنی مدير كل محترم كميته 
امداد استان و همچنين تمامی خيران گرامی به منظور تهيه و توزيع 
۳00 سری جهيزيه صميمانه سپاسگزارم؛ اين تعداد جهيزيه با اعتبار 
هر جهيزيه بيست ميليون تومان تهيه شده است كه ارزش واقعی 
آن بيش از ۱00 ميليون تومان است كه با كمك و همراهی خيران 
جهت نوعروسان تحت حمايت تهيه شــده است .  وی اهتمام به 
توانمندسازی را يك وظيفه همگانی برشمرد و تصريح كرد: همه بايد 
به هر ترتيبی كه می توانند در توانمندسازی اقشار جامعه در ابعاد 

مختلف تالش نمايند. 
نماينده ولی فقيه در استان سواد آموزی و آموزش كسب مهارت در 
كنار علم و دانش را از ضرورياتی اســت كه بايد در جامعه به شكل 
مناسب نهادينه شود دانست و اظهار داشت: همه ما دارای استعداد 
و توانمندی های هستيم كه با كسب مهارت می توانيم استعدادها را 
شكوفا كنيم؛ايجاد مهارت آموزی در جامعه راه را برای اشتغال جوانان 

باز خواهد كرد.  وی اضافه كرد: ازدواج نيز يك مسئله مهم و ضروری 
است كه در كنار تامين مسكن جوانان بايد به آن توجه ويژه شود. 
نماينده ولی فقيه در اســتان با بيان اينكه تمام مشكالت و مسائل 
كشور با همت و اراده قابل حل هستند ، بيان داشت: بايد تالش شود 

تا مشكالت جامعه به خصوص مناطق حاشيه نشين برطرف شود. 
وی افزود: استان مركزی دومين استان پير كشور است كه بايد تالش 
كنيد با جلوگيری از اســراف و فراهم كردن شرايط ازدواج جوانان 
و فرزند آوری اين بحــران را برطرف نماييم. وی در پايان گفت: از 
تمام خيران و كميته امداد صميمانه سپاســگزارم و اميد دارم اين 
گونه اقدامات خيرخواهانه در جامعه تداوم داشــته باشــد و اصل 
توانمندسازی ،خوداتكايی و خودكفايی در جامعه اسالمی به شكل 
مناسب اجرايی شود.  مجيد مومنی،مدير كل كميته امداد استان 
مركزی نيز ضمن نبريك فرا رسيدن ميالد با سعادت حضرت زينب 
)س( و روز پرســتارگفت: آرزوی سالمتی برای رهبر انقالب،ياد و 

خاطره ۷۱00 شهيداستان مركزی را گرامی می دارم. 
وی بيان داشــت: امروز به بركت ميالد حضرت زينب)س( تعداد 

۳۱0 سری جهيزيه بين نوعروسان تحت حمايت كميته امداد توزيع 
می شود. مومنی با بيان اينكه از ابتدای سال جاری تا كنون تعداد 
۹۱0 سری جهيزيه با اعتبار بيش از ۱۶ميلياردو ۶00 ميليون تومان 
توزيع شده است، گفت: از اين تعداد ، 200 سری جهيزيه به همت 
بيش از ۳00 مراكز نيكوكاری تهيه شده است. وی افزود: پيش بينی 
می شود تا پايان امسال تعداد جهيزيه های اهدايی به نوعروسان به 
۱۳00 ســری جهيزيه افزايش يابد.  مدير كل كميته امداد استان 
با اشــاره به اينكه در سال گذشــته در مجموع تعداد ۹۱0 سری 
جهيزيه با اعتبار ۱۳ ميلياردو ۱00 ميليون تومان بين نوعروسان 
تحت حمايت توزيع شــد، گفت:مســكن و اشتغال دو عامل مهم 
توانمندی مددجويان هستند وتا كنون ۱۷ هزارو 200 خانوار تحت 
حمايت مشغول به كار شده اند.  وی افزود: از سال گذشته تاكنون 
ساخت ۱۸0۸ واحد مسكونی آغاز ، بخشی تحويل و بخشی در حال 
انجام اســت. مدير كل كميته امداد استان در پايان گفت: از همه 
خيران،مراكز نيكوكاری،حمايتهای نماينده محترم ولی فقيه،استاندار 

محترم،بخشدار و فرماندارن محترم تشكر می كنم. 
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اهدای ۳۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت

گلستان - در پنجاه وهشتمين جلسه كميسيون توسعه 
وعمران وحمل ونقل شهری شورای اسالمی شهرگرگان 
به رياســت مهران كاظم نژاد دفترچه قيمت منطقه ای 
درآمدی شــهرداری گرگان مورد بررسی قرار گرفت در 
اين جلسه كه با حضور اعضای شورا و مديران شهرداری 
،نمايندگان اداره امور مالياتی و دارايی و نمايندگان انبوه 
سازان برگزار شد، تغييرات ايجاد شده در شاكله دفترچه 
درآمدی كه به صورت كشوری ابالغ شده مورد بحث قرار 
گرفت  در اين جلسه نمايندگان شهرداری با بيان اينكه 
طبق دستورالعمل جديد نحوه محاسبه عوارض شهرداری 
وقيمت منطقه ای دچار تغييرات عمده ای شــده است، 
اظهار داشتند: ابهاماتی در اين دستورالعمل وجود دارد كه 
بايد مورد بررسی دقيق تر قرار گيرد  كاظم نژاد ، رئيس 
كميسيون توسعه وعمران با بيان اينكه طبق دستورالعمل 
جديد دفترچه درآمدی شهرداری به گونه ای تعريف شود 
كه عدالت وتوازن در اخذ عوارض رعايت شود، بر بحثهای 
كارشناسی بيشتر بين شهرداری و اداره امور مالياتی تاكيد 
كرد و گفت: نياز اســت  كه در روزهای آتی در اين مورد 
برنامه ريزی شود اعضای شورا در اين جلسه همچنين بر 
لزوم تهيه دفترچه درآمدی مناسب با توجه به دگرگونی 
سبك وســياق آن كه مالک عمل سالهای آتی نيز می 
باشد، تاكيد كردند و نمايندگان اداره امور مالياتی تقسيم 
مناطق پستی شهر به قطعات كوچكتر را كه مالک عمل 
تعيين قيمتهای منطقه ای است از مواردی مهمی عنوان 

كردند كه نياز به بررسی دقيقتری دارد. 

دفترچه قیمت منطقه ای درآمدی 
شهرداری  گرگان بررسی شد

اراک - مدير عامل شركت آب و فاضالب استان مركزي با 
اشاره به كاهش دما و احتمال يخ زدگي كنتور هاي آب از 
مشتركين شــهرها و روستاهاي استان خواست مراقب يخ 

زدگي كنتور هاي آب باشند.
 به گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب اســتان 
مركزي حشــمت اله عباســي مدير عامل شــركت آب و 
فاضالب استان مركزي در اين رابطه اظهار داشت: با توجه 
به ورود موج سرما  و كاهش محسوس دماي هوا در استان 
مركــزي به خصوص نقاط سردســير و  احتمال يخ زدگي 
كنتور هاي آب ،از مشــتركين خواست تدابير الزم را ،براي 

جلوگيري از يخ زدگي كنتورهاي آب به كار گيرند. 
وي در ادامــه تصريح كرد: گرم نگه داشــتن كنتور آب با 
وسايلي همچون پشم شيشه، گوني ،كيسه خاک اره ، پتو 
و ســاير الياف مصنوعي  و عايق بنــدي لوله هاي آب در 
فضاي باز ســاختمان را اقداماتي برشمرد كه از يخ زدگي 

كنتورهاي آب هنگام افت دما و ســرماي شديد جلوگيري 
مي كند 

مدير عامل شــركت آب و فاضالب اســتان مركزي افزود 
: مشــتركين در صورت مواجه شــدن با يخ زدگي كنتور 
آب و شــيرآالت ،  از ريختــن آب جوش بر روي كنتور و 
يا  روشــن كردن آتش در حوضچه كنتور  خوداري نموده 
و با گرم نمودن آن از طريق پوشــش هاي  مناســب، و يا 
اســتفاده از آب ولرم ، سشــوار و يا بخار شو يخ زدگي را 

بر طرف نمايند.
مهندس عباســي تاكيد نمود مشتركين در صورت مواجه 
شــدن با يخ زدگــي و تركيدگي كنتور هــاي آب هر چه 

سريعتر با شماره ۱22تماس برقرار نمايند.
مديــر عامــل شــركت آب و فاضالب اســتان مركزي از 
مشــتركين خواســت ، هنگام رفتن به مســافرت و ترک 
منــزل براي مدت طوالني حتماً شــير فلكه بعد از كنتور 

آب را ببنديد .
وي تخليــه گل و الي و خاک داخل حوضچه تا زير كنتور 
بطــور كامل  و تميز نمودن بدنه كنتــور و كليه اتصاالت 
وقطعات داخل حوضچه كنتور ، پر كردن  شــيار و شكاف 
هــاي ديواره حوضچه كنتور با مالت ســيمان و اطمينان 
ازخشك بودن داخل آن را از ديگر اقدامات الزم به منظور 
حفاظت از كنتور هاي آب در برابر يخ زدگي بر شــمرد و 
توصيه نمود: حوضچه كنتور آب را با اســتفاده از كيســه 
هاي پالســتيكي محصور نموده تــا از ورود آب باران به 

داخل آن جلوگيري گردد.

هشدار مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي : 
مراقب يخ زدگي كنتور آب باشيد!

بوشــهر - مدير كل ستاد اجرايی فرمان امام )ره( استان 
بوشهر گفت: بيست ســری جهيزيه از سوی اين بنياد 
به زوج های كمتر برخوردار اســتان بوشــهر اهدا شد. 
سيد محمد حسن تقی زاده اظهارداشت: اقالم جهيزيه 
اهدايی، يازده قلم شــامل يخچال، تلويزيون، اجاق گاز، 
فرش، ماشين لباسشــويی، جاروبرقی، سرويس قابلمه، 

سرويس چينی، سرويس قاشق چنگال، پتو و اتو است.
وی ارزش تقريبی اقالم اهدايی در اين مرحله را افزون بر  
شش ميليارد ريال برآورد كرده است. ايشان بيان داشت: 
زوج های جوانی كه جهيزيه نياز دارند می توانند با مراجعه 
به پايگاه اينترنتی بنياد احسان و ثبت و تكميل اطالعات 
مورد نياز خود، پس از بررســی و تاييد در نوبت دريافت 
اهدايی جهيزيه قرار گيرند. تقی زاده افزود: بنياد احسان 
ســتاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( ســاالنه تعداد 
بسيار زيادی جهيزيه به زوج های جوان كمتر برخوردار 
در مناطق محروم كشــور اهداء می كند كه در سه سال 
گذشــته حدود صد جهيزيه نيز در استان بوشهر اهداء 
شــده است. وی گفت: پويش ملی نسيم احسان در اين 
استان با همت بنياد احسان ستاد اجرايی فرمان امام )ره( 
و با مشاركت ۵0درصدی اداره كل بنياد مسكن انقالب 
اسالمی و خيرين استان برگزار می شود. ويافزود: تعداد 
۱20 دستگاه كولر گازی بنا بر نياز استان بوشهر با توجه 
به گرما و شرجی بســيار باال به ارزش 2۱ ميليارد ريال 
برای اهدا به خانوارهای كم برخوردار توسط حساب ۱00 
امام)ره( بنياد مسكن انقالب اسالمی و بنياد احسان ستاد 

اجرايی فرمان امام)ره( خريداری و توزيع شد.

اهدا جهیزیه به زوج های جوان 
کم بضاعت استان بوشهر


