
آمادگی ایران برای به فعلیت رساندن 
ظرفیت های افغانستان

ســفیر ایران در کابل در دیدار رئیس سازمان ملل 
در افغانســتان اعالم کرد که تهران این آمادگی را 
دارد که ظرفیت های فراوان افغانســتان را با کمک 

این سازمان جهانی به فعلیت برساند.
»کاظمی قمی«، ســفیر جمهوری اســالمی ایران 
در کابل با » رزا اتانبایــوآ«، نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

قمی در این دیدار خواســتار استفاده سازمان ملل 
از تمام ظرفیت های جمهوری اســالمی ایران برای 
کمک به مردم افغانســتان و افزایش همکاری های 
منطقه ای در رفع مشــکالت اقتصــادی، اجتماعی 
و آموزشــی مردم این کشور شد.ســفیر ایران در 
کابــل همچنین آمادگی تهــران را برای به فعلیت 
افغانستان  رساندن همه جانبه ظرفیت های فراوان 
با کمک و مســاعدت ســازمان ملل بــه اطالع رزا 
اتانبایوآ رساند.مقابله با پدیده تررویسم و گروههای 
تروریســتی به ویــژه داعش از جملــه محورهای 
این دیدار بوده اســت. کاظمی قمی از روز شــنبه 
هفته جاری به صورت رســمی ماموریت خود را در 
 افغانستان به عنوان سفیر جدید ایران در کابل آغاز 

کرده است.  صدا و سیما

توسعه روابط ایران و پاکستان
وزیر امور خارجه در گزارشــی توئیتری با اشــاره 
به دیدارش با همتای پاکســتانی در تاشــکند و با 
بیان اینکه بزودی بازارچه هــای جدید مرزی بین 
دو کشور افتتاح می شود، گفت: افغانستان همچنان 

نگرانی مشترک دو کشور است.
 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران کــه برای شــرکت در بیســت و 
ششمین نشست وزرای خارجه در تاشکند پایتخت 
ازبکســتان حضور دارد، با »بــالول بوتو زرداری« 
همتای پاکستانی خود در حاشیه این نشست دیدار 
و گفت وگــو کرد.وی پس از ایــن دیدار در توئیتی 
به زبان انگلیســی نوشــت: با آقای بوتو در حاشیه 
نشست شــورای وزیران خارجه سازمان همکاری 
اقتصــادی اکو دیدار کردم. در این مالقات تجارت، 
ترانزیت )حمل و نقل(، گردشگری و همکاری های 
منطقــه ای و بین المللی را به صورت رو در رو مورد 
گفت وگو قرار دادیم.رئیس دســتگاه دیپلماســی 
افزود: بــزودی بازارچه های جدیــد مرزی بین دو 
افتتاح خواهد شد.امیرعبداللهیان همچنین  کشور 
عنوان کرد: افغانستان همچنان نگرانی مشترک دو 

کشور است.  فارس

اخبــــار

 از فساد اخالقی چارلز 
تا رسوایی اخالقی در استودیوی بی بی سی!

وقتی شــخص پادشــاه چارلز دارای ده ها پرونده فساد اخالقی و جنسی 
است، قطعا انتظار زیادی است اگر مناسبات غیر اخالقی در سایر بخش ها 

از جمله رسانه دولتی بی بی سی را امری دور از ذهن و عجیب بدانیم.
خبــری کوتاه اما حاشیه  ســاز در خروجــی بنــگاه خبرپراکنی خاندان 
ســلطنتی انگلیس قرار گرفت با این محتوا که بی بی سی به خاطر پخش 
صداهای رابطه جنســی در جریان پوشــش زنده جام حذفی انگلستان 
)اف ای کاپ( پوزش خواســته اســت! در این گزارش گفته شده؛ »گری 
لیِنکر« بازیکن سابق تیم ملی انگلستان و کارشناس فوتبال، روز سه شنبه 
در حــال گزارش بازی دور ســوم حذفی میان ُولــوز و لیورپول بود که 
صدایی ناهنجار شنیده شد. او در ادامه این گزارش سعی کرد با خنده و 

شــوخی آن را برگزار کند. او هنگام صحبت با »آلن شیرر« مهاجم سابق 
انگلســتان گفت:  »انگار کسی از روی تلفن دارد چیز دیگری می فرستد! 
نمی دانم آیا این صدا را در خانه شــنیدید یا نه!«  با شــروع مســابقه، او 
عکســی از یک موبایل در توییتر پست کرد و نوشت:  »خوب ما این تلفن 
را که به پشــت صحنه چسبانده شده بود پیدا کردیم. در عالم خرابکاری 

این یک حادثه کاماًل سرگرم کننده به حساب می آید.« 
نکته قابل توجه توجه اینکه؛ مسئوالن بی بی سی در حالی با اقداماتی چون 
شوخی های مجری برنامه و یا ادعای آمدن صدا از استادیوم به جای استودیو 
و نمایش گوشــی تلفن همراه به دنبال به حاشیه راندن و انحراف مخاطب 
از رســوایی اخالقی حاکم بر این رسانه بودند که با توجه به سابقه طوالنی 
فعالیت بی بی سی و با عنایت به ادعای حرفه ای بودن بانیان و حامیان آن، 
ادعاهــای مذکور باورپذیر نبوده و نمی توان آن را یک خرابکاری دانســت. 
نگاهی به کارنامه بی بی ســی حکایت از زنجیره ای گسترده از رسوایی های 

اخالقی و جنسی مدیران و خبرنگاران این رسانه دارد.  نور نیوز

گزارش

همزمان با تکرار رفتارهای دو گانه و ریاکارانه آمریکایی ها 
که در ظاهر از تعلیق مذاکــرات می کنند و در عمل پیام 
لزوم استمرار مذاکرات را ارسال می کنند، وزیر امور خارجه 
خطاب به دولتمردان کاخ ســفید با بیان اینکه به اظهارات 
ریاکارانه پایان دهید، گفت: مردم آگاه ایران، دندان زینت 

شده گرگ ها را به خوبی تشخیص داده اند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در توئیتر نوشــت: کاخ سفید در جایگاهی قرار ندارد 
که از حقوق بشر دم زند.وی افزود: کشتار حدود ۲ میلیون 
انســان در افغانســتان، عراق، یمن، فلســطین، سوریه و 
دمیدن در آتش جنگ اوکراین و مانع صلح بودن، از نتایج 
مداخــالت آمریکاســت.امیرعبداللهیان خطاب به مقامات 
آمریکایــی گفت: به اظهارات ریاکارانــه پایان دهید. مردم 
آگاه ایران، دندان زینت شده گرگ ها را به خوبی تشخیص 
داده انــد. در همین حــال وزیر امور خارجه در نشســت 
وزرای خارجه ســازمان همکاری اقتصادی اکو در تاشکند 
رفتارهای احساسی را برای اروپا هزینه زا خواند و اهانت به 

ساحت قرآن کریم را محکوم کرد.
 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران دیروز  به منظور شرکت در بیست و ششمین نشست 
وزرای امــور خارجه کشــورهای عضو ســازمان همکاری 
اقتصادی اکو وارد تاشــکند پایتخت ازبکستان شد و مورد 
اســتقبال مقامات این کشــور قرار گرفت.وی پیش از طی 
سخنانی در این نشســت بیان کرد: سه دهه از تالش ۱۰ 
کشــور برای همگرایی منطصقه ای در این پهنه تاریخی و 
تمدنی گذشته است و بسترهای ارزشمندی برای همکاری 

منطقه ای شــکل گرفته است، هرچند کماکان فاصله قابل 
توجهی بین دستاوردها و ظرفیت های واقعی منطقه اکو به 
چشــم می خورد. اینجانب در مراسمی که به مناسبت سی 
امین سالگرد پیوســتن ۷ عضو جدید به سازمان همکاری 
اقتصادی در ۱۱ دسامبر در تهران برگزار شد تصریح کردم 
ســازمان اکو می تواند الگوهای موفقــی در همکاری های 
جنــوب - جنوب؛ همــکاری بین کشــورهای محصور در 
خشــکی و کشــورهای ترانزیت؛ همکاری بین کشورهای 
تولید کننــده و مصرف کننده انرژی، همکاری های مردم-
محــور به ویژه در حوزه گردشــگری؛ همکاری های علمی 
و دانشــگاهی و همکاری های فناورانه و نوآورانه ارائه کند. 
امیرعبداللهیان با ذکر این نکته که تحوالت سال های اخیر 
در جهان و تاثیرات آن بــر منطقه ما ضرورت همگرایی و 
همســویی بین کشورهای منطقه را دوچندان کرده، اظهار 
داشــت: کوید- ۱۹ و آثار مخرب آن و نیز بحران های اخیر 
امنیت غذایی و امنیت انرژی در جهان به روشــنی آسیب 
پذیری کشورهای مختلف، صرفنظر از حجم اقتصادی آنها، 
را نمایان ساخت. لذا برای همه کشورهای جهان و منطقه، 
تقویت تاب آوری در مقابل شــوک های احتمالی در آینده، 
نه یک انتخاب که یک ضرورت اســت. البته در تحقق این 
تــاب آوری یکی انتخاب های موجود، همکاری های جمعی 

در قالب سازو کارهای چندجانبه است.
به گفته وزیر خارجه کشــورمان سازمان اکو و بنیان هایی 
که در این ۳۰ ســال به وجود آورده اســت می تواند اولین 
انتخاب برای همکاری در این راســتا باشــد.وی در ادامه 
بیان کرد: اکو باید ارتقا دهنــده تجارت درون- منطقه ای 

بین اعضا باشــد. تاکنون کمتر چنین بوده است و تجارت 
فیمابین اعضــا، حمایت کافی را از ســازوکارهای تجاری 
اکو دریافت نکرده اســت. پیشــنهاد می کنم و درخواست 
می کنــم همه اعضا و نه فقط ۵ کشــور عضــو موافقتنامه 
تجاری اکوتا، از شروع مذاکرات برای آزادسازی تجاری در 
ســطح منطقه حمایت کرده و در آن مشارکت کنند.وزیر 
خارجــه همچنین با بیان اینکه مواصــالت و حمل و نقل 
یکی از پیشرانه های همگرایی و توسعه جمعی و شکوفایی 
هر چه بیشــتر ظرفیت های اقتصادی منطقه در سال های 
پیش رو اســت، گفت: اکو به عنوان یک منطقه، خود یک 
مســیر ترانزیتی برای اتصال مناطق پیرامونی شامل شرق 
و جنوب آســیا، اروپای شمالی و شــرقی، و جنوب خلیج 
فارس اســت.رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه با ذکر این 
نکته کــه بحران امنیت انرژی جــاری در جهان و منطقه 
به وضوح آسیب پذیری کشــورهای مصرف کننده انرژی 
نســبت به شــوک های غیرمنتظره را عیان ساخت، اظهار 
داشــت: تغییرات اقلیمی و ســرمای زمســتانی اخیر نیز 
آســیب پذیری برخی کشــورهای تولیدکننــده انرژی را 
گوشزد کرد. منطقه اکو می تواند به الگویی از مشارکت بین 
 کشــورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده انرژی

تبدیل شود.
امیرعبداللهیان همچنین با بیان اینکه ما همواره از ابتکارات 
و پیشــنهاداتی که به تقویت نقش و جایگاه اکو در توسعه 
اقتصادی کشــورهای عضو منجر شــود استقبال کرده ایم، 
اظهار داشــت: در این راســتا، »تقویت احســاس تعلق به 
اکو« در نزد بخش های خصوصــی و دولتی و نیز نخبگان 

کشــورهای عضو و باالتراز همه در نزد مردم منطقه بسیار 
کلیدی است. همچنین نیازمند حضور همه ۱۰ کشور عضو 
در ســازوکارها و ترتیبات همکاری اکو هســتیم. این مهم 
می تواند و باید، یکی از دستاوردهای دهه چهارم باشد. در 
همین نشست وزرا ایجاد دو سازوکار جدید همکاری شامل 
تاسیس »مرکز منطقه ای مدیریت ریسک بالیای طبیعی 
اکــو« در جمهوری ایران و »مرکز انرژی های پاک اکو« در 
جمهوری آذربایجان در دستورکار است و انتظار درایم همه 

اعضا از ایجاد آنها حمایت کرده به آنها بپیوندند.  
وزیر خارجه ادامه داد: سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران  بر پایه دکترین سیاســت خارجی متوازن، تعامل و 
همــکاری با جهان و عدم مداخله در امور داخلی اســتوار 
اســت. صدور قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان 
اروپــا را قویا محکــوم می کنیم. بی تردیــد تبعات منفی 
چنیــن رفتارهای احساســی برای اروپا هزینه زا اســت و 
 لذا مســیر درست، تمرکز بر دیپلماســی، تعامل سازنده و

 عقالنیت است.
رئیس دســتگاه دیپلماســی همچنین گفــت: جمهوری 
اســالمی ایران رفتار اهانت آمیز نسبت به مقدسات ادیان 
الهی به ویژه اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و حمایت 
دولت هــای غربی از آن تحت عنوان آزادی بیان را به هیچ 
وجه قابل قبول ندانســته و آن را شــدیدا محکوم می کند.
وی در پایــان از دبیرکل اکو و همکارانشــان در دبیرخانه 
به خاطر تالش برای اجرایی کردن برنامه های سازمان اکو 
تشــکر کرده و بار دیگر حمایت جمهوری اسالمی ایران از 

سازمان اکو را اعالم کرد.
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امیرعبداللهیان ضمن تاکید بر لزوم پایان ریاکاری دولتمردان کاخ سفید 

مردمایران،دندانزینتشدهگرگهاراتشخیصدادهاند

مرکــز مطالعات امنیت در دانشــگاه تل آویو با اشــاره به تــرس و نگرانی رژیم 
صهیونیســتی از تــوان و قدرت جمهوری اســالمی ایران اعالم کــرد که ایران 

خطرناکترین تهدید راهبردی برای این رژیم به شمار می رود.
مرکز مطالعات امنیت در دانشگاه تل آویو در گزارش راهبردی ساالنه خود برای 
ســال ۲۰۲۳ میالدی که تحویل »اســحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی 
شــد، از پیشــرفت های صلح آمیز برنامه هســته ای ایران ابــراز نگرانی کرد و 
 نوشــت: خطرناکترین تهدیــد راهبردی پیــش روی اســرائیل از جانب برنامه 

هسته ای ایران است.
این مرکز افزود: "این، خطرناکترین تهدید خارجی احتمالی برای اسرائیل است. 
برنامه هسته ای ایران در پیشرفته ترین مراحل خود به سرمی برد و در کنار آن، 
تالش های ایران برای اســتقرار و بسط نفوذ منطقه ای خودش ادامه دارد. "این 
گزارش از نگاه خود "چین و روسیه را تهدیدی برای کشورهای غربی دانسته" و 

گفته اســت: در سالهای اخیر و بویژه بعد از وقوع جنگ اوکراین، توجه و اهتمام 
کشــورهای غربی به تحوالت خاورمیانه کمتر شــده و روی تهدیدهای ناشی از 
چین و روســیه تمرکز شــده است و پیش بینی می شــود که توجه بین المللی 
به موضوع هســته ای ایران کاهش یابد و رده بندی این موضوع در اولویت های 

کشورهای غربی پایین بیاید.
مرکز مطالعات امنیت دانشگاه تل آویو آورده است: "قصد آمریکا برای پرداختن 

کمتر به تهدید هســته ای ایران واضح اســت )و ترجیح می دهد که این امر از 
طریق بازگشت به توافق هسته ای باشد(."»تمیر هایمن« رئیس مرکز مطالعات 
امنیت دانشــگاه تل آویو و رئیس سابق واحد اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی 
موســوم به "امــان" در بخش دیگری از این گزارش نیز امــکان تنش در روابط 
رژیم صهیونیســتی با کشــورهای غربی و دولت آمریکا به علت تضعیف دستگاه 
قضایی این رژیم و تغییر در ســبک روابط تل آویو با تشکیالت خودگردان را به 
عنــوان بزرگترین تهدید راهبردی و امنیتی برای صهیونیســت ها توصیف کرده 
اســت. در این میان مقامات آمریکایی تاکید کردند رزمایش مشترک این کشور 
با رژیم صهیونیســتی، شبیه سازی حمله به ایران نیست.آمریکا با ۶ هزار و ۴۰۰ 
پرســنل نظامی و تســلیحات ســنگین همانند بمب افکن B-۵۲، جنگنده های 
 کالس اف ۳۵، اف ۱۵، اف ۱۶، دیگــر تجهیزات هوایی در این رزمایش شــرکت 

کرده است.  ایرنا

مرکز مطالعات تل آویو: 

 ایران خطرناکترین تهدید راهبردی
 برای اسرائیل است

ســخنگوی وزارت امور خارجه اقدام اتحادیه 
اروپا و انگلیس در اعمال تحریم  علیه تعدادی 
از اشــخاص حقیقی و حقوقی ایــران را قویا 
محکوم کرد و گفت: بزودی تحریم های جدید 
علیه ناقضان حقوق بشــر و مروجان تروریسم 

در اتحادیه اروپا و انگلیس اعالم می شود.
ناصــر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران اقدام اتحادیه اروپا و 
نیز رژیم انگلیس در خصــوص اعمال تحریم 
علیــه تعدادی از اشــخاص حقیقی و حقوقی 

ایرانی را قویا محکوم کرد.
 اتحادیه اروپا دوشنبه سوم بهمن ماه فهرست 
تحریم های جدید خود علیه ایران را منتشــر 
کرد. ســاعاتی بعد از اعمــال تحریم های ضد 
ایرانی جدیــد اتحادیه اروپــا، دولت انگلیس 
اعــالم کرد هفــت نــام جدید را بــه »رژیم 
افزوده  ایــران«  تحریم هــای حقوق بشــری 
است.سخنگوی دســتگاه دیپلماسی این اقدام 
اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس را نشــانه ناتوانی 
ذهنی آنها از درک درست واقعیت های ایران و 
نیز ســردرگمی آنان در قبال اقتدار جمهوری 

اسالمی ایران خواند.
کنعانی همچنین اقدامات تحریمی اخیر اروپا و 
انگلیس علیه برخی نمایندگان مجلس شورای 
انتظامی  نظامی،  اسالمی، مســؤوالن قضایی، 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران را نشــانه 
اســتیصال، ســرخوردگی و عصبانیت آنان از 
شکســت فضاحت بار اخیر در ایجاد بی ثباتی 
در ایران برغم تالش ها و هزینه های ســنگین 
خوانــد و افزود: البته آنــان به خوبی می دانند 
کــه تحریم ها بر عــزم و اراده ملت ایران برای 
مقابله با دخالــت و توطئه های خارجی خللی 

وارد نخواهد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین گفت: جمهوری اســالمی ایران حق 
خود برای عمل متقابل در خصوص این قبیل 
سیاست های شکست خورده را محفوظ دانسته 
و بــزودی فهرســت تحریم هــای جدید علیه 
ناقضان حقوق بشــر و مروجان تروریســم در 

اتحادیه اروپا و انگلیس را اعالم خواهد کرد.
در ایــن میــان نماینده ویژه آمریــکا در امور 
ایران گفته اســت که واشــنگتن به تالش ها 
برای اعمال فشــار به چیــن به منظور متوقف 
کردن خرید نفت از جمهوری اســالمی ایران 
ادامه می دهد.»راب مالی« نماینده ویژه ایاالت 
متحــده آمریکا در امــور در مصاحبه با وبگاه 
»بلومبرگ« از تالش آمریکا برای تداوم اعمال 
فشــار به چین برای توقف خرید نفت از ایران 

پرده برداری کرد.
نماینــده آمریــکا در ایران می گویــد که در 
راســتای اجــرای تحریم ها علیــه جمهوری  
اســالمی، قصــد دارد پکــن را وادار کند که 
واردات نفت از ایران را متوقف کند.وی در این 
خصوص گفت: »چین مقصــد اصلی صادرات 
غیرقانونــی ایــران اســت و گفت وگوها برای 
منصرف کردن پکن از خریدها تشدید خواهد 
شد«.راب مالی در گفت وگو با وبگاه بلومبرگ 
در این خصوص گفت:  »ایاالت متحده گام های 
مــورد نیاز را برای توقف صــادرات نفت ایران 
برمی دارد و کشورها را از خرید آن بازمی دارد. 
ما هیچ یــک از تحریم های خــود علیه ایران 
 و بــه ویــژه در زمینــه فروش نفــت ایران را 

کاهش نداده ایم«. 
الزم به ذکر است پیشتر  جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که برجام 

نمرده اما به پیش هــم نمی رود. »ند پرایس« 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده در 
کنفرانس خبری ضمن استقبال از جدیدترین 
تحریم های اتحادیه اروپــا و انگلیس و آمریکا 
علیه جمهوری اســالمی ایران از هماهنگی و 
همکاری بســیار نزدیک واشنگتن و اروپا برای 

مقابله با تهران خبر داد.
بنا بر آن چه وب ســایت اطالع رســانی وزارت 
خارجه آمریکا گزارش کرده اســت، پرایس در 
پاســخ به ســؤالی در ارتباط با اظهارات اخیر 
»جــوزپ بورل« مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا در خصــوص لزوم تصمیم گیری 
دادگاه اروپــا دربــاره قرارگیــری نام ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، وزیر خارجه ایران 
را بــه دروغ گویی متهم کرد.پرایس در پاســخ 
به ســؤالی مبنی بر این که وزیــر خارجه ایران 
گفته اســت که بــورل اطمینان داده اســت 
که ســپاه پاسداران در فهرســت سازمان های 
تروریستی قرار نمی گیرد، گفت: »ما اظهاراتی 
را از وزیــر خارجــه ایران شــنیده ایم که اگر 
دروغ های آشــکار نباشــد، مشــکوک است و 
بنابرایــن وقتی بــه بیانیــه ای از وزیر خارجه 
 ایران اشاره می کنیم، باید این مسئله را درنظر 

داشته باشیم«.
وی ســپس به اظهــارات بورل اشــاره کرد و 
گفــت: »وقتی بحث متحدان اروپایی ما مطرح 
می شــود، ما از رویکرد قوی و اصولی اروپا در 
قبال سپاه پاســداران انقالب اسالمی استقبال 
می کنیم. همانطور که می دانید، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی )IRGC( از سوی ایاالت متحده 
به عنوان یک ســازمان تروریستی خارجی و به 

ویژه تروریست جهانی شناخته می شود«.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

اعمال تحریم های جدید علیه ناقضان حقوق بشر در اروپا و انگلیس

آگهی مزایده اموال منقول مورد رهن
شماره مزایده: 140104310359000116 به موجب پرونده اجرایی 9200153 
متعهد: سعید ابراهیمی و شرکت تجهیزات پزشکی پردازش رایان طلب با وکالت آقای حمید 
اخالقی و شرکت مجتمع صنایع غذایی سبز کلو با امضای اسماعیل خوب جو و بهرام زارعی 
و مجید حقیقی - متعهد له :بانک صادرات . اموال منقول به شــرح ذیل متعلق به شرکت 
مجتمع صنایع غذایی ســبزکلو که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 58.490.000.000 
ریال ارزیابی شــده به مشــخصات ذیل می باشــد :1-مخزن اتوکالو ســرد جنس استیل 
تک جداره ظرفیت 800 لیتر 2 عدد ســالم 500.000.000 ریال 2-مخزن اتو کالو گرم 
جنس استیل دو جداره ظرفیت 800 لیتر 3 عدد 690.000.000 ریال 3-مخزن اتوکالو 
گــرم جنس اســتیل دو جداره ظرفیــت 1500 لیتر 2 عــدد 1.800.000.000 ریال 4- 
ســبد توری اتوکالو جنس اســتیل 8 عدد ســالم 800.000.000 ریال 5-حوضچه خنک 
کن جنس اســتیل 110*60 با نوار نقاله گیربکس و متعلقات 1 دستگاه نیاز به سرویس 
350.000.000 ریال 6-ماشین درب بند چهار کله به ظرفیت نیم کیلو با متعلقات کامل 
روســی 1 عدد نیاز به ســرویس 3.500.000.000 ریال 7-ماشین درب بند چهارکله به 
ظرفیــت یــک کیلو با متعلقات کامل روســی 1 عــدد نیاز به ســرویس 3.500.000.000 
ریال 8-ســورتینگ کامل با اســکلت تمام اســتیل و پایه به ارتفاع یــک مترمربع با نوار 
نقاله اســتیل بــه طول 15 مترمربع 1 عــدد 1.500.000.000 ریال 9- پرکن رب جنس 
اســتیل بــه ظرفیت یک کیلــو 1*1.820 متــر با متعلقات ســاخت برادران شــریفی یک 
دســتگاه نیاز بــه ســرویس 600.000.000 ریــال 10-پرکن رب تامپلر جنس اســتیل 
بــه ظرفیت نیم کیلو با متعلقات ســاخت برادران شــریفی یک دســتگاه 500.000.000 
ریال 11-پرکن مواد اصلی کنســرو تمام اســتیل چرخان)مقسم میزترافیک( با متعلقات 
خارجی یک دســتگاه نیاز به ســرویس 800.000.000 ریال12-دستگاه خشک کن هوا 
فشــرده ak-3700 یک دســتگاه نیاز به ســرویس 500.000.000 ریال 13-وان پلی 
اتیلــن ظرفیت 1000 لیتر2 عدد ســالم 100.000.000 ریال14-قوطی شــور با بخار با 
نــوار نقاله تمام اســتیل 1*3 متر با متعلقــات 1 عدد نیاز به ســرویس 400.000.000 
ریال15-چرخ گوشــت مدل پارس با پایه 70*90 ســانتی متر و الکتروموتور 3 اسب دو 
عدد ســالم 500.000.000 ریال 16-تابلو فرمــان1.5*60 متر با متعلقات یک عدد نیاز 
به ســرویس 300.000.000 ریال 17- تابلو فرمان  40*60 متر با متعلقات 1 عدد نیاز 
به ســرویس 220.000.000 ریال18- تابلو قدرت 2*60 متر 1 عدد نیاز به ســرویس 
750.000.000ریال 19- تابلو فرمان دیواری  40*60 سانتی با متعلقات 1 عدد نیاز به 
ســرویس 100.000.000 ریال 20- مخازن پخت)بچ(3 تنی تمام اســتیل سه جداره به 
همراه اســتندهای پایه اســتیل با کلیه متعلقات شامل پمپ ها الکتروموتورها لوله کشی 
هــا اتصال مکانیکی و برقی 3 عدد نیاز به ســرویس 7.500.000.000 ریال 21-مخازن 
پاســتور 2*60 متری اســتوانه ای دارای پایه به همراه کلیه اتصاالت ســاخت شریفی 2 
عدد نیاز به ســرویس 3.000.000.000 ریال 22-کلکتور پخت با پایه از جنس اســتیل 
و  متعلقات ســاخت شــریفی 2 عدد ســالم1.000.000.000ریال 23-پاتیل دســتی بچ 
اســتیل دو جداره 2 عدد ســالم 800.000.000 ریال 24-ماشــین پالپر چینی یک عدد 
سالم 100.000.000 ریال 25-دستگاه سبزی خرد کن تمام استیل ساخت شریفی نیاز 
به ســرویس 150.000.000 ریال 26-دســتگاه پالپر درشت یک عدد نیاز به سرویس 
1.000.000.000ریال 27-هســته گیر استیل 1.5*2 متر جنس خارجی با کلیه متعلقات 
1 عدد نیاز به ســرویس600.000.000 ریال 28-خشــک کن)یونیت هیتر( 4*1 متر با 
پایه 1.5 متری جنس اســتیل 1 عدد نیاز به سرویس 600.000.000 ریال 29-دستگاه 
ریل شستشــو ظروف 2*1.5 متر ایســتاده تمام اســتیل با کلیه امکانات ســاخت شریفی 
دو عــدد 400.000.000 ریال 30- لیبل زن)شــیرینگ( لیبل 2*60 متر تمام اســتیل 
2 عــدد نیاز به ســرویس 600.000.000 ریال 31-ماشــین پرکــن 4 نازله تتراپک آب 
میــوه با کلیه متعلقات یک دســتگاه نیاز به ســرویس 6.000.000.000 ریال 32-پرده 
هوا استوانه ای دو عدد نیاز به سرویس 100.000.000 ریال 33-جک پالت دستی دو 
تنی دو عدد ســالم 120.000.000 ریال 34-دستگاه کمپرسور هوای فشرده آریا تبریز 
3 مترمکعبی یک دســتگاه  نیاز به سرویس 600.000.000ریال 35-دستگاه دیگ بخار 
دو عدد نیاز به ســرویس 3.000.000.000 ریال 36-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 37-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 سرویس 3.000.000.000 ریال 38-مخزن گازوییل مکعبی 12000 لیتری یک عدد 
ســالم 200.000.000 ریال 39-خشک کن یک عدد 100.000.000 ریال 40-دستگاه 
تصفیــه آب بــا کلیه اتصاالت و متعلقات یک عدد نیاز به ســرویس 600.000.000 ریال 
41-شیشه شور با ورق استیل مکعبی و کلیه متعلقات ساخت شریفی یک دستگاه سالم 
500.000.000 ریال 42-اسالیسر برای برش قارچ با کلیه متعلقات ساخت شریفی یک 
دســتگاه نیاز به ســرویس 100.000.000 ریال 43-برج خنک کن استوانه ای دوقلو به 
ارتفاع 10 متر 2 عدد نیاز به ســرویس 2.500.000.000 ریال 44-ترازوی دیجیتال به 
ظرفیت 1000 کیلو یک دستگاه سالم 100.000.000 ریال 45-انشعاب برق با ترانس 
80 کیلووات با کلیه اتصاالت و کابل کشــی های تابلو یک عدد ســالم 3.500.000.000 
ریال 46-انشــعاب گاز g100 با کلیه لوله کشــی ها یک ست سالم 900.000.000 ریال 
47-انشــعاب آب 2 اینچی با کلیه لوله کشــی ها یک ســت ســالم 500.000.000 ریال 
48-دستگاه شــیرینگ پک 4*1.20 متر یک عدد نیاز به سرویس 600.000.000 ریال 
49- مخزن فرموله با لوله کشــی و متعلقات یک دســتگاه ناســالم 500.000.000 ریال 
50-ســنگ شــور با ورق اســتیل و پایه 4*80 متر ســاخت شریفی یک دســتگاه نیاز به 
سرویس 51-کندانســور ایرانی یک دستگاه ناسالم 500.000.000 ریال 52-دستگاه 
پالپرریز یک عدد ناســالم 500.000.000 ریال . اموال منقول فوق از ســاعت 9 الی 12 
روز دوشــنبه مورخ 1401/11/24 )بیســت و چهارم بهمن هــزار و چهارصد و یک (در 
اداره  ثبت اسناد  و امالک آمل واقع در اجرای شعبه اجرای ثبت آمل از طریق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده از مبلغ )58.490.000.000 ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقــدا فروخته خواهد شــد و کلیه هزینه های قانونی به عهــده برنده مزایده 
است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنان چه روز مزایده تعطیل 
رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلیدر همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شــد.) شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده 
مزایــده مکلف اســت مابه التفاوت مبلــغ فروش را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظــرف مهلت مقرر مانده فروش را 

به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شــد.در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید 
می گردد(.تاریخ انتشــار آگهی مزایده: چهارشنبه 1401/11/05 ) پنجم بهمن ماه هزار 

و چهارصد و یک (./
واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
شــماره مزایــده:140104310359000115 شــش دانــگ پالک ثبتــی 6 فرعی 
از پــالک هــای تجمیعی یک فرعــی از 116 اصلی و یک فرعــی از 117 اصلی و دو فرعی 
از 118 اصلــی بخــش 9 حــوزه ثبتی آمل با مالکیت آمل ملکی شــرکت غذایی ســبز کلو 
زمین به مســاحت 2334.40 مترمربع به عنوان مالک عرصه و اعیان. متن سهم: 6 دانگ 
عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی ذیل ثبت شماره 29476 که در صفحه 164 
دفتــر امــالک جلد 168 ثبت گردیده اســت . برابر اســناد رهنی شــماره 10341 مورخ 
1387/10/19 در رهــن بانک صــادرات قرار گرفت به آدرس: آمــل - به آدرس آمل 
فــاز یک شــهرک صنعتی امــام زاده عبداله خیابان اللــه 2 قطعه C12   . حــدود اربعه و 
مشــخصات پالک به شــرح ذیل می باشــد: حدود اربعه ملک شــماال به طول 36.85 متر 
بــه خیابان احداثی شــرقا به طــول 61.30 متر به قطعه 121 جنوبا بــه طول 35.90 متر 
بــه قطعــات 130 و 131 غربا به طول 68.75 متر به قطعه 119 به شــرح صورت مجلس 
مورخ 1401/09/27 کارشناســان رسمی دادگســتری در عرصه کارشناسی فوق دارای 
بناهای احداثی تقریبا 16 سال ساخت می باشد که شامل ساختمان سوله فلزی و اداری و 
تدارکات و غیره به صورت غیرفعال به شــرح ذیل مشاهده شده است . ساختمان سوله: 
به صورت دو ســوله فلزی متصل به هم و یک پارچه جمعا به مســاحت 1020 مترمربع با 
ســربندی شــیروانی با پوشش آزبست ســیمانی که زیر آن عایق حرارتی و توری مرغی و 
ورق کاذب PVC قرار دارد و در زمان بازدید قســمت هایی از ســقف کاذب فرو ریخته 
اســت . دهانه هریک از ســوله ها تقریبا 12 متر و ارتفاع سوله در طرفین و وسط حدود 
5.50 متر و در قسمت تاج حدود 7 متر می باشد .)1-1( طبقه هم کف:به مساحت تقریبا 
1020 مترمربع شــامل فضای ســالن تولید ،اتاق کثیف ســردخانه باالی صفر، اتاق بسته 
بنــدی و انبار می باشــد. کــف مفروش به ســنگ، دیوارها تماما کاشــی کاری، پنجره های 
مشــرف به محوطه فلزی با نرده آهنی و دارای درب های ورودی ریلی بزرگ در قســمت 
شــمال و شــرق و غرب سوله ؛ هم چنین در قسمت های داخلی فوق الذکر است .)2-1( 
طبقه بالکن: به مســاحت 580 مترمربع شــامل قســمت های اتاق مدیر تولید آزمایشگاه 
توزین و برچســب که با پنجره های دو جداره به طبقه هم کف ســالن تولید مشــرف می 
باشــد و مابقی قســمت ها شــامل راهرو انبارها اســت . فضای بالکن از طریق راه پله به 
محوطه شرقی سوله دسترسی دارد هم چنین با 3 باالبر به طبقه هم کف نیز در ارتباط می 
باشد . کف از سنگ، دیوارها کاشی کاری و اندود گچ کاری ، سقف کاذب PVC می باشد. 
2- ســاختمان اداری : به صورت یک دستگاه ســاختمان 4 طبقه روی زیرزمین با اسکلت 
بتنی و ســربندی شیروانی و پوشــش ورق حلبی و نمای سیمانی با راه پله و آسانسور در 
طبقات می باشد که به شرح زیر مشاهده شده است: طبقات هم کف اول و دوم هر طبقه 
به مســاحت 95 مترمربع شــامل فضای راه پله و آسانســور و واحد اداری با آبدارخانه با 
کابینت و ســرویس بهداشتی می باشــد که فضای اداری پارتیشن بندی شده است . کف 
پــوش پارکت دیوارپوش و ســقف کاذب PVC درب ورودی ضد ســرقت و پنجره ها دو 
جداره می باشــد. کف آبدارخانه و ســرویس بهداشتی از سرامیک و دیوارها کاشی کاری 
است .)2-3( طبقه سوم: به مساحت 95 مترمربع شامل فضای راه پله و آسانسور و یک 
واحد سوئیت که دارای آشپزخانه اپن با کابینت ، یک اتاق هال سرویس بهداشتی است 
. کف سوئیت مفروش به سرامیک ، پوشش دیوار و سقف اندود گچ کاری،درب ها چوبی، 
پنجــره ها آلومینیومی دوجداره می باشــد. هم چنین فضای بالکــن با جان پناه به صورت 
مســقف با سربندی شــیروانی و پوشــش ورق حلبی مشاهده شده اســت .3-ساختمان 
تدارکات و نگهبانی:به صورت یک دســتگاه ساختمان یک طبقه روی زیرزمین با سربندی 
شــیروانی و نمای ســیمانی متصل به ضلع غربی ساختمان اداری قرار دارد .)3-1( طبقه 
زیرزمین: به مساحت حدود 60 مترمربع شامل اتاق انتظامات و سرویس بهداشتی مجزا 
، حمام و توالت و رختکن اتاق نگهبانی می باشــد . کف مفروش به ســرامیک،دیوار کاشی 
کاری ، ســقف اندود گــچ کاری و درب ها و پنجره ها آلومینیومی اســت.)3-2( طبقه هم 
کف: به مســاحت حدود 60 مترمربع شــامل اتاق تدارکات اداری تاسیســات و سرویس 
بهداشتی می باشد. درب ورودی فلزی ، پنجره ها آلومینیومی است.در سمت غربی سوله 
فوق االشــاره فضای مســقف با پوشــش آزبســت ســیمانی با کف رویه بتنی قرار دارد و 
مابقی زمین به صورت روباز تماما با رویه بتنی می باشــد که باالتر از گذر قرار دارد و با 
دیوار بلوکی اندود ســیمانی محصور گردید. در خصوص بیمه نیز مدارکی ارائه نگردید. 
لــذا پالک ثبتــی 6 فرعی از پالک هــای تجمیعی یک فرعی از 116 اصلــی و یک فرعی از 
117 اصلــی و دو فرعی از 118 اصلی بخش 9 حوزه ثبتی آمل اســتان مازندران با بنای 
احداثی داخل آن به مساحت 2334.40 مترمربع به مبلغ)157.500.000.000 ریال( با 
مالکیت شرکت غذایی سبز کلو بابت پرونده اجرایی کالسه 9200153 به طلبکاری بانک 
صادرات از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 ) بیست و چهارم بهمن 
ماه هزار و چهارصد و یک ( در محل اجرای ثبت اسناد آمل از طریق مزایده به فروش می 
رســد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبــت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب یا حق اشــتراک 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 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد.تاریخ انتشار آگهی مزایده: چهارشنبه 1401/11/05 ) پنجم بهمن ماه 

هزار و چهارصد و یک (./
واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک آمل

 


