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یزد-خبرنگار روزنامه سیاست روز:
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد در جمع خبرنگاران 
ضمن تبریک هفته روابط عمومــی و ارتباطات و با بیان این که یزد 
رتبه پنجم کشور را از نظر تعداد رسانه نسبت به جمعیت دارد، مشکل 
اصلی رسانه ها رسمی استان را تاثیر کم آنها ذکر کرد و گفت: متاسفانه 
مدیران ارشد و خود رسانه های یزد نتوانسته اند رسانه ها را حول منافع 
استان جمع کنند به طوری که در حال حاضر رسانه های غیررسمی 
در استان اثرگذاری بیشتری نسبت به رسانه های رسمی دارند. احسان 
عابدی با تاکید بر این که خود رسانه ها باید رویکردی را در پیش بگیرند 
که شان  و جایگاهشان حفظ شود، گفت: البته اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان خود را موظف می داند از طریق خانه مطبوعات استان، 
مسائل این حوزه را پیگیری کند. عابدی با اشاره به پروژه های عمرانی 
و فرهنگی این اداره کل بیان کرد: تاالر مرکزی یزد، مجتمع امام علی 
)ع(، مجتمع فرهنگی هنری بافق، مجتمع فرهنگی هنری مروست از 
جمله پروژه های این اداره کل اســت که امیدواریم به زودی به بهره 
برداری برسد. وی ادامه داد: خط  مشی و برنامه های ادارات کل استانها 

نیز بر اساس احکام ابالغی وزیر به مدیران استانی که در ۱۱ بند نگاشته 
شده، اعالم و قطعاً همین ها مبنای سیاستگذاری ها و فعالیت های ادارات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد خواهد بود. عابدی تقویت جایگاه 
شورای فرهنگ عمومی استان را از جمله برنامه های این اداره کل در 
حوزه هدایتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خواند و گفت: 
خوشبختانه در دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای به این حوزه شده و حتی 
به لحاظ آماری نیز شــاهد افزایش این نشستها در استان هستیم و 
امیدواریم با تقویت این بخش شاهد نقش آفرینی بیشتر این شورا در 
عرصه فرهنگ و هنر استان باشیم. وی با تاکید بر اولویت بندی در تولید 
محتواهای فرهنگی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
گفت: محتواهای منطبق با مبانی و ارزشهای انقالب اسالمی را حمایت 
می کنیم و به نحوی هدایت خواهیم کرد که منتج به رشــد معنوی، 
هنری و اخالقی در اســتان باشیم. وی موضوع خانواده و جمعیت را 
از اولویت های برنامه ای مورد اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان در مســائل محتوایی عنوان و خاطرنشان کرد: محتوی محور 
تعریف شدن جشنواره و همایش ها از دیگر اولویتها و موارد مورد تاکید 

این اداره کل در مقوله تولید محتوی است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان بر اهمیت هم افزایی دستگاه های فرهنگی استان تاکید 
کرد و گفت: تالش داریم ضمن حفظ استقالل دستگاه های فرهنگی، 
شاهد عملکرد هماهنگ آنها و پرهیز از موازی کاری و تعارض آنها در 
فعالیتهای فرهنگی آنها باشیم. وی حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان از تقویت عناصر جبهه فرهنگی را یادآور شد و گفت: 
خوشبختانه جبهه فرهنگی استان شکل گرفته و با کمترین وابستگی 
به دولت در عرصه های فرهنگی و هنری فعالیت دارند که از برنامه های 
مردمــی و خودجوش آنها و اقداماتی تقویتــی در این حوزه حمایت 
می کنیم. وی تقویت حلقه های میانی عرصه فرهنگ و هنر با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری بر مردمی کردن تمام فعالیتها از جمله در 
بخش فرهنگ و هنر را نیز مورد تاکید و برنامه های حمایتی این اداره 
کل برشمرد. عابدی از نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
بر تمام فعالیتهای این عرصه از صدور مجوزها تا پس از صدور مجوزها، از 
عرصه تبلیغات شهری تا پوشاک، رسانه ها و مطبوعات و همه عرصه های 
هنری خبر داد. وی در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته از زمان 

تصدی به عنوان مدیر کل ارشاد استان از نیمه اسفندماه تاکنون اشاره و 
تصریح کرد: برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره محصوالت و کاالهای 
فرهنگی استان در اسفندماه گذشته، تالش در جهت تقویت شورای 
اطالع رسانی استان با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و تالش 
برای تحقق مصوبات این شورا، برگزاری برنامه هایی مانند شب شعر 
مشق عشق و برگزاری تئاتر خیابانی در سطح شهر به مناسبت هفته 
معلم و برگزاری نشست اصحاب فرهنگ و هنر با استاندار در ماه  مبارک 
رمضان از جمله این اقدامات بوده است. عابدی همچنین از برگزاری سه 
اجرای عمومی موسیقی در شهر یزد و استقبال  بی نظیر مردم از این 
برنامه ها خبر داد و افزود: برگزاری چندین نمایشگاه  از جمله نمایشگاه 
علوم قرانی یزد پس از دو سال محدودیتهای کرونایی که با استقبال و 
بازدید ۱۰ هزار نفر از شهروندان مواجه شد، انتشار چند عنوان کتاب از 
جمله کتاب »صحیفه سجادیه از نگاه مقام معظم رهبری« و پیگیری 
موضوع ساماندهی مقبره استاد »مهدی آذر یزدی« به دستور استاندار 
که موضوع آن به شهرداری مربوطه ابالغ و در مرحله تامین اعتبار است، 

از دیگر اقدامات صورت گرفته طی این مدت است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد:
مشکل اصلی رسانه های یزد کم اثربخشی آنها است

ــر ــ ــب ــ خ
سایه چتر زیبا سازی روی شهر کهریزک    

طرح زیبا سازی دیوار های سطح شهر کهریزک با متراژ  
4000 متر مربع در سطح شهر کهریزک به همت معاونت 
آمد. اجرا در  به   خدمات شهری شهرداری کهریزک 
 علی کلهر شهردار کهریزک با اعالم این خبر افزود؛ 
این پروژه با هدف پیراستگی سیمای عمومی شهر، از 
بین بردن آلودگی های بصری و ایجاد نشاط در بین 

شهروندان کهریزک اجرا می گردد.

چهارمحال  مراتع  و  جنگل ها  بارندگی  کاهش 
وبختیاری را دچار تنش کرده است    

مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحال 
وبختیاری با اشــاره به اینکه ۳۱۱ هزار هکتار از مســاحت 
استان را جنگل ها شامل می شــود، گفت: هم اکنون تغییر 
اقلیم و کاهش بارندگی منجر به تنش در جنگل ها و مراتع  
شده است. اصغر احمدی اظهار نمود: نبود تناسب بین تعداد 
دام ها و سطح مراتع، شیوع و گسترش آفت کرم جوانه خوار 
بلوط و آســیب ۲0 هزار هکتار از جنگل های بلوط استان، 
ســوداگری افراد ســودجو در قطع بی رویه جنگل ها و تهیه 
چوب و زغال حاصل از درختان جنگلی، نبود تناســب بین 
تعداد نیروهای مورد نیاز برای حفاظت و ســطح عرصه های 
تحت مدیریت از جمله مشــکالت و چالش های پیش روی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است. وی اظهار 
داشــت: کاهش آب ســفره های زیرزمینی باعث بحرانی و 
ممنوع شدن دشت های ۱۱گانه استان شده که این امر تاثیر 
نامطلوبی در مرغزارها گذاشته و منجر به تخریب دشت ها و  
مرغزارها شده است. به گفته وی، در فروردین ماه سالجاری 
۲۲ پرونده قاچاق چوب و زغال در استان تشکیل و چهار تن 
چوب و زغال کشف و ضبط شد. احمدی با اشاره به اهمیت 
برخورد با قاچاقچیان چوب و زغال، عامالن قطع، حمل چوب 
و زغال درختان جنگلی بلوط در استان افزود: در سالجاری از 
نظر تعداد پرونده قاچاق چوب و زغال ۵4 درصد و وزنی ۲0 
درصد قاچاق چوب و زغال افزایش داشت. وی افزود: پارسال 
۲۵0 فقره کشــفیات چوب و قاچاق و محصوالت فرعی در 
اســتان تشکیل شــد که ۶۱ هزار و  ۸۵۵ کیلوگرم چوب و 
۶ هزار و ۸۲۸ کیلوگرم زغال، هشــت هزار و ۸۷۶ کیلوگرم 
محصوالت فرعی از متخلفان کشــف و ضبط شد. احمدی 
اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکنون در قوانین قبلی فقط 
حمل و جابجایی زغال و چوب قاچاق محسوب می شد، گفت: 
در قوانین جدید تعزیراتی عالوه بر تاکید بر حمل و جابجایی 
چوب و زغال، عرصه، خرید و فــروش و نگهداری، اقدام به 
خروج و یا خارج کردن چــوب، هیزم یا زغال نیز ممنوع و 
مشمول مجازات اعالم شد. به گفته وی،برابر ماده ۲۲ قانون 
اصــالح قاچاق کاال و ارز ســایر محصوالت منابع طبیعی از 
جمله محصوالت گیاهی از جمله کرفس کوهی نیز مشمول 
قاچاق شــده و هرگونه حمل، خرید و فروش، نگهداری به 
هر نحو ممنوع اعالم شده و مشمول مجازات است. احمدی 
افزود: بنابر قانون مجازات کاال و ارز همه کسانی که در تهیه 
چوب و زغال جنگلی متخلف محســوب می شــوند به ازای 
هرکیلوگرم چوب ۱00هزار تومان و هر کیلوگرم زغال ۳00 

هزار تومان جریمه خواهند شد.

اراک - مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان مرکزی گفت: ســه هزار میلیارد ریال اعتبار برای 
تکمیل طرح های آموزشی این استان نیاز است. »حسین 
محمدی« افــزود: ۸۶ طرح نیمه تمام شــامل ۱۷ طرح 
دولتی، ۵۸ طرح مشــارکتی و ۹ طرح خیرساز اکنون در 
استان مرکزی وجود دارد که تکمیل این طرح ها نیازمند 
ســه هزار میلیارد ریال اعتبار دارد. وی ادامه داد: ۲ هزار و 
۴۴۶ میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال اعتبار عمرانی امسال به 
این اداره کل اختصاص یافته که این اعتبارات برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام آموزشی استان مرکزی هزینه می شود. 
مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود بهره برداری از ۴۱ طرح 
آموزشی شامل ۱۲ طرح در هفته دولت، ۱۶ طرح نیمه دوم 
سال جاری و ۱۳ طرح همزمان با دهه مبارک فجر آغاز و 
به اداره کل آموزش و پرورش استان تحویل شود. محمدی 
یادآور شد: سال گذشته عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کالسه 
خالد اسالمبولی)خیری قزلباش( و مدرسه ۶ کالسه امام 
زمان )عج( نجفی ساوه و مدرسه ۱۲کالسه خیرساز مهر 
پروین، سالن ورزشی آموزشگاه قمر بنی هاشم ناحیه یک، 
اجرای مقاوم سازی مدرسه رباط میل و تخریب و بازسازی 
مدرسه روســتای چقا در اراک انجام شد. وی خاطرنشان 
کرد: بهره برداری از مدرسه صابرین شهباز شهرستان شازند، 
حیات طیبه شــهرک مهاجران شازند، توسعه دبستان ۲ 
کالسه آقا کثیری روستای احمد آباد ساوه، توسعه مدرسه 
۲کالس ابتدایی شــهباز )بازنه (، مدرسه ۲ کالسه شهید 
قاسمی روستای درویشان فراهان و سالن ورزشی خیری 

حاج محمد قاسمی فر در این مدت به بهره برداری رسید

سه هزار میلیارد ریال برای تکمیل 
طرح های آموزشی نیمه تمام استان مرکزی 

نیاز است بوشــهر - مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 
بوشــهر ازراه اندازی و توسعه زیرســاخت های تلفن همراه با 

اعتباری بالغ بر ۲۰۸ میلیارد تومان در استان بوشهر خبر داد.
علی ســملیان در گفت وگو با خبرنــگاران با بیان اینکه 
تمام شــهرهای ۴۰گانه استان بوشــهر به سرویس های نسل 
ســوم و چهارم اینترنت دسترســی دارند اظهار داشت:دراین 
راستا۵۸۴روستای استان معادل۹۴درصد دارای پوشش مناسب 

تلفن همراه یا سرویس تلفن ثابت هستند.
وی از برخورداری ۵۴۲ روستا از سرویس مکالمه همراه اول 
و بهره مندی ۴۱۲ روســتا از ایستگاه تلفن همراه ایرانسل خبر 
داد و گفت: در این راستا در سال ۱۴۰۰ طرح های مهم توسعه 
زیرساخت تلفن همراه راه اندازی شد و ۳۲ سایت تلفن همراه 
روستایی، ۴۴ سایت شهری و ۱۱ ایستگاه تلفن همراه جاده ای 
با سرمایه گذاری بیش از ۳۴۸ میلیارد تومان راه اندازی و سبب 

بهبود پوشش مکالمه و تقویت اینترنت شد.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان بوشــهر از 
توســعه زیرساخت های تلفن همراه در استان خبر داد و گفت 
: هم اکنون بیش از۹۹درصد از۴۰۶روســتای باالی۲۰خانوار 
استان، تحت پوشش خدمات ارتباطی و از این تعداد، ۹۳ درصد 
از روستاهای باالی۲۰خانوار دارای ارتباط شبکه ملی اطالعات 

هستند.
ســملیان بهینه ســازی ارتباطات را یکی از شاخص های 
پیشــرفت پایدار و جمعیت معکوس به روستاها دانست وبیان 
کرد:درروستاهای درحال توسعه،با ایجاد و توسعه زیرساخت های 
ارتباطی موردنیازسبب فراهم آوردن امکانات الزم برای آموزش 
و نحوه استفاده از رسانه های نوین ارتباطی،سطح زندگی مردم 
ارتقا وجذب سرمایه، فروش صنایع دستی،کارآفرینی وتوسعه و 

رشداقتصادروستا می شود.

وی باتأکیدبرتوســعه اینترنت با کیفیت در نقاط مختلف 
اســتان خاطر نشــان کرد:دراین راســتا امســال ۲۵سایت 
روستایی،۱۸ایستگاه شهری و۹سایت جاده ای تلفن همراه در 
مجموع ۵۲ ســایت تلفن همراه درشهرها،روستاها وجاده  های 

استان باسرمایه گذاری ۲۰۸میلیاردتومان راه اندازی می شود.
مدیــر کل ارتباطات وفناوری اطالعات اســتان بوشــهر 
بااشــاره به راه اندازی فیبر نوری درنقاط مختلف خاطر نشان 
کرد:تاکنون افزون بر۴هزارکیلومتر شبکه فیبر نوری دراستان 
بوشهر راه اندازی شده واکنون درشهر بوشهر این شبکه درحال 

توسعه است.
ســملیان با بیان اینکه برای شــهر بوشــهر ۴۰کیلومتر 
شــبکه فیبر نوری طراحی شده اســت تصریح کرد: تاکنون 
عملیات۱۰کیلومترآن اجرایی شده ودراجرااین طرح ۵میلیارد 

تومان سرمایه گذاری می شود.
وی بابیان اینکه بوشــهر در عرصه ایجاد شبکه فیبرنوری 
جز۴اســتان برتر کشور است افزود: در این زمینه سال گذشته 
پشــتیبانی فیبر نوری درنقاط حســاس مانندجزیره خارگ 

اجراشدتا کمترین اختالل داشته باشیم.
اســتان  اطالعــات  وفنــاوری  ارتباطــات  مدیــرکل 
بوشهرافزود:رســاندن شــبکه فیبر نوری بــه درب منازل در 
شهرهای جم،ریز،گناوه،عسلویه ودیگر نقاط با همکاری شرکت 
مخابرات آغازشــده و متقاضیان می توانند برای تقویت شبکه 
اینترنتی وتوسعه کسب وکارهای مختلف برای اتصال به شبکه 

فیبر نوری اقدام کنند.
ســملیان یکی ازمزایای مهم ایجاد زیرساخت فیبر نوری 
در سطح شهرها ودسترسی کاربران اینترنتی به آن را افزایش 
کیفیت خدمات دانســت و تصریح کرد:این مهم ســبب روی 

آوردن جوانان به حوزه کسب و کارهای اینترنتی می شود.

امسال ۵۲ سایت تلفن همراه در استان بوشهر با سرمایه گذاری ۲۰۸ میلیارد تومان 
راه اندازی می شود

کرمان - برگزاری مانورهای مشــترک برای مقابله با 
بحران ها و آموزش هــای امدادو نجات / وظیفه خدمت 

رسانی به مردم تکلیف مشترک برق و هالل احمر
مهندس ســلیمانی با رضا فالح مدیرعامل جمعیت 
هالل احمراستان کرمان دیدارو ضمن تبریک هفته هالل 
احمر از زحمات و خدمات رســانی این سازمان در حادثه 
ســیل گلباف تقدیرو تشــکر کرد. مهندس سلیمانی در 
این دیدار که در محل مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
جمعیت هالل احمر انجام شــد با بیــان اینکه اعضای 
جمعیت هالل احمر پیش قراول مدیریت بحران و شرایط 
سخت هستند اظهارداشت: انسجام و همبستگی بین اعضا 
جمعیــت هالل احمر در عبور از بحران ها و ســختی ها 
مشاهده میشــود. وی با تقدیراز زحمات اعضا جمعیت 
هالل احمر استان کرمان در حوادث بخصوص حادثه سیل 
گلباف و یافتن پیکر عزیز سیم بانان فداکار صنعت برق  بر 
اجرای آموزش های امداد ونجات برای برقکاران ، همکاران 

و حتی خانواده آنان توسط هالل احمر تاکید کرد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان با 
اشاره به اینکه برق زیرساخت زیرساخت هاست به نزدیک 
شــدن فصل گرما، پیک بار و ضــرورت همراهی مردم و 

مسئولین برای گذر از پیک بار تاکید کرد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان در این دیدار نیز 
با اشاره به اینکه صنعت برق و هالل احمر وظیفه مشترک 
خدمت رســانی به مردم را به عهده دارنــد از زحمات و 
همکاری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
در برق دار نمودن چادرهای اسکان اضطراری در بحران ها 

نظیر سیل و زلزله تقدیر و تشکر کرد. 

دیدار مهندس سلیمانی با مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان

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 به نشانی 
زیرآب ، باالزیرآب ، منزل شخصی آقای سیدمیرآقا موسوی را از طریق مزایده و با شرایط 
ذیل در تاریخ 1401/03/10 روز سه شنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور 
ورشکستگی به نشانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو 

دادگستری ، طبقه اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشخصات اموال:

1( جرثقیــل زنجیری 2 تــن )چین بالک( با قالب و زنجیر 2( پرفراتور 21 کیلوئی 3( 
پیکور A7 4( چراغ تونلی 5( قلم پیکور A7 6( مته پرفراتور در ســه سایز 120 و 100 

و 80 سانتی متر
ب: شرایط شرکت در مزایده:

1( فروش نقدی اســت و قیمت پایه مزایده اموال و تجهیزات مبلغ 38،000،000 
ریــال برآورد گردیده اســت و هزینه مربوط به جابه جایی لــوازم مذکور به عهده خریدار 
اســت. 2( پیشــنهاددهندگان باید قبالً 10% قیمت پایه مزایده را نقداً به حساب جاری 
شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری نزد بانک ملی 
ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3( پیشنهادات باید در پاکت الک و مهر شده 
و با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال شــرکت ورشکســته داده نگار آمل مشخصات کامل 
و محــل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت 10 صبح روز سه شــنبه مورخه 
1401/03/10 بــه اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری ، خیابان مازیار ، 
نبش خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شــماره دو دادگســتری ، طبقه اول ، واحد یک 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 - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده 
نخواهد شد )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی 
خواهد بود( 5( چنانچه پرداخت بهاء انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت 
وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام 
خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می گردد. 6( جهت 
بازدید از اموال مذکور یک هفته قبل از تاریخ مزایده با شماره 01133323459 تماس 

حاصل نمائید.
تاریخ چاپ : چهارشنبه  1401/02/28 سیاست روز

 امین فالح-معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری
استان مازندران
قابل توجه کلیه مدیران محترم اعضای هیات مدیره ومدیران عامل یامدیران مسئول وشخصیت 

های حقوقی واحدهای مشمول قانون کارسبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد
پیرو آگهی انتشــار یافته در روزنامه سیاســت روز مورخ 1401/01/18و در اجرای ماده 
164 قانــون کار جمهوری اســالمی ایــران و آیین نامه انتخاب اعضای حل اختالف بدینوســیله از 
کلیه مدیران واحدهای مشمول قانون کارسبزوار،جوین،جغتای،خوشاب،داورزن وششتمد دعوت 
بعمــل می آید به منظور دریافت کارت شــرکت در انتخابات نماینــدگان کارفرمایان در هیات حل 
اختالف مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سبزوار از صبح روز یکشنبه1401/02/25 
لغایــت پایان وقت اداری چهارشــنبه 1401/03/04با به همراه داشــتن اصل و تصویر آخرین 
تغییرات مربوط به تعیین ســمت در شــرکت یا موسسه،کارت ملی،تصویرلیست بیمه مورد تایید 
تامین اجتماعی مربوط به کارگران شــرکت)آخرین لیســت بیمه واریز شــده بهمن یااسفند سال 
1400( بــه ادارات تعاون،کارو رفاه اجتماعی شهرســتانهای ســبزوار-جوین-جغتای- داورزن- 
خوشــاب مراجعه نمایندبدیهی اســت انتخابات از ســاعت8:30 لغایت 11 روز دوشنبه در محل 
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعی ســبزوار به نشــانی: ســبزوار-24متری انقالب- خ بوســتان 
برگــزار میگــردد قابل ذکر اســت رای دادن تنها با ارائه کارت ورود به جلســه انتخابات صورت 
میگیرد،منظور از مدیران واحدهای منطقه اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یامدیران مسئول 
کارگاههای مشــمول قانون کار که دارای شــخصیت حقوقی هستند میباشــد، مدیران واحدهای 
دولتی که دارای کارگر مشــمول قانون کار هســتند و خود راســابدون دخالت پیمانکارازخدمات 
کارگران مشــمول اســتفاده نماید میتوانند باالترین مقام دستگاه یامدیرعامل و یایکی از اعضای 
هیات مدیره و یا نماینده خود را جهت دریافت کارت ورود به جلســه و شــرکت در انتخابات کتباً 
به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی نمایند اسامی داوطلبان به شرح ذیل اعالم میگردد.

1- رضا دلیر-شرکت پویا ژنراتور   2-  جعفر راستی اول- شرکت کویر خودروی سربداران
3-  ســید حجت اهلل راهنمــای راه چمندی-مجتمــع خدماتی،رفاهی وگردشــگری حاج مال هادی 

سبزواری    4- حسین راهنمای راه چمندی- شرکت تعاونی تولیدی بنی الحسین راه چمن
5- علی ســلیمان پور-شرکت صنایع تولیدی ایمان سربداران خراسان     6- احمدکمیلی ثانی-

کارخانــه فوم حکیم ســبزوار    7- احمد گردشی-شــرکت کشــت وصنعت جویــن    8- روح اله 
گوهری-شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین

تاریخ چاپ:1401/2/28
محمود یزدی -رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سبزوار

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری  

مــورخ   140060310456015768 شــماره  رأی  برابــر 
1400/12/26 که در هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
دو  ســاری تصرفات مالکانه ســید فاطمه شــریعت فرزند سیدمحمد به 
شــماره ملی 2091893676 نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 117.75 مترمربع قسمتی از 31 اصلی واقع در 
قریه قرق بخش 2 ساری؛  لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد.تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/15 نوبت دوم 1401/02/28 

)) شناسه آگهی 1311287 ((
بهنام سراج پور- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری 

آگهی مفقودی 
کارت معافیــت خدمــت ســربازی ) مــوارد خــاص ( اینجانــب محمــد نریمــان زاده 
فرزنــد فضائل بشــماره شناســنامه 130 دارای کــد ملــی 1671544544 تاریخ تولد 
5/12/1363 در مورخه 1401/1/5 به سرقت رفته و از درجه اعتبار ساقط میگردد . 

اردبیل - نوبت اول 1401/2/28 - نوبت دوم 1401/3/28
*******************************************************************

کارت دانشــجویی مقطع دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی اینجانب محمد 
نریمــان زاده فرزند فضائل دارای کد ملــی 1671544544 در مورخه 1401/1/5 به 

سرقت رفته و از درجه اعتبار ساقط می گردد. اردبیل 
*******************************************************************

ســند فروش و برگ ســبز خودرو ســواری پــژو 405 جی ال ایکــس آی 1/8 مدل 
1388 به رنگ نقره ای- متالیک به شــماره پالک 184ق99 ایران 65 به شــماره موتور 
12488009419 و شماره شاسی NAAM01CA09R288783  بنام حسن پاکان  با کد 

ملی 3161214609 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کرمان(
*******************************************************************

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محبوبه قرشــی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 
423 صــادره از جیرفت در مقطع کارشناســی ارشــد رشــته فیزیولــوژی و اصالح گل و 
گیاهان زینتی صادره از واحد دانشــگاهی جیرفت با شــماره 1755- 93/9/17 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
ازاد اســالمی واحد جیرفت به نشــانی جیرفت. میدان دانشــگاه - دانشگاه ازاد اسالمی 

واحد جیرفت ارسال نماید. )کرمان( - نوبت اول
*******************************************************************

برگ سبز و سند فروش خودرو سواری پژو پارس XU7 مدل 1400 به رنگ سفید 
 NAAN01CE2MH638253 به شــماره پالک 241 هـ 16 ایران 16  و شــماره شاســی
و شــماره موتــور 124K1626633 بنام محمد یزدیان با کد ملــی 0370901568 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ) کرمان(
*******************************************************************

  405GLX-XU7 تیــپ  پــژو  خــودرو ســواری سیســتم  بــرگ سبز)شناســنامه( 
مــدل  1394برنگ خاکســتری متالیک بشــماره موتور 124K0712762 شــماره شاســی  
NAAM01CE0FK508425 و شماره پالک ایران 84-   515س 96 به نام محمد کریمی 

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

ســند کمپانی)کارخانه( خودرو ســواری سیســتم پــژو تیپ 405جــی ال ایکس آی 
1/8مدل1390  برنگ نقره ای متالیک بشــماره موتور  12489300884 شماره شاسی  
NAAM01CA2BE218053 و شــماره پــالک ایران 84-  817د 27 بــه نام حواء زاده 

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

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ 207مــدل1401 برنگ 
مشــکی بشماره موتور 178B0086286 شماره شاســی  NJ272167 و شماره پالک ایران 
93-  417ل 89 بــه نــام علی ظهرابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد 

. بندرعباس
*******************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو سواری سیســتم پژوپارس تیپ PARS مدل1401 
برنگ مشــکی بشــماره موتور 124K1675097 شماره شاسی  NH432729 و شماره پالک 
ایــران 93-  298ل 88 به نام کیوان مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . بندرعباس
*******************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ پارس مدل1401 برنگ 
خاکستری بشماره موتور 124K148695 شماره شاسی  LH260343 و شماره پالک ایران 
93-  511ل 57 به نام مصطفی شجاعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

. بندرعباس
*******************************************************************

سند کمپانی خودرو ســواری پژو 206تیپ TU3 مدل 1396 به رنگ سفید روغنی 
به شــماره موتور 165A0086920  و شــماره شاســی NAAP03EE0HJ057723 مفقود 

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

کلیه مدارک ســواری پژو 405SLX-TU5 مدل 1391 رنگ ســفید روغنی شــماره 
پــالک  شــماره   NAAM31FC4CK851111 شاســی  شــماره   139B0002385 موتــور 
ایــران82-817ق37 به نــام محمدرضا ارکان مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

برگ ســبز ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1387 رنگ مشکی متالیک شماره 
موتور 2547179 شماره شاسی S1412287514664 شماره پالک ایران92-674ب19 

به نام رقیه هراتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*******************************************************************

 NAAE4CFZ2GX018053 اینجانب حســین شیداد مالک خودرو به شماره شاسی
شــماره موتور FA173B0003346 شــماره پــالک ایران11-117ن51 بــه علت فقدان 
اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشت المثنی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه 
هرکــس ادعایــی درمورد خــودروی مذکور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ســاختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی 

است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*******************************************************************

برگ ســبز و کارت ســوخت ســواری هاچ بک پژو 206TU5 مدل 1399 رنگ سفید 
روغنی شــماره موتور 166B0040219 شماره شاســی NAAP13FE4LJ042193 شماره 
پــالک ایــران72-172د37 به نام معیــد اعظمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. ساری
*******************************************************************

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
02/م/1401

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی در نظر دارد عملیات نصب دکل، سایبان و فنس مربوط به پروژه های توسعه ای شبکه همراه اول در 
سطح استان را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

 لذا از کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود مراجعه ویا با 
در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب جام 1660860892 نزد بانک ملت شعبه اراک به نام مخابرات منطقه 
مرکزی با کد شناسه 3100080660127 به نشانی ذیل مراجعه وپس از تکمیل اسناد مذکور ، پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 12 

مورخ 1401/3/9 به واحد قراردادها تحویل نمایند 
شرکت  کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیاز به پرداخت فیش ندارند 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  1/530/200/000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز مبلغ تضمین به حساب بانکی شرکت مخابرات ایران -  مدیریت منطقه مرکزی،  ضمانت نامه بانکی 
قابل تمدید دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه مرکزی مطابق نمونه پیوست شماره 1 ، چک  بانکی 

تضمینی در وجه شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه مرکزی 
توجه : به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد 

شد 
تاریخ بازگشایی پاکات قیمت: پس از ارزیابی فنی و مالی 

مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات )پاکتهای مناقصه( : اراک - خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق 
ساختمان شماره یک مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط دراسناد مناقصه مندرج است 
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 

تلفن تماس: 32261003 واحد قراردادها 
جهت دانلود اسناد مناقصه به نشانی www.markazi.tci.ir  مراجعه گردد 


