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غرب همچنان در برابر پایان جنگ در اوکراین مانع تراشی میکند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

از هوچیگری هستهای تا اعزام 16هزار مزدور

جنــگ اوکرایــن در حالی وارد
از مانعتراشیهای «قومگرایان»
دهمین روز شده است که غرب
اوکراینی گفت ،روسیه و اوکراین
طوالنی بودن
خدماتاین
ارائهپیش از
در این زمینه است که شرایط را برایکــه
دیگر
هســتند.از
بیمهای به تأمین اجتماعییک
سویاجرای
اســاس
ملتگفت :بر
دارند،
غیرمســتقیم ســعی میکنیم با نظارتهــا ،رویکرد را به
بهتراز به
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفــت :طبق قانون،
جنــگ گفتــه بــوده ،همچنان
«لیندســی
اظهارات
دنبــال
توانستیم ۳,۰۰۰
گذشته،
قانون بخشودگی جرایم دربهسال
سمتی ببریم که پرداختیها از جیب کم شود.
بیمه شدگان و کارفرمایان فراهم میکند.
میزان افزایــش حقوق باید در دولــت و هیئت وزیران به
تهدیــدات علیه
آمریکایــی
ســناتور
میلیارد تومان از معوقــاتگراهــام»
دریافت کنیم که
کارفرمایان را
موســوی با بیان اینکه در حال حاضــر بیماران خاص در
بزرگنمایی کارگاه
بــایک میلیون
موسوی با عنوان این مطلب که بیش از
تصویب برسد .این مصوبه هنوز تصویب و به ما ابالغ نشده
مانده اوکراین و
هســتهای
تاسیسات
پوتین
تــرور والدیمیــر
درباره
بخشــودگی جرایم
کارگاه از
در مجموع بیش از  ۱۵۰هزار
درمان مســتقیم هزینهای را پرداخــت نمیکنند ،گفت:
کمی باقی
در سامانه جدید ثبت نام کرده اند و تعداد
است؛ از بازنشستگان عذرخواهی میکنیم.
مزدور به بهانه
 16باهزار
بزرگیاعزام
که بزودی انجام میشود ،گفت :کار نیز
رئیس جمهوری روسیه ،سفارت
استفاده کردند.
خدمات تخصصــی و تکمیلی در درمــان نازایی زوجهای
صدای
بود که
میر هاشم موســوی ،روز گذشته در نشست خبری که در
نیروهای داوطلب برای مقابله با
آن
شدیدا به
مدیرعامل ســازمان تأمینمسکو در
بدهی
واشنگتنخصوص
اجتماعــی در
نابارور تماماً تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بیش از ۶۲۰۰
کم اجرا شد اما دستاوردهای زیادی داشت.
محل ســازمان تأمین اجتماعی برگزار شد ،گفت :در قالب
جنگ میدمد.
آتش
روسیه ،به
اظهارات
داد و این
نشان
ســال گذشته
بود در
واکنشقرار
دولت به تأمین اجتماعی گفت:
نفــر در این بخش خدمات تخصصــی دریافت کردهاند که
پرداخت
ادامه از
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی در
طرح پوشش همگانی در سال گذشته بیش از یک میلیون
اوکرایندربــه میدان
روزهــا
خارجه
محکــوم
وزیــراجتماعی
کرد.تأمین
ســهام به
 ۹۰هزار میلیارد تومان درراقالب
هزینه آن حدود  ۷,۰۰۰میلیارد تومان بوده است.
ســازمان
 ۷۳هزار میلیارد تومان از بدهی دولتاینبه این
بیمه شــده جدید داشــتیم و  ۷۰۰هزار نفر آنان در نیمه
ماهیت
شــدن
کشــورش
هزارمیگوید
۷۲نیز
روســیه
میلیارد تومان آن
واگذار شــود که تاکنون حدود
چندگانهادامــه داد :داروهای جدیدی تحت پوشــش بیمه قرار
وی
خصوص
آشکارتر و در
قالب واگذاری شــرکتهای سودده خبر داد
دوم ســال گذشته تحت پوشــش قرار گرفتند .وی درباره
غــرب مبدل
غیــر ازمنطقــی
پوشــش دارویی بیماران خاص ،و
لیســتی از ســالحهایی را کــه
عملیاتی شده است.
گرفتــه که اخیرا ً شــورای عالی بیمه نیز تعــدادی دارو را
ریسکهای
گفت :یکی
هوشــمند سازی خدمات افزود :در راســتای تسهیل امور
ارائهآمریکا که با
اروپا و
اســت
مهم و خدماتی که به بیمهشــدگان شده
باشد
داشته
ده به ما
نباید زیان
هرگزتهای
اوکراین شرک
به گفته وی ،در گذشته برخی از
مصوب کرده البته در بخش دارو مشــکالتی وجود دارد که
دهیم،
ارائــه می
بیمه شدگان شاهد کاهش مراجعات حضوری بودیم.
اوکراینماوارد
جنگ با
مرحلــه
روســیه را
نظامی و
خواهد.
شود،بامی
نباید باتولید
واگذارکشور
هیچوقت در این
جدید ،توانستیم یکی
دولت
تعامالت
شــد که
این است وکه این
تمام تالش
هســتیم،
رصدبه آن
اقتصادی در حال
که در
تهدیداتاســت
خدمــات درمانی و دارویی به بیماران خاص
موسوی ادامه داد :ســامانه جدیدی برای ثبت لیستهای
طوالنی
خویش به
برآنند تا بــرای
یکیاکنون
ســاختند
اتهام
ت به
حالی
چینتنیز
خارجه
این مردم وزارت
پکن قالب
های در
واشــنگتن ودرشرک
کرد را شناسایی
اعالمنده
های زیا
شــرک
برداریم.امور از
ســازیدوش
باری را از
شــود و
اهدافبرطرف
مشــکالت
توســعه
این بخش دو هدف عمده را دنبال میکنیم؛
بیمهای کارفرمایان راه اندازی شــده کــه اعتراضات را به
اوکراین
مــردم
آنها جان
گاهیبرای
جیب ایــن میان
بپردازند و در
جنــگ
خالی
شــانه
بحران
که در
مســئولیتی
زنــد که خود از
که به ما
داردکنیم
اوکراین آن
جایگزیــن
گاز را
نفت و
پتروشــیمی و
برق و غیرهمیبیمه
ویرانیقطعی
بــهو علت
داروخانهها
برخی
پرداخت از
کمی و کیفــی خدمات و دیگری کاهش
حداقل میرساند .همچنین ابالغهای کارفرمایان در سامانه
رســانه مایی و
ندارد
شد.در ادامه جنگ رســانهای ،روزنامــه تایمز لندن
میــان
کنــد.در این
تســلیحاتدر می
واگذار
تالشــیم با
ارســالبپردازند که
کنند آزاد
ســازی را ناچار
ها ورابا فضایشــدگان
اهمیتیهزینه
هیچ داریم
بیمهشــدگان اســت به طوری که قصد
جدید در صندوقی واحد انجام میشود.
مســکو به
رصدهای کییف و
ســر مذاکره میان
تراشــی بر
به حداقل برســانیم .وی ادامــه داد:ودرمانع
بحراندهیم .مدعی شــد که رئیس جمهور اوکراین تا کنون از ســه طرح ترور توسط
تشدیدکاهش
مشکالت را
حضوری این
هزینه
حال حاضر
وی افــزود :یکپارچگی در ســامانههای بیمــهای ،بانکی و
دامن می
معوقاتروسی و چچنی جان ســالم به در برده است .مقامات و مسئوالن
وی با اشــاره بــه اینکه بیش از  ۴۰هــزار کارگاه عوامل
زنند.در بخش
اســت و
در بخش درمانی مســتقیم تقریباً صفر
مالیاتی به زودی انجام میشود و سامانه جدید افقی روشن
بخشــی از این رویکرد در قالب اعزام مــزدور به اوکراین صورت میگیرد
جمهوری چک نیز اعالم کردند کســانی که می خواهند از این کشور به
چنانکه پیش از این نیز با اعزام تروریســتها به سوریه و عراق این طرح
اوکراین بروند و با نیروهای روســی بجنگند با هیچ مانع و مجازاتی مواجه
جمهور اوکراین
زلنســکی
نخواهند شد.
رونمایی کرد
«روکسی ویل»
رئیسداروی
احمر از
را اجــرا کرده بودند .در این چارچوبهالل
میزان نیترات در آب تهران
گفت:اوکراین به داوطلبان خارجی خوشآمد میگوید .اولین گروه از 16
در این میان در اقدامی تبلیغاتی دبیر کل ناتو تاکید کرد که این سازمان
احمر
اوکراینهال
کپسول در
 ۲۸۰میلیون قرص و
تولید
امکان
ساالنه آمدند.
اند ،به اوکراین
آمادگی کرده
هزار نفری که اعالم
رویارویی با روســیه را ندارد.
ل و قصد
نیســت
طــرف درگیری در
مطابق با استاندارد جهانی است
بعددیگر بازی تبلیغاتی غرب را ادعاهای هســتهای تشــکیل میدهد .در
ســازمان ملل اعالم کرد که دست کم یک میلیون نفر در مدت یک هفته
شامل آنتی بیوتیک ،داروهای قلبی عروقی و دیابت
داروی ضــد درد و ضد التهاب “روکســی ویل” که
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران گفت :کیفیت آب تهران
این راســتا نیز وزیر امور خارجه اوکراین بامداد جمعه مدعی شد نیروگاه
پس از حمله روسیه به اوکراین فرار کردهاند و یک مقام رسمی هشدار داد
است که آنتی بیوتیک ها جایگاه ویژه ای در کشور
در شرکت داروسازی سها هالل احمر ساخته شده
هیچ مشکلی ندارد و نیترات در آب به زیر شاخص  ۵۰رسیده که مطابق
هســتهای شهر زاپروژیا در جریان حمله روسیه مورد اصابت قرار گرفته و
که "با چنین ســرعتی" این روند مهاجرت میتواند به "بزرگترین بحران
دارند .ظرفیت این شــرکت ســاالنه  ۲۰۰میلیون
رونمایی شد.
با استاندارد جهانی است.
دچار آتشسوزی شــده است .ساعتی بعد مقامهای اوکراین اعالم کردند
پناهجویان در قرن حاضر" تبدیل شود.
قرص ۸۰ ،میلیون کپســول و  ۱۰میلیون شربت و
پیرحســین کولیوند در این مراسم که در شرکت
در
تهران
استان
فاضالب
و
آب
شــرکت
مدیرعامل
محمدرضا بختیاری
که ایمنی در این نیروگاه برقرار شــده اســت .پس از این ادعا غربیها با
از ســوی دیگر نماینده ســوریه در ژنو تاکید کرد ،هدف غرب از ارســال
سوسپانســیون است .وی داروها و محصوالت برند
داروسازی هالل و با حضور رئیس سازمان تدارکات
امروز
صحن
در
تهران
شــهر
اسالمی
شورای
اعضای
پاســخ به سواالت
عنوان مقابله با تهدیدات هســتهای روسیه بر تشدید فشارها بر این کشور
ســالح کشــنده و موشــک به اوکراین و اقدامات یکجانبه علیه روسیه
شده شرکت سها هالل را شــامل آسیفن ،مالوژل
پزشکی هالل احمر و دیگر مسئوالن و مدیران این
شورای شــهر اظهارداشت :دو رودخانه کرج و جاجرود منابع تأمین آب
تاکید کردند .در همین حال کشــته ســازی از نیروهای روسی بعد دیگر
تشــدید بحران و اعمال فشــار بر مسکو اســت.رئیس جمهور آمریکا نیز
اس ،فیناگرو ،فینا پروســت ،ایبوپروویل و متادون
سازمان و شرکتهای زیرمجموعه برگزار شد ،تاکید
در این منطقه هستند .اولین جایی که شبکه مدرن آبیاری از سوی فاوا
این جنگ رسانهای اســت چنانکه زلنسکی ادعای کشته شدن  10هزار
پنجشنبه نشستی را با سران کشورهای عضو "گفت وگوهای چهارجانبه
عنوان کرد و گفت :وجود سیســتم های مدیریت
کرد :با بهرهمندی از توان و همکاری شــرکتهای
طراحی شــد دشــت ورامین بود و قرار بود  ۵۰درصد سد لتیان و ۱۰۰
نیروی روس را مطرح کرد.
امنیتی" موســوم به "کوآد" که شــامل ایاالت متحده ،ژاپن ،استرالیا و
کیفیــت  ،IMSپروانه تولیــد مکمل های طبیعی
دانش بنیــان باید فرایندها و برنامههای شــغلی،
درصد ســد ماملو برای مصرف کشاورزی استفاده شود اما کل آن برای
جالب توجه آنکه در ادامه افشای جنگ رسانهای غرب ،خبرگزاری فرانسه
هند است ،درباره تحوالت اوکراین برگزار کرد .جالب توجه آنکه تعدادی
و فراورده های ســنتی ،فرآیند اســتاندارد سازی
تولیــد ،کیفیت کار ونــگاه مدیریتی در جمعیت
آب شرب استفاده شد .چون آب این منطقه به تهران انتقال شده پساب
گــزارش داد ،تصویری که از ســقوط یک جنگنده روس در رســانهها و
از لبنانیها به همراه اتباع روســی در این کشــور بــه منظور حمایت از
کیفیت محصوالت و بهره مندی از پرسنل تحصیل
هاللاحمر ارتقا پیدا کند .فرایندها تســهیل پیدا
به دشت ورامین منتقل می شود.
شبکههای اجتماعی منتشر شده مربوط به اوکراین نیست و قدیمی است.
عملیات نظامی روســیه علیه " نازیها و ناسیونالیســتها "در اوکراین،
شرکت ارائه کرد و گفت :با توجه به دریافت گواهینامه
کرده ،متعهــد و مجرب از نقــاط مثبت و عوامل
کرده و مشکالت رفع شود تا فعالیت هاللاحمر در
به
فاضالب
هرگونه
داد
اجــازه
توان
نمی
وی تصریــح کرد :طبق قانون
به گفته این عکاس ،عکس مربوط به سقوط یک جنگنده روسی در طول
در مقابل ســفارت مسکو در بیروت تحصن کردند .همچنین وزیر خارجه
 GMPتوسط شــرکت داروسازی سها ،ظرفیت راه
عملکرد موفق شرکت داروسازی سها هالل است.
حوزه دارو و تدارکات پزشکی ،دستخوش تحوالت
شبکه پساب راه پیدا کند و برای اینکه بتوانیم به شهرداری کمک کنیم
یــک نمایش هوایی در انگلیس در ســال  1993اســت .خبر دیگر آنکه
دولت نجات ملی یمن وابســته به جنبش انصــاراهلل اعالم کرد ،اوکراین
اندازی خط تولید جدید و ســاخت داروهای جدید
عطار با اشــاره به تولید داروی جدید این شرکت،
ن جمعیت شود.
بزرگ همســو با اهداف نظام و ای 
اگر  BODو  CODدر حد فاضالب انســانی پایین بیاید می توان از آن
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد احتمال قطع واردات گاز
در حال حاضر از ســوی ناتو برای خدمت به آمریکاییها و انگلیســیها
و اســتراتژیک در شرکت داروسازی سها وجود دارد
توضیح داد که “روکسی ویل” ،محصول جدید ضد
وی افزود :در حال پیگیری موضوع داروخانه آنالین
بر
برای مصارفی از جمله کارواش ها اســتفاده کــرد .بختیاری با تأکید
اتحادیه اروپا از روســیه ،مدعی شد« :ما همه چیز را در نظر میگیریم».
اســتفاده میشــود.در این میان در یک سوء استفاده آشــکار از بحران
که می تواند نقش بسزایی در خودکفایی داروسازی
درد و ضد التهاب بسیار قوی است که برای اولین
با هدف تسهیل در روند دریافت دارو برای خانواده
خشکســالی
اینکــه تهران امکان ذخیره بیش از این را ندارد و با وجود
خبر دیگر آنکه در ادامه جذب مزدور ســفیر اوکراین در فلسطین اشغالی
اوکرایــن دادگاه مرکــزی قدس اشــغالی در حکمی مشــروط مالکیت
کشــور ایجاد کند .وی افزود :داروسازی سها هالل
بار در ایران توسط شرکت داروسازی سها تولید و
جانبازان و شــهدا و عدم نیاز به مراجعه حضوری
جدید
جمعیت
دچار مشکل می شود ،یادآور شد :تهران امکان بارگذاری
میگوید که شــماری از عناصر اســرائیلی برای جنگ علیه روســیه به
دولت روســیه بر زمین کلیســای «الکساندر نوســکی» در محله قدیمی
دارای دو ســایت تولید “چهارباغ” و “شهید فقیهی”
روانه بازار می شود .اثر ضد درد این دارو ۱۰ ،برابر
ایشان به داروخانههای هاللاحمر از طریق سازمان
ندارد و در صورت ایجاد آن باید منابع تأمین شود.
اوکرایــن رفتهاند.در این میان پوتین رئیس جمهور روســیه ضمن انتقاد
قدس را لغو کرد.
در وردآورد است که با برخورداری از پیشرفته ترین
بیشتر از مسکن های مشابه و هم خانواده است که
غذا و دارو هستیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران خاطرنشان کرد :هدررفت
امکانات و تجهیزات فنی و پتانسیل تولید داروهای
برای دردهای مزمن احشــایی در بیماران بستری
رئیــس جمعیت هاللاحمر در حاشــیه مراســم
ظاهری تهران  ۱۱درصد است و در  ۱۰سال اخیر هفت درصد هدررفت
 ،GMPنــه تنها قادر به
اســتراتژیک و
اجراییهضددرد متفــاوت با رژیم درمانی
و با  ۲مکانیســم
آیینسها
داروسازی
شــرکت
داروی
گواهینامهثبتی
تکلیف وضعیت
نامه قانون تعییــن
مــاده 13
جدیدماده  3و
موضوع
رونمایی ازآگهــی
تهران کاهش پیدا کرده و با توســعه شــبکه تهــران ،از این هدررفت
فرزنــد
شــماره
رسمی
ازجمله فاقد سند
ساختمان های
اراضی و
جامدات،
فعالیت های تولیدی خود در زمینه
توسعه
محمودجانلــو دارد.
نورمحمــدقابلیت تجویز
لــه :وابستگی
محکــومخطر
پرونــده 1/97/358:بدون
 ۷روزه و
شــرکت
هــال ،از بخشهــای مختلف
جلوگیری خواهد شد.
کاظمعلــی -گلوگاه شــرکت تعاونی آجر ماشــینی محکوم علیه:فریــاد صیدی فرزند
ســاختمان
اراضی وو
وضعیت
تعیین تکلیف
قانون
مواد 1و3
دســتور
خطوط تولید،نظر به
اســتانداردهای
طبق
کپســول
قــرص
مایعات،
از
افزود:
هالل
سها
داروســازی
شرکت
مدیرعامل
و
توسعه
و
تحقیق
بخش
آزمایشگاه،
هیچ
شد:
یادآور
ندارد،
مشکلی
هیچ
تهران
آب
کیفیت
وی با بیان اینکه
فرامــرز -مجهــول المــکان بــه موجــب رأی شــماره  97/9/26-585شــعبه اول
های فاقد ســند رســمی مصــوب  1390/9/20امالک متقاضیانــی که در
حلانعقاد
زمینه
هیأتتوانــد در
بلکه می
بین المللی اســت
محکوم دارو،
مزایای این
یافتــه ،بالینی و
کاربردهای
کرد.
بازدید
شرکت
این
بازرگانی
شــاخص۵۰
زیر
به
آب
در
نیترات
نداریم.
تهران
آب
در
گونــه آلودگی
نشانه-1:
اســت به
محکوم علیه
ســایرقطعیت
اختالف گلــوگاه که
شــورای
موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و
خواســته-2مبلغ
(بیســت و پنج
فعالیت
قراردادهای
اصلمکانیســم اثر
ریال)بابتدرد و
میلیونمتفــاوت
مســیرهای
کند .مبلغ  25.000.000ریال گیری
آنــان نیز در
بالمعارض هالل
داروسازی سها
شرکت
عطار مدیرعامل
رسیده که مطابق با استاندارد جهانی است .تا پنج سال آینده کل مردم
اطالع
داروییجهت
صادرگردیده
محــرز و رأی الزم
مالکانه و
تصرفــات
هاللبابــت هزینه دادرســی -3خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ صدور
سهاریــال
395.000
عطار گفت :تولید شــرکت داروســازی
چندگانه جهت بهبود است.
فعالیتهای
گزارشی
جمعیت،
نشســت با
می ازگردد:
ذیل آگهی
رئیس شرح
عموم به
تهران از آب واحد استفاده خواهند کرد.
گواهی عدم پرداخت مورخ  97/7/15لغایت اجرای حکم هم چنین نیم عشر دولتی

نوب
تا

1

1401/06

1000000045000002

فروش مقدار  15تن
سیم مسی اسقاط

 1،583،000،000ریال
(یک میلیارد وپانصد و هشتاد و
سه میلیون ریال)

شرکتها یا کارخانه های تولید کننده کابل
یا ذوب فلزات ،دارای پروانه بهره برداری
یا جواز کسب تولیدی مجاز به شرکت
در مزایده می باشند

زمان انتشار در سایت:ساعت  15روز سه شنبه مورخ 1401/03/03
مهلت دریافت اسناد مزایده  :روز سه شنبه مورخ  1401/03/03لغایت روز یکشنبه 1401/03/08
تاریخ بازدید 1401/03/10 :لغایت ( 1401/03/11ساعت  9لغایت )13
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :ساعت  10روز شنبه مورخ 1401/03/21
زمان بازگشایی :ساعت  11روز شنبه مورخ 1401/03/21
زمان اعالم به برنده 1401/03/21 :
نوع تضمین شرکت در مزایده :بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بند (1-7ماده  ) 7آیین نامه تضمین معامالت شرکتهای
توزیع برق می باشد.
مزایده گرباید وجه اقالم مزایده را باید به حساب اعالم شده از طرف مزایده گزار واریز و هرگونه مالیات ،عوارض و نظایر آنطبق قوانین و مقررات به عهده خریدار (برنده مزایده ) می باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چکشخصی و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:-1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و
دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات  ،اعالم برنده ،واریز وجه
مزایده وتحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
 -2پیشنهاد می گردد قبل از ارایه پیشنهاد و در موعد زمانی مشخص شده (1401/03/10لغایت  1401/03/11ساعت 9لغایت )13
از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
-3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند:
مرکزپشتیبانی و راهبردی سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه((  ))WWW.SETADIRAN.IRبخش « ثبت نام  /پروفایل
مزایده گر » موجود است .
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/03 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/02 :
شناسه آگهی 1320453
دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

ول

ردیف

شماره
مزایده

شماره فراخوان مزایده
در سامانه ستاد

عنوان مزایده

تضمین شرکت در مزایده

شرایط احراز

اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه
جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان
با شماره  02123540تماس بگیرید

نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد اقالم ذیل را با بهرگیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت
( )www.setadiran.irبه صورت الکترونیکی به فروش برساند.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
شماره 1400 / 25

تا

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل -دهستان لیتکوه
-70اصلی( قریه اسکومحله و کاسمده)
 1922فرعــی آقــای ابوالفضل شــیرامه در ششــدانگ یک قطعــه زمین با
ســاختمان احداثی به مســاحت  394.43مترمربع  ،خریداری شده بالواسطه از
مازیــار خاکپور  ،لذا به موجب ماده  3قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو
نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر
جاده ای
رأیو نقل
راهداری و ،حمل
و در سازمان
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم
هیأت
روســتاها
اداره كل راهداری و حمل و نقل جادهاي استان يزد
آگهی مفقودی
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
برگ ســبز و کارت ماشــین کامیونت ون زامیاد تیــپ  2800cc-Z28NDمدل
الصاق در محل تا  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و
شاســی
×80147927×A4D28CRZازشــماره
شــماره موتــور
طريق
مناقصه پروژه هاي ذيل را
آبــی دارد
رنــگ نظر
رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت  1399در
 NAZDL104TL0552694بــه نام نعمــت احمدزاده صفاری مفقــود گردیده و از
دادخواست
گواهی تقدیم
نماید و
الکترونیکی محل
سامانهبه دادگاه عمومی
دادخواســت
به تقدیم
برگزار نمايد:
(ستاد)
دولت
درگاه
درجه اعتبار ساقط است .ساری
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
********************************************************************
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
برگ ســبز خــودرو پــادرا پالس انژکتــوری  PE6Vشــماربه پــالک ایران-40
NAZPF104PM0651008
شاسی
 M24872819Mشماره
259م 34شماره موتور
ارزیابی
تضمين
مبلغ
برآورد اوليه
یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند ادارهمدت پيمان
ثبــت ردیف
پروژه صدور ســندمالکیت مانع از
نامنماید و
مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی
مدل  1400رنگ ســفید به نام ایمان نعمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
كيفی
(ریال)
(ریال)
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده  13آیین نامه مذکور (ماه)
است .ساری
********************************************************************
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با
اینجانــب حســین جنــت برجــی مالــک ســواری پــژو 405بــه شــماره موتــور
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی
 NAAM01CA7CE217739بــه علت فقدان
 124902240276شــماره شاســی
نوبتی و 1
600.000.000
11.854.620.031
(قطعه
قطروم
بهسازي راه
دوم)نسبت به امالک
رســاند و
اطالع می
زمان به
تحدید حدود به صورت هم
اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به
چنانچــه هرکس ادعایی درمورد خــودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی
صورت اختصاصی منتشر می نماید .
شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان
ده شناســه
1400.12.14
آسفالتدوم
 1400.11.30نوبت
تاریخ2انتشــار نوبت اول
600.000.000
12.000.000.000
4
دشتدربيد
روكش
بهسازي و
ندارد
شهر ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از انقضای مهلت
آگهی1279225 :
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.ساری
فیض اله ذبیحی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل
********************************************************************
برگ ســبز و ســند کمپانی وانت نیسان مدل  1369شــماره شاسی 904761
20.000.000.000انتظامی 1.000.000.000
بختياريتکلیفمحور
آسفالت
اگهی 3
وســاختمان های
چاهک اراضی
وضعیت ثبتی
روكشتعیین
اختصاصی موضوع قانون
ایران647-63ق 78مفقود گردیده و از
4شــماره موتور  003987شــماره
فاقد سندرسمی
درجه اعتبار ساقط است .ساری
برابرمــاده 3وماده  13ایین نامه قانون تعییــن تکلیف برابراراء صادره هیئت
********************************************************************
موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند
برگ ســبز و ســند کمپانی ،ماشــین وانت _وانت سیســتم پیکان تیپ 1600
تولیدی
شرکت
اقای/خانم
بالمعارض
اسناد:مالکانه
دریافت تصرفات
مستقردرواحد ثبتی
www.setadiran.ir
نشانی
سفیدبه
(ستاد)
تداركات
سامانه
طريق
صرف ًا از
رســمی*نحوه
11490100197و
روغنی به شماره موتور
شیری
دولت رنگ
الکترونیکی 1390به
OHVمدل
اردطلوع فجرهاشــمی بشماره شناســنامه 4بشــماره  10700046987متقاضی
شماره پالک 56د436ایران  28به
و
NAAA46AA8CG326089
شاسی
شــماره
1401
/
03
/
04
تاريخ
19:00
ساعت
لغايت
1401
/
03
/
02
تاريخ
09:00
ساعت
از
دریافت:
*زمان
کالســه پرونده  1400114412480000136در9ســهم از 60سهم ششدانگ
نام محمد رحمتی فر مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
درســهم از60
شركت42
جهتبه انضمام
ســاختمان
اعیانــی
ششــدانگ
عرصــه که بابت
مناقصه:
یکبابنياز
مورد
صالحيت
*گواهی
********************************************************************
سهمششــدانگ عرصه به پالک  17فرعی از 83اصلی بخش  3بنام متقاضی ســند
برگ ســبز ماشین وانت سیســتم پیکان تیپ  1600_ OHVبه شماره موتور
اصلی و باند فرودگاه از سازمان مديريت و برنامه ريزي و گواهی
رشته راه
 برای كلیه موارد ارائه گواهی صالحیت درصادر شــده اســت بمســاحت  12668.69مترمربع ازپالک  17فرعی از83
11487061580و شــماره شاســی  NAAA46AA19G052436وشــماره پالک
محیطحکایت
رای صادره
2گرگان طبق
مديريتثبت ناحیه
بخش  3حوزه
دراراضی امیر اباد
است.احمدوند مفود
الزامینام علی
اجتماعی 1387به
رفاهروغنــی مدل
ســفید
43د887ایران 28
رنگ و
تعاون،به كار
زيست) از وزارت
ايمنی و
بهداشت،
(سیستم
واقع HSE
از تصرفــات متقاضی دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله
شده از درجه اعتبار ساقط است.
دولتی
معامالت
تضمین
نامه
آئین
با
مطابق
كار
ارجاع
فرآيند
در
شركت
ضمانتنامه
ضمانتنامه:
*نوع
پانزده روزاگهی میشــوداز این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر
********************************************************************
ساعتاعتراض
بمدت دوماه
سامانهاگهی
انتشار اولین
بارگذاری از تاریخ
*مهلتباشند میتوانند
اعتراض داشته
ســواری هاچ بک تیپ  111seبه رنگ سفید سیستم سایپا
ماشین
ســبز
 08:00تاريخبرگ
1401
/ 03
/ 17
ستاد:
اسناد در
مدل  1397به شــماره موتور M13 / 6073052و شــماره بدنه  1323و شــماره
خود را با ذکرشــماره پرونده به این اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید ظرف مدت
اداره كل
جلسات
، 1401 / 03 / 17
 08:00تاريخ
مناقصه:
بازگشایی پاكات
تسلیممحل
*زمان و
122ایران  28بــه نام الهه
پــالک 71د
سالنشــماره
nas431100j1015232و
شاســی
ساعت ذیصالح
را به مرجع
ثبتی،دادخواست خود
اعتراض به مرچع
یکماه از تاریخ
از درجه اعتبار
مفقود شده
عبدالملکی
اداره
دادخواستبارا به این
حضوريکتقدیم
تقدیم وگواهی
است.است(.آگهی در دو
ساقطآزاد
پیشنهادها
افتتاح
جلسه
ارایه ازنمایدطرف شركت  ،در
كتبی
معرفی
نفر نماينده
قضایی*
********************************************************************
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/27
1400/12/14روزنامه چاپ خواهد شد).
بفاصله دو روز در
نوبت ،
ســند کمپانی و برگ ســبز کامیونت باری فلزی آمیکو  M5.2مدل 1388شماره
انتشار نوبت
تاریخ
پــالک ایــران 142-32ع 31شــماره موتــور  01621015شــماره شاســی
شناسه تجری
حجت اهلل
آگهی 1322453
 NA2D2JKD48A000442عبــاس حســین پــور مفقود گردیــده و ازدرجه اعتبار
رییس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دوگرگان
باشد(.نوبت اول)
ساقط می
وحمل ونقل جاده اي استان يزد
كل راهداري
اداره
که در اجرای احکام مدنی محاســبه می گردد.به اســتناد ماده  19آیین نامه اجرایی
مــاده  189قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگــی محکوم علیه
مکلف اســت  :پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا
بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یــا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر
این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل
تحویل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه
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مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان هنوز ابالغ نشده است

فاز جدید تعامل همسایگان

بــر ایــن اســاس ســفر رئیســی بــه عمــان
را میتــوان گامــی مهــم در ادامــه ایــن راه
دانســت بویــژه اینکــه در شــرایط کنونــی کــه
جنــگ افــروزی غــرب در اوکرایــن بــر بحــران
غذایــی و امنیتــی در جهــان افــزوده اســت ایــن
تعامــات میــان همســایگان بیــش از پیــش
الزام آور مینماید.
دوم آنکــه جمهــوری اســامی و عمــان همــواره
بــه عنــوان نقــش آفرینانــی موثــر در تحــوالت
منطقــه ایفــای نقــش کــرده انــد .همــکاری در باب
تحوالتــی همچــون فلســطین و در ســالهای اخیــر
تــاش مشــترک بــرای پایــان دادن بــه تجاوزگــری
ائتلــف ســعودی بــه یمــن از نمودهــای ایــن
همکاریهــا اســت.
در همیــن حــال عمــان در چارچــوب اصــل
میانجیگــری کــه از گذشــته در منطقــه ایفــا
کــرده اســت در پروندههایــی همچــون زمینــه
ســازی بــرای مذاکــرات برجــام و احیــای آن و نیــز
تبــادل زندانیــان میــان ایــران و کشــورهای غربــی
و نیــز بهبــود مذاکــرات میــان ایــران و عربســتان
ایفــای نقــش داشــته اســت .جمهــوری اســامی
نیــز در کنــار حفــظ مالحظــات و خطــوط قرمــز
خویــش در تعامــات منطقــهای و فرامنطقــهای
بــه ایــن نقــش آفرینــی عمــان احتــرام گذشــته و
بــا حســن نیــت بــه آن نگریســته اســت کــه خــود
مولفـهای مهــم در تعامــات دو کشــور بــوده اســت.
در ایــن میــان در مقطــع کنونــی هــر چنــد ایــن
میانجیگریهــا چنــدان مطــرح نمــی باشــد
امــا بررســی تحــوالت مهــم منطقــه از مبــارزه بــا
تروریســم گرفتــه تــا حمایــت از فلســطین و رفــع
درد و رنــج مــردم یمــن و بهبــود مناســبات میــان
کشــورهای منطقــه از مولفههــای مهــم در ایــن
ســفر میتوانــد باشــد.
نکتــه مهــم در ایــن عرصــه آن اســت کــه برخــاف
ادعاهــای برخــی محافــل رســانه ای بیگانــه و عقبــه
داخلــی آنهــا کــه ســعی دارنــد تــا رویکــرد ایــران
را صرفــا بــه چیــن و روســیه القــا نماینــد ،تهــران
همــواره بــر همــگاری بــا همــه همســایگان از جمله
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس تاکیــد
داشــته اســت کــه ســفر رئیســی بــه قطــر و عمــان
نمــودی از ایــن رویکــرد تعامالتــی اســت .در همین
حــال ایــران در ســال  1397طــرح ابتــکار صلــح
همرمــز بــا محوریــت همگرایــی همســایگان خلیــج
فــارس بــرای تحقــق امنیت دســت جمعــی و بومی
بــدون حضــور بیگانــگان را مطــرح نمــود کــه در
ســفر رئیســی بــه عمــان نیــز میتوانــد مــورد توجه
قرار گیرد.
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فرادید

گـــزارش

سرمقاله

ادامه از صفحه 1

سازمان آگهيها88006688 :
چاپ :کارگر 66817316

اوقات شرعی به افق تهران
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