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آگهی موضوع مــاده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره ۱40۱۶0۳۲۹0۱۲00۱۳۶۶- ۱40۱/۳/۱0 هیات 
اول /دوم موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا فیروزی به شــماره شناســنامه ۸ کد 
ملی 4۶0۹۷۳۸۳۳۳ صادره از گرمســار فرزند حسن  در شش دانگ یک باب 
ساختمان خشتی قدیمی و مساحت ۵۷۵.40 متر مربع از پالک شماره ۵0 فرعی 
از ۳۹ اصلی واقع در روســتای کردوان حوزه ثبت ملک گرمســار خریداری مرد 
واســطه از مالک رســمی آقای مسلم کاشــی محرز گردیده اســت لذا به منظور 
اطــالع عمــوم  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
تواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و بازرسی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض به مقررات و مالکیت صادر خواهد شد
 تاریــخ انتشــار نوبــت اول ۱۶ /۳/ ۱40۱ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  

۱40۱/4/۱
شناسه آگهی ۱۳۲۸۷۶۶

 حسین چلوئی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس
انجمن صنفی کارگری،کارشناســی،مقنیان وکمک مقنیان شهرســتان های غرب خراســان 

رضوی  )سبزوار،داورزن،ششتمد،جوین،جغتای(
 اولیــن مجمــع انجمــن صنفی مذکــور،روز پنج شــنبه مــورخ ۱40۱/4/۳ ســاعت 
۵بعدازظهر در محل ســالن اجتماعات به آدرس جهادکشــاورزی سبزوار برگزار می گردد. 
ازکلیــه کارگران عضو شــاغل در صنف مربوطه دعوت می شوددرجلســه مذکورشــرکت 
نمایند.همچنیــن داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرســان انجمن از تاریخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظرف مــدت ۱۵ روز میتواند درخواســت کتبی خود را بــه آدرس اداره فنی 

وزیربنایی جهادکشاورزی شهرستان سبزوار ارسال و رسید دریافت نمایند.
 دســتور جلســه  : ۱- تصویب اساســنامه ۲- انتخــاب اعضای اصلــی و علی البدل 
هیئت مدیره و بازرســان  ۳- انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های انجمن 

4- تعیین حق عضویت ورودی وسالیانه اعضا
 هیئت موسس: ۱-احمدبیدی   ۲-مجیددسترس  ۳-علیرضا تقبلی

تلفن تماس:0۹۱۵۱۷00۶۵۷     

آگهــی موضوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره ۱40۱۶0۳۲400۲000۱۹۷ مورخه ۱40۱/۲/۱۲ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای غالمحســین انصاری 
نژاد فرزند مرحوم غالمشــاه به شــماره شناسنامه ۵۲4 و شــماره ملی ۳۵۲04۸0۸۷۵ 
صادره از دشتســتان در ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ۱۳۹۹۱/4۷ 
مترمربــع قســمتی از پالک - فرعــی از ۳۳۶۵ اصلی واقع در بخش ســه حوزه ثبت ملک 
برازجان اراضی روســتای باغ تاج خریداری شــده از آقای شــعبان تاج پرســت به ایشان 
واگذار گردیده اســت. . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ اولین انتشــار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 
مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی )دادگاه( نیســت. - تاریخ انتشــار 

نوبت اول ۱40۱/۳/۱۷- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/4/۱ - م الف/۹4
حمیدرضا باقرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانــه وبالمعارض متاقضی 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشــود در صورتکیه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی 
بــه مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد وامالک محل تســلیم وپس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود رابه مرجع قضایی 
تقدیم نمایید .))پریوش منتظری فرزند فضل اهلل ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب ساختمان به نشــانی خیابان شهید منتظری فلکه طوطیا جنب سینما شیرین خریداری 
شــده از مالک رسمی شهرداری آبادان با قائم مقامی شعبه اجرای احکام مدنی آبادان به 
مســاحت ۱۷۷/40 متر مربع طبق رأی شــماره ۱40۱۶0۳۱۷00۳000۲۳۳قسمتی از 

پالک ۲۵/۲۷ واقع در بخش یک آبادان((
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی : ۱40۱/۳/۱۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی : ۱40۱/4/۱
م الف:/ ۱/۹۲

مردانی- سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱400۶0۳0۱0۲4004۷۳۲ - ۱400/۱۲/۲۳ هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم ســید محمود دهقانی 
فیروز آبادی فرزند حجی میرزا ســید احمد بشــماره شناسنامه ۱ صادره از ری در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی در ان به مساحت ۵۲۳۱۸/4۱ مترمربع پالک فرعی از ۱۹۳ اصلی واقع در 
شــهرری ، جاده گلحصار، اراضی مزروعی عماد آور خریداری از مالک رسمی سند شماره ۳۸۳۱۳ 
مورخ ۱400/۸/۱ دفترخانه ۳۵ شــهرری - سند مشــاعی -  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/۳/۱۷- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/4/۱ م الف/۱۵۷
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱400۶0۳0۱0۲4004۷۳۱ - ۱400/۱۲/۲۳ هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم ســید محمود دهقانی 
فیروز آبادی فرزند حجی میرزا ســید احمد بشــماره شناسنامه ۱ صادره از ری در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی در ان به مساحت 4۱4۶۵/0۵ مترمربع پالک فرعی از ۱۹۳ اصلی واقع در 
شــهرری ، جاده گلحصار، اراضی مزروعی عماد آور خریداری از مالک رسمی سند شماره ۳۸۳۱۳ 
مورخ ۱400/۸/۱ دفترخانه ۳۵ شــهرری - سند مشــاعی -  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/۳/۱۷- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/4/۱ م الف/ ۱۵۸
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی اصالحی -  برابررأی شــماره ۱40۱۶0۳۲400۷0000۳۷ - ۱40۱/۳/۱۱ 
اصالحــی هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک دیلم تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی آقای مهدی احمدی فرزند محمد هاشــم بشــماره شناســنامه 4۳۷۱ صادره از 
دهدشــت در یک باب دامــداری به مســاحت ۱۲0۸/۱0 مترمربع پــالک فرعی ۲۹4 از 
۱۸ اصلــی مفروز و مجزی شــده از پــالک ۱۸ اصلی واقع در بویرات خریــداری از مالک 
رســمی آقای احمد احمدی محرز گردیده اســت.  لذا به منظوراطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدورســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ اولین انتشارآگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
ازتاریــخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود رابه مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م الف/۳4
تاریخ انتشار: ۱40۱/4/۱

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دیلم- اله مراد رزمجو

آگهی مفقودی
برگ سبز ، سند کمپانی و کارت خودروی زامیاد مدل ۹۸ رنگ آبی روغنی پالک ۷۸4 
 Z24835505Z شــماره موتور NAZPL140TL0575779 م۲۱ایران ۹۱شــماره شاسی

بنام هاشم بابازاده سین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .بندرعباس
***********************************************************************

برگ سبز ، سند کمپانی و کارت خودروی سواری پراید مدل ۹۹ پالک ۹۱۶ د۱۳ ایران 
   NAS411100L3603133 شماره شاسی  M136441785 ۳0 رنگ ســفید شــماره موتور

بنام مریم نادری آسا مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندرعباس
***********************************************************************

بــرگ ســبز، ســند کمپانــی و کارت خودروی ســواری پرایــد مدل ۹۹ رنگ ســفید 
شــماره پــالک ۲۳۹ ی۵4 ایــران ۳0 به شــماره موتور M136462122  شــماره شاســی 
NAS411100L1189164 بنام سکینه میر باقری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

برگ ســبز، ســند کمپانی و کارت خودروی سواری پراید مدل ۹۹ رنگ سفید شماره 
پالک ۱۷۷و4۱ ایران ۱۶ به شــماره شاســی NAS411100L3603142 و  شماره موتور 
۶4۵۶۶۱۱ بنام اعظم رســتگار مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد 

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

ســند کمپانی و ســند مالکیت " برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ 
جی.تی.ایکــس. آی  مــدل ۱۳۸۸ رنگ نقره ای- متالیک به شــماره موتور ۳0۶۸۷0۵ و 
شماره شاسی S1412288317606 به شماره پالک ایران ۶۹-۹۲۸ ن ۲۳ متعلق به قاسم 
محمد پران دوجی فرزند محمد به شماره ملی ۵۳۱۹۹0۳۷۶۶ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
***********************************************************************

آقــای همراه ســالقی  نام پــدر عبدالجلیل به شــماره ملــی 4۸۶0۲۱۹0۱۵ مالک 
خودروی ســواری سیســتم پــژو تیپ PARS XU7 مدل ۱40۱ رنگ ســفید به شــماره 
موتور 124K1683785 و شــماره شاســی NAAN01CE5NH438386  به شــماره پالک 
۶۹-۶۶۲ ن ۹۱  بعلت فقدان ســند "ســند مالکیت برگ سبز" تقاضای رونوشت المثنی 
سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق 
دارد ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر۵ جاده ســاری به نکا 
جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
) نوبت اول( 

 هیات مدیره
 شرکت تعاونی خاورداران خود راننده تک واحدی گنبد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی خاورداران خود راننده تک 
واحدی شهرستان گنبد به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10700065037 درساعت 10 صبح 
روز شنبه مورخه 1401/05/01 درمحل دفتر شرکت تعاونی به آدرس: گنبدکاووس خیابان 
امام خمینی جنوبی ابتدای جاده آزادشهر پالک 583 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای 
محترم تعاونی دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل دراین 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :

1-گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی 
2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال های 1398 الی 1400

3- تصمیم گیری درخصوص بودجه پیشنهادی سال 1401
4- تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سال های 1398 الی 1400 به اعضاء

5- تصمیم گیری درخصوص نقل و انتقال سهام بین اعضای قدیم و جدید
6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت 3 سال

7- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی 
*الزم به یاد آوری است که؛  اعضایی که بنابه دالیلی نمی توانند درمجمع مذکور شرکت 
نمایند می توانند حق رای خود را جهت حضور و دادن رای در این مجمع به یک نماینده 
غیر  هر  و  عضو  نفر  سه  نمایندگی  حداکثر  عضو  نفر  هر  نمایند.  واگذار  االختیارخود  تام 
عضو نمایندگی فقط یک عضو را به همراه داشته باشند و حضور توام عضو و نماینده تام 
االختیار وی درمجمع عمومی ممنوع است. عضو و نماینده وی در مجمع می بایست ازتاریخ 
1401/04/30 لغایت 1401/04/30 از ساعت 9 صبح لغایت 13 ظهرتواما« به دفتر تعاونی به 
آدرس: گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی ابتدای جاده آزادشهر پالک 583 جهت 

تایید نمایندگی خود مراجعه نمایند. 
تکمیل  گیرنده  وکالت  و  دهنده  وکالت  کامل  مشخصات  که  هایی  وکالتنامه  تذکر:   *
نباشد مورد پذیرش قرار نگرفته و  بازرس  به مهرتعاونی و امضاء  نگردیده باشد و ممهور 

ابطال خواهند گردید.
* به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء و نمایندگان 

آنان جهت حضور در محل الزامی است.
* افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت هیات مدیره و بازرسین می باشند مدارک خود را 

حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار آگهی به هیئت مدیره تحویل نمایند.
* این جلسه با حضور نصف بعالوه یک نفر از اعضا و نمایندگی های آنان رسمیت خواهد 

یافت.

آگهی مفقودی 
کارت ماشــین-بیمه نامــه-کارت ســوخت -بــرگ ســبز و برگــه کمپانی ســواری ریو 
LS1500 رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1386 شــماره موتور 1018204 شــماره شاســی 
NAS61002261119799 شــماره پالک ایران62-963ب85 به نــام بهرام درانی مفقود 

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

برگ سبز-سند کمپانی و برگه فروش وانت مزدا بی 2000 آی مدل 1390 رنگ آبی 
نفتی متالیک شــماره موتور FE150844 شماره شاسی NAGPXPE11B2067680 شماره 
پالک ایران72-973ب84 به نام قربان کاوه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ساری
*********************************************************

ســند کمپانی  برگ ســبز خودرو پراید به شــماره پالک ایران92-388ب33 شــماره 
موتور 00149569 شــماره شاسی S1412279627738 مدل 1379 رنگ قرمز صدفی به 

نام منیره خاکپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
بانک توســعه تعاون امام رضا)ع( آمل با ارائه استشــهادیه شــماره 30977 تنظیمی 
دفترخانه 194 آمل طی درخواست شماره 1401/11654-1401/3/23 تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی 161562 شش دانگ پالک شماره 483 فرعی از 49 اصلی واقع در 
بخش 3 ثبت آمل 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 
کثیراالنتشار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس 
از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شــرکت مســافربری شــماره دو پیک معتمد مشهد، سهامی 
خاص شماره ثبت 6877 و شناسه ملی 10380226873

جلسه فوق درروزدو شــنبه  1401/4/13 ساعت 11:30 به آدرس مشهد مقدس، 
انتهای خیابان امام رضا)ع(، پایانه مسافربری، سالن شماره یک ،کدپستی 9173818446 

با شرح دستور ذیل برگزارمی شود :
1( انتخاب اعضای هیات مدیره

2( انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی.
3( انتخاب روزنامه کثیراالنتشار.

ازکلیه ســهامداران محترم شرکت درخواست می شــود اصالتا یا وکالتا درمجمع فوق 
حضــور به هم رســانند. برگه ورود به مجمع تا نیم ســاعت قبل از برگــزاری مجمع تقدیم 

خواهد شد.
هیات مدیره شرکت

آگهی مزایده عمومي مرحله اول
شماره: 24 -1401

شاپور کریمی - شهردار پارس آباد مغان

ت دوم
نوب

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 401/139ش مورخه 1401/02/18 شوراي شهر، مغازه های تجاري واقع در جنب سينما انقالب را از طريق آگهي مزايده 
به صورت اجاره ماهانه براي مدت يكسال شمسی از تاريخ انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.

شرایط شرکت در مزایده:
کليه مراحل مزايده از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی WWW.SETADIRAN.IR دولت انجام خواهد گرفت

1- واريز نقدی سپرده شرکت درمزايده به شماره حساب 3100000883006 يا ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر)حداقل با اعتبار سه ماهه(
2- سپرده نفرات اّول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف هرکدام سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

3- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار است.
4- کليه هزينه های مربوط ثبت قرارداد ، هزينه نشر آگهی و هزينه خريد اسناد مزايده به مبلغ 500/000 ريال برعهده برنده مزايده می باشد. 

5- قرارداد اجاره با برنده مزايده براي يكسال منعقد و در صورت رضايت شهرداري پس از اخذ مجوزهاي قانوني قابل تمديدبراي يكسال ديگر مي باشد. 
6- به پيشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد فيش سپرده و خارج از مهلت مقّرر قانونی به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- پيشنهاد دهندگان در نظر داشته باشند که نبايد محل مورد اجاره را به عنوان کافه ، نانوايي ، قصابی ، کبابی ، داروخانه و يا مشاغل مزاحم  و يا مشاغلی که باعث ايجاد ترافيک 
ميگردد ، مورد استفاده قرار دهد.

8- نحوه ارائه پيشنهاد : شرکت کنندگان می بايست بعد از تكميل مشخصات و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد  WWW.SETADIRAN.IR، سپرده و يا ضمانت نامه 
شرکت در مزايده را در پاکت )الف( اسناد مزايده  و اسناد هويتی متقاضی را در پاکت )ب( و برگ پيشنهاد قيمت را در پاکت )ج( و هر سه پاکت را به صورت الک شده و ممهور داخل 

يک پاکت بزرگ قرارداد و به دبيرخانه شهرداری تحويل داده و رسيد دريافت دارند.
9- به پيشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و يا تحويل خارج از موعد مقرر به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- مهلت دريافت اسناد شرکت در مزايده:            ازمورخه    1401/03/31   تا آخر وقت اداری     مورخه         1401/04/04         
11- مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد :           از مورخه  1401/04/05  تا آخر وقت اداری       مورخه         1401/04/14 
12-  بازگشايي و بررسي پيشنهادها :                     دفتر شهردار ساعت 15 بعد از ظهر                  مورخه         1401/04/15

  کليه  خريد اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رساني صرفًا از طريق سامانه تدارکات الكترونيک دولت )ستاد(  www.setad iran.ir  امكانپذير 
است. شماره تلفن جهت دريافت گواهی الكترونيكی )توکن( 021-41934 

نوبت اول :1401/03/31 - نوبت دوم 1401/04/01

مساحتشماره مغازهرديف
)مترمربع(

قيمت پايه اجاره بهاء ماهانه نوع کاربری
)ريال(

مبلغ سپرده شرکت درمزايده 
)ريال(

آدرس

چهارراه امام حسين)ع( جنب سينما انقالب15/000/0009/000/000تجاري21سه- 13
چهارراه امام حسين)ع( جنب سينما انقالب45/000/00027/000/000تجاری40چهار - 24
چهارراه امام حسين)ع( جنب سينما انقالب20/000/00012/000/000 تجاری18/5پنج - 35

پارک گوگردی در پاالیشگاه گاز ایالم ایجاد 
می شود 

ایالم - رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم گفت 
: با توجه به نامگذاري ســال 1401 توسط مقام معظم رهبري 
با عنوان تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، شرکت پاالیش گاز 
ایالم به دنبال اخذ مجوز پارك گوگردي بمنظور جذب سرمایه 
گذار و تولید فناورانه محصوالت جدیــد و خلق ارزش افزوده، 
 ایجاد اشــتغالزایي در منطقه و کاهش خام فروشي مي باشد.
به گزارش روابط عمومی، رضا شــیرخانی افزود: در حال حاضر 
در دنیــا از گوگــرد در صنایع و کاربردهــاي مختلف از قبیل 
کشاورزي، مواد پالستیكي، داروسازي، اسید سازي و بسیاري 
از محصوالت ســنتزي، کاغذي، رنگ هــا، محصوالت فلزي، 
جاده ســازي به اشــكال مختلف مانند گوگــرد کلوخه، دانه 
 بندي شــده، پاســتیلي، میكرونیزه و غیره استفاده مي شود.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش شدید قیمت جهاني گوگرد و 
نیاز جهاني روز افزون به این محصول استراتژیك، از تولیدکنندگان 
و سرمایه گذاران فعال در این حوزه دعوت مي شود از این فرصت 
پیش آمده بهره برداري نموده و این شرکت آمادگي خود را جهت 
 همكاري در هر دو حوزه فروش و سرمایه گذاري را اعالم می کند.
رئیس امور پیمان های شــرکت پاالیــش گاز ایالم از افزایش 
قابل توجه فروش گوگرد این مجتمع صنعتی در طول ســال 
1400 نسبت به مدت مشابه ســال 1399 خبر داد وتصریح 
کرد: در این واحد صنعتی ســاالنه حدود 70 هزار تن گوگرد 
 تولید و با نرخ خلوص 99.98 درصدي به بازار عرضه مي گردد.

شیرخانی با بیان اینكه در حال حاضر گوگرد به دو صورت کلوخه 
و پاســتیلي در کارخانه دانه بندي پاالیشگاه تولید و براساس 
نیاز مشتریان به صورت فله یا در کیسه هاي یك تني تحویل 

مشتریان می شود،

جمع آوری روزانه ۵۰ تن زباله از انهار سطح 
شهر اسالمشهر 

اسالمشهر- بهاره عشقی صابر 
کارگران خدمات شهر شهرداری اسالمشهر با مشقت و به خطر 
انداختن جان خود، جوی ها و انهار را از زباله هایی که شهروندان 

رها می سازند، پاکسازی می کنند.
 زباله هایی که توســط شهروندان در جوی ها و نقاط مختلف 
شهر رها می شود، موجب آبگرفتگی کانال های آب می گردد 
که پاکسازی این مسیلها و انهار و تخلیه زباله های آن ها توسط 

کارگران خدمات شهری انجام می شود.
به طوری که نیروهای خدمات شهری باید برای پاکسازی این 
نقاط با مشقت وارد کانال های فاضالب شده و در چاه های عمیق 
نسبت به جمع آوری و تخلیه زباله ها اقدام کنند،  کاری که بسیار 

طاقت فرسا بوده و انجام آن برای هر انسانی دشوار است.
اکبر گنجه معاون خدمات شهری شهرداری اسالمشهر با اشاره 
به اینكه انهار در خیابانها هرشب پاکسازی و زباله های آن تخلیه 
می شود، اظهار داشت: در سطح شهر برخی از انهار روباز و برخی 
انهار سرپوشیده هستند و عمده مشكالت ما در الیروبی انهار 

سرپوشیده است. 

اخبار گزارش

اسالمشهر-بهاره عشقی صابر 
حســین حبیبی فرماندار شهرستان اسالمشــهر، درجلسه ستاد 
پیشگیری و مقابله با ساختار غیر مجاز که با حضور مدیران دستگاه های 
متولی در محل سالن جلسات فرمانداری اسالمشهر برگزار شد، اظهار 
کرد: برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجازدر سطح شهرستان 
اسالمشهر،عزم جدی وحرکت جهادی همه دستگاه ها و ادارات نیاز 
است. حبیبی افزود: امروز بحث جدیت در مقابله با ساخت و سازهای 
غیر مجاز برای مدیران همه دستگاه ها مشخص شده و بهتر از گذشته 
پای کار آمده اندو حتی برای جلوگیری از این گونه ساخت و سازها تا 
پای مرگ هم جان فشانی وجان فدایی کرده و به جددر مقابل احداث 
بناهای غیرمجاز و ناایمن،ایســتادگی و مقاومت کرده و به وظایف 

محوله عمل می کنند.
وی با انتقاد از کم کاری های انجام شــده در گذشــته، بیان کرد: 
متاسفانه بر اثر کوتاهی برخی مدیران در گذشته، دربرخی از مناطق 
زمینه ســاخت و ساز غیرمجاز به وجود آمده بود که در حال حاضر 
ضمن جلوگیری از ســاخت و ســازهای جدید به شدت به دنبال 
برخوردبا تخلفات انجام شده و ترك فعل های صورت گرفته ، توسط 

هر شخص و مسئولی در هرپستی  مقام شده باشد هستیم .
فرماندار اسالمشهر با تاکید بر اهمیت و ضرورت برخورد با ساخت 
و سازهای غیرمجاز گفت: با کسانی که در گذشته زمینه  اینگونه از 
ســاخت و سازهای غیر مجاز را به وجود آورده اند، به شدت برخورد 
می شود، ما به گذاشته کار داریم اگر با مدیران مختلف در ادوار گذشته 
برخورد شــدید میشود، میتوان زمینه ســاخت و سازهای آینده را 
گرفت، ما بدنبال شناسایی عوامل کانون ساخت و سازهای غیرمجاز 
و برخوردبا آنها هستیم.     وی با اشاره به اینكه برای مبارزه با ساخت 
و سازهای غیرمجاز بسیار جدی هستیم، تاکید کرد:با متخلفانی که 
با ساخت و سازهای غیر مجاز برای خود سرمایه اندوزی کرده اند، در 
هر پست و مقامی که باشند به شدت برخورد و مورد پیگرد قضایی 
قرار می گیرند،باید بساط افراد سود جو برچیده شود، از افرادی هم 
که برای مقابله با تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام و عمل 
می کننــد، با تمام توان و قدرت مورد حمایت قرار می گیرند.رئیس 
شورای تامین شهرستان اسالمشهر، با تاکید بر اهمیت ضرورت اجرای 
دستورات و احكام قضایی صادر شده برای مقابله با ساخت و سازهای 
غیر مجاز، خاطرنشان کرد:همه دستگاه های متولی باید نسبت به 

شناسایی و تعیین تكلیف ساختمان های ناایمن در سطح منطقه 
اقدامات الزم راانجام و وضعیت آنها را معلوم کنند، قرار نیست در برابر 
افرادی که در ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی هزینه کرده و 
سودی برده اند، ولی برای مردم نگرانی ودغدغه به وجود آورده اند، آرام 

بشینیم و سكوت کنیم.
تخریب ۶ هزار متر مربع بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اسالمشهر

محمد خجسته کیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسالمشهر در 
ادامه این جلســه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، اظهار کرد: 
در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز ما میراث دار هستیم، متاسفانه 
در سنوات گذشته اتفاقات ناگواری رخ داده و فعالیت های انجام شده 
که نتیجه آن بروز تعداد زیاد ســاخت و سازهای غیرمجاز در سطح 
شهرستان اسالمشهر شده است.خجسته  کیا با اشاره به عدم اجرای 
۲00 حكم قطعی قمع بناهای غیرمجاز در سالهای گذشته، افزود:در 
طی سه ماه گذشــته عالوه بر صدور ۲10 فقره اخطار برای مقابله 
با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در 
اجرای تبصره 3 ماده قانون حفظ اراضی کشاورزی 4۵ مورد ساخت 
و ساز غیر مجاز تخریب و به وضعیت اولیه اعاده شده است و در طی 

این مدت با اجرای۶ مورد حكم قطعی، بالغ بر ۶ هزار متر مربع بنای 
غیرمجاز و سوله تخریب شده است 

سرایت بی نظمی ساخت و سازشهرهای اطراف به  اسالمشهر 
در ادامه این جلسه اکبر گنجه معاون خدمات شهری و هماهنگی امور 
مناطق شهرداری اسالمشهر، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در 
مجموعه شهرداری برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز، اظهار 
کرد: در طی سه ماه گذشته قریب به 100مورد ساخت و ساز غیرمجاز 
در سطح حریم و محدوده قانونی شهر اسالمشهر تخریب شده است.
گنجه، افزود: در حریم مناطق تحت پوشــش شهرداری اسالمشهر 
قریب به 70 فقره ودر حوزه محدوده قانونی شهر نیز تعداد 38 مورد 
ساخت و ساز غیرمجاز تخریب شده و با افزایش جرایم ساختمانی 
تعداد ساخت و سازهای غیرمجاز فروکش کرده و کاهش یافته است .
معاون شهردار اسالمشهر با اشاره به اینكه برای جلوگیری از ساخت 
و سازهای غیرمجاز باید همه دستگاه ها با عزم جهادی وارد میدان 
شوند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بی نظمی در حوزه ساخت و سازها 
در شهرهای همجوار به شهرستان اسالمشهر نیز سرایت پیدا کرده و 

در روند اجرای ساخت و سازها در منطقه تاثیرگذار شده است.
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شناسایی و تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن در اسالمشهر

اصفهان - به دنبال شیوع شایعاتی در فضای مجازی مبنی 
بر شــیوع وبا از طریق مصرف آب شرب شبكه و رد این 
شایعه توسط دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، شرکت  آبفای 
استان اصفهان نیز هر گونه انتقال بیماری از طریق شبكه 
آب شرب اصفهان را تكذیب می کند.  آب شرب ۵8 شهر 
و 380 روســتای تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ از طریق تصفیه خانه آب باباشیخعلی تامین و پس 
از گذراندن همــه فرایندهای تصفیه، ازن زنی و کلر زنی 
شده و میزان کلر باقیمانده در شبكه آب شرب بر اساس 
استاندارهای  10۵3 بوده و  در محدوده 0.۵ تا 0.8 میلی 
گرم بر لیتر می باشد.همچنین به صورت روزانه همه آزمون 
های میكروبی و شــیمیایی برای اطمینان از سالمت آب 

شرب توسط آزمایشگاه های شرکت آبفا انجام می شود.
همچنین به استحضار مشترکین عزیز می رساند با توجه 
به در مدار قرار گرفتن تعدادی از چاه های متفرقه با هدف 
جبران کمبود آب شرب و بهداشت در فصل گرم سال؛ آب 
استحصال شده همه این چاه ها به صورت دائم گندزدایی 
و کلرزنی شده و کنترل های  بهداشتی الزم توسط مرکز 
بهداشت استان و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
صورت دایم  انجام می شود.بر همین اساس همشهریان 
گرامی و روســتاییان عزیز ســاکن در 100 شهر و 948 
روســتای تحت پوشش خدمات شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان از سالمت آب شرب شبكه آبرسانی کامال 
مطمئن باشــند و یقین داشته باشــند که امكان انتقال 
بیماری وبا از طریق آب تصفیه و گندزدایی شــده  وجود 

ندارد.  

اردبیل - به گزارش لطف اله حنیفه خبرنگار اردبیل :
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل نیز 
در این همایش گفت: در این همایش عالوه بر معرفی و 
حمایت از تولید کنندگان داخلی، شرکت های دانش بنیان 
تولید کود نیز معرفی شــده و ارتباط بین آنها و مصرف 
کنندگان بخش کشاورزی برقرار می شود. مهندس راهب 
مسافر افزود: ۲ مورد از شرکت کنندگان در این همایش از 
تولیدکنندگان دانش بنیان هستند که فرآورده های خود را 
برابر آخرین یافته های علمی و فناوری دنیا عرضه کرده اند. 
وی بیان کرد: در همایش استان اردبیل 1۵ شرکت بزرگ 
و برتر تولید کننــده کود عالی و ترکیبی که محصوالت 
آنها تایید شــده اســت، تولیدات خود را عرضه کرده اند 
و بــا توجه به فعالیت ۶۲ کارگزار توزیع کود در اســتان 
اردبیل، کشاورزان می توانند نیازهای خود را از طریق این 
شرکت ها و کارگزاران تهیه و تامین کنند.  مدیر شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: این 
همایش آموزشی و ترویجی در راستای حمایت از تولیدات 
داخلی و معرفی سبد محصوالت کودی تولید کنندگان 
مورد تایید شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حال 
برگزاری است.  7۵0 هزار هكتار از اراضی استان اردبیل 
کشت می شود که ۲70 هزار هكتار آن اراضی آبی و 480 
هزار هكتار نیز جزو اراضی دیم محسوب می شود. امسال 
محصــول گندم در ۲7۵ هزار هكتار از اراضی دیم و آبی 
استان اردبیل کشت شده و گندم، بیشترین سهم اراضی 

کشت محصول کشاورزی در استان اردبیل را دارد.

همایش آموزش ترویجی کودهای 
تولید داخل در اردبیل برگزار شد 

آب شرب اصفهان کامال سالم و 
بهداشتی است

قزوین - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین 
گفــت: با تجهیز ۶17 حلقه چاه بــه اداوات اندازه گیری 
هوشمند در سال 1400 تاکنون ۶8 درصد چاههای استان 
به کنتور هوشمند مجهز شده اند. یداله ملكی مدیرعامل 
این شــرکت اظهار داشت: این شرکت در راستای نیل به 
اهداف از پیش تعیین شده در سال 1400، با بسیج کلیه 
امكانات، اســتفاده از ظرفیت مصوبات شورای حفاظت و 
کمیته صیانت از منابع آب استان و ایجاد تعامل و گفتمان 
واحد در ســطح دســتگاههای ذیربط و مراجع قضایی و 
انتظامی با کشف و ضبط ۶۵ دســتگاه و اداوات حفاری 
غیر مجاز، پر و مســلوب المنفه نمودن  31۵ حلقه چاه 
غیر مجاز و یا فاقد پروانه و تقلیل منصوبات 3 حلقه چاه 
کشاورزی باعث صرفه جویی حدود 3۲ میلیون مترمكعب 
آب در در ســفره های آب زیرزمینی در سال 1400 شده 
است. ملكی با اشاره به پروژه نصب کنتورهای هوشمند در 
استان نیز عنوان داشت: پروژه نصب کنتورهای هوشمند 
در استان قزوین با هدف صیانت، حفاظت و مدیریت بهینه 
منابع آبهای زیرزمینی کلید خورده تا درکنار سایر پروژه 
های طرح احیاء و تعادل بخشی به کاهش مصرف آب های 
زیرزمینی کمك کند و اجرای آن نیز تا مجهز شدن همه 
چاههای استان به کنتور هوشمند همچنان ادامه خواهد 
داشــت.وی در پایان افزود: با نصب ۶17 دستگاه کنتور 
هوشمند در ســال 1400 تاکنون 3913 دستگاه کنتور 
هوشمند در چاههای کشاورزی، صنعتی، خدماتی استان 
نصب شده که این تعداد معادل ۶8 درصد چاههای مجاز 

در استان می باشد

تجهیز 68 درصد از چاههای آب 
استان قزوین به کنتور هوشمند

گلســتان - فرماندار شهرســتان گــرگان گفت: این 
شهرســتان ظرفیت هــای خوبی برای توســعه دارد و 
الزم اســت بخش خصوصی سرمایه گذاری بیشتری در 
این زمینه انجام دهدعیســی پایین محلی در نشســت 
بــا تعدادی از فعاالن اقتصــادی و رئیس اتاق بازرگانی 
گرگان بر لزوم توسعه شهرستان گرگان تاکید و اظهار 
داشــت: این شهرستان ظرفیت های خوبی برای توسعه 
دارد که تــالش می کنیم با همكاری ســایر بخش ها، 
فرصت های ســرمایه گذاری را در این شهرستان فراهم 
کنیم فرماندار گرگان گردشــگری را یكی از محورهای 
اصلی برای توســعه این شهرستان عنوان کرد و گفت: 
باید زیرســاخت های خوبی را برای حضور و ماندگاری 
مسافران و گردشگران فراهم کنیم و برای این کار نیاز 
است که بخش خصوصی ورود جدی تری در این زمینه 
داشته باشد وی با بیان اینكه شهرداری گرگان طرح های 
خوبی برای توســعه این شــهر دارد، گفت: می توان از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرایی شدن این 
پروژه ها که هدف آنها خدمت رسانی به مردم است، بهره 
گرفت پایین محلی نوسازی بافت های فرسوده را از دیگر 
ظرفیت ها برای ورود ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
دانســت و افزود: این امر عالوه بر تغییر ســیمای شهر 
و جلوگیری از بروز خسارت در حوادث احتمالی، زمینه 
اشتغال افراد بسیاری را فراهم خواهد کرد که در نهایت 

به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد 

توسعه گردشگری و نوسازی 
بافت های فرسوده با حمایت بخش 
خصوصی اولویت دولت در گرگان


