
ملیپالس،تحولینودرمشتریمداری
بانک ملــی ایران با پیشــگامی در حوزه بانکداری 
دیجیتــال و بازطراحی و تغییر رویه شــعب خود 
تحت عنــوان »ملی پالس«، طرحی نو را در آینده 

بانکداری دیجیتال و وظایف شعب بنا نهاده است.
ملی پالس، نمونه ای از یک رویکرد نوین و مبتکرانه 
در نظام بانکی اســت که همه فرایندهای بانکی در 
این شــعب بر مبنای بانکــداری دیجیتال اجرا می 
شــوند و همچنین خدمات و مشاوره هایی در امور 
بانکی، اقتصادی، مالیاتی، ارز و بورس به مشــتریان 
ارائــه خواهند شــد. ایده راه انــدازی ملی پالس از 
آن دســته از ایده های ارزشمند است که می تواند 
صنعت بانکداری کشور را بیش از حد تصور متحول 
کند، چرا که بانک را از حالت خدمات محور به سمت 
مشاوره محور هدایت می کند و اگر این مهم از سوی 
کارشناســان مجموعه ملی پالس به صورت صحیح 
انجام شود، بدون شک تاثیر مثبت آن بسیار خواهد 
بود و با پیشرفت بانکداری نوین، هزینه های مربوط 
به عنصر انسانی و تبلیغاتی کاهش می یابد. اهمیت 
راه اندازی و گسترش شعب ملی پالس از آن جهت 
است که اگر در این شعب نقاط ضعف و قوت خدمات 
الکترونیکی شناسایی شوند، با ایجاد بستر مناسب در 
سامانه های مختلف الکترونیکی از شلوغی های بی 
دلیل در شعب کاسته خواهد شد. همچنین استفاده 
همه اقشار جامعه به خصوص قشر جوان از خدمات 

الکترونیک بانکداری توسعه می یابد.

اعطایتسهیالتبانکآینده
بهمددجویانوکارفرمایانطرحهای
اشتغالزاییسازمانبهزیستی

بانک آینــده با هدف حمایت از تولید، اشــتغال و 
کارآفرینی و همچنین خدمت رســانی ارزش آفرین 
به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشــتغال زایی 
تســهیالت  کشــور،  کل  بهزیســتی  ســازمان 

قرض الحسنه اعطا می کند.
بر این اســاس، طبق ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ایران، 
به معرفی شــدگان مددجوی واجد شرایط، حداکثر 
تــا مبلــغ یک میلیــارد ریــال وام قرض الحســنه 
خوداشتغالی و به کارفرمایان طرح های اشتغال زایی 
در ازای جذب بیســت نفر نیروی کار فعال، حداکثر 
تا مبلغ بیست میلیارد ریال، با مدت زمان بازپرداخت 
هفت ســاله و کارمزد چهار درصد، وام قرض الحسنه 
پرداخت می شود. تاکنون نیز در شعب بانک آینده به 
3254 نفر از معرفی شدگان سازمان بهزیستی، مبلغی 
بالغ بر 2هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

اخبار گزارش

همزمان با عید غدیر خم  )27 تیر ۱4۰۱( از بســتر فناوری 
بالکچیــن غیرمتمرکز طــالن )TALAN(، واحــد دارایی 
 ) ZAR SWAP( و کیف پول زرسواپ ) ZAR ( دیجیتال زر
که نخستین کیف پول رمزارزی غیرمتمرکز و امن بین المللی 
ایرانی برای تبادل و نگهــداری واحد دارایی دیجیتال »َزر«، 
»طالن« و سایر رمزارزهای جهان روا و دارایی های دیجیتال 

در بستر فناوری بالکچین طالن است، رونمایی می شود.
به گزارش خبرنگار ما، عبــاس جم زر مجری طرح دارایی 
دیجیتــال » زر « در نشســت خبری معرفــی این واحد 
رمزپایــه بین المللــی، با ارائــه گزارش کاملــی از مراحل 
اجرایی و فرآیندهای عملیاتی پیاده سازی شبکه بالکچین 
غیرمتمرکز طالن و رمزداریی ایرانی » زر « گفت: با تالش 
شــبانه روزی نخبگان و متخصصان ایرانی و بهره مندی از 
تجربیات موفق سایر کشورهای پیشرو در حوزه این فناوری 
نوین و پیشرفته، با حمایت های ویژه شوایعالی مناطق آزاد 
کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز 
نوآوری کیش نسبت به تأمین و پیاده سازی زیرساخت های 
الزم و اخذ اســتانداردهای معتبر بین المللی بر پایه واحد 
ZAR بر اســاس نقشــه راه مبتنی بر سپیدنامه اختصاصی 
فناوری هوشمند شــبکه زر در بستر بالکچین غیرمتمرکز 
طالن اقدام گردید و برای نخستین بار در دنیا ایران توانست 
با پشــتوانه توثیق دارایی و بیمــه اعتباری و ارائه راهکاری 
ارزشــمند در عرصه فناوری های نوین مالی، واحد دارایی 
دیجیتال » زر « را عرصه بین المللی عرضه و تبادل نماید.

وی افزود: با همکاری شبکه دانش بنیان کشوری پشتیبان و 
اخذ مجوز پرداخت یاری از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایــران و موافقــت اصولی تأمین مالی جمعــی از فرابورس 
ایران و صدور بیمه های اعتباری و زندگی با پشتوانه سهام 
فناوری هوشــمند شــبکه زر در قالب واحد زر نســبت به 
انتشار رسمی گواهی اوراق مشارکت )گام( در بستر فناوری 
بالکچیــن طالن و عرضه از طریق کیــف پول غیرمتمرکز 
زرسواپ و سامانه تبادالت ملی چنج نموده ایم که متقاضیان 
می توانند با ثبت نام در ســامانه مدیریــت احراز هویت و 
تسهیالت اعتباری سما ) prsb.ir ( در قالب دستورالعمل 
اعطای تسهیالت خرد و با معرفی اصناف، اتحادیه و تعاونی 
های کارگری کشــور از این تسهیالت بهره مند شوند. این 

طرح در روز ســه شنبه 28 تیر با حضور مسوالن کشوری، 
اصناف و اتحادیه های کشــوری رونمایی خواهد شــد و به 
مناسبت عید سعید غدیر خم به هر یک از اعضای خانواده 
کارکنان و کارگران کشور که دارای بیمه تامین اجتماعی، 
بیمه ســالمت و یا بیمه روستایی هستند تعداد ۱۱۰ واحد 
زر )به ارزش 2.۰۰۰.۰۰۰ ریال( از طریق مؤسســه فناوری 

هوشمند شبکه زر هدیه داده می شود.
وی ادامــه داد : در حال حاضر به میزان دارایی مؤسســه 
فناوری هوشــمند شــبکه زر ) ۱33 هزار میلیارد تومان ( 
واحد » زر « منتشــر خواهد شــد و ارزش هر واحد  » زر 
« معادل ۱۰۰ ســوت طال )حدود 2۰ هــزار ریال( تعیین 
و نرخ تبــادالت لحظه ای بین المللی واحد ZAR از طریق 
سامانه زرســواپ و بازارهای بین المللی قابل دریافت است 
و با گســترش فعالیتها و استقبال عمومی در مراحل بعدی 
با افزایش سرمایه مؤسســه به میزان بیشتری قابل انتشار 

خواهد بود.
دکتر جم زر خاطرنشان کرد: اپلیکیشن تلفن همراه زرسواپ 
) ZARSWAP ( یک کیف پول رمز ارزی غیرمتمرکز و امن 
برای تبادل و نگهداری واحد دارایی دیجیتال » زر «  است 
که ســایر رمزارزها و رمزدارایی های منتشر شده در بستر 
فنــاوری بالکچین طــالن قابل تبدیل ســریع و لحظه ای 
هستند و بدون وابستگی به هیچ نهاد یا سازمانی  به راحتی 
امکان دریافت، ارسال و تبادالت را به صورت آنی فراهم می 
کند. در زرســواپ،  دارایی های اشخاص تنها در کیف پول 
اختصاصی و دارایی دیجیتال کاربر اســت و هیچ شرکت یا 
واســطه ای به آنها دسترســی ندارد و امکانات بی نظیری 
همچون تبدیل اعتبار به کیف پول و انجام خریدهای روزانه 
به صورت ریالــی، دریافت پاداش از نگهــداری واحد زر و 
همچنین ثبت رمزدارایی و انواع آثار دارای مالکیت معنوی  
به صورت بین المللی در قالب توکن NFT با کمترین هزینه 

و به صورت ساده و سریع امکان پذیر است.
مجــری طرح واحد دارایی دیجیتال »زر« با تأکید بر اینکه 
با همــکاری کارگروه بازی های جام جهانی قطر 2۰22 در 
کلیه اصنــاف و مجموعه های اقامتــی، خدماتی و رفاهی 
جزیره کیش قابلیــت دریافت هزینه از طریق واحد دارایی 
دیجیتال » زر « و اپلیکیشــن تلفن همراه زرسواپ فراهم 
گردیده است گفت : با توافقاتی که با یکی از مجموعه های 

فعال پرداخت در قطر نیز انجام شــده اســت امکان خرید 
بلیط مسابقات جام جهانی قطر 2۰22 و همچنین پرداخت 
ارزی و رزرو هتل و حمل نقل از طریق واحد » زر « در قطر، 

عمان و امارات فراهم شده است.
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مؤسســه فناوری هوشمند 
شبکه زر با اشاره به امکان ثبت مالکیت معنوی آثار هنری 
در ســامانه زرســواپ در قالب فناوری NFT و استفاده از 
ظرفیت حضــور تیم ملی فوتبال ایران در مســابقات جام 
جهانــی قطــر 2۰22، افزود: با هدف ایجاد امید و نشــاط 
میان نوجوانان و جوانان کشور، به دانش آموزانی که با ثبت 
مالکیت معنوی آثار نقاشی و هنری خود درباره ایران ، تیم 
ملی فوتبال ایران و مسابقات جام جهانی فوتبال در سامانه 
زرسواپ اقدام کنند، عالوه بر دریافت هدیه واحد » زر « در 
قرعه کشــی ۱۱۰ سفر به جام جهانی قطر و مشاهده بازی 

های تیم ملی فوتبال ایران نیز شرکت داده می شوند.
جم زر اظهار داشت : با توجه به اجرای طرح »گام« گواهی 
اوراق مشارکت با پشتوانه بیمه های زندگی دارایی دیجیتال 
)زر( و اعطای تسهیالت خرد با توثیق دارایی در قالب واحد 
دارایــی دیجیتال زر در حال حاضر چندین مجموعه بزرگ 
و معتبر کشــور نظیر »آپ«، »اســنپ«، »صندوق فناوری 
حامی«، »صندوق مشترک استانها«، »راهبر«، »بازرگام«، 
»ملی پی«، »فرابوم«، »سما«، »ملی چنج« در حوزه تبادل 
پرداخت در این طرح ملی همکاری می کنند و کاربری این 

فناوری به سرعت در حال گسترش است.
دکتر عباس جم زر با اشــاره به اخذ مجوز اســتخراج انواع 
رمزارز از طریق مجموعه ســاحل جهــش تولید و دریافت 
مجوز طراحــی و بهره برداری از قراردادهای هوشــمند و 
پردازش ابری از طریق مؤسسه فناوری هوشمند شبکه زر، 
از پیاده سازی زیرساخت استخراج ابری با راه اندازی سامانه 
سرزمین استخراج ابری ) RDM.LAND ( خبر داد که در 
این ســامانه امکان کسب درآمد و مشــارکت در منافع در 
فرآیند استخراج ابری برای همه اقشار جامعه فراهم گردیده 
اســت. وی افزود به مناسبت عید سعید غدیر واحد رمزپایه 
» زر هوشمند « در سامانه به ارزش 5۰۰۰ واحد زر )معادل 
۱۰۰ میلیون ریال( عرضه می شود که پیش بینی می شود 
هر واحــد اســمارت زر )SMART ZAR  ( به ارزش یک 
میلیون واحد زر )معــادل 2۰ میلیارد ریال( افزایش یابد و 

ارزش لحظه ای و آتی این واحد با پشــتوانه سهام شبکه زر 
و بیمه زندگی رمزپایه )زر( تضمین شده است. همچنین با 
ارائه اوراق گام قابلیت تبادل لحظه ای، بازخرید در سررسید 
امکان پذیر شده است. این ســامانه با هدف ایجاد اشتغال 
پویــا و افزایش قدرت خرید و ارتقــاء توان اقتصادی عموم 

افراد جامعه طراحی و پیاده سازی گردیده است.
جم زر در پاســخ به ســئوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است 
» واحــد زر « جایگزین پول ملی شــود افزود:  متأســفانه 
دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران وقتی می بینند واحد 
دارایی دیجیتال » زر « در بســتر فنــاوری غیرمتمرکز به 
صورت فراگیر و بین المللی عرضه گردیده و موجب کاهش 
اثرات تحریم های ظالمانه شده است و تبادالت مالی ایران 
با دنیا از طریق زر به ســادگی امکان پذیر شده است، برای 
جلوگیری از انجام این اقدام بزرگ ســعی در بروز مشکل و 
خلل در این طرح ملی دارند و اینگونه شایعات بی اساس را 
ایجاد و مطرح می کنند و با کمال تأسف کاسبان تحریم و 
افراد ناآگاه در داخل کشــور نیز به این گونه شایعات دامن 
می زنند و برخی افراد خائن نیز که منافع آنها درخطر است 
ســعی در جلوگیری از توســعه این فناوری نوین و تحول 

آفرین برای اقتصاد کشور می نمایند.
مجری طرح واحــد دارایی دیجیتــال » زر « همچنین از 
اهدای عیدانه ۱۱۰ واحد زر به مسلمانان جهان با همکاری 
مجموعه شــبکه زر و ملی چنج خبر داد و  گفت : در طرح 
عیدانه عیــد والیت و امامت به همه افراد با ســن حداقل 
8 ســال که از 27 تیرمــاه ۱4۰۱ مصادف با عید ســعید 
غدیر خم از طریق ســامانه تبادالت »ملی چنج« به نشانی 
mellichange.com و ســامانه فناوری هوشمند شبکه 
زر به نشــانی zarnetwork.com و یا مراجعه به دفاتر 
پســتی، پیشــخوان دولت و دفاتر ارتباطی طــرف قرارداد 
سراسر کشور در این سامانه ثبت نام  کنند،  ۱۱۰ واحد زر 

هدیه می دهد.
خاطرنشــان می شود: روز یکشــنبه ۱2 خرداد ۱4۰۱ در 
بازدید مسئوالن از مرکز نوآوری کیش، از مراحل پیشرفت 
و اجرایــی واحد دارایی دیجیتــال » زر «  با حضور رئیس 
ســازمان منطقه آزاد کیش و مجموعه هــای دانش بنیان 
و فناور کشــور و اصحاب رســانه در مرکز نوآوری کیش از 

نزدیک آشنا شدند.
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بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام امسال 3۰ هزار فرصت شغلی مستقیم 
و غیرمستقیم را برای مردم خوزستان ایجاد می کند.

مرتضی نیازی، معاون توسعه اشــتغال اجتماع محور بنیاد برکت با اعالم این 
خبر افزود: برای امســال راه اندازی ۱۰ هزار طرح اشــتغال زایی اجتماع محور 
در مناطق محروم و روســتایی استان خوزستان در دستور کار است که ایجاد 
فرصت های کســب و کار برای 3۰ هزار نفر را به شکل مستقیم و غیرمستقیم 
در ایــن مناطق بــه دنبــال دارد.نیازی از حضــور بنیاد برکــت در تمامی 
شهرســتان های خوزســتان خبر داد و تاکید کرد: 29 شهرستان و یک هزار و 
255 روستای استان خوزســتان تحت پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد 
قرار دارند.به گفته معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت، 59 مجری 
و تسهیل گر اشتغال این بنیاد در مناطق محروم و روستایی استان خوزستان 
مشغول به فعالیت هســتند.وی درباره اشتغال زایی بنیاد برکت در خوزستان 

تا پایان ســال گذشــته نیز توضیح داد: تا پایان سال ۱4۰۰ بیش از ۱9 هزار 
طرح اشتغال زایی با ظرفیت 58 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در 

مناطق کم برخوردار استان به بهره برداری کامل رسیده است.
نیازی تصریح کرد: بیشــتر این مشاغل با توجه به پتانسیل ها و استعدادهای 
هر منطقه در رســته های کشــاورزی، خدمــات و صنعت راه اندازی شــده 
اســت. همچنین طرح های دانش بنیان، آبزی پروری، پوشــاک و فریلنسینگ 
)آزادکاری از راه دور( در اولویت ایجاد طرح های اشــتغال برای ســال جاری 
قرار دارند.معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت درباره ایجاد اشتغال 
برای اقشــار ویژه اجتماعی در خوزســتان نیز اظهار کرد: تاکنون یک هزار و 
36۰ طرح اشــتغال برای زنان سرپرســت خانوار استان راه اندازی شده است. 
 همچنیــن 3۰7 طرح نیز مخصوص معلولین و افــراد کم توان به بهره برداری 

رسیده است.

بافعالیت59تسهیلگردرتمامیشهرستانهایاستانراهاندازیمیشود؛

30هزارشغلجدیدبرکتبرایخوزستانیها

همزمانباعیدسعیدغدیرخم؛

 نخستین دارایی دیجیتال بین المللی ایران
»واحد زر« رسماً فعالیت خود را آغاز می کند

آگهی مزایده 

هادی رئیسی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل

نوبت اول

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهرود در نظر دارد از طریق مزایده تعداد 3 باب مغازه 
واقع در ضلع غربی پایانه مسافربری جنب بیمارستان خاتم االنبیا)ع( را به مدت یک  سال شمسی 
به صورت اجاره واگذار نماید لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید به منظور 
 WWW.SETADIRAN.IR شرکت در مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس  مراجعه و یا با تلفن 32362121-023تماس حاصل فرمایند.
 مهلت ارسال دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه1401/05/04 می باشد

 مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه1401/05/15  می باشد 
نوبت اول :1401/04/26- نوبت دوم 05/01 /1401

آگهی مزایده 

هادی رئیسی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل

نوبت اول

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهرود در نظر دارد از طریق مزایده باس واش  واقع در 
ضلع غربی پایانه مسافربری جنب بیمارستان خاتم االنبیا)ع( را به مدت دو سال شمسی به صورت 
اجاره واگذار نماید لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید به منظور شرکت در 
مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات WWW.SETADIRAN.IR الکترونیکی 

دولت) ستاد( به آدرس مراجعه و یا با تلفن 32362121-023تماس حاصل فرمایند.
 مهلت ارسال دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه1401/05/04 می باشد

 مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه1401/05/15  می باشد 
نوبت اول :1401/04/26-  نوبت دوم 05/01 /1401

آگهی مزایده 

هادی رئیسی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل

نوبت اول

باب  از طریق مزایده تعداد یک   سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهرود در نظر دارد 
غرفه فروش بلیط  واقع درسالن  ضلع غربی پایانه مسافربری جنب بیمارستان خاتم االنبیا)ع( 
افراد حقیقی و حقوقی  از کلیه  لذا  نماید  اجاره واگذار  به صورت  به مدت یک  سال شمسی  را 
سامانه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  یا  و  مزایده  در  شرکت  منظور  به  آید  می  عمل  به  دعوت 
تدارکات WWW.SETADIRAN.IR الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  مراجعه و یا با تلفن 

32362121-023 تماس حاصل فرمایند.
 مهلت ارسال دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه1401/05/04 می باشد

 مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه1401/05/15  می باشد 
نوبت اول :1401/04/26- نوبت دوم 05/01 /1401

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1401/1794 - 1401/4/20 کالسه شماره 
1401/105 هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حســین بیدکی فرزند غالمعلی بشماره شناســنامه 1129 صادره از 
مرکزی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9572.88 
متر مربع از پالک شــماره 90 فرعــی از 193 اصلی واقع در اراضی 
بیدک خراسان شمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از 
محل مالکیت ثبتی اماموردی بیدکی فرزند شــیرمحمد محرز گردیده 
اســت.لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1349928
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه2 بجنورد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1401/1795 - 1401/4/20 کالسه شماره 
1401/106 هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک منطقه دو بجنــورد تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی 
آقای حسین بیدکی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 1129 صادره 
از مرکزی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7166.23 
متر مربع از پالک شــماره 90 فرعــی از 193 اصلی واقع در اراضی 
بیدک خراســان شــمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
از محل مالکیت ثبتی آقای اماموردی بیدکی فرزند شــیرمحمد محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1349916
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه2 بجنورد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره140160329012002256- 1401/4/21 هیات  اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم طاهره محمدی به شــماره شناسنامه 2506کد ملی 4608931458 
صادره از گرمســار فرزند جعفر در اعیانی ششــدانگ یکباب ســاختمان  مســکونی 
به مســاحت 1263.79متر مربع از پالک شــماره 67 فرعــی از 24 اصلی واقع در  
ناســار حوزه ثبت ملک گرمســار خریداری مع الواسطه از  آقای رحیم مقتولی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشد می تواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ  رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/26
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/5/11

شناسه آگهی 1350944
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001223  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانــم زینب علــی زاده فرزند اصغر به شــماره 
شناســنامه 40887 صــادره از تهران در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی در آن به 
مساحت 66/76 مترمربع پالک 2104 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک73 فرعی از 
اصلــی مذکور قطعه 68 واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالکین رســمی وراث مرحوم علی 
نقدی وند محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/4/26- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1401/5/10 - م الف/240
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001224  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی کارخانه فرزند محمد ابراهیم به شماره 
شناســنامه 24229 صــادره از تهران در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی در آن به 
مساحت 50/73 مترمربع پالک 2104 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک73 فرعی از 
اصلــی مذکور قطعه 68 واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالکین رســمی وراث مرحوم علی 
نقدی وند محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/4/26- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1401/5/10 - م الف/239
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی دعوتنامه حل اختالف 
شــماره 188314- خواهان: ســید معین الدین رفعتی نیا به نشــانی مهر ، خوانده: 
شــرکت نیرو رســان آب پخش به نشــانی بیدخون جنب پمــپ بنزین ، خواســته دعوی: 
مطالبات کارگری ، محل و وقت حضور: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، جنب فرودگاه 
قدیــم ، روبروی دانشــگاه پیام نور ، مدیریت کار و خدمات اشــتغال ، ســاعت: 10/00 
مــورخ : 1401/06/07 شــعبه پنجم مرجع حل اختالف روابــط کار .  / 1- حتی المقدور 
الیحه خود را قبل از جلســه ارســال نمائید. 2- کلیه مدارک مورد استناد خود را اعم از 
اصل قرارداد کار ، فیش حقوقی ، صورت کارکرد، تسویه حساب و هرگونه مدارک دیگر 
را پیوســت نمائید. 3- چنانچه نماینده طرفین در جلســه شــرکت نمایند همراهداشتن 
معرفی نامه کتبی نمایندگی تام االختیار و کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد. 4- در 
صــورت عدم وضوح بطالن دعوای خواهــان ، عدم حضور و دفاع خوانده موجب محکومیت 
وی خواهد شــد. 5-  رونوشــتی از کیه اســناد و مدارک مربوطه  در جلســه مقرر ارائه 

گردد.  م الف /119
سید محمد علی موسوی 
رئیس روابط کار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس / شهرستان عسلویه

آگهی دعوتنامه حل اختالف 
شــماره 188315- خواهان: امین جعفری به نشانی بیدخون ، خوانده: شرکت نیرو 
رســان آب پخش به نشــانی برازجان بلوار طالقانی جنب بانک آینده پالک 425 ، خواسته 
دعــوی: مطالبات کارگری ، محل و وقــت حضور: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، جنب 
فــرودگاه قدیم ، روبروی دانشــگاه پیام نور ، مدیریت کار و خدمات اشــتغال ، ســاعت: 
10/00 مــورخ : 1401/06/07 شــعبه پنجم مرجع حل اختــالف روابط کار .  / 1- حتی 
المقدور الیحه خود را قبل از جلســه ارســال نمائید. 2- کلیه مدارک مورد اســتناد خود 
را اعــم از اصــل قرارداد کار ، فیش حقوقی ، صورت کارکرد، تســویه حســاب و هرگونه 
مــدارک دیگر را پیوســت نمائید. 3- چنانچه نماینده طرفین در جلســه شــرکت نمایند 
همراهداشــتن معرفی نامه کتبی نمایندگی تام االختیار و کارت شناســایی معتبر الزامی 
می باشــد. 4- در صورت عدم وضوح بطــالن دعوای خواهان ، عدم حضور و دفاع خوانده 
موجب محکومیت وی خواهد شد. 5-  رونوشتی از کیه اسناد و مدارک مربوطه  در جلسه 

مقرر ارائه گردد.  م الف /123
سید محمد علی موسوی 
مدیر کل و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس / شهرستان عسلویه

آگهی مفقودی
برگ سبز)شناسنامه( خودرو وانت سيستم سايپا تيپ ١٥١ برنگ سفيد-روغنی مدل 
١٣٩٥ بشماره موتور ٥٣١٤٨٦٧ و شماره شاسی NAS451100F4935416  و شماره پالك 
٥٧٥ ص ٢٣ ايــران ٨٤ بــه نام ســاچلی حيران پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

 ٧-HSL850 برگ ســبز و ســند کمپانی مينی لودر هيونــدای )بابکت( مدل دســتگاه
و ســريال دســتگاه ١٤٢٥ و به ســال ســاخت ٢0١٢ بنام اميرحســين قنبر به شماره ملي 

00٣0٧٥٣٧٩١ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ســند کمپانی صادره از شرکت آسان راه البرز به نمايندگی رسمی از شرکت هيوندای 

صادره گرديده بود است-سمنان 
***********************************************************

سند وانت پيکان به رنگ سفيد مدل ٨٧ به شماره موتور ١١٤٨٦0٧٥٧٧0 و شماره 
شاسی ٣١٦٧٢٧٧٥ به نام مريم بادبان به شماره ملی ٦٤٩٩٨٥٤٩٦٤ و شماره شناسنامه 

٨٨ و نام پدر اسالم ، مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط است.)کرمان(
***********************************************************

گواهی پايان تحصيالت کارشناســی رشــته ميکروبيولوژی خانم کبری شمسی به شماره 
ملی ٢٢١٨٢٥٣0٣٨ فرزند محمدابراهيم صادره از تنکابن به شــماره شناســنامه ٨٢٦ و 
تاريخ تولد0٥/0١/١٣٥٥ از دانشــگاه ازاد اســالمی ولی اباد تنکابــن مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.نوبت اول- ساری
***********************************************************

پروانــه بهــره برداری صنايع کوچــک تبديلی و تکميلی بخش کشــاورزی واحد توليدی 
شــالی کوبی به شــماره پروانــه ١-٢٤/0٣٥0/ب تاريخ صدور ١٣٨١/١٢/٢٤ و شــماره 
٢٤١٩0 به نام ســيد قربان طاهايی واقع در مازندران-محمودآباد-بخش مرکزی روســتای 

بونده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت دوم ساری 
***********************************************************

ســند مالکيت وانت نيســان مدل ١٣٧٣ شــماره پــالك ايــران٦٢-٣٥٢س٦٧ مدل 
١٣٧٣ شــماره موتور 0٢٢٩٧٣ شماره شاســی 0٩٩٢٤٥ مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری

***********************************************************
ســند مالکيت ســواری هاچ بک پــارس خودرو مدل ١٣٩٦ شــماره پــالك ايران٦٢-
 NAPC320ABH1000989 شماره شاســی BM15LG063060 ٨٤٩ص٤٧ شــماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************

سند کمپانی -برگ سبز-شناسنامه مالکيت و تسلسل اسناد کاميونت ون نيسان تيپ 
٢٤00 مدل ١٣٨٢ رنگ آبی روغنی شماره موتور ٢0٥٣٧٨ شماره شاسی D06231 شماره 

پالك ايران٨٢-٧٤٤هـ١٣ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************

اصالحيه
آگهــی اينجانــب علی جــوان فروزنده مالــک خودروی پــژو ٤0٥ منتشــره در روزنامه 
سباست رورتاريخ ١١/ تير ماه ١٤0١ به شماره شاسی NAAP61ME6BJ413331 صحيح 

است بدينوسيه اصالح می گردد. پارس آباد مغان
***********************************************************

آگهی دعوتنامه حل اختالف 
شــماره ١٨٨٣١٦- خواهان: مهدی دهقانی به نشــانی بيدخون ، خوانده: شرکت نيرو 
رســان آب پخش به نشــانی برازجان بلــوار طالقانی جنب بانک آينده پالك ٤٢٥ ، خواســته 
دعــوی: مطالبــات کارگری ، محل و وقت حضــور: منطقه ويژه اقتصادی انــرژی پارس ، جنب 
فرودگاه قديم ، روبروی دانشگاه پيام نور ، مديريت کار و خدمات اشتغال ، ساعت: ١0/00 
مورخ : ١٤0١/0٦/0٧ شعبه پنجم مرجع حل اختالف روابط کار .  / ١- حتی المقدور اليحه 
خــود را قبل از جلســه ارســال نمائيد. ٢- کليه مدارك مورد اســتناد خــود را اعم از اصل 
قــرارداد کار ، فيــش حقوقی ، صورت کارکرد، تســويه حســاب و هرگونه مــدارك ديگر را 
پيوســت نمائيد. ٣- چنانچه نماينده طرفين در جلســه شرکت نمايند همراهداشتن معرفی 
نامه کتبی نمايندگی تام االختيار و کارت شناســايی معتبر الزامی می باشــد. ٤- در صورت 
عــدم وضوح بطالن دعوای خواهان ، عدم حضور و دفاع خوانده موجب محکوميت وی خواهد 
شــد. ٥-  رونوشــتی از کيه اســناد و مدارك مربوطه  در جلســه مقرر ارائه گردد.  م الف 

١١٨/
سيد محمد علی موسوی 
رئيس روابط کار منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس / شهرستان عسلويه

 تدابیر ویژه ای برای 
 مجازات مجرمان 

زیر ۱۸ سال اتخاذ شود
8

جامعه جهانی مانع 
تحریم آمریکا علیه 
صادرکنندگان گاز شود
2

بی صداقتی غرب 
مانع عبور مذاکرات 

وین از خط پایان 

عاقبت فرمانداری 
که شتر برایش 
قربانی کردند!

صفحه 5

 آنچه این  روزها بر گفت وگوهای 
ایران و 1+4 حاکم است  

عواقب حذف 
معافیت مالیاتی 

هنرمندان بیشتر از 
 آورده هایش 

برای دولت است

صفحه 2

صفحه 3

نگاهی بر توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورها منطقه ای و فرامنطقه ای 

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 
با اولویت همسایگان

دیپلماســی دولت ســیزدهم با محوریــت رایزنی های 
منطقه ای این بار به قطر رسید و ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری سالمی ایران در سفری رسمی به دوحه مورد 
اســتقبال تمیم امیر قطر قرار گرفت. این سفر را می وان 
ادامه دیپلماســی فعال، متعادل، عملگرا و نتیجه محور 
دولت ســیزدهم دانســت که طی ماه هــای اخیر طیف 
گســترده ای از سیاســت خارجی را اجرا کرده است که 
پیگیری دستاوردهای این سفرها می تواند منافع بسیاری 
برای کشور به همراه داشته باشد. در همین چارچوب این 
ســفر و توافقات صورت گرفته میان دو کشور را می توان 
برگرفته از اصل توســعه روابط با همسایگان دانست که 
می تواند منافع جمعی برای کشورهای همسایه به همراه 
داشته باشــد بویژه اینکه دو کشــور از دارندگان اصلی 
منابع انرژی بوده و میادین مشــترک از مولفه های مهم 

در توسعه مناسبات دو کشور است. 
در کنار مناســبات دو جانبه و منطقــه ای میان ایران و 
قطر که با امضای 14 توافقنامه افقی روشــن را نشــان 
می دهد، بعد مهم دیگر این ســفر را حضور در نشســت 
اعضای اوپک گازی و طرح ها و ابتکار عمل های سازنده 
ایران بری فعال سازی این پیمان گازی تشکیل می دهد. 
رویکردی که پیش از این نیــز با عضویت دائم ایران در 
پیمان شانگهای در نشست تاجیکستان، فعال سازی اکو 
در نشست ترکمنستان، اجرایی شد اکنون در حوزه اوپک 
گازی در قطــر دنبال می گردد. نکته مهم آن اســت که 
اعضای صادرکننــده گاز، 44 درصد از تولید گاز جهان، 
۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶4 درصد از انتقال گاز 
با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شــده 
)ال ان جی( را در اختیار دارند که جمهوری اســالمی به 
عنوان سه دارنده اول منابع گازی جهان نقشی غیر قابل 

انکار را در این ساختار برخوردار است.
 نکتــه قابل توجه آنکــه حضور فعــال در اوپک گازی 
مناســباتی جهانی را برای جمهوری اسالمی رقم می زند 
چرا که کشور های الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، 
ایــران، لیبی، نیجریه، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگو، 
ونزوئال، 11 عضو اصلی جی ئی ســی اف هستند و هلند، 
نــروژ، عراق، عمان، پرو، جمهــوری آذربایجان و امارات 
به عنوان اعضای ناظر می باشند. جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری با برخورداری از منابع عظیم گازی در 
کنار دانش فنی و مهندســی برای بالفعل درآوردن این 
توانایی بالقوه می تواند در کنار تامین نیازهای بازار جهانی 
نقش حامی را برای توسعه میادین گازی و پاالیشگاهی 
برای ســایر دارندگان این منابــع ایفا نماید که نمود آن 

را در حمایت های ایران از ونزئال می توان مشاهده کرد. 
نگاهی بر عرصــه جهانی و ترکیب اوپک گازی نشــان 
می دهد که از یک ســو بســیاری از اعضــا به بهانه های 
مختلف توســط نظام ســرمایه داری مورد تحریم قرار 
گرفتــه و تروریســم اقتصــادی مانع از ایفــای نقش 
حقیقی این کشــورها در تامین انرژی جهان شده است 
و از ســوی دیگر این تحریم ها هزینه های بسیاری را بر 
مصرف کنندگان گاز در جهان تحمیل کرده است بویژه 
کشــورهایی همچون آمریکا به دنبال انحصار طلبی در 
بازار انرژی جهان هســتند. در این میان جهان در حالی 
بیش از دو ســال بحران کرونا را پشت سر گذاشته است 
که برای خروج از رکود و بحران اقتصادی ناشــی از این 
دوران نیازمند صرف انرژی بســیار است که گاز طبیعی 
نقشــی مهم در این عرصــه ایفا نماید. بر این اســاس 
همگرایی میــان دارندگان  گاز طبیعــی و نیز حمایت 
مصرف کننــدگان از این همگرایــی و افزایش ظرفیت 
دارندگان گاز برای افزایــش تولید، با محوریت مقابله با 
تروریسم اقتصادی تحمیلی آمریکا می تواند مولفه ای مهم 
در تحقق این امر باشد. ابتکار عملی که از سوی جمهوری 
اسالمی در نشست دوحه مطرح و می تواند افق روشنی را 
پیش روی تولید گنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی 
به عنوان انرژی پاک و کــم هزینه برای خروج جهان از 

بحران اقتصادی در دوران پسا کرونا قرار دهد. 

ابتکاری برای اقتصاد جهانی پسا کرونا

سرمقاله

صفحه 4

ــر ــبـ خـ
سخنگوی دستگاه قضا در گفت وگوی اختصاصی با سیاست روز: 

برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت ایستاده ایم
ســخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت 
ایستاده ایم، گفت: دستگاه قضا در رابطه با حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 

اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است. 
ذبیــح اهلل خداییان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار سیاســت روز در خصوص برنامه 
قوه قضاییه در حمایت از کارآفرینان بزرگ و توســعه اشتغال در کشور چه اقداماتی انجام 
داده اســت، گفت: قوه قضاییه در رابطه با حمایــت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 
اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است؛ چنانچه پس از تاکیدات رهبر عالی قدر انقالب 
دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی تصویب و ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در 

مرکز و استان ها تشکیل شد و از دبیرخانه آن افتتاح به عمل آمد. سخنگوی دستگاه قضا با 
بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور نیز دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری تشکیل 
شده است، اظهارداشت: تاکنون حدود 13٧5 واحد تولیدی احیا و از بیکاری 23 هزار نفر از 
کسانی که در آن واحدها فعالیت داشتند جلوگیری به عمل آمد. خداییان یادآور شد؛ حتی 
قبل از ریاست محسن اژه ای رییس قوه قضاییه نیز  اقدامات خوبی صورت گرفت و در حدود 
2 هزار واحد تولیدی احیا شده بود.  وی با اشاره به اینکه در حمایت از بخش خصوصی بحث 
دادگاه های تجاری را در دستور کار قرار داریم، تصریح کرد: جلسات متعددی در سفرهای 
اســتانی رییس قوه قضاییه با فعاالن بخش اقتصادی برگزار و حتی مشــاوره های حقوقی 
رایگان نیز به این افراد داده می شود. خداییان با بیان اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی 
در کنار دولت ایستاده ایم، خاطرنشان کرد: بیش از 3هزار تقاضا به دبیرخانه ستاد اقتصاد 

مقاومتی وارد و تحت پایش و پیگیری قرار گرفته است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری
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تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره  ۴۰۰/۸

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه خوزستان

شرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان(  در نظر دارد، سیم سیاه دوبل هوایی 
و کابلهای ۲/۰۶ ، ۴/۰۶ ،  ۶/۰۶  و ۱۰/۰۶ هوایی بدون مهار را از طریق  مناقصه 
خریداری کند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران 
 khoozestan.tci.ir به آدرس  منطقه خوزستان  و مخابرات   tci.ir به آدرس 

مراجعه نمایند. 

ت دوم
نوب

یک مرحله ای - نوبت چهارمشرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان( 

ِ َوِإنَّا ِإَلْیِه َراِجُعوَن ِإنَّا ِلَّ

    همکار ارجمند جناب آقای مدی
»کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم«

مصیبت وارده و فقدان پدر گرامی را تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم مغفرت و برای شما و خانواده معزز شکیبایی خواهانم.

روزنامه سیاست روز

آگهی فراخون مناقصه 
یک مرحله ای عمومی 

روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم

اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول 
شماره ۲ را مطابق جدول زمانبندی شماره ۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .والزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه وارائه پاکت الف )تضمین شرکت در 
مناقصه(از طریق آدرس :ایالم میدان میالد بلوار دانشجو طبقه دوم معاونت فنی 
ومهندسی ورزش وجوانان استان ایالم به شماره تماس ۰8۴3۲۲۲57۲9 انجام می 
پذیرد.الزم به ذکر می باشد که تمام مراحل مناقصه شامل دریافت اسناد،تحویل 
پاکت،باز گشایی واعالم برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.تنها پاکت ضمانت 
نامه ورسید ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل گرفته 
خواهد شد .واین مناقصه براساس بخشنامه مناسب ترین قیمت پیشنهادی برگزار 
برندگان  عهده  به  مناقصه  ستاد  وسامانه  روزنامه  آگهی  هزینه  میگردد.همچنین 

این مناقصات میباشد.
جدول1

کمیسیون مناقصه  تسلیم پیشنهاد تا 
آخر وقت اداری

عودت اسناد
 در صورت انصراف

دریافت اسناد

تا تاریخ از تاریخ

1۴۰۰/12/22 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/۸ 1۴۰۰/12/۴

جدول 2 مشخصات پروژه ها

مدت پیمان
 )ماه(

رشته و رتبه 
پیمانکار

مبلغ تضمین 
)ریال(

مبلغ برآورد )ریال( محل اجراء عنوان پروژه ردیف

12 ابنیه 93۰/۰۰۰/۰۰۰ 1۸/55۴/۴۴۴/766 دره شهر تکمیل استادیوم 
ورزشی دره شهر 

)فاز دوم(

1
 جهت دریافت رایگان قلک 

 درب منزلتان با شماره
 02123540 تماس بگیرید 

 کمک کنین تا قد قلک محک
 به هزینه دارو برسه

واکنش منفعالنه اروپا و آمریکا به اقدام روسیه در قبال دونتسک و لوهانسک 

غرب پشت اوکراین را خالی کرد
صفحه 6


