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آگهی مفقودی
کارت، بیمــه نامــه، ســندکمپانی )کارخانه( ،برگ سبز)شناســنامه(،و پالک موتور ســیکلت 
پرواز سیســتم 125 تیپ 125مدل 1395برنگ مشــکی بشــماره موتور 902602شماره بدنه 
9514681و شــماره پالک ایران 839-    13628به نام فروشگاه موتور سیکلت ذاکری مفقود 

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

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ PARS-TU5 مدل 1401برنگ 
سفید- بشــماره موتور 164B0299093 شماره شاســی NAAN11FE3NH870466 و شماره 
پــالک ایران 40-    571ن 42 به نام صدیقه عســگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

 PARS-ELX-XUM تیــپ  پــژو  سیســتم  ســواری  خــودرو  سبز)شناســنامه(  بــرگ 
شاســی  شــماره   161M0008231 موتــور  بشــماره  ســفید-روغنی  1395برنــگ  مــدل 
NAAN81UE4GH062564 و شــماره پــالک ایــران 24-    379ص 74 به نــام مریم احمدی 

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

برگ سبز)شناســنامه( خودرو سواری سیســتم پژو تیپ PARS-XU7 مدل 1391برنگ 
ســفید- بشماره موتور 124K0072680 شماره شاســی NAAN01CA9CK807379 و شماره 
پالک ایران 84-    586ص 25به نام حســام ســالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

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

بــرگ ســبز و ســند کمپانی خــودرو مزدا بــه رنگ ســفید مــدل 1397 به شــماره موتور 
LF11604810  و شــماره شاســی NAGS7CC26JC624341 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد ساری
*************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1388 رنگ مسی متالیک 
شماره موتور 3175175 شماره شاسی S1412288073119 شماره پالک ایران82-784ط73 

به نام صفیه شیرود فریدونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری پژو 405 جی ال ایکس رنگ ذغالی متالیک مدل 1376 
شماره موتور 22527606266 شماره شاسی 76306305 شماره پالک ایران36-981ص12 

به نام ملیحه عاطفی کالشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

پالک کامیون کمپرســی شــخصی مدل 1974 رنگ ســبز روغنی شــماره موتــور 658147 
شماره شاسی 1995249 شماره پالگ ایران72-211ج78 به نام داود یداله تبار گاوزن مفقود 

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

آگهــی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 991 فرعی از ســنگ 56 اصلــی مربوط به حوزه 
ثبتی دماوند 

آقای حســن فرح پور اصالتا با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
استشــهادیه گواهی امضا شــده ذیل شــماره یکتا 14012154023000910 و شماره ترتیب 
21346 مورخ 1401/05/13 دفتراسناد رسمی شماره 4 دماوند طی درخواست وارده 7249 
مورخ1401/05/13تقاضــای صدور المثنی ســند مالکیت ملک مذکــور را نموده که مراتب در 
اجــرای مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت بشــرح ذیل اگهی میگردد1. نام ونام خانوادگی حســن 
فرح پور 2- شــماره پالک 991 فرعی از ســنگ 56 اصلی واقع در قریه مشاء 3. علت گم شدن 
مفقودی 4. خالصه وضعیت مالکیت نظر باینکه سند مالکیت 0/68 دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین بمســاحت 2250 مترمربع واقع در مشاء دماوند استان تهران ذیل دفتر الکترونیک 
به شــماره 139820301058005895 بنام آقای حسن فرح پور ثبت وسندمالکیت به شماره 
چاپی 359358 الف 98 صادر وتســلیم گردیده اســت که نامبرده اعالم داشته سند فوق بعلت 
ســهل انگاری مفقود گردیده اســت. لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و 
درخواســت صدور ســند مالکیت المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت بــه ملک مورد آگهی 
معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجودآن نزد خود می باشد ظرف 
مــدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل ســندمالکیت با ســند 
معامله تســلیم نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7437/1
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهــی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 989 فرعی از ســنگ 56 اصلــی مربوط به حوزه 
ثبتی دماوند 

آقای حســن فرح پور اصالتا با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
استشــهادیه گواهی امضا شــده ذیل شــماره یکتا 14012154023000909 و شماره ترتیب 
21345 مورخ 1401/05/13 دفتراسناد رسمی شماره 4 دماوند طی درخواست وارده 7250 
مورخ1401/05/13تقاضــای صدور المثنی ســند مالکیت ملک مذکــور را نموده که مراتب در 
اجــرای مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت بشــرح ذیل اگهی میگردد1. نام ونام خانوادگی حســن 
فرح پور 2- شــماره پالک 989 فرعی از ســنگ 56 اصلی واقع در قریه مشاء 3. علت گم شدن 
مفقودی 4. خالصه وضعیت مالکیت نظر باینکه ســند مالکیت 0/253 دانگ مشــاع از ششدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 2250 مترمربع واقع در مشــاء دماوند اســتان تهــران ذیل دفتر 
الکترونیک به شماره 139820301058006221 بنام آقای حسن فرح پور ثبت وسندمالکیت 
به شــماره چاپی 359453 الف 98 صادر وتســلیم گردیده اســت که نامبرده اعالم داشته سند 
فوق بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است. لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذکر و درخواســت صدور ســند مالکیت المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجودآن نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل سندمالکیت با سند 
معامله تســلیم نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7437/2
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم حمیده داودی راد ضمن تســلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده اســت که ســند مالکیت ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان مســکونی واقع 
درطبقه سوم سمت شرقی بمساحت 95/15 متر مربع قطعه پنجم تفکیکی بشماره 
پالک 6541 فرعی از 156 اصلی مفروز ومجزی شــده از پالک 919 فرعی ازاصلی 
مــذ کور واقع دراراضی حوزه ثبتی شهرســتان ذیل صفحه 186 دفتر 2278 بنام 
متقاضی ثبت وسند بشماره 416949 صادر وتسلیم گردید که سند مالکیت بعلت 
ســهل انگاری مفقود گردیده اســت لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
اســت . لذا مراتب به اســتناد تبصره یــک اصالحی به ماده 120آئیــن نامه قانون 
ثبت دریک نوبت آگهی میشــود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
ویــا انجام معامله نســبت بــه ملک مذکور باشــد ازتاریخ این آگهــی ظرف مدت ده 
روز اعتــراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا 
درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد ســند مالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد .
مسلم مرزآرا

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج                             
                        ازطرف اسماعیل کالنتری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد امین مختاری اســفید واجانــی فرزند منوچهر بموجــب وکالتنامه13463 مورخ 
1395/03/209تنظیمــی دفترخانه5- کهریزک از آقای منوچهر مختاری اســفید واجانی  فرزند 
رمضان ) مالک پالک ذیل (  با ارائه استشــهاد محلی مصدق، طی درخواســت شماره 4055717 
- 1640مورخ 1401/05/10تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنــای احداثی  بمســاحت820 مترمربــع  تحت پالک 2655 فرعــی از 265 فرعی  از 53- اصلی 
بشماره سریال 765680 واقع در قریه  پلور بخش7حوزه ثبتی شهرستان الریجان ثبت گردیده 
و در اثــر جابجائی مفقود شــده را نموده اســت . در اجرای ماده 120 اصالحــی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا 
ســند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رســید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار :چهار شنبه  1399/05/19

اسماعیل اکبری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

آگهی تغییرات شــرکت ســهامی خاص آفتاب طلوع آمارد چشــمه کیله به شناسه ملی 
14007190431 و به شماره ثبت 3165 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/4/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد داود حاتمیان به شماره ملی 2219884376 و سارا حاتمیان به شماره 
ملی 2219883884 و نرجس هاشــم کوده ئی به شــماره ملی 2218290006 برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. زهرا عباس شیرودی به شماره ملی 2210185671 
بعنوان بازرس اصلی و علی هاشمی نیا به شماره ملی 2218290642 بعنوان بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تنکابن )1361861(

فقدان سند مالکیت
آقــای علــی اصغر دیده گاه با ارائه دو برگ شــهادت شــهود مصدق مدعی شــده که ســند 
مالکیت کاداســتری )تک برگی( دو ســهم مشاع از 11 سهم ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین مزروعی باســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان همســر متوفی )خانم خیرالنساء غفاری توران( 
بــه مســاحت 80000 مترمربع قطعه 60 تفکیکی وضعیت خاص طلق به شــماره پالک 12/61- 
اصلی بخش 8 حوزه ثبتی آزادشــهر اســتان گلســتان به نشانی: آزادشهر- روســتای مرزین به 
شــماره چاپی 891311 ســری الف ســال 91 ذیل ثبت 22854 صفحه 286 دفترجلد 145 به 
نام آقای علی اصغر دیده گاه فرزند محمد شــماره شناســنامه 722 صادره آزادشــهر شماره ملی 
6249595147 ثبــت و صــادر گردیده اســت. که ســند مالکیت خویش را به علــت جابجائی و 
اسباب کشی منزل مفقود نموده و تقاضای صدورسند مالکیت المثنی خود را از این اداره نموده 
اســت.  لذا براســاس تشــریفات ماده 120-اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا هرکس مدعی وجود اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
نزد خود باشــد، ظــرف مدت 10 )ده( روز مــدارک اعتراض خود را کتبا همراه با مســتندات به 
این اداره به نشــانی: آزادشــهر خیابان شــهید بهشــتی خیابان شــهید کالهدوز نبش پاسدار 5 
کد پســتی 4961734935 تســلیم نمایند درغیر اینصورت پس ازانقضــای مدت مذکور برابر 
مقررات، نســبت به صدور ســند مالکیــت المثنی بنام مالک موصوف از پــالک صدرالذکر اقدام 

خواهد شد.م-الف: 9169 
بهزاد دلدار-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آزادشهر

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
برف چال طبرســتان و به عنوان نماینده هیات بستانکاران در نظر دارد نسبت به فروش 
حق انتفاع عرصه و اعیان و ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شرکت ورشکسته مذکور 
بــه نشــانی کیلومتر 10 جــاده آمل به محمودآباد - شــهرک صنعتی تشــبندان، از طریق 
مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 1401/06/29 روز سه شنبه ساعت 10 صبح در محل 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر 

- ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

عرصه و اعیانی محل شــرکت شــامل حق انتفاع قطعه شــماره G10 به متراژ 3000 
متر مربع واقع در شــهرک صنعتی تشبندان فاز یک تحت قرارداد شماره 16389 مورخ 
1385/11/17  می باشــد مجموعه اعیانی احداثی شــامل 1- سوله سردخانه به میزان 
مســاحت حدود1140 مترمربع 2- سوله به مســاحت حدود 760 مترمربع 3- ساختمان 
اداری رفاهــی و نگهبانــی به مســاحت 272 مترمربــع 4- موتورخانه به مســاحت 100 

مترمربع 5- سکوی بارانداز به مساحت 75 مترمربع با امتیازات آب، برق و تلفن.
ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:

ب-1: ماشین آالت و دستگاه ها
1- کمپرســور پیستونی 6 ســیلندر تولید سال 2007 یک دســتگاه، 2- کمپرسور 
پیســتونی 6 سیلندر تولید سال 2014 یک دســتگاه، 3- کمپرسور پیستونی 4 سیلندر 
تولید ســال 2009 یک دســتگاه، 4- کمپرسور پیستونی 3 ســیلندر تولید سال 2007 
یک دســتگاه، 5- اوپراتور زیر صفر دارای دو فن ســه دستگاه، 6- اوپراتور باالی صفر 
دارای دو فن یک دستگاه، 7- اوپراتور دارای سه فن شش دستگاه، 8- پمپ آمونیاکی 
جهت مدار باالی صفر و زیرصفر دو دستگاه 9- سپراتور با متعلقات مربوطه ساخت سال 
1386 یک دســتگاه 10- رســیور افقی با کلیه متعلقات مربوطه یک دستگاه 11- مخزن 
روغن گیر یک دستگاه 12- کندانسور تبخیری با متعلقات )یک فن و دوفن( دو دستگاه 
13- مخازن افقی و ایســتاده) hi-low(pressure دو دســتگاه 14- جفت فن جهت ایجاد 
توربولنت داخل ســردخانه ســه دســتگاه 15- مکانیزم ایســتگاه جهت بهره برداری دو 

منظوره زیر و باالی صفر پنج ست.
ب-2: تاسیسات و تجهیزات

1- درب سردخانه با لوالهای مخصوص و مکانیسم بازوبست 5 عدد، 2- لول کنترل 
دانفوس 3 ســری، 3- لوله کشی مانسمان گرید 40 باســایزهای "6 و "3 پنجاه متر، 4- 
ســری کامل قفسه های آهنی با پروفیل قوطی و باکس پالت 1050 سری، 5-درب ورود 
به محوطه سردخانه ها، کرکره برقی با ریموت یک عدد، 6- تابلوهای برق اصلی و توزیع، 
تابلوهــای برق به تعداد 8 ســلول با کنترلرهای PLC بهمراه بانــک خازنی 7 پله، با توان 
KVA 150 و کلیــد ترمیــک a 1600 رگوالتور مربوطه، 7- دســتگاه جک پالت 1/5 تن 
هیدرولیــک یک عدد، 8-پرده هوای پالســتیکی کرکره ای )دمپری - مانع عبور هوا( یک 
دیواره، 9- پرده هوای بادی 4 دســتگاه، 10-لیفتراک برقی 2 تن باشــارژر مربوطه یک 
دســتگاه، 11- لیفتراک برقی 2/5 تن و سال ساخت 2003 یک دستگاه، 12- لیفتراک 
 6 volvo 2/5 تن دو گانه ســوز ســال ســاخت 2008 یک دســتگاه، 13- دیزل ژنراتور
سیلندر یک دســتگاه، 14- کولر اســپیلت 30.000Btu/hr مارک زیمنس یک دستگاه، 
15- کولر پنجره ای 30.000Btu/hr با مارک اجنرال چین )در انبار( یک دســتگاه، 16- 
باســکول دیجیتال 500 کیلویی پند یک دســتگاه، 17- قپــان 500 کیلویی معمولی یک 
دســتگاه، 18- تجهیزات و ابزارآالت و قطعات یدکی مستعمل، 19-تجهیزات انبار شامل 
چندین دســتگاه پمپ و دســتگاه ســنگ فرز و لوازم برقی مانند انواع کنتاکتورها و رله 
ها و تایمرها و لوازم یدکی کمپرســورها مانند رینگ پیســتون و ... و تعدادی شیرآالت و 
اتصاالت سیستم تبرید و جک های هیدرولیک و تعدادی پروژکتور یک دستگاه آبگرمکن 
و ابــزارآالت شــامل انواع آچارهای تخــت و رینگی و بکس در ســایزهای مختلف و تعداد 
چندین ســت گیره کار، تراز، جعبه ابزار کمپرســور، ماســک های جوشــکاری و آمونیاک، 
انواع شیلنگ و قیچی، دستگاه پرچ، مولتی متر و ...، 20- پروژکتورهای منصوبه در نقاط 
مختلــف واحد صنعتی، 21- دوربین مدار بســته با 9 دوربین و D.V.R 16 کاناله و هارد 
2 ترا یک ســری، 22-دســتگاه جوش 250 آمپر با مارک میلر یک دســتگاه، 23-یخچال 
خانگی اتاق کارگری مارک جنرال الکتریک یک دســتگاه، 24- کابل کشــی مدار قدرت و 
فرمان تا مصرف، روشــنایی، مخابراتی و ... یک سری، 25- شبکه لوله کشی گاز مجموعه 
به صورت کف خواب، ورودی لوله 4، پنجاه متر، 26-تجهیزات اداری و آبدارخانه شــامل 
میز و صندلی مدیریت، میز و صندلی های مهمان، دســتگاه تلفکس شــارپ، میزکامپیوتر 
با صندلی و فایل اداری بهمراه کامپیوتر و مانیتور"17 برای دوربین ها، ماشــین حســاب، 
دســتگاه تلفن، پرینتر HP، مودم، بخاری برقی، جالباسی آویز، تابلو وسطل زباله، کپسول 
آتــش نشــانی و... ونیز آبدارخانه شــامل اجاق گاز، میــز غذاخوری 8 نفــره با صندلی و 
میزآشــپزحانه 4 نفره با صندلی، ســماور و قوری و مقداری ظروف و...، 27- هزینه های 

حمل، نصب و آماده، جهت بهره برداری ماخذ 8 درصد.
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمــت پایــه مزایــده عرصــه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری 
مبلــغ 159،150،000،000 ریــال و قیمــت پایــه مزایــده ماشــین آالت و دســتگاه 
هــا مبلــغ 62،910،000،000 و قیمــت پایــه مزایــده تاسیســات و تجهیــزات مبلــغ 
53،212،800،000 ریال جمعاً مبلغ 275،272،800،000 ریال برآورد گردیده است. 
هزینــه مربــوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مــورد مزایده که به 
عهده فروشــنده است( به عهده طرفین اســت. 2. پیشنهاددهندگان باید قبالً 5% قیمت 
جمع پایه مزایده را به حســاب جاری شــماره 0112245358007 بــه نام اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی ســاری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3. 
پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شــده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شــرکت برف 
چال طبرســتان مشــخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 
صبح روز ســه شــنبه مورخ 1401/06/29 به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی 
ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه 
اول - واحــد اول تســلیم نمایند. 4. پیشــنهادات در ســاعت 10 صبح همــان 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 پیشنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شرایط 
این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر سه ماه 
پــس از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حســاب اداره تصفیه 
واریز  نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی 
خواهــد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعــد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر 
جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده 
مجدد اقدام خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می 
گردد. 7. مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند از جمله شهرداری، 

اداره ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشد.
تاریخ چاپ : چهارشنبه  1401/05/19 روزنامه سیاست روز

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

آگهی تغییرات شــرکت ســهامی خاص آفتاب طلوع آمارد چشمه 
کیله به شناسه ملی 14007190431 و به شماره ثبت 3165 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1401/4/8 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -داود حاتمیــان بــه شــماره ملی 
2219884376 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل و 
ســارا حاتمیان به شــماره ملی 2219883884 به ســمت نائب 
رئیــس هیئــت مدیــره و نرجس هاشــم کوده ئی به شــماره ملی 
2218290006 به ســمت عضــو هیئت مدیره بــرای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدنــد. همچنین کلیــه اســناد و اوراق بهادار 
و بانکــی و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، عقود 
اســالمی و قراردادها و نامه های عــادی و اداری با امضای منفرد 
آقای داود حاتمیان)رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن )1361860(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ایرسا آب ابنیه شهسوار به 
شناسه ملی 14007098107 و به شماره ثبت 3153 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/12/17 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد1- زینب بهرامــی به شــماره ملی 
3071898150 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
و مازیــار ولــی زاده کوهی به شــماره ملــی 2219784487 به 
ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره و رضا بهرامی به شــماره ملی 
3071834421 به ســمت عضــو هیئت مدیره بــرای مدت دو 
ســال تعیین گردیدنــد همچنین کلیــه اســناد و اوراق بهادار و 
بانکــی و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بروات، عقود اســالمی و 
قراردادهــا و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد خانم زینب 
بهرامی )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن )1361683(

آگهــی تغییرات شــرکت ســهامی خــاص ایرســا آب ابنیه 
شهســوار به شناســه ملی 14007098107 و به شماره 

ثبت 3153 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
1-زینــب بهرامــی بــه شــماره ملــی 3071898150 و 
مازیار ولی زاده کوهی به شــماره ملــی 2219784487 و 
رضا بهرامی به شــماره ملــی 3071834421 2- فرهاد 
کیوانفر به شــماره ملــی 2219026299 بعنوان بازرس 
اصلــی و محمد غنمــی به شــماره ملــی 2279885352 
بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند 3-روزنامه کثیراالنتشــار سیاســت روز 

جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان مازنــدران 
مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تنکابن 
)1361674(

کشــف ۱۰ تن چوب قاچاق در آوج 

ســرهنگ علی زرینی فرمانده انتظامی آوج از کشــف 
۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق توســط ماموران کالنتری 

این شهرستان خبر داد. مرکزی 
ســرهنگ علی زرینی اظهار داشــت: ماموران کالنتری 
مرکزی هنگام گشــت در بلوار اصلی شهر آبگرم به یک 
دســتگاه کامیون مشکوک شــده و آن را برای بررسی 

کردند. متوقف  بیشتر 
وی گفت:در بازرســی از کامیون متوقف شــده ۱۰ تن 
چوب جنگلی فاقــد مجوز حمل و بهره برداری از اداره 

شد. کشف  طبیعی  منابع 
فرمانــده انتظامــی آوج ارزش تقریبی محموله کشــف 
شــده را از سوی کارشناســان ۷۰۰ میلیون ریال اعالم 
کــرد و افزود: قطع درختان به تــاراج بردن منابع ملی 
بوده و تبعات زیســت محیطی زیادی را به همراه دارد 
و شــهروندان در صورت مشــاهده فعالیــت غیرقانونی 
قاچاقچیــان چوب مراتب را در اســرع وقــت به پلیس 

۱۱۰ اطالع دهند.

شور عاشــورایی در ذوب آهن اصفهان 
انداز شد طنین 

همزمــان با دهه اول محــرم، ماه قیام ، مــاه پیروزی 
خون بر شمشــیر و ایام ســوگواری شــهادت سرور و 
ســاالر شــهیدان حضرت ابا عبدا... الحســین)ع( و۷۲ 
یار با وفایش، مراســم عزاداری و جلسات قرائت زیارت 
عاشــورا در نقاط مختلف ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 
در ادامه این برنامه ها شــنبه ۱۵ مرداد ماه مصادف با 
روز ۸ محرم جمعی از عاشــقان حسینی همراه با هیات 
های مذهبی شــهرهای از محل ســه راهی ســاختمان 
کــوره بلند تا بنای یادمان شــهدای گمنام شــرکت به 

پرداختند. عزاداری 
در این مراسم عزاداری که با حضور جمعی از مدیران و 
کارکنان و رعایت موارد بهداشتی توسط حوزه مقاومت 
بسیج شــهید تندگویان، روابط عمومی و همکاری سایر 
قســمت های کارخانه برنامه ریزی و ســاماندهی شده 
بود هیأت حضرت قمر بنی هاشــم)ع( خوزستانی های 
مقیم فوالدشهر، هیأت  های مسجد قمر بنی هاشم )ع( 
و مسجد فاطمیه)س( شــهر چمگردان و گروه موزیک 
دانشــگاه امیر المومنین)ع( با زنجیرزنی، ســینه زنی و 
نواختن طبل و دهل، دمادم و سنج و نوحه خوانی برای 
ســید الشهدا)ع( و شهدای کربال به عزاداری پرداختند.

 شــایان ذکر است؛ این مراسم در محل یادمان شهدای 
گمنــام با اجــرای مــارش نظامی و ســرود جمهوری 
اســالمی ایران توســط گــروه موزیک دانشــگاه امیر 
المومنین )ع( به احترام این شــهیدان و ســایر شهدای 
عزیز انقالب و اســالم و قرائت فاتحه بر شهیدان گمنام  

اتمام رسید. به 

اخبار گزارش

همدان - علیرضا قاســمی فــرزاد در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به ســفر ریاست جمهوری به اســتان همدان در 
هفته گذشــته، گفت: مردم دارالمومنین حماسه بزرگی 

را آفریدند و اســتقبال باشکوهی از ایشان داشتند.
قاســمی فرزاد یادآور شــد: رییس جمهور از نزدیک با 
مسائل و مشــکالت اســتان مواجه و در مسیر حل آنها 
ظاهر شدند.وی به ارتباطات مردمی و به کارگیری ۸۰۰ 
کاربر در راســتای پاسخگویی به مراجعین و مردم اشاره 
کرد و گفت: ۲۰۰ سیســتم برای ثبت خواسته های مردم 
و تعــداد ۲۹ مرکز ارتباطات مردمی در وزارت های تابعه 
آنها شکل گرفت و تعداد ۴۰۹۵۶ تماس مردمی با سامد 
برقرار و ۳۷۴۵۶ مورد آن ثبت شــد و بیش از ۵۶ هزار 
نامــه مردمی نیز اخذ و بیش از ۸۵ هزار درخواســت به 

رسید. ثبت 
قاســمی فرزاد تشــریح کرد: ۱۲ طرح بــا اعتبار ۳۰۴ 

میلیارد تومانی برای حوزه فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
۱۲۰ میلیار تومان برای حوزه انتظامی و وزارت کشــور، 
۳۵۰ میلیــارد تومان برای حــوزه میراث فرهنگی، ۲۵۳ 
میلیــارد تومان در حوزه نفت، دو هــزار و ۲۴۶ میلیارد 
تومــان در حوزه نیــرو، ۱۸۴ میلیارد تومــان در حوزه 
ورزش و جوانان، ۲۵ میلیارد تومان برای بنیاد شــهید، 
۲۳ میلیارد تومان برای معاونت زنان، ۷۰ میلیارد تومان 
برای حوزه معاونــت علمی و فناوری رئیس جمهور، ۲۶ 
میلیارد تومــان برای حوزه محیط زیســت با یک طرح، 
۴۳۰ میلیارد تومان در حوزه بنیاد مســکن، ۳۰ میلیارد 
تومان بــرای کمیته امداد، ۳۰ میلیارد تومان برای بنیاد 
مســتضعفان، ۳۰ میلیارد تومان برای بنیاد حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس، ۲۶ میلیــارد تومان برای 
ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امــام )ره(، ۲۵ میلیارد 
تومان برای ســازمان زندان ها، ۱۲۰ میلیارد تومان برای 

صداوســیمای مرکز همدان، ۱۰ میلیارد تومان به اداره 
کل بهزیســتی، ۳۸ میلیارد تومان برای بسیج سازندگی 
و ۴۰ میلیارد تومان برای جمعیت هالل احمر ، ســیزده 
طرح با اعتبــار ۸۷۵ میلیارد تومــان مربوط به آموزش 
و پرورش، اختصــاص ۶۱ میلیارد میلیــارد تومان برای 
پایش و امنیت اســتان و خرید تجهیــزات الکترونیکی، 
یــک طرح حوزه ارتباطــات و فناوری اطالعات شــامل 
ایجاد و توســعه و ارتقای پوشش همراه روستاهای باالی 
۲۰ خانــوار، ۱۲ طرح بالغ بر یک هــزار و ۳۲۰ میلیارد 
تومان در حوزه بهداشــت، درمان و آموزش و پزشکی از 
جمله تکمیل بیمارســتان اکباتان، مرکز جامع سرطان، 
بیمارســتان رزن، بیمارســتان جوراب مالیــر، خوابگاه 
دخترانــه و تکمیل ۱۴ مرکز جامعه ســالمت شــهری و 
روســتایی و تکمیل پایگاه های اورژانس طی سی امین 
ســفر ریاســت جمهوری و هیــات دولت برای اســتان 

نظر گرفته شد. در  همدان 
اســتاندار همــدان در ادامه به تشــریح ایــن اعتبارات 
پرداخت و به چهارخطــه کردن محور علیصدر، کنارگذر 
اســتان، تکمیل پروژه های راه آهن، پروژه های آموزشی 
و فرهنگــی، تزریــق اعتبار به منطقه ویــژه جهان آباد، 
تکمیل  منطقــه ای،  موزه  تکمیل  کشــاورزی،  طرح های 
پــروژه بیمارســتان ولیعصــر رزن، تکمیــل دارالقرآن، 
تکمیل پروژه های ورزشــی بانوان، مرمت گلزار شــهدا، 
احــداث بازارچه صنایع دســتی بانوان، تکمیل ســامانه 
پایــش آلودگی هــوا، تخصیص اعتبار بــرای خرید یک 
نردبان بلند آتش نشــانی اشاره کرد که در سفر ریاست 

جمهوری به همدان به تصویب رســیده اند.
وی در آخر بیان کرد: همچنین یک هزار و ۸۲۵ میلیارد 
تومان تســهیالت ازدواج آسان نیز برای پرداخت به زوج 
های جوان اســتان در سال جاری پیش بینی شده است.
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خرمشــهر - طی نشســت رییس امور ورزش و تربیت بدنی 
شرکت ملی نفت ایران با جمعی از روسا و کارشناسان شرکت 
نفت و گاز اروندان مسائل، مشکالت و ظرفیت های ورزشی این 

شرکت مورد بحث و هم اندیشی قرار گرفت.
دراین نشست سرپرست خدمات و پشتیبانی مناطق عملیاتی 
شرکت نفت و گاز اروندان با ارائه گزارش عملکردی از فعالیت 
های مختلف ورزشــی و رفاهی کارکنان ، بیان داشت: شرکت 
نفت و گاز اروندان با داشتن جمعیت زیادی از نیروی های جوان 
ظرفیت توسعه بیش از پیش برنامه های ورزشی را دارد که این 
امر باعث سالمت کارکنان و در نتیجه افزایش کار آمدی و نشاط 

سازمانی خواهد بود.
ناصر فرهانی افزود : با بازبینی بودجه ســالیانه ورزش شرکت 
نفت و گاز اروندان و  پشــتیبانی اداره کل ورزش شرکت ملی 
نفت ایران، در خصوص راه اندازی سامانه سالمت محور و تهیه 
شناسنامه ورزشــی برای همکاران و خانواده محترمشان اقدام 

خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشــت : با حمایت های مدیرعامل محترم 
این شرکت و دیگر مدیریت ها از جمله مدیریت منابع انسانی 
و امور مالی ، حدود ۹۰ درصد متقاضیان از تســهیالت رفاهی 
شهرهای مشهد مقدس، چغاخور و محمود آباد استفاده کردند 
و همچنین استفاده از امکانات و اماکن ورزشی شرکت مناطق 
نفتخیز جنوب کمافی الســابق و برای اولین بار شــرکت ملی 

حفاری ایران فراهم شده است.
در ادامه این مراســم رئیس امور ورزش و تربیت بدنی شرکت 
ملی نفت ایران، گفت : با حمایت از برنامه های شرکت نفت و  

گاز اروندان و تالش برای فراهم نمودن زیر ساخت های ورزشی 
بیشتر به این شرکت از ســوی شرکت ملی نفت ایران، سعی 
می شود. هادی افشــار یاد آور شد: یکی از مسائل محوری ما 
مسئله سالمت همکاران با محوریت امر ورزش خواهد بود که 
ســعی داریم با کمک همکاران این برنامه را بصورت تخصصی 

دنبال کنیم.
درادامه این نشست رئیس امور ورزش شرکت نفت و گاز اروندان 
نیز با ارائه گزارش عملکرد فعالیت های انجام شده به بیان نقطه 

نظرات ، چالش ها و پیشنهادات  پرداخت.  
 روح اهلل سیاهتیری با اشاره از بازدید طرحهای ورزشی احداث 
شده از سوی شرکت نفت و گاز اروندان در سنوات گذشته در 
قالب مسئولیتهای اجتماعی از جمله استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری، 
استخر و  سالن چند منظوره یاد کرد و افزود: جهت هم افزایی 
شــرکت های نفت جنوب و افزایش خدمات رفاهی و ورزشی 
کارکنان شــرکت، قرارداد همکاری مابین شرکت نفت و گاز 
اروندان و شرکت ملی حفاری ایران منعقد شد و این تفاهمنامه  
توسط ناصر فراهانی سرپرســت خدمات و پشتیبانی مناطق 
عملیاتی شــرکت نفت و گاز اروندان و ســید ساالر محمدنیا 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی ملی حفاری ایران، به امضا 

رسید.
سیاهتیریی یادآور شد:    طبق این تفاهم نامه لیستی از برنامه 
های مختلف ورزشــی این باشگاه جهت بهره مندی کارکنان 
و خانواده کارکنان شــرکت نفت و گاز ارونــدان از این پس در 
دسترس عموم خواهد بود.ســیده معصومه عباسی-خبرنگار 

شهرستان خرمشهر

پرسنل شرکت نفت و گاز اروندان دارای شناسنامه ورزشی می شوند

گلستان - مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت : بارندگی شــدید و اصابت صاعقه به تجهیزات و 
تاسیسات برقی خسارت هایی به شبکه های برق استان 
وارد نمودند که خوشبختانه خاموشی های ناشی از این 
خسارت با تالش بی وفقه همکاران رفع گردیدسید احمد 
موسوی گفت : در پی هشدار اداره کل هواشناسی مبنی 
بر بارش باران شدید و رعد و برق ، اکیپ های عملیاتی 
این شــرکت در سرتاسر استان در آماده باش کامل قرار 
گرفته بودند که در این بارندگی شــدید تعداد ۳۰ فیدر 
۲۰ کیلوولت مورد خســارت  و قطــع  گردیده که  در 
قالب ۱۳ اکیپ بالغ بر ۲۱۰ نفر ساعت تالش توانستند  
نســبت به رفع  خاموشی های ناشی از قطعی فیدرهای 
برق اقدام نمودندوی افزود :این خاموشی ها ۹۰ مگاوات 
–ساعت انرژی توزیع نشده به شرکت تحمیل نمودند و 
عمده موارد خسارت دیده شده دررفتگی جمپر ،پارگی 
سیم ناشــی از سقوط درختان بر روی شبکه های برق، 
پانچ مقره و خروج پست های فوق توزیع بودندموسوی 
اضافه کرد : بیشترین موارد خسارت به شبکه های برق 
درشهرســتانهای گرگان ، آق قال  و کردکوی بودند که 
خوشبختانه این خاموشی ها رفع گردید و در حال حاضر 
کلیه خطوط شــبکه های توزیع حالت پایدا دارند و در 
هیج جای اســتان خاموشی ناشــی از  باران و طوفان 
نداریم. و همچنان کلیه همکاران عملیاتی در سراســر 
اســتان جهت خدمت رســانی بهتر به هم استانی های 

گرامی در آماده باش کامل هستند

آسیب های جدی باران شدید به 
شبكه های برق گلستان

بوشــهر - مدیر امور انتقال برق اســتان بوشهر گفت به 
دلیل بار زیاد شــبکه و گرمای شــدید، یکی از خطوط 
انتقال نیرو در منطقه بردخون شهرستان دیر قطع و این 
اختالل موجب خاموشــی در برخی از نقاط مانند آبدان و 
بردخون شده است. محمدرضاشجاعی پوراظهارداشت: به 
علت بارزیاد شبکه وگرمای شدید،یکی از خطوط انتقال 
نیرو درمنطقه بردخون قطع واین اختالل موجب خاموشی 
دربرخی از نقاط مانند آبدان وبردخون شد.وی ادامه داد:به 
علت باتالقی بودن منطقه، عملیات کشــف محل حادثه 
وبرطرف کردن آن بامشــکالت ویژه ای روبه روبود،اماصبح 
امروزمشکل برطرف وبرق وصل شد. مدیرامورانتقال برق 
استان بوشهر باعذرخواهی ازمردم این مناطق،اعالم کرد:این 
اتفاق ناخواسته بوده است و خاموشی ناشی از آن،ارتباطی 
به خاموشی های نوبتی ندارد. شجاعی پورهمچنین از مردم 
خواست که باصرفه جویی ومصرف بهینه برق،خدمتگزاران 
خودرا برای تامین برق مطمئــن وپایدار،یاری کنند. وی 
گفت:باتوجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر 
ورود موج شدید گرما در مناطق جنوبی کشور از مردم این 
شهرستان انتظار داریم درمصرف برق بویژه درایام سوگواری 
اباعبداهلل الحسین)ع(نهایت همکاری وصرفه جویی راداشته 
باشند. جوادعرب مدیربرق گناوه گفت:باتوجه به درپیش 
بودن موج شدیدگرمادرهفته جاری وایام سوگواری سرورو 
ساالرشهیدان،استفاده مردم وحسینه ها ومساجد ازوسایل 
سردکننده فشــارزیادی به شبکه های برق وارد شده که 

قطعی ناخواسته رادربرخی مناطق شهرشاهدهستیم.

اختالل در انتقال برق برخی مناطق 
شهرستان بندر دیر استان بوشهر 

برطرف و برق وصل شد 

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است

سعودی 
 کودکان حجه را 
به خاک و خون 

کشید 
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کرونا همچنان جانستان است

صفحه 2

 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

می کوبند
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بیماری کرونا که عامل آن یک ویروس اســت، بیماری 
ســاده نبود بلکه این ویروس در قابل جنگ ویروسی و 
بیولوژیکی در دنیا منتشر شد. ویروس از چین به دیگر 
کشورها پخش شد و ایاالت متحده هم تالش کرد تا این 
کشور را متهم ردیف اول تولید و انتشار ویروس کووید 
19 معرفی کند اما خود چین اولین قربانی ویروس بود. 
اکنون دو سال از زمان درگیری جهان با ویروس کرونا 
می گذرد و منبع و منشأ ویروس مشخص نشده اما آنچه 
که روشــن است، فعالیت هایی است که برخی کشورها 
همچون آمریکا در ساخت سالح های بیولوژیکی دارند و 
در سازمان نظامی خود واحدهای جنگ بیولوژیک تعبیه 

شده است.
ایاالت متحده آمریکا در تولید سالح های نامتعارف سرآمد 
است و در زمینه تولید سالح های میکروبی و بیولوژیکی 
سابقه زیادی دارد و حتی برخی از سالح های تولید شده 
در ارتش امریکا در جنگ هایی چون جنگ ویتنام، عراق 
و چند جنگ دیگر به کار گرفته شده و عوارض و تبعات 
آن همچنان گریبانگیر مردم کشورهایی است که هدف 
این سالح ها قرار گرفته اند. با پیشرفت های زیادی که در 
زمینه جنگ های بیولوژیک به وجود آمده، تولید ویروس 
های بیماری زا در دستور کار قرار گرفته که با کمترین 
هزینه می توان کشورها را درگیر کرد و به نتیجه رسید.

در این میان شاید کشورهایی که جنگ بیولوژیک را راه 
انداخته اند خود نیز درگیر شوند، اما برای سران رژیمی 
چون ایاالت متحده مرگ شهروندان خود نیز اهمیتی 
ندارد. مهم آن است که در این گونه جنگ ها کشورهای 
هدف تحت تأثیر قرار بگیرند چرا که آنها توان تحملشان 
کمتر اســت و باعث تضعیف اقتصاد چنین کشورهایی 
می شود که برای ایاالت متحده مطلوب است. پیش از 
آن که ویروس کرونا در جهان پخش شود، بیل گیتس 
مدیر عامل شرکت ماکروسافت که یکی از سرمایه داران 
بزرگ دنیا است و در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار است، 
از فضای سیلیکون به فضای داروسازی گرایش پیدا کرد 
و پس از آن بود که اظهاراتی مشکوک را مطرح کرد.قطعاً 
بیل گیتس چیزی می دانست و از آن آگاه بود که عالوه 
بر فضای سیلیکون به بخش داروسازی، آن هم داروهای 

ویژه ورود کرده بود.
بیل گیتس یک سال پس از ورود به عرصه داروسازی در 
اظهاراتی از افزایش بی رویه جمعیت جهان ابراز نگرانی 
کرده بــود و از طرح هایی برای کاهش جمعیت زمین 
به میزان یک سوم سخن گفته بود. مالک ماکروسافت 
حتی پس از تولید واکسن صراحتاً گفت که نباید فرمول 
واکسن در دسترس دیگر کشورها قرار بگیرد و عالوه بر 
آن واکسن تولید شده نیز نباید توزیع گسترده عمومی 
شود. هر آنچه که تاکنون در ماجرای کرونا پدیدار گشته، 
نشــان از یک توطئه و سناریو برای جهان بوده است و 
نمی توان سخنان و مواضع مقامات آمریکایی و سرمایه 
داران بزرگی چون بیل گیتس را نادیده گرفت و از کنار 
آن بی اهمیت گذشــت. اکنون نیز بیل گیتس که در 
اجالس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی کرده است، در 
سخنی عجیب و تأمل برانگیز گفته؛ یک بیماری همه گیر 

جدید خواهیم داشت!
مدیر عامل شرکت ماکروســافت در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ اظهار داشــته؛ خود ویــروس کرونا، به 
 ویژه گونه ای به نام »اُمیکرون«، نوعی واکســن است و 
ایمنی در بدن مبتالیان ایجاد می کند و نســبت به ما 
و واکســن ها، مصونیت بهتری در جمعیت مردم جهان 
ایجاد کرده است. اما »بیل گیتس« در ادامه سخنانش 
گفته که؛ ما یک بیماری همه گیر دیگر خواهیم داشت 
و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود. بیل گیتس 
پیــش بینی نمی کند بلکه خبر مــی دهد که پس از 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید با محتویات و بیماری 

تازه پخش خواهد شد. 
در یک کالم می توان گفت که باید برای مقابله با پدیده 
تازه ای از ویروس کــه در قالب جنگ های بیولوژیک 
طراحی شده کشورهای آسیب پذیر از هم اکنون آماده 

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

 پیگیری حقابه 
 از کشور همسایه به  زودی
به نتیجه می رسد
2

جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله
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 غرب دلبسته لجن پراکنی 
به جای لغو تحریم ها 

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها
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محمد صفری

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد مورد ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي/اجاره  به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1400/12/03 الي 1400/12/08
2- جهت دريافت اسناد و شرايط فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به اداره كل راهداری و حمل و نقل استان قزوين )اداره پيمان و رسيدگی( 

مراجعه نماييد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/21

4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- جلسه توجيهی در خصوص مزايده فوق ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 در محل اداره فنی و نظارت بر طرح ها)واحد سرمايه 

گذاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای( برگزار ميگردد .
6- ارسال پاكت حاوی اصل تضمين شركت در مزايده، همچنين پاكت اسناد و مدارک متقاضيان و اوراق مهر و امضا شده اسناد مزايده و پاكت 
پيشنهاد  به آدرس قزوين انتهای بلوار نوروزيان بلوار حج بن بست اول-اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين- )دبيرخانه شماره 

1( الزامی است.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مزايده به اطالع مزايده گران خواهد رسيد.
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکيم اداره كل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان قزوين - اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
آگهي نوبت اول 1400/12/03    آگهي نوبت دوم 1400/12/04

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

گواهی صالحيت تبليغاتی 1-81/824/000/000400 سال )96 ماه(
از اداره كل فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

مزايده ساخت، بهره برداری 
)B.O.T( و انتقال

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است
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