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آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فائزه مختاری برابروکالتنامه های 23272 مورخ 1401/5/9 دفتر 
119 یــزد و59249 مورخ 1401/5/22 دفتــر 646 تهران ازوراث مرحوم 
مختاری ضمن تســلیم دوبرگ استشــهادیه تصدیق شــده اعالم نموده است 
که ســند مالکیت اعیان ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکواحد تجاری واقع 
در طبقه همکف قطعه ششــم تفکیکی بمســاحت 42 متر مربع بشــماره پالک 
4802 فرعی از 151 اصلی مفروز ومجزی شده ازپالک 3122 فرعی ازاصلی 
مذکــور واقع در اراضــی حوزه ثبتی شهرســتا نذیل صفحــه 7 دفتر 1122 
وثبــت 202774بنام متقاضی ثبت وســند بشــماره چاپــی 623859 صادر 
وتســلیم گردید که ســند مالکیت بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده اســت 
لذا تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت . لذا مراتب به استناد 
تبصــره یک اصالحی به مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت دریک نوبت آگهی 
میشــود تا چنانچه کسی مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نســبت به ملک مذکور باشــد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا وفق مقررات 
عمل گردد بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود ویا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد .
مسلم مرزارا 
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج 
ازطرف اسماعیل کالنتری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمید اســتادیان با ارائه استشهادیه شــماره 15301 تنظیمی دفترخانه 260 
آمل طی درخواســت شــماره 1401/18289-1401/5/9 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنــی 808147 شــش دانگ پالک شــماره 4178 فرعی از 5 اصلــی واقع در بخش 9 
ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی 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 ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ســلیمان محمــدزاده با ارائه استشــهادیه شــماره 49185 تنظیمی دفترخانه 
133 آمل طی درخواســت شــماره 1401/20130-1401/5/24 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی 840991 به میزان 72/70 سهم مشاع از 1330/70 سهم شش دانگ 
پــالک شــماره 171 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 3 ثبــت آمل ثبت گردیده و در اثر 
جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای مــاده 120اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه 
اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتشار 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 ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 4015672 مــورخ 1401/5/9  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن آب نیکی فرزند امراهلل 
بشــماره شناســنامه 9 کدملی 0453191711 صادره از تجریــش در یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 133/08 مترمربع پالک 95 فرعی از 160 اصلی قطعه 1 برابر 
انتقــال اجرائی شــماره 27355 مورخ 1400/6/29 دفتر اســناد رســمی 47 شــهرری 
محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند 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 تسلیم اعتراض، 
دادخواست 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: 1401/5/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/26 - م الف/275
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت شش دانگ یک باب ســاختمان مسکونی دارای پالک ثبتی 179 فرعی 
از 167-اصلی واقع در روســتای باغچه بخش 9 ثبتی میامی ذیل ثبت شــماره 2358 در 
صفحه 115 دفترجلد 21 به نام آقای غضنفر امامی راد فرزند علی خان صادر و تســلیم 
گردیده است و مالک مذکور برابر  دو برگ استشهاد ادعا نموده که سند مالکیت به علت 
اســباب کشــی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده است ، لذا 
مراتب برابرتبصره 1  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت یکبار در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا هر کس نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراض دارد و 
یا مدعی انجام معامله با ســند مذکور می باشد و یا سند مالکیت اولیه دردست وی است 
مراتب را کتبا" ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی با ارائه اصل سند معامله یا سند 
مالکیــت به اداره ثبت اســناد و امالک میامی اعالم و رســید دریافت نمایــد در غیر این 
صورت پس از انقضاء مدت قانونی سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1401/05/26
محمد علی نیک راد
سرپرست ثبت اسناد و امالک میامی

آگهی مفقودی
 HSL850 - 7 برگ سبز و ســند کمپانی مینی لودر هیوندای )بابکت( مدل دستگاه
و ســریال دســتگاه 1425 و به سال ساخت 2012 بنام امیرحســین قنبر به شماره ملي 
0030753791 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط مي باشــد. سند کمپانی صادره 
از شــرکت آســان راه البرز به نمایندگی رسمی از شــرکت هیوندای صادره گردیده بود 

است-سمنان -نوبت دوم
***************************************************************

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانب صغــری پانکیــان پور فرزند حســین به شــماره 
شناســنامه 55 صادره از میناب در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از دانشگاه پیام 
نــور واحد دهبارز با شــماره 286/ف/28/5 گ و تاریــخ 1391/5/10 مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه پیام 
نور واحد دهبارز به نشــانی رودان دهبارز دانشگاه پیام نور واحد دهبارز ارسال نماید. 

بندرعباس
***************************************************************

گواهی پایان تحصیالت کارشناســی رشــته مدیریت بازرگانی به نام ســید محســن 
تنکابنی مقدم کدملی 2219194604 فرزند ســید جعفر شماره شناسنامه 398 صادره 
از تنکابن تاریخ تولد 1363/04/15 به شــماره 1336188 از دانشــگاه آزاد اســالمی 

واحد ولی آباد تنکابن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت دوم ساری
***************************************************************

برگ ســبز ســواری رنو تیپ تندر)لــوگانL90 ( مدل 1387 رنگ نقــره ای متالیک 
شماره پالک ایران62-564د26 شــماره موتور 7702035322D056245 شماره شاسی 

NAALSRALD8A027817 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

بــرگ ســبز ســواری پراید تیپ چی تــی ایکس ای مــدل 1389 رنگ نــوک مدادی 
متالیک شــماره پالک ایران62-976ص14 شــماره موتور 3443053 شــماره شاســی 

S1412289177618 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس آی رنگ بژ متالیک مدل 1387 شماره موتور 
2532643 شماره شاسی S1412287814409 شماره پالک ایران62-827ج43 مفقود 

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

مجوز اســلحه شــکاری دولول کنار هم ســاچمه زنی ســاخت ترکیه به شــماره سالح 
3000016 مدل کوسه کالیبر12 به کدملی 2219375609 به نام محمدمهدی علیخانی 

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

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت بــه رنــگ زرشــکی مــدل 1395 بــه شــماره موتور 
0149N2Z800236 و شــماره شناســایی N2Z ***150B9500045  بــه شــماره پــالک 

588_57721  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ساری
***************************************************************

برگ سبز)شناسنامه(،سند کمپانی)کارخانه(،کارت، خودرو سواری سیستم پژو تیپ 
 124K1200954  مــدل 1397برنگ نقره ای-متالیک بشــماره موتور GLX-XU7 405
شماره شاسی NAAM01CE1JK370113 و شماره پالک ایران 84-    743ط 16به نام 

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

بــرگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانــی )کارخانــه( وکارت کامیــون سیســتم بنــز 
مــدل  1383برنــگ نارنجی- بشــماره موتــور 33593210091238 شــماره شاســی 
IRGC835K09Z605434 شــماره پــالک ایــران 22-    112ع 11به نام محمد حســین 

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

آگهي مناقصه عمومي

شركت مخابرات ايران – منطقه  قم

ت دوم
نوب

منطقه قم

* مناقصه گزار :  شركت مخابرات ايران - منطقه قم  

* مهلت خريد اسناد : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه  مورخ 1401/6/7
* مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1401/6/21

* تاريخ بازگشايي پاكتهاي الف و ب : رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/22
* تاريخ بازگشايي پاكتهاي ج : پس از ارزيابي فني ـ بازرگاني و تعيين صالحيت شركت كنندگان در مناقصه

* طريقه تهيه اسناد مناقصه : 
* روش  اول : واريز مبلغ 000ر100 ريال به حساب جام شماره  5790629164  نزد بانك ملت و ارائه اصل فيش آن 
در ساعات اداري به دبيرخانه اين شركت واقع در بلوار 15 خرداد، نرسيده به فلكه شهيد محالتي، طبقه اول اتاق 

 112
* روش دوم : ارسال فيش واريز وجه فوق به همراه برگ درخواست به نمابر شماره37770077-025 كه در اين 

صورت اسناد به آدرس ذكر شده در برگ درخواست پست پيشتاز خواهد شد.
WWW.QOM. TCi.IR روش سوم : مراجعه به سايت اينترنتي *

* محل تحويل اسناد : دبيرخانه اين شركت به آدرس فوق مي باشد.
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 37201920  -025)اداره تداركات ( و 
37773535 -025 ) اداره شبكه انتقال ( تماس حاصل و يا به آدرس اينترنتي ذيل مراجعه فرمايند. بديهي است 

اين شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
                                                                                                                                     WWW. QOM. TCi.IR

Rمبلغ سپرده شركت در مناقصهشماره مناقصهموضوع

650.000.000 ريال853 ق 1401خريد و اجرای عملیات فیبر نوری USO بصورت كلید در دست2

دیدار فرماندار ویژه شهرستان ری با فعاالن 
رسانه در فضای مجازی 

حمید زمانی در دیداربا  فعاالن رسانه در فضای مجازی شهرستان 
ری اعالم کرد: اصحاب رسانه باید چالش های پیش روی شهرستان 
را بررسی کنند و با اهم و مهم کردن حوادث و رویدادها، به مسائل 
عمیقتر و وسیعتر بپردارند.وی اضافه کرد: خبرنگاران، اصحاب 
رسانه و صاحبان پایگاه های خبری و فعاالن مجازی به کمک 
 مسئوالن برای اطالع از چالش ها و مشکالت شهرستان بیایند.
زمانی گفت: مطالبه گری باید از شاخص ترین ویژگی فعاالن 
حوزه اطالع رسانی باشد تا بتوانند کمکی برای رفع مشکالت 
و بهبود شرایط کنند.معاون استاندار تهران افزود: باید به صورت 
حرفه ای در حوزه اطالع رســانی و خبرپراکنی ورود پیدا کرد 
 و با چنین نگاهی به بررسی الیه های مختلف وقایع پرداخت.

بازديد فرماندار ویژه شهرســتان ری از حوزه 
علمیه آیت هللا غیوری واحد خواهران

حمید زمانی در جریان بازدید از حوزه علمیه آیت اهلل غیوری 
واحد خواهران اعالم کرد: افتخارم این است که آیت اهلل غیوری 
پس از تولد در گوشــم اذان گفته و اگر خوب تربیت شــدم به 
علت هم نشــینی با ایشان بوده است.وی با بیان اینکه عشق و 
عالقه به آیت اهلل غیوری در خون من است افزود: یکی از دالیل 
رشــد و توسعه کنونی شهرری، برکت وجود آیت اهلل غیوری و 
مسجد امام حسن عسگری ایشان است.زمانی اظهارکرد: بسیاری 
از افرادی که در این شــهر پیشــرفت کرده و به جایگاه واالیی 
رسیده، زیر سایه حمایت آیت اهلل غیوری بوده است.فرماندار ویژه 
شهرستان ری با اشاره به گالیه مدیران حوزه علمیه خواهران به 
علت نبود امکانات و اعتبار الزم و کافی، تاکید کرد: با توجه به 
قداستی که آیت اهلل غیوری دارد اینجا باید سرشار از حضور مردم 
و خیران باشد.وی ادامه داد: جایگاهی که بیت آیت اهلل غیوری و 
احترامی که در میان مردم دارد بسیار باالتر از این شرایط کنونی 

باید باشد.

اعتبار 350 میلیارد تومان برای الیروبی کانال 
های ارتباطی بین خلیج گرگان و دریای خزر

عابدی رئیس ســازمان خاطرنشــان کرد:در سفر اسفند سال 
گذشته رئیس محترم جمهور به استان گلستان،12 هزار و 500 
میلیارد تومان در قالب 526 طرح اختصاص یافت که 43 درصد 
از این طرح ها در گلســتان در زمینه آب است.رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان اظهار کرد:برای سدنرماب 
در شهرستان مینودشت یک هزار میلیارد تومان و برای طرح 
های آبرسانی شهر گرگان 180 میلیارد تومان در  نظر گرفته 
شده که بیش از 100 میلیارد آن اواخر پارسال اختصاص یافت.

عابدی رئیس سازمان بیان کرد:در حوزه گردشگری،110 میلیارد 
تومان،در حوزه راه و شهرسازی بیش از هزار میلیارد تومان،300 
میلیارد تومان برای آبیاری نوین،150 میلیارد تومان اعتبار برای 
باغات دیم و اراضی شــیب دار استان،35 میلیارد تومان برای 
تکمیل پارک موزه دفاع مقدس و...در سفر ریاست جمهوری به 

گلستان اختصاص داده شد

اخبار گزارش

اصفهان - مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان از برپایی چندین 
برنامه و کارگاه آموزشی برای عالقمندان به کتاب، شعر و ادبیات، 
ویژه همه رده های ســنی در این مرکز خبــر داد. به گزارش اداره 
ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، الهه رضایی با بیان اینکه 

پس از همه گیری کرونا، مرکز قلمستان نیز مثل سایر مراکز دو سال 
کمرنگ را پشــت سر گذاشت، گفت: با وجود تعطیلی برنامه های 
حضوری، سعی کردیم برنامه ها و جشــنواره هاي مجازی را برای 
فعالیت عالقمندان ادبیات اجرا کنیم تا بتوانند فعالیت های ادبی را 
از منزل دنبال کنند، به ویژه اینکه ادبیات و نویسندگی جنبه فردی 

باالیی دارد و بسیاری از آثار ادبی در خلوِت خانه شکل گرفته اند.
او برگزاری جشــنواره ادبی "شــهر من" با همکاری اداره شهروندی 
شهرداری اصفهان و با موضوع داستان کودک و دو دوره جایزه ادبی 
جمال زاده را از برنامه های اجرا شده در دوران شیوع کرونا دانست 
و افزود: جشنواره نهج البالغه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان و جشنواره آثار ادبی دفاع مقدس با همکاری 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از دیگر برنامه هایی 
بود که در دو ســال کرونایی برگزار شد. مدیر مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان با اشاره به از سر گرفتن اقدامات تازه پس از فروکش 
کردن کرونا و دریافت مجوز برگزاری جلســات عمومی، توضیح 
داد: برنامه های جدید مرکز قلمســتان را ویژه عموم شــهروندان 
آغاز و با هدف حضور حداکثری عالقمندان، سلســله نشست های 
زیبایی شناسی در ادبیات را با حضور دکتر رشید کاکاوند چهره ادبی 
محبوب کشور در پنجشنبه های پایانی هر ماه برگزار کردیم. او افزود: 
برنامه "هرماه، یک کتاب، یک نگاه" نیز از دیگر برنامه هایی است که 
ماهیانه با حضور یکی از نویسندگان مطرح اصفهانی برگزار می شود 
و در این جلســات نویسنده یکی از داستان های مورد نظر خود را 

معرفی کرده و با همراهی حاضران به نقد و بررسی آن می پردازد. 
به گفته رضایی، در جلســات رونمایی از کتاب نیز که با محوریت 
مجموعه  اشعار مطرح در کشور با حضور شاعران و نویسندگان این 
کتب برگزار می شــود، اشعار توسط فعاالن و عالقمندان ادبیات و 
با هدف تقویت جریان نقد ادبی در اصفهان، مورد نقد و بررســی 
قرار می گیرد.  رضایی با اشــاره به استقبال فوق العاده مخاطبان از 
این جلسات، اظهار کرد: به طور خاص نشست های زیبایی شناسی 
در ادبیات هرماه با اســتقبال بســیار خوب مردم برگزار می شود، 
برنامه های "هرماه، یک کتاب، یک نگاه" و رونمایی از کتاب همچنان 
ادامه دارند و جشنواره ادبی جمال زاده نیز امسال با اعمال تغییراتی 

برگزار خواهد شد.
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تدارک ویژه مرکز قلمستان برای عالقمندان به ادبیات

سرقتی به بهای جان شهروندان 
بندرامامی ! 

بندرامام - افزایش پی در پی قیمت آهن و چدن موجب شــده تا 
ســارقان برای موادی که از این جنس و در ســطح شهر به راحتی 
و بدون هیچ گونه مزاحمتی در دســترس هستند دندان طمع تیز 
کنند و آن ها را به سرقت ببرند. به گزارش روابط عمومی اداره آبفا 
بندرامام خمینی )ره( : یکی از این مواد که جنس آن از چدن است 
دریچه های آب و فاضالب موجود در سطح شهر هستند که هم در 
کوچه و پس کوچه های این شهر و هم در خیابان ها و معابر از آنها 

به وفور یافت می شــوند و همچنین سرقت آن ها نیز بسیار ساده  
و بدون نیاز به هیچ گونه ابزار اضافی اســت تنها با تخریب سیمان 
دور دریچه امکان ســرقت آن فراهم می شود.می توان گفت اغلب 
این ســرقت ها که در شــب انجام می شوند منجر به بروز حوادث 
ناگواری مانند ســقوط خودرو، دوچرخه و... به درون آن می شوند 
که نتیجه آن چیزی جز آسیب خودروها، موتورها و همچنین افراد 
دست و پا شکسته ای که سر از بیمارستان ها در می آورند نیست؛ 
چون افرادی که از آن مسیر تردد می کنند به هیچ وجه گمان نمی 
کنند که احتمال دارد دریچه این فاضالب به ســرقت رفته باشد و 
یا اصال شــاید از وجود دریچه در آن مسیر بی اطالع باشند.دریچه 
هایی که پس از سرقت با قیمت بسیار پایین تر از قیمت واقعی به 

عنوان ضایعات به فروش می رسند.یکی از سازمان هایی که همواره 
با مشکل سرقت این دریچه ها دست و پنجه نرم می کند، اداره آب 
و فاضالب می باشد، که برای اطالع از وضعیت سرقت این دریچه ها 
در شهر بندرامام خمینی )ره( به سراغ حسین خواجوی مدیر اداره 
آبفا بندرامام خمینی )ره( رفتیم که ماحصل آن در زیر آمده است: 
وی گفت در دو ماهه اول ســال 1401 تاکنون نزدیک به 120درب 
 منهول فاضالب در شهر بندرامام خمینی )ره(  به سرقت رفته است

او افزود: این موضوع جدای از ایجاد خساراتی برای اداره آبفا، مشکالت 
و خطراتی برای مردم وارد کرده اســت. خواجوی  گفت متاسفانه با 
توجه به اینکه این دریچه ها بعد از سرقت تکه تکه و خرد میشوند 
امکان کشف آن ها بسیار مشکل اســت.وی بیان داشت؛ وضعیت 

افزایــش قیمت دریچه ها و محدود بودن درآمــد اداره امکان جای 
گذاری و تعویض به موقع درب ها بسیار سخت و حتی غیر ممکن 

است.

دانشگاه پیام نور رتبه 22 را در بین 
دانشگاه های کشور دارد

همدان - علی حسین محمدظاهری در جمع اصحاب رسانه بیان 
کرد:دانشگاه پیام نور از نظر رتبه بندی دانشگاه ها در کشور رتبه 22 
را دارد و در بین دانشگاه های جهان نیز دانشگاه پیام نور بر اساس 
رتبه بندی الیدن  توانست در سال 2020  جزو دانشگاه های برتر 
جهان باشد. وی با بیان اینکه تا حدودی می توان گفت که دانشگاه 
بین المللی است افزود: نحوه پذیرش در این دانشگاه، بر اساس نظام 
سنجش کشور است و به صورت با آزمون و با سوابق تحصیلی دانشجو 
می پذیرد.رئیس دانشگاه پیام نور مرکز همدان با تصریح بر اینکه 
دانشگاه پیام نور یکسری مزایا و امکانات برای دانشجویان قائل شده 
است؛ تشریح کرد: یکی از این امتیازات بر همین اساس دانشجویان 
دانشگاه پیام نور می توانند به راحتی تغییر رشته بدهند مگر در برخی 
از رشته ها که محدودیت هایی وجود دارد.محمد ظاهری با بیان اینکه 
، پایین ترین نرخ شهریه در بین تمامی دانشگاه های ایران مربوط به 
این دانشگاه است، گفت: تسهیالت بدون محدودیت به دانشجویان 
پرداخت می شود و در هر ترم برای دانشجویان کارشناسی مبلغ یک 
میلیون و 300 هزار تومان و برای مقطع کارشناسی ارشد مبلغ دو 
میلیون و 600 هزار تومان تسهیالت تعلق می گیرد. این مسئول در 

ادامه صحبت های خود گفت: دانشجویان پیام نور محدودیتی برای 
تحصیل همزمان در 2 دانشگاه را ندارند.محمدظاهری از فعالیت بنیاد 
حامیان دانشگاه پیام نور در راستای حمایت از دانشجویان بی بضاعت 
خبر داد و افزود:  چندین خیر از طریق این بنیاد از دانشجویان ناتوان 
مالی حمایت می کنند تا  آنها در تحصیل دغدغه خاطر نداشــته 
باشند.محمدظاهری اشــاره کرد:خوشبختانه کمبودی به لحاظ 
کالس، آزمایشگاه و سرانه فضای سبز و آموزش نداریم، ضمن اینکه 
چندین پروژه  عمرانی در دست اقدام است که دستاورد سفر اخیر 
ریاست جمهوری بوده که سرعت بیشتری یابند.وی بیان داشت: 
اســتان همدان 8 هزار و 100 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و 
یک هزار و 200 دانشــجوی کارشناسی ارشــد پیام نور دارد و  این 
دانشگاه با توجه به شعار سال نیز در خصوص مسئله دانش بنیان 
ورود جدی داشــته است.رئیس دانشــگاه پیام نور استان همدان 
افزود: در اســتان 66 شرکت دانش بنیان فعال بوده که چهار مورد 
آن در دانشگاه پیام نور مستقر است.وی با اشاره به اینکه دانشگاه 
پیام نور استان قطب کرسی های آزاداندیشی در کشور است بیان 
کرد: سایت کرسی های آزاداندیشی کشور را استان همدان مدیریت 
می کند.وی گفت: امتحانات این مرکز متمرکز است به نحوی که 
امتحانات هر رشــته در کشور در یک ساعت مشخص با یک نوع 
سوال مشخص گرفته می شود و به همین دلیل دانشجویان دانشگاه 
پیام نور در ورودی بسیار خوب عمل می کنند و 30 درصد ورودی 

کل رشته های کشور دانشجویان پیام نور هستند.

خدمات رسانی به مردم به ویژه 
در حوزه آبرسانی از اولویت 

برنامه های استان بوشهر است
بوشهر - استاندار بوشــهر گفت: وضعیت آبرسانی در استان 
بوشهر بهبود می یابد. احمد محمدی زاده در بررسی وضعیت 
آبرســانی با اشــاره به اینکه طرح های مهمی در اســتان در 
حال اجرا اســت اظهار داشــت: با تکمیل این طرح ها تحول 
مهم و عظیمی در عرصه آب شــرب شهرها و روستاها ایجاد 
می شــود. وی با اشاره به توســعه اجرا طرح های آبرسانی در 
شهرســتان های 10گانه اســتان از بهبود وضعیت آبرسانی 
در اســتان خبر داد. استاندار بوشــهر اجرا آب شیرین کن در 
شهرســتان های مختلف را مورد اشــاره قرار داد و بیان کرد: 
بــا بهره برداری از این طرح ها وضعیت آبرســانی در اســتان 
بهبــود می یابد. محمدی زاده اضافه کــرد: با توجه به اینکه 
یکی از مطالبات مهم و تاریخی مردم استان بوشهر در تأمین 
آب شــرب اســت این مهم در اولویت برنامه هــا قرار دارد و 
امسال بخشــی از طرح های آب شیرین کن وارد مدار تولید و 
بهره برداری می شــود. وی باتأکید بر حل مشکالت آبرسانی 
نقــاط بحرانی بیان کرد: خدمات رســانی به مردم به ویژه در 

حوزه آبرســانی از اولویت برنامه های اســتان است. به گفته 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر، متأسفانه 
شــهرک آسایش با توجه به نقشــه تفکیکی خاص، تعدادی 
از کوچه ها با مشــکل جدی فشار آب مواجه است. ابوالحسن 
عالی افزود: حســب دســتور استاندار بوشــهر ، بالفاصله در 
24 ســاعت، برای حل مشــکل آب برخی نقاط کاکی، طرح 
الزم تدویــن و امکانات این عملیــات اجرایی از جمله 400 
متر لوله برای شــبکه گذاری و انتقال آب پر فشار به تمامی 
واحدهای مسکونی شهرک یاد شده تأمین شد. وی بیان کرد: 
در همین راســتا امروز تمامی امکانات الزم با اعتباری افزون 
بر 3 میلیارد ریال به آبفای شهرســتان دشــتی تحویل شد 
و به محض تعیین معبر توســط شهرداری برای لوله گذاری، 
عملیات اجرایی این طرح آغاز می شــود. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان بوشهر خدمات شــبانه روزی کارکنان 
این شــرکت را مورد اشاره قرار داد و افزود: خدمات آبرسانی 
به صورت شــبانه روزی در شهرها و روســتاها ادامه دارد و از 
کوششی فروگذاری نمی شود.در سفر اخیر استاندار بوشهر به 
شهر کاکی دشتی پیرامون آیین واگذاری زمین به متقاضیان 
طرح ملی مسکن، یکی از مشکالت اصلی شهر کاکی توسط 
شورا، وضعیت آب در شهرک آسایش مطرح شد که استاندار 
بوشهر بالفاصله به شرکت آب و فاضالب استان بوشهر برای 

بهبود وضعیت دستورات الزم را صادر کرد.

 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
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 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
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جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله

صفحه 3

 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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