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گـــزارش

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: بدون مجوز 
سازمان محيط زيست هيچ پروژه ای اجرا نخواهد شد.

به گزارش مهر، علی ســالجقه رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست ديروز در نشست خبری با اصحاب رسانه 

پاسخگوی سواالت خبرنگاران بود.
ســالجقه در رابطه با روند كلی دولــت در حوزه محيط 
زيست گفت: اين دولت دو ميثاق دارد. اولين ميثاق شعار 
»عمران فرع محيط زيســت است« و دومين اينکه بدون 
مجوز سازمان هيچ پروژه ای اجرا نخواهد شد. ما روی اين 
ميثاق ها تاكيد داريم.  وی در پاســخ به سوال خبرنگاری 
درباره درياچه اروميه گفت: ســازمان در برابر اجرا نشدن 
وظايف ساير نهادها اصاًل سکوت نخواهد كرد و در جلسه 
هيئت دولت نيز بــه وزير نيرو در مورد درياچه اروميه و 
بحث حق آبه تذكر داديم. تاكنون كارهايی انجام شــده 
و سرمايه های ملی به ســمت درياچه اروميه رفته است. 
قاعدتاً منطق حکم می كند كه بايد ببينيم اين سرمايه ها 
نتيجه داشته است يا خير و بعد اقدامات ديگر انجام شود.
رئيس ســازمان محيط زيست ادامه داد: با ايجاد دو سد 
قرار بود 600 ميليون متر مکعب آب را به درياچه اروميه 
وارد كنيم اما به دليل نقص در خط لوله هنوز اين اتفاق 
نيفتاده اســت. بايد بگويم نقش ســخت افــزاری كارها 
تقريباً انجام شــده و در بخش نرم افزاری هنوز كارهايی 
مانده اســت. به عنوان مثال ســطح زير كشت درياچه 
120 درصد افزايش يافته و اين در تناقض با اصالح روند 

بهبود درياچه اروميه اســت. بايد الگوی كشت و كاهش 
ســطح زير كشــت اصالح شــود. بدون در نظر گرفتن 
معيشــت جايگزين اين امکان وجود نخواهد داشت كه 
بتوان وضع بهتری بــرای درياچه رقم زد. معاون رئيس 
جمهور در مورد كميسيون اصل 90 مجلس و شناسايی 
411 طرح متخلف كه پيوســت محيط زيســتی ندارد، 
گفت: قبل از اينکه كميسيون وارد عمل شود ما وظيفه 
خودمــان را انجام می دهيم؛ هم جلــوی قدرت ها و هم 
جلوی مفســده می ايســتيم. قانون به ما اجازه داده كه 
مسئله محيط زيست را با اهميت ويژه دنبال كنيم. وی 
ادامه داد: اعتبارات سازمان از ابتدای امر كم بوده است. 
اما بنده معتقدم با بحث مديريتی می توان با همين عدد 

و رقم های كم نيز يك سری از كارها را پيش برد. 
وی درباره پرونــده محيط بان برومند نجفی گفت: ما در 
فاز اول كه حکم اعدام صادر شــد تالش كرديم و حکم را 
شکستيم. بسيار دنبال اين بوديم تا از خانواده مقتول عفو 
بگيريم و خودم به شــخصه حضور پيدا كردم و با وكال و 
نمايندگان و ذی نفوذان جلسه برگزار كرديم تا عفو شکل 
بگيرد. اما متأسفانه در اين حادثه فضايی پيش آمد كه با 
توجه به تحريکات صورت گرفته اين جنايت رخ داد. ما به 
جد دنبال اين هستيم كه دستگاه هايی كه وظيفه حفاظت 
را برعهده داشــتند پاسخگو باشــند كه چرا نتوانستند از 
محيط بان حفاظت كنند و هنوز برای ما جای سوال است 

كه چرا قاتل هنوز دستگير نشده است.

بدون مجوز محیط زیست، هیچ پروژه ای اجرا نخواهد شد
 اولين نمايشگاه تخصصی صنعت فوتبال كشور از تاريخ 
29 شــهريور الی 1 مهر در محل نمايشــگاه بين المللی 
شهرآفتاب با رويکرد پيشبرد صنعت فوتبال كشور برگزار 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سياست روز، نشست خبری و مراسم 
رونمايی از پوســتر نخستين نمايشگاه تخصصی صنعت 
فوتبال كشور با حضور خبرنگاران سرويس های ورزشی 
و اقتصادی رسانه های رسمی برگزار شد. در اين نشست 
در خصوص نحوه برگزاری اين نمايشــگاه و سياست ها 
و مراحل اجرايی آن توســط هيئت برگزاری توضيحاتی 
ارائه شــد. در ابتدای اين نشســت امير محمد سبحانی 
نيا دبير برگزاری نخســتين نمايشگاه تخصصی صنعت 
فوتبال كشــور با اشاره به اينکه اين نمايشگاه در آستانه 
جام جهانی برگزار خواهد شــد گفــت هدف اصلی اين 
رويداد رونمايی از آخرين دستاورد های حرفه ای و فنی 
صنعت فوتبال كشــور و همچنيــن ظرفيت های ايران 
برای ميزبانی از توريست ورزشی در حاشيه جام جهانی 

2022 قطر برگزار خواهد بود.
ســبحانی نيا اشــاره كرد در حال حاضــر دفتر صنايع 
ورزشــی و خالق وزارت صنعت و معدن حمايت خوبی 
از برگزاری هر چه شايســته تر اين نمايشــگاه داشته و 
اميدوار هســتيم تا هيئت مديره تازه منتخب فدارسيون 
فوتبال نيــز در فرصت محدود باقی مانــده تا برگزاری 
نمايشــگاه همراهی خوبی با اين رويداد داشته باشند تا 

بتوانيم شــاهد برگزاری يك نمايشگاه همه جانبه موثر 
برای معرفی ايران در آستانه جام جهانی داشته باشيم.

در ادامه اين نشست حسام حميدی مدير عامل شركت 
ايده پردازان مهرسا به عنوان صاحب امتياز اين نمايشگاه 
به معرفی و روزمه شركت برگزار كننده پرداخت و گفت 
در ســال 1401 اقدام به برگزاری 4 نمايشگاه در حوزه 
های مختلف همچون صنعت فوتبال ، صنعت ســينما و 
تلوزيون ، صادرات و واردات و شركت های دانش بنيان 
خواهيم كرد، وی همچنين در خصوص ســابقه فعاليت 
اين شــركت گفت ايده پردازان مهرآسا برگزاری موفق 

10 نمايشگاه را در كارنامه خود دارد 
در ادامه اين نشست مهدی كيانی مسئول برگزاری اين 
نمايشگاه در خصوص سياست اصلی اين نمايشگاه گفت 
يکی از برنامــه های اصلی اين نمايشــگاه وصل كردن 
زنجيــره ارزش صنعت فوتبال به هم بوده و قصد دارد تا 
شركت های توليدی و خدماتی را به متوليان اين صنعت 
معرفی نمايد، حضور موثر و فعاالنه باشگاه های ورزشی، 
شركت های توليد كننده و موسسات خدماتی مرتبط با 
صنعت فوتبال و صنايع وابســته همچون البسه ورزشی، 
تجهيزات ورزشــی و محصــوالت مصرفی باعث افزايش 
كيفيت برگزاری اين نمايشــگاه خواهد شــد. قرار است 
در اين نمايشگاه شــركت های توليدات داخلی در حوزه 
تجهيزات استاديومی، پزشکی، البسه ورزشی و توليدات 

چمن ورزشی خدماتی به عموم مردم ارائه كنند.

شهر آفتاب میزبان اولین نمایشگاه تخصصی صنعت فوتبال

برنامه شهرداری برای نجات بازار مسکن 5 زورگیر خشن تهران دستگیر شدند 
با دستور دادستان تهران 5 سارق خشن و زورگير 
تهران كه با اســتفاده از چاقو، كيف يك شــهروند 

موتورسوار را به سرقت بردند، دستگير شدند.
طی روزهای گذشــته فيلمی با عنوان خفت گيری 
گروهی از يك موتورسوار در فضای مجازی منتشر 
شد. براساس ويدئوی منتشرشده 5 نفر با استفاده 
از ســالح سرد اقدام به ســرقت كيف يك شهروند 
موتورســوار كردند و از صحنه متواری شــدند. با 
دســتور دادســتان تهران و پس از انجام اقدامات 
الزم، هر 5 ســارق بالفاصله دستگير شدند. پرونده 
قضائی برای متهمان اين پرونده تشکيل شده و در 

حال انجام تحقيقات بيشتر است.

 امدادرسانی به بیش از ۴5۰۰ نفر 
از سوی هالل احمر

سرپرســت روابــط عمومی جمعيت هــالل احمر 
از امدادرســانی بــه بيش از 4500 نفر از ســوی 
امدادگران اين جمعيــت از ابتدای مردادماه تا روز 

گذشته خبر داد.
اشکان موسوی با اشاره به اهم عمليات های امداد و 
نجات از ابتدا تا دوازدهم شــهريورماه امسال گفت: 
طی اين 12 روز در مجموع 806 ماموريت از سوی 
جمعيــت هالل احمر در حوادث و ســوانح مختلف 
بــه اجرا درآمــده كه در اين ماموريــت ها به چهار 
هزار و 586 نفر امدادرســانی شده است. وی افزود: 
امدادگران جمعيت هالل احمر همچنين در اين بازه 
زمانی 596 نفر را از خطر حوادث نجات داده به 518 
نفر خدمات درمانی ســرپايی ارائه داده اند. طی اين 
مدت 395 مصــدوم را نيز برای درمان تخصصی به 
مراكز درمانی منتقل كرده اند. بر اساس اعالم پايگاه 
اطالع رسانی جمعيت هالل احمر، موسوی ادامه داد: 
در 12 روز گذشته 78 عمليات تخصصی رهاسازی 
مصدوم در جاده های كشور توســط نيروهای ويژه 
هالل احمر انجام شــده كه در ايــن عمليات های 
رهاسازی، 146 مصدوم سوانح ترافيکی نجات داده 
شــدند. وی تصريح كرد: نيروهــای امدادی هالل 
احمر در تمامی ساعات شــبانه روز درحال خدمت 
رسانی به شــهروندان در تمامی عرصه ها هستند و 
برای امدادرســانی بهتر به زائران در مراســم پياده 
روی اربعين تمامی نيروهــای هالل احمر به آماده 
باش كامل درآمده و در ايســتگاه های ثابت و موقت 

جمعيت هالل احمر مستقر شده اند.

 تشریح جزئیات دستگیری قاتالن 
دکتر محفوظی توسط سردار رحیمی

ســردار حســين رحيمی رئيس پليس پايتخت از 
دســتگيری ســه نفر كه در قتــل دكتر محفوظی 

معاونت و مشاركت داشتند خبر داد.
ســردار رحيمی در جزئيات اين خبر بيان داشت: 
در 30 مــرداد ماه ســال جاری دكتــر محفوظی 
كه در محله ســعادت آباد به قتل رســيد بالفاصله 
دســتگيری عامل يا عامالن اين حادثه در دستور 
كار كاراگاهــان زبده پليس آگاهــی پايتخت قرار 
گرفت. وی با اشاره به دســتگيری سه نفر در اين 
زمينه، بيان داشــت: دو نفر عامل اصلی اين حادثه 
در شهرستان تهران و مالرد و همچنين ضارب كه 
در يکی از استان های غربی كشور متواری و مخفی 
شــده بود شناسايی و دستگير شدند. رئيس پليس 
پايتخت عنوان داشت در بررسی صورت گرفته دو 
نفر از افراد دستگير شــده كه ضارب را برای قتل 
دكتر محفوظی اجير كرده بودند علت و انگيزه خود 

را اختالفات مالی با مقتول عنوان داشتند.

اخبـــــار

شهردار تهران پس از نشســتن بر مسند شهرداری پايتخت ساخت ساالنه 180 
هزار واحد مســکونی را در دستور كار خود قرار داد و پيش بينی ميشود تا پايان 

سال بيش از 100 هزار واحد مسکونی جواز شود.
اوضاع مســکن بحرانی اســت؛ تازه ترين گزارش مركز آمار ايــران از عبور بهای 
ميانگيــن خانه در پايتخت از متری 42 ميليون و 800 هزار تومان در ماه مرداد 
خبر می داد؛ اعداد و ارقامی كه رســماً برای بسياری از شهروندان نجومی است و 
خانه داری را عماًل به آرزويی محال بدل كرده است ولی ريشه قيمت های فضايی 
در بازار مسکن تهران را در كجا بايد جست وجو كرد؟ برنامه مديريت شهری برای 

تسهيل خانه دار كردن مردم چيست؟.

بازار مسکن در پایتخت چگونه بحرانی شد؟
مهم ترين بازيگران مسکن پايتخت دولت و شهرداری تهران هستند. دولت به عنوان 
سياست گذار كالن؛ و شهرداری مرجع صدور پروانه. فرمان سياست گذاری صنعت 
ســاختمان مملکت در دوران روحانی حدود 6 ســال در اختيار َمردی بود كه به 
خانه نساختن افتخار می كرد! عباس آخوندی كه در جلسه توديعش 19 آبان 97 
صراحتــاً می گفت: افتخار می كنم در 62 ماه خدمت يك واحد مســکونی افتتاح 
نکردم! از سوی ديگر مديريت انقباضی اصالح طلبان در شهرداری تهران عماًل در 
تقابل با رونق ساخت وســاز در پايتخت رقم خورد آنقدر كه بسياری از سازندگان 
حرفه ای ترجيح دادند ســرمايه های خود را از اين صنعت خارج و به سمت وسوی 
ديگــری حركت كنند. همين اتفاقات موجبات ركود ســنگين را در طرف عرضه 
به وجود آورد در مقابل تقاضای روزافزونی كه در بازار شکل می گرفت، هيچ پاسخ 

مناسبی وجود نداشت.
همين ترك فعل ها موجبات انفجار بازار مسکن در پايتخت را فراهم آورد. گزارش 
مركز آمار نشــان می دهد در سال 92 آخرين ســال دولت احمدی نژاد در شهر 
تهــران فقط بالغ بر 21346 پروانه صادر شــده كه از اين مقدار 99.5 درصد آن 
برای احداث ساختمان جديد و مابقی برای افزايش بنا بوده است. همين گزارش 
تعداد واحدهای ســاختمانی جواز شــده در سال 92 را در شهر تهران 177680 

واحد عنوان می كند.

برنامه شهرداری برای نجات بازار مسکن
مرور اين گزارش اما برای ســال 1400 عمق فاجعه را روشن می كند. در گزارش 
مركز آمار برای ســال 1400، تعداد پروانه های ســاختمانی صادرشــده در شهر 

تهــران تنها 5 هزار و 683 عنــوان می كند. يعنی فقط 44 هــزار و 549 واحد 
مسکونی! مجموع مســاحت زيربنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از 
سوی شهرداری تهران نيز در سال 1400 بالغ بر 8 ميليون و 678 هزار متر مربع 

بوده كه نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد كاهش داشته است.
بيش از 400 درصد كاهش! پيش بينی انفجار در بازار مســکن اصاًل كار دشواری 
نيست؛ به گواهی آمار و ارقام قيمت ميانگين هر مترمربع واحد مسکونی در شهر 
تهران در ســال های مديريت اصالح طلبان بيش از 700 درصد رشد كرده است! 
يعنی بهای ســاختمان كه زمانی در تيرمــاه 92 در پايتخت متری 3.7 ميليون 
تومان بود، بيش از متری 30 ميليون تومان افزايش يافت. البته كه دود اين حجم 

از بی كفايتی تنها به چشمان مردم رفت.

هدف گذاری برای احداث ۱۸۰ هزار واحد
دوران بی عملی به پايان رســيد. شهردار جديد تهران اعالم كرد هم صدا با دولت 
برای نجات بازار مســکن اقدام جهادی خواهد كرد؛ عليرضا زاكانی در واپســين 
روزهای سال گذشته، هدف گذاری شهرداری تهران برای احداث 180 هزار واحد 
مســکونی در شهر اعالم كرد اين در حالی است كه مستنداً به گزارش مركز آمار 
در سال گذشته تنها 44 هزار واحد ساخته شده بود. يعنی بيش از 4 برابر رشد!.

قرارگاه جهادی مسکن متشکل از شهرداران مناطق و مديران معاونت معماری و 
شهرسازی در راستای تسهيل فرآيندها و هدف گذاری و برنامه ريزی برای احداث 
پروژه های بزرگ مقياس با تمركز بر مناطق نسبتاً محروم پايتخت تأسيس شده و 

اين قرارگاه تاكنون بيش از 70 مصوبه داشته است
برای اين منظور شــهردار جديــد پايتخت قرارگاه تازه ای احــداث كرد؛ قرارگاه 
جهادی مســکن قرارگاهی كه متشــکل از شــهرداران مناطق 22 گانه تهران و 
مديران معاونت معماری و شهرسازی در راستای تسهيل فرآيندها و هدف گذاری 
و برنامه ريزی بــرای احداث پروژه های بزرگ مقياس با تمركز بر مناطق نســبتاً 
محروم پايتخت تأســيس شــده بود اين قرارگاه تاكنون بيش از 70 مصوبه برای 

تسهيل روند خانه سازی در پايتخت داشته است.
كارشناسان حوزه صنعت ساختمان معتقدند تنها راه كار اصولی تعديل قيمت در 
بازار، تقويت طرف عرضه اســت در واقع هرچه واحدهای نوساز بيشتری با قيمت 
مناسب و متراژهای موردتقاضا، بيشتر شود، می توان به تعديل يا دست كم كنترل 

قيمت ها در بازار اميد بست.
هم چنين شــهردار جديد در راســتای ايده ای كه برای مديريت پايتخت مطرح 

كرده بود، به امضای تفاهم نامه با دستگاه های مختلف رو آورد مديريت مشاركتی 
احتماالً مهم ترين ايده عليرضا زاكانی اســت. برای نجات بازار مسکن وی معتقد 
بــود چاره ای جز هم افزايی و تعامل با دســتگاه های مختلف وجود ندارد. يکی از 
مهم ترين تفاهم نامه ها، تفاهمی بود كه اواخر ســال گذشته با رستم قاسمی وزير 

مسکن امضا كرد.
در راستای اين تفاهم نامه قرار شد دست كم 130 هزار واحد جديد در شهر تهران 
در سال جاری بتوانند از امکانات قانون جهش توليد مسکن استفاده كنند. قانونی 
كه تسهيالتی تا سقف 450 ميليون تومانی به ازای هر واحد در اختيار متقاضيان 
و ســازندگان قرار می داد. بخشی از اين وام با سود يارانه ای از جانب دولت تعلق 
می گرفت. طبيعتاً چنين مشــوق هايی برای بازگشت سرمايه ها به بازار مسکن و 

رونق صنعت ساخت، ضروری است.

۶ ماه گذشت؛ چقدر از وعده زاکانی محقق شد؟
عالوه بر وزارت خانه، شــهرداری تهران با كانون انبوه سازان تهرانی و بنياد مسکن 
انقالب اســالمی نيز تفاهم نامه امضا كرد. در تازه تريــن اقدام نيز كلنگ احداث 
بيش از 5000 واحد مســکونی در نفرآباد تهران منطقه 20 به زمين زده شــد. 
ســاختمان هايی كه بناست با مشاركت شــهرداری تهران و به همت شركت های 
زيرمجموعه بنياد مسکن انقالب اسالمی تکميل و در اختيار مردم شريف جنوب 

پايتخت قرار خواهد گرفت.
بررسی ها نشــان می دهد تا اين لحظه احداث بالغ بر 50 هزار واحد مسکونی در 
تهران تعيين تکليف شده است. اين واحدها هم اكنون يا در مراحل مختلف صدور 
پروانه دســتور نقشه، كميســيون ماده 5، صدور فيش عوارض و... قرار داشته، يا 
جواز شــده و عمليات عمرانی آنها آغاز شــده اســت بهرحال عملکرد شهرداری 
زاكانی تا همين لحظه بهتر از عملکرد سال گذشته يعنی 44 هزار واحد بر اساس 

گزارش مركز آمار بوده است.
گزارش مهر در پايان نوشــته؛اگرچه اميد می رود در نيمه دوم ســال با شــتاب 
گرفتن روند صدور پروانه، ســاختمان های بيشتری تعيين تکليف شوند، اما اگر 
حتی همين دســت فرمان شش ماهه نخست امســال اگر ادامه داشته باشد، در 
بدترين حالت می توان به جواز شدن باالی 100 هزار واحد مسکونی تا پايان سال 
اميد داشــت. واحدهايی كه با سياست گذاری شهرداری تهران عمدتاً در مناطق 
جنوبی پايتخت و كوچك متراژ برای تعبيه پاسخ مناسب به نياز شهروندان تهرانی 

و تعديل بازار خواهد بود.

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي 
نوبت اول )01-27(

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

ت دوم
نوب

* موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزي در نظر دارد، عملیات ACVG و PCM خطوط توزیع فلزی و رفع عیب - بررسی مقاومت نشتی جریان اتصال عایقی و تعداد 6000 عدد 
علمک واقع در سطح منطقه فوتبال، اوحدی و سبحانی شهرستان اراک  را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرح مختصر پروژه: )عملیات ACVG و PCM خطوط توزیع فلزی و رفع عیب به متراژ110000 متر و بررسی مقاومت نشتی جریان 6000 علمک و ..... (
2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزي 

3- میزان و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  2.991.768.000   ریال خواهد بود.
4- در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابي كیفي و گشایش پیشنهادها: 
- محل دریافت اسناد ارزیابي كیفي: محل دریافت اسناد، سامانه »ستاد« www.setadiran.ir مـی باشد.

- مهلت تحویل اسناد ارزیابي كیفي: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 1401/06/22 از طریق سامانه »ستاد« www.setadiran.ir می باشد.
- زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابي كیفي، مناقصه گراني كه حائز حداقل امتیاز ارزیابي كیفي شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شركت می نمایند.

- رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
- زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر مي گردد.

6- مبلغ برآوردي و پیشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 59.835.340.463 ریال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال 1401 مي باشد.
7- پیمانكاران بایستي داراي گواهینامه ایمني از اداره كار، گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، كد اقتصادي، كد كاربري پایگاه ملي مناقصات و دارای گواهی امضای الكترونیكی در 

سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رساني WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهاي 4-32412081 -086 امور قراردادهاي شركت گاز استان 

مركزي تماس حاصل فرمایند.     تلفكس: 086-32776660                                          
شناسه آگهی 1371466        نوبت اول 1401/6/12 ، نوبت دوم 1401/6/13

كد پایگاه ملي:       53126083   

   )) آگهي فراخوان مناقصه عمومي - فشرده ((    )   تجدید مناقصه (                  
     )) یك مرحله اي -  نوبت اول  ((   

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

ت اول
نوب

1-مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد اقتصادی 411331678477 
به نشانی : استان خوزستان -شهرستان اهواز - حد فاصل سه راه تپه و پل برومی - روبروي شهرک صنعتي شماره 4 ) شهرک صنعتی  شهيد سليمانی (  _ تدارکات و عمليات کاال شرکت گاز استان خوزستان 

-  واحد تدارکات - اتاق 201 - تلفن : 06134199958
2- موضوع فراخوان : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) فشرده (  خرید چراغ خیابانی و  پروژکتور ضد انفجار LED    مربوط به تقاضای شماره 3059800176-3059800200  از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی 

دولت به شماره فراخوان   2001093377000131
3-  نوع تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فيش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی 
شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خرید قبل 

از سر رسيد ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسليم گردد.   
4-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابي کيفي مناقصه گران :  حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم     

5- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسي مدارک و اسناد ارزیابي کيفي تکميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد مناقصه بين شرکتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
6- تامين کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران ميبایست الزامًا از توليد کنندگان موجود در وندورليست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.

7-  نامه آخرین تغييرات آن شرکت بهمراه اعالم آمادگي وذکر شناسه ملي حقوقي وارائه کد پستي و تلفن تماس الزامي است . 
8- ارائه مدارک و فرم هاي استعالم ارزیابي تکميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

9- مناقصه گزار مختار است در مرحله اول با 2 پاکت »ج« و درمرحله دوم با تنها 1 پاکت »ج« نسبت به گشایش پاکات اقدام نماید .     
10- خرید اسناد:   متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غير قابل استرداد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 
بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق  سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنی WWW.setadiran.ir   مراجعه 

و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
11- فيش  /  رسيد پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پيشنهاد ) ردیف 3 آگهی ( به همراه پاکت الف  به دبيرخانه کميسيون مناقصات شرکت تحویل گردد.

12- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

13- سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  41934-021     دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

                                         شناسه آگهی 1371768              نوبت اول 1401/6/13 ، نوبت دوم 1401/6/14

آگهی فراخوان مزایده عمومی
 شماره هاي  701- 1401 / 702 – 1401 / 703 - 1401

فروش سه قلم كاالي اسقاط موجود در انبار مركزي منطقه 7 عملیات انتقال گاز

منطقه هفت عملیات انتقال گاز

منطقه هفت عملیات انتقال گاز در نظر دارد مزایده سه قلم کاالي اسقاط را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به / آدرس www.setadiran.IR  برگزار نماید . 

کلیه مراحل برگزاری مزایده ) دریافت اسناد مزایده ، ارائه پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکت ها ( بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( انجام خواهد گرفت .

1- نام و نشانی مزایده گزار: منطقه هفت عملیات انتقال گاز - همدان، خیابان سعیدیه )سعیدیه جنوبي(، جنب اداره ثبت اسناد و امالك ، ساختمان شهید تندگویان، منطقه 
هفت عملیات انتقال گاز.

2- نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   می باشد.
 3- مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل پنج درصد قیمت پایه ، به شماره شباي IR 240100004101090571214320 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران بنام 

تنخواه گردان منطقه هفت عملیات انتقال گاز واریز گردد .
4- اطالعات تماس مزایده گزار: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفن های 38412669- 081 و 38412667 - 081 و یا از 

طریق نمابر 38200494 تماس حاصل نمایند. 
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده : ساعت 8 صبح تاریخ 1401/06/14  تا ساعت 14 تاریخ 1401/06/19 صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به 

آدرس www.setadiran.IR  می باشد .
6- زمان بازدید از کاالی موضوع مزایده: ساعت 8 صبح تاریخ 1401/06/14  لغایت ساعت 15 تاریخ 1401/06/21

7- زمان ارائه پیشنهادها: از ساعت 8 صبح تاریخ 1401/06/14 لغایت ساعت 16 تاریخ 1401/06/29 صرفًا توسط مزایده گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.IR بارگذاری گردد.

8- گشایش پیشنهادها : پاکات پیشنهاد قیمت روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/30 ساعت 10 صبح به نشانی همدان، خیابان سعیدیه )سعیدیه جنوبي(، جنب اداره ثبت اسناد 
و امالك ، ساختمان شهید تندگویان، منطقه هفت عملیات انتقال گاز بازگشایی خواهند شد . 

م الف 917         شناسه آگهی 1374535

شماره فراخوان مزایدهمقدارواحدشرح کاال ردیف

600001001091509000001کیلوگرمآهن آالت درجه یک1

1401001091509000002حلقهالستیک اسقاط خودرو در سایزهاي مختلف2

1001091509000003  5000کیلوگرمفیلم رادیوگرافي3

فرادید

جنــگ اوکرایــن در حالی وارد 
دهمین روز شده است که غرب 
کــه پیش از این از طوالنی بودن 
جنــگ گفتــه بــوده، همچنان 
علیه  تهدیــدات  بزرگنمایی   بــا 
و  اوکراین  هســته ای  تاسیسات 
نیز اعزام 16 هزار مزدور به بهانه 
با  مقابله  برای  داوطلب  نیروهای 

روسیه، به آتش جنگ می دمد. 
این روزهــا اوکراین بــه میدان 
آشکارتر شــدن ماهیت چندگانه 
و غیــر منطقــی غــرب مبدل 
شده اســت اروپا و آمریکا که با 

تهدیدات نظامی و اقتصادی روســیه را به مرحلــه جنگ با اوکراین وارد 
ســاختند اکنون برآنند تا بــرای اهداف خویش به طوالنی ســازی این 
جنــگ بپردازند و در ایــن میان برای آنها جان مــردم و ویرانی اوکراین 
هیچ اهمیتی ندارد و با فضای ســازی رســانه ای و ارســال تســلیحات 
 و مانع تراشــی بر ســر مذاکره میان کی یف و مســکو به تشدید بحران 

دامن می زنند. 
بخشــی از این رویکرد در قالب اعزام مــزدور به اوکراین صورت می گیرد 
چنانکه پیش از این نیز با اعزام تروریســت ها به سوریه و عراق این طرح 
را اجــرا کرده بودند. در این چارچوب  زلنســکی رئیس جمهور اوکراین 
گفت:اوکراین به داوطلبان خارجی خوش آمد می گوید. اولین گروه از 16 

هزار نفری که اعالم آمادگی کرده اند، به اوکراین آمدند.
بعددیگر بازی تبلیغاتی غرب را ادعاهای هســته ای تشــکیل می دهد. در 
این راســتا نیز وزیر امور خارجه اوکراین بامداد جمعه مدعی شد نیروگاه 
هســته ای شهر زاپروژیا در جریان حمله روسیه مورد اصابت قرار گرفته و 
دچار آتش سوزی شــده است. ساعتی بعد مقام های اوکراین اعالم کردند 
که ایمنی در این نیروگاه برقرار شــده اســت. پس از این ادعا غربی ها با 
عنوان مقابله با تهدیدات هســته ای روسیه بر تشدید فشارها بر این کشور 
تاکید کردند. در همین حال کشــته ســازی از نیروهای روسی بعد دیگر 
این جنگ رسانه ای اســت چنانکه زلنسکی ادعای کشته شدن 10 هزار 

نیروی روس را مطرح کرد. 
جالب توجه آنکه در ادامه افشای جنگ رسانه ای غرب، خبرگزاری فرانسه 
گــزارش داد، تصویری که از ســقوط یک جنگنده روس در رســانه ها و 
شبکه های اجتماعی منتشر شده مربوط به اوکراین نیست و قدیمی است.
به گفته این عکاس، عکس مربوط به سقوط یک جنگنده روسی در طول 
یــک نمایش هوایی در انگلیس در ســال 1993 اســت. خبر دیگر آنکه 
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد احتمال قطع واردات گاز 
اتحادیه اروپا از روســیه، مدعی شد: »ما همه چیز را در نظر می گیریم.« 
خبر دیگر آنکه در ادامه جذب مزدور ســفیر اوکراین در فلسطین اشغالی 
می گوید که شــماری از عناصر اســرائیلی برای جنگ علیه روســیه به 
اوکرایــن رفته اند.در این میان پوتین رئیس جمهور روســیه ضمن انتقاد 

»قوم گرایان«  مانع تراشی های  از 
اوکراینی گفت، روسیه و اوکراین 
یک ملت هســتند.از سوی دیگر 
به دنبــال اظهارات »لیندســی 
آمریکایــی  ســناتور  گراهــام« 
پوتین  والدیمیــر  تــرور  درباره 
روسیه، سفارت  رئیس جمهوری 
مسکو در واشنگتن شدیدا به آن 
واکنش نشان داد و این اظهارات 
را محکــوم کرد. وزیــر خارجه 
روســیه نیز می گوید کشــورش 
لیســتی از ســالح هایی را کــه 
باشد  نباید داشته  اوکراین هرگز 

و هیچوقت در این کشور نباید تولید شود، می خواهد.
وزارت امور خارجه چین نیز اعالم کرد واشــنگتن در حالی به پکن اتهام 
می زنــد که خود از مســئولیتی که در بحران اوکراین دارد شــانه خالی 
می کنــد.در این میــان در ادامه جنگ رســانه ای، روزنامــه تایمز لندن 
مدعی شــد که رئیس جمهور اوکراین تا کنون از ســه طرح ترور توسط 
عوامل روسی و چچنی جان ســالم به در برده است. مقامات و مسئوالن 
جمهوری چک نیز اعالم کردند کســانی که می خواهند از این کشور به 
 اوکراین بروند و با نیروهای روســی بجنگند با هیچ مانع و مجازاتی مواجه 

نخواهند شد. 
در این میان در اقدامی تبلیغاتی دبیر کل ناتو تاکید کرد که این سازمان 
طــرف درگیری در اوکراین نیســت و قصد رویارویی با روســیه را ندارد.

ســازمان ملل اعالم کرد که دست کم یک میلیون نفر در مدت یک هفته 
پس از حمله روسیه به اوکراین فرار کرده اند و یک مقام رسمی هشدار داد 
که "با چنین ســرعتی" این روند مهاجرت می تواند به "بزرگترین بحران 

پناهجویان در قرن حاضر" تبدیل شود. 
از ســوی دیگر نماینده ســوریه در ژنو تاکید کرد، هدف غرب از ارســال 
ســالح کشــنده و موشــک به اوکراین و اقدامات یکجانبه علیه روسیه 
تشــدید بحران و اعمال فشــار بر مسکو اســت.رئیس جمهور آمریکا نیز 
پنجشنبه نشستی را با سران کشورهای عضو "گفت وگوهای چهارجانبه 
امنیتی" موســوم به "کوآد" که شــامل ایاالت متحده، ژاپن، استرالیا و 
هند است، درباره تحوالت اوکراین برگزار کرد. جالب توجه آنکه تعدادی 
از لبنانی ها به همراه اتباع روســی در این کشــور بــه منظور حمایت از 
عملیات نظامی روســیه علیه " نازی ها و ناسیونالیســت ها "در اوکراین، 
در مقابل ســفارت مسکو در بیروت تحصن کردند. همچنین وزیر خارجه 
دولت نجات ملی یمن وابســته به جنبش انصــاراهلل اعالم کرد، اوکراین 
در حال حاضر از ســوی ناتو برای خدمت به آمریکایی ها و انگلیســی ها 
اســتفاده می شــود.در این میان در یک سوء استفاده آشــکار از بحران 
اوکرایــن دادگاه مرکــزی قدس اشــغالی در حکمی مشــروط مالکیت 
 دولت روســیه بر زمین کلیســای »الکساندر نوســکی« در محله قدیمی 

قدس را لغو کرد.
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 امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی

با همتای ایرلندی مطرح کرد

راهکار حل ریشه ای 
بحران اوکراین

امیرعبداللهیــان در گفتگــوی تلفنی همتای 
ایرلنــدی گفت کــه جنگ راه حــل بحران 
اوکراین و هیچ بحران دیگری نیســت و یادآور 
شــد: البته نباید از ریشــه بحــران و اقدامات 
 ناتو برای گســترش نظامی گــری در منطقه 

غافل بود.

»سایمون کاوونی« وزیر امور خارجه ایرلند در 
گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجت جمهوری اســالمی ایران درباره 
مناسبات دوجانبه، مســائل منطقه ای و بین 
المللی از جمله بحران اوکراین و مذاکرات وین 

بحث و تبادل نظر کرد.
امیرعبداللهیــان در بخــش دیگــری از این 
گفت وگو خاطرنشان کرد: جنگ راه حل بحران 
اوکراین و هیچ بحران دیگری نیســت. البته از 
ریشــه بحران و اقدامات ناتو برای گســترش 
نظامی گری در منطقه به هیچ وجه نباید غافل 
بود. الزم به ذکر اســت در ادامه حمایت های 
کنسولی از ایرانیان مقیم اوکراین که در جنگ 

آواره شده اند.
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کی یف 
دیروز از نقطه مرزی »ماگیلوف پادولسکی« در 
جنوب غربی اوکراین در نزدیکی مرز مولداوی 
بازدیــد و در گفتگــو با جمعــی از هموطنان 
ایرانی، وضعیت خروج آنها را بررســی کرد.وی 
همچنین در مالقات با برخی مسؤوالن محلی، 
ضمن قدردانــی از نظم و روانی ترافیک حاکم 
بر مســیر، خواستار مساعدت و تسهیل هر چه 
بیشتر تردد اتباع ایرانی از این نقطه مرزی شد. 
نیز سخنگوی وزارت امور خارجه از برنامه ریزی 
برای برقراری پرواز به منظور بازگشت ایرانیان 

مقیم اوکراین خبر داد.

غرب همچنان در برابر پایان جنگ در اوکراین مانع تراشی می کند 

از هوچی گری هسته ای تا اعزام 16هزار مزدور

آگهــی موضوع ماده 3 و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل -دهستان لیتکوه

70-اصلی) قریه اسکومحله و کاسمده(
1922 فرعــی آقــای ابوالفضل شــیرامه در ششــدانگ یک قطعــه زمین با 
ســاختمان احداثی به مســاحت 394.43  مترمربع ، خریداری شده بالواسطه از 
مازیــار خاکپور ، لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشــار نوبت اول 1400.11.30 نوبت دوم 1400.12.14  شناســه 

آگهی: 1279225
فیض اله ذبیحی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های 
فاقد سندرسمی 

برابرمــاده 3وماده 13 ایین نامه قانون تعییــن تکلیف برابراراء صادره هیئت 
موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقردرواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای/خانم شرکت تولیدی 
اردطلوع فجرهاشــمی بشماره شناســنامه 4بشــماره 10700046987  متقاضی 
کالســه پرونده 1400114412480000136 در9ســهم از60 سهم  ششدانگ  
عرصــه که بابت ششــدانگ اعیانــی یکباب ســاختمان به انضمام 42 ســهم از60 
سهمششــدانگ عرصه به پالک 17 فرعی از83 اصلی بخش 3 بنام متقاضی ســند 
صادر شــده اســت بمســاحت 12668.69 مترمربع ازپالک 17 فرعی از83 اصلی 
واقع دراراضی امیر اباد بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2گرگان طبق رای صادره حکایت 
از تصرفــات متقاضی دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 
پانزده روزاگهی میشــوداز این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود را با ذکرشــماره پرونده به این اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرچع ثبتی،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم وگواهی تقدیم  دادخواست را به این اداره ارایه نماید 
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/27

تاریخ انتشار نوبت   1400/12/14
حجت اهلل تجری

رییس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دوگرگان

اجراییه
شــماره پرونــده:1/97/358 محکــوم لــه : نورمحمــد محمودجانلــو  فرزنــد 
کاظمعلــی -گلوگاه شــرکت تعاونی آجر ماشــینی محکوم علیه:فریــاد صیدی فرزند 
فرامــرز -مجهــول المــکان بــه موجــب رأی شــماره 585-97/9/26 شــعبه اول 
شــورای حل اختالف گلــوگاه که قطعیت یافتــه ، محکوم علیه محکوم اســت به :1-
مبلغ 25.000.000 ریال )بیســت و پنج میلیون ریال(بابت اصل خواســته2-مبلغ 
395.000 ریــال بابــت هزینه دادرســی 3-خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ صدور 
گواهی عدم پرداخت مورخ 97/7/15 لغایت اجرای حکم هم چنین نیم عشر دولتی 
که در اجرای احکام مدنی محاســبه می گردد.به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایی 
مــاده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگــی  محکوم علیه 
مکلف اســت : پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یــا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر 
این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شد.م/الف                
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه

آگهی مفقودی
برگ ســبز و کارت ماشــین کامیونت ون زامیاد تیــپ 2800cc-Z28ND مدل 
1399 رنــگ آبــی شــماره موتــور A4D28CRZ×80147927× شــماره شاســی 
NAZDL104TL0552694 بــه نام نعمــت احمدزاده صفاری مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************

برگ ســبز خــودرو پــادرا پالس انژکتــوری PE6V شــماربه پــالک ایران40-
 NAZPF104PM0651008 شماره شاسی M24872819M 259م34 شماره موتور
مدل 1400 رنگ ســفید به نام ایمان نعمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. ساری
********************************************************************

اینجانــب حســین جنــت برجــی مالــک ســواری پــژو405 بــه شــماره موتــور 
12490224027 شــماره شاســی NAAM01CA7CE217739 بــه علت فقدان 
اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام 
چنانچــه هرکس ادعایی درمورد خــودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان 
شهر ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.ساری
********************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی وانت نیسان مدل 1369 شــماره شاسی 904761 
شــماره موتور 003987 شــماره انتظامی ایران63-647ق78 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی، ماشــین وانت _وانت سیســتم پیکان  تیپ 1600 
OHVمدل 1390 به رنگ سفید شیری روغنی به شماره موتور 11490100197و 
شــماره شاسی NAAA46AA8CG326089 و شماره پالک 56د436ایران 28  به 

نام محمد رحمتی فر مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

برگ ســبز ماشین وانت سیســتم پیکان تیپ  OHV _1600  به شماره موتور 
11487061580و شــماره شاســی NAAA46AA19G052436  وشــماره پالک 
43د887ایران 28  به رنگ ســفید روغنــی مدل 1387 به نام علی احمدوند مفود 

شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

برگ ســبز ماشین ســواری هاچ بک تیپ 111se  به رنگ سفید سیستم  سایپا 
مدل 1397 به شــماره موتورM13 / 6073052 و شــماره بدنه 1323 و  شــماره 
شاســی  nas431100j1015232و شــماره پــالک 71د 122ایران 28 بــه نام الهه 

عبدالملکی مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز کامیونت باری فلزی آمیکو M5.2 مدل 1388شماره 
شاســی  شــماره   01621015 موتــور  شــماره  32-142ع31  ایــران  پــالک 
NA2D2JKD48A000442 عبــاس حســین پــور مفقود گردیــده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.)نوبت اول(

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه پول  پالک 
30 اصلــی بخش 2  ییالقــی 368 فرعی آقا/ خانم طه بابائی گیالکجانی فرزند 
اســماعیل نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
206.93  مترمربــع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  اســماعیل بابائی 
گیالکجانــی، لذا بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .    تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1279407
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه کدیر   پالک 
15  اصلــی بخــش 5   ییالقی 158 فرعی آقا/ خانم حســن گروســیان فرزند 
ســیف اله نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
336.45   مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  سیف اله گروسیان 
، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصاق در محــل تا 2 ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .     تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1279320
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیــان واقع درقریه 
چلندر   پالک 9   اصلی بخش 3   قشالقی 261 فرعی آقا/ خانم سهراب پاشا 
چلندری فرزند عباس  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت 585    مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  عبدالعلی 
قلــی تبار ، لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .    تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1277609
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه حمزده علیا   
پالک 7  اصلی بخش 3 قشــالقی 340 فرعی آقا/ خانم فرح ســیاهکار فرزند 
میزبان نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 200   
مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  احسان نوری کجوریان ، لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها 
،  رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رســید اخــذ نمایند. معترض باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر 
ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود،مراتــب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان 
به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 
نماید .   شناســه آگهی: 1278569  تاریخ انتشــار نوبت اول 1400.11.30 

نوبت دوم 1400.12.14  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

 جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان 
با شماره 02123540 تماس بگیرید 

گزارش

مدیــر کل آژانس امروز در حالی وارد تهران می شــود که همزمان غرب 
تالش دارد تا چنان وانمود ســازد که مذاکرات وین در مرحله نهایی قرار 
دارد حال آنکه وزیر خارجه در گفت و گو با مســئول سیاســت خارجی 
تاکید کرده است که رعایت خطوط قرمز ایران تنها راه به نتیجه رسیدن 

مذاگرات است.
مذاکــرات میان ایران و گروه 1+4 در وین در حالی در جریان اســت که 
همزمان مذاکراتی میان تهران و آژانس بر سر مسائل ادعایی آژانس نیز در 
جریان اســت و تهران در راستای نشان دادن حسن نیت خویش پذیرنده 
ســفر مدیر کل آژانس به تهران شده است. یک منبع مطلع ضمن اعالم 
سفر رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در 
روز شــنبه گفت که گروسی در این سفر ضمن مالقات با مقامات ذیربط 
درباره تداوم همکاری های فنی بیــن ایران و آژانس گفت وگو می کند.در 
همین زمینه نیز ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی سفر روز شنبه 
مدیرکل این نهــاد بین المللی به تهران را تایید کرد. ســفر مدیر کل به 
تهران در حالــی صورت می گیرد که همزمان مذاکــرات وین در جریان 
اســت و البته غربی ها همچنان برخی رویکردهای غیر سازنده گذشته را 
ادامه می دهند چنانکه بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه ای به روســای 
دو مجلس قانونگذار این کشــور، وضعیت اضطرار ملی در قبال جمهوری 
اسالمی ایران را تمدید کرد.بایدن در بیانیه ای اعالم کرد وضعیت اضطرار 
ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در 1۵ مارس 199۵ )۲4 اسفند 

13۷3( اعالم شد بعد از 1۵ مارس ۲0۲۲ نیز الزم االجرا است.
از ســوی دیگــر در ادامه هوچی گری های رســانه ای، وزیــر جنگ رژیم 
صهیونیستی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقویت ایران در حوزه هسته ای، 
مدعی شــد چه توافقی در وین حاصل شود چه نه، تل آویو به اقدام علیه 
تهران ادامه می دهد.در این میان شــاه سعودی و شاه بحرین در بیانیه ای 
مشــترک بر اهمیت همکاری و تعامل جدی و مؤثر با پرونده هســته ای 
و موشــکی ایران تأکید کردنــد.در این میان اما ســخنگوی وزارت امور 

خارجه جمهوری اســالمی ایران با بیان این کــه مذاکرات وین همچنان 
ادامه دارد، اعالم کرد: هیچکس نمی تواند بگوید که توافق انجام شــده، تا 
زمانی که همه مســائل مهم باقی مانده حل و فصل شــود.وی با ذکر این 
نکته که »اخبار خوب زودرس جایگزین توافق خوب نمی شــود«، یادآور 
شــد: هیچکس نمی تواند بگوید که توافق انجام شــده است، تا زمانی که 
همه مسائل مهم باقی مانده حل و فصل شود. تالش مضاعفی الزم است. 
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی مستقر در وین گفت، پس از 
گذشــت یازده ماه، مذاکرات وین اکنون رو به اتمام اســت. در این میان 
بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گوید پیش از سفر مدیر کل آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی به ایران با او گفت وگو کرده اســت. مذاکره کننده 
انگلیس در توییتی به زبان فارسی نوشت: »ما خیلی نزدیک به یک توافق 
هســتیم. همه طرف ها به طور ســازنده تحت رهبــری هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپــا مذاکره کرده اند _Enriquemora@ . اکنون باید چند 

قدم نهایی را برداریم.«
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ ســفید نوشــته همه طرف های 
حاضر در مذاکرات وین در تالش برای شفاف کردن مواضعشان در خصوص 
دشوارترین مسائل هســتند.انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات 
ویــن با تأیید کردن اینکه هنوز برخی مســائل باقی مانده اند که باید حل 
شوند گفت که موافقیت در این مذاکرات تضمین شده نیست. در این میان 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شکست فشار حداکثری در توئیتی 
نوشــت: اگر مذاکرات وین به توافق خوب منتهی نشــود، به طور قطع در 
آینده نه چندان دور، دولت فعلی آمریکا نیز به دلیل عدم استفاده به موقع 

از فرصت دیپلماسی، احساس شکست خواهد کرد.
در این میان امــا امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در تماس تلفنی بورل 
با بیان این که شــتاب و عجله طرف غربــی نمی تواند مانع رعایت خطوط 
قرمز ایران شــود، تصریح کرد: هر زمانی که طرف های غربی خطوط قرمز 

باقیمانده و اعالم شده ما را بپذیرند آماده حضور در وین هستم.

رایزنی  مدیر کل آژانس همزمان با ادعای نزدیک بودن توافق در وین 

بر سر عقل آمدن غرب یا تکرار جنجال رسانه ای؟


