
افسوس برای فیلم های ماندگاری که 
امین تارخ می توانست بسازد و نشد

انجمن تهیه کنندگان مســتقل ســینمای ایران با 
تسلیت برای درگذشــت امین تارخ تاکید کرد که 
نقــش این هنرمند در تربیت بازیگر در ســینمای 

ایران غیرقابل انکار است.
انجمن تهیه کنندگان مســتقل سینمای ایران در 
پی درگذشــت امین تارخ، متنی را به این شــرح 
منتشر کرده است: »فقدان امین تارخ از چهره های 
ایران، باورنکردنی، تلخ،  ماندگار بازیگری سینمای 
سخت و دشــوار اســت. این هنرمند برجسته  که 
از اعضای تهیه کنندگان مســتقل سینمای ایران 
بود، همواره همراه و همدل ســینماگران بود. تارخ 
گوهری از مفاخر بازیگری ســینمای ایران بود که 
شــاه نقش های زیادی در گنجینه سینمای ایران 
از خود به جای گذاشــت؛ استادی قابل و مدرسی 
سخت کوش که شاگردانش از ستاره های بازیگری 
ســینمای ایرانند و نقش او در تربیــت بازیگر در 
سینمای ایران غیر قابل انکار. حضور پرتالش تارخ 
در فعالیت های صنفی همــواره اثرگذار، مغتنم و 
مایه مباهات سینماگران بود و ورود تارخ به عرصه 
تهیه کنندگی امیــدی بود برای تولیــد فیلم های 
ماندگار که متاسفانه اجل این فرصت را از سینمای 

ایران دریغ کرد.
انجمــن تهیه کنندگان مســتقل ســینمای ایران 
درگذشت تارخ را به خانواده محترم تارخ و جامعه 

محترم سینما تسلیت می گوید.«

موزه ها آخر هفته رایگان شد
بازدید از موزه های سراســر کشور در دو روز پایان 
این هفته، به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری 

در ایران، رایگان شد.
روابط عمومی وزارت میراث  فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اعالم کــرد: »با دســتور معاون 
میراث فرهنگــی، به منظــور گرامیداشــت هفته 
گردشگری، اداره کل امور موزه های این وزارتخانه، 
دو روز متوالی پایان این هفته، پنجشــنبه هفتم و 
جمعه هشــتم مهرماه را بــرای بازدید از موزه های 
فعــال تحت پوشــش وزارت میــراث  فرهنگی در 

سراسر کشور رایگان کرد.«
موزه هــا در نیمه دوم ســال از ســاعت ۸ صبح تا 
۱۷ عصر بــاز خواهند بود. ۵ مهرمــاه برابر با ۲۷ 
سپتامبر روز جهانی گردشــگری نام گرفته که در 
 ایران هر سال یک هفته به این مناسبت اختصاص 

داده می شود.

اخبار گزارش

پس از ماجرای درگذشــت مرحومه مهسا امینی، موجی از 
حمالت رسانه ای از داخل و خارج به سوی جمهوری ایران 
روانه شــد و در این میان در داخل نیز برخی افراد شناخته 
شــده مانند بازیگران و فوتبالیســت ها همان سیاستی را 

دنبال کردند که دشمنان آن را دنبال می کنند.
در این میان برخی از افراد و اشــخاصی در کشــور وجود 
دارند که نظر مهالف با آشــوبگران و اغتشاشــگران دارند 
امــا آنها از گزند اهانت های آشــوبگران و فتنه انگیزان در 
امان نبودند و از ســوی این افراد تحت فشــار قرار گرفته 
و اهانت و ناسزا دیدند و شــنیدند که چرا با اغتشاشگران 
و آشــوبگران همراهی نکرده اند! طیف افراطی که همچون 
تفکــرات داعش عمل می کند حتی تحمل ســکوت برخی 
افراد و اشخاص را هم ندراد و خواهان موضع گیری همسو 
با خود است. چنین تفکری در صدد آن است تا حکومت را 
در ایران در دســت بگیرد در حالی که از بدیهی ترین روش 
دموکراســی پیروی نمی کند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر 
می دهد! در نوع رفتارهایی که از ســوی آشــوبگران دیده 
می شــود، نه منطق وجود دارد و نه عقل و به همین دلیل 
تحمل نظر مخالف نیز در آنها وجود ندارد. در همین زمینه 
جمعی از اهالی سینما، تلویزیون و موسیقی نسبت به آنچه 

که این روزها می گذرد واکنش نشان داده اند.

 زارعی: نگذاریم دشمنان
 از خارج کشور برایمان تصمیم بگیرند

کــوروش زارعی بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون و دبیر 
چهل و یکمین جشــنواره تئاتر فجر با واکنش به اتفاقات 
اخیر گفت: نباید به دشــمنان خارجی کشور اجازه داد تا 
بــرای ما تصمیم بگیرند، قطعاً خودمان با اتحاد و گفت وگو 
می توانیم مشــکالتمان را حل کنیم. این بازیگر گفت: این 
روزها اتفاقات ناگواری در کشور افتاده و خاطر ما را آزرده 
کرده است، همه ما از اتفاقی که برای دختر عزیزمان افتاده 
ناراحتیم و قطعاً فردی که مســبب این اتفاق بوده و کشور 
را به حاشــیه برده است باید پاســخگوی این اتفاق باشد، 
همــه منتظریم این اتفاق رخ دهــد و می دانیم که مراجع 

ذی صالح قانونی در حال پیگیری این موضوع هستند.
وی ادامه داد: به عنوان فرزنــد کوچک ایران از مردم عزیز 
ایران خواهشــمندم که نگذارید دشــمنان این مملکت و 
این کشــور از احساسات پاک و شــریف شما سوء استفاده 
کنند، نگذاریم که افرادی که آن ســوی مرزها هستند برای 
مــا تصمیم بگیرند، مــا قطعاً بهتر می توانیــم با گفت وگو 

مشکالت خود را برطرف و به مسائلمان رسیدگی کنیم.
زارعی عنوان کــرد: از ملت ایران خواهــش می کنم باهم 
متحد باشــیم و مثل همیشــه، دســت در دست یکدیگر 
خودمان مشکالتمان را حل کنیم و اجازه به آتش کشیدن 
پرچم کشورمان را ندهیم، افرادی که این اقدامات را انجام 

می دهند دشمن این ملت و این کشور هستند.

 محمد اصفهانی:
 روی آتش این روزها نفت نریزیم!

محمد اصفهانی، خواننده و آهنگســاز کشورمان نیز درباره 
اغتشاشات اخیر گفت: ســالم به آن ها که منتقد تردید یا 
تأخیر من در اظهار نظرنــد. علت نفت نریختن بنده روی 
آتش این روزها شــاید ســن و تجربه ام باشــد. وی افزود: 
می ترســم از خون جوانان، تجزیه ایران و نداشتن پاسخ به 
نســل های آینده. می دانم که اراده قوی برای تجزیه ایران 

وجود دارد. 
خواننده و آهنگســاز کشــورمان تأکید کــرد: باید خیلی 
هوشــمندانه مواظب هر دو سوی پشــت بام و سقوط های 
احتمالی باشــیم. متأســفم که مرحومه مهســا امینی را 

این گونه از دست دادیم.
اصفهانــی در پایان گفــت: جوانان عزیز، در کنار شــما و 
طرفدار شــما هستم! مطالبه کنید و خواسته هایتان را بلند 
بگویید و پیگیر باشید ولی با متر دقیق و آینده نگر عقل، نه 

با شالق بی کنترل احساس.

مهران رجبی دوقطبی سازی توسط بازیگران را 
محکوم کرد

مهــران رجبی در پــی اتفاقات اخیــر در پیامی در فضای 
مجازی نوشــت: اســتفاده از پایگاه اجتماعــی و ظرفیت 
رسانه ای بازیگران در جهت ساخت دوقطبی و ایجاد شکاف 
در جامعه حربه ای تکراری اســت، واکنش خشــونت آمیز 

برخی کاربران به این پیام قابل تأمل است.
وی در پیام خود نوشت: در این ایام که شغاالن و کفتاران 
برای ایران جانمان دندان تیز کرده اند سکوت جایز نیست. 
استفاده از پایگاه اجتماعی و ظرفیت رسانه ای بازیگران در 
جهت ســاخت دوقطبی و ایجاد شکاف در جامعه حربه ای 
تکراری اســت که بدخواهان این خاک سال ها به آن چنگ 

انداخته اند.جان ناقابلی دارم آن هم فدای ایران

 واکنش حمید هیراد به فشار 
برای موضع علیه نظام!

»حمیــد هیراد« خواننده کشــورمان نیــز در توئیت به از 
آنهایی که او را در فضای مجازی مورد فشار و آزار و اذیت 
برای واکنش نشــان دادن به اغتشاشــات اخیر قرار دادند، 

انتقاد کرد. هیراد در این توئیت نوشت: سالم...
روی حرفم با اون کســانی که با ربات یا پیجهای فِیک به 
من و دوستانم که خواننده و یا بازیگر و ورزشکار هستند و 
معلومــه از طرف کی حمله می کنند و دور از جون مردمم، 
هر چیزی که الیق خودشــون و خانواده شون هست رو به 

ما عنوان می دن...
من نه سلبریتی هستم و نه هیچ کسی، منم مثل تک تک 

مردمم هستم فقط شغلم فرق میکنه همین...
تویی که با پیج فِیک میای میگی در مورد کنسرت و هزار 
تــا چیز دیگه حرف میزنی حتــی نمیتونی درک کنی که 
چندتا انســان ازین راه خرج زن و بچه شون رو میدن و من 
خبر دارم که چند نفرشــون تو اوضاع بی پولی و کرونا که 
شــغل ما تعطیل شد، طالق گرفتن و زندگیشون نابود شد 
در حالی که همو دوست داشتن و منی که تو این همه سال 
با درد و بیماری و هزار بدبختی به اینجا رســیدم و مردمم 
منو کردن »حمید هیراد« تا حاال شده خم به ابرو بیارم...

من کی برای کنســرت و پول کار کــردم که  این دومین 
بارش باشه...من عاشق موســیقی هستم و زندگیمو براش 

دادم از بچگی.
تــو میدونــی ماهی پنجــاه میلیون پول قــرص و داروی 
منــو بدی که االن اینو میگی، این حرفمو کســایی که تو 
خانواده شون و نزدیکانشــون این بیماری رو دارن میدونن 
من چی میگم...خستم واقعا و تا االن هم الل شدم و چیزی 
نگفتم... اگر فکر میکنی این پیج بهت آرامش و حال خوب 

نمیده چرا میای...واقعا سواله؟!
به عشق شما نفس کشــیدم و همیشه امیدوار بودم چون 

شمارو دارم...
این حرفا درد و دالی همه ی هنرمندا و ورزشکاراست...

امیدوارم یه روزی ســر خاکم روت بشه بیای و اونجا نگی 
حاللم کن...

وقتی هستیم قدر همو بدونیم نه اون موقع که رفتیم.
زندگی خیلی کوتاهه بخدا ارزش نداره.

خدارو شکر اول خدا و بعد مردمم همیشه پشتم بودن منم 
کنارشون هستم.

قضاوت کار خداست همین...
خاک پای ایران و ایرانی

همچنین جمعی از اعضای خانواده سینما، با صدور بیانیه ای 
ضمن محکــوم کردن اغتشاشــات اخیر، از ســلبریتی ها 

خواستند صف خود را از »جریانات ضدملی« جدا کنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ما اهالی سینما با محکوم 
کردن اغتشاشــات اخیر، به ســینماگران و هنرمندانی که 
بدون تحلیل و شناخت با همراهی با این تحرکات مشکوک 
به فضای مجازی آمده اند و با بیانیه و اظهاراتی منفعالنه در 
راستای اهداف دشمن عمل می کنند هشدار می دهیم صف 

خود را از این جریانات مخرب ضد ملی جدا کنند.
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واکنش اهالی هنر و فرهنگ به وقایع اخیر 
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شناسه آگهی )1382974(

آگهی مناقصه 22- 1401 
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یكپارچه( یك مرحله ای

دســتگاه مناقصه گــزار: شــركت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه تهــران، بــه نشــانی: تهــران، ابتــدای خیابــان شــریعتی، خیابــان ســمیه، نرســیده بــه خیابــان بهــار جنوبــی، 
پــاك 48، در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه ذیــل را بــه شــماره 2001092160000023 از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت برگــزار نمایــد.

 اطاعات تماس سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 1456 دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و  فاكس 021-88955953
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام / پروفایل تأمین كننده/ مناقصه گر« موجود است. 

روابط عمومی منطقه تهران

رشكت ملی اپالیش و پخش رفآورده اهی نفتی اریان

رشكت ملی پخش رفآورده اهی نفتی اریان
منطقه تهران

شرحعنوانردیف
تأمین سرویس ایاب و ذهاب كاركنان انبار نفت ریموضوع مناقصه1
یكسال شمسی مدت اجرای قرارداد 2
 232,984,650,000 ریال بر مبنای تعداد نیمراه.  برآورد پایه3
10,659,693,000 ریالمبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار4

 از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول شماره 4 ماده 4 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 123402 مورخ 94/09/22 ارائه گردد.نوع تضمین5
)در صورت واریز نقدی رسید وجه امور مالی منطقه در پاكت الف ارائه گردد.( *) ارائه هرگونه چك قابل قبول نمی باشد.(

روز شنبه مورخ 1401/07/02، ساعت 16:00تاریخ انتشار در سامانه تداركات الكترونیكی دولت6
تا ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/07/07مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد7

 رأس ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1401/07/10 در محل تأسیسات و عملیات انبار نفت ریتاریخ و محل بازدید 8
واقع در جاده قدیم قم، سه راه خیرآباد، بلوار پژوهشگاه صنعت نفت.

رأس ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/07/11 در سالن جلسات شركت به نشانی مناقصه گزارتاریخ و محل جلسه توجیهی 9
تا ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/07/21مهلت زمانی ارسال پیشنهاد 10
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محل و نحوه دریافت و تسلیم پیشنهادات: 
دریافــت اســناد مناقصــه و فرم هــای ارزیابــی كیفــی و 
تســلیم  پــاكات الــف )تضمیــن شــركت در فرآینــد  ارجــاع 
)پیشــنهاد  ج  مناقصــه(؛  مــدارك  و  )اســناد  ب  كار(؛ 

قیمــت(؛ و پاكــت ارزیابــی كیفــی

در مهلت مقرر متقاضیان با مراجعه به سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و  پس از بارگذاری كلیه پاكات تكمیل شده در سامانه تداركات 
الكترونیك دولت )ستاد( رسید آن را همراه با اصل پاكت "الف" )تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار(  بصورت الك و مهر و امضا شده  و قبل از شروع گشایش 
پاكات الف به دبیرخانه كمیسیون مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران واقع در تهران، خیابان انقاب اسامی، ابتدای خیابان شریعتی، 

خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبی، پاك 48، طبقه چهارم، اطاق 410 تحویل نمایند.  تلفن تماس پاسخگویی:  77654728- 021  

شرایط متقاضیان12

1- لزوم احراز امتیاز قابل قبول )60( بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی. 2- دارا بودن و ارائه گواهی تأیید صاحیت معتبر 
از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی  محل فعالیت در خصوص )1( خدمات عمومی و )2( حمل و نقل. 3-احراز امتیاز قابل قبول )حداقل 50 امتیاز( براساس 
معیارهای ارزیابی مندرج در اسناد ارزیابی به تشخیص كمیته فنی بازرگانی )معیارهای ارزیابی پاكت ارزیابی در اسناد فراخوان تحویل می گردد(. 4-رعایت و 

بارگذاری كلیه مفاد مندرج در متن شرایط عمومی و برگشماری در اسناد مناقصه منتشر شده در سامانه تداركات الكترونیكی دولت الزامی می باشد. 

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/07/23تاریخ گشایش پاكات ارزیابی13

از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 در سالن جلسات شركت به نشانی مناقصه گزارتاریخ و مكان گشایش پاكات الف، ب و ج14

سه ماه بعد از بازگشائی پاكات نرختاریخ اعتبار پیشنهادات15
2 مناقصه گر   حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاكات16

باتوجه   1401/06/15 مورخ  فوق العاده  عمومی  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
مبلغ  از  سرمایه  کاهش  به  تصمیم  مدیره  هیئت  به  اختیار  تفویض  به 
 1.200.000.000 مبلغ  به  ريال(  میلیارد  بیست  و  )یکصد  ريال   120.000.000.000
ريال )یک میلیارد و دویست میلیون ريال( منقسم به 12/000/000 سهم )دوازده 
و  سهامداران  کلیه  به  لذا  دارد،  بانام  )یکصد ريال(  ریالی   100 سهم(  میلیون 
بستانکاران اعام می گردد، چنانچه نسبت به کاهش سرمایه اعام شده اعتراض 
ماه  دو  تجارت می توانند ظرف مدت  قانون   193 و   192  ،189 مواد  برابر  دارند، 
دادگاه  به  کاهش سرمایه  به  نسبت  را  خود  اعتراض  آگهی  این  نشر  تاریخ  از 
عمومی شهرستان اصفهان تقدیم نمایند و گواهی مشعر بر تقدیم دادخواست 
را به واحد ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و اماک اصفهان تحویل نمایند.

از طرف هیئت مدیره شرکت پیشتازان صنعت فوالد کویر )سهامی خاص(

آگهی کاهش اختیاری سرمایه
شرکت پیشتازان صنعت فوالد کویر )سهامی خاص(  

شماره ثبت: 836
سرمایه ثبت شده:  120.000.000.000 )یکصد و بیست میلیارد ریال(

شناسه ملی: 14004130058

آگهی مزایده
اداره تصفیــه امور ورشکســتگی اســتان مازندران در نظر دارد نســبت به فروش 
امــوال شــرکت منحله صنم ســیما )در حــال تصفیه( از طریــق مزایده و با شــرایط ذیل 
در تاریــخ 1401/07/20 روز چهار شــنبه ســاعت 10 صبح در محــل اداره تصفیه امور 
ورشکستگی به نشانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو 

دادگستری ، طبقه اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشخصات اموال:

1( پنــل )پلیــت( فاضالب به طول دو متر و عرض یک متر تعداد 395 عدد 2( تانکر 
فلزی 2000 لیتری با شاسی و چرخدار تعداد 1 دستگاه 3( کانکس 4 متری با بدنه )10 
مترمربع( شــامل اســتراکچر و شاسی و بدنه و سقف و درب و پنجره تعداد 2 دستگاه 4( 
کانتینر 20 فوتی )6 متری( »درب آن بسته« مدل )IHSU - 280255 - 1G22( تعداد 
1 دســتگاه 5( اجاق گاز 1 دســتگاه 6( یخچال فیلور 12 فوت تعداد 1 دستگاه 7( فرش 
ماشــینی 6 متری تعداد 1 تخته 8( میز کار تعداد 2 عدد 9( کمد فایل بایگانی 4 کشــویی 
فلزی تعداد 1 عدد 10( صندلی تعداد 2 عدد 11( بتونیر گیربکســی 350 لیتری بدون 
الکتروموتور تعداد 1 دســتگاه 12( قالب فلزی منهول 1/2 به ارتفاع نیم متر تعداد 12 
دســتگاه 13( قالب فلــزی منهول 1/5 به ارتفاع نیم متر تعداد 17 دســتگاه 14( قالب 
فلزی منهول 1/8 به ارتفاع نیم متر تعداد 6 دستگاه 15( چرخ دستی حفره چاه تعداد 8 
دستگاه 16( میله گرد سایز 12 از نوع 3A سه بندیل به طور کلی تعداد 6000 کیلوگرم

ب: شرایط شرکت در مزایده:
مبلــغ  تجهیــزات  و  امــوال  مزایــده  پایــه  قیمــت  و  اســت  نقــدی  فــروش   )1
3،850،900،000 ریال برآورد گردیده است و هزینه مربوط به جابه جایی لوازم مذکور 
به عهده خریدار است. 2( پیشنهاددهندگان باید قبالً 10% قیمت پایه مزایده را نقداً به 
حساب جاری شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری 
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 اموال شرکت منحله صنم سیما )در حال 
تصفیه( مشــخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی ساری 
، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو دادگستری ، طبقه اول ، واحد 
یک تسلیم نمایند. 4( پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد 
و در همان جلســه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کســی اســت که 
باالتریــن قیمت را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات 
مختار اســت و به پیشنهادات مبهم - مشــروط - فاقد سپرده و برخالف شرایط این اگهی 
ترتیب اثر داده نخواهد شــد )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت %100 
قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 5( چنانچه پرداخت بهاء انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه 
بر جبران خســارت وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مــورد مزایده از طریق 
مزایده مجدد اقدام خواهد شــد و وجه سپرده ضبط می گردد. 6( جهت بازدید از اموال 
مذکور یک هفته قبل از تاریخ مزایده با شماره 01133323459 تماس حاصل نمائید.

تاریخ چاپ : پنج شنبه 1401/07/07 
دکتر امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

آگهــی ابالغ ماده 101 آیین نامه اجرای اســناد رســمی )ابالغ نظریه 
کارشناسی(

در خصــوص پرونده اجرایــی 140100368 له مریم ناوشــکی 
)بســتانکار( نــام پــدر: رجبعلــی شــماره ملــی : 6449493038 و 
علیه مرحوم حســین اســمعیلی )مدیــون( نام پدر: علــی تاریخ تولد 
اطــالع وراث  بــه  ملــی: 4591490300  : 1321/4/22 شــماره 
)رقیــه و معصومه و صدیقه و عباســعلی و عبداهلل و احســان همگی 
اســمعیلی فرزندان حســین( آنمرحوم میرســاند خودروی کامیونت 
ون زامیــاد مــدل 1399 به شــماره انتظامــی 46 ط 568 ایران 96 
مالکیت آقای حســین اســمعیلی حســب نظریــه کارشناســی به مبلغ 
3/900/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــد ، لــذا چنانچــه به مبلغ 
ارزیابــی معترض میباشــید ظرف 5 روز از تاریخ انتشــار این آگهی ، 
ضمن واریز دستمزد کارشناسی مجدد به مبلغ 12/000/000 ریال 
به حساب 0108996882000 بانک ملی اعتراض خود را به صورت 

مکتوب به این واحد اعالم نمایید. 
شناسه آگهی 1386021

سرپرســت ثبت اسناد و امالک شهرستان شــاهرود - حمیدرضا 
حسین پور

آگهی دعوت ســهامدارن شــرکت داده پرداز تاراتک شــرق ســهامی خاص ثبت شــده به 
شماره 50798 

آگهی دعوت ســهامدارن شــرکت داده پرداز تاراتک شرق ســهامی خاص ثبت شده 
به شــماره 50798 جهت تشــکیل  مجمع عمومی عادی. بدین وسیله از کلیه سهامداران 
شــرکت دعــوت می شــود تا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی در ســاعت 00:09 مورخ 
1401/07/18 در محل شــرکت واقع در بلوار سجاد حامد شمالی 12 پالک 34 تشکیل 

می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه: 

انتخاب بازرسان
تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت

هیات مدیره شرکت

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004002598 مورخــه 1401/05/09 موضوع 
کالســه 1400114412004000677 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم آی جمــال کوکالنی فرزند 
پرویز بشــماره شناســنامه 786 و شــماره ملی 2031619535 در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن احداث بنا شــده به مســاحت 290 مترمربع جدا شــده از پــالک 4697 فرعی از 
1-اصلــی واقع درگنبدکاووس یوســف آباد بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبد انتقال ملک 
مع الواسطه از شیرمحمد خرمالی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 9435 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
اداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است آراء هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلي آگهي نماید. همچنین این اداره مکلف است در 
روســتاها عالوه بر انتشــار آگهی، رای هیات را باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در 
محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و امالک و 
نماینده شــورای اســالمی روستا درپرونده ضبط می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع 
به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی و درروستا ازتاریخ الصاق 
در محــل تــا دو 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 
بــه دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي 
کــه اعتراض در مهلــت قانوني واصل نگردد یــا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــي محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت 

نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رای شــماره 140160312004003262 مورخه1401/07/02 موضوع پرونده 
کالســه 1401114412004000145 آقای عبدالمنان بدخشــان فرزند حالی بردی کد 
ملی 2032007592 صادره گنبدکاووس درششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 84.20 
مترمربع جدا شده از پالک های شماره 33440 و 32520 فرعی از 1-اصلی ) قطعه یک 
به مســاحت 25.18 مترمربــع از پالک ثبتــی 1/4709/33440- اصلی و قطعه دوم به 
مساحت 58.39 مترمربع از پالک ثبتی 1/4709/32520- اصلی( بخش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبد واقع در گنبدکاووس-گدم آباد خیابان وحدت کوچه 10 متری وحدت هشــتم 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی از پالک های ذکر شده از پالک 32520 فرعی 

مقدار 4.39 مترمربع از سهم مشاعی حالی بردی بدخشان .
 م- الــف 9499 تاریخ انتشــار نوبــت اول: 07/07/ 1401  تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 1401/07/21
 رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی مفقودی
ســند کمپانی و کارت مشــخصات وســیله نقلیه موتورسیکلت سیســتم  پالس تیپ 
DTS180i  به رنگ مشــکی مدل 1389 به شماره موتور NEODJBRL20062 و شماره 
تنــه NEO *** 180A8997230 به شــماره پالک ایــران 594-48685 متعلق به نیره 
بلوچ نام پدر حسین شــماره ملی 2120563365 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 

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

ســند کمپانی خودروی سواری-هاچ بک سیســتم رنو تیپ SANDERO-AT مدل 
1395 رنگ ســفید- روغنی به شــماره موتور K4MC697 -R026293  شــماره شاســی 
NAPBSRBYAG1005378   به شــماره پــالک 69-528 و 61 متعلق به تایماز طاهری 
اینچــه بــرون نام پدر بهمن به شــماره ملی 2021684016  مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. گنبد
**************************************************

ســند مالکیت برگ ســبز خودرو تراکتور- کشــاورزی سیســتم  ام - اف تیپ 285 
 L07352 و شماره شاسی LFW03831X رنگ قرمز- روغنی مدل 1390 شــماره موتور
پالک ایران 59-246 ک 13 متعلق به محمد قلی صالحی نام پدر عاشــور به شــماره ملی 

4869749521 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
**************************************************

برگ ســبز-کارت ماشــین و کارت سوخت ســواری پژو 405 جی ال ایکس آی8/1 
رنــگ نقــره ای متالیک مــدل 1388 شــماره موتور 12488088516 شــماره شاســی 
NAAM01CA99K870129 شماره پالک ایران92-623د23 به نام محمدصالح یوسفی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************

برگ ســبز-کارت ماشــین و کارت سوخت سواری هاچ بک ســایپا تیبا 2 رنگ سفید 
 NAS821100M1007950 شماره شاسی M15 /9368665 مدل 1400 شــماره موتور

شماره پالک ایران92-594د19 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************

کارت ماشــین سواری سمند مدل 1383 شماره پالک ایران62-979س74 شماره 
موتــور 12482054706 شــماره شاســی 83200370 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری
**************************************************

مــدرک فــارغ التحصیلی اینجانب ســید بهرام جعفری فرزند ســید نقی به شــماره 
شناســنامه 405 صادره از جویباردر مقطع کارشناســی رشــته مهندســی اجرایی عمران 
صــادره لز واحد دانشــگاهی نور مرکز محمود اباد با شــماره 5531/ف م مفقود گردیده 
اســت و فاقــد اعتبار میباشــد از یابنده تقاضا میشــوداصل مدرک را به دانشــگاه ازاد 
اسالمی واحد نور_ مرکز محمود اباد به نشانی محمود اباد  جاده امل دانشگاه ازاد محمود 

ابادارسال نمایید. ساری
**************************************************

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )ترمیم نوار حفاری و راهسازی و آسفالت خیابانهای شهرک صنعتی هرسین(

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

ت اول
نوب

شرکت شهرکهای صنعتی 
استان کرمانشاه 

شرکت شهرکهاي صنعتي کرمانشاه در نظر دارد مناقصه فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي )ترمیم نوار 
حفاری و راهسازی و آسفالت خیابانهای شهرک صنعتی هرسین(  به شماره )2001001115000032( را از طريق 
سامانه تدارکات الكترونیكي دولت برگزار نمايد.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكي دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت 

نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/7/6 مي باشد.

تا 1401/7/16  تاريخ 1401/7/6  روز چهارشنبه   14:30 : ساعت  از سايت  مناقصه  اسناد  دريافت  زماني  مهلت 
ساعت 14:30

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز سه شنبه تاريخ 1401/7/26
زمان بازگشايي پاکت ها : ساعت  10:00 صبح  روز چهارشنبه تاريخ 1401/7/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: سه راه 22 بهمن ابتداي بلوار نوبهار شرکت شهرکهاي صنعتي کرمانشاه و تلفن : 08338246100)داخلي204(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس 41934 -021دفتر ثبت نام: 

02188969737و02185193768

مدت حجم پروژهمحل اجراشرح پروژه
اجراء

مبلغ برآورد 
)ريال(

رتبه مبلغ ضمانت
مورد نیاز

و  حفاری  نوار  ترمیم 
راهسازی و آسفالت 

خیابانهای

شهرک صنعتی 
هرسین

حدودا  حفاری  نوار  ترمیم 
اجرای  طول،  متر   3902
 36225 حدودا  آسفالت 

مترمربع

پنج ماه 
شمسی

پنج راه46.015.808.4842.300.000.000
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مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.
در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«

از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«

دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت اول

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

آگهي مزايده عمومي شماره :  1000001190000010
به شماره مرجع : 130/1400

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبار ها 

موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط)70 تن(
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 130/1400  و)شماره سیستمی 1000001190000010( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : یکشنبه مورخ 1400/12/01 ساعت 12.00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 12:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/12/07 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدظهر تا سه شنبه مورخ 1400/12/16  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:00 صبح 
زمان بازگشایی: شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:30 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/12/22
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به 

درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهي مزایده در صفحات  داخلي روزنامه هاي   اصفهان امروز - سیاست روز  بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 

شركت توزيع برق استان اصفهان


