
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|   چهارشنبه|25 آبان 1401|شماره 6005| 

افتتاح 51 نیروگاه خورشیدی 5 كیلوواتی در 
روستای كم برخوردار گلستان      

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : 51 نیروگاه 
خورشــیدی 5 کیلوواتی در روســتای کم برخوردار قراول تپه 
گلســتان افتتاح و به بهره برداری رســید سید احمدموسوی 
درحاشیه مراسم افتتاحیه گفت : با هدف تامین برق، رفع نیاز 
انرژی خانه های مددجویان و تامیــن درآمد پایدار، 5۰۰ پنل 
خورشیدی ویژه مددجوایان کمیته امداد استان به بهره برداری 
رســید وی اضافه کرد : تعداد مشترکین برق روستا برای این 
نیروگاه های خورشیدی در دست اجرا ، 132 مشترک بوده که با 
میزان سرمایه گذاری 6۰ میلیارد ریال با بازگشت سرمایه 3 الی 
4 سال و با درآمد ساالنه روستا 1۰ الی 15 میلیارد ریال است 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از نقاط قوت 
این پروژه می توان به کمک به پیک سایی ،تنوع بخشی به سبد 
انرژی استان ،بهبود کیفیت توان ،کسب درآمد پایدار و مطمئن، 
کمک به حفظ محیط زیست ، افزایش سطح پدافند غیرعامل 

و کمک به محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار اشاره کرد

پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی 
ایران آبان ماه سال جاری به میزبانی استان 

گلستان برگزار می شود 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ  وارشــاد اســامی 
گلستان،پانزدهمین جشنواره ملی موســیقی نواحی ایران با 
حمایت دفترموسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی ، توسط انجمن موســیقی ایران و همکاری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان گلستان از 23 تا 2۷ آبان ماه در 
شهر گرگان برگزار خواهد شد . براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته این دوره از جشنواره باتوجه به مهیا نشدن زیرساخت فنی 
تاالر مرکزی بعنوان مکان برگزاری جشنواره در موعد مقرر در 
اســتان کرمان ، این رویداد در شهر گرگان پذیرای هنرمندان 

شرکت کننده و عاقه مندان این گونه موسیقایی است

برگزاری رویداد ملی ارائه نیاز های فناورانه 
گردشگری شهری در یزد 

حجت االســام مجتبی صداقت، رئیس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری یزد با اشــاره به برگزاری 
رویداد ملی ارائه نیاز های فناورانه گردشــگری شــهری در 
یزد اظهار کرد: این رویداد ملی با هدف حمایت از ایده های 
فناوری نو در حوزه گردشــگری و استارتاپ ها از امروز آغاز 
شــده و عاقه مندان برای ارســال آثار تا 3۰ آذرماه فرصت 
دارنــد. وی افزود: اولین رویداد ملــی ارائه نیاز های فناورانه 
گردشــگری شهری با محوریت آینده نگری گردشگری شهر 
یزد، بازاریابی و برند مقصد گردشــگری شــهر یزد، تحول 
در اقتصاد گردشگری شــهر یزد، مدیریت یکپارچه توسعه 
گردشگری بافت تاریخی شهر یزد، نوآوری در خلق محتوای 
مناسب برای معرفی جاذبه های گردشگری شهر یزد، کاربرد 
فناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطی و هوشمندســازی در 

گردشگری شهر یزد برگزار می شود.

اخبار

ســید علی مهاجرمعاون سیاسی امنیتی اســتاندار گلستان با 
تقدیر از عملکرد مثبت و هوشمندانه مردم استان در اغتشاشات 
اخیــر گفت: یکــی از پایه های اصلــی بصیرت افزایی مردم در 
همراهی نکردن با آشــوب ها، فعالیت اثربخــش، امیدآفرین و 

هدایتگرانه رسانه های استان بود
ســیدعلی مهاجر اظهار داشت: نقش رســانه های گلستان در 
اغتشاشــات اخیر، خاموش کردن آتش فتنه و آشــوب با تکیه 
بر روشــنگری بود که ادامــه این روند مورد انتظــار جامعه و 

عاقمندان انقاب است
وی بر ضرورت همراهی بیشــتر مدیران گلســتان با رسانه ها و 
اســتفاده از این ظرفیت برای بیــان عملکرد دولت و جمهوری 

اسامی تاکید کرد
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان به برگزاری پانزدهمین 
جشــنواره اقوام در استان اشاره کرد و گفت: فعالیت چشمگیر 
رســانه های اســتان با تولید محتوای مطلوب و تاش ماموران 

انتظامی در تامین امنیت، این جشــنواره را به اتفاقی روبه  جلو 
برای معرفی بهتر و بیشتر استان تبدیل کرد 

مهاجر ادامه داد: این جشــنواره که با استقبال گسترده عمومی 
همراه شد، نشان داد که مردم بیش از همیشه به نشاط و شادی 
احتیاج دارند و باید بستر آن را با برنامه ریزی درست فراهم کرد

وی با تاکید بر تقویت ارتباط مدیران با خبرنگاران و رسانه های 
گلســتان گفت : در این راستا روابط هیات اندیشه ورز استان با 
خبرنگاران تقویت خواهد شد تا ضمن حل دغدغه خبرنگاران، از 

این ظرفیت در راستای توسعه استان استفاده شود
2۰ هیات اندیشه ورز با 3۸۹ عضو نخبه از اقشار مختلف گلستان 
در معاونت سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری گلستان 

تشکیل شده است
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار گلستان ادامه داد: خبرنگاران 
و رسانه های اســتان می توانند با ارائه محتوای مطلوب ناشی از 
شناخت دقیق کمبودها و ظرفیت های استان به مسووالن کمک 

کنند
به تاش شــبانه روزی مسووالن گلستان برای مهار آشوب های 
اخیر اشاره کرد و گفت: از زمان آغاز آشوب ها تاکنون ۹1 قبضه 

اسلحه در استان کشف شد
وی گفت:هدف این گونه افراد از ایجاد آشوب در کشور، رسیدن 
بــه آزادی و ولنگاری اســت در حالی که کشــور قانون دارد و 

همگان موظف به رعایت آن هستند
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: در این آشوب ها 
حتی بــه پرچم پرافتخار ایران که پشــتوانه ۸۰ میلیون نفری 
دارد دهن کجی شــد اما اغتشاشــگران باید بدانند که مردم از 
این گونه بی حرمتی ها به ســادگی نمی گذرند و پاسخ قاطع به 

آن خواهند داد
مهاجر بیان کرد: فعالیت برخی شبکه های معاند مانند بی بی سی 
و اینترنشنال در آشوب های اخیر  و حمایت از اغتشاشگران برای 
ایجاد ناامنی در کشور خاف رویه و قانون کشورهایی است که 

در آن فعالیت کرده و از منابع مالی آن تغذیه می کنند
مهاجر خطاب به رسانه های گلستان گفت: شما نیروهای موثر 
در جنگ نرم هســتید و ما برای کمک به حل مشکات استان 

دست کمک به سوی شما دراز می کنیم
وی افزود: یکی از مشــکات مهم و زیربنایی گلستان، کمبود 
زیرساخت های سرمایه گذاری است که استاندار و دیگر مدیران 
مرتبط اســتان با تاش شــبانه روزی به دنبال حل این مشکل 

هستند
مهاجر گفت: گلستان ۷۰۸ تشکل مردم نهاد دارد و استفاده از 
ظرفیت مشارکت مردمی یکی از اولویت های این معاونت برای 

رشد و توسعه استان است
در این نشســت که مدیرکل دفتر امور اجتماعی و دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلســتان گزارشی از برنامه های 

خود ارائه کردند
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استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی یکی از اولویت های این معاونت برای رشد و توسعه استان است

در دهه اخیر 124 حلقه چاه در محدوده طرح آبرســانی 
اصفهان بزرگ به دلیل وقوع خشکسالی های مستمر از مدار 
بهره برداری خارج شــد. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان اعام کرد: میزان آب دهی 14۰ حلقه چاه 
دیگر در این محــدوده بین 3۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته 
است، این درحالیست که چاه های فلمن و چاه های متفرقه 
یکی از منابع مهم تامین آب شــرب در اصفهان به شمار 
می آیند. حسین اکبریان اعام کرد: طی دهه 4۰ تا پایان 
دهه۸۰ چاه های فلمن با ظرفیت 32۰۰ لیتر بر ثانیه یکی 
از منابع تامین آب شرب شهر اصفهان محسوب می شدند. 
وی صفر شدن آبدهی چاه های فلمن را یکی از آثار ناشی 
از پدیده خشکســالی دانست و اظهار داشت: در شرایط تر 
ســالی آبدهی چاه های فلمن 32۰۰ لیتر بر ثانیه برآورد 
گردیده بود که متاسفانه هم اکنون به دلیل شرایط اقلیمی 
از  مداربهره برداری خارج شده اند. وی با اشاره به مقایسه 
شاخص های تولید و مصرف آب در آبفای استان اصفهان 
نسبت به میانگین کشوری اظهار داشت: در سال گذشته 
سرانه تولید آب در اصفهان 24۸ لیتر در شبانه روز به ازای 
هر نفر بوده که ۸ درصد کمتر از میانگین کشور برآورد شده 
است، همچنین سرانه مصرف خانگی 1۷6 لیتر در شبانه روز 
به ازای هرنفر در شهرها و روستاها بوده که 5 درصد کمتر از 
میانگین کشور است. آبفای استان اصفهان با تداوم اقدامات 
فنی، فرهنگی و قانونی در راستای مدیریت و کاهش مصرف 
در صدد تامین پایدار آب شرب بیش از 4 میلیون ۸5۸ نفر 

در 1۰۰ و ۹4۹ روستا در سطح استان اصفهان است.

خشکی 124 حلقه چاه در 
محدوده طرح آبرسانی اصفهان 

بوشهر - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بزرگ
گفت: در دولت سیزدهم 13 میلیارد و 565 میلیون دالر 
کاال از اســتان بوشهر صادر شــده است. مدیرکل صمت 
استان بوشــهر از افزایش محموله های صادراتی از بنادر 
استان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته 13.5 میلیارد 
دالر کاال با احتساب میعانات گازی از بنادر استان بوشهر 
صادر شده اســت. مهدی صفوی در نشست با مسئوالن 
اقتصادی استان بوشهر با اشاره به توسعه زیرساخت های 
اقتصادی در استان، اظهار داشت: توسعه سرمایه گذاری بر 
اساس ظرفیت های مناطق در دستور کار قرار گرفت و جواز 
تأسیس واحدهای تولیدی صنعتی افزایش یافته است. وی 
به صادرات محموله ها و کاالها پرداخت و تصریح کرد: در 
یک سال گذشته محموله های صادراتی از بنادر و گمرکات 
استان بوشهر نسبت به سال ما قبل آن افزایش یافته است. 
مدیرکل صمت استان بوشهر صادرات یک سال گذشته 
را 13.5 میلیارد دالر دانســت و خاطرنشــان کرد: ارزش 
صادرات کاال با احتساب میعانات از استان بوشهر از ابتدای 
دولت سیزدهم تا پایان مهرماه سال جاری 13.5 میلیارد 
دالر ثبت شــده اســت.صفوی یکی از اهداف مهم دولت 
سیزدهم را توسعه تجارت دانست و گفت: عاوه بر افزایش 
صادرات، در یک سال گذشته 2 میلیارد و 1۸ میلیون دالر 
واردات کاال از بنادر اســتان بوشهر ثبت شده است. وی با 
اشــاره به سابقه دیرینه فعالیت تجاری در استان بوشهر، 
عنوان کــرد: در بازه زمانی مذکور در مجموع تعداد 4۸4 
فقره کارت بازرگانی جدید صادر و ۹۰۷ فقره تمدید کارت 

برای انجام فعالیت های تجاری صورت گرفته است.

13 میلیارد دالر کاال از بنادر استان 
بوشهر صادر شد

خراســان جنوبی - به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد 
و کتابخانه ملی شرق کشور )مشهد مقدس( 

اکبر شیخ، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور، 
هفته کتاب و کتابخوانی را به عموم ناشــران، کتابداران، 
کتاب خوانان و سایر عوامل و دست اندرکاران این حوزه 

گفت.   تبریک 
وی ضمن گرامیداشت 24 آبان ماه روز کتاب، کتابخوانی 
و کتابــدار به ایراد توضیحاتــی در خصوص فعالیت های 
مرکز اســناد و کتابخانه ملی مرکز شــرق کشور در این 

حوزه پرداخت.
  ایشــان با اشاره به ادغام سازمان اسناد ملی و کتابخانه 
ملی در ســال 13۸1 تصریح کرد: صیانت از اسناد ملی و 
ترویج فرهنگ کتــاب و کتابخوانی از جمله وظایف ذاتی 

این ســازمان می باشد و این مرکز همواره در جهت نیل 
به اهداف ســازمان در سه استان خراسان شمالی، رضوی 

و جنوبی تاش مضاعف داشته است. 
شــیخ به راه اندازی واحد فیپای استان )فهرست نویسی 
پیش از انتشــار کتاب( اشــاره نمود و افزود تاکنون بالغ 
بر 2۰۰۰ عنوان از کتب های چاپ شــده استان در این 

اند. مرکز فهرست نویسی شده 
 ایشــان به واسپاری بیش از 4 هزار عنوان کتاب در سال 
به این مرکز از سوی ناشــرین استان نیز اشاره ای نمود.  
مدیر مرکز اســناد و کتابخانه ملی شــرق کشور برخی از 
عناویــن فعالیت ها و خدمات ایــن مرکز در حوزه کتاب 
کــه به صورت مجازی نیز قابلیت دســترس پذیری دارد 

را نیز بر شمرد . 
سامانه نشریات ایران، کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان، 
سامانه منابع دیجیتال که شامل نسخه خطی، پایان نامه 
ها و غیره می باشــد از جمله آنها می باشــد.  اکبر شیخ 
ضمن تبریــک مجدد هفته کتــاب و کتابخوانی به همه 
اهالــی فرهنگ، از عموم مــردم دعوت نمــود از حجم 
عظیم منابــع و فضای ایجاد شــده از جمله قرائت خانه 
و کتابخانه دیجیتال در این مرکز کمال بهره و اســتفاده 

ببرند. را 
بر پای نمایشگاه اسنادی هفته کتاب، معرفی پایگاه های 
دیجیتال ســازمان به ارگان ها و عمــوم مردم، برگزاری 
مســابقات کتابخوانی و نقاشــی در مدارس از مهمترین 

برنامه های این مرکز در هفته کتاب می باشــد.

گرامیداشت  هفته کتاب و کتابخوانی  توسط مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی 
شرق کشور
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موتور NBJ 440433 0124 شــماره تنه NBJ *** 125 G 9549575 پالک 323/ 71467 به 

نام امید خادمیان هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)دماوند(
*****************************************************

دانشــنامه پایــان تحصیالت دوره اینجانبــه آزاده فرازمند نام پدر مهدی خان به شــماره  
ملی 2031569562 صادره گنبدکاووس درمقطع کارشناســی رشــته مهندســی کشــاورزی- 
علــوم و صنایع غذایی صادره از واحد دانشــگاهی دانشــگاه آزاد اســالمی ورامین به شــماره 
137614300047 بــه تاریــخ 1395/08/29 مفقــود گردیــده و فاقد اعتبارمی باشــد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین-پیشوا به نشانی: 
استان تهران شهرستان پیشوا، شهرک نقش جهان دانشگــــاه آزاد اســـــالمی واحد ورامیــــن 

- پیشـــوا صندوق پستی 33817- 7489   ارسال نماید. 
*****************************************************

آقای حســین حســن زاده نام پدر طاهر به شــماره ملــی 4860327020 مالک خودروی 
ســواری-هاچ بک سیســتم پژو تیپ 206 مدل 1385 رنگ شکالتی- متالیک به شماره موتور 
13085044476 و شــماره شاســی 10863467 شــماره پالک ایران 69-352 ن 52 بعلت 
فقدان اســناد )سند کمپانی( تقاضای المثنی ســند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع 
در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت 

مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
*****************************************************

اینجانب غالمرضا براهویی نام پدر خداداد به شماره ملی 3710003237 مالک خودروی 
سواری هاچ بک سیستم Haima  تیپ T-AT-S5 مدل 1401 به رنگ مشکی- متالیک شماره 
شاســی NAAD6C347NY071795  و شــماره موتــور GN15TF21000190A به پالک 69-

428 ه 71 بعلت فقدان اسناد فروش )سند مالکیت برگ سبز(تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی مذکور دارد ظرف ده روز 
به دفترمنطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه 

نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
*****************************************************

برگ سبز)شناسنامه((-سند کمپانی)کارخانه(کارت،بیمه نامه ،پالک وانت سیستم نیسان 
تیپ 2400 مدل 1389برنگ آبی روغنی بشــماره شاســی NAZPL140TBN291261 شماره 
موتور    585179 شــماره پالک ایران 94-835د 25 به نام مسعود جاودان مفقود گردیده و 

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

برگ سبز سواری پژو206 رنگ قرمز متالیک مدل 1389 شماره موتور 13389027774 
شماره شاســی NAAP13FE4BJ452118 شــماره پالک ایران82-138ق42 به نام معصومه 

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

 10FSE33803697 این جانب کاوه مریوان احمد مالک ســواری پژو206 به شماره موتور
شــماره شاســی 81606577 به علت فقدان اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت 
المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران-کرج ؛ شــهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  

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

برگ ســبز ســواری پــژو PARSTU5 مــدل 1400 رنــگ ســفید روغنی شــماره موتور 
ایــران62- پــالک  شــماره   NAAN11FEXMH658940 شاســی  شــماره   139B0212085

164ط31 به نام خدیجه عرب سورکی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*****************************************************

 178B0093867 این جانب ایمان عســگرخانی مالک ســواری پژو207 به شــماره موتــور
شماره شاسی NAAR03FE0NJ486556 به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای صدور 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران-کرج ؛ شــهرک پیکان شــهر ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی 

است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*****************************************************

بــرگ ســبز ســواری پیــکان 1600i رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1382 شــماره موتــور 
11158278290 شــماره شاسی 0082468915  شــماره پالک ایران82-982د94 به نام 

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

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری پراید جی تی ایکس مدل 1389 رنگ نقره ای متالیک 
شماره موتور 3324397 شماره شاسی S1412289419384 شماره پالک ایران82-967ط25 

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

برگ سبز وانت دوکابین مزدا تیپ CARA2000I مدل 1400 رنگ سفید روغنی شماره 
موتــور E2M9A8900 شــماره شاســی NAGP2PC32MA284137 به نام رضا ســپهری راد 

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

ســند کمپانی ســواری جیلی امگراند7 اتوماتیک 1800 مــدل 2014 رنگ قرمز متالیک 
شــماره پالک ایــران72-275د44 شــماره موتــور JL4G18DANG03007 شــماره شاســی 
L6T7844Z7EN006395 بــه نام رضا ســپهری راد مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

گردد. ساری
*****************************************************

برگ سبز وانت مزدا1000 رنگ سبز روغنی مدل 1364 شماره موتور 079210 شماره 
شاســی 6411614 شــماره پالک ایران62-618ع64 به نام تقی عبدالهی مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*****************************************************

کارت وانت دوکابین کاپرا مدل 1399 شــماره پالک ایران62-561ج37 شــماره موتور 
SYC5368 شــماره شاسی NAGP2PF22LC820579 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

گردد ساری
*****************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســید مجتبی ازلی با ارائه استشــهادیه شــماره 52831-1401/08/24 تنظیمی 
دفترخانــه 49 آمل طی درخواســت شــماره 1401/31619 مــورخ 1401/08/17 تقاضای 
صــدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره 315 فرعــی از 1590 اصلی واقع در 
بخش 01 ثبت آمل که با شماره چاپی403994-ب96  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود 
شــده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خــود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره  اعــالم نمایند . چنانچه پس 
از اتمــام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای میثم زهــواء از وراث مرحومه مرضیه شــایگانی )مالک( 
با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق به مهــر دفترخانه 28 
همدان برابــر وارده 012020- 1401/8/19 مدعی اســت که 
ســند مالکیت ششــدانگ بشــماره چاپی 462382 پالک 11254 
فرعــی از 1/6063  اصلــی واقــع در حومــه بخــش 2 همدان که 
بیع شرط نیست بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی طی مــدت 10 روز ره اداره 
ثبت  اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا 
ســند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه 
اصل سند مالکیت ارائه نشــود سند المثنی به نام متقاضی صادر 

و تسلیم خواهد شد.
شناسه آگهی 1411896 ، م الف 1338

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان - حمید سلگی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالک 157 فرعی مجزا شده از پالک 
7363/4 اصلی به مســاحت 195/21 مترمربع واقع در بخش ســه شبانکاره قریه شاه 
فیروز مورد درخواست آقای بهرام افراسیابی تاکنون بعمل نیامده لذا حسب درخواست 
متقاضی جهت انتشــار آگهی اختصاصی وقت تحدید حــدود مورخه 1401/9/16 تعیین 
و عملیات تحدید از ســاعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد  اینک بوسیله این 
آگهی از متقاضی و کلیه مجاورین بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت میشــد که در وقت 
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقــی طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی بمدت 30 روز 
پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبا به اداره ثبت شبانکاره تسلیم نماید معترض مکلف 
است طبق ماده 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت دادخواســت به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم نماید واال حق او ساقط خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 140/8/25
داریوش جالل منش - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربــه اینکــه آقای خانــم طاهره قزی باســتناد دوبرگ استشــهادیه گواهی شــده 
منظــم بــه تقاضــای کتبی جهــت دریافت ســندمالکیت المثنی نوبــت اول به ایــن اداره 
مراجعه کرده ومدعی اســت ســندمالکیت دودانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان 
پالک6450فرعــی جداشــده از 1-اصلــی واقــع دربخش 12ســبزوارکه متعلــق به وی 
میباشــدبعلت نقــل مکان مفقود شــده اســت با بررســی دفترامالک معلوم شــدمالکیت 
فوق الذکرذیل شــماره دفتر100صفحه100وسندبشــماره چاپی 981656ب90به نام 
نامبرده ثبت وسندصادروتســلیم شــده اســت ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لــذا باســتنادماده120آئینامه قانــون ثبــت مراتــب یک نوبــت آگهی ومتذکــر می گردد 
هرکــس نســبت به ملــک موردآگهی معاملــه ای انجــام داده یامدعی وجود ســندمالکیت 
نزدخود باشدبایســتی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خودرا 
به پیوســت اصل ســندمالکیت یاسندمعامله رســمی به این اداره تســلیم نماید.بدیهی 
اســت در صورت عدم وصــول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصــول اعتراض بدون ارائه 
ســندمالکیت یاســندمعامله رسمی نسبت به صدور ســندمالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 401/481(  تاریخ انتشار:1401/08/25
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی ابالغ اجرائیه به ورثه140000854
 بدیــن وســیله بــه ورثــه مرحــوم بــرات حســین آبــادی فرزنــد قربــان شــماره 
حســین  محمدامیــن  از  عبارتنــد   895 شناســنامه  شــماره  ملــی5739214386 
آبادی،نام پدر: برات شــماره شناســنامه:1480 شماره/شناســه ملی:3257106319 
متولــد:1357/06/25 بــه نشــانی: ســبزوار خیابــان رازی-رازی20 ومریــم حســین 
آبادی نام پدر: برات ،شــماره شناســنامه: 505 شماره/شناســه ملــی:3319804091 
متولــد:1362/06/01 بــه نشــانی: ســبزوار خیابان رازی، رازی20و احســان حســین 
آبادی، نام پدر:برات شــماره شناسنامه: 3098، شــماره/ شناسه ملی:3319903934 
متولــد:1365/06/04 بــه نشــانی: ســبزوار خیابــان رازی-رازی 20 و آرزو حســین 
آبادی،نــام پــدر: برات،شــماره شناســنامه: 56 شماره/شناســه ملــی:3256723772 
ورضاحســین  رازی-رازی20  خیابــان  ســبزوار  نشــانی:  بــه  متولــد:1354/01/04 
آبادی، نــام پدر:برات،شماره/شناســه ملــی:0920141791 متولــد:1368/03/06 
به نشانی:ســبزوار خیابــان رازی-رازی 20 وآزیتاحســین آبادی ،نام پدر:برات شــماره 
بــه  متولــد:1356/04/01  ملــی:3319757180  شناسنامه:52،شماره/شناســه 
نشــانی: ســبزوار خیابان رازی- رازی20وآناهیتا حســین آبادی، نام پدر: برات، شــماره 
شناســنامه:802 شــماره/ شناســه ملــی:3319782533 متولــد:1360/08/25 به 
نشانی: ســبزوار-خیابان رازی-رازی20 ابالغ می شــود که خانم رقیه نودهءجهت وصول 
تعــداد پنجاه عدد ســکه کامــل بهــار آزادی رایج طال به اســتناد مهریه مندرج در ســند 
ازدواج:شماره سند:7459 تاریخ سند:1385/12/08 دفترخانه صادرکننده:دفترخانه 
ازدواج7شهرسبزواراســتان خراســان رضوی علیه شــما اجرائیه صادر نمــوده و پرونده 
اجرائــی بــه کالســه140000854 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گــزارش مورخ 
1401/08/15محل اقامت شــما ورثه به شــرح متن شــناخته نشــده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظــرف مدت ده روز از تاریــخ این آگهی که 
روز ابالغ محســوب می گرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی 

جریان خواهد یافت.) م الف401/534 (
 تاریخ انتشار:1401/08/25

رئیس ثبت  اسناد و امالک سبزوار-علی آب باریکی 

آگهی مزایده نوبت سوم 

مدیریت آموزش و پرورش دماوند

مدیریت آموزش و پرورش دماوند در نظر دارد اماکن تجاری خود را از طریق مزایده 
به افراد واجد صالحیت به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده :
۱. عالقمندان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز کاری جهت بازدید و دریافت 

فرم مزایده مراجعه نمایند
2. پرداخت هزینه های تشریفات مزایده به عهده برنده می باشد.

3.  اخذ چک تضمینی شرکت در مزایده به میزان ۵ درصد کل قرارداد به شماره حساب 
2۱۷3۱2۱2۴3۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰2۹۷۷۹۸۱ به نام آموزش و پرورش دماوند

۴. این مدیریت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است 
۵. شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : ۶-۷۶32۶۶۶۱ داخلی ۱۰۸ و ۱۱3

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/2۵

نام فضای ردیف
مورد اجاره

قیمت پایه 
مزایده

آدرس فضا

کیالن - خ. شهید مطهری - ۹۰۰۰۰۰۰مغازه شماره ۱۱
نرسیده به میدان امیرکبیر

کیالن - خ. شهید مطهری - ۹۰۰۰۰۰۰مغازه شماره 22
نرسیده به میدان امیر کبیر

کیالن - خ ، شهید مطهری - ۹۰۰۰۰۰۰مغازه شماره 33
نرسیده به میدان امیر کبیر

کیالن - خ ، شهید مطهری - ۹۰۰۰۰۰۰مغازه شماره ۴۴
نرسیده به میدان امیر کبیر

واحد مسکونی بخش ۵
کیالن

کیالن - خ ، شهید مطهری - ۱۱۰۰۰۰۰۰
نرسیده به میدان امیر کبیر

کالس شماره  ۱ ۶
دبیرستان حضرت 

فاطمه سربندان

کیلومتر ۶۰ جاده تهران فیروزکوه ۱۰۰۰۰۰۰۰
- روستای سربندان دبیرستان 

حضرت فاطمه
کالس شماره2 ۷

دبیرستان حضرت 
فاطمه سربندان

کیلومتر ۶۰ جاده تهران فیروزکوه ۱۰۰۰۰۰۰۰
- روستای سربندان دبیرستان 

حضرت فاطمه

آگهی مناقصه عمومي مرحله اول
شماره 56- 1401

شاپور کریمی - شهردار پارس آباد مغان

ت اول
نوب

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد با استناد به مجوز های شماره ۴۰۱/۱۷۱ ش مورخ ۱۴۰۱/۰2/2۷ شورای شهر ، پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتها 
و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي و دارای صالحیت ایمنی طبق شرایط ذیل واگذار نماید

شرح پروژه ها مطابق با جدول ذیل است

شرایط شرکت در مناقصه:
۱- واریز نقدی سپرده شرکت درمناقصه به شماره حساب 3۱۰۰۰۰۰۸۸3۰۰۶ یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر)حداقل با اعتبار سه ماهه(

2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار است.

۴- هزینه نشر آگهی ، تهیه و تامین مصالح استاندارد و مورد تایید کارفرما مطابق طرح اولیه ، مالیات و عوارض حقوق و مزایا و بیمه پرسنل و پروژه و ماشین آالت مورد نیاز و کسورات 
قانوني در طول مدت پیمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۵- تامین اعتبار مالی جهت اجرای پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری میباشد. 
۶- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و خوداظهاری در خصوص تکمیل ظرفیت.

۷- شرکت کنندگان می بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir   ، سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت 
)الف( اسناد مناقصه ، صالحیت کاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت خود را براساس شرایط فوق در پاکت )ب( و پیشنهاد قیمت را در پاکت )ج( و هر سه پاکت را به صورت الک 

شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد به شهرداری تحویل داده و رسید دریافت دارند.
۸- به پیشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه:            ازمورخه ۱۴۰۱/۸/2۵ تا آخر وقت اداری مورخه             ۱۴۰۱/۸/3۰         
۱۰- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :           از مورخه ۹/۱//۱۴۰۱  تا آخر وقت اداری مورخه             ۱۴۰۱/۹/۱۰ 
۱۱-  بازگشایي و بررسي پیشنهادها :                      دفتر شهردار ساعت ۱۵ بعد از ظهر        مورخه             ۱۴۰۱/۹/۱2

)ستاد(   دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفًا  رساني  اطالع  نحوه  و  اطالعات  کسب  و  قیمت  پیشنهاد  ارائه  و  مناقصه  اسناد  ازخرید  اعم  مناقصه  فرایند  کلیه 
www.setad iran.ir  امکانپذیر است. شماره تلفن جهت دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( ۴۱۹3۴ - ۰2۱

  نوبت اول:       ۱۴۰۱/۸/2۵    نوبت دوم :      ۱۴۰۱/۸/2۶

مبلغ سپرده شرکتبرآورد اوليه )ریال(شرح پروژهردیف
 در مناقصه )ریال(

مبناي پيشنهاد قيمتمدت اجراءپروژه

پروژه بهسازی و اجرای سنگفرش خيابان امام )ره(1
 از چهارراه تا ميدان قيام

فهرست بهاي ابنيه12 ماه47/999/049/5902/400/000/000
 سال  1401

شهردار اصفهان توسعه صنعت توریسم و هتل سازی در اصفهان را نیازمند 
ســرمایه گذاری بیشتر در این زمینه دانســت و گفت: حضور سرمایه گذار 

خارجی تسهیل گر و زمینه ساز توسعه گردشگری است.
 به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، علی قاسم زاده 
روز 22 آبان ماه در جلســه امضای تفاهم نامه همکاری با گروه هتل های 
زنجیره ای شــاذا، این گروه را از بزرگترین فعاالن منطقه خاورمیانه در امر 
هتل سازی دانست و اظهار کرد: صنعت توریسم و هتل سازی در اصفهان 
به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد و حضور سرمایه گذار خارجی می تواند 

تسهیل گر و زمینه ساز توسعه بیشتر اصفهان در این بخش باشد. 
او با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه گامی در راســتای توســعه صنعت 
درآمدزای گردشگری در اصفهان است، افزود: امیدواریم این نوع همکاری ها 
زمینه توســعه هرچه بیشــتر اصفهان در بخش هتل داری، هتل سازی و 

گردشگری در منطقه را فراهم کند.
ایجاد احساس تعلق در شهروندان، هدف گروه شاذا

نایب رئیس اجرایی گروه هتل های شاذا هم در این جلسه اظهار کرد: گروه 
شاذا بر ایجاد احســاس تعلق و ترویج فرهنگ در میان شهروندان تأکید 

زیادی دارد.
سانجیو مالهوترا تصریح کرد: تنها ساخت هتل برای این گروه مطرح نیست، 
بلکه زوایا و ابعاد دیگری همچون برگزاری جشنواره ها، آئین ها و برنامه های 
هنری و فرهنگی متنوع در این ســازه ها را نیز در نظر داریم و در اصفهان 

اجرا خواهیم کرد.
در پایان این جلســه تفاهم نامه همکاری بین شــهرداری اصفهان با گروه 

هتل های زنجیره ای شاذا به امضا رسید.

اصفهان نیازمند سرمایه گذار خارجی در حوزه 
گردشگری است

گـــزارش


