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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر

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

برابــر رای شــماره 140160324009002300 - 1401/8/11 هیــات 
موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی بوشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضــا جمالی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 11117 صادره از بوشــهر 
به شــماره ملی 3501568274 در قســمتی از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 200/01 مترمربع پالک 13 فرعی از 3390 اصلی مفروزی و مجزا شده 
از 3390 اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مرجع قضایــی تقدیم نماینــد. بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف/ 628
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16 
شناسه آگهی 1412724 

شکراله سعادتی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی

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

برابر رای شــماره 1401/4216-1401/8/21 پرونده کالسه 1401/490 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمد نودهی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 1120 در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 198 متر مربع از پالک شماره 907 فرعی از 163 اصلی واقع 
در اراضی پنبه زار خراســان شــمالی بخش 2 حوزه ثبت ملــک منطقه دو بجنورد از 
محل مالکیت ثبتی شــهرداری بجنورد محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بجنورد

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160301053001339 مورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاظم مومنی منش فرزند هرمز 
بشــماره شناسنامه 3046 صادره از شهرری در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
30000 مترمربع در قسمتی از پالک 92 فرعی از 155 اصلی خریداری عادی از آقای هرمز کتی 
محــرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1401/9/16- م الف/601
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160301053001342 مورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبــت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاســم نفری فرزند ابراهیم 
بشــماره شناســنامه 572 صادره از کهریزک در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
19013/83 مترمربــع در قســمتی از پالک 92 فرعــی از 155 اصلی خریــداری عادی از مالک 
رســمی آقای نوروز تورشــیزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/9/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16- م الف/602
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه ســند مالکیت ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان مسکونی قطعه 5 
تفکیکــی طبقه 3 بشــماره 5 فرعی مجزی شــده از صفر فرعــی از 4355 اصلی واقع 
بخــش یــک اردبیــل بطور بالســویه بنام آقــای حمداله ثباتــی آذر فرزند ســیف اله 
بشــماره شناســنامه 193 صادره از اردبیل بشرح صفحه و دفتر الکترونیکی بشماره 
1396203030010052 و ســند چاپی بشــماره 174428 الــف 95 و خانم فاطمه 
خیــزاب فرزند محمد بشــماره شناســنامه 51 صادره از عجب شــیر بشــرح صفحه و 
دفتــر الکترونیکــی بشــماره 139620303001005237 و ســند چاپی بشــماره 
174429 الف 95 هر کدام ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ ثبت و صــادر گردیده 
است سپس نامبردگان با مراجعه به اداره ثبت اردبیل طی درخواستی بشماره وارده 
1021011 مورخــه 1401/7/30 اعــالم نموده اند که اســناد مالکیت صادره قبلی 
بعلت ســهل انکاری مفقود شده است و پس از جســتجوی کامل پیدا نگردیده است 
تقاضای صدور اســناد مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب طبق بخشــنامه شماره 
140180003144000246 _ 1401/8/22 به کلیه دفاتر اســناد رســمی حوزه 
تابعه ابالغ ســپس در اجرای تبصره یک ماده 120 اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار 
در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود ســند مالکیت یا سند معامله بنام 
خود داشــته باشد ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این اگهی دالیل قانونی و 
یا اصل ســند مالکیت را با اخذ رســید تســلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرر طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام نامبرده فوق صادر 
و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ضمنا پالک مرقوم 

نزد بانک ملی شعبه اردبیل در رهن می باشد .
تاریخ انتشار 1401/9/1

رئیس ثبت منطقه یک اردبیل احمدیان

آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال 1401 حوزه ثبتی دماوند 
آگهی های نوبتی ســه ماهه دوم سال 1401 حوزه ثبتی دماوند ماده 11 قانون ثبت 
اســناد و امالک کشــور و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور نســبت بــه امالکی که مجهول 
المالک بوده و در سه ماهه دوم سال 1401 از طرف اشخاص و سایر سازمان های ذیربط 
تقاضای ثبت بعمل آمده بشــرح ذیل آگهی می گردد. ســنگ 68 اصلی قریه روح افزاء- 
236 - آقای محســن همتی نیک فرزند عبداله مقدار21/27 متر مربع مشاع از93/61 
متر مربع ششدانگ یک قطعه زمین با بنای مخروبه در آن . بنابراین وفق ماده 16 قانون 
ثبت کســانی کــه به مورد ثبت اعتراض دارند می بایســت ظرف مــدت 90 روز از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهي واخواهــی خود را کتبا به اداره ثبت اســناد دماوند تســلیم نمائید 
بدیهی اســت برابر ماده 86 آئین نامه قانون ثبت شــخص معترض مدت سی روز پس از 
تســلیم اعتراض باین واحد ثبتی دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح تســلیم نمایند و 
گواهــی اقامه دعــوی را ارائه نمایند و پس از انقضاء مهلــت قانونی و عدم اعتراض این 

اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01- نوبت دوم: 1401/09/01

ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دماوند

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب حســن پایــدار احدی از وراث خانم فاطمــه رحمانی مالک 
قسمتی از پالک فاقد پالک فرعی از 149 اصلی واقع در قریه زان به نشانی دماوند - زان- 
میدان ســیب- قنات کوچک پالک 102  متقاضی تعیین بســتر و حرایــم احتمالی رودخانه/ 
مسیل/ نهردرداخل ومجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور آب دماوند 
بر اســاس ضوابط ومقررات جاری، تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی 
به امور آب و تکمیل پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست 
داشــتن مــدارک مالکیت خود پس از انتشــار آگهی به امور آب دماوند به نشــانی گیالوند. 
بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه 
مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( 

نبوده وبستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.7513
اداره امور آب دماوند

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160301053001343 مورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای غالمعلی عمرانی فرزند صفر 
بشــماره شناســنامه 890 صادره از کهریزک در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
14000 مترمربع در قســمتی از پالک 92 فرعی از 155 اصلی خریداری عادی از آقای عبداهلل 
تاجیــک با خواصی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16- م الف/603
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

برابــر رای شــماره 140160301053001344 مــورخ 1401/8/9 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبت ملک کهریــزک تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی 
تاجیــک فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه 12 صادره از شــهرری در 3دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 28372/78 مترمربع در قسمتی از پالک 
92 فرعــی از 155 اصلی خریداری عادی از مالک رســمی خانم کبری جعفر محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را 
بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/9/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16- م الف/604
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدینوسیله به :1- خانم آزاده علی مددی نام پدر :عبداله تاریخ تولد :1357/08/19 
شــماره ملی :1819570428 شماره شناسنامه 373 به نشــانی : استان خوزستان – بندر 
ماهشــهر خیابان دانشگاه امیر کبیرروبروی  حسینیه ثاراهلل مجتمع مسکونی آرام 19 طبقه 

سوم واحد25 کد پستی 4382-63516 )ورثه زوج (.
2-خانم شــیما علــی مددی نام پدر :عبدالــه  تاریخ تولد 1364/02/25 شــماره ملی 
:1951014472 شماره شناسنامه :220 به نشانی :اصفهان ملک شهر خ مطهری کوچه یاس 
18 پ 24 .)ورثــه زوج ( 3- علی علی مددی نام پــدر :عبداله تاریخ تولد :1360/06/18 
شــماره ملی :5279354821 شماره شناســنامه :2058  به نشانی :ماهشهر خ پاوه مجتمع 
فــردوس1 طبقه 3 واحد6 )ورثــه زوج ( 4- محمد علی مددی کاکلکی نام پدر :عبداله تاریخ 
تولد :1368/12/25 شــماره ملی :1940106354 شــماره شناســنامه 1940106354   
بــه نشــانی : اصفهان ملک شــهر خ مطهــری کوچه یــاس 18 پ24 )ورثه زوج ( 5- شــهرام 
علــی مددی نام پــدر :عبداهلل تاریخ تولد :1356/06/19 شــماره ملــی :1819239861 
شــماره شناســنامه :836 به نشــانی :اصفهــان ملک شــهر خ مطهری کوچه یــاس 18 پ24 
)ورثــه زوج ( بدلیل عدم شناســایی مدیون توســط مامور پســت فعال مجهــول المکان ابالغ 
میگردد :لذا خانم صنمبر طهماســبی نام پدر :محمدرضا تاریخ تولد 1330/09/08 شــماره 
ملی :5558652381 شــماره شانســامه85 به نشانی : اصفهان ملک شــهر خ مطهری کوچه 
یاس 18 پ 24 به موجب ســند نکاحیه به شــماره سند :83572-1355/08/06 به مبلغ 
1/479/000/000 ریــال اصل و به انضمام 5 % حقوق دولتی متعلقه علیه شــما تقاضای 
صدور اجرائیه نموده که اجرائیه به کالســه 140100324 در شــعبه اجرای ثبت تشــکیل 
جهت ابالغ به مامور اجرا تســلیم که طبق گزارش مامور مربوطه بعلت عدم شناســایی اوراق 
اجرائیه به مرحله ابالغ نرسیده و بستانکار هم نتوانسته نشانی شما را معرفی نماید لذا به 
درخواســت بستانکار و طبق قســمت اخیر تبصره 3 ماده 34 قانون ثبت و ماده 18 آئیننامه 
اجرای مفاد اســناد رسمی با درج یک نوبت بشرح فوق در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل نامبردگان باال )بدهکار و ضامنین (ابالغ میشود که چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ  
درج این آگهی که روز ابالغ محســوب میشــود بدهی خود را اعم از اصل و حقوق دولتی در 
صندوق اداره ثبت تودیع ننمائید پس از انقضای مدت مذکور با درخواست بستانکار نسبت 
به ادامه عملیات اجرائی اقدام و غیر از این آگهی و آگهی مزایده اموال بازداشــت شــده که 

در یک نوبت منتشر میگردد آگهی دیگری منتشر نخواهد شد 
 م-الف :1/344

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای هــادی قربانی با ارائــه استشــهادیه شــماره 14129-1401/08/07 تنظیمی 
دفترخانه 145 آمل طی درخواســت شماره 1401/16951 مورخ 1401/04/29 تقاضای 
صــدور ســند مالکیت المثنی 6 دانگ پالک شــماره 209 فرعــی از 45 اصلی واقع در بخش 
02 ثبــت آمل که در صفحه 212 دفترجلد 91 ذیل شــماره 11699 با شــماره دفتر امالک 
الکترونیکــی – و شــماره چاپی 808400-الف 94 ثبت گردیــده و در اثر جابه جایی مفقود 
شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر 
ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام 
معاملــه یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار 
آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم نمایند 
. چنانچــه پــس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

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

برابــر رای شــماره 140160301053001345 مــورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبــت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا تاجیک فرزند 
غالمحســین بشــماره شناســنامه 2 صادره از کهریزک در 3دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 28372/78 مترمربع در قســمتی از پــالک 92 فرعی از 155 اصلی 
خریــداری از عادی از خانم کبری جعفر محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/9/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16- م الف/605
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

آگهی مفقودی
ســند مالکیت برگ ســبز خودرو کشاورزی تراکتور سیســتم  ام اف تیپ 285 رنگ 
قرمز-روغنی مدل 1390 شــماره موتور LFW06154X و شــماره شاسی L06211 پالک 
ایران 59-114 ک 13 متعلق به کیمیا سرشــار نام پدر عبدالکریم به شــماره شناسنامه 

و شماره ملی 4860391233 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
**************************************************************************

برگ ســبز خــودرو پــژو GLXl 405 نقــره ای متالیک مــدل 1390 شــماره موتور 
ایــران72   پــالک   NAAM11CA5BR464777 شاســی  شــماره   12489297598

/143و83 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. ساری 
**************************************************************************

ســند کمپانی وانت پیکان 1600OHV مدل 1391 رنگ ســفید شیری شماره موتور 
114F0023774 شــماره شاســی NAAA46AA4CG359672 شــماره پــالک ایران62-

995ص83 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************************************

ســند کمپانی ســواری پژو206 تیپ 2 رنگ نقره ای متالیک شماره پالک ایران72-
239د27 شــماره موتور 13085040566 شــماره شاســی 10866531 به نام مژگان 

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

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری تیبــا مدل 1391 شــماره پــالک ایران62-
836ط23 شــماره موتور 8037278 شماره شاسی S5810090035672 مفقود شده و از 

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

برگ ســبز خودرو پــژو 207I به شــماره پالک ایــران11-546ق22 شــماره موتور 
13389020992 شماره شاســی NAAR03FE8BJ952245 رنگ خاکستری متالیک به 

نام سپیده فهیمی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد ساری
**************************************************************************

طرح بهارستان در250 روستای استان 
مرکزی اجرا می شود       

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: طرح 
بهارســتان در 250روستای استان مرکزی با اعتباری بالغ  برق 
155 میلیارد  تومان در راستای بهسازی شبکه های برق روستایی 

اجرا می شود.
مهندس محمود محمودی افزود:بمنظور اجرای طرح بهارستان 
در سطح استان در پنج محور جابجایی و مقاوم سازی پایه های 
برق معابر روستایی، اصالح و احداث روشنایی معابر عمومی در 
روستاها، تقویت شبکه و تامین ولتاژ مطمئن مشترکین روستاها، 
اصالح فرسودگی شبکه از جمله پایه و سیم وباز آرایی و تعدیل 
بار فیدرهای فشار ضعیف شبکه های روستایی برنامه ریزی صورت 

پذیرفته است.
وی با تأکید بر اینکه طرح بهارســتان کامالً روستا محور است، 
افزود: اعتبار موردنیاز برای اصالح، بهسازی و توسعه شبکه های 
برق روســتایی، بر اســاس قانون بودجه ســال 1۴00 از محل 

اعتبارات عوارض برق تأمین می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان اینکه 
طرح بهارستان گفت: تعویض3927  اصله پایه تیر برق،اصالح و 
تبدیل 2۴0کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار 
،بهینه ساری 32کیلومتر شبکه فشــار متوسط هوایی،اصالح 
80دستگاه ترانس ،نصب و اصالح 1۶هزار دستگاه چراغ ال .ای 
.دی  را از جمله اقداماتی است که  در طرح بهارستان طی سال 

جاری در دستور کار قرار دارد و در حال اجراست.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی با بیان 
اینکه طی ســال گذشته2۴0 روستای اســتان با اعتباری بالغ 
بر100میلیارد تومان طرح بهارســتان اجرا شد ،افزود: تعویض 
۴71۴اصله پایه تیر برق ،اصالح و تبدیل 3۶۶کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار ،بهینه سازی 17کیلومتر شبکه 
فشار متوسط، اصالح 53دستگاه ترانس ،نصب و اصالح 1۶هزارو 
200 دستگاه چراغ ال .ای.دی  را از جمله اقدامات انجام شده در 

اجرای طرح بهارستان طی سال گذشته است.
وی با اشــاره به اینکه طرح بهارستان در شهرستان های شازند 
و آشتیان به طور کامل در ســال جاری اجرا خواهد شد،افزود: 
بر ق رسانی به روستاهای حسن آباد شیرمحمد ساوه،شاه قلعه 
کمیجان و الالیین تفرش طی سال گذشــته در اجرای طرح 
بهارستان انجام شد و در سال جاری برق رسانی به روستای بابک 

لو غرق آباد انجام خواهد شد

اخبار

بوشــهر - خبر نگار سیاســت روز // فرمانده سپاه امام صادق 
)ع( اســتان بوشهر گفت: بیشتر اغتشــاش گران از روی ندانم 
کاری در این آشوب ها شرکت کرده و تاکنون هیچ ضد انقالب 
سیاســی که ضد نظام باشــد در استان بوشــهر شناسایی و 
دســتگیر نشده است.سردار ســرتیپ علی رزمجو به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج در نشست خبری افزود: حضور مردان 
و زنــان باحجاب با رعایت اصول، اعتقادات و ارزش های دینی 

در راهپیمایی هایی که به طرفداری از انقالب اسالمی دراستان 
برگزار شد نشان داد مردم پای این انقالب ایستاده اند و از این 

نظام محافظت می کنند.
وی یادآورشــد: با وجود اینکه استان بســتر الزم برای ایجاد 
هرگونه  ناامنی را دارد اما در زمان حاضر از وضعیت به نسبت 

پایدار امنیتی برخوردار است.
فرمانده ســپاه امام صادق )ع( استان بوشهر اظهارداشت:امروز 
به واسطه امنیت حاکم بر استان تاسیسات نفت و گاز منطقه 
ویــژه اقتصادی انرژی پارس، نیــروگاه اتمی و پایانه صادراتی 

نفت خارگ در حال فعالیت است.
رزمجو گفت: بررسی ها نشــان می دهد وضعیت استان بوشهر 
نسبت به سایر اســتان های خوب است و نداشتن هیچ تلفات 
جانی و مالی در اثر این اغتشــاش ها و آشوب ها گواهی بر این 

مدعا است.
وی اضافــه کرد: امروز آمریکایی ها اعالم کردند که در رابطه با 

آشوب ها و اغتشاش های کف خیابانی با شکست روبرو شده ایم 
به همین دلیل به دنبال تاکتیک های بعدی شامل سواره نظام 

و حمله های مسلحانه رفته اند.
فرمانده ســپاه امام صادق )ع( استان بوشهر تاکید کرد: امروز 
دشــمن همه تاکتیتک ها و تکنیک ها را به کار گرفته است و 
چیزی باالتر از این ندارند و به شکســت در مقابل ملت ایران 

اعتراف کرده است.
رزمجو  با اشــاره به رسالت سنگین رسانه ها برای گذر از این 
شــرایط سخت  گفت: امروز دشــمن با ایجاد التهاب و ناامنی 
در تالش برای متشنج کردن فضای جامعه است و این رسالت 
رسانه ها اســت که در این شــرایط با انعکاس دستاوردهای 

انقالب این شرایط را به امید، نشاط و امنیت تبدیل کنید
وی ادامه داد: در این شــرایط حســاس این وظیفه رسانه ها 
اســت که با برشمردن دستاوردهای انقالب در مقابل هیاهوی 
فضای مجازی دشمن که با عملیات روانی روی ذهن مردم کار 

می کند قرار گیرند.
فرمانده ســپاه امام صادق )ع( استان بوشهر برگزاری همایش 
طالیه داران اقتصاد مقاومتی، رزمایش جهادگران فاطمی را از 
جمله برنامه ها دانســت و افزود: در اجرا این برنامه ها خدمات 
ویژه بــه نقاط محروم بــه  صورت تخصصــی و عمومی اجرا 

می شود.
رزمجو از اجرا جشــنواره مالک اشــتر همراه بــا رونمایی از 
تولیــدات فرهنگی هنری در هفته بســیج خبــر داد و گفت: 
محفل انس با قرآن و افتتاح مسابقات قرآنی سراسری از دیگر 

برنامه ها است.
وی جشــنواره جهادگران علــم و فناوری، همــراه با افتتاح 
نمایشــگاه محصوالت فناورانه را از دیگر برنامه هفته بســیج 
اســتان بوشــهر اعالم کرد و افزود: در این هفته ســاختمان 
گردان های بســیج در شــهرهای مختلف افتتاح و یا عملیات 

اجرایی آنها آغاز می شود.
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هیچ فرد ضد نظام  دراستان بوشهردستگیر نشده است

کرمــان - این روزها که رفته رفته ماه های پاییز یکی پس 
از دیگری می گذرد و سرمای استخوان سوز شب های کویر 
شدت می گیرد، هستند آدم هایی که نه خانه گرم دارند و نه 
جایی برای ماندن؛ سهم آنان از روزگار گاهی یک کارتن و 
گاهی گوشه ای از یک پارک و البه الی درختان در سیاهی 
شب ُگم شدن است. از ســال 83 که ابتدا بی سرپناه های 
پایتخت طعم داشتن سقف حتی با برپایی چادر در زمستان 
را چشیدند تا به امروز که 18 سال از آن سال ها می گذرد 
موضوع گرمخانه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رهایی از مرگ 
ناشی از سرما و مشکالت متعدد افراد بی سرپناه در کشور 
بــود؛ افرادی که از بد روزگار یا در دام اعتیاد گرفتار شــده 
بودند یا به امید داشتن زندگی بهتر به شهرهای بزرگ تر 
می آمدند و شب جایی برای ماندن و پولی برای پرداختن 
به مسافرخانه ها و اتاق های اجاره ای نداشتند. اما زمزمه های 
ایجاد گرمخانه در شــهر کرمان به دهه 90 و سال های 9۴ 
و 95 برمی گردد که با قوت گرفتن طرح نجات در ســال 
95، 2 مورد گرمخانه مخصوص آقایان در چهارراه جوپاری و 
سرآسیاب فرسنگی و یک مورد برای خانم ها جنب پل دانش 
فعال شد. این گرمخانه ها هم اما گاهی به دلیل مخالفت های 
مردمی)همسایگان( و گاهی با بی توجهی مسئوالن غیرفعال 
شدند، به گونه ای که سال 99، استاندار وقت، علی زینی وند 
با طرح این ســوال که »چگونه مدیران ما در حالی که این 
عده از هموطنان که به واسطه شرایط زندگی دچار آسیب 
شده اند، شب های سرد را تا صبح در خیابان به سر می کنند، 
می تواند شــب را راحت بخوابند.« شهرداری، بهزیستی و 
فرمانداری را مامور به ایجاد گرمخانه های در سطح شهر کرد.

گرمخانه به یخبندان کرمان 
نرسید

گلســتان - 2950 واحد مسکن محرومان و نیازمندان در 
اســتان گلســتان با ۴5۶ میلیارد تومان تسهیالت قرض 

الحسنه و کمک بالعوض در حال ساخت است 
تخصیص 23500 تن سیمان و 15۴0 تن میله گرد رایگان 
توسط بنیاد مستضعفان برای ساخت مسکن محرومان در 
استان گلستان مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: 2950 
واحد مســکونی برای محرومان و نیازمندان در روستاهای 
استان در قالب طرح ها و تفاهم نامه های مشترک بنیاد با 
دستگاه های حمایتی مختلف با پرداخت 295 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 5 درصد و بازپرداخت 20 
ساله و 1۶1 میلیارد تومان کمک بالعوض در حال ساخت 
است که روند ساخت این واحدها با اختصاص 23500 تن 
سیمان رایگان و 15۴0 تن میله گرد رایگان توسط بنیاد 
مستضعفان سرعت دوچندان گرفته است حسینی گفت: 
در راســتای تفاهم نامه دوجانبه فی مابین بنیاد مسکن و 
کمیته امداد 700 واحد، تفاهم نامه سه جانبه بنیاد مسکن، 
کمیته امداد و بنیاد مستضعفان ۴50 واحد، تفاهم نامه 5 
جانبه بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان 
امام، بسیج ســازندگی و کمیته امداد 1200 واحد و طرح 
مسکن محرومین بنیاد مسکن هم ۶00 واحد مسکونی در 
روستاهای استان گلستان در حال ساخت استمدیرکل بنیاد 
مسکن استان همچنین از برنامه ریزی و تامین اعتبار برای 
احداث ۴000 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی استان گلستان خبر داد و ابراز داشت 
800 میلیارد تومان تســهیالت قرض الحســنه برای این 

امراختصاص خواهد یافت

ساخت 2۹50 واحد مسکن محرومان 
و نیازمندان در استان گلستان 

آبادان - مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد کشور  در دومین سفر خود به منطقه آزاد اروند گفت: 
رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و اجرای کامل قوانین مناطق 
آزاد، ظرفیــت  و مزیت هــای آن همواره یکی از مهمترین 
دغدغه مردم و فعالین اقتصادی و فرهنگی مناطق آزاد برای 

رسیدن به توسعه پایدار بوده است
حجــت اهلل عبدالملکی امــروز 29 دی مــاه در بازدید از 
شهرک های شهرهای آبادان و خرمشهر در دیدار با فعاالن 

اقتصادی افزود:
تعامالت داخلی و بین المللی در همه حوزه هاحال شــکل 

گیری است.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد کشور در بازدید از شهرک 
های صنعتی اظهار کرد: خوشــبختانه در این شــهرک ها، 
اراضی بســیارمرغوب و قابل بهره برداری بســیاری وجود 
دارد که در کمترین زمان قابل واگذاری اســت و در همین 
راســتا گذشــته از روند مطلوب و جذب برای مشــارکت 

ســرمایه گذاران خارجی شرکت های داخلی   که در حوزه 
دانــش بنیان و فناوری هایی نوین فعالیت دارند در اولویت 

واگذاری قرار می گیرند و منطقه آزاد اروند 
موظف است با تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این 

شرکت را مورد حمایت قانونی خود قرار دهند
دبیر شــورای مناطق آزاد کشــور با اشاره به تنوع گسترده 
شرکت های در حال تولید در مناطق دو گانه شهرک های 
صنعتی منطقه آزاد اروند تصریح کرد: شهرک های صنعتی 
در آبادان و خرمشــهر به لحاظ گستردگی جغرافیا و تنوع 
تولیدات یکی از بزرگترین مناطق آزاد کشوراست که بعضا 

بسیاری از تولیدات آنها بی نظیرند.
وی شکل گیری تعامالت جدید بین المللی با ایران را مزیت 
جدید مناطق آزاد خواند و افزود: ما هم با افزایش زیرساخت 
های مناسب شرایطی را فراهم می کنیم تا سرمایه گذاران 

خارجی و داخلی فضای مناسب تری را احساس کنند.
عبدالملکی اعمال ماده ۶5 در منطقه آزاد اروند را ضرورت 
قانونــی که ســالها به تعویــق افتاده اعالم کــرد و گفت: 
حاکمیت منطقه طبق قوانین مصوب، مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد اســت و همه دســتگاه های دیگر باید تابعیت 

کامل داشته باشند.
مشــاور رئیس جمهور در مناطق آزاد کشــور تصریح کرد: 
تقریبا همه بزرگان نظام، نســبت به گذشــته مناطق آزاد 
انتقاد دارند، اما این نافی کارکرد این مناطق نیست، مناطق 
آزاد ادبیاتــی در اقتصاد مقاومتی دارند و معنی این منطقه 

آزاد، لیبرالیسم اقتصادی نیست.
خبرنگار سید قدیررمضانی

شکل گیری جدید مناسبات اقتصادی در مناطق آزاد کشور

گستران  صنعت  مهندسی  طراحی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
پایدار دیانی ماشین درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 604981 به شناسه 
آن  تکمیل گردیده که خالصه  امضا ذیل دفاتر  و  ملی 14011670458 ثبت 
و  :خرید  فعالیت  موضوع  می گردد.  آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح 
فروش ورق خام و فلزی و تولید ماشین آالت صنعتی و طراحی و ساخت و 
ساز انواع ماشین آالت و قطعات یدکی و پشتیبانی و فروش کلیه قطعات 
و لوازمات جانبی، صادرات و واردات مواد اولیه و لوازمات مورد نیاز جهت 
و  تولید قطعات یدکی و ماشین آالت صنعتی  و  تهیه  و  طراحی و ساخت 
اداری و لوازمات اولیه و مورد نیاز و ساخت و اجرا و تحویل سازه های فلزی 
از تسهیالت  و استفاده  اداری و تجهیزات هیدرولیک  و  و مصنوعات فلزی 
همچنین  و  کشور  خارجی  و  داخلی  موسسات  و  بانک ها  از  ریالی  و  ارزی 
ارگانهای  و  نهادها  و  شرکت ها  مزایده های  و  مناقصات  تمامی  در  شرکت 
دولتی و خصوصی و شرکت در تمامی سمینار ها و نمایشگاه ها و همایش ها 
وکنفرانس های داخلی و خارجی در زمینه ی صادرات و واردات ماشین آالت 
صنعتی و قطعات و لوازمات فلزی و محصوالت خام فلزی، حضور در کلیه 
و  پشتیبانی  و  طراحی  زمینه  در  تخصصی  و  تولیدی  فرآیند های  و  مقاطع 
و  سازه ها  و  اداری  و  صنعتی  آالت  ماشین  تولید  و  تهیه  و  ساز  و  ساخت 
مصنوعات فلزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، 
شهرستان ری، بخش مرکزی، شهر ری، صابون پز خانه، کوچه حسن زاده، 
خیابان رستم خانی، پالک 2، طبقه همکف کدپستی 1845873616 سرمایه 
میزان  نقدی  ریال   500,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد دیانی به شماره ملی 0067248111 
ملی  شماره  به  اسدی  زهرا  خانم  الشرکه  سهم  ریال   490000000 دارنده 
0075894319 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
محمد دیانی به شماره ملی 0067248111 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
سمت  به   0075894319 ملی  شماره  به  اسدی  زهرا  خانم  نامحدود  مدت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
با  همراه  منفردا  مدیره  هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  امضا  با  اداری  و  عادی 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1414240(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است

سعودی 
 کودکان حجه را 
به خاک و خون 

کشید 

صفحه 4

صفحه 3

کرونا همچنان جانستان است

صفحه 2

 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

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

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

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

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

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

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

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

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

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

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها
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محمد صفری

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

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

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

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

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

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

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

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

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

ت اول
نوب

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

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

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

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

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

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

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

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

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

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

 ارشاد اسالمی

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

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

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است
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