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خطر آلودگی 
آب های زیرزمینی 
در پی نفوذ شیرابه 

محل های دفن 
پسماند
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نفت وانرژی
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انتظارات تورمی بیشتر می شود؟
سیگنال افزایش نسبت پول به نقدینگی برای تورم
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 صفحه 3

طرحی برای محاق سوداگران؛

»مالیات بر عایدی سرمایه«
 کنترل گر است؟

اجاره کارت ملی دردسرساز است

 احتمال حذف یارانه خریداران 
ارز با کارت ملی؟

برخی افراد بی اطالع اقدام به اجاره کارت ملی خود 
به دالالن ارز می کنند که این اقدام دردســرهای 
زیادی برای آن ها به همــراه دارد.در روز های اخیر 
شاهد نوســانات نرخ ارز بودیم که بیش تر ناشی از 
هیجانات بازار در پی حوادث اجتماعی اخیر است. 
در این فضا برخی سودجویان به دنبال سوءاستفاده 
از این شــرایط، اقدام به اجاره کــردن کارت ملی 
مردم می نماینــد و برخی مردم به علت عدم اطالع 
و ســهل انگاری کارت ملی خــود را در اختیار این 
افراد گذاشــته اند که عواقب جدی و بدی را برای 
آن ها به همراه داشته و دارد.تابستان امسال بود که 
بانک مرکزی اعالم کرد کــه صادرکنندگان و تجار 
می توانند بخشی از ارز خود را در بازار با نرخ توافقی 

عرضه کنند. همچنین خریداران ارز توافقی ...

صفحه2

روزانهم سراسری
درآمد صادرات نفت در ســال 
۱۴۰۰ نســبت به سال پیشین 
به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ 
این عــدد به ۵ برابر نســبت به 
سال گذشــته رســیده است و 
آنطور که کارشناسان می گویند 
توسعه روابط با روســیه می تواند پلی برای پیشرفت صنعت 

نفت ایران و افزایش درآمدهای نفتی باشد.  مقایسه...
 صفحه5

پول فروش نفت جایگزین خلق نقدینگی می شود
درآمدهای نفتی ایران در 

نردبان صعود
شاخص کل بورس تهران  دیروز 
رشــد ۴۵ هــزار و ۴۷ واحدی 
ثبت کرد تا ضمن افزایش ۳.۳۵ 
درصدی به ارتفاع یک میلیون و 
۳۸۹ هزار و ۷۵۰ واحد برســد. 
شــاخص کل بــورس تهــران  
دیروز روند صعودی آغاز شــده خود را با گامی بلند تر از روز 

آغازین این هفته ادامه داد. نماگر...
 صفحه3

رشد دوباره بورس
 تاثیر جهش دالر

 در بازار؟
رئیس جمهــور تحقــق کامل 
نظام اداری در تــراز جمهوری 
اســالمی را نیازمنــد نــگاه و 
نگرش تحول گرایانه دانســت و 
از ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور خواســت تا با همکاری 
با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گلوگاه های فســاد را 

شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام کنند. به...
 صفحه2

رییسی:
سازمان اداری و استخدامی 

گلوگاه های فساد را شناسایی کند

سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز به استناد  مجوز هیئت مدیره س��ازمان در نظر دارد جهت تامین ماشین آالت عمرانی 
مورد نیاز منطقه هفت شهرداری اهواز طبق شرایط ذیل به شرکت های دارای ظرفیت کاری مجاز واگذار نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ 1401/08/17 لغایت 1401/08/25 س��اعت 19 به س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

 هزینه انتشار آگهی روزنامه و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 متقاضیان می توانند در قبال پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره  100824921091 بانک شهر بنام شهرداری اهواز از 

طریق سامانه الکترونیکی دولت)ستاد(نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
 پیشنهاد قیمت ها در صورتی قابل بررسی می باشند که اسنادفیزیکی قبا در سامانه ستاد بارگذاری و مورد تایید باشند.

 در صورت عدم ارائه اس��ناد فیزیکی مناقصه مذکور پاکت های پیش��نهاد دهنده مفتوح نمی گردد و اسناد بارگذاری شده در 
سامانه ستاد بررسی نخواهد شد.

 مهلت قبول پیش��نهاد ها از آخرین روز دریافت اسناد به مدت  ده روز کاری در سامانه ستاد اس��ت و حداکثر مهلت بارگذاری 
اسناد به همراه پیشنهاد قیمت در س��امانه ستاد مورخ 1401/09/08 ساعت 12 می باشد، ضمنا آخرین مهلت تحویل پاکات فیزیکی 
تا پایان وقت اداری مورخ 1401/09/09 به دبیر خانه محرمانه حراس��ت سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز مستقر در اهواز – 

بلوار گلستان خیابان 22 بهمن جنب منطقه 5 شهرداری اهواز می باشد.
 الزم به ذکراس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیش��نهاد قیمت می بایست از درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس  www.setadiran.ir صورت پذیرد و ش��رکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام را درسایت مذکور ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-تاریخ و محل تشکیل کمیسیون مناقصه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/09/12 در محل دفتر مدیریت سازمان واقع در 

سازمان خدمات  موتوری به آدرس فوق الذکر می باشد ،حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مجاز می باشد.
2-مبلغ سپرده های شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پایه می باشد که به یکی از طریق ذیل می بایست ارائه شود.

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب 100384981 نزد بانک شهر شعبه کیانپارس اهواز به نام سازمان خدمات موتوری
ب- به صورت ضمانتنامه بانکی به نام سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز و به مدت 3 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد )با قابلیت 

تمدید یک دوره سه ماهه(
ج- چک تضمین شده در وجه سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز 

3-سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
4-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-بر اس��اس ماده 10 آیین نامه معامات کانشهر ها ، شرکت در مناقصه و ارائه پیش��نهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان 
خدمات موتوری می باشد.

6-نتیجه کمیسیون برابر مواد 15 و 18 آیین نامه معامات شهرداری تهران )کانشهر ها(به برنده مناقصه اعام خواهد شد.
7-سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

8-در صورت وجود هرگونه مغایرت بین آگهی و اسناد و مدارک موضوع مناقصه اولویت با اسناد و مدارک مناقصه می باشد.

شناسه آگهی: 1407483

آگهی مناقصه شش ماهه دوم سال 1401) نوبت دوم(

  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

مبلغ ضمانتنامه) مبلغ اولیه)ریال( مدت اجراشرح پروژه  ردیف
حداقل رتبه مورد نیاز ریال( 

1
تامین ماشین 
آالت عمرانی 
منطقه هفت 
شهرداری 

گواهی صاحیت و ایمنی 17/131/625/000856/581/250شش ماه دوم 
از وزارت کار 

 شهرداری اهواز 
حوزه معاونت خدمات شهری 

سازمان خدمات موتوری 

مفقودی
131 م�دل1398  اصل س�ند و برگ س�بز س�واری س�ایپا 
ب�ه رن�گ س�فید روغن�ی ب�ه ش�ماره پ�اک 973 ج58 - 
ایران75 و ش�ماره موتور 136337979  و ش�ماره شاس�ی 
411100 مفقود واز درجه اعتبار س�اقط می  3552617

باشد.
12/946

مفقودی
برگ سبز کارت وکارت سوخت سواری پیکان1600 مدل1379 
به رنگ س�فید به ش�ماره پاک 869 ج14 ایران65 و ش�ماره 
موتور 11127927687 و شماره شاسی 0079431311 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
12/947

مفقودی
بدینوس�یله کلیه م�دارک ازقبیل برگ س�بز، کمپان�ی، کارت 
هوشمند ،س�وخت و کارت اتومبیل کامیون باری مدل 1374به 
نام عباس اشرفی خلف نام پدر سلمان  به رنگ نارنجی معمولی 
به شماره شهربانی 741ع68ایران 78به شماره موتور1028743 
334910به ش�ماره شاس�ی37405116417273مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
رباط

اداره کل ثبت اسنادواماک استان تهران 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بهارستان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره140160301206000781هیات اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای تراب نوریزاده فرزندکبیربه ش�ماره شناس�نامه 
9746دری�ک قطعه اززمین بابنای احداثی به مس�احت147/22مترمربع پاک 1183فرعی 
از149اصلی مفروز ومجزی ش�ده ازپ�اک 144از149اصلی واقع در روس�تای حصارچوپان 
خریداری ازمالک رس�می آقای حاتم نقاوت محرزگردیده اس�ت لذابه منظور اطاع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوم�اه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذرس�یدظرف مدت ی�ک ماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت 
انقضای م�دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت س�ندمالکیت صادرخواهدش�د 

.تاریخ انتشار نوبت اول:1401/8/17  تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/9/2
علی رحیمی پردنجانی -رئیس ثبت اسناد واماک

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
  گواه�ی پایان تحصیات دوره متوس�طه   اینجانب وحید لعل 
اکبری فرزن�د علی با کد مل�ی 0013309226 صادره از تهران 
با ش�ماره دانش آموزی    151582722  رش�ته نقش�ه کش�ی 
س�اختمان واح�د آموزش�ی کاردانش هف�ده ش�هریور با کد 
9414  مفقود گردیده اس�ت و از درجه اعتبار س�اقط میباشد 
 بدینوس�یله جهت اطاع عموم دو نوبت در روزنامه سراس�ری 
و کثیراالنتش�ار آگه�ی می گردد. تاریخ انتش�ار نوب�ت دوم : 

 1401/8/17
و

 آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
شهرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  شماره وارده 29554 
مورخ 1398/11/6 اعام داش�ته س�ند مالکیت  شش�دانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 
مترمرب�ع پاک 14265  فرعی از42 اصلی مفروز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع 
در بخش12 تهران قطعه 5 تفکیکی ذیل ثبت 312120 صفحه   100 دفتر 1322 با شماره چاپی 
868140 بنام شهرداری اسامشهر  صادر گردیده است اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را 
نموده است و  درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 
آیین نام�ه اصاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دری�ک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی 
ظرف مدت ده  روزبه این اداره مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود 
را کتبا تس�لیم نماید بدیهی اس�ت درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و 
یاعدم ارایه اصل سند مالکیت یا  سند معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو 

تسلیم  خواهد شد.
 م.الف 182 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود 
اکبری   

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

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

 ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای ش�ماره  140160301051001948 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم آمنه لطفی خادملو فرزند بایرام بشماره شناسنامه 
3337  ص�ادره از ته�ران در شش�دانگ یک باب خانه به مس�احت 46/26 مترمربع پاک 
6330 فرع�ی از 24 اصل�ی واقع در قرچک خریداری از مالک  رس�می آقای ش�عبان کتی  
محرزگردیده اس�ت .لذا به منظور اطاع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش�ود درصورتی که اش�خاص  نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
 تس�لیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت  انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/2              

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/17 
م.الف 10839          رئیس ثبت اسناد و اماک       محمدرحیم پورراینی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند  رسمی
برابر رای ش�ماره 140160313008001274 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیرانشهر 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم س�کینه علی پور فرزند علی  بش�ماره شناسنامه 
1825 صادره از پیرانشهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134 متر مربع 
تحت پاک 1366  فرعی از 21 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 21 اصلی واقع در بخش 22 
ارومیه به آدرس شین آباد زمین های سبزیخانه  خریداری از سعید اسماعیلی صاحب نسق 
در پاک مذکور مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش�ته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تس�لیم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراج�ع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1401/08/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02 /1401/09 
رئیس ثبت اسناد و اماک پیرانشهر حبیب الهامی 

آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
ش�هرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  ش�ماره وارده 29553 
مورخ 1398/11/6 اعام داشته سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 مترمربع 
پ�اک 14264  فرعی از42 اصلی مف�روز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش12 
تهران قطعه 4 تفکیکی ذیل ثبت 312118 صفحه   98 دفتر 1322 با شماره چاپی 868139 بنام 
ش�هرداری اسامشهر  صادر گردیده اس�ت اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را نموده است و 
 درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 آیین نامه اصاحی 
قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی 
برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده  روزبه این اداره 
مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یاعدم ارایه اصل س�ند مالکیت یا  سند 

معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو تسلیم  خواهد شد. 
م.الف 181 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود اکبری   

  آگهی تحدید حدود اختصاصی     
   چون تحدید حدود شش�دانگ   یک قطعه زمین آبی�زار تحت پاک 64 فرعی از 93 اصلی 
واقع در قریه کولج شهرستان  طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده 
باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای مالک محمود  کشاورزی فرزند محمد هادی ذیل 
وارده 3005231  م�ورخ 1401/06/23 ب�ا رعای�ت مواد 14 و 15 قان�ون ثبت عملیات  تعیین 
حدود آن در س�اعت 9 صبح روز چهارش�نبه مورخه 1401/09/09 در محل به عمل خواهد 
آمد. لذا با انتشار این  آگهی از متقاضی و مالکین اماک مجاور دعوت می شود تا در روز و 
س�اعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی  نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض  دارند میتوانند 
به اس�تناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصاحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم  صورتجلس�ه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و اماک طالقان ارائه نموده و رسید  دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ 
تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصاح قضائی مراجعه و ضمن  تقدیم دادخواست گواهی آن 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به 

 عمل خواهد آمد. تاریخ انتشار: روز سه شنبه        مورخه :1401/08/17         
دادنامه-84         عباس صبوری-سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان طالقان

مفقودی
س�ندکمپانی و برگ سبز خودروسواری س�مند ال ایکس مدل 
1390 به  رنگ سفید روغنی به ش�ماره موتور 12490242500 و 
91 و شماره شهربانی  شماره شاسی 886680
96-959ب42 متعل�ق ب�ه آقای مجتبی حی�دری هائی دارنده 
کدمل�ی 4579304225 مفقودگردیده واز درجه اعتبار س�اقط 

است .
دامغان

 511/1اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک بردسکن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 140160306021000412 هیات اول موضوع 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ملک  بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا زراعتی فرزند علی  به 
ش�ماره شناسنامه   11530 صادره از تهران درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65/54 
متر مربع قس�متی ازپاک   40 فرعی از 4  اصلی واقع درخراس�ان رضوی بخش 4 حوزه ثبت 
ملک بردسکن خریداری از  مالک رسمی بانو کوچک محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/8/2. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/8/17 
غامرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد واماک بردسکن

 511/2اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000289- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  اراضی  مزروعی به مس�احت   2069/27 متر مربع  قس�متی از پاک 17 
ده سرخ  خریداری برابر  وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود  را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/3اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000288- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه شناس�ه  ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در  مزروعی به مس�احت   4308/75 مترمربع  قسمتی از پاک 17 
اراضی ده سرخ خریداری  برابر وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

آگهی فقدان  
خانم محرم ایزدی برابر وکالتنامه بشماره 2110 مورخه 1393/03/03 دفترخانه 1593 تهران 
ضمن  ارائه دو برگ استش�هادیه تصدیق ش�ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب 
ساختمان  مسکونی به مساحت 73 مترمربع به شماره پاک ثبتی 402 فرعی از 12 اصلی واقع 
در قریه گوران  طالقان که بنام نعمت اله آهنگری ذیل ش�ماره 11896 دفتر 45 صفحه  326 
س�ند مالکیت به ش�ماره  چاپی 236223 الف/ 81 صادر گردیده بعلت سهل انگاری مفقود و 
درخواست صدور المثنی نموده  است . لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود بوده و مدعی یا  انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. بدیهی اس�ت در غیر اینصورت پس از  انقضای مدت مذکور نس�بت به صدورسند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. 82 
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک طالقان عباس صبوری

مفقودی
برگ سبز خودروسواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 1384 
ب�ه رنگ نق�ره ای متالیک به ش�ماره موتور 01099621 و ش�ماره 
شاس�ی 1412284479871 و شماره ش�هربانی 96-187ب46 
متعلق به آقای حجت اهلل صادقی دارنده کدملی 4579810325 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
دامغان

 511/4اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رس�می . برابر رای شماره 1401603062770000290- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در  مزروعی به مس�احت   3127/15 مترمربع  قس�متی از پاک 17 
اراضی ده س�رخ خریداری  برابر )وقف نامه رس�می ومالکیت مشاعی( رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم  اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس�ت در ص�ورت انقضای مدت  مذکور و عدم وص�ول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:   1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 1401/08/16
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/5اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  س�اختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای ش�ماره 140160306277000280- 1401/07/09 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   14001489085 در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1236/13 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در اراضی ده س�رخ  خریداری برابر  مترمربع قس�متی از  پاک 17 
وقف نامه رس�می  و)مالکیت مش�اعی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/6آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای ابراهیم کارگری فرزندحبیب اله به ش�ماره ملی 0779114957 به استناد 
دو برگ  استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این  اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک 5576 فرعی 
اصلی بخش 7  قوچان که متعلق به نامبرده می باشد  بعلت نامعلومی شده  است. با  از 22 
بررسی دفتر اماک معلوم شد  ششدانگ  پاک فوق به شماره دفتر اماک 167 صفحه 297 
ش�ماره چاپی 249051 سری ب 90  به نام  آقای ابراهیم کارگری فرزند حبیب اله ثبت وسند 
مالکیت صادر و تسلیم شده است. دفتر  اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد مفاده 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک  نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نس�بت به 
ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی  خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ای به این اداره تس�لیم نماید. بدیهی اس�ت در  صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه س�ند مالکیت یا سند معامله  رسمی نسبت به صدور سند وفق 

مقررات اقدام می گردد. 
  ناصرحسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک درگز

 511/7آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای  عبداله حکیمی سنگانی فرزند فضل اله فعا مجهول المکان، اباغ مي 
ش�ود که  آقای غام عباس حکیمی دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت 
ش�ما به ش�عبه 5  ش�ورای حل اختاف خواف  ارائه و به کاس�ه 5/401/291 ثبت و برای روز 
ش�نبه مورخه   1401/09/19 ساعت 17/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده است . لذا به استناد 
آ- د- م  مرات�ب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار درج مي گردد. ش�ما می  م�اده 73 ق 
توانید قبل از رسیدگی به  دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه5 شهرستان خواف  مستقر در 
مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ،  جنب کانتری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد  شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

 511/8آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای محسن فردوسی پور فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که  آقای زبیر 
درویش�ی  دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت ش�ما به شعبه 5 شورای 
حل اختاف خواف   ارائه و به کاس�ه 5/401/354 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1401/09/19 
آ- د- م مراتب  س�اعت 17 وقت  رسیدگي تعیین گردیده اس�ت . لذا به استناد ماده 73 ق 
یک نوبت در روزنامه  کثیراالنتشار درج مي گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 5  شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ، 
جنب کانتری مراجعه و با ارائه  آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در  شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانیتورینگ شهرداری محمدشهر

»آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم«

شهرداری محمدشهر در نظر دارد فراخوان خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانتیتورینگ شهرداری محمدشهر به شماره )سیستمی( 2001005314000042 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

www. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس�ناد فراخوان تا بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان ش�رکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در س�امانه، نس�بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 
امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
از ساعت 13:00 - تاریخ انتشار فراخوان:                         1401/08/10  
تا ساعت 11:00  1401/08/16 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:  

تا ساعت 13:30  1401/08/26 - مهلت ارسال پیشنهادات:  
ساعت 08:00  1401/08/28 - زمان بازگشایی پاکت ها:   

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  سپرده شرکت در مناقصه مورد اشاره به مبلغ 1,211,673,213 ریال می باشد که میبایست به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.

اطاعات تماس و آدرس دستگاه :  استان البرز، محمدشهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهید شاه حسینی، شهرداری محمدشهر. شماره تماس: 026-35705
شناسه آگهی: 1405838

 مهرداد حسن زاده- شهردار

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

وم
   د

بت
نو

ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال اس�تان کرمان)س�هامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صاحیت خریداری نماید. 

شماره 
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار         موضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد)ریال(

3,486,835,0002001005630000112خرید 1500 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم1401-114

1- پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از  . . 2-ش�رکت کنندگان در مناقصه الزاما بایس�تی در س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )

طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز شنبه به تاریخ  1401/08/14 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهار شنبه به تاریخ 1401/08/18
5-  آخرین مهلت بارگذاري اس�ناد و پیش�نهاد قیمت در س�امانه س�تاد و ارائه اصل ضمانت نامه ش�رکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا س�اعت 9:00 صبح روز بازگش�ایی مورخ 

1401/08/29
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاداز ساعت 13:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/08/29

7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بامانع میباشد .

9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
10- اطاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیش�تر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال استان 

کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
( انجام خواهد شد .اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در  . . 11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )

سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.

.  مي باشد  . .                                                          سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : 
. مي باشد . .                                                شبکه اطاع رساني معامات توانیربه نشاني 

//: مي باشد  . .                                               پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات 

استانداری البرز
شهرداری محمدشهر

ش�هرداری ارومیه در نظر دارد به اس�تناد ماده 5 آئین نامه معاماتی ش�هرداری و اعتبارات مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه 
.  اقدام نماید. از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط در رشته ابنیه حداقل پایه 5 دعوت بعمل می آید  . تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
بر اس�اس فهرس�ت بهاء سال 1401 با ضریب باال س�ری 1/41 و ضریب منطقه ای 1/05 با تجهیز کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل بر اساس بخشنامه های شامله معاونت 
برنامه ریزی استانداری  در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعامی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم 

. مراجعه نمایند. . جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس 
1- موضوع مناقصه: اجرای پروژه نرده گذاری در سطح شهرداری منطقه 5

2- مبلغ پایه مناقصه: 17/600/000/000 ریال )هفده میلیارد و ششصد میلیون ریال(
3- مدت قرارداد: 8 ماه شمسی از تاریخ اباغ قرارداد می باشد.

4- تاریخ دریافت اس�ناد مناقصه: از س�اعت 10 روز س�ه ش�نبه مورخه 1401/08/17 تا س�اعت 19 روز دو ش�نبه مورخه 1401/08/23 در بستر س�امانه ستاد به آدرس:  
.  اق�دام نماین�د. .

نوبت اول:1401/8/17
نوبت دوم: 1401/8/21

شهردار ارومیه مهدی زاده 

شماره: 2001094839000108
تاریخ: 1401/08/17

نوبت اول

شهرداری ارومیه 

مفقودی
131 م�دل1398  اصل س�ند و برگ س�بز س�واری س�ایپا 
ب�ه رن�گ س�فید روغن�ی ب�ه ش�ماره پ�اک 973 ج58 - 
ایران75 و ش�ماره موتور 136337979  و ش�ماره شاس�ی 
411100 مفقود واز درجه اعتبار س�اقط می  3552617

باشد.
12/946

مفقودی
برگ سبز کارت وکارت سوخت سواری پیکان1600 مدل1379 
به رنگ س�فید به ش�ماره پاک 869 ج14 ایران65 و ش�ماره 
موتور 11127927687 و شماره شاسی 0079431311 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
12/947

مفقودی
بدینوس�یله کلیه م�دارک ازقبیل برگ س�بز، کمپان�ی، کارت 
هوشمند ،س�وخت و کارت اتومبیل کامیون باری مدل 1374به 
نام عباس اشرفی خلف نام پدر سلمان  به رنگ نارنجی معمولی 
به شماره شهربانی 741ع68ایران 78به شماره موتور1028743 
334910به ش�ماره شاس�ی37405116417273مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
رباط

اداره کل ثبت اسنادواماک استان تهران 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بهارستان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره140160301206000781هیات اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای تراب نوریزاده فرزندکبیربه ش�ماره شناس�نامه 
9746دری�ک قطعه اززمین بابنای احداثی به مس�احت147/22مترمربع پاک 1183فرعی 
از149اصلی مفروز ومجزی ش�ده ازپ�اک 144از149اصلی واقع در روس�تای حصارچوپان 
خریداری ازمالک رس�می آقای حاتم نقاوت محرزگردیده اس�ت لذابه منظور اطاع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوم�اه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذرس�یدظرف مدت ی�ک ماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت 
انقضای م�دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت س�ندمالکیت صادرخواهدش�د 

.تاریخ انتشار نوبت اول:1401/8/17  تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/9/2
علی رحیمی پردنجانی -رئیس ثبت اسناد واماک

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
  گواه�ی پایان تحصیات دوره متوس�طه   اینجانب وحید لعل 
اکبری فرزن�د علی با کد مل�ی 0013309226 صادره از تهران 
با ش�ماره دانش آموزی    151582722  رش�ته نقش�ه کش�ی 
س�اختمان واح�د آموزش�ی کاردانش هف�ده ش�هریور با کد 
9414  مفقود گردیده اس�ت و از درجه اعتبار س�اقط میباشد 
 بدینوس�یله جهت اطاع عموم دو نوبت در روزنامه سراس�ری 
و کثیراالنتش�ار آگه�ی می گردد. تاریخ انتش�ار نوب�ت دوم : 

 1401/8/17
و

 آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
شهرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  شماره وارده 29554 
مورخ 1398/11/6 اعام داش�ته س�ند مالکیت  شش�دانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 
مترمرب�ع پاک 14265  فرعی از42 اصلی مفروز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع 
در بخش12 تهران قطعه 5 تفکیکی ذیل ثبت 312120 صفحه   100 دفتر 1322 با شماره چاپی 
868140 بنام شهرداری اسامشهر  صادر گردیده است اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را 
نموده است و  درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 
آیین نام�ه اصاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دری�ک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی 
ظرف مدت ده  روزبه این اداره مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود 
را کتبا تس�لیم نماید بدیهی اس�ت درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و 
یاعدم ارایه اصل سند مالکیت یا  سند معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو 

تسلیم  خواهد شد.
 م.الف 182 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود 
اکبری   

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

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

 ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای ش�ماره  140160301051001948 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم آمنه لطفی خادملو فرزند بایرام بشماره شناسنامه 
3337  ص�ادره از ته�ران در شش�دانگ یک باب خانه به مس�احت 46/26 مترمربع پاک 
6330 فرع�ی از 24 اصل�ی واقع در قرچک خریداری از مالک  رس�می آقای ش�عبان کتی  
محرزگردیده اس�ت .لذا به منظور اطاع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش�ود درصورتی که اش�خاص  نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
 تس�لیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت  انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/2              

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/17 
م.الف 10839          رئیس ثبت اسناد و اماک       محمدرحیم پورراینی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند  رسمی
برابر رای ش�ماره 140160313008001274 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیرانشهر 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم س�کینه علی پور فرزند علی  بش�ماره شناسنامه 
1825 صادره از پیرانشهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134 متر مربع 
تحت پاک 1366  فرعی از 21 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 21 اصلی واقع در بخش 22 
ارومیه به آدرس شین آباد زمین های سبزیخانه  خریداری از سعید اسماعیلی صاحب نسق 
در پاک مذکور مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش�ته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تس�لیم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراج�ع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1401/08/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02 /1401/09 
رئیس ثبت اسناد و اماک پیرانشهر حبیب الهامی 

آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
ش�هرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  ش�ماره وارده 29553 
مورخ 1398/11/6 اعام داشته سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 مترمربع 
پ�اک 14264  فرعی از42 اصلی مف�روز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش12 
تهران قطعه 4 تفکیکی ذیل ثبت 312118 صفحه   98 دفتر 1322 با شماره چاپی 868139 بنام 
ش�هرداری اسامشهر  صادر گردیده اس�ت اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را نموده است و 
 درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 آیین نامه اصاحی 
قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی 
برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده  روزبه این اداره 
مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یاعدم ارایه اصل س�ند مالکیت یا  سند 

معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو تسلیم  خواهد شد. 
م.الف 181 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود اکبری   

  آگهی تحدید حدود اختصاصی     
   چون تحدید حدود شش�دانگ   یک قطعه زمین آبی�زار تحت پاک 64 فرعی از 93 اصلی 
واقع در قریه کولج شهرستان  طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده 
باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای مالک محمود  کشاورزی فرزند محمد هادی ذیل 
وارده 3005231  م�ورخ 1401/06/23 ب�ا رعای�ت مواد 14 و 15 قان�ون ثبت عملیات  تعیین 
حدود آن در س�اعت 9 صبح روز چهارش�نبه مورخه 1401/09/09 در محل به عمل خواهد 
آمد. لذا با انتشار این  آگهی از متقاضی و مالکین اماک مجاور دعوت می شود تا در روز و 
س�اعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی  نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض  دارند میتوانند 
به اس�تناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصاحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم  صورتجلس�ه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و اماک طالقان ارائه نموده و رسید  دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ 
تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصاح قضائی مراجعه و ضمن  تقدیم دادخواست گواهی آن 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به 

 عمل خواهد آمد. تاریخ انتشار: روز سه شنبه        مورخه :1401/08/17         
دادنامه-84         عباس صبوری-سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان طالقان

مفقودی
س�ندکمپانی و برگ سبز خودروسواری س�مند ال ایکس مدل 
1390 به  رنگ سفید روغنی به ش�ماره موتور 12490242500 و 
91 و شماره شهربانی  شماره شاسی 886680
96-959ب42 متعل�ق ب�ه آقای مجتبی حی�دری هائی دارنده 
کدمل�ی 4579304225 مفقودگردیده واز درجه اعتبار س�اقط 

است .
دامغان

 511/1اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک بردسکن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 140160306021000412 هیات اول موضوع 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ملک  بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا زراعتی فرزند علی  به 
ش�ماره شناسنامه   11530 صادره از تهران درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65/54 
متر مربع قس�متی ازپاک   40 فرعی از 4  اصلی واقع درخراس�ان رضوی بخش 4 حوزه ثبت 
ملک بردسکن خریداری از  مالک رسمی بانو کوچک محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/8/2. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/8/17 
غامرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد واماک بردسکن

 511/2اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000289- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  اراضی  مزروعی به مس�احت   2069/27 متر مربع  قس�متی از پاک 17 
ده سرخ  خریداری برابر  وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود  را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/3اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000288- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه شناس�ه  ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در  مزروعی به مس�احت   4308/75 مترمربع  قسمتی از پاک 17 
اراضی ده سرخ خریداری  برابر وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

آگهی فقدان  
خانم محرم ایزدی برابر وکالتنامه بشماره 2110 مورخه 1393/03/03 دفترخانه 1593 تهران 
ضمن  ارائه دو برگ استش�هادیه تصدیق ش�ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب 
ساختمان  مسکونی به مساحت 73 مترمربع به شماره پاک ثبتی 402 فرعی از 12 اصلی واقع 
در قریه گوران  طالقان که بنام نعمت اله آهنگری ذیل ش�ماره 11896 دفتر 45 صفحه  326 
س�ند مالکیت به ش�ماره  چاپی 236223 الف/ 81 صادر گردیده بعلت سهل انگاری مفقود و 
درخواست صدور المثنی نموده  است . لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود بوده و مدعی یا  انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. بدیهی اس�ت در غیر اینصورت پس از  انقضای مدت مذکور نس�بت به صدورسند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. 82 
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک طالقان عباس صبوری

مفقودی
برگ سبز خودروسواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 1384 
ب�ه رنگ نق�ره ای متالیک به ش�ماره موتور 01099621 و ش�ماره 
شاس�ی 1412284479871 و شماره ش�هربانی 96-187ب46 
متعلق به آقای حجت اهلل صادقی دارنده کدملی 4579810325 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
دامغان

 511/4اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رس�می . برابر رای شماره 1401603062770000290- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در  مزروعی به مس�احت   3127/15 مترمربع  قس�متی از پاک 17 
اراضی ده س�رخ خریداری  برابر )وقف نامه رس�می ومالکیت مشاعی( رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم  اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس�ت در ص�ورت انقضای مدت  مذکور و عدم وص�ول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:   1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 1401/08/16
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/5اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  س�اختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای ش�ماره 140160306277000280- 1401/07/09 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   14001489085 در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1236/13 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در اراضی ده س�رخ  خریداری برابر  مترمربع قس�متی از  پاک 17 
وقف نامه رس�می  و)مالکیت مش�اعی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/6آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای ابراهیم کارگری فرزندحبیب اله به ش�ماره ملی 0779114957 به استناد 
دو برگ  استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این  اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک 5576 فرعی 
اصلی بخش 7  قوچان که متعلق به نامبرده می باشد  بعلت نامعلومی شده  است. با  از 22 
بررسی دفتر اماک معلوم شد  ششدانگ  پاک فوق به شماره دفتر اماک 167 صفحه 297 
ش�ماره چاپی 249051 سری ب 90  به نام  آقای ابراهیم کارگری فرزند حبیب اله ثبت وسند 
مالکیت صادر و تسلیم شده است. دفتر  اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد مفاده 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک  نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نس�بت به 
ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی  خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ای به این اداره تس�لیم نماید. بدیهی اس�ت در  صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه س�ند مالکیت یا سند معامله  رسمی نسبت به صدور سند وفق 

مقررات اقدام می گردد. 
  ناصرحسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک درگز

 511/7آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای  عبداله حکیمی سنگانی فرزند فضل اله فعا مجهول المکان، اباغ مي 
ش�ود که  آقای غام عباس حکیمی دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت 
ش�ما به ش�عبه 5  ش�ورای حل اختاف خواف  ارائه و به کاس�ه 5/401/291 ثبت و برای روز 
ش�نبه مورخه   1401/09/19 ساعت 17/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده است . لذا به استناد 
آ- د- م  مرات�ب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار درج مي گردد. ش�ما می  م�اده 73 ق 
توانید قبل از رسیدگی به  دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه5 شهرستان خواف  مستقر در 
مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ،  جنب کانتری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد  شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

 511/8آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای محسن فردوسی پور فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که  آقای زبیر 
درویش�ی  دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت ش�ما به شعبه 5 شورای 
حل اختاف خواف   ارائه و به کاس�ه 5/401/354 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1401/09/19 
آ- د- م مراتب  س�اعت 17 وقت  رسیدگي تعیین گردیده اس�ت . لذا به استناد ماده 73 ق 
یک نوبت در روزنامه  کثیراالنتشار درج مي گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 5  شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ، 
جنب کانتری مراجعه و با ارائه  آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در  شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانیتورینگ شهرداری محمدشهر

»آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم«

شهرداری محمدشهر در نظر دارد فراخوان خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانتیتورینگ شهرداری محمدشهر به شماره )سیستمی( 2001005314000042 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس�ناد فراخوان تا بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس .
. انجام خواهد شد.

متقاضیان ش�رکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در س�امانه، نس�بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 
امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
از ساعت 13:00 - تاریخ انتشار فراخوان:                         1401/08/10  
تا ساعت 11:00  1401/08/16 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:  

تا ساعت 13:30  1401/08/26 - مهلت ارسال پیشنهادات:  
ساعت 08:00  1401/08/28 - زمان بازگشایی پاکت ها:   

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  سپرده شرکت در مناقصه مورد اشاره به مبلغ 1,211,673,213 ریال می باشد که میبایست به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.

اطاعات تماس و آدرس دستگاه :  استان البرز، محمدشهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهید شاه حسینی، شهرداری محمدشهر. شماره تماس: 026-35705
شناسه آگهی: 1405838

 مهرداد حسن زاده- شهردار

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

وم
  د

ت 
نوب

ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال اس�تان کرمان)س�هامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صاحیت خریداری نماید. 

شماره 
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار         موضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد)ریال(

3,486,835,0002001005630000112خرید 1500 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم1401-114

1- پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-ش�رکت کنندگان در مناقصه الزاما بایس�تی در س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از 

طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز شنبه به تاریخ  1401/08/14 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهار شنبه به تاریخ 1401/08/18
5-  آخرین مهلت بارگذاري اس�ناد و پیش�نهاد قیمت در س�امانه س�تاد و ارائه اصل ضمانت نامه ش�رکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا س�اعت 9:00 صبح روز بازگش�ایی مورخ 

1401/08/29
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاداز ساعت 13:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/08/29

7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بامانع میباشد .

9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
10- اطاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیش�تر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال استان 

کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در 

سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.

                                                         سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
                                               شبکه اطاع رساني معامات توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد

                                              پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 

استانداری البرز
شهرداری محمدشهر

ش�هرداری ارومیه در نظر دارد به اس�تناد ماده 5 آئین نامه معاماتی ش�هرداری و اعتبارات مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه 
.  اقدام نماید. از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط در رشته ابنیه حداقل پایه 5 دعوت بعمل می آید  . تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
بر اس�اس فهرس�ت بهاء سال 1401 با ضریب باال س�ری 1/41 و ضریب منطقه ای 1/05 با تجهیز کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل بر اساس بخشنامه های شامله معاونت 
برنامه ریزی استانداری  در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعامی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم 

. مراجعه نمایند. . جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس 
1- موضوع مناقصه: اجرای پروژه نرده گذاری در سطح شهرداری منطقه 5

2- مبلغ پایه مناقصه: 17/600/000/000 ریال )هفده میلیارد و ششصد میلیون ریال(
3- مدت قرارداد: 8 ماه شمسی از تاریخ اباغ قرارداد می باشد.

4- تاریخ دریافت اس�ناد مناقصه: از س�اعت 10 روز س�ه ش�نبه مورخه 1401/08/17 تا س�اعت 19 روز دو ش�نبه مورخه 1401/08/23 در بستر س�امانه ستاد به آدرس:  
.  اق�دام نماین�د. .

نوبت اول:1401/8/17
نوبت دوم: 1401/8/21

شهردار ارومیه مهدی زاده 

شماره: 2001094839000108
تاریخ: 1401/08/17

نوبت اول

شهرداری ارومیه 

وزیر امور اقتصادی و دارایی از به نتیجه 
رسیدن اقدامات بانک مرکزی در مورد 
ســاماندهی بازار ارز اظهار خوش بینی 
کــرد و گفت: طــی روزهــای آینده 

شاهد به ثمر نشستن این اقدامات در 
مدیریت بــازار ارز خواهیم بود.ســید 
 احســان خاندوزی درمــورد افزایش

 قیمــت دالر طی روزهای گذشــته و 

آینده این بازار اظهار کرد: بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی به عنــوان متولی 
اصلی مدیریت بازار ارز برای سامان دهی 
 ایــن بــازار برنامه های جــدی دارد.

وی تاکید کرد: ظــرف روزهای آینده 
شــاهد به ثمر نشستن نتیجه زحمات 
همکاران در حوزه مدیریــت بازار ارز 

خواهیم بود.

خوش بینی نسبت به آینده بازار ارز



روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی2

ادعای ضدایرانی زلنسکی در توجیه 
شکست های میدانی

رئیس جمهور اوکراین در ادامه لفاظی های اخیر، ضمن 
این ادعا که »اگر به خاطر ارائه تسلیحات ایران به روسیه 
نبود، صلح نزدیک تر بود«، خواســتار مجازات ایران شد. 
به گزارش فارس، »ولودیمیر زلنســکی« رئیس جمهور 
اوکراین که این روزها شکســت های میدانی را با لفاظی 
علیه ایران جبران می کند، در ادعایی جدید بعد از دیدار 
با رئیس کمیســیون اروپا، خواســتار مجازات ایران به 
دلیل فروش ادعایی تسلیحات به روسیه شد.  به گزارش 
جروزالم پست، وی در سخنرانی یکشنبه )ششم نوامبر( 
گفت که درباره افزایش فشار بر ایران با »اورسوال فون در 
لین« گفت وگو کرده است. زلنسکی مدعی شد: همدستی 
آن )ایران( در اقدام تروریستی روسیه باید مجازات شود. 
ما این موضوع را نه تنها در ســطح شرکای سنتی خود 
خواهیم رساند، کل جهان خواهد دانست که رژیم ایران به 
روسیه در طوالنی کردن جنگ کمک می کند و در نتیجه، 
تاثیر تهدیدهایی را که دقیقاً جنگ روســیه علیه جهان 
ایجاد کرده، طوالنی تر می کنــد. وی که با جاه طلبی ها و 
موضع غربگرایش، اوکراین را به جنگ کشانده و تاکنون 
حدود ۲۰ درصد خاک این کشــور را از دســت داده، در 
ادامه ســخنانش ضمن این ادعا که »اگر به خاطر تامین 
تسلیحات ایران به متجاوز نبود، به صلح نزدیک تر بودیم«، 
افزود: هر کسی که به روسیه در تهاجمش علیه اوکراین 
کمک کرده، مســئولیت پیامدهای آن را برعهده دارد.  
زلنسکی در ادامه ادعاهایش افزود: »امروز اشغالگران بار 
دیگر از پهپادهای تهاجمی ایران استفاده کردند. برخی 
ساقط شــده اند. اما متاســفانه، اصابت هایی نیز وجود 
دارد«. زلنسکی همچنین مدعی شد: »روسیه برای ادامه 
استراتژی حمالت گسترده خود به زیرساخت های ما به 
موشک های ایران نیاز دارد«. دستگاه اطالعات اوکراین 
جمعه در همین خصوص ادعا کرد موشک های بالستیک 
ایران هنوز به روسیه نرسیده اما قراردادها و  توافقاتی امضا 
شده است.  پیش تر، زلنسکی در پیامی توئیتری نوشت 
در تماس با اورســوال فون در لین رئیس کمیسیون اروپا 
ضمن درخواست تشــدید کمک ها به اوکراین در سال 
۲۰۲۳، »درباره افزایــش تحریم ها و مخالفت با اقدامات 
ایران که از تهاجم حمایت می کند، گفت وگو کردیم«. با 
این حال فون در لین در پیام توئیتــری خود درباره این 
تماس اشاره ای به گفت وگو درباره ایران نکرده و نوشت: 
»خوشــحالم که همچنان در تماس نزدیک با زلنسکی 
هستم. تحوالت مثبت: این هفته بســته حمایت مالی 
اوکراین برای ســال ۲۰۲۳ را پیشــنهاد خواهیم کرد. 
اتحادیه اروپــا تا هر زمان که الزم باشــد، طرف اوکراین 
است«. مقام های اوکراینی طی هفته ها و ماه های گذشته 
برای توجیه شکست های خود در عرصه میدانی، انگشت 
اتهام را به سوی ایران گرفته و مدعی هستند که ایران در 

حال ارسال موشک و پهپاد به روسیه است.

دنباله روی ژاپن از آمریکا درباره 
اتهام استفاده روسیه از پهپاد ایرانی 

ژاپن به عنوان متحد آمریــکا در حمایت از ادعا های ضد 
ایرانی واشنگتن، مدعی شد روســیه از پهپاد ایرانی در 
جنگ با اوکراین استفاده می کند. »هیروکازو ماتسونو« 
دبیر ارشــد کابینه ژاپن، در اظهاراتی هم سو با ادعاهای 
متحد خود )آمریکا( دیروز در یک نشست خبری درباره 
تحویل پهپادهای ایران به روسیه اظهار نظر کرد. ماتسونو 
با بیان آنکه توکیو و تهران درباره اوکراین رایزنی خواهند 
کرد، افزود:» از ایران میخواهیم نقشی سازنده در تضمین 
ثبات در منطقــه و جهان ایفا کند.« پیــش از این بارها 
ادعای اســتفاده از پهپاد ایرانی در حمالت به اوکراین را 
مقامات آمریکایی و در راستای آن اوکراین مطرح کرده اند 
که مقامات ایران آنها را به شــدت رد کردند. در تازه ترین 
ادعا »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین، مدعی 
شــد: »کی یف به یقین می داند که متخصصان ایرانی در 
حال آموزش روس ها برای استفاده از هواپیما های بدون 
سرنشین هســتند. ما می دانیم دشمن برای چه چیزی 
آماده می شــود، در همان راستا پاســخ خواهیم داد و به 
آزادسازی خاک خود از سیطره روسیه ادامه می دهیم.« 
پیش از او نیز »اولگ نیکولنکو« ســخنگوی وزارت امور 
خارجه اوکراین، در فیســبوک خود مدعی شد: »تهران 
باید بداند که عواقب همدستی در جنایات تجاوز روسیه 
به اوکراین بســیار فراگیرتر از مزایای حمایت روســیه 
خواهد بود.« »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران نیز به سخنان »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور 
خارجه کشورمان، اشــاره و ادعا کرد این سخنان دور از 
واقعیت اســت، امیرعبداللهیان تأکید کــرده بود ایران 
 چندین پهپاد پیــش از آغاز جنگ اوکراین به روســیه

 صادر کرد.

ابزارهای جاسوسی ریاض به دست 
نیروهای امنیتی افتاد

مدیر مرکز مطالعات اســتراتژیک و روابــط بین الملل 
تأکید کرد ریاض از اغتشاشــات ایــران حمایت کرد و 
پول و دستگاه های جاسوســی به گروه های تروریستی 
در ایران داد، ولی به دســت نیروهای امنیتی ایران افتاد. 
به گزارش فارس، امیر موســوی مدیــر مرکز مطالعات 
اســتراتژیک و روابط بین الملل درباره اغتشاشات اخیر 
در جمهوری اســالمی ایران و نقش عربستان سعودی، 
آمریکا و کشورهای غربی در آن اظهارنظر کرد. موسوی به 
شبکه خبری المیادین گفت که طرح اغتشاشات در ایران 
از مدتها قبل آماده شــده بود و فوت مهسا امینی، صرفا 
بهانه ای برای اجرای آن بود. وی با بیان اینکه سرویسهای 
امنیتی ایران از این طرح اطالع داشتند و در وهله نخست 
به باندهای مخفی اجازه دادند که ظاهر شوند، تصریح کرد: 
اظهارات مســعود بارزانی در آغاز اغتشاشات ایران برای 
حمایت از این طرح بود. این تحلیلگر مسائل خاورمیانه 
با اشاره به اینکه اربیل مرکز سرویسهای اطالعاتی برای 
اجرای طرحها علیه ایران بوده اســت، ادامه داد: مقامات 
اربیل خواستار تشکیل کردستان بزرگ هستند. به همین 
دلیل با حمایت موساد، قصد دارند کردهای ایران و سوریه 
را ]در این طرح[ شرکت دهند. موسوی با تأکید بر اینکه 
حوادث شــیراز، انتقام داعش و حامیانش از ایران است، 
افزود: هدف از ضربه زدن به ایران، تزلزل در موضع مذاکره 
کنندگان ایران بود، ولی این مسئله رخ نداد. منطق ایران 
در مذاکرات درســت و مبتنی بر قطعنامه های شورای 
امنیت اســت. وی در ادامه عنوان کرد: اگر توافقی بر سر 
برنامه هســته ای حاصل نشــود، تهران به پیشرفت این 
برنامه تا مرحله ای ادامه خواهــد داد که غرب نمی تواند 
تصور کند. ایران به سایر طرفها درباره تضمینهای مدنظر 

خود پیام داده است.

شکار هواپیماهای شناسایی توسط 
»۴B موشک »صیاد

صیاد ۴B توانمندی جدیدی را به نیروی پدافند هوایی 
برای مقابله با موشک های بالستیک می دهد و به عنوان 
شکارچی علیه هواپیماهای شناسایی همانند آواکس ها 
کاربرد مؤثر دارد. به گزارش مهر هر کشــوری در دنیا که 
می خواهد مستقل باشد، باید توانایی دفاع از ثروت ملی، 
سرمایه ها و دستاوردهای خود را داشته باشد و امروز ایران 
اسالمی با همت دانشمندان و متخصصان صنایع دفاعی 
کشور به ویژه سازمان راهبردی هوافضا و در ایام تأسیس 
این سازمان، ضمن دستیابی به پیشرفت های شگرف و 
قابل مالحظه در تحقیق، تولید و توســعه فناوری های 
 ۴B نوآورانه، از خط تولید موشــک زمین به هوای صیاد

رونمایی کرد.
خوشــبختانه همکاران بنده در وزارت دفــاع و پدافند 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران موفق شدند سامانه 
باور ۳۷۳ را که پیش از این در مســیر ارتقا قرار داشت از 
ابعاد مختلف راداری و موشــکی بهبود بخشیده و خط 
تولید آن را راه اندازی کنند. ســاخت این سامانه از سال 
۱۳۹۹ شروع و در هر مرحله دستاوردهای بسیار خوبی 
حاصل شد و به لحاظ اهمیت موضوع پدافند هوایی ارتقاء 
کارآمدی عملیاتی آن متناسب با سطح تهدیدات، به طور 
مستمر در دســتور کار قرار گرفت؛ موشک صیاد ۴B که 
اهداف دور ایســتا را مورد هدف قرار می دهد در مقایسه 
با مشــابه خارجی در ردیف بهترین های دنیا، که بسیار 
محدود هســتند، قرار می گیرد و می تواند در فاصله های 
دور، اهداف هوایی را شناسایی، رهگیری و منهدم نماید. 
صیاد ۴B توانمندی جدیدی را به نیروی پدافند هوایی 
برای مقابله با موشک های بالستیک می دهد و به عنوان 
شکارچی علیه هواپیماهای شناسایی همانند آواکس ها 
که اخالل کننده در سامانه های دفاعی به شمار می روند 
و می توانند عملیات جهت انهدام اهدافی در عمق کشور را 

هدایت و فرماندهی کنند، کاربرد موثر دارد.

مرادی: یارانه احزاب به برخی 
احزاب تعلق می گیرد

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از موافقت با تمدید مجوز 
فعالیت ۴ اقلیت دینی و موافقت با تأسیس دفاتر استانی 
۳ حزب خبر داد و گفت: یارانه احزاب به زودی به برخی 
احزاب تعلق می گیرد. به گزارش ایســنا، عبداهلل مرادی 
در نشســتی خبری درباره برگزاری هشــتمین جلسه 
کمیســیون ماده ۱۰ احزاب، اظهار کرد: برگزاری منظم 
جلسات کمیسیون ماده۱۰ احزاب به عنوان کمیسیون 
فراقوه ای یکی از مهمترین رویکردهای وزارت کشــور 
است تا به درخواست ها در تأســیس احزاب، گروه های 
سیاســی و اقلیت های دینی و نظــارت الزم بر آن انجام 
شــود. وی ادامه داد: مجوز فعالیت اقلیــت های دینی 
زرتشــتی در تهران، اصفهان و دو مــورد در یزد تمدید 
شد. دو درخواســت احزاب در سطح استانی بررسی شد 
و اساسنامه احزاب »مجمع هماهنگی نیروهای انقالبی 
استان قم« و حزب »گفت وگو« در استان قم با شروطی 
تایید شــد.چهار درخواســت حزبی در سطح ملی برای 
تاسیس دفتر در استان ها بررسی و تصویب شد. »مجمع 
نیروهای خط امام« تقاضای تاسیس دفتر در آذربایجان 
شرقی، »جمعیت وفاداران انقالب اسالمی« در کردستان 
و حزب »همدلی مردم تحول خواه « در گلستان و گیالن 
این درخواست را داشتند. ما گروه های سیاسی را تشویق 
می کنیم که در ســطح استان ها فعال شــوند تا نشاط 

سیاسی در سطح استان ها را شاهد باشیم.
مرادی در ادامه افزود: مهمترین مصوبه جلسه کمیسیون 
ماده۱۰ احزاب درباره تعلق یارانه به احزاب است.  مصوب 
کردیم که یارانه به احزاب ملی و اســتانی و خانه احزاب 
تعلق بگیرد و البته یارانه صرفا به احزابی تعلق می گیرد 
که مجمــع عمومی و انتخابات شــورای مرکزی خود را 
طبق قانون و موعد قانونی برگزار کرده باشند.همچنین 
۲۰ درصــد از یارانه احزاب را برای خانــه احزاب در نظر 
گرفتیم. خانه احزاب نقش مهمی در برقراری گفت و گوی 
سیاسی و رقابت سیاسی سالم میان احزاب را دارد و دولت 
سیزدهم خانه احزاب را به عنوان نهاد مهم سیاسی تلقی 
می کند.انتظار هم داریم خانه احزاب هم فعالیت خود را 
افزایش دهد. دبیر کمیسیون ماده۱۰ احزاب خاطرنشان 
کرد: این یارانه مربوط به سال۱۴۰۰ است که در بودجه 
آمده بود. یارانه احزاب تاکنون نامنظم پرداخت شــده و 
تصمیم داریم این پرداخت را منظم و متناسب با فعالیت 

احزاب کنیم.

معیشت و اقتصاد اولویت  کشور است
رئیس مجلس گفــت: در تدوین و اجــرای برنامه هفتم 
تمامــی موضوعات کشــور باید خانواده محور باشــد و 
سیاســت های آموزشــی و تربیتی با نگاه بــه خانواده، 
تدوین شــود و مورد توجه قرار گیرد. به گزارش مهر، در 
نشست مشــترک محمد باقری قالیباف رئیس مجلس 
شورای اســالمی و تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس 
مهمترین راهکارهای مؤثر برای رشد جمعیت و ارتقای 
خانواده در برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
قالیباف در این نشست با اشاره به ضرورت اجرای دقیق 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در حال 
حاضر مساله جمعیت، دغدغه مقام معظم رهبری، دولت، 
مجلس شورای اسالمی و مردم است و باید عالوه بر اجرای 
دقیق قانون جمعیت، در برنامــه هفتم نیز توجه جدی 
بر این امر صورت گیرد. وی افزود: دســتگاه های مسئول 
به ویژه دولت و مجلس باید با قوت و ســرعت به اقدامات 
خود برای ایجاد زمینه های بهتر جهت افزایش جمعیت 
در کشور و تمایل زوجین بر فرزندآوری بیفزایند. رئیس 
مجلس شورای اسالمی ضرورت فرهنگ سازی برای رشد 
جمعیت در کشور را مورد اشــاره قرارداد و گفت: تأمین 
معیشــت مردم و موضوع اقتصــاد از اولویت های فعلی 
کشور اســت در عین حال، موضوع جمعیت و آب نیز از 

اولویت های اصلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
قالیباف افزود: باید در تدوین و اجرای برنامه هفتم تمامی 
موضوعات کشــور، خانواده محور باشد و سیاست های 
آموزشی و تربیتی با نگاه به خانواده، تدوین شود و مورد 

توجه قرار گیرد.

سیاسی

بین الملل
رئیس جمهور کــره جنوبی در رابطه با وقوع حادثه مرگبار هالووین در پایتخت این کشــور عذرخواهی کرد. 
به گزارش ایسنا، "یون ســوک یول"، رئیس  جمهور کره  جنوبی بابت وقوع فاجعه مرگبار هالووین در سئول 
عذرخواهی کرد و وعده داد مســئوالنی را که نتوانســته اند بــه این حادثه واکنش موثر نشــان دهند، مورد 
بازخواســت قرار دهد. رئیس  جمهور کره  جنوبی روز دوشنبه در جلسه ای که به منظور بررسی قوانین ایمنی 
برگزار شــد، عذرخواهی کرد. در حادثه جشــن هالووین که ۲۹ اکتبر به دلیل تراکــم و ازدحام جمعیت در 

یک کلوپ شبانه رخ داد ۱۵۶ نفر از شــرکت کنندگان که بیشــتر آنها زنان و جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله بودند، 
فوت کردند. دســتکم ۲۶ نفر از قربانیان تبعه خارجی بوده و نزدیک به ۱۹۷ نفر هم مصدوم شدند. او گفت: 
نمی توانم خود را با والدینی که فرزندشــان را در این حادثه از دســت داده اند، مقایســه کنــم؛ اما به  عنوان 
رئیس جمهور که باید از جان و امنیت مردم محافظت کند، قلبم شکســته اســت. متاسفم و از خانواده های 

داغدیده در این مصیبت و از مردمی که در این درد و اندوه شریک هستند، عذرخواهی می کنم.

عذرخواهی رئیس جمهور کره جنوبی به دلیل وقوع فاجعه هالووین

سیاست داخلی

رئیــس جمهــور تحقق کامــل نظام 
اداری در تــراز جمهوری اســالمی را 
نیازمنــد نگاه و نگــرش تحول گرایانه 
دانست و از سازمان اداری و استخدامی 
کشــور خواســت تا بــا همــکاری با 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، 
گلوگاه های فســاد را شناسایی و برای 

از بین بردن آنها اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی 
بر دســتگاه های اجرایی روز گذشــته 
به ســازمان اداری و استخدامی کشور 
رفت و در جمع مدیران این ســازمان 
به عنوان ششمین مقصد نظارت های 
ســتادی، ضمن اســتماع گــزارش 
عملکــرد یک ســاله ایــن مجموعه 
راهکارها و پیشــنهادات مهمی برای 
ارتقای کمــی و کیفــی عملکرد این 

سازمان ارائه کرد.
رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری 
در تراز جمهوری اســالمی را نیازمند 
نــگاه و نگرش تحول گرایانه دانســت 
و گفت: امــروز همــه صاحب نظران 
حوزه مدیریت کشــور، با هر ســلیقه 

سیاســی معتقدنــد که 
نظام اداری مــا نیازمند 
تحول اســت و در دولتی 
که پرچــم تحول خواهی 
را برافراشــته، ضــرورت 

دارد نظام اداری و ســاختار حکمرانی 
متحول و متناسب سازی شود.

y  مبانی غنی و قطعی علمی و عزم
عملی الزمه تحول در نظام اداری

آیت اهلل رئیســی بازنگری در فرایندها 
را الزمه تحول در نظام اداری کشــور 
دانســت و تاکید کرد: تمــام مراحل 
تحــول اداری بایــد دو ویژگــی مهم 
داشته باشــند، اول اینکه مبانی آن از 
غنا و قطعیت علمــی برخوردار و قابل 
دفاع باشــند و دوم اینکــه عزم عملی 

برای اجرای آن وجود داشته باشد.
رئیــس جمهــور ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور را به ارائه بهترین و 
با کیفیت ترین خدمات اداری به مردم 

با کمترین هزینه، سالم ســازی نظام 
اداری، تسریع در نظم دهی به سازمان 
اداری کشــور و نیــز در نظــر گرفتن 
مردمــی  دیدگاه هــای 
ارزیابی هــا  نظــام  در 
بــرای کارآمدتر شــدن 
عملکرد  ارزیابی  شــیوه 
اجرایــی  دســتگاه های 

مکلف کرد.
پیگیری و حل و فصــل تراکم نیروی 
انســانی در برخی از دستگاه ها، جذب 
نخبــگان در دســتگاه های اجرایی، 
اجرای عدالــت در پرداخت ها، واقعی 
کــردن عنوان پرداخــت اضافه کاری، 
جلوگیــری از ایجــاد ســازمان برای 
اشــخاص با ابزاِر کارســنجی و اتصال 
نظــام پــاداش و جبــران خدمت به 
عملکردهــا از دیگر ماموریت هایی بود 
که رئیــس جمهور ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور را مکلف به اجرای 

آنها کرد.

y  فعال تر شــدن بخــش اداری
سازمان اداری و استخدامی موجب 

افزایش بهره وری خواهد شد
رئیــس جمهور همچنیــن به اهمیت 
جایــگاه هیئــت نظارت بــر تخلفات 
اداری اشــاره و خاطرنشان کرد: قانون 
رســیدگی به تخلفــات اداری یکی از 
کارآمدترین قوانین موجود در کشــور 
اســت و اعضای هیئت عالی نظارت بر 
تخلفــات اداری موظفند بدون تعارف 
نص صریــح این قانــون را اجــرا و با 
هرگونه تخلف اداری بدون مســامحه 
برخــورد کنند تــا در دســتگاه های 

اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.
آیــت اهلل رئیســی همچنیــن قانون 
ارتقای سالمت نظام اداری را از قوانین 
کاربردی دانست و بر اجرای کامل آن 
از طرف تمامی دستگاه ها و سازمان ها 
و پیگیری این موضوع از سوی سازمان 

اداری و استخدامی تاکید کرد.
اداری  ســازمان  از  همچنیــن  وی 
و اســتخدامی کشــور خواســت تــا 
بــا همــکاری بــا وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، گلوگاه های فســاد 
را شناســایی و برای از بین بردن آنها 

اقدام کنند.

 رئیس جمهور با بیان اینکه در سازمان 
اداری و اســتخدامی هم بخش اداری 
و هم اســتخدامی بایــد توأمان مورد 
توجه قرار گیرند، تصریح کرد: فعال تر 
شــدن بخش اداری این سازمان قطعا 
موجب افزایش بهره وری خواهد شــد 
و بســیاری از گره های کشــور را باز و 

مشکالت را مرتفع خواهد کرد.

y  نسبت آگاهی  افزایش  ضرورت 
به مسائل روز جامعه

آیــت اهلل رئیســی در ادامه با اشــاره 
به اهمیــت وظایف و عملکــرد مرکز 
آموزش مدیریت دولتی در ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور گفــت: 
آموزش در دســتگاه های اداری یکی 
از ضرورت ها اســت و کارکنان اداری و 
همه ســطوح مدیریتی باید به صورت 
مستمر در معرض آموزش آیین نامه ها، 
قوانیــن، مصادیق  دســتورالعمل ها، 
تخلفات و همچنیــن افزایش آگاهی 
و دریافت تحلیل درســت نســبت به 
مســائل روز جامعــه در قالــب جهاد 

تبیین و بصیرت افزایی قرار گیرند.

پیش از ســخنان رئیس جمهور برخی 
از مدیران سازمان اداری و استخدامی 
کشور گزارشــی از اقدامات انجام شده 
در حــوزه ماموریت هــای اصلی این 
ســازمان از جمله اصالح ســاختار و 
معماری کالن دولت، سرمایه انسانی و 
حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی 
با ســه راهبــرد عدالت، بهــره وری و 
مردم پایه شدن، ارائه کردند. عدالت در 
پرداخت ها، تدویــن الیحه دوفوریتی 
متناسب سازی جبران خدمت، تدوین 
الیحــه ســاماندهی جبــران خدمت 
کارکنــان، ایجاد پســت دســتیاران 
مردمی ســازی، ســامانه دولت سنج، 
طــرح دولت ســرا، نظارت بــر نظام 
شورایی، فرهنگ سالم اداری و آموزش 
کارکنان از دیگر بخش هایی بود که در 
گزارش مدیران این سازمان به رئیس 

جمهور به آنها اشاره شد.
لطیفــی رئیــس ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور نیز در این دیدار 
گفت که ایــن اولین حضــور و دیدار 
یک رئیس جمهور از سازمان اداری و 

استخدامی کشور بود.

رئیسی: 

سازمان اداری و استخدامی گلوگاه های فساد را شناسایی کند

سفیر پیشــین کشــورمان در روسیه گفت: 
به نظر می رســد در زمان یکدســت شــدن 
حاکمیت، بایــد میدان و دیپلماســی با هم 
هماهنگ باشند اما شواهد نشان می دهد این 

هماهنگی صورت نگرفته است.
نعمت اهلل ایزدی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ 
به این سوال که ایران در حالی به طور آگاهانه 
یا ناآگاهانه وارد بحران اوکراین شده و تبعاتی 
را نیز متحمل شده اســت که معاون نخست 
وزیــر روســیه در رابطه با توســعه همکاری 
هســته ای با ایران ســخن از رعایت قوانین 
بین المللی می زند، امروز نگاه و رویکرد مسکو 
به تهران چیســت، گفت: هر کشوری اعم از 
روســیه چه در سیاست داخلی و چه سیاست 
خارجی، منافــع ملی خود را بــر هر موضوع 
دیگری اولویــت می دهد، در نتیجه اشــتباه 
اســت که ما فکر کنیم این کشور منافع ملی 

خود را فدای منافــع دیگران کند. در موضوع 
حمله به اوکراین نیز علی رغم تعریف جهانی 
از نقض قوانین بین المللی روســیه براساس 
تحلیلــی، آن را در جهت تامیــن منافع خود 

دانسته است.
وی ادامــه داد: باید دید در موضــوع ورود به 
جنگ اوکراین آیا ما منفعتی را برای خودمان 
تصور کرده ایم و قرار اســت عایــدی برای ما 
داشته باشــد که بتوانیم فروش تسلیحات به 
روسیه را توجیه کنیم؟ در غیر این صورت به 
نظر می رســد ما مغلوب یک عملیات فریب از 
جانب روســیه شده باشــیم که به نظر من به 
هیچ عنــوان تامیــن کننده منافــع ملی ما 
نیســت. به عالوه اینکه تبعــات دیگری غیر 
از تبعات جنگ دارد که می تــوان به مواضع 
طرفیــن برنامه هســته ای اشــاره کــرد که 
موضوعی غیر مرتبط بــا جنگ را متوجه این 

بحران کرده اند.
وی افزود: جنگ اوکرایــن ارتباطی با برجام 
نداشت اما وقتی این توافق و مذاکرات مرتبط 
با آن به موضوع فروش پهپادها به روسیه گره 
می خورد، منافع ملی ما را هدف قرار داده که 
باید در این مســاله از مقامات روسیه طلبکار 
باشــیم که مــا را در جنــگ اوکراین دخیل 

کرده اند.
این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که 
دلیل کتمان واقعیت فروش پهپاد به روسیه و 
حضور این پهپادها در جنگ اوکراین از سوی 
دستگاه دیپلماسی ایران چه بود؟گفت: چرای 
این ســوال را بنده اطالع نــدارم که بخواهم 
پاسخ بدهم اما می توانم بگویم که هماهنگی 
میدان و دیپلماســی صرفا یک عنوان است؛ 
دیپلماســی جای خود را دارد و میدان هم به 
تعبیری که دوستان به کار می برند اگر وجود 

داشته باشــد، جای خود را دارد؛ لزوما وقتی 
دولت هماهنگ است، ناقض مسئولیت هایش 
در صحنه بین الملل نیســت. تنهــا نکته این 
اســت در زمان یکدســت شــدن باید با هم 
هماهنگ باشند اما شواهد نشان می دهد این 

هماهنگی صورت نگرفته است.
وی افزود: مســئولیت های دولت و مخصوصا 
وزارت امــور خارجه در صحنــه بین المللی 
مسئولیت بسیار ســنگینی است و دولت باید 
در قبال اقداماتش پاســخگو باشد، معاهدات 
بین المللی و تعهداتــش را باید رعایت کرده و 
در قبال آن پاسخگو باشد. صرف بیان اینکه ما 
امروز دولت یکدســت داریم، در نتیجه دولت 
می توانــد پاســخگوی همه اقدامات باشــد، 
درســت نیســت. دولت باید از همه اقدامات 
مطلع باشــد و در چهارچوب تعهداتش نظر 

بدهد که امروز این چنین نیست.

اظهار نظر دیپلمات پیشین کشور

در ماجرای اوکراین، مغلوب عملیات فریب مسکو شدیم

 معاون سیاســی وزیر کشــور، موثرترین ابزار اقناع افــکار عمومی 
را عمل گرایی و دوری از تناقض دانســت و گفت: مســئوالِن بانوان 

استانداری ها، نقش مهمی در تبیین و روشنگری دارند.
به گــزارش ایلنا، محمدرضا غالمرضا در نشســت مدیران دفاتر امور 
بانوان و خانواده اســتانداری های سراسر کشــور، اظهار کرد: امروز 
بیش از هر زمان دیگــری نیازمند توجه به محرک های اصلی انقالب 
اســالمی برای تداوم مســیر هســتیم. عمل گرایی و توجه دقیق به 
عناصر سازنده گفتمان انقالب اســالمی ضرورتی جدی و موثرترین 
ابزار اقناع و همراه ســازی آحاد جامعه با آرمان های انقالب اسالمی، 

عمل گرایی و دوری از تناقض است.
وی افــزود: بایــد متوجه اهمیــت مســئولیت مان در نظام مقدس 

جمهوری اسالمی باشــیم و برای همین از تمام ظرفیت برای تقویت 
سرمایه اجتماعی و تمشیت امور سیاسی کشور بهره گیریم.

معاون سیاسی وزیر کشــور به تجربه موفق هشت سال دفاع مقدس 
اشــاره کرد و یــادآور شــد: در دوران دفاع مقدس، دشــمن از نظر 
لجســتیک و امکانات قوی بود اما عنصر ایمان، اراده دینی و انقالبی، 

باعث پیروزی رزمندگان اسالم شد.
غالمرضا با اشــاره بــه تالش دولــت مردمی و عدالــت محور برای 
رســیدگی به مســائل و خواســته های مردم، گفت: دولت سیزدهم 
نزدیک ترین دولت به آرمان های انقالب اســالمی اســت و با تاسی 
از اندیشــه های رهبر معظم انقالب با تمام ظرفیت به دنبال ارتقای 

سرمایه اجتماعی در کشور است.

معاون سیاسی وزارت کشــور با تشریح ابعاد جنگ دشمن علیه ملت 
ایران، تصریح کرد: جنگ امروز کامال یک جنگ شــناختی اســت و 
دشمن با بهره گیری از فضای مجازی به دنبال تغییر سبک زندگی و 

الگوهای دینی و اسالمی است.
غالمرضا تاکیــد کرد: ابــزار مقابله با جنگ ترکیبی دشــمن، عمل 
بــه فریضه جهاد تبیین اســت که باید توســط مدیــران کل بانوان 

استانداری ها به سهم و ظرفیت شان عملیاتی شود.
وی خطاب در پایان به مدیران بانوان اســتانداری های سراسر کشور 
گفت: با شناخت و ارتباط گیری با حلقه های میانی، برای روشنگری 
حقایق، ارزش های دینی و اقدامات جهادی مجموعه دولت سیزدهم 

تالش کنند. 

 مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در صفحه توییتــرش به اظهارات 
تهدیدآمیز رییــس جمهور اوکرایــن علیه ایــران در زمینه ادعای 
بــه کار رفتن پهپادهــای ایرانی در جنگ روســیه علیــه اوکراین، 
واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، ســید محمد مرندی، مشاور تیم 

مذاکره کننــده ایران در مذاکرات هســته ای در صفحــه توییترش 
در واکنش به یک خبر شــبکه بی بی ســی مبنی بر این که »کی یف 
درباره حمایت از روسیه به ایران هشــدار می دهد«، نوشت: اوکراین 
در صــورت هر گونه اقــدام خصمانه از جانب کی یــف، با پیامدهای 

بسیار بزرگ تری مواجه خواهد شد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی، 
رییس جمهــور اوکراین در اظهاراتی بی اســاس »به ایــران درباره 
 حمایت از روســیه هشــدار داده و گفت که ایــن کار نتیجه عکس 

خواهد داشت.

معاون سیاسی وزیر کشور:
عمل گرایی، مؤثرترین ابزار برای اقناع افکار عمومی است

مشاور تیم مذاکره کننده ایران:
 هر گونه اقدام خصمانه از جانب کی یف، پیامدهای بسیار بزرگ تری دارد
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3 روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

اجاره کارت ملی دردسرساز است
 احتمال حذف یارانه خریداران 

ارز با کارت ملی؟
برخی افراد بی اطالع اقدام بــه اجاره کارت ملی خود 
بــه دالالن ارز می کننــد که این اقدام دردســرهای 
زیادی برای آن هــا به همــراه دارد.در روز های اخیر 
شــاهد نوســانات نرخ ارز بودیم که بیش تر ناشی از 
هیجانات بازار در پی حوادث اجتماعی اخیر اســت. 
در این فضا برخی ســودجویان به دنبال سوءاستفاده 
از این شــرایط، اقدام بــه اجاره کــردن کارت ملی 
مردم می نمایند و برخی مــردم به علت عدم اطالع و 
ســهل انگاری کارت ملی خود را در اختیار این افراد 
گذاشــته اند که عواقب جدی و بدی را برای آن ها به 

همراه داشته و دارد.
 
y !مراقب کاهبرداران بازار ارز باشید

تابســتان امســال بود که بانک مرکزی اعالم کرد که 
صادرکنندگان و تجار می توانند بخشــی از ارز خود 
را در بــازار با نــرخ توافقی عرضه کننــد. همچنین 
خریداران ارز توافقــی نیز می توانند به ازای هر کارت 
ملی ۲ هزار یــورو و یا معادل آن را بــه دالر دریافت 
کنند. این تصمیم بانک مرکزی موجب ثبات این بازار 
شــد، اما در پی این تصمیم برخــی فرصت طلبان با 
سوءاستفاده از بی اطالعی و بی احتیاطی برخی افراد، 
اقدام به اســتفاده و اجاره کارت ملی این افراد برای 
دریافت ارز توافقی کردند. این مسئله را هر روز صبح 
و با قدم زدن از مقابل صرافی های میدان فردوســی 
می توان مشاهده کرد. انتظار افراد در صف های مقابل 
صرافی ها برای دریافت ارز و عبور و مرور اتوبوس هایی 
که حامل افرادی هســتند که به ازای دریافت مبلغ 
بســیار کمی حاضر به در اختیار گذاشتن کارت ملی 
خود بــه این افراد هســتند. کمی بیش تــر اگر صبر 
کنید احتماال با افــرادی مواجه خواهید شــد که از 
شــما تقاضای کارت ملی دارند و حاضرند برای اجاره 
کارت ملی شما مبلغی را نیز پیشــنهاد دهند.اخیرا 
این مسائل با انتشــار اخبار کاذب توسط رسانه های 
معاند، التهاب بازار در نتیجه حوادث اخیر و هیجانات 
بازار همراه شــده اســت که می تواند موجب متضرر 
شــدن افراد در نتیجه کاهش نــرخ ارز پس از ریزش 
حباب قیمتی و عواقب جدی و بســیار بد در نتیجه 
سوءاســتفاده کالهبرداران از کارت ملی افراد شود.با 
این شرایط الزم است تا در رابطه با عواقب در اختیار 
گذاشتن کد ملی به افراد دیگر نکاتی را گوشزد کنیم 
تا بی اطالعی افراد موجب ایجاد خســارت سنگین و 

جبران ناپذیر نشود.
 
y  سوءاستفاده از کارت بانکی و ملی افراد برای

اعمال مجرمانه
باید توجه داشــته باشــیم که از کارت ملی و حساب 
بانکی باید تنها برای موارد شــخصی استفاده شود و 
مسئولیت تمام عواقب استفاده از کارت ملی و حساب 
بانکــی هر فرد بر عهــده خود آن فرد اســت و حتی 
اگر فردی دیگر از این مــدارک برای اعمال مجرمانه 
اســتفاده کرده باشــد بر اســاس مقررات مبارزه با 
پولشویی و قاچاق عواقب این تخلفات بر عهده دارنده 
کارت ملی و حســاب بانکی خواهد بود.در هفته های 
اخیر موارد متعددی مشــاهده شــده که دالالن از 
کارت ملی و حساب بانکی شخصی افراد برای اهداف 
غیرقانونی اســتفاده کرده اند و این مسئله خسارات 
جبران ناپذیــری را به بارآورده اســت.به گفته میثم 
مهرپور، کارشناس اقتصادی، افرادی که برای خرید 
ارز کارت ملی خود را در اختیــار دالالن می گذارند، 
به اجبــار کد ملی، کارت بانکی، شــماره حســاب و 
بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دالالن ارزی 
قرار می دهند که ممکن اســت در روز های بعد سوء 
اســتفاده های گســترده ای از این اطالعات افراد از 

سوی دالالن ارزی انجام شود.

y  احتمال حذف یارانه معیشتی خریداران ارز
با کارت ملی

 به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت این اجازه را 
دارد که سیاست های حمایتی خود را نظیر پرداخت 
یارانه از کســانی که توانایی مالی خرید ۲ هزار دالر 
را دارند ســلب کند.میثم مهرپور با اشــاره به اینکه 
حجم بســیاری از افرادی که جلــوی صرافی ها صف 
می بندند متقاضی واقعی ارز نیســتند، گفت: ممکن 
است بسیاری از افرادی که کد ملی خود را در اختیار 
اخالگران بازار ارز قرار می دهند، برای سود اندک این 
کار را انجام دهند و ممکن اســت، اساسا تمکن مالی 
خرید ۲۰۰۰ دالر به مبلغ بیش از ۶۰ میلیون تومان 
را نداشته باشند در صورتی که دولت این اجازه را دارد 
سیاســت های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی 
سلب کند و به دســت متقاضیان نیازمند برساند.این 
کارشناس اقتصادی گفت: این حرف یعنی کسی که 
با کد ملی اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند 
سیاســت های حمایتی دولت نیســت.بدین ترتیب 
قراردادن کارت ملی، حساب بانکی و مدارک شخصی 
در اختیــار دیگر افراد خطرات بســیاری را به همراه 
دارد و باید از آن دوری کنیم. متاســفانه دیده شــده 
کالهبرداران به شــیوه های مختلفــی از قبیل اجاره 
کارت بانکــی، کارت ملی و دیگر مدارک شــخصی و 
پرداخــت مبلغی انــدک، اعمال مجرمانــه را انجام 
می دهند که عواقب آن گریبان گیر صاحبان مدارک 
می شود و بعضا خســاراتی را به همراه دارد که بسیار 
بسیار بیش تر از عایدی آن است. در نتیجه الزم است 
تا مردم با هوشــیاری از دادن مدارک شخصی خود 
به دیگــران خودداری کنند تا از خســارات احتمالی 

جلوگیری شود.

رشد دوباره بورس
 تاثیر جهش دالر در بازار؟

شاخص کل بورس تهران  دیروز رشــد ۴۵ هزار و ۴۷ 
واحدی ثبت کرد تا ضمن افزایــش ۳.۳۵ درصدی به 
ارتفاع یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۵۰ واحد برســد.به 
گزارش تجارت نیوز، شــاخص کل بورس تهران  دیروز 
روند صعودی آغاز شــده خود را با گامی بلند تر از روز 
آغازین این هفته ادامه داد. نماگر اصلی تاالر شیشه ای 
موفق شــد با افزایش ۴۵ هزار واحدی بــه ارتفاع یک 
میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۵۰ واحد برســد. شاخص کل 
هم وزن بازار که وزن یکســانی به شرکت های پذیرفته 
شــده در ســازمان بورس اوراق بهادار می دهد نیز به 
شکل همسو با افزایش ۳.۴۹ درصدی همراه شد.ارزش 
معامالت  دیروز با افزایش نســبت به روز های گذشته 
همراه بود و تا به لحظه تنظیم ایــن گزارش به ۴ هزار 
و ۸۲۸ میلیــارد تومان رســید. همچنیــن در جریان 
دادوستدهای بازار سرمایه تراز مثبت ۵۷۷ میلیاردی 
برای ورود پول حقیقی به بورس ثبت شد. ارزش دالری 
بازار ســرمایه به ۲۳۲ میلیارد دالر رسید.بیشــترین 
ارزش معامالت به نمادهای شــپنا، شــبندر، وبملت، 
فملی، شــتران و فوالد اختصاص یافت. در سوی دیگر 
بازار نمادهای فــارس، فوالد، فملــی، میدکو، کگل، 
 مارون و شســتا نیز بیشــترین ارزش بــازار را به خود

 اختصاص دادند.

y سیگنال مثبت بانک مرکزی به بورس
اتفاقی که معامالت ســبز بازار دیروز را می توان تحت 
تاثیر مثبت آن دید، جهش نرخ دالر نیما است.  دیروز 
در سامانه نیما میانگین رقابت برای دالر نیما از مرز ۲۸ 
هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد. ارزش گذاری شــرکت ها 
در بازار بورس بر اساس نرخ دالر نیما است.  همچنین 
عرضه دالر برای شرکت های صادرات محور در سامانه 
نیما انجام می شود. افزایش نرخ دالر نیما تاثیر مستقیم 
در افزایش ارزش شرکت های بورسی دارد.کارشناسان 
پیش بینی می کنند اگر افزایش نرخ دالر نیما ادامه یابد 
و گپ بین دو نرخ دالر نیمــا و دالر در بازار آزاد کاهش 
یابد شاهد ادامه دار بودن رشــد بازار سرمایه خواهیم 
بود.با افزایش قیمت دالر بازار آزاد ســهامداران نسبت 
به بازار امیدوار می شوند و در برخی از موارد هیجانی و 
برای مثبت شدن بورس معامله می کنند. چرا که عقیده 
دارند با افزایش دالر نیمایی، قیمــت دالر در بازار آزاد 
نیز افزایش خواهد یافت.با وجود این مســائله برخی از 
تحلیلگران با اشاره به P/E و نمودارهای بازار می گویند 
پس از رسیدن شاخص به کف یک میلیون و ۲۰۰  هزار 
واحدی و کمترین P/E ممکن به نظر می رسد که نظر 

آماری شاخص آماده صعود خوبی باشد. 

اقتصاد

خبر

 اخبار

طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کســب و کارهای دیجیتال با ثبت نــام در پلت فرم های داخلی 
مجوز فعالیت را دریافت می کنند.عیســی زارع پور با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی با بیان اینکه برای 
کسب و کارها بسته های ویژه ای پیش بینی شده است، اظهار کرد: مخصوصا برای کسانی که در پلت فرم های 
خارجی فعالیت می کردند و به عبارتی برای شخصی که در خانه خود کســب و کار خانگی داشت و کاالیی را 
می خرید و از بازار بزرگ تهران با قیمت عمده فروشی تهیه می کرد و در خانه خود از بستر شبکه مجازی برای 

تبلیغ این کاال ها اســتفاده می کرد، بسته های ویژه ای پیش بینی شده اســت.وی افزود: حتی شخصی که در 
خانه خود به ارائه خدمات می پرداخت، همین که وارد پلت فرم های داخلی شوند، نگرانی هایی در زمینه مجوز 
دارند ما در اینجا تدبیری با هماهنگ وزارت اقتصاد درنظر گرفته ایم که هر کســی در پلت فرم های مشــمول 
 فعالیت و کســب و کار خود را راه اندازی کند، ثبت نامــش در پلت فرم به منزله دریافت مجــوز از درگاه ملی

 مجوز است.

کسب وکارهای اینترنتی نگران مجوز نباشند

نســبت پول به نقدینگی بــا ثبت رقم 
۲۲.۵۱ درصد، بار دیگر رکوردشــکنی 
کرد تا انتظارات تورمــی میان فعاالن 
اقتصادی تقویت شــود. اما ارتباط این 

نسبت با تورم چیست؟
 طبق گزارش مرداد ماه بانک مرکزی، 
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش 
از ۵.۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که 
ســهم بخش پول از این مبلغ، ۱.۲۱۶ 
هزار میلیارد و شــبه پول ۴.۱۸۵ هزار 

میلیارد است.
بنابراین نســبت پول بــه نقدینگی در 
مرداد ماه روند صعــودی خود را حفظ 
کرد و به بیش از ۲۲.۵۱ درصد رســید. 
به این ترتیب این نســبت به بیشترین 
مقدار خود از تیر ماه سال ۹۲ رسید. اما 
افزایش این نسبت در مقایسه با مرداد 

ماه چه معنایی دارد؟

y پول و شبه پول چیست؟
پول و شبه پول دو جزء تشکیل دهنده 
نقدینگی هســتند. تعریــف اقتصادی 
پول با تعریف عام آن متفاوت اســت و 
پول در مفهوم اقتصادی خود شــامل 

ســپرده های دیداری و 
اســکناس و مســکوک 
اشــخاص  دســت  در 
ســپرده های  اســت. 
دیــداری هــم بخشــی 
هســتند  ســپرده ها  از 

که سودی به ســپرده گذار نمی دهند 
 اما می توان بــا چک کشــیدن از آنها 

برداشت کرد.
از سوی دیگر، شــبه پول آن بخشی از 
نقدینگی است که نقدشونگی کمتری 
نسبت به پول دارد و نمی توان به راحتی 

آن را خرج کرد. ســپرده های مدت دار، 
اوراق بدهی، اسناد خزانه و ... از جمله 
موارد تشکیل دهنده شبه پول هستند. 
یکــی از ویژگی های مهم 
شــبه پول، ضــد تورمی 
بــودن آن در کوتاه مدت 
دولت ها  بنابراین  اســت. 
سعی می کنند که پول در 
اقتصاد را به سمت تبدیل 
شدن به شــبه پول هدایت کنند.با این 
وجود گزارش های بانک مرکزی نشان 
می دهد کــه نه تنها دولــت در تبدیل 
پول به شــبه پول ناموفق بــوده، بلکه 
 بخشی از شــبه پول نیز به پول تبدیل 

شده است.

y  چرا نس��بت پول به نقدینگی
افزایش یافت؟

تعلق نگرفتن سود به سپرده های دیداری 
و البته پول نقد، باعث می شود که مردم 
تمایلی به نگهداری آن نداشــته باشند. 
به خصــوص در شــرایط تورمی اقتصاد 
ایران که قدرت خرید پــول، روز به روز 
کاهش می یابد. بنابراین مردم تنها برای 
خرج های روزمره خود پــول نگهداری 
می کنند و ترجیح می دهنــد که منابع 
مازاد خود را در ســپرده یا بــازاری قرار 
دهند که ســود به آن تعلق بگیرد.با این 
تفاسیر، افزایش نسبت پول به نقدینگی 
در اقتصاد می تواند نشان دهنده افزایش 
انتظارات تورمی در میان فعالن اقتصادی 

باشــد. از آنجا که این افراد انتظار دارند 
تورم در آینــده نزدیک افزایــش یابد، 
ترجیــح می دهنــد کــه ســپرده های 
بلندمــدت خــود را بــه ســپرده های 
کوتاه مــدت و یا پول نقــد تبدیل کنند 
تا بتواننــد از این منابع بــرای برطرف 
کــردن نیازهــای خــود در کوتاه مدت 
اســتفاده کنند.از ســوی دیگر افزایش 
نســبت پول به نقدینگی می تواند نشان 
دهنده بیشتر شــدن نااطمینانی فعاالن 
اقتصادی به فضای اقتصادی کشور باشد. 
این نااطمینانی باعث می شود که مردم 
پول خود را به صورت نقــد نگه دارند تا 
در مواقع مناســب، آن را وارد بازارهای 

موازی از جمله ارز، طال و ... کنند.

y  انتظ��ارات تورم��ی بیش��تر
می شود؟

باید به ایــن نکته توجه کــرد که آمار 
بانک مرکزی مربوط به مرداد ماه بوده 
و با دو ماه تاخیر منتشــر شده است. با 
رشــد قیمت دالر و طال در کنار صعود 
بازار سهام در چند روز گذشته، می توان 
انتظار داشــت که نســبت بــه پول به 
نقدینگی هم در این بازه زمانی افزایش 
یافته باشــد.از ســویی دیگر، شکست 
مذاکــرات احیای برجام نیــز می تواند 
عامل مهمی برای افزایــش انتظارات 
تورمی در میان فعاالن اقتصادی باشد. 
بنابرین ممکن است این اشخاص باز هم 

بر نسبت پول به نقدینگی بی افزایند.

سیگنال افزایش نسبت پول به نقدینگی برای تورم

انتظارات تورمی بیشتر می شود؟
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گزارش

بلیت قطر را از این قیمت گران تر نخرید 
دامی که برای مسافران تور جام جهانی  پهن شده است

در حالی که برخی آژانس های مســافرتی اقدام 
به تبلیغات گســترده برای فــروش پکیج های 
۱۰۰ میلیون تومانی جام جهانی کردند، قیمت 
بلیت پرواز این بازی ها تنهــا ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
تومان اعالم شده اســت. پرونده پروازهای جام 
جهانی با نزدیک شــدن به برگزاری جام جهانی 
داغ تر می شــود و با اعالم نرخ رســمی پروازها، 
این پروژه برای بســیاری از طرفــداران فوتبال 
جذاب تر شده است. پیش از این اعالم شده بود 
که  نرخ پروازها در آستانه بازی های جام جهانی 
اعالم می شود اما با تاخیر در روند اعالم این نرخ 
ها برخی از ســودجویان از فرصت استفاده کرده 
و  بازار ســیاهی در این بخش به وجود آوردند  به 
طوری که برخی از آژانــس ها با تهیه پکیج ها و 
تبلیغات گســترده اقدام به پهن کردن دام برای 
متقاضیان کردند و این امر باعث شــد که در ماه 
های قبل نرخ برخی از پکیج ها حتی به بیش از 
۲۰۰ میلیون تومان هم برسد. طبق اعالم کشور 
قطر، افرادی که قصد دیدن بازی های جام جهانی 
را دارند باید هایا کارت داشــته باشند اما به نظر 
می رسد با رایزنی های صورت گرفته این موضوع 
برطرف شده و بسیاری از متقاضیان می توانند با 
تهیه بلیت پروازها و بلیت بازی ها اقدام به دیدن 

این بازی ها کنند.

y  م��ردم فریب پکیج ه��ای 100 میلیون
تومانی را نخورند

در همین رابطه هم چندی پیش رستم قاسمی 
وزیر راه وشهرســازی اعالم کرده بود که مردم 
فریب پکیج های ۱۰۰ میلیون تومانی آژانس ها 
را نخورند و نرخ بلیت پروازهای جام جهانی بین 
۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد بود این در حالی 
اســت که در حال حاضر با مراجعه به برخی از 
آژانس ها شاهد آن هستیم که بسته هایی با نرخ 
های ۴۵تا ۵۰ میلیون تومان همراه با حیا کارت 

آماده کرده و به فروش می رسانند.

y  15 نرخ بلیت پرواز جام جهانی بیشتر از
میلیون تومان نیست

محمد محمدی، بخش رئیس سازمان هواپیمایی 
کشــوری درباره نرخ بلیت این پروازها اعالم کرد 
که نــرخ بلیت پرواز به قطر بــرای جام جهانی بر 
روی سایت شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران قرار گرفته  و در حال حاضر هم تنها شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از بین ایرالین 
های داخلی این پروازها را انجام می دهد. او بیان 
کرد: ۸۹ پرواز ایران ایر و بیــش از ۱۸۴ پرواز هم 
قطر ایرویــز برای جام جهانی از ایــران انجام می 
دهند و ایران ایر هم از شــهرهای کیش ، تهران، 
اصفهان ، شیراز به قطر پرواز  دارد.معاون وزیر راه 
وشهرسازی تاکید کرد: نرخ بلیت ها از شهرهای 
مختلف  به قطر متفاوت اســت امــا بازه قیمتی 
که برای این بخش در نظــر گرفته بین ۱۰ تا ۱۵ 
میلیون تومان است و نرخ های پروازهای خارجی 
هم قابل تعیین نیست اما با رایزنی هایی که انجام 
دادیم نرخ های معقول تری را در نظر گرفته ایم.

براساس این گزارش به دنبال پیگیری های چند 
مقام مســئول از جمله وزیر راه وشهرسازی، وزیر 
میراث فرهنگــی و معاون وزیر راه وشهرســازی 
و وزارت فرهنــگ توافقات خوبی برای اســکان 
مسافران خارجی قطر در کیش صورت گرفته که 
در همین خصوص مدیرعامل منطقه آزاد کیش 
در آخرین اظهار نظر خود از فراهم کردن مقدمات 
الزم از جمله بازسازی باند فرودگاه کیش و افزایش 
تعداد هتل ها و ... خبر داده اســت که همین امر  
می تواند در جذب مســافران این بخش اثرگذار 
باشــد.برگزاری جام جهانی در قطــر، با توجه به 
نزدیک بودن ایران و قطر یک فرصت مناسب برای 
بســیاری از طرفداران فوتبال در کشور به شمار 
می رود  که امیدواریم فراهم کردن زیرســاخت 
های الزم و همچنین جلوگیری از ورود دالالن و 
شکل گیری بازار سیاه مانع از ایجاد مشکل در این 

حوزه برای مسافران شود.

سهیل بانی
گروه اقتصاد

 511/9آگهی اخطاریه دفتر خانه
  مخاطب محترم آقای علی ادبیان چرمی فرزند حسین ) به نشانی مجهول المکان( : با توجه به رای 
 صادر شده از شعبه اول دادگاه خانواده طرقبه شاندیز به شماره بایگانی 0001094 در خصوص  طاق به 
درخواست همسر شما ) خانم فاطمه ادیان چرمی فرزند رمضان( به شماره اخطار میگردد  ظرف مهلت 
هفت روز از تاریخ انتشار این آگهی ، جهت ثبت واقعه طاق به این دفترخانه به   آدرس ) شاندیز بعد 
از رستوران پدیده نبش ولیعصر عج 15( مراجعه نمائید. در غیر اینصورت مطابق  مقررات نسبت به 

ثبت طاق اقدام و اعتراض شما به هیچ عنوان پذیرفته و مسموع نخواهد بود. 
علی عظیمی- سردفتر رسمی ازدواج68 وطاق 2 شاندیز  

 511/10آگهی اخطاریه دفتر خانه
مخاطب محترم خانم بی بی لیا قدردانی : به اطاع می رس�اند که همسر شما آقای حسن لشگری 
با  توجه به حکم دادگاه تقاضای ثبت طاق شمارا در این دفترخانه دارد. لذا به شما اخطار می شود 
 حداکثر یک هفته پس از نش�ر آگهی به این دفترخانه ) به آدرس مش�هد – بلوار فردوسی  خیابان 
 مه�دی ، مه�دی 24 پاک 79  ( مراجعه نمائید. در غیر اینص�ورت طبق مقررات اقدام الزم به عمل 

 خواهد آمد. 
ابوالقاسم کریمی – سردفتر ازدواج 86 و طاق 66 مشهد  

 511/11رونوشت آگهي حصر وراثت
نظرب�ه اینک�ه آقاي مهدی مختاری ش�ماره ملی 0769770894 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
  401/5/س/331 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
 نوراحمد مختاری به ش�ماره ملی 0769687921 فرزند ش�یر محمد در تاری�خ  1401/03/05 بدرود 
 زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- ش�یر محمد مختاری به ش�ماره ملی 
  0769258298 فرزند متوفی 2- فضل احمد مختاری به ش�ماره ملی 0769766056 فرزند متوفی 
3-  مهدی مختاری به ش�ماره ملی 0769770894  فرزند متوفی 4-فریبا مختاری به ش�ماره ملی  
  0769262694 فرزند متوفی 5- اس�ماعیل مختاری به ش�ماره ملی  0769779239 فرزند متوفی 
6-ناص�ر  مختاری به ش�ماره مل�ی 0769811892  فرزند متوفی 7- عفت مختاری به ش�ماره ملی  
0769944698  فرزند متوفی 8- معصومه محمدزاده س�نگانی به شماره ملی 0769718906 همسر 
متوفی.  اینک با  انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي  نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ 

نشرآگهي ظرف یک ماه به  شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
  مصطفی عرب - قاضی شوراي حل اختاف شعبه 5 شهرستان خواف  

 511/12رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي وحید زارعی سنگانی ش�ماره ملی 0769950248 به شرح دادخواست به کاسه 
  401/5/س/348 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
 غامرس�ول زارعی سنگانی به شماره ملی 0769256465  فرزند اس�ماعیل در تاریخ  1400/11/12 
 بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- سمیه زارعی سنگانی به شماره 
 ملی 0769941893 فرزند متوفی 2- وحید زارعی س�نگانی به ش�ماره ملی 0769950248 فرزند 
متوفی   3- حمید زارعی سنگانی به شماره ملی 0760066221 فرزند متوفی 4-یاسر زارعی سنگانی 
به ش�ماره  ملی 0760095248 فرزند متوفی 5- مریم زارعی سنگانی به شماره ملی 0760213267 
فرزند متوفی   6-اس�ماعیل زارعی س�نگانی به ش�ماره ملی 0760314853 فرزند متوفی 7- خاور 
زارعی به ش�ماره ملی   0769255221 همسر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به اس�تناد ماده   362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او  باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
  مصطفی عرب - قاضی شوراي حل اختاف شعبه 5 شهرستان خواف

 511/13رونوشت آگهي حصر وراثت
نظرب�ه اینکه  خانم ماه ور جالی به ش�ماره ملی 0769257690 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
  401/5/س/343 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
 دین محمد جالی سنگانی به ش�ماره ملی 0769230865 فرزند قاسم در تاریخ 1361/10/11 بدرود 
 زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حبیب اهلل جالی سنگانی به شماره ملی 
  0769251064 فرزند متوفی 2- ماه ور جالی س�نگانی به شماره ملی 0769257690 فرزند متوفی 
3-  تاجور جالی س�نگانی به ش�ماره ملی 0769678661 فرزند متوفی 4- خانم جالی سنگانی به 
شماره  ملی 0769232825 همسرمتوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده   362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او  باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

  مصطفی عرب قاضی شوراي حل اختاف شعبه 5 شهرستان خواف
 511/14رای شورا

کاس�ه پرونده 142/401/5 -خواهان:  نعمت اهلل یحیایی فرزند غام یحیی کد ملی 0760244227 
 محل اقامت : س�نگان خیابان اندیش�ه 13 ،  خوانده: 1- محمد رجبی اسد آبادی فرزند قربان  محل 
 اقامت : مش�هد بلوار خیام 22  و خوانده : 2- مریم علیزاده اخاقی الهیجانی فعا مجهول المکان .  
 موضوع: تنظیم س�ند - رای شورا : در خصوص  دادخواست خواهان آقای  نعمت اهلل یحیایی فرزند 
 غام یحیی  به طرفیت خواندگان 1- محمد رجبی اسد آبادی فرزند قربان 2- مریم علیزاده اخاقی 
 الهیجانی فعا مجهول المکان به خواسته صدور حکم به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد  رسمی 
و تنظیم س�ند رسمی انتقال یک دستگاه س�واری هوندا به شماره شهربانی 97 ن 279 ایران 88  با 
توجه به خواسته خواهان و پاسخ پلیس  راهنمائی و رانندگی شهرستان خواف  وبا توجه به مبایعه 
 نام�ه عادی بین خواهان و خوانده ردیف اول به تصرفات مالکانه وعدم حضور خواندگان در جلس�ه 
 رس�یدگی و عدم ارسال الیحه ، ش�ورا خواسته خواهان را وارد دانسته  حکم به محکومیت خوانده 
 ردیف دوم  مریم  اخاقی الهیجانی که سند خودرو به نام وی می باشد را به حضور در یکی از  دفاتر 
اس�ناد رس�می انتقال مالکیت بنام خواهان صادر و اعام می نماید ام�ا در مورد دعوی مطروحه به 
 طرفی�ت خوان�ده ردیف اول قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعام می نماید. این رای غیابی وظرف 
 مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر  در 

دادگاه عمومی شهرستان خواف می باشد. 
مصطفی عرب – قاضی شورای حل اختاف شعبه5 سنگان

 511/15رای شورا
کاس�ه پرون�ده 132/401/5- خواهان:آق�ای عبدالحمی�د قریب مهرآبادی فرزن�د محمد کد ملی 
  0760015732 محل اقامت : روس�تای مهرآباد،  خوانده: 1- حمید زارعی فرزند غام رس�ول محل 
 اقامت : سنگان ، خیابان جاده  نیازآباد و خوانده : 2- غام رضا آهنی ابدال آبادی فرزند رمضانعلی 
 فعا مجهول المکان-  موضوع: تنظیم س�ند - رای ش�ورا : در خصوص دادخواس�ت خواهان آقای 
 عبدالحمید قریب مهرآبادی فرزند محمد  به طرفیت خواندگان 1- حمید زارعی فرزند غام رسول 
  2- غ�ام رضا آهنی ابدال آبادی فرزند رمضانعلی  فعا مجهول المکان به خواس�ته صدور حکم به 
 الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه سواری پراید 
به  ش�ماره ش�هربانی 65 ص 298 ایران 65  با توجه به خواس�ته خواهان و پاسخ پلیس  راهنمائی و 
 رانندگی شهرستان خواف  وبا توجه به مبایعه نامه عادی بین خواهان و خوانده ردیف اول به  تصرفات 
مالکانه وعدم حضور خواندگان در جلس�ه رسیدگی و عدم ارسال الیحه ، شورا خواسته  خواهان را 
وارد دانسته حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم  آقای غام رضا آهنی ابدال آبادی  که سند خودرو 
به نام وی می باش�د را به حضور در یکی از دفاتر اس�ناد رسمی انتقال مالکیت بنام  خواهان صادر و 
اع�ام می نماید. اما در مورد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول قرار رد  دعوی خواهان را 
صادر و اعام می نماید. این رای غیابی وظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در  همین شورا و پس از 

آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی شهرستان خواف  می باشد. 
مصطفی عرب – قاضی شورای حل اختاف شعبه5 سنگان

 511/16رای شورا
کاسه پرونده 131/401/5- خواهان: نادر صبوحی نشتیفانی فرزند نوروز علی کد ملی   0769378102 
محل اقامت : ش�هر نش�تیفان  خیابان خیام 4 ، خوانده: 1- امید زرنگ فرزند خس�رو   محل اقامت : 
س�نگان خیابان امام خمینی)ره( و خوانده : 2- حلیمه چشم آرو گرگیج فرزند یوسف  فعا مجهول 
المکان  - موضوع: تنظیم س�ند - رای ش�ورا: در خصوص  دادخواس�ت خواهان آقای  نادر صبوحی 
نشتیفانی فرزند علی به طرفیت خواندگان 1- امید زرنگ فرزند خسرو 2- حلیمه چشم  آرو گرگیج 
فرزند یوس�ف فعا مجهول المکان به خواسته صدور حکم به الزام به حضور در یکی از  دفاتر اسناد 
رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه وانت پیکان به شماره شهربانی 33 ب   225 ایران 95 
با توجه به خواسته خواهان و پاسخ پلیس  راهنمائی و رانندگی شهرستان خواف  وبا  توجه به مبایعه 
نام�ه عادی بین خواهان و خوانده ردیف اول به تصرفات مالکانه وعدم حضور  خواندگان در جلس�ه 
رس�یدگی و عدم ارسال الیحه ، شورا خواس�ته خواهان را وارد دانسته حکم به  محکومیت خوانده 
ردیف دوم خانم حلیمه چشم آرو گرگیج که سند خودرو به نام وی می باشد را  به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی انتقال مالکیت بنام خواهان صادر و اعام می نماید. اما در  مورد دعوی مطروحه 
به طرفیت خوانده ردیف اول قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعام می  نماید. این رای غیابی وظرف 
مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف  مدت بیست روز قابل تجدید نظر 

در دادگاه عمومی شهرستان خواف می باشد. 
مصطفی عرب – قاضی شورای حل اختاف شعبه5 سنگان  

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد س�ند رس�می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر  رای ش�ماره 140160318003003429  – 
1401/6/29 هیات موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رس�می مس�تقر  در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بامعارض متقاض�ی خانم مریم صبای فرد 
 فرزند محمد به ش�ماره ملی 4284650610  در شش�دانگ یک باب خانه و  محوطه  به مساحت 600 
مترمربع به شماره پاک 225 فرعی مفروز و مجزی  شده از پاک شماره 9 فرعی از 76 اصلی واقع 
در ماوردیان بخش 24 گیان  از مالیکت رس�می ذکریا خدادادی محرز گردیده است ، لذا به منظور 
اطاع عموم  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاصی نسبت به  صدور 
س�ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش�ند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ  رس�ید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواس�ت خود را به مرجع قضایی  تقدیم نمایند .بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول گواهی  اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 

  :1401/08/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01  
 637  سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان فومن – شیرزاد عزیزی  جوکندان  

آگهی مزایده  
کاس�ه 0100008  به موجب پرونده اجرائی کاس�ه 0100008 آقایان س�ید س�عید قرشی و حمید امیر 
 پور س�یاهکلی و محمد ش�هرامی و اکبر اکبر تبار احمدی محکوم علیهم بالس�ویه به  پرداخت مبلغ 
6,300,000,000 تومان بابت اطل خواسته و 220,537,500  تومان بابت هزینه دادرسی و سایر خسارات 
قانونی در حق آقای قربانعلی  قربانعلی نژاد ونیمعشر اجرائی در حق دولت محکوم گردیده است که بر 
این  اساس اوموال غیر منقول وی توقیف گردیده است که عبارت است از : پاک  ثبتی 201,38 بخش 
10 گیان ، واقع در آستانه اشرفیه – روبروی دادگستری  آستانه – پشت میدان میوه و تره بار – قطعه 
زمین به فاصله تقریبی 230 متری  از بر جاده آس�فالته ، شش�دانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 
4822,50  مترمربع به ش�ماره 201 مجزی ش�ده از پاک 6 واقع در قریه ک�ورکاء . حدود  اربعه ملک : 
شماال بطول 174,70 متر دیواریست به باقیمانده پاک یک –  شرقا به طول 70,20 متر دیواریست به 
باقیمانده یک – جنوبا بطول 172 متر  پی است به خیابان پانزده متری – غربا بطول 54,40 متر پی است 
به پاک   172. قطعه زمین مذکور فاقد ساختمان و غیر محصور با پوشش گیاهان و  علفهای خودرو می 
باشد. در این پاک اقداماتی در جهت تغییر کاربری صورت  گرفته است. ارزش ششدانگ ملک مذکور 
به مبلغ 84,500,000,000 ریال  برآورد می گردد. . این اجرا در نظر دارد در روز شنبه مورخه 1401/09/05 
 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به  فروش اموال مذکور 
از طریق مزایده اقدام نماید که مزایده از قیمت پایه شروع و  کسی که بیشترین پیشنهاد قیمت را در 
جلسه مزایده اعام نماید به عنوان برنده  مزایده شناخته می گردد و ده درصد مبلغ پیشنهادی باید فی 
المجلس و مازاد  ظرف مهلت حداکثر یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و اموال پس  از 
تائید صحت مزایده به تملیک و تحویل خریدار در خواهد آمد چنانچه برنده  مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهای اموال را نپردازد ده درصد واریزی به نفع دولت  ضبط و مزایده تجدید می گردد. شکایت راجع به 
تخلف از مقررات مزایده ظرف  یک هفته از تاریخ مزایده به دادگاه صادر کننده رای ارجاع و قبل از اتمام 

مهلت  مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت شکایت اموال به خریدار تحویل  نخواهد شد. 
ق 766 مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری آستانه اشرفیه – سید جمال الدین  نورحسینی

مفقودی
131 م�دل1398  اصل س�ند و برگ س�بز س�واری س�ایپا 
ب�ه رن�گ س�فید روغن�ی ب�ه ش�ماره پ�اک 973 ج58 - 
ایران75 و ش�ماره موتور 136337979  و ش�ماره شاس�ی 
411100 مفقود واز درجه اعتبار س�اقط می  3552617

باشد.
12/946

مفقودی
برگ سبز کارت وکارت سوخت سواری پیکان1600 مدل1379 
به رنگ س�فید به ش�ماره پاک 869 ج14 ایران65 و ش�ماره 
موتور 11127927687 و شماره شاسی 0079431311 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
12/947

مفقودی
بدینوس�یله کلیه م�دارک ازقبیل برگ س�بز، کمپان�ی، کارت 
هوشمند ،س�وخت و کارت اتومبیل کامیون باری مدل 1374به 
نام عباس اشرفی خلف نام پدر سلمان  به رنگ نارنجی معمولی 
به شماره شهربانی 741ع68ایران 78به شماره موتور1028743 
334910به ش�ماره شاس�ی37405116417273مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
رباط

اداره کل ثبت اسنادواماک استان تهران 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بهارستان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره140160301206000781هیات اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای تراب نوریزاده فرزندکبیربه ش�ماره شناس�نامه 
9746دری�ک قطعه اززمین بابنای احداثی به مس�احت147/22مترمربع پاک 1183فرعی 
از149اصلی مفروز ومجزی ش�ده ازپ�اک 144از149اصلی واقع در روس�تای حصارچوپان 
خریداری ازمالک رس�می آقای حاتم نقاوت محرزگردیده اس�ت لذابه منظور اطاع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوم�اه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذرس�یدظرف مدت ی�ک ماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت 
انقضای م�دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت س�ندمالکیت صادرخواهدش�د 

.تاریخ انتشار نوبت اول:1401/8/17  تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/9/2
علی رحیمی پردنجانی -رئیس ثبت اسناد واماک

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
  گواه�ی پایان تحصیات دوره متوس�طه   اینجانب وحید لعل 
اکبری فرزن�د علی با کد مل�ی 0013309226 صادره از تهران 
با ش�ماره دانش آموزی    151582722  رش�ته نقش�ه کش�ی 
س�اختمان واح�د آموزش�ی کاردانش هف�ده ش�هریور با کد 
9414  مفقود گردیده اس�ت و از درجه اعتبار س�اقط میباشد 
 بدینوس�یله جهت اطاع عموم دو نوبت در روزنامه سراس�ری 
و کثیراالنتش�ار آگه�ی می گردد. تاریخ انتش�ار نوب�ت دوم : 

 1401/8/17
و

 آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
شهرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  شماره وارده 29554 
مورخ 1398/11/6 اعام داش�ته س�ند مالکیت  شش�دانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 
مترمرب�ع پاک 14265  فرعی از42 اصلی مفروز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع 
در بخش12 تهران قطعه 5 تفکیکی ذیل ثبت 312120 صفحه   100 دفتر 1322 با شماره چاپی 
868140 بنام شهرداری اسامشهر  صادر گردیده است اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را 
نموده است و  درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 
آیین نام�ه اصاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دری�ک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی 
ظرف مدت ده  روزبه این اداره مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود 
را کتبا تس�لیم نماید بدیهی اس�ت درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و 
یاعدم ارایه اصل سند مالکیت یا  سند معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو 

تسلیم  خواهد شد.
 م.الف 182 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود 
اکبری   

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

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

 ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای ش�ماره  140160301051001948 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم آمنه لطفی خادملو فرزند بایرام بشماره شناسنامه 
3337  ص�ادره از ته�ران در شش�دانگ یک باب خانه به مس�احت 46/26 مترمربع پاک 
6330 فرع�ی از 24 اصل�ی واقع در قرچک خریداری از مالک  رس�می آقای ش�عبان کتی  
محرزگردیده اس�ت .لذا به منظور اطاع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش�ود درصورتی که اش�خاص  نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
 تس�لیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت  انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/2              

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/17 
م.الف 10839          رئیس ثبت اسناد و اماک       محمدرحیم پورراینی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند  رسمی
برابر رای ش�ماره 140160313008001274 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیرانشهر 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم س�کینه علی پور فرزند علی  بش�ماره شناسنامه 
1825 صادره از پیرانشهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134 متر مربع 
تحت پاک 1366  فرعی از 21 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 21 اصلی واقع در بخش 22 
ارومیه به آدرس شین آباد زمین های سبزیخانه  خریداری از سعید اسماعیلی صاحب نسق 
در پاک مذکور مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش�ته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تس�لیم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراج�ع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1401/08/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02 /1401/09 
رئیس ثبت اسناد و اماک پیرانشهر حبیب الهامی 

آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
ش�هرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  ش�ماره وارده 29553 
مورخ 1398/11/6 اعام داشته سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 مترمربع 
پ�اک 14264  فرعی از42 اصلی مف�روز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش12 
تهران قطعه 4 تفکیکی ذیل ثبت 312118 صفحه   98 دفتر 1322 با شماره چاپی 868139 بنام 
ش�هرداری اسامشهر  صادر گردیده اس�ت اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را نموده است و 
 درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 آیین نامه اصاحی 
قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی 
برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده  روزبه این اداره 
مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یاعدم ارایه اصل س�ند مالکیت یا  سند 

معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو تسلیم  خواهد شد. 
م.الف 181 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود اکبری   

  آگهی تحدید حدود اختصاصی     
   چون تحدید حدود شش�دانگ   یک قطعه زمین آبی�زار تحت پاک 64 فرعی از 93 اصلی 
واقع در قریه کولج شهرستان  طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده 
باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای مالک محمود  کشاورزی فرزند محمد هادی ذیل 
وارده 3005231  م�ورخ 1401/06/23 ب�ا رعای�ت مواد 14 و 15 قان�ون ثبت عملیات  تعیین 
حدود آن در س�اعت 9 صبح روز چهارش�نبه مورخه 1401/09/09 در محل به عمل خواهد 
آمد. لذا با انتشار این  آگهی از متقاضی و مالکین اماک مجاور دعوت می شود تا در روز و 
س�اعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی  نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض  دارند میتوانند 
به اس�تناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصاحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم  صورتجلس�ه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و اماک طالقان ارائه نموده و رسید  دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ 
تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصاح قضائی مراجعه و ضمن  تقدیم دادخواست گواهی آن 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به 

 عمل خواهد آمد. تاریخ انتشار: روز سه شنبه        مورخه :1401/08/17         
دادنامه-84         عباس صبوری-سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان طالقان

مفقودی
س�ندکمپانی و برگ سبز خودروسواری س�مند ال ایکس مدل 
1390 به  رنگ سفید روغنی به ش�ماره موتور 12490242500 و 
91 و شماره شهربانی  شماره شاسی 886680
96-959ب42 متعل�ق ب�ه آقای مجتبی حی�دری هائی دارنده 
کدمل�ی 4579304225 مفقودگردیده واز درجه اعتبار س�اقط 

است .
دامغان

 511/1اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک بردسکن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 140160306021000412 هیات اول موضوع 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ملک  بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا زراعتی فرزند علی  به 
ش�ماره شناسنامه   11530 صادره از تهران درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65/54 
متر مربع قس�متی ازپاک   40 فرعی از 4  اصلی واقع درخراس�ان رضوی بخش 4 حوزه ثبت 
ملک بردسکن خریداری از  مالک رسمی بانو کوچک محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/8/2. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/8/17 
غامرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد واماک بردسکن

 511/2اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000289- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  اراضی  مزروعی به مس�احت   2069/27 متر مربع  قس�متی از پاک 17 
ده سرخ  خریداری برابر  وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود  را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/3اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000288- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه شناس�ه  ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در  مزروعی به مس�احت   4308/75 مترمربع  قسمتی از پاک 17 
اراضی ده سرخ خریداری  برابر وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

آگهی فقدان  
خانم محرم ایزدی برابر وکالتنامه بشماره 2110 مورخه 1393/03/03 دفترخانه 1593 تهران 
ضمن  ارائه دو برگ استش�هادیه تصدیق ش�ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب 
ساختمان  مسکونی به مساحت 73 مترمربع به شماره پاک ثبتی 402 فرعی از 12 اصلی واقع 
در قریه گوران  طالقان که بنام نعمت اله آهنگری ذیل ش�ماره 11896 دفتر 45 صفحه  326 
س�ند مالکیت به ش�ماره  چاپی 236223 الف/ 81 صادر گردیده بعلت سهل انگاری مفقود و 
درخواست صدور المثنی نموده  است . لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود بوده و مدعی یا  انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. بدیهی اس�ت در غیر اینصورت پس از  انقضای مدت مذکور نس�بت به صدورسند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. 82 
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک طالقان عباس صبوری

مفقودی
برگ سبز خودروسواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 1384 
ب�ه رنگ نق�ره ای متالیک به ش�ماره موتور 01099621 و ش�ماره 
شاس�ی 1412284479871 و شماره ش�هربانی 96-187ب46 
متعلق به آقای حجت اهلل صادقی دارنده کدملی 4579810325 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
دامغان

 511/4اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رس�می . برابر رای شماره 1401603062770000290- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در  مزروعی به مس�احت   3127/15 مترمربع  قس�متی از پاک 17 
اراضی ده س�رخ خریداری  برابر )وقف نامه رس�می ومالکیت مشاعی( رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم  اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس�ت در ص�ورت انقضای مدت  مذکور و عدم وص�ول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:   1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 1401/08/16
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/5اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  س�اختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای ش�ماره 140160306277000280- 1401/07/09 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   14001489085 در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1236/13 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در اراضی ده س�رخ  خریداری برابر  مترمربع قس�متی از  پاک 17 
وقف نامه رس�می  و)مالکیت مش�اعی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/6آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای ابراهیم کارگری فرزندحبیب اله به ش�ماره ملی 0779114957 به استناد 
دو برگ  استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این  اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک 5576 فرعی 
اصلی بخش 7  قوچان که متعلق به نامبرده می باشد  بعلت نامعلومی شده  است. با  از 22 
بررسی دفتر اماک معلوم شد  ششدانگ  پاک فوق به شماره دفتر اماک 167 صفحه 297 
ش�ماره چاپی 249051 سری ب 90  به نام  آقای ابراهیم کارگری فرزند حبیب اله ثبت وسند 
مالکیت صادر و تسلیم شده است. دفتر  اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد مفاده 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک  نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نس�بت به 
ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی  خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ای به این اداره تس�لیم نماید. بدیهی اس�ت در  صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه س�ند مالکیت یا سند معامله  رسمی نسبت به صدور سند وفق 

مقررات اقدام می گردد. 
  ناصرحسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک درگز

 511/7آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای  عبداله حکیمی سنگانی فرزند فضل اله فعا مجهول المکان، اباغ مي 
ش�ود که  آقای غام عباس حکیمی دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت 
ش�ما به ش�عبه 5  ش�ورای حل اختاف خواف  ارائه و به کاس�ه 5/401/291 ثبت و برای روز 
ش�نبه مورخه   1401/09/19 ساعت 17/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده است . لذا به استناد 
آ- د- م  مرات�ب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار درج مي گردد. ش�ما می  م�اده 73 ق 
توانید قبل از رسیدگی به  دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه5 شهرستان خواف  مستقر در 
مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ،  جنب کانتری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد  شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

 511/8آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای محسن فردوسی پور فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که  آقای زبیر 
درویش�ی  دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت ش�ما به شعبه 5 شورای 
حل اختاف خواف   ارائه و به کاس�ه 5/401/354 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1401/09/19 
آ- د- م مراتب  س�اعت 17 وقت  رسیدگي تعیین گردیده اس�ت . لذا به استناد ماده 73 ق 
یک نوبت در روزنامه  کثیراالنتشار درج مي گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 5  شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ، 
جنب کانتری مراجعه و با ارائه  آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در  شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانیتورینگ شهرداری محمدشهر

»آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم«

شهرداری محمدشهر در نظر دارد فراخوان خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانتیتورینگ شهرداری محمدشهر به شماره )سیستمی( 2001005314000042 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس�ناد فراخوان تا بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس .
. انجام خواهد شد.

متقاضیان ش�رکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در س�امانه، نس�بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 
امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
از ساعت 13:00 - تاریخ انتشار فراخوان:                         1401/08/10  
تا ساعت 11:00  1401/08/16 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:  

تا ساعت 13:30  1401/08/26 - مهلت ارسال پیشنهادات:  
ساعت 08:00  1401/08/28 - زمان بازگشایی پاکت ها:   

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  سپرده شرکت در مناقصه مورد اشاره به مبلغ 1,211,673,213 ریال می باشد که میبایست به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.

اطاعات تماس و آدرس دستگاه :  استان البرز، محمدشهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهید شاه حسینی، شهرداری محمدشهر. شماره تماس: 026-35705
شناسه آگهی: 1405838

 مهرداد حسن زاده- شهردار

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

وم
   د

بت
نو

ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال اس�تان کرمان)س�هامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صاحیت خریداری نماید. 

شماره 
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار         موضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد)ریال(

3,486,835,0002001005630000112خرید 1500 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم1401-114

1- پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از  . . 2-ش�رکت کنندگان در مناقصه الزاما بایس�تی در س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )

طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز شنبه به تاریخ  1401/08/14 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهار شنبه به تاریخ 1401/08/18
5-  آخرین مهلت بارگذاري اس�ناد و پیش�نهاد قیمت در س�امانه س�تاد و ارائه اصل ضمانت نامه ش�رکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا س�اعت 9:00 صبح روز بازگش�ایی مورخ 

1401/08/29
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاداز ساعت 13:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/08/29

7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بامانع میباشد .

9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
10- اطاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیش�تر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال استان 

کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
( انجام خواهد شد .اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در  . . 11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )

سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.

.  مي باشد  . .                                                          سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : 
. مي باشد . .                                                شبکه اطاع رساني معامات توانیربه نشاني 

//: مي باشد  . .                                               پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات 

استانداری البرز
شهرداری محمدشهر

ش�هرداری ارومیه در نظر دارد به اس�تناد ماده 5 آئین نامه معاماتی ش�هرداری و اعتبارات مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  اقدام نماید. از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط در رشته ابنیه حداقل پایه 5 دعوت بعمل می آید 
بر اس�اس فهرس�ت بهاء سال 1401 با ضریب باال س�ری 1/41 و ضریب منطقه ای 1/05 با تجهیز کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل بر اساس بخشنامه های شامله معاونت 
برنامه ریزی استانداری  در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعامی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم 

جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: اجرای پروژه نرده گذاری در سطح شهرداری منطقه 5

2- مبلغ پایه مناقصه: 17/600/000/000 ریال )هفده میلیارد و ششصد میلیون ریال(
3- مدت قرارداد: 8 ماه شمسی از تاریخ اباغ قرارداد می باشد.

4- تاریخ دریافت اس�ناد مناقصه: از س�اعت 10 روز س�ه ش�نبه مورخه 1401/08/17 تا س�اعت 19 روز دو ش�نبه مورخه 1401/08/23 در بستر س�امانه ستاد به آدرس:  
www.setadiran.ir  اق�دام نماین�د.

نوبت اول:1401/8/17
نوبت دوم: 1401/8/21

مهدی زاده –  شهردار ارومیه

شماره: 2001094839000108
تاریخ: 1401/08/17

نوبت اول

شهرداری ارومیه 



خطریکهتابههای
تفلونیروکشداربرایسالمتی

ایجادمیکنند
بــر اســاس داده های مطالعــه جدیدی کــه در مجله 
 Science of Total( علــوم کل محیــط زیســت
Environment( منتشر شده است، تنها یک ترک 
کوچک روی سطح یک تابه پوشــیده از تفلون می تواند 

حدود ۹۱۰۰ ذره پالستیکی آزاد کند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان تخمین زده اند که هزاران تا 
میلیون ها ذره پالستیکی بسیار ریز تفلون ممکن است در 
حین پخت وپز آزاد شوند، زیرا قابلمه ها و تابه های نچسب 

به  تدریج روکش خود را از دست می دهند.
کارشناسان شامل محققان دانشگاه فلیندرز در استرالیا 
می گویند: ایــن یافته ها بر خطر احتمالــی قرار گرفتن 
در معرض باقیمانده های پالســتیکی تفلــون در طول 
پخت وپز روزانه تاکیــد می کند. کارشناســان ارزیابی 
کردند که چگونه میلیون ها ذره ریز پالستیکی احتماال 
در طول پخت وپز و شســتن این تابه هــا و قابلمه های 
نچسب جدا می شوند. آن ها آزاد شدن دو میلیون و ۳۰۰ 
ریزپالستیک و نانوپالســتیک را از روکش آسیب دیده 
شناسایی کردند که نشان دهنده افزایش احتمال خطر 
قــرار گرفتن در معرض ایــن مواد شــیمیایی در طول 
پخت وپز اســت. تفلون نام تجاری پلی تترافلوئورواتیلن 
)Polytetrafluoroethylene( شیمیایی است؛ 
پلیمری مصنوعی که فقط کربــن و فلوئور دارد، ماده ای 
که تاکنون یکی از شناخته شــده ترین و پرکاربردترین 
مواد شیمیایی محسوب می شــود. این مواد شیمیایی، 
مواد شیمیایی دائمی نامیده می شوند زیرا به راحتی در 
محیط تجزیه نمی شوند و برای چندین نسل یک مشکل 
پایدار باقی می مانند. "چنگ فنگ" - یکی از نویسندگان 
این مطالعه از دانشگاه نیوکاسل در استرالیا - گفت: ماده 
روکش نچســب تفلون معموال یکــی از اعضای خانواده 
 )PFAS( است. پی اف ای اس )PFAS( پی اف ای اس
که به طور علمــی آن را مواد پــر- و پلی فلوئوروآلکیل 
)per- and polyfluoroalkyl( می نامند، طبقه ای 
از مواد شــیمیایی اســت که معموال در ظروف نچسب، 
لوازم آرایشــی ضد آب، کف های آتش نشانی همچنین 
محصوالت تجاری کــه در برابر چربــی و روغن مقاوم  
هستند و از دهه ۱۹۴۰ مورد اســتفاده تجاری بوده اند، 
یافت می شــود. مطالعات پیشین اســتفاده از این مواد 
شیمیایی را به اختالل های متعدد مربوط به سالمتی از 
جمله کاهش ایمنی، اختالل هورمونی و افزایش احتمال 

خطرهای مربوط به انواع مختلف سرطان ربط داده است.
دکتر فنگ گفت: با توجه به این واقعیت که پی اف ای اس 
)PFAS( یک عامــل نگران کننده بزرگ اســت، این 
ذرات ریز تفلون در غذای ما ممکن اســت یک مشــکل 
برای سالمتی باشــد که نیازمند بررسی اســت زیرا ما 
اطالعات زیادی در مورد این آالینده های نوظهور نداریم. 
کارشناســان روش تحلیلی جدیدی ایجاد کرده اند که 
به طور مســتقیم نانوپالســتیک و ریزپالستیک  تفلون 
بسیار ریز را پدیدار و شناســایی می کنند. کارشناسان 
در این مطالعه نوشتند: ما تخمین می زنیم که هزاران تا 
میلیون ها نانوپالســتیک و ریزپالستیک تفلون ممکن 
اســت در طول فرآیند پخت وپز آزمایشــی آزاد شوند. 
"یوهانگ تنگ" - یکی دیگر از نویسندگان این مطالعه از 
دانشگاه فلیندرز - گفت: این موضوع به ما هشدار شدیدی 
می دهد که باید در انتخاب و اســتفاده از ابزار آشپزخانه 
برای جلوگیری از آلودگی غذا مراقب باشــیم. به گزارش 
روزنامه ایندیپندنت، کارشناســان خواســتار مطالعات 
بیشــتر برای ارزیابی احتمال خطر نانوپالســتیک ها و 
ریزپالســتیک های تفلون در طول پخت وپز شدند زیرا 

تفلون یکی از »اعضای خانواده پی اف ای اس« است.

خطرمصرفآسپریندرزمان
آنفوالنزاراجدیبگیرید

دبیر اجرایی هجدهمین کنگره بیــن المللی اورژانس 
ها و بیماری های شــایع طب کودکان با اشاره به شیوع 
گســترده آنفوالنزا در میان اقشــار جامعه به خصوص 
کودکان، گفت: مصرف آسپرین برای کاهش تب در زمان 
ابتال به آنفوالنزا خطر ســندروم ری را افزایش میدهد و 
باعث آسیب شــدید کبدی و به دنبال آن مغزی خواهد 
شــد، به همین ســبب این دارو در کودکانی که دچار 
بیماری تنفسی هســتند ترجیحا نباید استفاده شود. 
به گــزارش روابط عمومی بیمارســتان کودکان مفید، 
خســرو رحمانی فوق تخصص روماتولــوژی کودکان و 
دبیر اجرایی هجدهمین کنگره بین المللی اورژانس ها 
و بیماری های شایع کودکان با اشــاره به برگزاری این 
رویداد در روزهای ۳۰ آبــان الی ۴ آذر در مرکز همایش 
های بیمارســتان مفید، اظهار داشــت: این رویداد هر 
ساله توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی و با هدف آشنایی هرچه بیشتر پزشکان مرتبط 
با رشــته کودکان با اورژانس ها و بیماری های شایع در 
کودکان اســت.   وی گفت: با توجه به نامگذاری امسال 
به سال حمایت از شرکت های دانش بنیان، در کنار پانل 
های مختلف تخصصی و فوق تخصصی کودکان، پانلی 
با موضوعات محصوالت دانش بنیان در کنگره امســال 
قرارداده شده و به همین جهت نام کنگره امسال اورژانس 
ها و بیماری های شایع کودکان با رویکرد به محصوالت 
دانش بنیان در امور طب کودکان انتخاب شده است. این 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به شیوع گسترده آنفوالنزا در میان اقشار جامعه 
به خصوص کودکان و علل اصلی آن گفت: 2 سال دوری 
کودکان از مدرســه در زمان اپیدمی کرونا و تحصیل به 
صورت مجازی باعث شد تا آنها مواجعه با یکدیگر نداشته 
و از ویروس های بیماری زا در امان باشند و طبیعتا ایمنی 
کافی برای مقابله با این ویروس ها ندارند و به همین علت 
احتمال ابتال به بیماری های ویروسی و تنفسی فوقانی از 
جمله آنفوالنزا در آنها افزایش پیدا کرده است. وی ادامه 
داد: آنفوالنزا دارای عوارض کوتــاه مدت بوده و عوارض 
بلند مدت آن بسیار نادر است، البته آنفوالنزا دارای یک 
دوره 7 تا ۱۰ روزه اســت که تــب، درد عضالت و عالئم 
تنفسی مثل آبریزش بینی و سرفه ایجاد می کند، که در 
صورت عدم درمان، اســتراحت و مصرف مایعات کافی 
امکان اضافه شــدن عفونت های دیگر بــه این بیماری 
هست، که منجر به عوارضی مثل سینوزیت، ذات الریه و 
... در کودک خواهد شد. رحمانی با اشاره به منع استفاده 
آســپرین برای تب ناشــی از آنفوالنزا در کودکان، بیان 
داشت: مصرف آســپرین برای کاهش تب در زمان ابتال 
به آنفوالنزا خطر سندروم ری را افزایش می دهد و باعث 
آسیب شــدید کبدی و به دنبال آن مغزی خواهد شد، 
به همین ســبب این دارو در کودکانی که دچار بیماری 

تنفسی هستند ترجیحا نباید استفاده شود.

افزایشناچیزجمعیت
دانشآموزانرشتهریاضیفیزیک

معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش 
از افزایــش دو درصدی ورودی دانش آموزان رشــته 
ریاضی پایه دهم نســبت به سال گذشــته خبر داد و 
گفت: ســهم دانش آمــوزان پایه دهم رشــته ریاضی 
نسبت به سال گذشــته حدود 2 درصد افزایش یافته 
است. به گزارش ایسنا، محمد مهدی کاظمی درمورد 
کاهش تقاضای داوطلبان برای ورود به رشــته ریاضی 
فیزیــک اظهارکرد: علــوم پایه موتــور محرکه علم و 
فناوری اســت و ما حتی اگر قصد پیشــرفت در علوم 
کاربردی داشته باشــیم هم نیازمند تقویت علوم پایه 
هســتیم. وی با بیان اینکه بدون تقویــت علوم پایه، 
پیشرفتی در علوم کاربردی حاصل نخواهدشد افزود: 
طبق گزارشــات، تعداد متقاضیان و شرکت کنندگان 
در گروه آزمون سراسری ریاضی در سال های گذشته 
کاهش پیدا کرده که بخشــی از این موضوع ناشی از 
کاهش جمعیت دانش آموزی در رشته ریاضی فیزیک 
دوره متوســطه نظری بود. معاون آموزش متوســطه 
وزارت آموزش و پــرورش گفت: ورودی دانش آموزان 
رشته ریاضی از ســال تحصیلی ۱۳۹2-۱۳۹۱ حدود 
27,۱2 صدم درصد بود که تا ســال ۱۴۰۰ به ۱۴.۵۶ 
صدم درصــد و تقریباً به نصف کاهش پیــدا کرد اما با 
روی کار آمدن دولت، مجدداً این موضوع مورد بررسی 
قرار گرفت و تقویت و توســعه رشته ریاضی فیزیک را 
در اولویت قرار دادیم. کاظمی بخشــی از این مسئله 
را ناشــی از موضوعات فرهنگی و نگاه دانش آموزان، 
وضعیت اشتغال رشــته ها و تقاضای اجتماعی کاذب 
برای رشــته علوم تجربی و تب پزشک شدن در دانش 
آموزان دانســت و عنوان کرد: ما بــا برنامه ریزی های 
مختلف در این رابطه توانســتیم در ســال تحصیلی 
۱۴۰2-۱۴۰۱ بعد از ۹ ســال روند کاهشــی، شاهد 
روند افزایشــی جمعیت دانش آموزان رشــته ریاضی 
فیزیک باشیم. وی از افزایش دو درصدی ورودی دانش 
آموزان رشته ریاضی پایه دهم نسبت به سال گذشته 
خبرداد و گفت: ســهم دانش آموزان پایه دهم رشته 
ریاضی فیزیک نسبت به سال گذشته حدود 2 درصد 
افزایش پیدا کرد و هدفگذاری ما این است که تا پایان 
برنامه هفتم کشور، به ســهم واقعی مدنظر رشته های 
علوم پایه در دانشگاه ها و توسعه رشته ریاضی فیزیک 
در آموزش و پرورش برسیم. معاون آموزش متوسطه 
وزارت آمــوزش و پرورش خاطرنشــان کــرد: دانش 
آموزانی که با مدرک دیپلم وارد بازار کار می شــوند از 
بچه های فنی و حرفه ای هستند اما دانش آموزان گروه 
ریاضی فیزیک و علوم تجربی و انســانی معموالً پس 
از فارغ التحصیلی از دانشگاه جذب بازار کار می شوند 
لذا کاربردی کردن رشــته های دانشگاهی جذب فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی را در بازار کار بیشتر خواهد 

کرد که باید در دستورکار قرار گیرد. 

جزئیاتیازطرحساماندهی
»نیروهایغیررسمی«در

آموزشوپرورش
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 
جزئیاتی از طرح ســاماندهی نیروهای غیررسمی در 
آموزش وپرورش اعالم و تاکید کرد که همچنان مسیر 
جذب نیرو به آموزش و پرورش، دو دانشــگاه تربیت 
معلم و شهید رجایی هســتند. قاسم احمدی الشکی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح ساماندهی نیروهای 
غیررســمی در آموزش وپرورش که در مجلس شورای 
اسالمی در جریان است توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: 
این طرح در ردیف چهاردهم اســت که در کمیسیون 
آموزش تصویب شده و مدت زمان زیادی است که آن 
را در دستور گذاشــته اند. وی افزود: تمرکز این طرح 
بر ســاماندهی نیروی انسانی و بنایشــان بر این است 
که از ایــن پس وقتی می خواهند آزمون اســتخدامی 
برگزار و طبق ماده 2۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، 
فارغ التحصیالن لیســانس به باالتر دانشگاه های دیگر 
را جذب کننــد، امتیازاتی برای معلمان غیررســمی 
به جهت اینکه ســال های ســال خدماتی داشته و با 

آموزش و پرورش همکاری داشته اند درنظر بگیرند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه منتظریم مجلس نتیجه را به ما اعالم کند، 
درباره به کارگیــری و اختصاص امتیاز ویژه به معلمان 
مدارس غیردولتی گفت: اکنون نمی توانیم به تفکیک 
اعالم کنیم؛ در طرح مذکور تمام معلمان غیررســمی 
ذکر شده اند و مانند دوره گذشته نیست که مشموالن 
با جزئیات و به تفکیک مشــخص شــده باشند. باید 

ببینیم این طرح در نهایت به کجا می رسد. 

تقدیروقدردانیازدانش
آموزانمدالآورمسابقاتعلومو

اختراعات۲۰۲۲اندونزی
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در اندونــزی گفت: 
جوانان ایران همیشــه در همــه جریان ها به خصوص 
در جریان های علمی به بهترین شــکل ظاهر می شوند 
و خوشبختانه پیشرفته های چشمگیری در زمینه علم 
و دانش از جوانان ایران در سطح جهان شاهد هستیم. 
به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره دانش آموزی ابن 
ســینا، »محمد خوش هیکل آزاد« ســفیر جمهوری 
اسالمی ایران در کشور اندونزی دیروز در مراسم تقدیر 
از دانش آموزان مدال آور مســابقات علوم و اختراعات 
2۰22 در محل سفارت ایران در جاکارتا، اظهار داشت: 
خوشبختانه پیشرفته های چشمگیری در زمینه علم و 
دانش از جوانان ایران در ســطح جهان شاهد هستیم 
که کســب مدال های رنگارنگ علمی از مسابقات علوم 
و اختراعــات اندونزی گویای این موضوع اســت.  وی 
با تاکید بر این مهم که جوانان ایران همیشــه در همه 
جریان ها به خصــوص در جریان های علمی به بهترین 
شکل ظاهر می شوند، گفت: کسب این عناوین جهانی 
آغاز راه اســت و این دانش آموزان باید این مسیر را به 

خوبی ادامه دهند. 

سالمت

آموزش

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم افزایش بودجه پیشگیری از اعتیاد 
در سال ۱۴۰2 گفت: برای افزایش ضریب نفوذ و تحت پوشــش قرار گرفتن گروه های مخاطب در راستای 
اهداف سازمان بهزیستی باید اعتبارات این حوزه افزایش یابد. ماریت قازاریان در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد 
از اعتبارات بودجه ای در بخش پیشــگیری از اعتیاد اظهار کرد: بودجه حوزه پیشــگیری از اعتیاد نسبت به 
سال قبل اندکی افزایش یافته، اما باتوجه به تورم ها، این میزان افزایش تاثیری نداشته است. وی با اشاره به 

اینکه بودجه پیشگیری در مقایسه با اقدامات پیشگیری و همچنین وضعیت اعتیاد بسیار ناچیز است، افزود: 
باتوجه به ایــن میزان بودجه اندک نمی توان ضریب نفوذ را افزایش و جمعیتی را تحت پوشــش برنامه های 
پیشــگیرانه قرار داد مگر آنکه بودجه در این حوزه افزایش چشمگیری داشــته باشد. قازاریان تصریح کرد: 
میزان کم اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه پیشــگیری از اعتیاد همیشه با جمله »پیشگیری از اعتیاد 

بهتر از درمان است« مغایرت داشته است.

میزان بودجه پیشگیری از اعتیاد در کشور »ناچیز« است

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل 
احمر از تجهیز ایستگاه  های سیار و موقت آموزش 
همگانی به شبیه ســاز واقعیت افــزوده و واقعیت 

مجازی VR و AR خبر داد.
به گزارش ایسنا، پیمان صابریان در این باره گفت: 
اســتفاده از ابزارهای واقعیت مجــازی و واقعیت 
افزوده، سرعت و تاثیر آموزش را افزایش می دهد 
بنابراین با همکاری معاونت پشتیبانی و اداره کل 

فناوری اطالعات، عینک هــای VRو AR  را تا 
پایان امسال در آموزش های همگانی هالل احمر 

به کارگیری خواهیم کرد.
او افــزود: برنامه هایی که به طور مســتمر برای 
این شبیه ســازها طراحی می شود؛ نقاط کم خطر 
و پرخطــر در ســاختمان و جلوگیــری از فرار 
غیراصولی و ناامن با آموختن اصول پناه گیری در 

هنگام وقوع زلزله را آموزش خواهد داد.

صابریان ادامه داد: با شبیه سازی سیالب استفاده 
کننده از این ابزارها می آموزد که در هنگام حادثه 
به چه نقاطی فرار کند تا ایمن بماند. همچنین چه 
ارتفاعی از آب می تواند تعادل در ایستادن انسان 

و یا خودرو را برهم بزند.
او تاکید کرد: آموزش های ایستگاهی طرح هایی 
است که به دفعات در طول سال برگزار می شود و 
در آن مربیان هالل احمر به برپایی یک ایســتگاه 

آموزشی موقت در مکان های تجمع و معابر شلوغ 
اقدام می کنند.

براســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت 
هالل احمر، معاون آمــوزش، پژوهش و فناوری 
جمعیت هــالل احمــر گفت: همچنیــن پروژه 
ایجاد » اتاق های  فرار« نیز در دســتور بررســی 
 اســت تــا در اختیــار آموزش هــای همگانــی

 هالل احمر قرار گیرد.

عینکهایVRوARبهکمکآموزشهایهاللاحمرمیآیند

معــاون دفتــر آب و خاک ســازمان 
محیط زیســت با اشــاره به خطر نفوذ 
شیرابه زباله های موجود در محل های 
دفن پسماند به سفره های زیرزمینی، 
این معضــل را بســیار خطرناک تر از 

تشکیل ابر گاز متان دانست.
»تورج فتحــی« معاون دفتــر آب و 
خاک سازمان حفاظت محیط زیست 
در گفت وگو با ایلنــا با بیان اینکه یکی 
از مهمترین آلودگی هــای محل های 
دفع پســماند، آلودگــی آب های زیر 
زمینی اســت، اظهار کــرد: اگر االن 
ناســا تصاویری بگذارد از تشکیل ابر ۵ 
کیلومتری گاز متان بر فراز متان باید 
گفــت، آنقدری کــه آلودگی آب های 
زیرمینــی به دلیــل این پســماندها 
اهمیت دارد، تشکیل این ابر گاز متان 

اهمیت ندارد.
وی افزود: محل  های دفن زباله همواره 
یکــی از عوامل آلوده کننــده آب های 
زیرزمینی است. معموال زباله ها چه در 
ســایت های دائمی و چه در محل های 
موقت باشد، هر زمان انباشته و تلنبار 
شــوند، شــیرابه این زباله ها در بستر 
جایی کــه تخلیه می شــوند به درون 
زمیــن و آب خوان ها نفــوذ کرده و در 
نتیجــه ســفره های آب زیرزمینی را 

آلوده می کنند.
فتحی یادآور شــد: بیشــتر شهرهای 
بزرگ کشــور مانند تهــران، قزوین، 
مشهد، اصفهان، ارومیه، تبریز و ... در 
مناطق دشت قرار گرفته اند. در بیشتر 
مناطق دشــتی آب خوان و سفره آب 
زیرزمینی وجــود دارد، بنابراین وقتی 

وزارت نیرو به متقاضیان 
حفر چاه مجوز می دهد به 
این موضوع توجه کرده و 
عمده چاه ها در محدوده 
دشــت ها حفر می شوند، 
چــرا کــه در محــدوده 

دشــت ها آب خــوان داریــم و برای 
بهره بــرداری از آب خوان هــا از طریق 

چاه یا قنات حفر می کنند.
معــاون دفتــر آب و خاک ســازمان 
محیط زیست ادامه داد: اگر محل های 
دفن زبالــه در محدوده دشــت ها بر 
روی ایــن آب خوان هــا قــرار گرفته 

باشــند به ضرس قاطع می توان گفت 
که آلودگــی آب زیرزمینی ناشــی از 
شــیرابه  زباله های انباشــته در محل 
دفن وجــود دارد. در واقــع هر جایی 
که محــل دفــن زباله وجود داشــته 
باشــد و این محل روی آب خوان قرار 
داشته باشد، مخاطرات ناشی از نشت 
و نفوذ شــیرابه زباله های دفن شده در 
محل های دفن وجود دارد، مگر اینکه 
محل دفع و دفن پسماند 
به صورت مهندســی و با 
زیرسازی مناسب ساخته 
شــده باشــد. وی ادامه 
داد: به طــور مثال با ۴۰ 
الی ۸۰ ســانتیمتر الیه ُرسی کمپکت 
شود یعنی ۱۰ ســانتیمتر خاک رس 
ریختــه و آن را بــا غلطــک کوبیده و 
دوباره ۱۰ ســانتیمتر ریختــه و آن را 
کوبیده و آنقدر این کار را ادامه داده تا 
به ضخامت مورد نظر برسد. این فرایند 
باید ادامه داشته باشد تا ضخامت الیه 

خاک کمپکت شــده و بــه ۴۰ تا ۸۰ 
سانتیمتر برسد. در این صورت احتمال 
اینکه شــیرابه زباله بــه آب خوان ها یا 
ســفره های آب زیرزمینی نفوذ کند، 

بسیار کم است.
فتحی بــا تاکید بر اینکــه اگر تمامی 
کشور را بررسی کنیم،  محل های دفع 
و دفن زباله ای که به صورت مهندسی 
ساخته شده  باشند، بسیار کم و در حد 
انگشتان دست اســت، افزود: در این 
میان شــهر تهران یک اســتثنا است، 
چرا کــه محل دفن زباله شــهر تهران 
در جایی قرار گرفته اســت که زیر آن 
آب خوان وجود ندارد. چند ســال قبل 
در محل دفن زباله تهران در کهریزک 
یک دریاچــه چندهکتاری شــیرآبه 
راه  افتاده بود که دلیــل راه افتادن آن 
 هم عــدم توانایی نفوذ بــه زمین بود،

 قطعــا اگر می توانســت بــه زمین و 
ســفره های زیرزمینــی نشــت کند، 
هیچگاه این دریاچه تشکیل نمی شد. 

بنابراین محل دفن زباله تهران نخست 
یک سنگ بســتر محکم رسی دارد و 
دوم اینکه آب خــوان هم زیر آن وجود 

ندارد.
او ادامــه داد: متأســفانه پایشــی در 
محل های دفــن زباله پایشــی انجام 
نشده است. این وظیفه سازمان محیط 
زیســت اســت و باید این کار را انجام 
دهد تا مشــخص کند که چه سایتی 
بر روی آب خوان قــرار دارد و آالینده 
آب های زیرزمینی است.  تقریبا محل 
دفــن زبالــه ای در کشــور نداریم که 
آب های زیرزمینی آن به لحاظ آلودگی 
پایش شده باشند.  اســتثنائا در سال 
۹۹ یک سری پروتکل ها به استان های 
کشور برای پایش این آب ها ابالغ شد 
و ازآنها خواســتیم که از شهرداری ها 
بخواهند این کار را انجام دهند.  قزوین 
از جمله این شــهرها بود که پایش را 
انجام داد و سایت دفن زباله محمدآباد 
قزوین آالینده آب زیــر زمینی بوده و 

شیرآبه های آن به آب خوان نفوذ کرده 
و آب زیرزمینی را آلوده کرده است.

فتحــی با بیــان اینکــه شــیرآبه ها 
گستره ای از خطرناک ترین آالینده ها 
را همراه خــود دارد، گفــت: بنابراین 
ریسک نفوذ این شیرآبه ها به آب های 
زیرزمینی بسیار باال بوده و اگر چنین 
اتفاقی رخ دهد، پاکســازی این آب ها 
اقدامی فوق العــاده پیچیده، پرهزینه 
و زمان بر اســت و چندین سال طول 
خواهد کشــید تا محلــی که آب های 
زیرمینی آن به وسیله شــیرآبه آلوده 
شــده، پاکســازی شــود و در صورت 
پاکسازی هم هیچگاه این آب کیفیت 

اولیه را نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: شــیرآبه، تمامی بافت 
ســنگ ها و خاک دربرگیرنده آب های 
زیرزمینی را آلوده کــرده و پیوندهای 
هیدروکســیلی را بــا مــواد میزبان 
تشــکیل داده و آلودگی ها تا سال های 

سال در این محیط باقی می ماند.

معاون سازمان محیط زیست هشدار داد:
خطر آلودگی آب های زیرزمینی در پی نفوذ شیرابه محل های دفن پسماند

کارشــناس بیماری هــای واگیــر معاونــت 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشهر در 
خصــوص اســتفاده از ســموم آفت کش های 
کشاورزی و سموم خانگی جهت درمان شپش 

سر هشدار داد.
رهام یوســف نژاد در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه آلودگی به شــپش ســر یک معضل 
بهداشــتی با ســابقه طوالنی در سطح جهان 
است، اظهار کرد: شــپش از اولین بیماری های 
خارجی بدن انســان بوده که از عصر سنگ ها 
تا کنون وجود داشــته اســت و در کانون های 
تجمعی مثل کمپ ها، مــدارس، زندان ها و ... 

دیده می شود.
وی اضافــه کرد: طــرح اســتانی "بیماریابی 
شــپش" با آغاز بازگشــایی مدارس در سطح 
مدارس اســتان بوشــهر بــه منظــور بهبود 
رفتارهای پیشگیری کننده از شپش سر جهت 
والدین، دانش آمــوزان و کارکنان مدارس و با 
همــکاری آمــوزش و پرروش اجرا می شــود. 
امســال نیز این طرح با حضور نیروهای علوم 

پزشکی و مراقبین ســالمت آموزش و پرورش 
آغاز شــده و فرد به فرد دانش آموزان بازرسی 
و اگر موردی از شــپش یا ِرشک )تخم شپش( 
مشاهده شــود، آموزش و درمان را رایگان آغاز 

می شود.
کارشــناس بیماری هــای واگیــر معاونــت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان 
اینکه اجرای طرح "بیماریابی شــپش" اکنون 
در مدارس استان بوشــهر در حال اجرا است و 
تا پایان آبان ادامه دارد، تصریح کرد: هر ســاله 
شــامپو مورد نیاز مقابله با شپش برای اجرای 
این طرح در فصل تابستان تامین می شود تا در 

فصل مدارس با مشکلی روبه رو نشویم.
یوســف نژاد با بیان اینکه درمان در دو مرحله 
انجــام می گیــرد، عنــوان کــرد: مرحله اول 
بالفاصله بعد از شناســایی و مرحلــه دوم نیز 
تکرار اســت تا از حصول نتیجه اطمینان پیدا 

کرد.
این مقــام مســئول  بابیــان اینکه شــپش 
ممنوعیــت حضــور در مدرســه را بــرای 

دانش آموزان ندارد، افزود: شــپش در مقاطع 
مختلف بــا آمارهای کمی کم و زیــاد همواره 
وجود دارد، اما به طور معمول  شــیوع آلودگی 
به شپش سر در بین دانش آموزان دختر مقطع 

ابتدایی بیشتر است.
کارشــناس بیماری هــای واگیــر معاونــت 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشهر با 
تاکید بــر اینکــه رعایت بهداشــت فردی در 
 پیشگیری از انتقال شپش بســیار موثر است، 
گفت: انتقال از یک فرد بــه فرد دیگر می تواند 
از طریق تماس مســتقیم )تماس ســر افراد با 
هم( یا استفاده از وسایل شخصی دیگران مثل 
شانه، کاله، شال، حوله و روسری صورت گیرد. 
همچنین انتقال در افراد خانواده به ســرعت و 

سهولت رخ می دهد.
یوســف نژاد با بیــان اینکه شــیوع شــپش 
در فصل هــای زمســتان و پاییــز بیشــتر 
 اســت، اظهار کرد: در راســتای پیشــگیری

 از انتقــال شــپش توصیــه می شــود به طور 
مرتب در این فصل لباس هــای زیر با آب گرم 

شست وشو شود.
وی در خصوص استفاده از سموم آفت کش های 
کشــاورزی و ســموم خانگی جهــت درمان 
شپش ســر هشــدار داد، بیان کرد:  بر اساس 
گزارش های دریافتی متاسفانه مسمومیت حاد 
و حتی مرگ ناشــی از استفاده موضعی سموم 
به منظور درمان شپش ســر کودکان مشاهده 

شده است.
کارشــناس بیماری هــای واگیــر معاونــت 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشهر  
با بیــان ایــن کــه بــرای رشــک زدایی نیز 
 اســتفاده از مخلوط آب و ســرکه موثر است، 
تصریح کرد: در صورت برخورد با افراد مبتال به 
شپش، به خصوص کودکان که این آلودگی در 
آن ها شایع تر است، ضمن مراجعه به پزشک و 
تهیه شامپوها موجود در داروخانه ها و استفاده 
بر اساس توصیه های اعالم شده، به هیچ عنوان 
از ســموم دفع آفات و حشــرات مانند سموم 
کشاورزی و یا سموم خانگی، برای دفع شپش 

استفاده نکنید.

استفادهازسمومبرایدرمانشپشممنوع
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گزارش

آگهیمفقودی
برگ سبز، سند کمپانی و کارت خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی ۱/۸، مدل ۱۳۸۵، نقره ای 
-  متالیک، به شماره شاســی ۱۴2۹7۸2۱ شماره موتور      ۱2۴۸۵۰۱۹۹۹2 و بنام شمسعلی احمدی 

فرزند: حجت  اله مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
ش

آگهیمفقودی
اصل مدارک اعم از )برگ سبز، تسلسل اسناد و سند کمپانی( خودرو سواری پراید صبا، مدل ۱۳7۹ 
به  شماره شاسی  S1412279654013   و شــماره موتور   ۰۱۸۰۴7۰     و شماره انتظامی )ایران 

۱۴ – ۳۴۵  ن ۱۵( بنام مهدی اسدی شیخ رباط مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
ش

آگهیمفقودی
اصل مدارک اعم از )برگ سبز، تسلسل اسناد و سند کمپانی( خودرو سواری پیکان سفید رنگ، مدل 
  ۱۳7۹ به شماره شاسی   7۹۴۳۹۰۸۳  و شماره موتور   ۱۱۱27۹۳۴۵2۶     و شماره انتظامی )ایران ۹۳ 

  – ۱۳۶ م ۵۱( بنام حسین شعبان مفقود گردیده و  فاقد اعتبار می باشد. 
ش

آگهیمفقودی
اصل مدارک اعم از )برگ سبز، تسلسل اسناد و سند کمپانی( خودرو سواری پژو آردی، مدل ۱۳۸۱ 
به  شماره شاسی ۸۱72۳۰۳7     و شماره موتور   22۳2۸۱2۳۵۹۴     و شماره انتظامی )ایران 2۳ – ۵77 

ه   7۶( بنام حسین هاشمی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می   باشد. 
ش
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ادامه افزایش تجارت انرژی بین 
ایران و ارمنستان

 طبــق گفته مقامات ارمنســتان، خرید گاز از روســیه 
همچنان ارزان تر است، اما مســئله این است که روسیه 
به ازای گاز پول می خواهــد، اما ایران گاز را با برق معامله 
می کند.به گزارش  تسنیم، ارمنستان بیشتر گاز طبیعی 
مورد نیاز خود را از روســیه وارد می کنــد، اما روابط این 
کشــور با مســکو تیره شــده اســت و ایروان به زودی 
جایگزین هایی برای آن خواهد داشت. ایران و ارمنستان 
توافــق کرده اند میزان فروش گاز ایران به این کشــور را 
تا 2030 به دو برابر افزایــش دهند.این توافق طی دیدار 
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان از تهران حاصل 
شــد. این یادداشــت تفاهم در اول ماه نوامبر توســط 
مجید چگینی معــاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی 
گاز ایران و گنل سانوســیان، وزیر مدیریت منطقه ای و 
زیرساخت های انرژی ارمنستان امضا شد.ارمنستان در 
زمان حاضر ســاالنه حدود 365 میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی از ایــران وارد می کند. طبق گفته  چگینی، ایران 
روزانه 1 میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر می کند 
که طبق این تفاهم نامه جدید 2 برابر خواهد شد.دو طرف 
تجارت انرژی را بر اساس توافق نامه گاز در قبال برق که 
در 2006 امضا شــده بود انجام می دهند. ارمنستان یک 
مترمکعب گاز از ایران را به ازای 3 کیلووات ســاعت برق 
تولیدی نیروگاه های حرارتی خــود خریداری می کند. 
افزایش حجم این تجارت بــا افزایش ظرفیت تولید برق 
ارمنستان ممکن شده اســت. یک نیروگاه برق حرارتی 
جدید توسط شرکت ایتالیایی رنکو در 2021 به مرحله 
تولید رســیده اســت و می تواند تولید نیروگاه حرارتی 
ایروان را تکمیل کند.اما با وجــود افزایش واردات گاز از 
ایران، روســیه همچنان بزرگ تریــن عرضه کننده گاز 
به ارمنستان است. ارمنستان ســاالنه بیش از 2 میلیارد 
مترمکعب گاز از روســیه به ازای پرداخت 165 دالر در 
هر هــزار مترمکعب خریداری می کنــد. قیمت واردات 
گاز از روســیه 15 دالر در هر هزار مترمکعب در 2019 
افزایش یافــت و از آن زمان تغییری نکرده اســت.طبق 
گفته مقامات ارمنســتان، خرید گاز از روسیه همچنان 
ارزان تر است، اما مســئله این است که روسیه به ازای گاز 
پول می خواهــد، اما ایران گاز را با بــرق معامله می کند.

مذاکرات در مورد افزایش بیشتر تجارت انرژی بین ایران 
و ارمنستان ادامه دارد.برق وارداتی از ارمنستان از طریق 
دو خط انتقال صورت می گیرد، اما ســاخت خط سوم تا 
پایان 2023 تکمیل خواهد شــد. ارمنستان اعالم کرد 
با تکمیل این خط انتقال ســوم، می تواند تا 1.8 میلیارد 
مترمکعــب از گاز ایران را وارد کند.روابط ارمنســتان با 
روســیه تیره شده اســت اما ایران تبدیل به یک شریک 
نزدیک برای این کشور شده است و همواره به آذربایجان 
برای تالش به تحت کنترل درآوردن قلمروی ارمنستان 
هشــدار می دهد. ایران در ماه اکتبر یک کنسولگری در 
شهر کاپون در جنوب ارمنستان باز کرد.ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور ایــران در گفت وگو با پاشــینیان، ضمن 
تأکید بر افزایش 43درصدی تجارت بین دو کشور طی 
یک سال گذشته اظهار داشت دو طرف به دنبال افزایش 
تجارت سالیانه تا 3 میلیارد دالر هستند. تجارت دوجانبه 
بین ایران و ارمنستان طی هشت  ماه ابتدایی سال جاری 

میالدی به 427 میلیون دالر رسیده است.

5

خبر

 انرژی

وزیر نفت اعام کرد:
 ساخت پارک  پتروشیمی

 در ۴ استان 
وزیر نفت با بیان این کــه یکی از وظایف اصلی وزارت 
نفت، جلوگیری از خــام فروشــی و ورود به تکمیل 
زنجیره ارزش اســت گفت: عملیات اجرایی 13 پارک 
پتروشــیمی در 13 منطقه در 4 اســتان خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان و سیســتان و بلوچستان به زودی 
شروع خواهد شد. جواد اوجی با اشاره به برنامه ریزی 
این وزارت بــرای تکمیل زنجیــره ارزش محصوالت 
نیمه خام درقالــب احداث پارک های پتروشــیمی، 
گفت: این اقدام باهدف جلوگیری از خام فروشــی و 
در جهت اقتصاد مقاومتی، ارزآوری و اشــتغال زایی 
صورت گرفته است.وزیر نفت افزود: برای احداث این 
پارک ها به ویژه نقاطی در نوار ســاحلی خلیج فارس، 
دریای عمان و 4 اســتان شناسایی شده که از این 29 
مکان، تقریباً 13 منطقه نهایی شــده است. مطالعات 
آمایش سرزمینی و از بعد تأثیر زمین، تأمین خوراک 
و دانش فنی و تأسیسات زیرســاختی جانبی، مهیا و 
مطالعات فنی اقتصادی آن ها تکمیل شــده است.به 
گفته وی عمده این پارک ها در حوزه های کشاورزی، 
صنایع وابسته به آن ها و همچنین صنایع بسته بندی، 
رنگ و رزیــن، صنایع خودرو، محصوالت شــوینده و 
حتی ساختمان سازی اســت.وزیر نفت با بیان اینکه 
این پارک ها با ســرمایه گذاری شــرکت پتروشیمی 
هلدینگ خلیج فارس، اســتفاده از تسهیالت بانکی و 
مشارکت فعاالن حوزه پتروشــیمی تامین مالی شده 
است، گفت: عملیات اجرایی 13 پارک در 13 منطقه 
در 4 استان خوزســتان، بوشهر، هرمزگان و سیستان 
و بلوچســتان به زودی شروع خواهد شد.اوجی گفت: 
یکی از وظایف اصلی وزارت نفــت، جلوگیری از خام 
فروشــی و ورود به تکمیل زنجیره ارزش است که این 
موضوع هم در اسناد باالدستی و هم در سیاست های 
اقبالی مقام معظم رهبری اعالم شده است. بر همین 
اساس در وزارت نفت برنامه های گسترده و منسجمی 
در جهت تحقق این هدف انجام شــده است. احداث 
این پارک های پتروشــیمی باهدف جلوگیری از خام 
فروشــی و در جهت اقتصاد مقاومتی، ارزآوری باال و 
اشــتغال آفرینی برای بیش از 20 هزار نفر است.وی 
با اشاره به جلســات وزارت نفت با معاون اول رئیس 
جمهوری و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی طی یک 
سال گذشــته افزود: بیش از 60 مجتمع پتروشیمی 
در کشــور داریم که نزدیک به 70 درصد محصوالت 
پتروشیمی آن ها صادر می شوند که البته محصوالت 
نیمه خام هســتند و 30 درصد از این محصوالت در 

داخل استفاده می شوند.

درآمد صادرات نفت در سال 1400 نسبت 
به سال پیشــین به 11 برابر رسید و سال 
1401 این عدد به 5 برابر نســبت به سال 
گذشته رسیده است و آنطور که کارشناسان 
می گویند توسعه روابط با روسیه می تواند 
پلی برای پیشــرفت صنعت نفــت ایران و 

افزایش درآمدهای نفتی باشد.
به گزارش ایســنا، مقایسه عملکرد وصول 
درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفت، 
میعانــات گازی، گاز طبیعی، فرآورده های 
نفتی و محصوالت پتروشــیمی در دو ماه 
امســال نسبت به پارســال نشان می دهد 
وصول درآمدهــای ارزی در فروردین ماه 
و اردیبهشت ماه 1401 بیش از 60 درصد 
بیشتر از مدت مشابه پارســال بوده است. 
برای نمونه درآمدهای پتروشــیمی که به 
سامانه نیما واریز شــده در دو ماه نخست 
پارســال 1.5 میلیارد دالر بود که در دو ماه 
امســال به دو میلیارد و 450 میلیون دالر 
رســیده اســت.همچنین از ابتدای شروع 
به کار دولت ســیزدهم صادرات نفت ایران 
نســبت به قبل افزایش یافته و آنطور که 

جواد اوجی، وزیــر نفت اعالم 
کرده تا بــه امروز پــول نفت 
فروخته شده در سررسیدهای 
خود وصول شده است. وزارت 
نفــت از ابتدای شــروع به کار 

دولت سیزدهم توانسته هم زمان با افزایش 
دریافت پــول نفــت از مشــتریان خود، 
قراردادهــای جدیدی بــرای فروش نفت 
خام با سایر کشورها منعقد کند. همچنین 
به گفته وی، بیش از 12.5 میلیارد دالر ارز 
حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی به 
سامانه نیما در سال گذشته واریز شده و اگر 
می خواستیم با روش دولت قبل به سمت 
فروش نفت برویم، معلــوم نبود قیمت ارز 
چگونه بود.وی با بیان اینکه در سال 1400 
بیش از چهار برابر بیشتر وصول مطالبات 
نسبت به ســال 1399 در بخش صادرات 
گاز انجام شده اســت، اظهار کرد: پارسال 

چهار میلیارد دالر وصول 
مطالبــات در بخش گاز 
انجام شــده، در حالی که 
این رقم در ســال 1399 
برابر با یک میلیارد و 25 

میلیون دالر بوده است.

y رکورد صادرات نفت شکسته شد
اخیــرا نیــز محمد مخبــر، معــاون اول 
رئیس جمهوری اعالم کرد امــروز نفت را 
به خوبی می فروشــیم و جابه جایی پول به 
نحو مطلــوب انجام و هزینه هــای جاری 
کشــور بدون اســتقراض و روش هایی که 
منجر به تورم شــود تأمین می شود. امروز 
با وجود تصویری که از کشــورمان نمایش 
داده می شــود، ایران در نقطه بسیار خوبی 
قرار گرفته و در این مدت توانستیم گره های 
بسیار بزرگی را در فروش نفت، جابه جایی 

پول، تأمین کاالهای اساسی و سایر موارد 
پشت ســر بگذاریم.علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت نیز به تازگی  با انتشــار 
مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: صادرات نفت ایران در ماه پیش 
رکورد چند ســال اخیر را شکست و پول 
فــروش آن جایگزیــن خلق سرســام آور 

نقدینگی می شود.

y روزهای پردرآمد نفتی
محمد خطیبی، نماینده ســابق ایران در 
اوپک در خصــوص افزایــش درآمدهای 
نفتــی ایران به ایســنا، گفــت: باتوجه به 
شــرایط تحریمی نمی توان جزئیات این 
مســاله را اعالم کرد، کلیاتی کــه در این 
رابطه مطرح شــده گویای شرایط مطلوب 
در اوضاع فروش نفت بوده، اکنون اقداماتی 
در این راســتا انجام می شود و موضوعاتی 

که توسط مســووالن در این راستا مطرح 
می شود قابل استناد اســت.وی با اشاره به 
توسعه همکاری های ایران و روسیه و تاثیر 
آن در افزایــش درآمدهای نفتــی، اظهار 
کرد: درخصوص فرآورده های نفتی فرایند 
کار مثبت اســت، هرچند در شرایط فعلی 
باوجود تحریم برای فــروش فراورده های 
نفتی ایران مشــکلی نداریــم اما چنانچه 
روســیه فرآورده های نفتی مازاد داشــته 
باشد و در اختیار ما بگذارد، می توانیم ضمن 
تامین نیاز داخل در صورت لزوم، نســبت 
به صادرات اقدام کنیم.نماینده سابق ایران 
در اوپک ادامــه داد: در خصوص گاز نیز به 
دلیل اینکــه در فصل زمســتان با کمبود 
گاز مواجه هستیم به جای اینکه به صنایع 
سوخت مایع بدهیم، می توانیم نیاز  گازی 
آن ها را تامین و کمبود در فصل زمســتان 
را از این طریق برطرف کنیم، ضمن اینکه 

می توانیم مازاد گاز روسیه را سوآپ کنیم 
و درآمدی از این طریق نصیب کشور شود 
و یا گاز روسیه را خریداری و به کشورهای 
متقاضی بفروشیم.به گفته خطیبی، درمورد 
فرآورده های نفتی و گاز شرایط مثبت است 
و می تواند برای کشور درآمدزا باشد و حتی 
برخــی از کمبودها را جبــران کند.طبق 
اعالم سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد 
متغیرهای اصلی پنج  ماه سال 1401 نشان  
می دهد که در این مدت وصول درآمدهای 
نفتی 700 درصد افزایــش یافته و منابع 
فروش نفت و فرآورده هــای نفتی به 114 
هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار 
گویای این اســت که دولت سیزدهم هم 
توانسته نسبت به دولت پیش نفت بیشتری 
صادر کنــد، هم اینکه پول فــروش آن به 
کشور بازگردد که به معنای موفقیت دولت 

در دور زدن تحریم های نفتی است.

درآمدهای نفتی ایران در نردبان صعود

دو کشور ایران و روســیه، برای جبران تحریم های غرب، روابط تجاری خود را تقویت می کنند. این هفته مهدی صفری، 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت که پیش بینی می شود که ایران در ماه دسامبر، یک قرارداد 40 
میلیارد دالری با گازپروم بزرگ روسیه امضا کند. یک قرارداد 6.5 میلیارد دالری با گازپروم بسته ایم. صفری با بیان اینکه 
مذاکرات در حال انجام است، به ایسنا گفت: امیدواریم مابقی قرارداد به مبلغ 40 میلیارد دالر در ماه آینده امضا شود. شرکت 
ملی نفت ایران و گازپروم در ماه جوالی، برای همکاری در توسعه دو معدن گاز و شش میدان نفتی در ایران توافق کردند. 

این سند شامل ســوآپ ها در گاز طبیعی و فرآورده های نفتی، اجرای پروژه های LNG و ساخت خطوط لوله گاز است. در 
اوایل اکتبر، معاون نخست وزیر روسیه، الکساندر نواک، اعالم کرد که ممکن است مسکو و تهران موافقت کنند که مبادله 
5 میلیون تن نفت و 10 میلیارد متر مکعب گاز تا پایان سال تکمیل شود.روز سه شنبه، نواک گفت که در حال حاضر روسیه 
و ایران مبادله منابع انرژی، به ویژه فرآورده های نفتی را آغاز کرده و توافق کرده اند که فهرســت کاال های مبادله شــده را 

گسترش دهند. وی خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری روسیه در میادین نفتی ایران افزایش خواهد یافت.

قرارداد عظیم انرژی ایران و روسیه در شرف انعقاد است

REPORT

گزارش

پول فروش نفت جایگزین خلق نقدینگی می شود

مفقودی
131 م�دل1398  اصل س�ند و برگ س�بز س�واری س�ایپا 
ب�ه رن�گ س�فید روغن�ی ب�ه ش�ماره پ�اک 973 ج58 - 
ایران75 و ش�ماره موتور 136337979  و ش�ماره شاس�ی 
411100 مفقود واز درجه اعتبار س�اقط می  3552617

باشد.
12/946

مفقودی
برگ سبز کارت وکارت سوخت سواری پیکان1600 مدل1379 
به رنگ س�فید به ش�ماره پاک 869 ج14 ایران65 و ش�ماره 
موتور 11127927687 و شماره شاسی 0079431311 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
12/947

مفقودی
بدینوس�یله کلیه م�دارک ازقبیل برگ س�بز، کمپان�ی، کارت 
هوشمند ،س�وخت و کارت اتومبیل کامیون باری مدل 1374به 
نام عباس اشرفی خلف نام پدر سلمان  به رنگ نارنجی معمولی 
به شماره شهربانی 741ع68ایران 78به شماره موتور1028743 
334910به ش�ماره شاس�ی37405116417273مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
رباط

اداره کل ثبت اسنادواماک استان تهران 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بهارستان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره140160301206000781هیات اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای تراب نوریزاده فرزندکبیربه ش�ماره شناس�نامه 
9746دری�ک قطعه اززمین بابنای احداثی به مس�احت147/22مترمربع پاک 1183فرعی 
از149اصلی مفروز ومجزی ش�ده ازپ�اک 144از149اصلی واقع در روس�تای حصارچوپان 
خریداری ازمالک رس�می آقای حاتم نقاوت محرزگردیده اس�ت لذابه منظور اطاع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوم�اه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذرس�یدظرف مدت ی�ک ماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت 
انقضای م�دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت س�ندمالکیت صادرخواهدش�د 

.تاریخ انتشار نوبت اول:1401/8/17  تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/9/2
علی رحیمی پردنجانی -رئیس ثبت اسناد واماک

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
  گواه�ی پایان تحصیات دوره متوس�طه   اینجانب وحید لعل 
اکبری فرزن�د علی با کد مل�ی 0013309226 صادره از تهران 
با ش�ماره دانش آموزی    151582722  رش�ته نقش�ه کش�ی 
س�اختمان واح�د آموزش�ی کاردانش هف�ده ش�هریور با کد 
9414  مفقود گردیده اس�ت و از درجه اعتبار س�اقط میباشد 
 بدینوس�یله جهت اطاع عموم دو نوبت در روزنامه سراس�ری 
و کثیراالنتش�ار آگه�ی می گردد. تاریخ انتش�ار نوب�ت دوم : 

 1401/8/17
و

 آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
شهرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  شماره وارده 29554 
مورخ 1398/11/6 اعام داش�ته س�ند مالکیت  شش�دانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 
مترمرب�ع پاک 14265  فرعی از42 اصلی مفروز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع 
در بخش12 تهران قطعه 5 تفکیکی ذیل ثبت 312120 صفحه   100 دفتر 1322 با شماره چاپی 
868140 بنام شهرداری اسامشهر  صادر گردیده است اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را 
نموده است و  درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 
آیین نام�ه اصاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دری�ک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی 
ظرف مدت ده  روزبه این اداره مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود 
را کتبا تس�لیم نماید بدیهی اس�ت درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و 
یاعدم ارایه اصل سند مالکیت یا  سند معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو 

تسلیم  خواهد شد.
 م.الف 182 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود 
اکبری   

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

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

 ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای ش�ماره  140160301051001948 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم آمنه لطفی خادملو فرزند بایرام بشماره شناسنامه 
3337  ص�ادره از ته�ران در شش�دانگ یک باب خانه به مس�احت 46/26 مترمربع پاک 
6330 فرع�ی از 24 اصل�ی واقع در قرچک خریداری از مالک  رس�می آقای ش�عبان کتی  
محرزگردیده اس�ت .لذا به منظور اطاع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش�ود درصورتی که اش�خاص  نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
 تس�لیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت  انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/2              

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/17 
م.الف 10839          رئیس ثبت اسناد و اماک       محمدرحیم پورراینی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند  رسمی
برابر رای ش�ماره 140160313008001274 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیرانشهر 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم س�کینه علی پور فرزند علی  بش�ماره شناسنامه 
1825 صادره از پیرانشهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134 متر مربع 
تحت پاک 1366  فرعی از 21 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 21 اصلی واقع در بخش 22 
ارومیه به آدرس شین آباد زمین های سبزیخانه  خریداری از سعید اسماعیلی صاحب نسق 
در پاک مذکور مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش�ته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تس�لیم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراج�ع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1401/08/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02 /1401/09 
رئیس ثبت اسناد و اماک پیرانشهر حبیب الهامی 

آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
ش�هرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  ش�ماره وارده 29553 
مورخ 1398/11/6 اعام داشته سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 مترمربع 
پ�اک 14264  فرعی از42 اصلی مف�روز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش12 
تهران قطعه 4 تفکیکی ذیل ثبت 312118 صفحه   98 دفتر 1322 با شماره چاپی 868139 بنام 
ش�هرداری اسامشهر  صادر گردیده اس�ت اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را نموده است و 
 درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 آیین نامه اصاحی 
قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی 
برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده  روزبه این اداره 
مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یاعدم ارایه اصل س�ند مالکیت یا  سند 

معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو تسلیم  خواهد شد. 
م.الف 181 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود اکبری   

  آگهی تحدید حدود اختصاصی     
   چون تحدید حدود شش�دانگ   یک قطعه زمین آبی�زار تحت پاک 64 فرعی از 93 اصلی 
واقع در قریه کولج شهرستان  طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده 
باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای مالک محمود  کشاورزی فرزند محمد هادی ذیل 
وارده 3005231  م�ورخ 1401/06/23 ب�ا رعای�ت مواد 14 و 15 قان�ون ثبت عملیات  تعیین 
حدود آن در س�اعت 9 صبح روز چهارش�نبه مورخه 1401/09/09 در محل به عمل خواهد 
آمد. لذا با انتشار این  آگهی از متقاضی و مالکین اماک مجاور دعوت می شود تا در روز و 
س�اعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی  نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض  دارند میتوانند 
به اس�تناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصاحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم  صورتجلس�ه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و اماک طالقان ارائه نموده و رسید  دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ 
تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصاح قضائی مراجعه و ضمن  تقدیم دادخواست گواهی آن 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به 

 عمل خواهد آمد. تاریخ انتشار: روز سه شنبه        مورخه :1401/08/17         
دادنامه-84         عباس صبوری-سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان طالقان

مفقودی
س�ندکمپانی و برگ سبز خودروسواری س�مند ال ایکس مدل 
1390 به  رنگ سفید روغنی به ش�ماره موتور 12490242500 و 
91 و شماره شهربانی  شماره شاسی 886680
96-959ب42 متعل�ق ب�ه آقای مجتبی حی�دری هائی دارنده 
کدمل�ی 4579304225 مفقودگردیده واز درجه اعتبار س�اقط 

است .
دامغان

 511/1اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک بردسکن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 140160306021000412 هیات اول موضوع 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ملک  بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا زراعتی فرزند علی  به 
ش�ماره شناسنامه   11530 صادره از تهران درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65/54 
متر مربع قس�متی ازپاک   40 فرعی از 4  اصلی واقع درخراس�ان رضوی بخش 4 حوزه ثبت 
ملک بردسکن خریداری از  مالک رسمی بانو کوچک محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/8/2. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/8/17 
غامرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد واماک بردسکن

 511/2اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000289- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس�احت   2069/27 متر مربع  قس�متی از پاک 17 – اصلی بخش4 زاوه  اراضی 
ده سرخ  خریداری برابر  وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود  را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/3اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000288- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه شناس�ه  ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس�احت   4308/75 مترمربع  قسمتی از پاک 17 – اصلی بخش4 زاوه  واقع در 
اراضی ده سرخ خریداری  برابر وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

آگهی فقدان  
خانم محرم ایزدی برابر وکالتنامه بشماره 2110 مورخه 1393/03/03 دفترخانه 1593 تهران 
ضمن  ارائه دو برگ استش�هادیه تصدیق ش�ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب 
ساختمان  مسکونی به مساحت 73 مترمربع به شماره پاک ثبتی 402 فرعی از 12 اصلی واقع 
در قریه گوران  طالقان که بنام نعمت اله آهنگری ذیل ش�ماره 11896 دفتر 45 صفحه  326 
س�ند مالکیت به ش�ماره  چاپی 236223 الف/ 81 صادر گردیده بعلت سهل انگاری مفقود و 
درخواست صدور المثنی نموده  است . لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود بوده و مدعی یا  انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. بدیهی اس�ت در غیر اینصورت پس از  انقضای مدت مذکور نس�بت به صدورسند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. 82 
عباس صبوری– سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک طالقان

مفقودی
برگ سبز خودروسواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 1384 
ب�ه رنگ نق�ره ای متالیک به ش�ماره موتور 01099621 و ش�ماره 
شاس�ی S1412284479871 و شماره ش�هربانی 96-187ب46 
متعلق به آقای حجت اهلل صادقی دارنده کدملی 4579810325 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
دامغان

 511/4اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رس�می . برابر رای شماره 1401603062770000290- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس�احت   3127/15 مترمربع  قس�متی از پاک 17 – اصلی بخش4 زاوه  واقع در 
اراضی ده س�رخ خریداری  برابر )وقف نامه رس�می ومالکیت مشاعی( رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم  اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس�ت در ص�ورت انقضای مدت  مذکور و عدم وص�ول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:   1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 1401/08/16
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/5اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  س�اختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای ش�ماره 140160306277000280- 1401/07/09 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   14001489085 در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1236/13 
مترمربع قس�متی از  پاک 17 – اصلی بخش4 زاوه  واقع در اراضی ده س�رخ  خریداری برابر 
وقف نامه رس�می  و)مالکیت مش�اعی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/6آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای ابراهیم کارگری فرزندحبیب اله به ش�ماره ملی 0779114957 به استناد 
دو برگ  استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این  اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک 5576 فرعی 
از 22 – اصلی بخش 7  قوچان که متعلق به نامبرده می باشد  بعلت نامعلومی شده  است. با 
بررسی دفتر اماک معلوم شد  ششدانگ  پاک فوق به شماره دفتر اماک 167 صفحه 297 
ش�ماره چاپی 249051 سری ب 90  به نام  آقای ابراهیم کارگری فرزند حبیب اله ثبت وسند 
مالکیت صادر و تسلیم شده است. دفتر  اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد مفاده 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک  نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نس�بت به 
ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی  خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ای به این اداره تس�لیم نماید. بدیهی اس�ت در  صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه س�ند مالکیت یا سند معامله  رسمی نسبت به صدور سند وفق 

مقررات اقدام می گردد. 
  ناصرحسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک درگز

 511/7آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای  عبداله حکیمی سنگانی فرزند فضل اله فعا مجهول المکان، اباغ مي 
ش�ود که  آقای غام عباس حکیمی دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت 
ش�ما به ش�عبه 5  ش�ورای حل اختاف خواف  ارائه و به کاس�ه 5/401/291 ثبت و برای روز 
ش�نبه مورخه   1401/09/19 ساعت 17/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده است . لذا به استناد 
م�اده 73 ق –آ- د- م  مرات�ب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار درج مي گردد. ش�ما می 
توانید قبل از رسیدگی به  دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه5 شهرستان خواف  مستقر در 
مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ،  جنب کانتری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد  شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

 511/8آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای محسن فردوسی پور فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که  آقای زبیر 
درویش�ی  دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت ش�ما به شعبه 5 شورای 
حل اختاف خواف   ارائه و به کاس�ه 5/401/354 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1401/09/19 
س�اعت 17 وقت  رسیدگي تعیین گردیده اس�ت . لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب 
یک نوبت در روزنامه  کثیراالنتشار درج مي گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 5  شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ، 
جنب کانتری مراجعه و با ارائه  آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در  شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانیتورینگ شهرداری محمدشهر

»آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم«

شهرداری محمدشهر در نظر دارد فراخوان خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانتیتورینگ شهرداری محمدشهر به شماره )سیستمی( 2001005314000042 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس�ناد فراخوان تا بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس .
. انجام خواهد شد.

متقاضیان ش�رکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در س�امانه، نس�بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 
امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
از ساعت 13:00 - تاریخ انتشار فراخوان:                         1401/08/10  
تا ساعت 11:00  1401/08/16 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:  

تا ساعت 13:30  1401/08/26 - مهلت ارسال پیشنهادات:  
ساعت 08:00  1401/08/28 - زمان بازگشایی پاکت ها:   

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  سپرده شرکت در مناقصه مورد اشاره به مبلغ 1,211,673,213 ریال می باشد که میبایست به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.

اطاعات تماس و آدرس دستگاه :  استان البرز، محمدشهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهید شاه حسینی، شهرداری محمدشهر. شماره تماس: 026-35705
شناسه آگهی: 1405838

 مهرداد حسن زاده- شهردار

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

وم
   د

بت
نو

ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال اس�تان کرمان)س�هامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صاحیت خریداری نماید. 

شماره 
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار         موضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد)ریال(

3,486,835,0002001005630000112خرید 1500 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم1401-114

1- پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از  . . 2-ش�رکت کنندگان در مناقصه الزاما بایس�تی در س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )

طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز شنبه به تاریخ  1401/08/14 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهار شنبه به تاریخ 1401/08/18
5-  آخرین مهلت بارگذاري اس�ناد و پیش�نهاد قیمت در س�امانه س�تاد و ارائه اصل ضمانت نامه ش�رکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا س�اعت 9:00 صبح روز بازگش�ایی مورخ 

1401/08/29
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاداز ساعت 13:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/08/29

7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بامانع میباشد .

9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
10- اطاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیش�تر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال استان 

کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
( انجام خواهد شد .اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در  . . 11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )

سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.

.  مي باشد  . .                                                          سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : 
. مي باشد . .                                                شبکه اطاع رساني معامات توانیربه نشاني 

//: مي باشد  . .                                               پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات 

استانداری البرز
شهرداری محمدشهر

ش�هرداری ارومیه در نظر دارد به اس�تناد ماده 5 آئین نامه معاماتی ش�هرداری و اعتبارات مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه 
.  اقدام نماید. از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط در رشته ابنیه حداقل پایه 5 دعوت بعمل می آید  . تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
بر اس�اس فهرس�ت بهاء سال 1401 با ضریب باال س�ری 1/41 و ضریب منطقه ای 1/05 با تجهیز کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل بر اساس بخشنامه های شامله معاونت 
برنامه ریزی استانداری  در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعامی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم 

. مراجعه نمایند. . جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس 
1- موضوع مناقصه: اجرای پروژه نرده گذاری در سطح شهرداری منطقه 5

2- مبلغ پایه مناقصه: 17/600/000/000 ریال )هفده میلیارد و ششصد میلیون ریال(
3- مدت قرارداد: 8 ماه شمسی از تاریخ اباغ قرارداد می باشد.

4- تاریخ دریافت اس�ناد مناقصه: از س�اعت 10 روز س�ه ش�نبه مورخه 1401/08/17 تا س�اعت 19 روز دو ش�نبه مورخه 1401/08/23 در بستر س�امانه ستاد به آدرس:  
.  اق�دام نماین�د. .

نوبت اول:1401/8/17
نوبت دوم: 1401/8/21

شهردار ارومیه مهدی زاده 

شماره: 2001094839000108
تاریخ: 1401/08/17

نوبت اول

شهرداری ارومیه 

مفقودی
اصل س�ند و برگ س�بز س�واری س�ایپا 131SE م�دل1398 
ب�ه رن�گ س�فید روغن�ی ب�ه ش�ماره پ�اک 973 ج58 - 
ایران75 و ش�ماره موتور M136337979  و ش�ماره شاس�ی 
NAS411100K3552617 مفقود واز درجه اعتبار س�اقط می 

باشد.
12/946

مفقودی
برگ سبز کارت وکارت سوخت سواری پیکان1600 مدل1379 
به رنگ س�فید به ش�ماره پاک 869 ج14 ایران65 و ش�ماره 
موتور 11127927687 و شماره شاسی 0079431311 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
12/947

مفقودی
بدینوس�یله کلیه م�دارک ازقبیل برگ س�بز، کمپان�ی، کارت 
هوشمند ،س�وخت و کارت اتومبیل کامیون باری مدل 1374به 
نام عباس اشرفی خلف نام پدر سلمان  به رنگ نارنجی معمولی 
به شماره شهربانی 741ع68ایران 78به شماره موتور1028743 
334910به ش�ماره شاس�ی37405116417273مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
رباط

اداره کل ثبت اسنادواماک استان تهران 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بهارستان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره140160301206000781هیات اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای تراب نوریزاده فرزندکبیربه ش�ماره شناس�نامه 
9746دری�ک قطعه اززمین بابنای احداثی به مس�احت147/22مترمربع پاک 1183فرعی 
از149اصلی مفروز ومجزی ش�ده ازپ�اک 144از149اصلی واقع در روس�تای حصارچوپان 
خریداری ازمالک رس�می آقای حاتم نقاوت محرزگردیده اس�ت لذابه منظور اطاع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوم�اه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذرس�یدظرف مدت ی�ک ماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت 
انقضای م�دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت س�ندمالکیت صادرخواهدش�د 

.تاریخ انتشار نوبت اول:1401/8/17  تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/9/2
علی رحیمی پردنجانی -رئیس ثبت اسناد واماک

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
  گواه�ی پایان تحصیات دوره متوس�طه   اینجانب وحید لعل 
اکبری فرزن�د علی با کد مل�ی 0013309226 صادره از تهران 
با ش�ماره دانش آموزی    151582722  رش�ته نقش�ه کش�ی 
س�اختمان واح�د آموزش�ی کاردانش هف�ده ش�هریور با کد 
9414  مفقود گردیده اس�ت و از درجه اعتبار س�اقط میباشد 
 بدینوس�یله جهت اطاع عموم دو نوبت در روزنامه سراس�ری 
و کثیراالنتش�ار آگه�ی می گردد. تاریخ انتش�ار نوب�ت دوم : 

 1401/8/17
و

 آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
شهرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  شماره وارده 29554 
مورخ 1398/11/6 اعام داش�ته س�ند مالکیت  شش�دانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 
مترمرب�ع پاک 14265  فرعی از42 اصلی مفروز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع 
در بخش12 تهران قطعه 5 تفکیکی ذیل ثبت 312120 صفحه   100 دفتر 1322 با شماره چاپی 
868140 بنام شهرداری اسامشهر  صادر گردیده است اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را 
نموده است و  درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 
آیین نام�ه اصاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دری�ک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی 
ظرف مدت ده  روزبه این اداره مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود 
را کتبا تس�لیم نماید بدیهی اس�ت درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و 
یاعدم ارایه اصل سند مالکیت یا  سند معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو 

تسلیم  خواهد شد.
 م.الف 182 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود 
اکبری   

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

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

 ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای ش�ماره  140160301051001948 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم آمنه لطفی خادملو فرزند بایرام بشماره شناسنامه 
3337  ص�ادره از ته�ران در شش�دانگ یک باب خانه به مس�احت 46/26 مترمربع پاک 
6330 فرع�ی از 24 اصل�ی واقع در قرچک خریداری از مالک  رس�می آقای ش�عبان کتی  
محرزگردیده اس�ت .لذا به منظور اطاع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش�ود درصورتی که اش�خاص  نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
 تس�لیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت  انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/2              

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/17 
م.الف 10839          رئیس ثبت اسناد و اماک –      محمدرحیم پورراینی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند  رسمی
برابر رای ش�ماره 140160313008001274 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیرانشهر 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم س�کینه علی پور فرزند علی  بش�ماره شناسنامه 
1825 صادره از پیرانشهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134 متر مربع 
تحت پاک 1366  فرعی از 21 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 21 اصلی واقع در بخش 22 
ارومیه به آدرس شین آباد زمین های سبزیخانه  خریداری از سعید اسماعیلی صاحب نسق 
در پاک مذکور مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش�ته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تس�لیم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراج�ع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1401/08/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02 /1401/09 
حبیب الهامی – رئیس ثبت اسناد و اماک پیرانشهر

آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده  120(  
ش�هرداری اسامشهر با تسلیم یک برگ استشهادیه و درخواستی به  ش�ماره وارده 29553 
مورخ 1398/11/6 اعام داشته سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 119 مترمربع 
پ�اک 14264  فرعی از42 اصلی مف�روز از 469 و 470 فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش12 
تهران قطعه 4 تفکیکی ذیل ثبت 312118 صفحه   98 دفتر 1322 با شماره چاپی 868139 بنام 
ش�هرداری اسامشهر  صادر گردیده اس�ت اعام مفقودی سند بعلت تجمیع را نموده است و 
 درخواست سند المثنی ارائه داده است درهمین راستا وفق مقررات  ماده120 آیین نامه اصاحی 
قانون ثبت مصوب 1380/11/8مراتب  دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی 
برای خود  بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده  روزبه این اداره 
مراجعه و ضمن اراییه اصل سند یا سند معامله  اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول  اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یاعدم ارایه اصل س�ند مالکیت یا  سند 

معامله سند المثنی پاک مذکور طبق مقررات صادرو تسلیم  خواهد شد. 
م.الف 181 همایون صفری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک اسامشهر- ازطرف محمود اکبری   

  آگهی تحدید حدود اختصاصی     
   چون تحدید حدود شش�دانگ   یک قطعه زمین آبی�زار تحت پاک 64 فرعی از 93 اصلی 
واقع در قریه کولج شهرستان  طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده 
باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای مالک محمود  کشاورزی فرزند محمد هادی ذیل 
وارده 3005231  م�ورخ 1401/06/23 ب�ا رعای�ت مواد 14 و 15 قان�ون ثبت عملیات  تعیین 
حدود آن در س�اعت 9 صبح روز چهارش�نبه مورخه 1401/09/09 در محل به عمل خواهد 
آمد. لذا با انتشار این  آگهی از متقاضی و مالکین اماک مجاور دعوت می شود تا در روز و 
س�اعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی  نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض  دارند میتوانند 
به اس�تناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصاحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم  صورتجلس�ه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و اماک طالقان ارائه نموده و رسید  دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ 
تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصاح قضائی مراجعه و ضمن  تقدیم دادخواست گواهی آن 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به 

 عمل خواهد آمد. تاریخ انتشار: روز سه شنبه        مورخه :1401/08/17         
دادنامه-84         عباس صبوری-سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان طالقان

مفقودی
س�ندکمپانی و برگ سبز خودروسواری س�مند ال ایکس مدل 
1390 به  رنگ سفید روغنی به ش�ماره موتور 12490242500 و 
شماره شاسی NAAC91CCXCF886680 و شماره شهربانی 
96-959ب42 متعل�ق ب�ه آقای مجتبی حی�دری هائی دارنده 
کدمل�ی 4579304225 مفقودگردیده واز درجه اعتبار س�اقط 

است .
دامغان

 511/1اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک بردسکن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 140160306021000412 هیات اول موضوع 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ملک  بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا زراعتی فرزند علی  به 
ش�ماره شناسنامه   11530 صادره از تهران درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65/54 
متر مربع قس�متی ازپاک   40 فرعی از 4  اصلی واقع درخراس�ان رضوی بخش 4 حوزه ثبت 
ملک بردسکن خریداری از  مالک رسمی بانو کوچک محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/8/2. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/8/17 
غامرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد واماک بردسکن

 511/2اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000289- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  اراضی  مزروعی به مس�احت   2069/27 متر مربع  قس�متی از پاک 17 
ده سرخ  خریداری برابر  وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود  را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 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: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/3اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1401603062770000288- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و ام�ور خیریه   تربت حیدریه شناس�ه  ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در  مزروعی به مس�احت   4308/75 مترمربع  قسمتی از پاک 17 
اراضی ده سرخ خریداری  برابر وقف نامه رسمی ومالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

آگهی فقدان  
خانم محرم ایزدی برابر وکالتنامه بشماره 2110 مورخه 1393/03/03 دفترخانه 1593 تهران 
ضمن  ارائه دو برگ استش�هادیه تصدیق ش�ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب 
ساختمان  مسکونی به مساحت 73 مترمربع به شماره پاک ثبتی 402 فرعی از 12 اصلی واقع 
در قریه گوران  طالقان که بنام نعمت اله آهنگری ذیل ش�ماره 11896 دفتر 45 صفحه  326 
س�ند مالکیت به ش�ماره  چاپی 236223 الف/ 81 صادر گردیده بعلت سهل انگاری مفقود و 
درخواست صدور المثنی نموده  است . لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود بوده و مدعی یا  انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. بدیهی اس�ت در غیر اینصورت پس از  انقضای مدت مذکور نس�بت به صدورسند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. 82 
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک طالقان عباس صبوری

مفقودی
برگ سبز خودروسواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 1384 
ب�ه رنگ نق�ره ای متالیک به ش�ماره موتور 01099621 و ش�ماره 
شاس�ی 1412284479871 و شماره ش�هربانی 96-187ب46 
متعلق به آقای حجت اهلل صادقی دارنده کدملی 4579810325 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
دامغان

 511/4اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای  فاقد سند رس�می . برابر رای شماره 1401603062770000290- 1401/07/24 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   تربت حیدریه  شناس�ه ملی 14001489085  در شش�دانگ یک قطعه زمین 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در  مزروعی به مس�احت   3127/15 مترمربع  قس�متی از پاک 17 
اراضی ده س�رخ خریداری  برابر )وقف نامه رس�می ومالکیت مشاعی( رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم  اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس�ت در ص�ورت انقضای مدت  مذکور و عدم وص�ول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:   1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 1401/08/16
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/5اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  س�اختمانهای  فاقد سند رسمی . برابر رای ش�ماره 140160306277000280- 1401/07/09 
هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زاوه  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف 
و امور خیریه   14001489085 در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1236/13 
اصلی بخش4 زاوه  واقع در اراضی ده س�رخ  خریداری برابر  مترمربع قس�متی از  پاک 17 
وقف نامه رس�می  و)مالکیت مش�اعی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/08/01. تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/08/17 
  حمیدرضا توسلی فرشه- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاوه  

 511/6آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای ابراهیم کارگری فرزندحبیب اله به ش�ماره ملی 0779114957 به استناد 
دو برگ  استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این  اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک 5576 فرعی 
اصلی بخش 7  قوچان که متعلق به نامبرده می باشد  بعلت نامعلومی شده  است. با  از 22 
بررسی دفتر اماک معلوم شد  ششدانگ  پاک فوق به شماره دفتر اماک 167 صفحه 297 
ش�ماره چاپی 249051 سری ب 90  به نام  آقای ابراهیم کارگری فرزند حبیب اله ثبت وسند 
مالکیت صادر و تسلیم شده است. دفتر  اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد مفاده 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک  نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نس�بت به 
ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی  خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ای به این اداره تس�لیم نماید. بدیهی اس�ت در  صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه س�ند مالکیت یا سند معامله  رسمی نسبت به صدور سند وفق 

مقررات اقدام می گردد. 
  ناصرحسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک درگز

 511/7آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای  عبداله حکیمی سنگانی فرزند فضل اله فعا مجهول المکان، اباغ مي 
ش�ود که  آقای غام عباس حکیمی دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت 
ش�ما به ش�عبه 5  ش�ورای حل اختاف خواف  ارائه و به کاس�ه 5/401/291 ثبت و برای روز 
ش�نبه مورخه   1401/09/19 ساعت 17/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده است . لذا به استناد 
آ- د- م  مرات�ب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار درج مي گردد. ش�ما می  م�اده 73 ق 
توانید قبل از رسیدگی به  دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه5 شهرستان خواف  مستقر در 
مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ،  جنب کانتری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد  شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

 511/8آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای محسن فردوسی پور فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که  آقای زبیر 
درویش�ی  دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت ش�ما به شعبه 5 شورای 
حل اختاف خواف   ارائه و به کاس�ه 5/401/354 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1401/09/19 
آ- د- م مراتب  س�اعت 17 وقت  رسیدگي تعیین گردیده اس�ت . لذا به استناد ماده 73 ق 
یک نوبت در روزنامه  کثیراالنتشار درج مي گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 5  شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره 5 به نشانی سنگان ، 
جنب کانتری مراجعه و با ارائه  آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در  شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد شد.  
مسئول دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان خواف ) سنگان( 

مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانیتورینگ شهرداری محمدشهر

»آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم«

شهرداری محمدشهر در نظر دارد فراخوان خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانتیتورینگ شهرداری محمدشهر به شماره )سیستمی( 2001005314000042 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس�ناد فراخوان تا بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس .
. انجام خواهد شد.

متقاضیان ش�رکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در س�امانه، نس�بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 
امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
از ساعت 13:00 - تاریخ انتشار فراخوان:                         1401/08/10  
تا ساعت 11:00  1401/08/16 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:  

تا ساعت 13:30  1401/08/26 - مهلت ارسال پیشنهادات:  
ساعت 08:00  1401/08/28 - زمان بازگشایی پاکت ها:   

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  سپرده شرکت در مناقصه مورد اشاره به مبلغ 1,211,673,213 ریال می باشد که میبایست به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.

اطاعات تماس و آدرس دستگاه :  استان البرز، محمدشهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهید شاه حسینی، شهرداری محمدشهر. شماره تماس: 026-35705
شناسه آگهی: 1405838

 مهرداد حسن زاده- شهردار

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

وم
   د

بت
نو

ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال اس�تان کرمان)س�هامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صاحیت خریداری نماید. 

شماره 
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار         موضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد)ریال(

3,486,835,0002001005630000112خرید 1500 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم1401-114

1- پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از  . . 2-ش�رکت کنندگان در مناقصه الزاما بایس�تی در س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )

طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز شنبه به تاریخ  1401/08/14 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهار شنبه به تاریخ 1401/08/18
5-  آخرین مهلت بارگذاري اس�ناد و پیش�نهاد قیمت در س�امانه س�تاد و ارائه اصل ضمانت نامه ش�رکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا س�اعت 9:00 صبح روز بازگش�ایی مورخ 

1401/08/29
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاداز ساعت 13:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/08/29

7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بامانع میباشد .

9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
10- اطاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیش�تر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - ش�رکت توزیع نیروي برق ش�مال استان 

کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
( انجام خواهد شد .اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در  . . 11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )

سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.

.  مي باشد  . .                                                          سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : 
. مي باشد . .                                                شبکه اطاع رساني معامات توانیربه نشاني 

//: مي باشد  . .                                               پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات 

استانداری البرز
شهرداری محمدشهر

ش�هرداری ارومیه در نظر دارد به اس�تناد ماده 5 آئین نامه معاماتی ش�هرداری و اعتبارات مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه 
.  اقدام نماید. از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط در رشته ابنیه حداقل پایه 5 دعوت بعمل می آید  . تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
بر اس�اس فهرس�ت بهاء سال 1401 با ضریب باال س�ری 1/41 و ضریب منطقه ای 1/05 با تجهیز کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل بر اساس بخشنامه های شامله معاونت 
برنامه ریزی استانداری  در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعامی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم 

. مراجعه نمایند. . جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس 
1- موضوع مناقصه: اجرای پروژه نرده گذاری در سطح شهرداری منطقه 5

2- مبلغ پایه مناقصه: 17/600/000/000 ریال )هفده میلیارد و ششصد میلیون ریال(
3- مدت قرارداد: 8 ماه شمسی از تاریخ اباغ قرارداد می باشد.

4- تاریخ دریافت اس�ناد مناقصه: از س�اعت 10 روز س�ه ش�نبه مورخه 1401/08/17 تا س�اعت 19 روز دو ش�نبه مورخه 1401/08/23 در بستر س�امانه ستاد به آدرس:  
.  اق�دام نماین�د. .

نوبت اول:1401/8/17
نوبت دوم: 1401/8/21

شهردار ارومیه مهدی زاده 

شماره: 2001094839000108
تاریخ: 1401/08/17

نوبت اول

شهرداری ارومیه 



برگزاری نشست پدافند غیر عامل 
در مخابرات منطقه مرکزی

مرکزی - عبدلی : همزمان با هفته نکو داشــت 
پدافند غیر عامل با حضــور مهندس لطفی،مدیر 
مخا بــرات منطقه مرکــزی و مدیــر  کل پدافند 
غیر عامل اســتانداری مرکزی نشستی به همین 

مناسبت در مخا برات منطقه مرکزی برگزارشد. 
  دراین نشست مهندس لطفی ضمن گرامی داشت 
هفته پدافند غیر عامل اظهار داشــت : پدافند غیر 
عامل برای حفظ آمادکی در  شــرایطی که ممکن 
اســت حمالت ســایبری انجام شودبســیار مهم 
وبا اهمیت اســت و با توجه به نقــش مخابرات  به 
عنوان متولــی و  تامین  کننده زیر ســاخت های 
اصلی خدمات آموزشی،بهداشت،اقتصاد و امنیت 
،حمایــت از مجموعــه مخابرات بویــژه در بحث 
 جلوگیری ازسرقت تجهیزات مخابراتی که نسبت 
به سنوات گذشته بیشتر شده است وخسارت های 
مالی فراوانی به مخابرات  واردکرده اســت،بیش از 

پیش الزم وضروری است.
 در ادامه پزشــک نیا مدیــر کل پدافند غیر عامل 
اســتانداری مرکزی بیان کرد: دشــمنان هر روز 
تهدیدات گونا گونی را با سویه  های جدید طراحی 
می کنند وبا توجه به نقش مهم مخابرات به عنوان 
دستگاه خدمت رســان در بخش ارتباطات وامداد 
رسانی در  شرایط بحرانی،الزم است حمایت شود 
واین اداره کل آماده اســت در حد تــوان نهایت 
همکاری ومســاعدت الزم را در تمامی  زمینه ها با 

مخابرات به عمل آورد. 
برگزاری دوره آموزشــی آشــنایی بــا تجهیزات 
ایمنی و آتش نشــانی در مخابرات منطقه  مرکزی 
کارکنان مخابرات منطقه مرکــزی نحوه صحیح 
اســتفاده از تجهیزات ایمنی و آتش نشانی را فرا 
گرفتند. رییس اداره حراســت این منطقه در این 
خصوص گفت: این دوره  آموزشی با هدف ارتقای 
سطح علمی کارکنان در خصوص  تجهیزات ایمنی 
و آتش نشانی برگزار شد. حسین آبادی با بیان این 
مطلب که برگزاری این دوره ها در کاهش و حذف 
آسیب ها و حوادث مؤثر است؛ افزود: در این دوره 
 نحوه اســتفاده از تجهیزات آتش نشانی بر اساس 
نوع آتش و همچنین نحوه اســتفاده از تجهیزات 

حفاظت فردی به افراد، آموزش  داده شد. 
وی تصریح کرد: در ایــن دوره در خصوص ایمنی 
و مباحث آن مطالب مبسوطی عنوان شد. سپس 
به تعریف حریق، مهار آتــش  و طبقه بندی، نحوه 
اســتفاده از کپســول های آتش نشــانی، نحوه 
به کارگیری و اســتفاده آنها، انواع ماســک های 
تنفســی، تجهیزات  حفاظــت در برابــر آتش و 
چگونگی نگهداری از وســایل و تجهیزات ایمنی 
به فراگیــری پرداخته و آموزش هــای الزم داده 
شد. رییس اداره حراست مخابرات منطقه مرکزی 
در ادامه بر لــزوم رعایت مســایل ایمنی در تمام 
فعالیت ها تاکید کــرد و گفت: لزوم  توجه به نکات 
ایمنی باید در اولویت همــه اقدامات و پروژه های 

در دست اقدام باشد. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان 
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 

با دانشگاه رازی
کرمانشاه- لیدا احمدی گاوکلی   :تفاهم نامه 
همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
با دانشگاه با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی 
 استان کرمانشاه و رییس دانشگاه رازی ، معاونین 
و مدیران سازمان و اســاتید دانشگاه رازی و مرکز 
تحقیقات کشــاورزی و... در  محل سالن جلسات 

شماره یک سازمان منعقد شد 
. مهندس علی چاله چاله سرپرست سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمانشاه ،هدف از انعقاد تفاهم 
نامه همکاری بین سازمان جهاد  کشاورزی استان 
کرمانشــاه و دانشــگاه رازی را تقویت بنیه علمی 
بخش اجــرا جهت تحقق منویات شــعار ســال 
مقام معظم رهبری   )مدظلــه العالی( اعالم کرد و 
گفت: تزریق دانش روز به عرصه های کشاورزی و 
استفاده از  ظرفیت های اساتید دانشگاه و شرکت 
 های دانش بنیان، یکی از سیاســت های مد نظر 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمانشاه جهت 
تحقق کشاورزی دانش بنیان و  مبتنی بر علم روز 

می باشد 
. مهندس چاله چاله در ادامه به برنامه های سازمان 
جهاد کشــاورزی استان کرمانشــاه جهت ایجاد 
ارتباط بخش اجرا با دانشگاه  اشاره کرد و افزود : در 
این راستا دفتر ارتباط با دانشگاه در سازمان ایجاد 
شده و تاکنون شــاهد برگزاری جلساتی در حوزه 
های  زراعت و دامپروری بین بخش اجرا و اساتید 
دانشگاه جهت تقویت بنیه علمی بخش اجرا بوده 
ایم . وی سپس با اشاره به تشکیل دو کارگروه حوزه 
های تولیدات گیاهی و دامی در ســطح ســازمان 
جهت ارتباط با دانشــگاه گفت :  برای بهره مندی 
از نظرات و پیشنهادات اســاتید دانشگاه، تصمیم 
گرفتیم در ابتدای کار این دو کارگروه تشــکیل و 
مباحث  تخصصی این حوزه هــا در کارگروه های 
مربوطه پیگیری شــود . در ادامه این مراسم رییس 
دانشــگاه رازی ضمــن اشــاره به نقــش علم در 
پیشــرفت جوامع گفت : تفکر و تعقل در پیشرفت 
جوامع  نقش مهمی دارند و هرچه انســانها در این 
راه گام بردارند موفق تر و توسعه یافته ترند .  دکتر 
احمدی ســپس افزود: برای رســیدن به توسعه و 
پیشرفت مبتنی بر علم روز می بایست تکنولوژی 
های مدرن را به کار  گرفت و در این ارتباط با توجه 
به رویه مدیران ســازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشاه بویژه در رأس ســازمان ،انتظار می رود 
 بســتر برای انتقال علم روز در راســتای همکاری 
های فی مابین به مزارع کشــاورزی و دامپروری 

فراهم شود . 
دکتر محمد نبی احمدی آنگاه با اشاره به پیشرفت 
های حاصل شده در عرصه های علمی کشاورزی 
در استان کرمانشاه گفت:  توســعه کشت کاملینا 
از استان کرمانشاه و از دانشــگاه رازی شروع شد 
و در حال حاضر ملی شــده و مثال از دســت زیاد 
اســت و در  حال حاضر این امــکان وجود دارد که 
تمامی ظرفیت های دانشــگاه رازی جهت توسعه 
علمی کشاورزی کرمانشــاه در اختیار بخش  اجرا 

قرار گیرد . 

 در شورای مسکن استان
 کرمانشاه مطرح شد : 

ساخت مسکن در طرح نهضت ملی ، 
اقتصاد و اشتغال را رونق می بخشد

کرمانشاه- احسان اســدی  : مهرداد آهکی مدیر کل راه و 
شهرسازی استان کرمانشــاه از رونق چشمگیر اقتصاد در 
اشــتغال همزمان با اجرای طرح نهضت ملی  مسکن خبر 
داد  .  مهرداد آهکی گفت : بنا به تاکید اســتاندار ، همزمان 
با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان ، بخش عمده 
ای از تسهیالت  باید در اختیار کارخانه ها و تولیدکنندگان 
مصالح ، تجهیزات ســاختمانی در اســتان واریز شود ، تا 
همزمان با رونق مســکن ، چرخ  اقتصاد در اشتغال استان 
هم از ایــن حرکت عقب نماند . آهکی تصریــح کرد : این 
طرح و حمایت آن از سوی ساختمان استانداری ، اقتصاد 
، اشتغال و عمران استان را همزمان می تواند  در کشور الگو 
قرار دهد . مدیر کل راه و شهرسازی و  دبیر شورای مسکن 
استان ، به نقل از امیری مقدم اســتاندار و رئیس شورای 
مسکن استان  کرمانشاه تصریح کرد : سالي 30 هزار واحد 
در طرح نهضت ملي مسکن در استان ساخته خواهد شد 
که در 4 سال 120 هزار  واحد مي شود اما از متولیان راه و 
شهرسازي استان خواسته ایم با توجه به اینکه مردم استان 
مشکالت زیادي در بخش مسکن  دارند تمهیدات الزم را 
براي ساخت 200 هزار واحد حتي باالتر از سهیمه استان 
بیاندیشند. امیري مقدم در ادامه با اشاره به گردش مالي 12 
هزار میلیارد توماني در سال در بخش مسکن استان افزود: 
این گردش مالي  براي 4 سال نزدیک به 50 هزار میلیارد 
تومان مي باشــد که حجم باالیي از ســرمایه  را به دنبال 
خواهد داشت از اینرو تمام  انجمن ها و پیمانکاران ساخت 
و ساز باید ملزم به خرید تولیدات استاني شوند زیرا با این 
کار هم اشتغال و رونق اقتصادي  حاصل و هم اینکه عمران و 
آباداني بیشتري براي استان محقق مي شود.   وي همچنین 
با تأکید بر ساماندهي و مشخص نمودن وظایف کاري هر 
کدام از تعاوني هاي مسکن اســتان ادامه داد: ساماندهي 
 تعاوني هاي مسکن اســتان کاري الزامي است زیرا با این 
برنامه از یکسو از فعالیت تعاوني هاي کم کار و مشکل دار 
جلوگیري  مي شود و از سوي دیگر شرایط کاري براي دیگر 
تعاوني ها که فعال و پرکار هستند، تبیین مي شود. گفتنی 
اســت در این نشست از ســوی مدیر کل راه و شهرسازی 
استان کرمانشاه تأکید شده : شرکت های دست اندر کار در 
 اجرای پروژه های نهضت ملی استان قبل از شروع بارندگی 
های فصلی باید راه های دسترســی را شن ریزی و آماده 
سازی کند  که به هیچ وجه وقفه ای در اجرای عملیات به 
وجود نیاید . امیری مقدم استاندار و رئیس شورای مسکن 
استان هم از متولیان دستگاه های خدمات رسان خواست 
که بدون فوت وقت  مقدمات فراهم ســاختن زیر ساخت 
های خدماتی در طرح های نهضت ملی مسکن را پیگیری 

کرده و به هیچ وجه ، این مهم را  آینده موکول نکنند . 

شستشوی مخزن ذخیره 
آب شرب مجتمع  آبرسانی کاسان 

شهرستان شفت
مخزن بتنی 100 مترمکعبی مجتمع آبرســانی کاسان 
شفت طی ماه جاری شستشو شد . به گزارش دفتر روابط 
عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب گیالن؛ 
مدیر امور  آبفای شفت گفت: در راستاي امر خدمت رساني 
بهتر و تامین آب شــرب بهداشــتي براي  مشترکین و به 
منظور تحقق اهداف راهبردي دفتر کنترل کیفي، مخزن 
بتنی 100 مترمکعبی  مجتمع آبرسانی کاسان شهرستان 
شفت مورد شستشو قرار گرفت . علی دادرس تصریح کرد: با 
توجه به میزان ماسه دهی باالی چاه کاسان، ابتدا مخزن به 
طور  کامل از آب تخلیه و پس از آن عملیات تخلیه ماسه و 
رسوبات ته نشین شده انجام، و در  پایان دیواره و کف مخزن 

با مواد گندزا ضدعفونی شد  . 

در شرکت توزیع نیروی برق گیالن برگزار شد : 
همایش آموزشی پدافند غیرعامل در 

صنعت برق
با حضور محمدعلی ویشکاهی مدیرکل پدافندغیرعامل 
اســتانداری گیالن همایش آموزشی  پدافند غیرعامل در 
صنعت برق به میزبانی شــرکت توزیع برق گیالن برگزار 
شــد . در این همایش محمدتقی مهدیــزاده مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان گیالن گفت: با توجه  به اهمیت 
و جایگاه ویژه برق در همه بخش های کشور، اجرای برنامه 
های پدافند غیرعامل  در این حوزه به منظور پیشــگیری 
از بحران و آســیب نقش حیاتی دارد. وی ضمن تشــریح 
تهدیدات و آســیب پذیری های حوزه صنعــت برق، به 
مصون ســازی ، ارتقاء  تاب آوری و تداوم کارکردهای در 
این حضوره تاکید کرد و افزود: حفاظت و پایداری صنعت 
 برق یکی از مهم ترین موضوعات و اولویت پدافند غیرعامل 
اســت. همچنین در این همایش محمدعلی ویشــکاهی 
گفت: پدافند غیر عامل بــه مجموعه اقداماتی  اطالق می 
گردد که به کارگیری جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن 
می توان از وارد شــدن  خسارات مالی به تجهیزات حیاتی 
و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری 
 نموده و یا میزان این خسارت و تلفات را به حداقل ممکن 
کاهش داد. وی با اشــاره به اهمیت اجــرای برنامه های 
پدافند غیرعامل در حوزه صنعت برق و انرژی  خواســتار 
برنامه ریــزی دقیق جهت اجرای برنامــه های این حوزه 
شــد و گفت: این برنامه ها  باید در قالب اضطراری ، کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت جهت دســتیابی به اهداف 
پدافند  غیرعامل در این صنعت اجرایی شود. شهرام فالح 
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توزیع برق 
گیالن نیز ضمن ارایه  گزارشی از اقدامات پدافند غیرعامل 
در  سطح این شرکت ، توجه ویژه به رعایت الزامات  پدافند 
غیرعامل در این  صنعت را امری ضروری دانست  و بر برنامه 
ریزی جهت اجرایی  کردن برنامه های ارایه شده از طرف 
سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد. گفتنی است جمعی از 
معاونین ، مدیران ستادی و امورهای بهره برداری در این 
همایش  حضور داشــتند و طی آن قاسمی مدرس حوزه 
پدافند غیرعامــل به ارائه و تدریــس در خصوص  نقش و 

جایگاه پدافند غیرعامل پرداخت. 

  خبر 

 چهارسوق

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان فومن از اجراي مانور پدافند غیرعامل توسط امور آبفا  فومن و امور توزیع 
برق در تاسیسات  آبرساني شــماره 2 خبر داد .  به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب 
و فاضالب اســتان گیالن؛ وحید  مهجور گفت: طبق برنامه هاي اجرایي  اعالم شده از سوي ستاد پدافند غیر 
عامل شهرســتان  در هفته پدافند غیرعامل، مانور مشــترکي توســط امور آبفا فومن و امور توزیع  برق، در 
 تاسیسات آبرساني شماره 2 امور فومن برگزار شــد، در این مانور پس از قطع ترانس برق  توسط اکیپ امور 

توزیع برق  و  خارج شدن ایســتگاه پمپاژ از مدار بهره برداري، دیزل  ژنراتور مســتقر در تاسیسات آبرسانی 
مجدداً راه اندازي، ایستگاه پمپاژ وارد  مدار شده و به  خروجي شبکه اتصال یافت . 

مهجور؛ هدف از برگزاري این مانور را ســنجش توان عملیاتي شــرکت آبفا و امور توزیع برق  جهت خدمات 
رساني بهتر و تامین آب  شــرب مشترکین آب و فاضالب در زمانهاي بروز  حوادث و بحرانهاي احتمالي اعالم 

کرد  .  

اجراي مانور پدافند غير عامل در  تاسيسات آبرساني شماره ٢ امور فومن

رییــس هیات مدیــره و مدیرعامــل 
ســازمان منطقه آزاد قشم حاکمیت 
متمرکــز در مناطــق آزاد و اجــرای 
دقیق قانــون چگونگــی اداره مناطق 
آزاد تجــاری - صنعتــی جمهــوری 
اســالمی ایران را به عنــوان راهکاری 
برای برون رفت ایــن مناطق از بحران 

برشمرد.
و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
امور بین الملــل ســازمان منطقه آزاد 
قشــم، افشــار فتح الهی در نشســت 
بــا ســردبیران و دبیران رســانه های 
کشــور، گفــت: بســیاری از قوانین 
مالیاتــی و گمرکی که در ســال های 
گذشــته وضع شــده با ماهیت و روح 
مناطــق آزاد تطابق نــدارد و منجر به 
تضعیف این مناطق و فشار مضاعف بر 

سرمایه گذاران شده است.
وی ادامه داد: در ســفر ســیدابراهیم 
رییســی، رییس جمهوری اســالمی 
ایران به جزیره قشم دوگانگی مدیریت 
و وضع قوانین متضاد با اهداف مناطق 
آسیب شناســی و بررسی شد و پس از 
سفر رییس جمهور به اروند نیز دستور 
تفویــض اختیار مدیریــت مناطق به 
مدیرعامــل هر منطقه بــه مدت یک 

سال و به صورت آزمایشی صادر شد.
فتح الهی تاکید کرد: در آستانه تنظیم 
برنامه هفتم توســعه کشور قرار داریم 
و در سیاســت گذاری های کالن باید 
ساز و کار مناسب برای توسعه مناطق 
و افزایــش ســرمایه گذاری مدنظــر 
قرار گرفته شــود چرا کــه در صورت 
تضعیف بیش از پیش مناطق اساســاً 

وجود منطقه آزاد در کشور 
تهی از معنا می شود.رییس 
مدیرعامل  و  هیات مدیــره 
ســازمان منطقه آزاد قشم 
یادآور شــد: نباید فراموش 

کنیم که تنها قوانین متضاد و دســت  
و پاگیر نبوده که موجب شــده امروز 
و بعد از گذشت 30 ســال از تاسیس، 
مناطق آزاد متهم شــوند کــه دروازه 
واردات هســتند بلکــه ضعــف نگاه 
کارشناســی و نبود عملکرد مناســب 
مدیــران در دولت هــای مختلف نیز 
به این موضوع دامن زده اســت.وی با 
بیــان اینکه در دولت ســیزدهم برای 
نخســتین بار تراز تجاری منطقه آزاد 
قشــم از زمان تاســیس مثبت شده، 
تصریح کرد: در یک ســال گذشــته 
تالش بر این بود که منطقه آزاد قشــم 
به جایگاه اصلی خود در حوزه صادرات 
بازگردد و خوشبختانه در این موضوع 

موفق شدیم.

y آغاز نهضت راه سازی در قشم
فتح الهی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به ضعف زیرساخت های 
جزیره، افــزود: باید قبل از تاســیس 
منطقــه آزاد زیرســاخت ها تکمیــل 
می شــد و در اختیار ســرمایه گذاران 
و مردم قرار می گرفت امــا این اتفاق 
نیفتــاده و همچنان نیــز این معضل 
ادامــه دارد، از همیــن روی تکمیل 
زیرســاخت های اساســی از جمله راه 

مناسب، آب و مسکن از جمله مهترین 
موضوعاتی هســتند که در یک سال 
گذشته مدنظر قرار گرفته است.رییس 
هیات مدیــره و مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد قشــم در تشریح اقدامات 
انجــام شــده بــرای تکمیــل رینگ 
بزرگراهی شرق جزیره، بیان کرد: آغاز 
عملیات اجرایی پروژه ۶0 کیلومتری 
ســاحل جنوبی حدفاصل شهر قشم تا 
بین المللی  فــرودگاه 
 1500 اعتبــار  بــا 
یکی  تومــان  میلیارد 
از پروژه هــای محوری 
اســت که در 3 ســال 
آینده به بهره برداری خواهد رســید.

وی ادامه داد: همچنین با بهره برداری 
از محور الفت بــه درگهان به طول 40 
کیلومتر و با اعتبار ۹00 میلیارد تومان 
تا سه سال آینده، محورهای ارتباطی 

شرق جزیره تکمیل می شود.

y  پــل خلیج فــارس شــاهراه
ارتباطی قشم به سرزمین اصلی

فتح الهی تکمیل شبکه جامع ارتباطی 
خلیج فارس معــروف به پــل خلیج 
فــارس را از دیگر پــروژه های کالن 
بر شــمرد که خواســته دیرینه مردم 
جزیره است و عملیات اجرایی آن پس 
از ســال ها وقفه به زودی آغاز خواهد 
شــد.به گفته وی، با توجه به اهمیت 
استراتژیک طرح شبکه جامع ارتباطی 
خلیج فــارس به جهت اتصــال جزیره 
استراتژیک قشم به ســرزمین اصلی 
و نقشی که در توســعه کریدور شمال 
-جنوب کشــور دارد، عملیات اجرایی  
پل با حضور معاون اول رییس جمهور 
و با سرمایه ای بالغ بر 400 میلیون یورو 
اعتبار، به عنوان یکــی از ارکان اصلی 
طرح شبکه جامع، آغاز می شود.رییس 
هیات مدیــره و مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد قشم اظهار کرد: این پروژه 

به طول 3430 متر دارای عرض عرشه 
32 متــری و پایه هایی بــا دهانه 3۶0 
متری بر روی دریا اســت که با استفاده 
از سیســتم کابلی، 4 الین مسیر تردد 
خودرو، یک الین مســیر تردد راه آهن 
به همراه خطوط اضطــراری و پیاده راه 
را شامل می شــود و برای ساخت آن با 
قرارگاه خاتم االنبیاء قــرارداد منعقد و 
پیــش پرداخت های الزم انجام شــده 
اســت.وی ادامه داد: این پــل عالوه بر 
نقش مهمی که در توســعه اقتصادی و 
صنعتی جزیره بــازی می کند موجب 
رونق گردشگری نیز خواهد شد چراکه 
تنها در نوروز امســال 134 هزار خودرو 

از مسیر دریایی به جزیره سفر کردند.

y  تامین آب شــرب برای  تالش 
پایدار در روستاهای قشم

رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد قشم تالش برای 
تامین آب شرب پایدار قشم وندان را از 
دیگر برنامه های ســازمان برای تکمیل 
زیرســاخت ها برشــمرد و افزود: پروژه 
آب شیرین کن 1500 مترمکعبی شهر 
قشم در یک سال گذشته به بهره برداری 
رســید و 4 پروژه نیز در نقاط مختلف 
در مرحله اجرایی قــرار دارند.وی ادامه 
داد: انعقاد قرارداد ســرمایه گذاری به 
روش BOT جهــت تامین آب شــهر 
به ظرفیت 10 هــزار مترمکعب در روز 
با ســرمایه گذاری معادل 255 میلیارد 
تومان توســط شــرکت فرآب یکی از 
اقدامات مهم انجام شده توسط سازمان 
منطقه آزاد قشم برای رفع چالش تامین 
آب جزیره اجرایی و کلنگ آغاز احداث 
آن به زمین زده شــد.فتح الهی تصریح 
کرد: آب شیرین کن 4 هزار مترمکعبی 
باسعیدو در غرب جزیره نیز هم اکنون 
۶0 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و تا 
خرداد 1402 وارد مدار می شــود و دو 
واحد 4 هزار مترمکعبی دیگر مجموعا 

۸ هزار متر مکعب در روســتاهای سلخ 
و تــورگان هم تا پایان ســال 1402 به 

بهره برداری می رسد.

y  خانه دار شدن مردم توسط طرح
مسکن جوانان جزیره

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم با اشــاره به وضعیت 
نامناســب مالکیت مسکن در جزیره به 
دلیل سیاست های غلط واگذاری زمین 
در ســال های گذشــته افزود: با وجود 
زمین فروشی های گسترده و نامتعارف 
در جزیره بســیاری از جوانــان بدون 
مســکن مانده بودند و بعد از ازدواج نیز 
در خانه های پدری ســاکن بودند اما در 
دولت ســیزدهم حل چالش مسکن به 
عنوان یکــی از عوامل کلیدی در ترویج 
ازدواج جوانان در دستور کار قرار گرفته 
است.وی ادامه داد: هدف ما در این طرح 
پایان بورس بازی زمین و خانه دار کردن 
مردم به صــورت واقعی می باشــد، از 
همین روی زمیــن به صورت رایگان در 
اختیار متقاضیان قــرار می گیرد و تنها 
هزینه آماده ســازی به صورت اقساط و 
در زمان تحویل مســکن از آنها دریافت 
می شود.فتح الهی تصریح کرد: از زمان 
ارائه طرح مسکن جوانان جزیره قشم در 
سال 1400، تاکنون در 4 مرحله، کلنگ 
زنی هایی در روستاهای غربی جزیره به 
انجام رسیده که یک هزار و ۸۷0 جوان 
بومی را از نعمت داشــتن زمین و خانه 
بهره مند خواهد کرد، این درحالی است 
که از ابتدای تأسیس منطقه آزاد قشم، 
هیچ برنامه ای برای حل مشکل مسکن 

در جزیره اجرایی نشده بود.

y  تبدیل قشم به قطب تولید آبزیان
با استفاده از تکنولوژی روز دنیا

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم 
در بخشی دیگری از این نشست تولید 
آبزیان را از ظرفیت های بی نظیر جزیره 

برشــمرد و گفت: نخســتین پرورش 
میگو به روش متراکم در جزیره قشــم 
در دولــت مردمــی راه اندزای شــد و 
مزرعه پرورش فــوق متراکــم نیز به 
زودی راه اندازی می شــود و الگوی این 
نوع کشت برای نوار ساحلی جنوبی در 
حال آماده سازی اســت چرا که دانش 
فنی آن تا پیش از این در کشــور وجود 
نداشت.به گفته فتح الهی کشت متراکم 
میگوی نســبت به کشت سنتی میزان 
بهره برداری به ازای هرهکتار را به طرز 
چشمگیری افزایش می دهد و تا 100 
تن نیز می رســد و مشــکالت محیط 
زیستی کشت سنتی را نیز در پی ندارد.

وی همچنین توســعه پــرورش ماهی 
در قفس را یکی دیگــر از ظرفیت های 
جزیره برشــمرد و افزود: بــا توجه به 
موقعیت مناســب جزیره در این زمینه 
تاکنون ۸ مجوز پرورش ماهی در قفس 

صادر شده است.

y  بانکرینــگ ظرفیت بی نظیر در
جزیره قشم

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم 
در تشــریح وضعیت پروژه بانکرینگ 
ســلخ، بیان کرد: این پروژه در ساحل 
جنوبی جزیره قشــم و منطقه ســلخ 
و در دهانه تنگــه هرمز واقع شــده و 
5 مایل دریایــی با آبراه بیــن المللی 
خلیج فارس فاصلــه دارد و به صورت 
ویژه برای ســوخت رسانی به کشتی ها 
 در نظــر گرفته شــده اســت.به گفته

 فتح الهی هم اکنون بخشی از سهام این 
شــرکت در اختیار سازمان منطقه آزاد 
قشــم قرار ندارد و پس از ســفر رییس 
جمهور به جزیره مقرر شــد این سهام 
به سازمان واگذار شــود و رایزنی های 
در این خصوص انجام شده و در صورت 
واگذاری ســهام این شرکت به منطقه 
آزاد مشــکالت پیش روی آن سریعتر 

برطرف می گردد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

توسعهزیرساختهایقشمراباجدیتپیگیریمیکنم

شــرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد: 2 طرح محیط زیستی 
برای بهره برداری موثر از دی اکسید  کربن و گوگرد در دستور کار 
این واحد صنعتی قرار گرفت که در یکــی از آنها گوگرد به ماده 

اولیه  تولید شوینده ها تبدیل می شود 
. به گــزارش روابط عمومــی و بین الملل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهــان  2 طرح بزرگ "تبدیل گاز دی اکســید  کربن تولیدی 
در پاالیشگاه به مواد پلیمری بسیار با ارزش" و "تبدیل گوگرد به 
مواد اولیه برای تولید  شوینده ها" در دستور کار این شرکت قرار 
گرفته است که اجرای آنها می تواند به کاهش آالینده های  زیست 

محیطی کمک کند . 
رئیس اداره بازرســی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان گفــت: در فرایند  تولیــد گاز هیدروژن 
در پاالیشــگاه ها، گاز دی اکســیدکربن بــه عنــوان محصول 
جانبی تولید می شود، از  زمان شــروع به کار پاالیشگاه اصفهان 
تا کنون روزانه 400 تُن گاز دی اکســید کربن به اتمســفر رها 
 می شــود و در زمــان مدیریت های گذشــته به هیــچ وجه با 
طرح های پیشــنهادی جهت حــذف گازهای مذکــور  موافقت 
نشــد . رحیم زمانــی افــزود: همچنیــن در زمــان حاضر در 
 پاالیشــگاه اصفهان روزانه 300 تُــن گوگرد تولید  می شــود،

 در افق ســال 1405 این عدد به حدود روزانه ۷00 تن می رسد 
بنابراین بهینه ســازی مصرف  این محصول، ضروری است . وی 
خاطرنشــان کرد: طرحی برای تبدیل گوگرد به مواد اولیه برای 
تولید شوینده ها ارائه شد که مورد  تایید مدیریت این شرکت قرار 

گرفت و این طرح در نوع خود کم نظیر است . 
کارشناس ارشد مهندسی شــیمی پاالیشگاه اصفهان نیز با بیان 
اینکه محصوالت پایه برای تولید مواد  شــوینده یکی از بهترین 
راهکارهــا برای بهینه ســازی مصــرف گوگرد تولید شــده در 

پاالیشگاه است،  گفت: با این روند ما می توانیم قطب تولید اسید 
سولفونیک در کشور شویم و این محصول را عالوه  بر تامین نیاز 
داخلی به کشورهای عراق، افغانســتان، پاکستان، گرجستان و 
تاجیکستان صادر کنیم . محسن رشیدی، افزود: عملیات اجرایی 
این طرح به زودی در فضای موجود در پاالیشــگاه آغاز می  شود 
که با این اقدام نخستین پاالیشــگاه نفت خواهیم بود که پارک 
هوای پاک گوگــردی را راه اندازی  می کند . رشــیدی ادامه داد: 
اجرایی شدن این طرح در 2 سال آینده برنامه ریزی شده است و 

امیدواریم در این  بازه بهره برداری شود . 

y  طرح تولید پلیمر از دی اکســید کربن در پاالیشگاه
اصفهان  

همچنیــن مهدی علــی بیگی عضــو کارگروه طرح اســتفاده 
از گاز دی اکســید کربــن بــرای تولیــد پلیمر در  پاالیشــگاه 
اصفهــان دربــاره این طــرح اظهــار داشــت: این طــرح در 
جنبه هــای مختلــف علمــی، فنــی و  تخصصــی در دســت 
ارزیابی اســت تا بتوانیم این فناوری را بومی ســازی کرده و به 
تولید برســیم . علی بیگی با بیان اینکه دی اکســید کربن، گاز 
 گلخانه ای اســت که بــه افزایش گرمای زمین منجر می شــود،

  ادامه داد: اجرای طرح اســتفاده از دی اکسیدکربن برای تولید 
پلیمر به کاهش انتشــار این گاز در هوا  کمک می کند و می تواند 
برای ماندگاری بیشتر سوخت های فسیلی برای آیندگان مناسب 
باشد . وی با بیان اینکه تولید پلیمر با استفاده از دی اکسیدکربن 
تا 40 درصد از نظر اقتصادی بسیار مفید  است، افزود: ما در ابتدا 
قصد داریم یک قســمتی از زنجیره از این تولیــد به نام "پلی اتر 
پلی ال" را در  پاالیشــگاه اصفهان تولید کنیم، از این رو طرح ما 
وارد کردن 40 درصد دی اکسید کربن به پلیمر است  و از سویی 

باید توجه داشت که قیمت این محصول نیز برای مصرف کننده 
کاهش خواهد داشت . وی زمان بهره برداری از طرح تولید پلیمر 
از دی اکسیدکربن را پنج سال اعالم کرد و گفت:  توانمندی های 
زیادی در فضاهای دانشــگاهی کشــور وجود دارد که باید از آن 

برای بهبود تولید استفاده  کرد . 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان ) پاالیشــگاه اصفهان ( در زمان 
حاضر وظیفه تامین حدود 25 درصد از  سوخت کشور را به عهده 
دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت اصلی این شــرکت بشمار 
می آید  بطوری که سوخت 1۶ اســتان از جمله اصفهان را تامین 
می کند . روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 و حدود 20 میلیون 
لیتر گازوییل یورو5 در این واحد صنعتی  تولید می شود . ایـــن 
شرکت با حدود 30 نوع فراورده نفتی اصلی و ویژه در منطقه ای 
به مساحت 340 هکتار در  شــمال غربی اصفهان واقع و ظرفیت 

آن حدود 3۷5 هزار بشکه در روز است . 

طرح تبدیل گوگرد به مواد اولیه تولید شوینده ها در پاالیشگاه اصفهان اجرا می   شود
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اجرای طرح تعمیر و نوسازی 
تجهیزات آزمایشگاهی

سرپرست مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش ریاســت جمهوری با اشاره 
به محدودیت منابع مالی برای اعطای سوبســید خدمات 
آزمایشــگاهی، گفت: تاکنون ۴۰ میلیارد تومان سوبسید 
خدمات به آزمایشــگاه ها پرداخت کرده ایــم که این عدد 
پایینی اســت و باید به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و 
در این زمینه در حال پیگیری از ســازمان برنامه و بودجه 
هستیم. دکتر رضا اسدی فرد در نهمین نشست سراسری 
مدیران مراکز عضو شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های 
راهبردی با اشاره به توانمندی های موجود در دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان با تاکید بر اینکه 
این ها دارایی های بزرگ ملی هســتند، افزود: از بسیاری از 
این توانمندی ها اطالعی نداریم، ولی زمانی که با مساله ای 
مواجه می شویم، این شــرکت ها و آزمایشگاه ها توانمندی 
رفع آنهــا را دارنــد. وی ادامه داد: در ابتدای ســال جاری 
قانون جهش تولید دانش بنیان با پیگیری معاونت علمی 
و مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و ظرفیت های 
خوبی را برای شرکت ها ایجاد کرده است.  اسدی فرد ادامه 
داد: در سال های گذشــته طبق قراردادی که با شهرداری 
منعقد کردیم، شــرکت های دانش بنیان مستقر در تهران 
می توانستند در مجتمع های مسکونی مستقر شوند، ولی 
در حال حاضر این قانون به کل کشور تسری یافته است و بر 
اساس آن شرکت هایی که در سایر استان ها فعال هستند، 
مشمول این قانون می شوند.  وی اعتبار مالیاتی تحقیق و 
توسعه را از دیگر ظرفیت های ایجاد شده برای شرکت های 
دانش بنیان دانســت و یادآور شــد: اگر آزمایشــگاهی، 
پروژه های تحقیق و توسعه را اجرایی کند، مشمول ماده ۱۱ 
قانون جهش تولید خواهد شد. سرپرست مرکز شرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری خاطر نشــان کرد: در دو 
سال شیوع کرونا فضایی برای توسعه IT به منظور برگزاری 
دوره های آموزشی ایجاد شــد و بر اساس این زیر ساخت 
توانســتیم ۸ دوره بین المللی برگزار کنیم که نمونه آن در 
حوزه تولید واکسن بوده است. اسدی فرد، شبکه راهبردی 
آزمایشگاه ها را فضایی برای تعامل توصیف کرد و گفت: بر 
این اساس اگر آزمایشــگاهی دوره آموزشی را برگزار کند، 
بخشی از هزینه های آن از سوی شبکه تامین می شود و از 
سوی دیگر اگر آزمایشگاهی به برگزاری دوره آموزشی نیاز 
داشته باشد، ما آن را برگزار خواهیم کرد.  وی از اجرای طرح 
تعمیر و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد و گفت: 
کارهای اولیه اجرای این طرح آغاز شــده است و در اجرای 
آن از تعمیرکاران موجود در این شبکه بهره مند شدیم و این 

تعمیرکاران به آزمایشگاه ها معرفی خواهند شد.

رشد تولید صنعتی آلمان
رشــد تولید صنعتی آلمان در ماه سپتامبر بیش از حد 
انتظار بود. آمارهای رســمی دیروز  نشــان داد که رشد 
تولید صنعتی آلمان در ماه سپتامبر با وجود کاهش در 
موارد صنعتی انرژی بر و مشــکالت تحویل ادامه دارد. 
اداره آمار فدرال اعالم کرد که تولید صنعتی نســبت به 
ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته اســت. در نظرسنجی 
رویترز، تحلیلگران به افزایش ۰.۲ درصدی اشاره کرده 
بودند. این دفتر گفت: در مقابل، تولید در شــاخه های 
صنعتی انرژی بر در ماه سپتامبر ۰.۹ درصد کاهش یافت.

تولید یک ماده افزودنی وارداتی 
صنایع روغن سازی در کشور

یکی از شرکت های فناور با اســتفاده از نانو لیپوزوم ها، 
محصولــی بــرای صنایع لبنیــات و روغن ســازی که 
تاکنون وارداتی بوده است، به تولید رساند. دکتر سعید 
عابدی منش، محقق بیوشــیمی در گفت وگو با ایسنا، 
تمرکــز فعالیت های تحقیقاتی خود را اســتخراج مواد 
زیســت فعال از منابع طبیعی و به ویــژه دور ریزهای 
کشــاورزی دانســت. وی یکی از محصــوالت تولیدی 
این شــرکت را بتاکاروتــن مایع ذکر کــرد و ادامه داد: 
این محصول از دور ریزهای هویج به تولید رســید. این 
محصول در صنایع روغن ســازی، تولید کره و لبنیات 
کاربرد دارد. عابدی منش با تاکید بر اینکه توســعه این 
محصول با حمایت ســتاد فناوری نانو بوده است، اظهار 
کرد: تاکنون ایــن محصول در کشــور تولید صنعتی 
نداشته اســت و امیدواریم با حمایت ستاد نانو به تولید 
انبوه و صنعتی این محصول دست یابیم. مجری طرح در 
خصوص این محصول توضیح داد: رنگ زرد روغن هایی 
که به طور روزمره در منازل اســتفاده می شود، به دلیل 
وجود بتاکاروتن اســت، عالوه بر آن در تولید کره و پنیر 
پیتزا، از بتاکاروتن بــه عنوان افزودنی رنگ اســتفاده 
می شــود. وی با بیان این که در کشور از بتاکاروتن های 
خارجی اســتفاده می شــود، ادامــه داد: از آنجایی که 
بتاکاروتن های مایع، کاربردهای بیشتری دارد، ما عالوه 
بر تولید این محصول به صورت جامد و پودری، اقدام به 
تولید مایع این فرآورده کردیم. عابدی منش با بیان اینکه 
در این محصول از نانو فناوری استفاده شده است، گفت: 
جزء نانویی این محصول، نانو لیپوزوم است که فاز آبی و 
فاز آلی آن با هم ترکیب شده و به پایداری رنگ محصول 

کمک کرده است.

 چالش شدید کمبود ایده 
 در زیست بوم نوآوری بخش معدن

 و صنایع معدنی
مجری طرح زیســت بوم مرکز نوآوری و فناوری معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمینو( گفــت: نیازهای بخش 
معدن و صنایع معدنی در کشور آن طور که باید عنوان 
نمی شــود و در این بخش به شدت با چالش کمبود ایده 
در زیست بوم نوآوری مواجهیم. به گزارش ایرنا، »حسین 
منصوری« دیروز در رویداد همرســانی تبلور ایده های 
فناورانه در معادن و صنایع معدنی کشــور )دایان۳( در 
محل ایمیدرو افزود: در ۱۰ ســال گذشته که زیست بوم 
فناوری ایجاد شــده، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ شرکت 
دانش بنیان خلق شده است. وی خاطرنشان کرد: از بین 
این شرکت ها، تعداد ۱۰۰ شرکت عالقه مند همکاری با 
بخش معدن و صنایع معدنی هســتند که امروز از بین 
۴۰ شرکت دانش بنیان حوزه ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست )HSC( و ارزیابی مجدد آنها از سوی کارشناسان، 
۱۰ شــرکت انتخاب شــدند. منصوری بیان داشــت: 
بررســی های انجام شده حاکی اســت ۵۹ درصد از این 
شرکت ها نیاز به توسعه بازار داشته، ۲۸ درصد نیازمند 
تامین مالی هســتند و بقیه نیز در حوزه منابع انسانی 

مشکل دارند.

توافق با اوراسیا درهای واردات 
لوازم خانگی را باز می کند؟

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه 
توافق با اوراسیا به شــرط برنامه ریزی درست منجر به 
افزایش صادرات می شــود، گفت که برای جلوگیری از 
ورود لوازم خانگی از ســایر کشورها با این توافق، باید بر 
اصالت کاال هوشــمندانه نظارت کرد. به گزارش ایسنا، 
اخیرا رئیس ســازمان توســعه تجارت گفته بود که با 
دریافت مصوبه سران قوا، ممنوعیت های واردات ایران 
در رابطه با کشورهای اوراسیا، لغو خواهد شد. در رابطه 
با تاثیر این موضوع بــر واردات و صادرات لوازم خانگی، 
عباس هاشــمی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: این 
موضوع در حوزه لوازم خانگی هم مطرح شــده، اما قرار 
است به شکل تهاتر و تعرفه های ترجیحی بین کشورها 
انجام شود. برای تجارت با اوراســیا قرار است تعرفه ها 
در برخی موارد صفر شــود. وی افزود: با توجه به اینکه 
کشورهای اوراســیا در حوزه لوازم خانگی و به خصوص 
اجزا و قطعات خیلی صاحب نام نیستند، این توافق نامه 
به نفع کشــورخواهد بود. به عبارت دقیق تر صفر شدن 
تعرفه های ترجیحی با کشــورهای اوراسیا در قطعات 

لوازم خانگی می تواند منجر به افزایش صادرات شود.
همچنین به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
به دلیل تحریم های غرب، خیلی از برندهای معتبر لوازم 
خانگی از این کشورها خارج شدند و با توجه به این جای 
خالی، می توان در کشــورهای اوراسیا نفوذ و طی دو تا 
سه ســال برنامه ریزی جا خوش کرد. بنابراین در حوزه 
لوازم خانگی امکان کاهش یا صفر شدن تعرفه ها وجود 
دارد. هاشمی در پاسخ به اینکه آیا با این توافق احتمال 
واردات لــوازم خانگی برندهای معروف از کشــورهای 
اوراسیا به ایران وجود دارد؟ تصریح کرد: یکی از اصول 
مورد توافق در حــوزه تعرفه ترجیحی این اســت که 
اصالت کاال باید برای کشــور طرف قرارداد باشــد. باید 
هوشمندانه بر این موضوع نظارت کرد و اجازه نداد حتی 
که کاالیی اصالت آن در کشــور طرف قرارداد هست، از 
کشور دیگری وارد شده باشــد. وی همچنین در پاسخ 
به اینکه این توافقنامه چقدر ظرفیت افزایش صادرات 
برای کشــور ایجاد خواهد کرد؟ گفت: بازار اوراسیا بازار 
بزرگی است. با توجه به جمعیت، بازار منطقه میلیاردها 
دالر امکان صادرات دارد. حاکمیت و ســازمان توسعه 
تجارت باید برنامه ریزی درســتی داشته باشد و کمک 
کنند تا هوشــمندانه بهره برداری کنیم. در این شرایط 
ایران می توانــد حضور موثری در حــوزه لوازم خانگی 

داشته باشد.

تسریع در تخلیه کشتی های حامل 
کاالی اساسی در بندرامام

رییس اتاق بازرگانی اهواز خواســتار تسریع در تخلیه 
کشتی های حامل کاالهای اساسی در بندر امام شد و 
گفت: تعداد کشــتی های موجود در لنگرگاه بندر امام 
خمینی )ره( به بیش از ۳۰ کشتی رسیده است. شهال 
عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به معطلی تعداد 
قابل توجهی از کشــتی های حامل کاالهای اساســی 
در لنگرگاه بندر امام خمینی )ره( اظهار کرد: تســریع 
در تخلیه این کشــتی ها ضروری است و پیگیری این 
موضــوع باید در دســتور کار دســتگاه های مربوطه 
قرار گیرد. وی افزود: بررســی های انجام شــده نشان 
می دهد که هم اکنون ظرفیت نگهداری انبارهای بندر 
امام خمینی )ره( در آســتانه تکمیل شدن قرار دارد. 
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشــاره بــه اینکه تعداد 
کشــتی های موجود در لنگرگاه بندرامــام خمینی 
)ره( به بیش از ۳۰ کشــتی رسیده اســت، گفت: این 
کشــتی ها حامل بیش از ۲ میلیون تن کاالی اساسی 
هســتند. وی با بیان اینکه در هفتــه ابتدایی آبان ماه 
امســال، موجودی کاالهای اساســی در بندر امام به 
بیش از ۶ میلیون تن رسیده اســت، افزود: تسریع در 
روند تخلیه کاالهای موجود می توانــد به تامین مواد 
اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی منجر شود. عموری 
با اشــاره به پیگیری های اداره کل بنادر و دریانوردی 
خوزستان برای تسریع در تخلیه کشتی ها و همچنین 
کاهش حجم انبــارش کاال در مجموعــه بندری امام 
خمینی )ره( عنوان کرد: از دستگاه های متولی حمل 
و نقل بار و همچنین گمــرک انتظار می رود که هرچه 
سریعتر نسبت به رفع مشکالت پیش آمده در ترخیص 
کاالهای ورودی به این بندر اقــدام کنند. رییس اتاق 
بازرگانی اهواز همچنین خواســتار عملیاتی شــدن 
بســته های پیشــنهادی اداره کل بنادر و دریانودری 
خوزســتان برای سرعت بخشــیدن به فرآیند ورود و 
خروج کاالهای اساســی از بندر امام خمینی )ره( شد 
و گفت: ایجاد جذابیت بــرای بکارگیری ناوگان حمل 
بــار از این بندر، کاهش بروکراســی صدور مجوزهای 
استاندارد، قرنطینه و بهداشت و همچنین استفاده از 
ظرفیت انبارهای خارج از محوطه بندری تا شعاع ۳۰ 

کیلومتری از جمله این پیشنهادات است.

تاکید بر کیفیت و ایمنی در بخش 
صادرات و واردات

رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران در دیدار سفیر 
قطر با وی، گفت: تضمیــن کیفیت و ایمنی حداکثری 
محصوالت و خدمات در بخش صادرات و واردات مورد 
توجه قرار دارد. به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، 
»مهدی اســالم پناه« در این دیدار به سوابق همکاری 
دو سازمان ملی اســتاندارد ایران و ســازمان عمومی 
استاندارد قطر اشــاره کرد و اظهار داشت: این سازمان 
بر اجرای یادداشت تفاهم بین سازمان های استاندارد دو 
کشور که در بهمن ماه ۱۴۰۰ به امضا رسید، تاکید دارد. 
وی همچنین آمادگی ســازمان ملی استاندارد ایران را 
برای همکاری در زمینه استاندارد حالل و ارائه خدمات 
آزمایشگاهی مرتبط به طرف مقابل اعالم کرد. »محمد 
بن حامد الهاجری« ســفیر قطر در ایران نیز از آمادگی 
قطر برای روان سازی مناســبات تجاری و اقتصادی دو 
کشور خبر داد. در این دیدار توسعه روابط دو کشور در 
چارچوب مقررات بیــن المللی مورد تاکید هر دو طرف 

قرار گرفت.

صنعت، معدن و تجارت

 صنعت و معدن 

بازرگانی

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر کیلو برنج ایرانی بیش از ۱۰۰ هزار تومان و برنج خارجی نیز 
کمتر از ۴۰ هزار تومان قیمت دارد. بر اساس مشــاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر تهران هر کیلو برنج 
هاشمی درجه یک ۱۳۰ هزار تومان، طارم محلی اعال ۱۲۰ هزار تومان، دم سیاه صدری ۱۶۰ هزار تومان، علی 
کاظمی۱۵۰ هزار تومان و شیرودی دودی سنتی ۱۱۰ هزار تومان است. برنج خارجی نیز با قیمت هر کیلو ۳۰ 
تا ۴۰ هزار تومان در مراکز عرضه به فروش می رسد. گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن 

است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشــد. یک فعال حوزه برنج روز گذشته در گفت وگویی با ایسنا، از رکود 
در بازار برنج خبر داد و گفت که رکود بازار برنج چند ماه اســت که اتفاق افتاده و علت آن نیز ورود بار جدید به 
بازار است. در حقیقت بار زیاد شده و برنج کشت دوم نیز به زودی اضافه خواهد شد. وی همچنین اضافه کرد که 
امسال در برنج، سطح زیرکشت خوبی داشتیم و برداشت های خوبی نیز انجام شده است. در حقیقت به میزان 

کافی برنج ایرانی و خارجی در بازار وجود دارد و بازار نوسانی نخواهد داشت.

نگاهی بر بازار برنج؛ از ایرانی تا خارجی چند؟

طبق نظر کارشناسان؛ طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه باعث حرکت پول در 
جهت تولید و برقراری عدالت مالیاتی 

می شود.
   در ســال ۱۳۹۱ برای نخستین بار 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی الیحه 
اصالح قانون مالیات های مستقیم را به 
مجلس ارائه کرد که پس از بررسی های 
کمیسیون اقتصادی و ایجاد تغییراتی 
در الیحه، آن را به صحن مجلس بردند 
و در نهایت در ســال ۹۳ با حذف بند 
۱۷ آن الیحــه، نماینــدگان به طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه رای منفی 
دادند، اما دوباره این طرح در مجلس 
یازدهم مطرح شد. مالیات بر عایدی 
سرمایه برای سود ناشی از انتقال اموال 
غیر مولد طراحی شده است، به عبارت 
دیگر به ســود حاصل از فروش طال، 
سکه، مسکن، ارز و خودرو مالیات تعلق 
می گیرد. اما این مالیات شامل تمامی 
سود های حاصل از فروش نمی شود و 

دارای شرایطی است.
عمده کارشناسان بر این باورند که با 
اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه 

در  ســفته بازی  جلوی 
بازار هــای مالــی مانند 
مســکن، خــودرو و ارز 
اما  می شــود،  گرفتــه 
برخی از کارشناسان نیز 

معتقدند در این طرح، سفته بازی های 
بورسی نادیده گرفته شده است.

 
y  اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

در کشور های پیشرفته جهان
 مهدی موحدی رئیس مرکز آموزش 
و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور 
مالیاتی ، در این باره بیان کرد: مالیات 
بر عایــدی ســرمایه از پایه های مهم 
مالیات های تنظیمی است، کارکرد این 
مالیات برای جلوگیری از سفته بازی، 
ســوداگری و داللی است. این مالیات 
بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش 
وضع می شــود.به گفته موحدی؛ این 
مالیات در بســیاری از کشــور های 
توسعه یافته استفاده می شود و سابقه 
آن در بعضی از کشور ها به بیش از یک 

قرن می رسد.

y  کنترل تورم مستلزم اجرای طرح  
مالیات بر عایدی سرمایه 

 به گفته این مقام مسئول؛ سفته بازی 
و داللی عالوه بر جــذب نقدینگی به 
فعالیت های غیــر مولد، 
امنیت اقتصادی کشــور 
را نیز بــر هــم می زند، 
ایجاد  باعــث  همچنین 
نیاز بــه نقدینگــی در 
بازار می شود که این نیاز به نقدینگی 
عامــل ایجاد تــورم اســت، بنابراین 
برای جلوگیری از تورم باید به سمت 
اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
حرکت کنیم.وی افــزود: این مالیات 
در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح 
شــد، اما ما منتظر طرح این قانون در 
صحن مجلس شورای اسالمی هستیم 
تا بتوانیم با طرح ایــن مالیات جلوی 
ســفته بازی را بگیریم و عــالوه بر آن 
به حکمرانی ریــال و کاهش تورم در 

عرصه اقتصادی کشور کمک کنیم.

y  بیش از 90 درصد جامعه مشمول 
مالیات بر عایدی سرمایه نمی شوند

 موحدی با بیان اینکه مالیات بر عایدی 
سرمایه شــامل امالک، طال و فلزات 

گران بها، وســائط نقلیه و انواع ارز ها 
می شــود، گفت: امکان دارد، مالیات 
برعایدی سرمایه شامل رمزارز ها نیز 
شــود، اما طرح این مالیات به گونه ای 
اســت که جمعیت اندکی از کشــور 
مشــمول این قانون خواهند شــود و 
بخش قابل توجــه جامعه از پرداخت 
این مالیات معاف هستند. وی افزود: 
به عنوان مثال یک فرد به اندازه تعداد 
همسر و فرزند خود می تواند ۴ مسکن 
معاف از مالیات داشــته باشد، اما اگر 
تعداد مســکن ها برای فرد گفته شده 
بیش از ۴ عدد شــود شــامل مالیات 
برعایدی ســرمایه می شود. طال نیز تا 
۲۰۰ گرم معاف از مالیات است، برای 
وســیله نقلیه هم بــه همین صورت 
اســت، بنابراین با توجه به توضیحات 
داده شــده بیش از ۹۰ درصــد افراد 
جامعه مشــمول مالیــات برعایدی 
سرمایه نمی شوند.رئیس مرکز آموزش 
و پژوهش سازمان امور مالیاتی تاکید 
کرد: طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
منجر به خروج ســرمایه های مولد از 
کشور نمی شود، چون خود این طرح 
نقدینگی را به ســمت تولید هدایت 
می کند. این طرح ممکن است باعث 

خروج سرمایه های مضر از کشور شود، 
چون این ســرمایه ها عموما موجب 
افزایش تورم یا افزایش قیمت مسکن، 

خودرو و ارز می شوند.

y  باز شــدن جریان مالی به سمت
بورس با اجرای طــرح مالیات بر 

عایدی سرمایه
 سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار 
سرمایه نیز در گفتگو با  ایِبنا، بیان کرد: 
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای 
ســایر بازار های رقیب بورس، پوشش 
مالیاتی در نظر گرفته می شــود، این 
در حالی اســت که مالیات بر عایدی 
ســرمایه شــامل بورس نمی شــود، 
بنابراین پول ها از بازاری های دیگر به 

سمت بازار سرمایه حرکت می کنند.

y  رونق بورس با اجرای طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه 

همچنین فردین آقا بزرگی کارشناس 
بازار ســرمایه گفت: طرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه از طرح های موفقی 
است که می تواند به رونق بازار سرمایه 
کمک کنــد، اما این طــرح هنوز به 
تصویب نرســیده، ولــی در صورت 

تصویب از ســفته بازی و سوداگری 
جلوگیری می کند. وی افزود: رسالت 
اصلی بازار پول و سرمایه تامین مالی 
بنگاه های تولیدی اســت، که طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه به تحقق 
رسالت این دو بازار کمک می کند. آقا 
بزرگی بیان کرد: شاید یکی از دالیل 
کم بازده بودن بازار سرمایه نپرداختن 
به طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
است، چون تمامی وجوه در کاال های 
سرمایه ای مانند؛ خودرو، ارز و مسکن 
متمرکز می شوند، همچنین گفتنی 
است تمرکز روی عملیات سوداگری 
و سفته بازی، ســودی برای تولید، 
صنعت و صــادرات ندارد.ســیاوش 
وکیلی کارشــناس بازار سرمایه  نیز 
در این باره بیــان کرد: با اجرای طرح 
مالیات برعایدی ســرمایه، مالیات 
ستانی به سمت درست خود حرکت 
می کند، در نتیجه ارزش مندی بازار 
سرمایه مشخص می شود، چون بازار 
سرمایه به صورت سیستماتیک این 
مالیات را پرداخــت می کند. همین 
امر منجر می شــود که افراد دارایی 
خــود را به بــازار ســرمایه بیاورند، 
چون می دانند این بــازار از تعدادی 
معافیت مالیاتی بر خوردار است.این 
کارشناس بازار سرمایه گفت: ضعف 
ســاختاری در نظام بودجه ای کشور 
ما وجود دارد، چون وابســته به نفت 
و مالیات هایی است که عدالت محور 
گرفته نمی شــود، این درحالی است 
که هنوز مالیاتی از سایر فعالیت های 
ســوداگرانه مانند احتــکار کاال که 
در اقتصــاد زیر زمینی کشــورمان 
رخ می دهــد دریافــت نمی شــود 
امیدواریــم با تصویب ایــن طرح از 
سمت فعالیت های مخرب به سمت 
فعالیت های شفاف حرکت کنیم.در 
پایان باید بگوییم اگر طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه به صورت درست اجرا 
شود می تواند از ســوداگری، شکاف 
طبقاتی و فرار مالیاتــی جلوگیری 
کند، همچنین باعث حرکت پول در 
جهت تولید و برقراری عدالت مالیاتی 

می شود.

طرحی برای محاق سوداگران؛

«مالیات بر عایدی سرمایه» کنترل گر است؟

حجت اهلل عبدالملکی درحالی بعد از اســتعفا 
از صدارت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
ســکان دار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شــده 
است که پیش از این، نظرات مختلفی در مورد 
این مناطق داشــته که در صفحه شخصی خود 

در توییتر منتشر کرده بود.
به گزارش ایسنا، پس از برکناری سعید محمد 
بعد از حدود یک سال از سمت دبیری شورای 
عالی مناطــق آزاد تجاری - صنعتــی و ویژه 
اقتصادی، این شــورا به مدت یک ماه توســط 
سرپرست )نصراهلل ابراهیمی( اداره شد تا قرعه 
این ســمت به نام حجت اهلل عبدالملکی، وزیر 

پیشین کار دولت سیزدهم افتاد.
عبدالملکی که از سوی وزیر اقتصاد معارفه شد، 
در دولت قبل چندین توییــت در مورد مناطق 

آزاد در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود.
بــرای مثــال، عبدالملکی در رشــته توییتی 
اعالم کــرده بــود کــه »مناطــق آزاد لطمه 
بزرگی بــه عملکــرد و فرهنــگ  - اقتصادی 
کشــور بوده! انتظار می رفت مجلــس در برابر 

خواســته غیرمنطقی افزایش هفــت منطقه 
آزاد جدید مقاومت کنــد. مناطق آزاد که قرار 
بوده قطب صادرات کشــور باشــند، به درگاه 
فــراخ واردات کاالهای خارجــی واز آن بدتر، 
پمپاژ فرهنــگ مصرفی غربی شــده! تنها به 
این شــرط قابل قبول می تواند باشــد که در 
اصالح قانــون مناطــق آزاد منبــع درآمدی 
مناطــق از واردات به صادرات تبدیل شــود! 
جای نمایندگان محترم بودم مصلحت کشــور 
و آخرت خــودم رو بــه دنیای دیگــران نمی 
 فروختم. نمایندگان با تصویب اشــتباه فردای

 قیامت گیرن!»
وی همچنین در توییتی دیگر با انتشار تصویر 
نوشیدنی های خارجی نوشت: »رشد بی حساب 
و کتاب مناطق آزاد یک نتیجه اش این می شود 
که در جایــی مثل بشــاگرد هم گاهــی باید 

مدت ها پی یک نوشیدنی ایرانی بگردی! »
در رشــته توئیتی دیگــر عبدالملکی، دولت و 
نمایندگان مجلس را خطاب قرار داده و نوشته 
بود که »دولــت محترم، نماینــدگان محترم، 

با ســالم، ایجاد هشــت منطقه آزاد جدید را با 
همکاری هم تصویب کردیــد، دمتان گرم، از 
اختیاراتــی که مردم در اختیارتان گذاشــتند 
استفاده کردید! اما وجدانا اسم اقتصاد مقاومتی 

روی آن نگذارید. ارادتمند«.

y  مناطــق آزاد، موتور محرک توســعه
اقتصاد کشور

این در حالی اســت که عبدالملکی در مراسم 
معارفه خود و در نشســت با معاونین و مدیران 
مجموعه مناطــق آزاد، از مناطق آزاد به عنوان 
موتور محرک توســعه اقتصاد کشــور نام برده 
و گفته کــه مجموعه دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بخش های مهم 
اقتصادی کشــور و دولت محسوب می شوند و 
رئیس محترم جمهور نیز نسبت به این مناطق 

حساسیت ویژه ای دارند.
 البتــه وی عنــوان کرده کــه به طــور کلی 
گالیه هایی در خصوص عملکــرد مناطق آزاد 
وجود دارد، مثل اشــکاالتی که در بسیاری از 

نظام های اقتصادی کشور با آن مواجه هستیم، 
اما در مقابل این اشــکاالت، ظرفیت های قابل 

اعتنایی است.
همچنین دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص 
ایجاد مناطق آزاد جدیــد گفت: فصل الخطاب 
قانون اســت و با توجه به تصویــب قانونگذار، 

حتماً تسریع خواهد شد.
حال باتوجه اینکه عبدالملکی خود مســتقیما 
مســئولیت این مناطق را برعهده گرفته است 
و همچنین اهمیــت منطقه آزاد در زمینه های 
گمرکی و تجاری، سرمایه گذاری، گردشگری و 
... برای کشور و اینکه این مناطق می توانند پلی 
به سوی جهان خارج و موجب آزادی مبادالت 
تجاری کشــور باشــند و تجارت داخلی را نیز 
تحت تاثیر قرار می دهند، باید دید چه دیدگاه 
و عملکردی در پیش خواهد گرفت تا جذابیت 
این مناطق برای گردشــگران و سرمایه گذاران 
افزون شــود و ســهم خود را در رشد و توسعه 

اقتصادی کشور ایفا کند.

دوربرگردان عبدالملکی در نفی ایجاد منطقه های جدید 
تشکیل مناطق آزاد قانونی است 

دبیر انجمــن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان، تحقق 
صادرات ۶ میلیارد دالری قطعات و لوازم یدکی خــودرو که در افق ۱۴۰۴ 
به آن اشاره شده را تحقق پذیر برشمرد و خواســتار آن شد تا قطعه سازان 

بازارهای روسیه، عراق ، ترکیه و ونزوئال را جدی بگیرند.
به گزارش ایرنــا، »آرش محبی نــژاد« در همایش زنجیــره تامین گروه 
خودروسازی سایپا به نمایشــگاه »اتومبیلیتی۲۰۲۲« مسکو در تابستان 
امســال اشــاره و ضمن مثبت ارزیابی کردن آن  برای صنعت قطعه سازی 
کشور، خاطرنشان کرد: بازار روسیه کشــش باالیی برای تولید و صادرات 
قطعات خودرو دارد و اکنون با مشــارکت خودروســازان کارگروهی برای 
صادرات به این کشور شکل گرفته است. وی از اعزام هیات حدود ۱۶۰ نفره 
به بورسای ترکیه طی هفته های آینده و حضور در نمایشگاه این کشور خبر 
داد و افزود: پیش بینی می شود در این نمایشگاه شاهد سطح باالی مبادالت 
قطعه سازان به ویژه در شــرکت های کوچک و متوسط با شرکت های تُرک 
باشیم. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در 
ادامه اظهار داشت: رشــد ۲۸۴ درصدی تولید خودروی کامل، رشد ۱۴۴ 
درصدی تولید خودرو از ســوی بخش خصوصــی، کاهش تعهدات معوق 
خودروسازان و افزایش تعداد خودروهای فاکتور شده در نیمه نخست امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به شرط استمرار بسیار امیدوارکننده 
است. محبی نژاد تصریح کرد:  دســت کم ۷۰ درصد توفیقاتی که امروز در 

صنعت خودروسازی شاهد هستیم )از جمله صفر شدن خودروهای ناقص 
کف پارکینگ ها، بهبود کیفیت، تولید با عبور مستقیم و غیره( حاصل تالش 
قطعه سازان است که تحریم های داخلی و بین المللی نتوانسته آنها را متوقف 
کند. این مقام صنفی ادامه داد: در تاریخ خودروسازی کشور در دو مورد تیراژ 
باالی ۱.۴ میلیون دستگاه به ثبت رســیده که در هر دو مورد با سی. کی. 
دی کاری بوده است و حتی حفظ این تیراژ با خارج شدن پراید و خودروهای 
قدیمی از خطوط تولید و کنار گذاشتن ســی. کی. دی کاری اقدام بزرگی 
خواهد بود. وی اظهار داشت: مشکل اساسی در خودروسازی این است که 
اسناد باالدستی و طرح جامع توسعه برای این صنعت وجود ندارد؛ اسنادی 
که با تغییر در ترکیب مجلس و وزارتخانه ها تغییر نمی کند. این مقام صنفی 
بیان داشت: در صنعت مادری که کاالی بادوامی همچون خودرو در آن تولید 
می شــود و متوسط بازگشت سرمایه آن پنج ســال است، به سیاست های 
ثابت، ثبات رویه و اتحاد بین سیاستگذاران حوزه نیاز داریم و امروز این خال 
به خوبی مشهود اســت. وی گفت: به دلیل زیان ده بودن خودروسازان در 
گذشــته )که امروز این روند در حال اصالح است(، مطالبات معوق زنجیره 
تامین رو به تزاید اســت. محبی نژاد، به برنامــه افزایش ۵۰ درصدی تولید 
خودرو در سال جاری اشــاره کرد و ادامه داد: افزایش تیراژ و بهبود کیفیت 
خودروها و تحقق برنامه های رییس جمهوری و مقامات ارشــد کشــور در 
این حوزه شدنی اســت، اما در عین حال نیازمند پیش نیازهایی است و در 

این زمینه بســته ای از سوی انجمن در خصوص نقدینگی، سیاستگذاری، 
قیمت گذاری و غیره پیشــنهاد شده اســت.  وی خاطرنشان کرد:  صنعت 
قطعه سازی کشور متشــکل از ۵۵۰ هزار نفر شــاغل در رده قطعه سازان 
درجه یک، دو و سه است و توان بالقوه تولید ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در 
قطعاتی که با تولید انبوه رسیده اند را داراست.  دبیر انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان به زیان انباشته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومانی دو خودروســاز بزرگ کشور اشــاره کرد و اظهار داشت: این زیان با 
احتساب شرکت های اقماری و تابعه این دو شــرکت به بیش از ۱۷۰ هزار 
میلیارد تومان می رسد که رقم کالنی است و بخشی از ابرچالش مطالبات 
قطعه سازان نیز به همین زیان انباشــته بازمی گردد. وی یادآوری کرد: کل 
مطالبات تعیین تکلیف نشــده زنجیره تامین از خودروسازان بیش از ۵۰ 
هزار میلیارد تومان اســت که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است، 
هرچند ۳۰ هزار میلیارد تومان هم در قالب اوراق گام، تفاهم نامه ها، ال. سی 
داخلی، خرید دین و غیره تعیین تکلیف شده است. این مقام صنفی به برخی 
»کهنه درد«های قطعه سازان و زنجیره تامین در تعامل با خودروسازان اشاره 
کرد و گفت: مهمترین مشــکل موجود نقدینگی اســت و هرچند تاکنون 
طرح هایی همچون برات الکترونیکی، خرید دین، تامین مالی زنجیره ای و 
غیره قطعه ســازان را امیدوار کرده، اما اصل موضوع این است که باید تولید 

خودروسازان سود ده شود.

مقام صنفی: صادرات ۶ میلیارد دالری قطعات و لوازم یدکی خودرو محقق می شود
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مقایسه تیراژ تولید ایران خودرو 
دیزل طی شــش ماهــه منتهی 
به شــهریور ماه ۱۴۰۱ نســبت 
مدت زمان مشــابه سال ۱۳۹۹ 
بیانگر رشد ۴۰۰ درصدی تولید 
محصوالت این شــرکت و توقف 
تولید خودروهای ناقص اســت.

بررسی روند افزایش تیراژ تولید 
در شــرکت ایران خودرو دیزل و 
پنج شرکت زیرمجموعه آن طی 
بازه زمانی شــش ماهه نخســت 
سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بیانگر 
رشــدی تــا ۵۰۰ درصــد تیراژ 
تولیــد در این شرکت هاســت. 
مدیرعامل ایــران خودرو دیزل با 
اشــاره به محورهای هشت گانه 
برنامه هــای این شــرکت برای 
خروج از زیان انباشــته و حرکت 
به ســمت ســودآوری با توقف 

تولید خودروهــای ناقص، گفت: 
آمارها نشــان می دهد که تیراژ 
ایران خودرو  محصــوالت  تولید 
دیزل طی شــش ماهه نخســت 
امســال نسبت به ســال گذشته 
در حالی به میــزان۲۲۰ درصد و 
نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به 
۴۰۰ درصد رشد داشته است که 
این شــرکت موفق شده در شش 
ماهه نخست امسال رکورد تولید 
سال گذشته خود را بکشند.جواد 
توسلی مهر، با اشاره به روند تولید 
محصوالت ایران خــودرو دیزل 
افــزود: تیراژ تولیــد محصوالت 
این شرکت از ۲۸۶۵ دستگاه در 
سال۹۱ به ۲۵۳۶ دســتگاه، در 
ســال ۹۲ و ۳۳۳۲ دســتگاه در 
سال ۹۳ رســید، اما در سال ۹۴ 
این تیراژ با سیر نزولی به ۲۱۹۲ 

دستگاه و سپس با افزایش نسبی 
به ۳۲۳۲ دســتگاه در سال ۹۵ 

رسید. 
به گفتــه وی مــوج دوم کاهش 
تیراژ تولید محصوالت این گروه 
خودروســازی از ســال ۹۶ و با 
تولیــد ۱۲۵۸ دســتگاه خودرو 
رقم خــورد و این تیراژ در ســال 
۹۷ به ۲۵۵۵ دســتگاه و در سال 
۹۸ به ۲۲۱۱ دســتگاه رســید.

مدیر عامل ایران خــودرو دیزل 
سال ۹۹ را آغاز روند افزایش تیراژ 
محصوالت این شرکت دانست و 
افزود: تیراژ تولید محصوالت این 
شــرکت در ســال ۹۹ به ۳۷۰۰ 
دستگاه رســید و در سال ۱۴۰۰ 
با افزایش حــدود ۹۰ درصدی به 
افزایش یافت.  ۷۰۰۷ دســتگاه 
این در حالی اســت کــه تا پایان 

شــهریورماه ســال ۱۴۰۱  تیراژ 
تولیــد محصوالت این شــرکت 
نسبت به ســال ۱۴۰۰ به میزان 
۹۰ درصد افزایش یافته و امکان 
دســت یابی بــه هدف گــذاری 
تیراژ تولیــد ۲۵ هزار دســتگاه 
محصوالت این شــرکت تا پایان 
امســال با راه اندازی خط تولید 
کامیونت و همچنین گســترش 
تولید کامیون کشنده های فوتون 
H۵ و آتامــان فراهــم خواهــد 
شــد.وی همچنین از شکســته 
شــدن رکورد تولید شش ماهه 
در دهه اخیــر و معادل کل تولید 
ســال ۱۴۰۰ خبــر داد و افزود: 
تیــراژ تولیــد محصــوالت این 
شرکت از ۲۲۵۵ دســتگاه طی 
شــش ماهه نخست سال گذشته 
با رشــد  ۲۲۰ درصدی به ۷۲۰۵ 

دســتگاه در پایان شــهریور ماه 
امسال رسیده اســت، همچنین 
رکورد باالتریــن تولید ماهانه در 
سوابق شرکت ایران خودرو دیزل 
با تولید ۲۰۱۴ دســتگاه خودرو 
در شــهریور ماه ۱۴۰۱ شکسته 
شده و ســرانه تولید در این گروه 
خودروســازی از ۰.۲۶ دستگاه 
به نفر در شــش ماهه ۱۳۹۱ به 

۱.۳۴ دســتگاه به نفر در شــش 
ماهه ســال ۱۴۰۱ افزایش یافته 
و هدف گــذاری ســرانه تولید تا 
پایان سال جاری چهار دستگاه به 
نفر است.توســلی مهر با اشاره به 
افزایش تولیــد روزانه محصوالت 
این شــرکت با اســتفاده بهینه 
از ظرفیت ها و زیرســاخت های 
موجــود بــرای پاســخ گویی به 

نیاز بــازار گفــت: میانگین تیراژ 
تولیــد روزانه محصــوالت ایران 
خودرو دیزل در اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۱ بــه ۳۹، خــرداد به ۴۸، 
شهریور به ۹۵دســتگاه رسیده 
و هدف گذاری رشــد تیراژ تولید 
روزانه محصــوالت ایران خودرو 
به ۱۲۵ دســتگاه تا پایان ســال 

محقق خواهد شد.  

در عملیات کلنگ زنــی احداث 
واحدهای مســکونی شهر جدید 
گلبهار اســتان خراســان رضوی 
با حضور وزیر تعــاون، کار و رفاه 
  اجتماعــی بــر نقــش حمایتی 
بانــک توســعه تعــاون تاکید 
شد.طی مراســمی با حضور وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
جمعــی از مدیران   و مســئوالن 
استانی، عملیات اجرایی ساخت 
واحدهــای مســکونی در قالب 
طرح نهضــت ملی مســکن در 
شهرستان گلبهار   خراسان رضوی 
آغاز شد.محمد شــیخ حسینی 
سرپرســت بانک توســعه تعاون 
در آییــن آغاز عملیــات اجرایی 
ســاخت واحدهــای مســکونی 

  در قالــب طــرح نهضــت ملی 
مســکن در شهرســتان گلبهار 
خراســان رضوی اظهــار کــرد: 
واحدهای مسکونی طرح نهضت 
ملی مسکن   توسط تعاونی ها و با 
همکاری و تسهیالت بانک توسعه 
تعاون در گلبهار ساخته می شود.

وی از عزم جــدی دولت مردمی 
سیزدهم   برای ســاخت مسکن 
کارگــری در قالــب نهضت ملی 
مســکن با همــت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی خبر داد و 
تصریح کرد:   امیدواریم تعاونی ها 
در سطح کشــور بتوانند با کمک 
شبکه بانکی از جمله بانک توسعه 
تعــاون، در کمترین زمان ممکن 
واحدهای   مسکونی طرح نهضت 

ملی مسکن را تحویل متقاضیان 
دهند.شیخ حسینی خاطر نشان 
کرد: بانک ها نقــش اصلی تامین 
مالی   بخش های واقعــی اقتصاد 
را بر عهده دارند.سرپرست بانک 
توســعه تعاون ادامه داد: مطابق 
ردیف هــای ابالغی ســهمیه ای 
و همچنین با   اســتفاده از منابع 
داخلــی بانک، نقــش موثری از 
ســوی این بانک در طرح نهضت 

ملی مسکن ایفا خواهد شد. 

yy ویژه مصــارف  بازاریابی 
تشــکل های  و  تعاونی هــا 

تعاونی
محمد شیخ حســینی در دیدار 
با تعاونگران شهرســتان نیشابور 
اظهار داشــت: تعاونی های اصیل 
بر مبنای همــکاری و ترویج در 
این   شهرستان مشــغول فعالیت 
بوده اند و زمینه های رشد فعالیت 
بر مبنای تعاون در نیشابور فراهم 
گردیده اســت.وی افــزود: بانک 
توســعه   تعاون به عنــوان بانک 
عامل دولــت، در طرح های ملی 
و تســهیالت تکلیفی و بودجه ای 

دارای سهمیه است و از مهمترین 
برنامه ها   افزایش سهم تعاونگران 
از تســهیالت یارانــه دار اســت.

شــیخ حســینی تاکید کــرد: با 
رویکرد بازاریابــی مصارف ویژه 
تعاونی هــا ایــن هــدف   در نظر 
است تا تعاونگران با آماده سازی 
برای پیشبرد طرح ها  مستندات 
ســهم مناســبی از پرونده های 
مربوط به وزارت صنعت،   معدن و 
تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
گردشــگری و صنایــع دســتی 
داشته باشــند و در پرونده های 
معرفــی   شــده از ســوی وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی این 
نگاه حمایتی به طور جدی وجود 
دارد.شیخ حسینی تصریح کرد: 
بانک توســعه   تعاون در اســتان 
خراســان رضوی در سال جاری 
حدود ۱۱.۵ هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت پرداخت نموده است 
و پیش بینی می شــود   تسهیالت 
پرداختــی اســتان از ۱۵ هــزار 
میلیارد ریال فراتر رود.وی یادآور 
شد: بانک توســعه تعاون در ارائه 
خدمــات اعتبــاری و   تخصصی، 

اولویت ویژه ای برای تعاونی ها در 
نظر گرفته اســت، از جمله صدور 
اعتبار اسنادی با شرایط و تسهیل 
بهتری برای   تعاونگران قابل انجام 

است. 

yy تســهیالت جهت دهــی 
تکلیفی بانک ویژه تعاونی ها

محمدشــیخ حســینی در جمع 
روســای شعب اســتان خراسان 
رضــوی اظهار داشــت: مدیریت 
بــرای  تکلیفــی  تســهیالت 
بهره مندی بیشتر   تعاونی ها حائز 
اهمیت اســت و این تســهیالت 
باید در راســتای پیشــبرد عمل 
بــه ماموریت اصلی بانک باشــد.

سرپرست بانک توســعه   تعاون با 
تحلیــل وضعیت سیســتم مالی 
کشــور گفت: ضروری اســت با 
مکانیزم های نویــن و بکارگیری 
ابزارها و روش های مهندسی   مالی، 
سهم بازار سرمایه در تامین مالی 
اقتصاد کشور افزایش یابد و تعادل 
میان بــازار پول و بازار ســرمایه 
به نحو مناســبی محقق   شــود.

شیخ حســینی در ادامه با اشاره 
به وضعیت موجــود راهکارهای 

رســیدن به اهــداف واحدهای 
اجرایی شــعب گفــت: مدیریت 
  مطالبات مهم ترین و استراتژیک 
تریــن اقدام عملیــات بانکی می 
باشد که می تواند نقش موثری در 
ایجاد بهینه تــراز منابع و مصارف 
  ایفا نمایــد.وی در ادامــه افزود: 
دومین اقــدام مهم طراحی و ارائه 
محصول است و اوراق گام و صدور 
اعتبار اسنادی و محصوالتی از   این 
دست ، به شــرط اجرای صحیح، 
در مدیریــت نقدینگــی بانــک 
نقش آفرین است.شــیخ حسینی 
در ادامه با اشــاره به زیرســاخت 
های   موجــود در حــوزه فناوری 
اطالعات گفت: زیرســاخت های 
مناسبی در حوزه فناوری اطالعات 
وجود دارد و در نظر است خدمات 
  بانکــداری الکترونیــک به نحو 
مناسبی گسترش یابد و گسترش 
تســهیالت برخــط از مهمترین 
برنامه ها در این حوزه است.احمد 
محمدی   سرپرست مدیریت امور 
اعتبــاری بانک توســعه تعاون با 
اشاره به برنامه ها و اقدامات بانک 
گفت: مدیریت ارشد بانک برنامه ها 
و   تدابیر ویــژه ای طی چندین ماه 

اخیــر در حوزه هــای اعتباری، 
بازاریابی، خدمــات بانکی به اجرا 
درآورده اســت و تمامی برنامه ها 
با   جدیــت دنبال شــده و محقق 
گردیــده اســت.محمدی گفت: 
بهبود و اثربخشــی سیاست های 
اعتباری بانک بســیار مهم بوده 
است و طی   ماه های اخیر شرایط 
و مولفه هــای تســهیالت برای 
تعاونی هــا، مشــتریان و فعالین 
اقتصادی به ســمت تسهیل گری 
گرایش داشــته اســت و   نظرات 
همکاران واحدهای اجرایی نیز با 
رویکرد حداکثری سازی رضایت 
مشــتریان لحاظ گردیده است.

در این جلســه که با حضور   سید 
حسن حسینی مطلق سرپرست 
دفتر مرکــزی حراســت برگزار 
شــد، مهدی امین بیدختی مدیر 
شعب اســتان خراســان رضوی 
به   ارایه کارنامه شــعب اســتان 
پرداخــت و در ادامــه تعدادی از 
روســای شــعب به نمایندگی از 
همه همکاران پیشنهادها و نقطه 
نظــرات   متنوعی برای پیشــبرد 
بهینه فرآیندهای اجرایی مطرح 

نمودند. 

در گفت و گو با مدیر عامل این شرکت اعالم شد
رشد ۴۰۰ درصدی تیراژ تولید محصوالت ایران خودرو دیزل

حمایتyبانکyتوسعهyتعاونyازyاجرایyطرحyنهضتyملیyمسکنyدرyشهرستانyگلبهار
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yخبر

yرسمیyطورyبهyپرستیژyدیگنیتیyقیمت
اعالمyشد

رئیس ســازمان فــروش و خدمات پس از فــروش گروه 
بهمن گفت: دیگنیتی پرســتیژ با قیمــت یک میلیارد و 
۱۲۰ میلیون تومان به فروش می رســد. امیر میرمنصف 
رئیس  ســازمان فروش و خدمات پــس از فروش گروه 
بهمن با اشــاره به اولین عرضه دیگنیتی پرســتیژ گفت: 
این suv یک مدل زیبا، اسپرت و بســیار قوی می باشد 
و در حال حاضر زیباترین و بــا قدرت ترین خودرو تولید 
داخل می باشــد. میرمنصف ضمن اشــاره بــه تغییرات 
ظاهری این خودرو نســبت به مدل پرایم و اضافه شدن 
آپشن هایی نظیر شارژر وایرلس تلفن همراه، نورپردازی 
کابین، سیســتم صوتی پایونیر با آمپلی فایر ۱۵۰ وات و 
... است.رئیس ســازمان فروش و خدمات پس از فروش 
گروه بهمن گفت: مهم ترین مشخصات این موتور ۲ لیتر 
توربوشارژ GDI که با قدرت  ۲۳۰ اسب بخار و گیربکس 
۶ سرعته )HYUNDAI POWERTECH( است که آن 
را نسبت به خودروهای ساخت داخل سرآمد می کند. به 
گفته وی، چگونگی فــروش این خودرو منحصر به فرد به 
زودی از طریق وبســایت رسمی و صفحات شرکت بهمن 
موتور در شــبکه های اجتماعی به اطالع عموم مشتریان 

خواهد رسید.

معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو خبر داد :
yالعملyدستورyتدوینyوyبررسی
yکشورyصنایعyبازسازیyوyنوسازی

کارگروه طرح نوســازی و بازســازی صنایع کشــور در 
دومین نشســت خود با حضور نمایندگان دستگاه های 
مختلف دستور العمل نوســازی و بازسازی صنایع کشور 

را بررسی کرد .  
علی نبوی ، معــاون وزیر و رئیس هیــات عامل ایدرو در 
این جلســه خبر از آغاز تدوین دســتورالعمل نوسازی و 
بازسازی صنایع کشــور داد و افزود : بدنبال آن هستیم تا 
فرایند ها و شاخص های دقیق و کارشناسی را با همراهی 
خود صنعتگران به منظور طراحی بهینه مدل نوسازی و 

بازسازی صنایع شناسایی و عملیاتی کنیم.
در ایــن جلســه  تشــکیل کمیتــه فنــی صنعــت 
یکپارچگــی  و  هماهنگــی  جهــت   کشــاورزی  و 
سیاســت گــذاری در حــوزه نوســازی و بازســازی 
 واحــد هــای صنعتــی دارای مجــوز از وزارت صمت ، 
جهاد کشاورزی و نظام صنفی پیشــنهاد شد.همچنین 
اســتفاده از منابع  صنــدوق ملی محیط زیســت جهت 
اعطای تســهیالت  به واحد های صنعتی که نوســازی و 
بازسازی آن ها در کاهش آالیندگی زیست محیطی موثر 

است با تایید ایدرو  مطرح شد .
در دومین نشست کارگروه  همچنین مقرر شد به منظور 
پوشــش کامل اولویت های رشــته ای بند الف ماده ۴۶ 
برنامه ششــم توسعه در حوزه کشــاورزی ، وزارت جهاد 
کشاورزی نســبت به تکمیل این رشــته های فعالیتی و 

ارائه آن اقدام کند.
بر اساس برآورد های اولیه بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی 
در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است.کارگروه طرح 
نوسازی و بازسازی صنایع کشــور بر پایه مصوبه هیئت 
دولت و در اجرای بنــد ح ماده ۴۶ قانون برنامه ششــم 
توســعه برای عملیاتی کردن طرح نوســازی و بازسازی 
صنایع کشــور با مسئولیت ایدرو به دســتور وزیر صمت 

تشکیل شده است.
طبق مصوبه هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی 
ریاســت جمهوری و اتــاق بازرگانی و صنایــع و معادن 

اعضای این کار گروه هستند.

بورس کاالی ایران یکشــنبه ۲۲ آبان و دوشنبه 
۲۳ آبان ماه بار دیگر میزبان عرضه ۵۸۴ دستگاه 
فیدلیتــی و دیگنیتی بــه عنــوان دو محصول 
پُرطرفــدار گروه بهمــن خواهد بود. براســاس 
اطالعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران، 
۱۹۶ دســتگاه فیدلیتی ۵ نفره و ۱۹۶ دســتگاه 
فیدلیتی ۷ نفره روز یکشــنبه ۲۲ آبان ماه و ۱۹۲ 
دستگاه دیگنیتی روز دوشــنبه ۲۳ آبان عرضه 
می شود که مبلغ پیش پرداخت برای شرکت در 

حراج، ۲۵ درصد مبلغ پایه است.

yyجزییات عرضه فیدلیتی ۵ نفره
در عرضه روز یکشــنبه ۲۲ آبان، از ۱۹۶ دستگاه 
فیدلیتی ۵ نفره، ۹۸ دســتگاه به رنگ ســفید و 
۹۸ دســتگاه مشــکی خواهد بود و قیمت پایه 
نیز برای هر دو رنــگ، ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان اعالم شده است.به قیمت فوق، هزینه های 
دیگری همچون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده 
بر مبنای قیمت نهایی فروش و ســایر هزینه ها 

جمعا ۱۷۱میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۷ ریال )شامل 
۱۳۱ میلیــون ریــال مالیات و عوارض شــماره 
گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هوشمندســازی کارت 
خودرو، ۵۰۰ هزار ریال هزینه خدمات پســت، ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تولید پالک و شــماره 
گذاری و ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ ریال بیمه 

شخص ثالث( اضافه می شود.

yyجزییات عرضه فیدلیتی 7 نفره
در عرضه روز یکشــنبه ۲۳ آبان، همچنین ۱۹۶ 
دستگاه فیدلیتی ۷ نفره شامل ۹۸ دستگاه سفید 
و ۹۸ دستگاه مشکی به قیمت پایه ۷۷۲ میلیون 
تومان روی تابلو عرضه مــی رود.به قیمت فوق، 
هزینه های دیگری همچــون ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، سایر 
هزینه ها جمعا ۱۷۳ میلیــون و ۹۱۹ هزار و ۲۷ 
ریال )شامل ۱۳۳ میلیون ریال مالیات و عوارض 
شــماره گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هوشمندسازی 
کارت خــودرو، ۵۰۰ هزار ریــال هزینه خدمات 

پســت، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تولید پالک 
و شــماره گذاری و ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ 

ریال بیمه شخص ثالث( اضافه می شود.
yyجزییات عرضه دیگنیتی

در عرضــه روز دوشــنبه ۲۳ آبان نیــز از ۱۹۲ 
دســتگاه خودروی دیگنیتی که قرار است عرضه 
شود ، ۴۸ دســتگاه ســفید با تریم مشکی، ۴۸ 
دستگاه ســفید با تریم قرمز، ۴۸ دستگاه سفید 
با تریم مشــکی و ۴۸ دســتگاه مشــکی با تریم 
قرمز اســت. قیمت پایه دیگنیتی ۸۲۱ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومــان اعالم شــد.به قیمت فوق، 
هزینه هــای دیگری همچــون ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده بر مبنــای قیمت نهایی فروش و 
ســایر هزینه ها جمعا ۳۹۴ میلیون و ۴۱۹ هزار و 
۲۷ ریال )شــامل ۳۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال 
مالیات و عوارض شماره گذاری، ۴۳۵ هزار ریال 
هوشمندســازی کارت خودرو، ۵۰۰ هزار ریال 
هزینه خدمات پست، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تولید 
پالک و شــماره گذاری، ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار 

و ۲۷ ریال بیمه شــخص ثالث( افزوده می شود.
در مشــخصات عرضه فیدلیتی و دیگنیتی قید 
 شــده که هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش

 روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه 
و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. همچنین 
درصد پیش پرداخت ســفارش خرید ۲۵ درصد 

اعالم شد. 
صدور سند و شــماره گذاری خودرو فقط به اسم 

شــخص خریدار خواهد بــود و خریداران جهت 
تحویل خودرو باید یکی از نمایندگی های مجاز 
شرکت را )به شرح لیست پیوست( از طرق پورتال 
bahman.( فروش بهمن موتور بــه آدرس اینجا

iranecar.com( انتخاب کننــد. عالوه بر این، 

خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های اعالمی 
همزمان با تســویه اصل مبلغ به شماره حساب 

بهمن موتور هستند.

عرضهyجدیدy۵۸۴yدستگاهyفیدلیتیyوyدیگنیتیyدرyبورسyکاال

معــادی معاون مدیر عامــل در امور 
استانها و شــعب در بازدید از شرکت 
تعاونی خدمــات درمانی مریم گفت 
:تعاونی یک شــاکله و مدل اقتصادی 
موفق اســت که ظرفیتهــای آن در 
کشــورهای پیشــرفته دنیا به نحو 
مطلــوب شناســایی و مــورد بهره 
برداری قرار گرفته اســت.به گزارش 
روابط عمومی اســتان البرز معادی 
معاون مدیرعامل در امــور بازاریابی 
و اســتانها ، طی بازدید از شــرکت 
تعاونی خدمــات درمانــی مریم در 
استان البرز اظهار داشت: این شرکت 
تعاونــی نیز بــه عنوان یــک الگوی 
موفــق تعاونی در کشــور مطرح می 
باشــد.وی افــزود: امروز دســتاورد 
موفق یک تعاونی را به وضوح شــاهد 
هســتیم و چنانچه همه ارکان دولت 
و کشــور در حوزه تعاون به وظایف و 
برنامــه ریزی های صــورت پذیرفته 
عمل نمایند، شاهد رشد و شکوفایی 
بیش از پیش تعاونی ها خواهیم بود.

معاون مدیر عامل در امور اســتانها و 

شــعب با بیان این مطلب که نیاز به 
سیاستگذاری صحیح در حوزه تعاون 
از الزامات این حوزه می باشد تصریح 
کــرد: باید بر اســاس برنامــه ریزی 
 صحیح، نیازســنجی و سایر اقدامات، 
بخش تعاون را ساماندهی و حمایت 
نماییــم و ظرفیتهایــی مطلــوب را 
جهــت جهــش و ارتقــاء وضعیت 
تعاونی ها ایجاد نماییم.وی با اشــاره 
به حمایت حداکثری بانک توســعه 
تعاون از تعاونی هــا گفت: بحمداهلل 
امروز کمترین خطــا و هدر رفت در 
تخصیص منابع بانک توســعه تعاون 
به شــرکتهای تعاونــی و تولیدی و 
سایر بخشهای اقتصادی کشور وجود 
دارد و چنانچه دولت به تکالیف خود 
در قبال بانک توســعه تعاون و بخش 
تعاون عمــل نماید شــاهد حمایت 
بیش از پیش از بخش تعاون در حوزه 
های مختلف خواهیم بــود.در ادامه 
حســن شــریفی معاون مدیرعامل 
در امــور عملیات بانکی نیــز با قابل 
توجه دانستن پیشــرفتهای شرکت 

تعاونی خدمــات درمانــی مریم در 
حوزه خدمــات درمانی و ســالمت 
اظهار داشــت: تمام تالش همکاران 
ما در بانک توســعه تعــاون به رغم 
محدودیت منابع و مشــکالت تامین 
منابع، انعطاف پذیری حداکثری در 
خصوص قوانین و مقررات تخصیص 
اعتبــار به تعاونــی ها بــوده و تمام 
تالشــمان القاء حس همــکاری به 
تعاونی هــا و ایجاد تعامــل مطلوب 
در ایــن خصــوص می باشــد.دکتر 
دلشــاد مدیرعامل شــرکت تعاونی 

خدمات درمانی مریم نیز با تشــکر از 
حسن توجه مجموعه مدیریت بانک 
توســعه تعاون به این تعاونی گفت: 
تعاون گروه ضعیفی نمی باشــد و در 
صورت حمایت و پشــتکار قادر است 
به گروهی عظیم با ظرفیت و عملکرد 
موفق ارتقاء یابد.در این بازدید ، احمد 
محمــدی سرپرســت مدیریت امور 
اعتباری ، صیاد رحمانپور سرپرست 
مدیریت امور استانها و شعب و یونس 
کالنتری رئیس اداره کل مشتریان و 

توسعه بازار حضور داشتند.

تعاونیyهاyمدلyاقتصادیyموفقیyدرyسراسرyدنیاyهستند
مدیرپــروژه ســاینا.اس CVT  از 
تولیــد ایــن خــودرو در شــرکت 
سایپاسیتروئن در فاز آزمایشی خبر 
داد و گفت: ایــن خودرو با گیربکس 

اتوماتیک روانه بازار خواهد شد.
مهران مهرپویان با بیان اینکه، پس 
 ،S از ۲ ســال از عرضه خودرو ساینا
تولید خــودرو ســاینا.اس CVT با 
گیربکس اتوماتیک در فاز آزمایشی 
شروع شده اســت، اظهار کرد:  این 
خودرو عالوه بر گیربکس اتوماتیک 
بــا رویکرد پیاده ســازی حداکثری 
استاندارد های ۸۵ گانه بر روی آن، 
از لحاظ تجهیــزات رفاهی و ایمنی 
نیز تحــول یافته اســت. به گفته ی 
مهرپویان، ســاینا.اس CVT دارای 
فرمان برقی )EPS( است که عالوه 
بر کاهش نیروی الزم برای چرخش 
فرمان با حــذف پمپ هیدرولیک به 
کاهش مصرف ســوخت کمک می 
کند.او با بیــان اینکه، این خودرو به 
غربیلک فرمان با طرح جدید D نیز 

مجهز شده است، گفت: این خودرو 
با بهره گیری از سیســتم نگهدارنده 
 Cruise( ســرعت یا کروز کنتــرل
Control( رانندگی آســان در جاده 

های طوالنی را میســر مــی کند و 
 Speed( محــدود کننده ســرعت
Limiter( بــه راننده ایــن امکان را 

می دهد تا حداکثر ســرعت را  برای 
خودرو تعیین کند.

مهرپویان افزود: برای  بهبود ایمنی 
و دید در این خــودرو و با قرارگیری 
سنسور نور در شیشــه جلو، قابلیت 
 )Auto Light( چراغ های خــودکار
به خــودرو افزوده شــده اســت تا 
چراغ های خودرو به صورت خودکار 
در زمان کاهش نور محیط روشــن 

شوند.
او افزود: سیستم نشــانگر فشار باد 
الســتیک )TPMS( امکان پایش 
فشار و باد الســتیک های خودرو به 
صورت زنده را بــرای راننده فراهم 
می کند و در صورت کاهش فشــار 

باد هر یک از الســتیک ها،  به راننده 
هشدار می دهد.

مهرپویان خاطرنشــان کــرد: این 
خودرو به سیســتم دســتیار شروع 
حرکت در ســرباالیی مجهز شــده 
اســت که از حرکــت ناخواســته 
خودرو در مســیرهای دارای شیب 
پیشــگیری می کند. قوای محرکه 
این خــودرو توان خــود را از موتور 

کــم  مصــرف )M15( می گیــرد 
و جعبــه دنــده آن از نــوع متغیر 
پیوسته )CVT( اســت که قابلیت 
 تیــپ ترونیــک )دســتی( را دارد.

 مدیر پــروژه ســاینا.اسCVT در 
پایان افزود: تولیــد این خودرو قبل 
از پایان ســال جاری به صورت انبوه 
 در شــرکت سایپاســیتروئن آغــاز 

خواهد شد.

تولیدyآزمایشیyخودروyyساینا.اسyCVTyآغازyشد


