» خبر

عفو بين الملل مداواي فوري
آيت اهلل عيسي قاسم را خواستار شد
سازمان عفو بين الملل از مقامات بحرين خواست فورا امکان دسترسي
آيت اهلل شيخ عيسي قاسم به درمان پزشکي را فراهم آورند.به گزارش
خبرگزاري مهر به نقل از شبکه اللولوءه ،سازمان عفو بين الملل از مقامات
بحرين خواست فورا امکان دسترسي آيت اهلل شيخ عيسي قاسم به درمان
پزشکي را فراهم آورند.از سوي ديگر «استفان دوجاريک» سخنگوي دبيرکل
سازمان ملل متحد نيز در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران گفت :اميدوارم
شيخ عيسي قاسم ،اقدامات درماني مورد نياز را دريافت کند.گفتني است از
شامگاه دوشنبه تاکنون وضعيت جسماني شيخ عيسي قاسم رهبر شيعيان
بحرين رو به وخامت نهاده و طبق اعالم پزشکان وي دچار خونريزي داخلي
نيز شده است.وخامت حال جسماني آيت اهلل عيسي قاسم واکنش علما
و فعاالن مدني و حقوقي عليه مقامات آل خليفه را به همراه داشت.در
همين راستا ،علماي بحرين در خصوص وضعيت جسماني شيخ عيسي
قاسم که رو به وخامت نهاده است ،بيانيه صادر کردند.

»

نخستوزير لبنان اعالم کرد مي خواهد همچنان در سمت خود باقي بماند .به گزارش ايسنا ،به
نقل از خبرگزاري رويترز ،سعد حريري اضافه کرد :من دوست دارم به عنوان نخستوزير باقي
بمانم و آنچه بر من در عربستان گذشت ،پيش خود نگه خواهم داشت .بر پايه همين گزارش،
وي از حزباهلل خواست ضمن خودداري از دخالت در درگيريهاي منطقهاي ،با اتخاذ سياستي
بيطرفانه به بحران سياسي لبنان پايان دهد.سعد حريري حضور حزباهلل در کشورهايي از جمله
سوريه و عراق را در ادامه تاثيرات ايران دانسته و گرهگشايي از اين مسئله را به ارائه «راهحلي
سياسي در منطقه» منوط کرده است.نخست وزير لبنان همچنين از عدم تمايلش نسبت به
دخالت احزاب سياسي سهيم در دولت لبنان در امور کشورهاي عرب عليه يکديگر خبر داد.
حريري گفت :در انتظار تحقق سياست بيطرفي مورد توافق در دولت هستم .نميشود حرفي
زد و عمل ديگري انجام داد.او گفت که اگر حزباهلل وفاداري به سياست دولت لبنان را پذيرفته

سعد حريري :

مي خواهم
نخست وزير
لبنان بمانم

بين الملل

چهارشنبه  8آذر 1396
 10ربيع االول  29-1439نوامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9093

رئيس جمهور بوليوي:

آمريکا بدترين تهديد براي جهان و بشريت است

چهار کشته در انفجار شديد
جنوب تل آويو
پليس رژيم صهيونيستي از وقوع انفجار در شهر ساحلي يافا نزديک
تل آويو و فرو ريختن يک ساختمان و کشته شدن چهار نفر در
اين حادثه خبر داد.انفجاري شديد شهر يافا را لرزاندبه گزارش
سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از آسوشيتدپرس از
بيت المقدس  ،پليس رژيم صهيونيستي روز گذشته از وقوع انفجار
در شهر ساحلي يافا نزديک تل آويو و فرو ريختن يک ساختمان و
کشته شدن چهار نفر در اين حادثه خبر داد.ريکي روزنفلد سخنگوي
پليس رژيم صهيونيستي اعالم کرد :تحقيقات درباره علت وقوع اين
انفجار بزرگ که شامگاه دوشنبه روي داد  ،ادامه دارد.وي گفت:
امدادگران تاکنون اجساد چهار نفر از قربانيان را از زير آوار خارج
کرده اند .پنج نفر نيز براي مراقبت هاي درماني به بيمارستان انتقال
يافتند.برخي گزارش هاي خبري حاکي است اين انفجار در يک مغازه
فروش لوازم و وسايل ساختماني در يافا در جنوب تل آويو روي داد
که احتماال دليل آن اتصالي برق و نشت گاز بوده است.منابع اسرائيلي
اعالم كردند :انفجاري شديد بامداد ديروز شهر يافا را لرزاند اما هنوز
داليل انفجار مشخص نيست .بخشي از ساختماني در شهر يافا بر اثر
اين انفجار فرو ريخت ،انفجار سبب وقوع آتش سوزي در درون اين
ساختمان شد .گزارش هايي متناقض درخصوص تلفات اين انفجار و
آتش سوزي وجود دارد.

و از ناآراميهاي منطقهاي کنار بکشد ،در سمت نخستوزيري اين کشور باقي خواهد ماند .اما
اگر تغيير وضعيت کنوني را نپذيرد استعفا خواهد کرد.نخستوزير لبنان مدعي شد :حزباهلل
يطرفي آن در درگيريهاي منطقه
در امور همه کشورهاي عربي دخالت دارد و ما خواستار ب 
هستيم.وي تصريح کرد :شوک ايجاد شده پس از استعفاي من مثبت بود.حريري در اولين
مصاحبه بعد از بازگشتش به لبنان با شبکه  CNEWSفرانسه گفت« :توازن دولتي» بنا بر
رايزنيهاي آينده احتماال تغيير کند .من آماده انتخابات پارلماني زودهنگام هستم .وي افزود:
حزباهلل با ما وارد مذاکره جدي مثبت ميشود و مسئله آن مرتبط به حل سياسي منطقهاي
است .من نميخواهم حزبي سياسي در دولت من در امور کشورهاي عربي عليه ديگر کشورهاي
عربي مداخله کند.حريري ادامه داد :ميخواهم ثبات لبنان اولويت همه باشد و ما در حال حاضر
در مرحله حل مشکالت هستيم و تمايل دارم در نخست وزيري بمانم.

اوو مورالس گفت هدف اصلي دولت آمريکا از لغو
قراردادها با کوبا فشار آوردن بر مردم کوبا و هدف از
تحريم عليه ونزوئال نيز جلوگيري از به نتيجه رسيدن
گفتگوهاي صلح مخالفين و دولت ونزوئال است.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئيس جمهور بوليوي با اشاره
به رفتارهاي ترامپ گفت :دولت آمريکا بدترين تهديد
براي جهان و بشريت است.اوو مورالس در خصوص
تهديد و تحريمهاي اخير ترامپ ضد ونزوئال و کوبا

ظريف :

روابط ايران و ارمنستان بسيار خوب است

وزير امور خارجه کشورمان با اشاره به سطح باالي روابط ميان
ايران و ارمنستان گفت :روابط ايران و ارمنستان بسيار خوب است.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما از ايروان؛ وزير امور خارجه
کشورمان با اشاره به سطح باالي روابط ميان ايران و ارمنستان گفت:
روابط ايران و ارمنستان بسيار خوب است«.محمد جواد ظريف»
پس از ديدار با «ادوارد نعلبنديان» وزير امور خارجه ارمنستان
در نشست خبري مشترک با همتاي ارمني خود در ايروان تاکيد
کرد :روابط ايران با ارمنستان به عنوان کشوري همسايه بسيار
خوب است و رفت و آمدهاي سطح بااليي ميان يکديگر داريم.وي
افزود :خوشحالم که امروز در کنار ما ،هيئت بلند پايه اقتصادي در
ارمنستان حضور دارد که براي افزايش همکاري هاي اقتصادي
ميان اين دو کشور مهم است.

گفت :هدف اصلي دولت آمريکا از لغو قراردادهاي
دولت اوباما با کوبا فشار آوردن بر مردم کوبا و تحريم
عليه ونزوئال هم ادامه ايجاد تفرقه و جلوگيري از به
نتيجه رسيدن گفتگوهاي صلح مخالفين و دولت ونزوئال
است.البته اين اظهارات مورالس هم گويا تعبير شده
چرا که پس از چند دور گفتگوهاي صلح بين دولت و
مخالفين ونزوئال ،هفته گذشته رهبران مخالفان ابتدا
در تاريخ توافق شده به ميز مذاکرات برنگشتند و پس
از آن هم با اکراه تاريخ جديدي براي برگزاري جلسه
گفتگو با دولت تعيين کرده اند.رئيس جمهور آمريکا
اخيرا براي دومين بار دولت ونزوئال را تحريم کرد و از
لغو توافقهاي رسمي دولت اوباما با کوبا خبر داد.اکثر
کارشناسان و مردم کشورهاي منطقه آمريکاي التين هم
معتقدند در حقيقت ترامپ در امور داخلي ساير کشورها
دخالت کرده و تحريم و تهديد دولت آمريکا فقط شامل
کشورهاي غير همسو با کاخ سفيد ميشود.

رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستي :

اسرائيل بايد حضور ايران را در مرزهايش تحمل كند
رئيس ستاد کل ارتش رژيم صهيونيستي گفت:
«اسرائيل بايد ياد بگيرد حضور ايران در نزديکي
مرزهايش را تحمل کند».به گزارش گروه بينالملل
خبرگزاري فارس« ،گادي آيزنکوت» رئيس ستاد
کل ارتش رژيم صهيونيستي گفت ،اين رژيم بايد
ياد بگيرد با حضور ايران در سوريه و نزديک مرزهاي
شمالي کنار بيايد.به نوشته وبگاه «جوييش پرس»
آيزنکوت روز دوشنبه طي سخنراني در جلسه
کابينه امنيتي اسرائيل ،درباره تهديدات ادعايي
حضور ايران در سوريه پسا-جنگ و معناي توافق
آمريکا و روسيه حول آتشبس در جنوب اين
کشور صحبت کرد.وي با ادعاي اينکه در توافق
آمريکا و روسيه آمده است که نيروهاي حامي
ايران در سوريه بايد حدود  5کيلومتر ( 3مايل) از
مرزهاي شمالي فلسطين اشغالي فاصله داشتند،
نوشت« :اما اين مسئله به اندازه تاثيرات منطقهاي

اين توافق مهم نيست ،زيرا اگر دولت ترامپ راه
اوباما را برود و سوريه را به دست روسها واگذار
کند ،مشکالت بيشتر ميشود».جزئيات بيشتري
از اين خبر هنوز منتشر نشده است اما پيشتر
ديگر مقامات رژيم صهيونيستي مدعي شده بودند
نيروهاي مقاومت نبايد به  40کيلومتري مرزهاي
فلسطين اشغالي نزديک شوند زيرا در غير اين
صورت به سوريه حمله خواهند کرد.

رسالت گزارش مي دهد:

ادامه از صفحه اول
اين نگراني ها نشان مي دهد که واشنگتن و تل آويو
تا چه اندازه اي از نفوذ جريان مقاومت در منطقه و
خصوصا کشور سوريه نگران هستند.
آنچه مسلم است اينکه اياالت متحده آمريکا ،فارغ
از اينکه چه کسي در کاخ سفيد حضور داشته باشد،
نسبت به ظهور تفکر مقاومت و تضعيف تفکر سازش
و تسليم در منطقه به شدت وحشتزده است .پس
از برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 2016
اياالت متحده آمريکا و پيروزي دونالد ترامپ ،مخالفت
عميق کاخ سفيد با فعاليت نيروهاي مردمي در عراق
و ديگر کشورهاي منطقه ادامه يافت .کار به جايي
رسيد که در  8آگوست (  17مرداد ماه) امسال،
نيروهاي ائتالف بين المللي تحت هدايت آمريکا،
به نيروهاي حشد الشعبي در عراق حمله کرده و
دهها تن از آنها را به شهادت رساندند .هر چند
پنتاگون و کاخ سفيد با سکوت در برابر اين فاجعه
و سانسور آن در نشريات خود سعي کردند مانع از
آشکارسازي سياست واقعي خود در منطقه غرب آسيا
( در حمايت از داعش و ديگر گروههاي تکفيري )

چرا آمريکا از آينده سوريه نگران است ؟

شوند اما بر همگان مسجل گرديد که مخالفت با
موجوديت و فعاليت نيروهاي مردمي در منطقه غرب
آسيا و جهان اسالم،مخرج مشترک استراتژيک دو
حزب دموکرات و جمهوريخواه در آمريکا محسوب
مي شود .هم اکنون اياالت متحده از يک سو با پديده اي
به نام نابودي داعش و از سوي ديگر ،با پديده اي
همزمان به نام « ظهور نيروهاي بسيج مردمي » در

آگهي مناقصه عمومي  96/75/ 61و 96/75/62
و تجديد 96-75-74

نوبت دوم

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه به شرح زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار
نمايد.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد براساس فهرست بها
راهداري سال (96ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع کار(ريال) براساس آيين نامه تضمين
معامالت دولتي به شماره /123402ت50659هـ مورخ 94/9/22

96/75/61

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محورروستايي منصورآباد
– بابانظر در شهرستان رزن

2/591/589/872

130/000/000

96/75/62

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محور قهاوند – کوريجان
در شهرستان همدان

4/999/726/451

250/000/000

تجديد96/75/74

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محور کبودرآهنگ -
سوباشي

3/184/075/562

159/500/000

محل دريافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشاني www.setadiran.ir
جهت اطالع بيشتر به سايت  http://IETS.MPORG.IRمراجعه نماييد
آخرين مهلت دريافت اسناد  :تا ساعت  14مورخ 96/9/13
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت  :تا ساعت  13مورخ 96/9/23 :
محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيکي :دبيرخانه اداره كل واقع در همدان بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي
محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونيکي :سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشاني www.setadiran.ir
تاريخ بازگشائي پاكات  :ساعت  9صبح مورخ 96/9/25
محل بازگشايي پاكات  :سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت  3 :ماه
صالحيت الزم  :دارا بودن گواهي صالحيت پيمانکاري (حداقل رتبه  5راه و ترابري ) از سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز
(داشتن گواهي نامه فني مرکز تحقيقات راه و مسکن و شهرسازي الزاميست)
پيمان و رسيدگي اداره كل راهداري
نوبت اول  96/9/7نوبت دوم  96/9/ 8خ ش96/9/7 :

و حمل و نقل جاده اي استان همدان

منطقه مواجه است .سوال اصلي اينجاست که چرا
واشنگتن و عمال آن با صدور تفکر بسيجي و حلول
و تبلور آن در قالب « نيروهاي مردمي سوريه»،
« حشد الشعبي در عراق» «،تيپ فاطميون»،
«تيپ زينبيون»  «،نيروهاي مردمي يمن» و ....
مخالف بوده و از تمامي ابزارها و امکانات خود براي
مواجهه با اين پديده استفاده مي کند؟

رديف

موضوع پروژه

مدت قرارداد

مبلغ تضمين(بريال)

برآورد اوليه ( ساليانه)

1

انجام  ,حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري منطقه يك

يكسال

 2/000/000/000ريال

 39/270/000/000ريال

2

انجام  ,حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري منطقه دو

يكسال

 2/500/000/000ريال

 47/836/921/836ريال

توضيحات:
 -1تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي
جمهوري اسالمي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره  1003288684بانك شهر مركزي ارائه گردد.
 -2تاريخ فروش اسناد :كليه متقاضيان ميتوانندحداكثر تا پايان وقت اداري مورخه  1396/09/12روز يكشنبه به اداره امور پيمان شهرداري
بندر بوشهر مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
 -3مهلت تحويل اسناد :تا ساعت  15مورخه 1396/09/22
 -4تاريخ بازگشايي پاكتها :مورخه  1396/09/25راس ساعت /10ده صبح.
 -5مكان بازگشايي :شهرداري مركزي بندر بوشهرروبروي ميدان شهرداري طبقه چهارم -سالن اجتماعات.
 -6ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -7حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مناقصه آزاد است.
 -8ضمن ًا متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس WWW.BUSHERCITY.IR:درج گرديده است.
 -9هرگاه برنده اول،دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -10شهرداري بوشهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
روابط عمومي و امور بين الملل
تاريخ انتشار96/9/8:

شهرداري بندر بوشهر

خبر »

ماهواره روسيه به مقصد نرسيد
روسيه يک ماهواره هواشناسي را که ديروز پرتاب شده و بزرگترين
ماهواره از  19دستگاه پرتاب شده بود ازدست داد.به گزارش ايرنا ،روسيه
ديروز يک موشک ماهواره بر سايوز با  19دستگاه ماهواره متعلق به خود
و چند کشور ديگر را به فضا پرتاب کرد.شبکه دوم تلويزيون دولتي روسيه
اعالم کرد :موشک ماهواره بر «سايوز »2.16-با  19دستگاه ماهواره از
پايگاه تازه تاسيس واستوچني روسيه در منطقه خاور اين کشور به فضا
پرتاب شد؛ يک دستگاه از ماهواره ها به نام «متئور-ام» ويژه هواشناسي
و نظارت بر زمين بزرگ و بقيه ماهواره هاي پرتاب شده کوچک بودند.
شرکت دولتي فضايي «روس کاسموس» در اطالعيه اي اعالم کرد :ارتباط
با ماهواره «متئور-ام» ويژه هواشناسي قطع شده است.در اطالعيه آمده
است :ماهواره «متئور-ام» به همراه سکوي ويژه نصب آن بر ماهواره بر،
پس از جدا شدن از سايوز در مدار زمين قرار گرفت اما ارتباط با
آن قطع شده و هم اکنون کارشناسان در حال تجزيه و تحليل اين
موضوع هستند.گفتني است 18 ،ماهواره کوچک مخابراتي و علمي که
روز گذشته به همراه متئور-ام پرتاب شد به روسيه و چند کشور ديگر
ازجمله کانادا ،نروژ ،آلمان ،سوئد ،آمريکا و ژاپن تعلق داشتند که از
ميان آنها  10ماهواره متعلق به آمريکا بود.روسيه حدود يکصد ماهواره
در مدار زمين دارد که بيش از نيمي از آنها فعال هستند.

استعفاي سياستمدار سوئدي
پس از اظهارات موهن عليه مسلمانان

پس از آنکه يک سياستمدار سوئدي در يک مناظره زنده تلويزيوني به
مسلمانان توهين کرده و مدعي شد که «آنها کامال انسان نيستند» مجبور
به استعفا شد .او عضو حزب راست افراطي دموکراتهاي سوئد است.به
گزارش ايسنا ،به نوشته روزنامه اينديپندنت ،مارتين استريد،عضو حزب
دموکراتهاي سوئد در جريان سخناني در يک کنفرانس ملي حزبش،
اسالمگرايان را از «صفر تا  »۱۰۰دستهبندي کرد و جنجال آفريد .او در
سخناني موهن گفت :در يک طرف شما  ۱۰۰درصد انسان هستيد و در
طرف ديگر ،از پيروان اسالم هستيد!هم حزبيهاي استريد سريعا واکنش
نشان داده و سخنان او را محکوم کردند .دبير حزب دموکراتيک سوئد با
تاکيد بر اينکه سخنان او بسيار نژادپرستانه است ،گفت :هر فردي ارزش
بنيادين انساني دارد که براي همه يکسان است .اگر شما گمان ميکنيد
که فردي به دليل داشتن رنگ پوست يا جامعه متفاوت ،ارزش بدي دارد،
اين از نظر من نژادپرستي است .ما چنين چيزي را نميپرستيم.استريد در
تالش براي توجيه اظهاراتش گفته است که منظورش اعضاي داعش بوده
اما افزوده که «تمام مسلمانان جايي در آن دستهبندي قرار ميگيرند».آرون
امرسون ،عضو هيئت دموکراتهاي سوئد و قانونگذار پارلمان بعدا به صورت
رسمي ديدگاههاي حزب را از اظهارات استريد مجزا کرد.

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي خبر داد:

آغاز به کار  17سرمايه گذار خصوصي در بخش گردشگري طي دو سال گذشته
حسيني 30 :سرمايه گذار جديد در اداره کل در حال تکميل پرونده هستند

اراك -خبرنگار رسالت:
« در دوسال گذشته  17سرمايه گذار در حوزه کاري اداره کل در استان
سرمايهگذاري کرده اند و قريب به  150ميليارد ريال تسهيالت نيز دريافت
نموده اند ».به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري استان مرکزي ،مديرکل سه شنبه  7آذرماه 96در حاشيه جلسه
اقتصاد مقاومتي اداره کل ،گفت «:از اين  17پروژه  11پروژه در شهرستان
اراک 2 ،پروژه در محالت و  4پروژه در کميجان ،خمين ،ساوه و دليجان
صورت گرفته که تعدادي از آنها به بهره برداري رسيده برخي ديگر نيز در
مراحل پاياني کار هستند».
سيد محمد حسيني افزود « :در حال حاضر نيز  30سرمايه گذار جديد را در

حوزه کاري اداره کل جذب کرده ايم و ايشان در حال تشکيل پرونده و اخذ
مجوزهاي قانوني هستند تا شاهد رشد فزاينده پروژه هاي سرمايه گذاري
تاسيسات گردشگري و خدماتي در استان مرکزي باشيم».
او اظهار داشت « :اشتغال آفريني اولين هدف اداره کل در جذب سرمايهگذار
پس از توسعه گردشگري است زيرا بر همگان مبرهن است که پتانسيل توليد
اشتغال در اين حوزه به صورت مستقيم و غير مستقيم بسيار زياد بوده و
همواره يکي از اميدهاي برنامه ريزان براي ايجاد منابع درآمدي شهروندان
بوده است».
حسيني در ادامه گفت « :ايجاد قريب به  1500شغل ثابت در پروژه هاي گذشته
اداره کل در استان خود حاکي از شرايط مطلوب سرمايه گذاري در اين حوزه
است .البته در کنار هر تاسيسات گردشگري ده ها و گاها صدها اشتغال غير
مستقيم نيز ايجاد مي شود .به عنوان نمونه در منطقه نمونه گردشگري آبگرم
محالت توليد شغل غير مستقيم که دامنه سودي مناسبي نيز دارد بسيار زياد
بوده و باعث رونق اقتصادي منطقه اي شده که در سال هاي گذشته بيشباهت
به بياباني کم استفاده نبود اما امروز با سرمايه گذاري در همين منطقه شاهد
دگرگون شدن وضعيت خدمات رساني ،اشتغال آفريني و در يک کالم توسعه
پايدار آن هستيم».
مديرکل در پايان گفت « :توسعه صنعت گردشگري و به فراخور آن اشتغالزايي
ارتباط مستقيمي با افزايش سرمايه گذاري دارد از همين رو پشتيبان کامل
سرمايه گذاران بوده و تمام تالش خود را براي کوتاه شدن و تسهيل مسير
قانوني آنها به کار خواهيم گرفت».
خ ش 96/9/8

آگهي مزايده عمومي

آگهي مناقصه عمومي( با ارزيابي كيفي)

با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد انجام  ,حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري بوشهر منطقه يك و دو را از طريق برگزاري
مناقصه به شركتهاي معتبر و واجد شرايط واگذار نمايد ،لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه از اداره كار و امور اجتماعي يا
معاونت برنامه ريزي در رشته مربوطه دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمان شهرداري مركزي بندر بوشهر واقع در
ميدان شهرداري مراجعه نمايند.

آنچه امروز در سوريه و متعاقبا در منطقه مي گذرد،
اياالت متحده را بر آن ساخته است تا با بازتعريف
بقاياي داعش و ديگر گروههاي تکفيري ،در صدد
مقابله با جبهه مقاومت بر آيد ،اين در حالياست که
جبهه مقاومت اين مرحله را نيز در آينده به خوبي
پشت سر خواهد گذاشت و ضربه محکم ديگري بر
پيکره جريان کفر و الحاد وارد خواهد ساخت.
بدون شک ،جريان مقاومت به تنهايي قادر خواهد
بود محاسبات اياالت متحده و متحدان و عمال آن
را در منطقه بر هم زده و مانع از استيالي شيطان
بزرگ بر کشورهاي مسلمان شود .از اين رو شنيدن
نام جبهه مقاومت و تفکري به نام تفکر مقاومت،
لرزه بر تن افرادي مانند دونالد ترامپ و ديگر مقامات
آمريکايي خواهد انداخت .آنچه مسلم است اينکه آثار
پيروزي جبهه مقاومت در منطقه ،تنها مربوط به ابعاد
نظامي و معادالت ميدان نبرد نيست ،بلکه اين پيروزي
بزرگ منجر به تضعيف جريان سازش و تقويت جريان
مقاومت در نزد افکار عمومي منطقه شده است .در
چنين شرايطي روز به روز تفکر مقاومت بيشتر در
بين ملتهاي مسلمان نضج مي يابد.....
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نوبت اول

شهرداري ابهر به استناد بند يك مصوبه  23مورخ  96/8/15شوراي محترم اسالمي شهر ابهر در نظر دارد
اقالم ضايعاتي و اسقاطي موجود در انبار مركزي شهرداري ابهر شامل (آهنآالت ،چدن ،پالستيك ،بشكه
خالي قير) را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .لذا از متقاضياني كه اسناد مزايده را دريافت نمودهاند
دعوت ميشود از اقالم ضايعاتي واقع در ابهر :بلوار بسيج  -روبروي سالن هالل احمر  -داخل واحد امور
نقليه شهرداري ابهر  -محوطه انبار مركزي بازديد نموده و با مطالعه دقيق شرايط عمومي مزايده ،پيشنهادات
خود را در پاكت دربسته و در وقت تعيين شده تحويل واحد حراست نمايند.
محل و مهلت دريافت اسناد :امور قراردادها تا مورخ 96/9/18
محل و مهلت قبول پيشنهادات :واحد حراست تا مورخ 96/9/20
تاريخ و محل بازگشايي پيشنهادات :دفتركار شهردار مورخ 96/9/22
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
هزينه درج آگهي در روزنامهها به عهده برنده مزايده ميباشد.
اطالعات تكميلي و قيمت پايه اقالم در مدارك استعالم تحويل متقاضيان خواهد گرديد.

تاريخ انتشار96/9/8 :
خ ش96/9/8 :

محمدرضا ذوالقدريها  -شهردار ابهر

آگهي

چهارشنبه  8آذر 1396
 10ربيع االول  29-1439نوامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9093
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آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی گسترش راه دادمان با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  129049و شناسه ملی  10101724032به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/04/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :نام شرکت به " زیبا سازان صحرا " تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()110193

آگهی تغییرات شرکت فاران سالمت پایا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت 514315و شناسه ملی 14007022152به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/07/25تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :قای مهدی عبدالملکی به شماره ملی
 3934415301به سمت رئیس هیات مدیره  -خانم بهجت
نوری به شماره ملی  ( 0064815684خارج از شرکاء) به
سمت مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت به امضای بهجت نوری به سمت مدیرعامل و مهدی
عبدالملکی به سمت رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای بهجت نوری
به سمت مدیرعامل یا مهدی عبدالملکی به سمت رئیس
هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()110190

آگهی تغییرات شرکت برج باغ آریا (سهامی خاص) به شماره
ثبت  2227و شناسه ملی  10862027697به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/05/27
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان آرش یاوری تاژ به شماره ملی
 0071796916و محمد اصالنی به شماره ملی  0076355861و
خانم اعظم مغانی به شماره ملی  0060714654به عنوان اعضای
هیأت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .خانم ام کلثوم
نصرتی به شماره ملی  0077294051به عنوان بازرس اصلی
و آقای رضا اسمعیلی به شماره ملی  0077254104به عنوان
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار ()110185

آگهی تغییرات شرکت تهیه غذای سرآشپز پارس با مسئولیت محدود به
شماره ثبت 242871و شناسه ملی 10102835764به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/07/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :محل شرکت به نشانی تهران شهر تهران-کن-کوچه شهید حبیب
اله روستایی-کوچه شقایق-پالک 0-ق19-طبقه همکف  -کدپستی
 1488716749تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()110191

آگهی تغییرات شرکت بین المللی شاهنامه سفر ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  419054و شناسه ملی  10320714803به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1395/05/13
نامه تاییدیه شماره  952/126/7086مورخ  95/5/27اداره کل
میراثفرهنگیصنایعدستیوگردشگریاستانتهرانتصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ200000000ریال به مبلغ
 1700000000ریال منقسم به 850سهم بانام  2000000ریالی تماما
از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید و ذیل ثبت از
لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده
است نام شرکت به شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری
شاهنامه سفر ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()110188

آگهی تغییرات شرکت نما آگهی محیط با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 393551و شناسه ملی  10320439812به استناد درخواست هیئت مدیره
مورخ  1395/05/31و پیرو آگهی به شماره مکانیزه 139530400901058499
مورخ  95/5/25سرمایه شرکت از مبلغ  3500000000ریال به مبلغ 10000000000
ریال افزایش یافته است که بدینوسیله اصالح می گردد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()110187

آگهی تغییرات شرکت برج باغ آریا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  2227و شناسه ملی 10862027697
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1395/05/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نشانی مرکز
شرکت در واحد ثبتی شهریار به شهریار  -شهرک
وایین  -بر میدان صیاد شیرازی  -ساختمان صدر -
طبقه دوم  -واحد  - 8کد پستی  0322548602تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .حجت
اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
شهریار ()110186

آگهي فقدان سند مالكيت
ششدانگ سند مالكيت دفترچه اي/يك باب كارگاه تحت پالك  182/9اصلي بخش  7زنجان ذيل
ثبت صفحه  375دفتر  355بشماره چاپي  177635به استناد سند قطعي شماره 358794
–  87/12/22دفتر  1زنجان پالك  9از  182اصلي بنام شركت صنايع فلزات رنگين ماهنشان
انتقال يافته و سند مالكيت آن صادر و تسليم شده است پالك فوق برابر اسناد رهني -237788
 89/3/31دفتر دو زنجان در قبال مبلغ  10403518951ريال به در رهن بانك صنعت و معدن
و همچنين رهني  89/2/21 -242335دفتر  2زنجان در قبال مبلغ  3759873150ريال در
رهن بانك صنعت و معدن قرار دارد .سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهاديه مصدق مدعي
مفقود شدن سند مالكيت گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني را نموده است كه مراتب
باستناد تبصره  1ماده  120اصالحي آئين نامه قانون ثبت آگهي مي گردد تا هركس بنحوي از
انحاء ادعايي نسبت به ملك مذكور دارند يا معامالتي به نفع آنها انجام شده است از تاريخ انتشار
اين آگهي بمدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت يا
سند معامله تسليم نمايد در غير اينصورت سند مالكيت المثني به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار  -96/9/8م الف 1239
رييس ثبت ناحيه يك زنجان ـ محمدلو
ــــــــــــــــــــــ
آگهي فقدان سند مالكيت
سند مالكيت كاداستري ششدانگ پالک  5302/1398اصلی بخش یک زنجان ذیل به شماره
چاپی  086745ج  94به شماره دفتر الکترونیکی  139520327001012863به آدرس زنجان
خیابان فرودگاه خیابان درمانگاه خیابان قامت بیات کوچه ابوالفضلی پالک  83به نام اسماعیل
محمدی صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود
شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني را نموده
است كه مراتب به استناد تبصره يك ماده  120اصالحي آيين نامه قانون ثبت اعالم تا هر كس
به نحوي از انحاء ادعايي نسبت به ملك دارد يا معامالتي به نفع او انجام شده از تاريخ انتشار
آگهي ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم
نمايد در غير اين صورت سند مالكيت المثني به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاریخ انتشار96/9/8 :
مالف 1245
رئيس ثبت اسناد منطقه دو زنجان-اکبری
ـــــــــــــــــــ
آگهي فقدان سند مالكيت
ششدانگ سند مالكيت دفترچه ای یک قطعه زمین تحت پالک  182/8اصلی بخش هفت زنجان
ذیل ثبت  61015صفحه  39دفتر  355به شماره چاپی الف  125098/87به استناد افراز شماره
 87/5/6 -15070به نام شرکت صنایع فلزات رنگی ماهنشان صادر و تسلیم شده است پالک فوق
برابر اسناد رهنی  89/3/31 -237788دفتر دو زنجان در قبال مبلغ  10403518951ریال
در رهن بانک صنعت و معدن و همچنین رهنی  89/12/21 -242345دفتر دو زنجان در قبال
مبلغ  3759873150ریال در رهن بانک صنعت و معدن قرار دارد سپس نامبرده با ارائه دو برگ
استشهادیه مصدق مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني
را نموده است كه مراتب به استناد تبصره يك ماده  120اصالحي آيين نامه قانون ثبت اعالم تا
هر كس به نحوي از انحاء ادعايي نسبت به ملك دارد يا معامالتي به نفع او انجام شده از تاريخ
انتشار آگهي ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله
تسليم نمايد در غير اين صورت سند مالكيت المثني به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاریخ انتشار96/9/8 :
مالف 1238
رئيس ثبت ناحیه یک زنجان-محمدلو

09194042410-09902426302

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سميه متش فرزند روحاهلل به شش  4صادره از
بروجرد در مقطع كارداني رشته مامايي صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمي با
شماره  158511200529مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد بروجرد به نشاني مجتمع امام
خميني ارسال نمايد.
مدرك كارشناسي فار غالتحصيلي اينجانب سهيل محمودكاليه فرزند جعفر به
شماره شناسنامه  10442صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مهندسي
صنايع صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران جنوب به نشاني تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر
شمالي ،نبش آذرشهر ،پالك  209و يا كد پستي  1584715414ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد فدايي حسيني فرزند عباس به شماره شناسنامه
 5557و شماره ملي  4130867784صادره از بروجرد در مقطع كارشناسي رشته
حسابداري صادره از واحد دانشگاهي بروجرد با شماره  200844مورخ 1378/01/25
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه تحصيلي واحد بروجرد به نشاني بروجرد ،مجتمع دانشگاهي امام
خميني ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمدعلي كاوئي ديلمي فرزند فرامرز به شماره
شناسنامه  16566و شماره ملي  068617267صادره از تهران در مقطع كارشناسي
ناپيوسته رشته نرمافراز كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي آشتيان با شماره
 15881900435مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان به نشاني استان
مركزي ،آشتيان ،بلوار امام خميني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان كد پستي
 3961813347ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت و كارت پالك يك دستگاه خودرو سواري پرايد  131به رنگ
نقرهاي متاليك مدل  1394و شماره پالك 467ج -87ايران  95و شماره موتور
 5350075و شماره شاسي  NAS411100F1126040به نام حمزه هاشمزهي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند بنچاق يك دستگاه خودروي غلتك سيستم :هيپكو  HC100به رنگ زرد مدل
 1385و شماره موتور  010021518و شماره سريال  HRS4399Gبه نام نورمحمد
برهاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري جيلي مدل  2004به شماره انتظامي 743-72ق 49و شماره
موتور  JL4G18DANG08493و شماره شاسي  L6T7844Z9EN009671به مالكيت
زينالعابدين محمدزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب ياسمين آيتاهللزاده فرزند جمالالدين به شماره
شناسنامه  5286صادره از شيراز در مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش زبان
فرانسه صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره  178610106380و
تاريخ  1387/12/24مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران  -خ آزادي  -خ
اسكندري شمالي  -خ فرصت شيرازي  -پالك  136صندوق پستي 13185/768
ارسال نمايد.
سند مالكيت (كمپاني) و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري
سمند تيپ  LX-EF7به رنگ سفيد روغني مدل  1391به شماره نيروي
انتظامي ايران 758-72ص 16و شماره موتور  14791006852و شماره شاسي
 NAACR1HSGCF509412به مالكيت صابر جعفري كجور مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم پژو تيپ 405GLXXU7
مدل  1393به رنگ نقرهاي متاليك و شماره موتور  124K0394397و شماره
شاسي  NAAM11CA6ER925120و شماره پالك 579-24و 58به نام مالك
علي منصوريراد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري كروكي جيپ توسن مدل  1366به
شماره انتظامي 754-61ب 57و شماره شاسي  PJ415B503247و شماره موتور
 FX3051به مالكيت اميد فتحي فرزند كريم مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل كارت فعاليت حرفهاي ناوگان (هوشمند) به شماره  4148696مربوط به
كاميون بنز باري مدل  1356به شماره انتظامي ايران 543-71ع 19مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اعالم سرقت  -سالح شكاري  2لول ساچمهزني تهپر كاليبر  12مدل كوسه شماره
سالح  022203654ساخت ايران شناسه اسلحه  013214458821به نام سليمان
امينيپور كندالن فرزند محمدحسين به شماره ملي  3760358039كه در تاريخ
 96/8/29به سرقت رفته است.
اينجانب اميد فتحي مالك خودرو سواري كروكي جيپ توسن به شماره شهرباني
754-61ب 57و شماره بدنه  PJ415B503247و شماره موتور  FX3051به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت
ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از
انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اينجانب ابوبكر حسنپور فرزند كريم مالك خودرو سواري پژو آردي مدل 1383
به شماره انتظامي 953-61م 14و شماره شاسي  82135634و شماره موتور
 11782008668به علت فقدان اسناد فروش (برگ كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده
مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند كمپاني وسليه نقليه سواري پژو تيپ  206مدل  1383به رنگ يشمي
متاليك و شماره انتظامي 784ب -84ايران  59و شماره موتور 10FSS14879327
و شماره شاسي  83655564متعلق به اينجانب رحمت مهاجر منقوش فرزند احمد
به شماره ملي  2121490051كد پستي  4915713789مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مهر شركت مهر از سازه قرن با نوشته مشاوره ،طراحي و اجرا آب ،راه ،ساختمان
به شماره ثبت  1973مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  83رنگ نوكمدادي شش ايران 853 -65ي44
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل  1390و شماره موتور
 12490207683و شماره شاسي  116570و شماره پالك 756-34ن 12مربوط به
خانم مريم زيداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم پرايد تيپ
 132مدل  1387به شماره موتور  2441173و شماره شاسي  S1422287011405و
شماره پالك انتظامي ايران 365-24ق 47و به نام مالك توفيق برزا مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم پيكان تيپ  1600iبه رنگ سفيد
روغني مدل  1385به شماره شاسي  12185616و شماره موتور  11285019626و
شماره پالك انتظامي 221-24د 36و به نام مالك احمد انديده مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزني مدل تكلول تهپر چخماقي كاليبر  12ساخت
تركيه به شماره سالح  8883818به نام محمد مريداننژاد فرزند قليشاه متولد
 1339به كد ملي  4160441033مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب علياكبر جعفرزاده مالك خودروي تاكسي پيكان به شماره بدنه 81435113
و شماره موتور  11128136049و شماره پالك 284ت -48ايران  62به علت فقدان
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه
احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي
ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند.
بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) تندر ال 90به شماره انتظامي
951هـ -75ايران  21و شماره موتور  7702035322D09691و شماره شاسي
 NAALSRALDA80532850مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني پژو  405به شماره انتظامي 797د -13ايران  21و شماره موتور
 12490094511مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد هاچبك مدل  83رنگ مشكي شش ايران 281-65ط26
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
چون آقاي فريدون اجاقي مالك سواري پيكان به شماره شهرباني 914ب -39ايران
 28و شماره موتور  11283033012و شماره شاسي  93419635به علت فقدان برگ
فروش كمپاني تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نمودهاند لذا چنانچه هر
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت
ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) وانت پيكان مدل  1392به شماره انتظامي 118P0020500
و شماره شاسي  627488به نام ابراهيم سلگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مجوز آگونيست مركز تخصصي درمان وابستگي و سوء مصرف مواد به نام آقاي
دكتر مسعود هنرفر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سمند تيپ  LX-EF7مدل  1393به شماره شهرباني
737-25ب 14و شماره شاسي  NAACR1HWOEF581576و شماره موتور
 147H0100996به رنگ سفيد روغني متعلق به اينجانب اكبرعلي اشرفي فرزند
اشرف صادره از مراغه به شماره ملي  1551563487مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب شاهين عزيزي فرزند عبدل به شماره ملي 4940061256
و شماره دانشجويي  922027931ورودي مهر  1392دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مراغه در رشته ميكروبيولوژي (زيستشناسي) مقطع كارشناسي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند سفيد فروش موتورسيكلت تالش  150CCمدل  1394به شماره انتظامي
 78175-596و شماره موتور  349556و شماره بدنه  9416357به رنگ آبي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت خودروي سمند ايكس  7مدل
 1382به شماره انتظامي 898ل -22ايران  95و شماره موتور  32908219694و شماره
شاسي  82219129به رنگ بژ متاليك به نام محمدرضا مير مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامه اينجانب اعظم (آدرينا) داديپور به شماره سريال  5799863372به شماره
شناسنامه  10متولد  1353/1/1صادره از گلوگاه فرزند محمد رشته پزشكي از دانشگاه
علوم پزشكي زاهدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب مهناز بخشي به شماره دانشجويي  9520203رشته
علوم اقتصاد از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت تويوتا هايلوكس مدل  1985به شماره انتظامي
313ب -91ايران  85و شماره موتور  0325837و شماره شاسي  0033554به رنگ آبي
به نام عبدالرئوف ريگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند فروش و برگ سبز هاچبك تيبا  2مدل  1395به شماره انتظامي 615ن-78
ايران  99و شماره شاسي  NAS821100G1047638و شماره موتور  8291872به نام
ابراهيم رحمتزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اتوبوس ولوو به شماره انتظامي ايران 435-13ع 22به نام علياصغر آزاد
به شماره ملي  1111563136مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و الشه سند و كليه مدارك خودرو نيسان  2400مدل 1378
به رنگ آبي روغني و شماره انتظامي ايران 344-95ق 21و شماره موتور 00136176
و شماره شاسي  00C35744به مالكيت عليرضا سعيدي حسنكياده مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پيكان مدل  1380به رنگ سفيد
و شماره انتظامي ايران 327-65ب 68و شماره موتور  11128085721و شماره
شاسي  80492001به مالكيت علي ايراننژاد پارضي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو كيا  CERATOمدل  1396به رنگ سفيد
روغني و شماره انتظامي ايران 764-67ب 59و شماره موتور  G4KDGH567226و
شماره شاسي  NAS621200H1022718به مالكيت مرتضي شهيدي عزيزآبادي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت و برگ سبز كاميون باري كاويان مدل  1387به شماره انتظامي 243ع -57ايران 23
و شماره شاسي  NA5K1062C8G333289و شماره موتور EQ4BTAA3969766894
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو پژو پارس مدل  1393به رنگ
خاكستري متاليك و شماره انتظامي ايران 855-43ي 12و شماره موتور 124K0379259
و شماره شاسي  NAAN01CA0EH111414به مالكيت مرتضي رمضاني قهدريجاني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودروي سواري پرايد  132مدل  1391به شماره انتظامي 4555218
و شماره شاسي  S1422291323405و شماره انتظامي 446د -43ايران  95مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد  132مدل  1388به شماره انتظامي 416س -32ايران
 95و شماره موتور  2994637و شماره شاسي  S1422288085916مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري تويوتا كرونا مدل  1984به شماره انتظامي
198ص -14ايران  95و شماره شاسي  0072627و شماره موتور  000000به رنگ سفيد
به نام گزابيك بلوچزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز وانت تويوتا  1600مدل  1983به شماره انتظامي 763ق-33
ايران  95و شماره موتور  2783372و شماره شاسي  158119به نام حسين جدگال
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگرد سند كمپاني ،فاكتور فروش خودرو سواري پرايد جيتيايكس
مدل  1380و رنگ سفيد و شماره شاسي  S1412280739023و شماره موتور 00244108
و شماره پالك ايران 579-68ق 85به نام ميثم پاليزدار مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو مزدا وانت نقرهاي آبي متاليك مدل  1387به شماره پالك ايران
528-11ج 81به نام علياكبر ملكي و شماره موتور  FE533060و شماره شاسي
 NAGBPX2PC18D13511مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروسواري پرايد جيتيايكسآي مشكي روغني مدل  1383به شماره
پالك ايران 873-55ص 64به نام اميد ناصري حاجيآبادي و شماره موتور  00952695و
شماره شاسي  S1412283334550مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو  405جيالايكسآي نقرهاي متاليك مدل  1388به
شماره پالك ايران 811-24ي 28به نام مهران جعفرپور مال اميري به شماره موتور
 12488171755و شماره شاسي  NAAM01CA0AK878687مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين و برگ سبز خودرو سواري پرايد صبا جيتيايكسآي نوكمدادي متاليك
مدل  1387به نام سعيد عباسي و شماره پالك ايران 911-33ي 27و شماره موتور
 2513679و شماره شاسي  S1412287503247مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

اينجانب شهرام قاسمي مالك سمند به شماره شاسي  CF438975و شماره
انتظامي 557ن -89ايران  68به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اسالم قرهجه مالك پژو  405به شماره موتور  12487270376و شماره شاسي
 9K935621به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين مرادي مالك پژو  405به شماره موتور  12489130854و شماره شاسي
 AE026689به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدهحميده موسوي مالك وانت پيكان به شماره موتور  118P0077011و شماره
شاسي  EG676834به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ساالر نجف نوه سي مالك پژو  405به شماره شاسي  83033033و شماره
انتظامي 559ب -72ايران  38به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب گيالن بدخشان مالك پژو  206به شماره موتور  FSJ54545710و شماره شاسي
 82644307به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سهراب بهرامي مالك پژو  206و شماره موتور  14190036935و شماره شاسي
 BJ246946به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب افضل كاملي مالك پژو  405به شماره موتور  22527604719و شماره شاسي
 76305318به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ابوالفضل محمدي مالك پژو  206به شماره موتور  163B0039172و
شماره شاسي  EJ477182به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بدينوسيله اعالم ميگرد برگ سبزسند خودرو سواري پرايد جيتيايكس مدل 1380
و رنگ سفيد و شماره شاسي  S1412280739023و شماره موتور  00244108و شماره
پالك ايران 579-68ق 85به نام ميثم پاليزدار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اينجانب زهرا قهاري مالك پژو پارس به شماره شاسي  9E749311و شماره انتظامي
345ب -26ايران 55به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی فنی پیک جهان
پیام به شماره ثبت  149366و شناسه ملی  10101922090به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1396/04/31و مجوز
شماره  962/15/137924مورخ  96/7/18اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :ترازنامه و حساب
سود و زیان سال مالی منتهی پایان اسفند ماه  1395به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()110192

آگهی تغییرات شرکت بین المللی شاهنامه سفر ایرانیان سهامی خاص به شماره
ثبت  419054و شناسه ملی  10320714803به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1395/05/12و مجوزشماره  952/126/6554مورخ
 95/5/18اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان تهران
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم لیدا طهرانی مقدم به ش م  0064407365و آقای
امیر تهرانی مقدم به ش م  0451540549به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()110189

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  10مورخ  1396/09/25در
آدرس اصفهان  -شهرستان شهرضا  -بخش مركزي  -شهر شهرضا
 اسالمآباد  -خيابان بروجن  -خيابان مهران گاز  -پالك  - 10طبقههمكف  -كد پستي  8618913518تشكيل ميگردد حضور به همراه
رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه
تاريخ انتشار96/9/8 :
هيات مديره شركت مهران گاز شهرضا
خ ش96/9/8 :

آگهي دعوت سهامداران شركت مهران گاز
شهرضا سهامي خاص ثبت شده به شماره 414
و شناسه ملي  10260088209جهت تشكيل
مجمع عمومي فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي فوقالعاده كه در ساعت  14مورخ  1396/09/25در آدرس اصفهان
 شهرستان شهرضا  -بخش مركزي  -شهر شهرضا  -اسالمآباد -خيابان بروجن  -خيابان مهران گاز  -پالك  - 10طبقه همكف  -كد پستي
 8618913518تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم در خصوص:
 -1تغيير محل شركت
 -2اصالح اساسنامه
تاريخ انتشار96/9/8 :
هيات مديره شركت مهران گاز شهرضا
خ ش96/9/8 :

پيمانكاري انارگل

حفر چاههاي خوشكه و آبي عميق و غيرعميق
راهاندازي و اجاره كمپرسور ماكيتا و پمپ كفكش
(در اسرع وقت به قيمت مناسب)

خت 96/9/8-155

آگهی تغییرات شرکت پارس دیاکو بنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 381618و شناسه ملی  10320304307به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1396/04/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل
شرکت به  :تهران-دارآباد-خیابان شهید مسعود محبی-بن بست (شب
بو)-پالک 17-طبقه سوم کد پستی  1956939766تغییریافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()110184

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده
آگهي دعوت سهامداران شركت مهران گاز
شهرضا سهامي خاص ثبت شده به شماره 414
و شناسه ملي  10260088209جهت تشكيل
مجمع عمومي عادي

