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بیوتکنولوژی  آنزیم هــای  تولید  کارخانه 
غذایی و دامی کشور با حضور وزیر بهداشت و 
معاون علمی رئیس جمهوری در صفادشت کرج 

افتتاح شد.
ســعید نمکی وزیر بهداشــت در بازدید از این 
کارخانه گفت: آنزیم های غذایی دامی و شــوینده از 
جمله نیازمندی های مهم صنعت غذایی و دام کشور 

اســت که تاکنون بیشــتر از خارج وارد می شد و با 
بهره برداری از کارخانه جدید تولید این آنزیم حرکت 
مهمی در جهت کاهش وابستگی به خارج برداشته شد.

سورنا ســتاری معاون علمی رئیس جمهوری نیز 
در این مراســم گفت: ایران در حوزه بیوتکنولوژی از 
قدرت های بزرگ آسیاســت و در منطقه خاورمیانه 

بی نظیر است.

وی افزود: داروهای بیوتکنولوژی متعددی تاکنون 
در کشور تولید شده اما حتی کشور ترکیه نیز نتوانسته 
یک قلم از ایــن داروها تولید کند با این حال تولید 
آنزیم های غذایی، دامی و شــوینده بیوتکنولوژی کار 
ساده ای نیست و حتی بزرگان بیوتکنولوژی می گفتند 
به این حوزه وارد نشوید اما گروهی از ایرانیان بدون 
حمایت دولت توانستند در این حوزه به تولید برسند 

و زمین بازی جدیدی تعریف کردند که مورد حمایت 
دولت خواهد بود.

ایــن کارخانه با ۸۲ میلیارد تومان ســرمایه و با 
انتقال تکنولوژی با سه خط تولید جداگانه به تولید 
ســاالنه ۱۵۰۰ تن آنزیم های مورد نیاز صنعت دام و 
طیور، کشاورزی، غذایی، مواد شوینده و نسل جدید 

پروبیوتیک های انسانی دست یافته است.

نمایشگاه کتاب هرمزگان افتتاح کارخانه تولید آنزیم های غذایی دامی و شوینده در کرج
برگزار شد

هفدهمین نمایشــگاه کتاب هرمزگان و ششــمین نمایشگاه 
مطبوعات و رسانه های دیجیتال در بندرعباس برگزار شد.

امســال که هرمزگان برای نخســتین بار در حوزه پایتخت کتاب وارد 
شد، ۳ شهرستان و ۲ روستا جزو ۲۰ شهرستان و ۲۰روستای برتر در حوزه 

کتاب معرفی شدند.
نمایشگاه کتاب امسال نیز با ۵۳۴ ناشر و ۱۱۰ هزار و ۸۱۳ عنوان کتاب 

در قالب ۴۵۰ غرفه جزو نمایشگاه های بزرگ کشور است.
در کنار این دوره از نمایشــگاه کتاب، ششــمین نمایشگاه مطبوعات 
منطقه ای خلیج فارس و رســانه های دیجیتال با حضور اســتان های جنوب 
کرمان، خوزستان، هرمزگان و فارس با حضور ۳۰ نشریه و ۱۵ ناشر در حوزه 

الکترونیک از ۱۲ تا ۱۸ بهمن در این مکان برگزار شد.
از دیگــر بخش های این دوره از نمایشــگاه کتاب برگزاری شــب های 
فرهنگی شهرســتان ها، جشــن امضا، ویژه برنامه های کــودک و نوجوان و 

جشن موزیکال بود.
هفدهمین نمایشــگاه کتاب هرمزگان با ۳۰ درصد تخفیف شامل ۲۰ 
درصد ســهم دولت و۱۰ درصد ســهم ناشران از ۱۲ تا ۱۷ بهمن در سه راه 

جهانبار محل دائمی نمایشگاه های هرمزگان برگزار شد.

آغاز ساخت ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی 
برای مددجویان خراسان شمالی

همزمان با دهه مبارک فجر ساخت ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پنج 
کیلوواتی برای خانوارهای مددجوی زیر پوشش نهادهای حمایتی 

خراسان شمالی آغاز شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی با بیان اینکه این نیروگاه ها تا 
پایان سال به بهره برداری می رسد، گفت: ساخت ۲ هزار نیروگاه پنج کیلوواتی 

خورشیدی برای این خانوارها برنامه ریزی شده است.
علیرضا صبوری با بیان اینکه ۸۵۰ فضا برای ساخت نیروگاه خورشیدی 
در واحدهای مســکونی مددجویان مورد تایید اولیه قرار گرفته است افزود: 
در صورت تامین شدن تسهیالت، تا پایان سال ۵۰۰ نیروگاه مقیاس کوچک 
اجرایی خواهد شــد و بقیه تعهدات تا پایان اسفند سال آتی به مرحله اجرا 

خواهد رسید.
وی مبلغ تمام شده برای ساخت هر نیروگاه  پنج کیلوواتی را بین ۳۵۰ 
تا ۴۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: بیشتر این مبلغ در قالب تسهیالت با 

بازپرداخت پنج ساله تامین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: ساخت این نیروگاه ها 
عالوه بر توسعه انرژِی های پاک، برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و بهزیستی، ایجاد درآمد خواهد کرد و وزارت نیرو نیز متعهد شده که برق 

تولیدی این نیروگاه ها را به مدت ۲۰ سال خریداری کند.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق خراسان شمالی تعداد نیروگاه های پنج 
کیلوواتی این طرح در کل کشــور را ۲۰ هزار مورد اعالم کرد و گفت: برای 
این تعداد، هفت هزار میلیارد ریال از محل ســهم توزیع نشده کمیته امداد 

امام خمینی )ره( اختصاص یافته است.

معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
مازندران از رفع مشکل تعدادی از واحدهای 
تولیدی و صنعتی این استان در سال جاری خبر 
داد و گفت که با رفع مشــکالت این واحدها، 
یک  هزار و ۴۱۵ نفر دوباره به ســر کارشان 

بازگشته اند.
علیرضا یوسف نژاد افزود که این کارگران در ۷۶ 
واحد صنعتی و تولیدی فعالیت داشتند که به دلیل 
بدهی در تملک بانک ها قرار گرفتند ولی با پیگیری 
مدیریت ارشد استان و کارگروه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استانی و ملی، مشکل بدهی این واحدها 

رفع و دوباره به چرخه تولید برگشتند.
وی با اعالم اینکه بعضی از این واحدها به مدت 
چند سال از چرخه تولید کنار گذاشته شده بودند، 
مهم ترین علت تعطیلی آنها را تملک از سوی بانک ها 

به خاطر بدهی اعالم کرد.
یوسف نژاد گفت که این واحدها در زمینه های 
مختلف از جملــه تولید دســتمال کاغذی، فیبر 
فنرسازی  کارتن ســازی،  ریخته گری،  پالستیکی، 
و ســاخت تیرچه و بلوک و دیگر بخش ها فعالیت 
داشــتند و به طور میانگین مدت توقف تولید آنها 

هم هفت سال بود.
۱۱ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۴۱۲ میلیارد 
تومــان در ایام دهه فجر امســال بــه بهره برداری 

می رسد.

واحد تولیدی پودر زئولیت 
در ناحیه صنعتی سمنان افتتاح شد

با حضور علیرضا آشناگر استاندار سمنان، واحد 
تولیدی پودر زئولیت، بنتونیت و کربنات سدیم در 
ناحیه صنعتی اعالء شهر سمنان با سرمایه گذاری 

۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان 
افزود: ظرفیت تولید این واحد ســاالنه ۹۵ هزار تن انواع 
پودرهای کربنات کلســیم، بنتونیت، زئولیت، میکرونیزه 

بنتونیت و کربنات کلسیم است.
بهروز اسودی بیان کرد: ۱۶ نفر با بهره برداری از واحد 
تولیدی پودر زئولیت، بنتونیت و کربنات سدیم در ناحیه 

صنعتی اعالء شهر سمنان مشغول به کار شدند.
رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان 
ادامه داد: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۲ هزار 
و ۱۵۶ هکتار احداث شــده و ســاالنه حدود ۹۰۰ هزار 
مترمکعب آب و ۲۴ هزار متر مکعب گاز مصرف می کند.

به  اقالم ضروری  توزیع  و  کمک رســانی 
علت  به  بشــاگرد  خانواده های سیل زدگان 
بسته بودن برخی از مســیرهای ارتباطی با 

موتورسیکلت و چهارپایان انجام می شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( سردشت 
بشــاگرد گفت: این اقدام به دنبال بارش های اخیر 
و باوجود بســته شــدن راه های ارتباطی برخی از 
روستاهای سیل زده این شهرستان صورت می گیرد.
وی بیان داشت: تاکنون ۷۰۰ کیسه برنج، ۶۰۰ 
کیسه آرد و یک هزار قوطی کنسرو به ارزش ۹۵۰ 
میلیون ریال تهیه و بین مددجویان ســیل زده ۲۵ 

روستای بشاگرد توزیع شده است.

این مســئول اظهارداشت: همچنین در اقدامی 
خداپســندانه توســط خیران تهرانی، تعداد ۵۰۰ 
دستگاه بخاری به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال تامین 
و بین نیازمندان مناطق ســیل زده بشاگرد توزیع 

شده است.
 شاکری گفت: در حال حاضر سبدهای غذایی، 
آرد، اقالم بهداشــتی، آب معدنی، پوشــاک و لوازم 
گرمایشی نیاز اولیه ســیل زدگان بشاگرد است اما 
مهم ترین نیاز خانواده های آســیب دیده بازسازی و 

تعمیر منازل مسکونی آن ها است.
کارت  طریــق  از  خواســت  خیــران  از  وی 
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۰۱۶۹ بنام کمیته امداد نزد بانک 

ملی و یا با مراجعه حضوری به تمام دفتر های کمیته 
امداد در بازسازی منازل سیل زدگان مشارکت کنند.

به دنبال فعالیت ســامانه بارشــی در اســتان 
هرمــزگان در روزهای ۲۰ تا ۲۲ دی ماه امســال 
سیالب زیادی در شرق هرمزگان از جمله جاسک 
و بشاگرد به وقوع پیوست و روستاهای منطقه تحت 

تاثیر آن قرار گرفتند.
به دنبال این ســیالب ها خســارت بسیاری به 
خانه های روستایی، تاسیسات آبرسانی و برق، ابنیه 
و جاده ها در منطقه جاسک و بشاگرد وارد شده است.
شهرستان جاسک و بشاگرد در ۳۰۰ کیلومتری 

شرق هرمزگان واقع شده است.

مسئول قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد 
اجرایی فرمان امام خمینی)ره( در خراســان 
شمالی گفت: این ستاد تاکنون ۴۲ میلیارد ریال 
جهیزیه برای خانواده کم بضاعت در روستاهای 

شهرستان مانه و سملقان اهدا کرده است.
 نیما ربیعیان در حاشــیه توزیــع جهیزیه به 
خانواده های محروم شهرستان مانه و سملقان اظهار 
داشت: تاکنون در پنج نوبت ۳۰۰ سری جهیزیه بین 

نوعروسان نیازمند اهدا شده است.
وی گفت: به مناســبت آغاز دهه مبارک فجر 
تعداد ۷۰ ســری جهیزیه بین نوعروســان مانه و 

سملقانی توزیع شد.
ربیعیان گفت: اقالم جهیزیه بین افرادی که از 
لحاظ معیشتی دچار مشکل هستند توزیع شده است 
و این اقالم شامل یخچال، گاز، پتو، سرویس تفلون، 

قالی و سرویس مالمین است.
وی ارزش ریالــی هر ســری جهیزیه را ۱۴۰ 

میلیون ریال عنوان کرد.
شهرســتان ۱۱۰ هزار نفری مانه و ســملقان 
۱۳۴ روستا دارد که حدود ۷۵ درصد جمعیت این 
شهرستان در مناطق روستایی سکونت دارند. حرفه 

اصلی آنان کشاورزی و دامپروری است.

ستاد اجرایی فرمان امام ۴۲ میلیارد ریال جهیزیه 
در مانه و سملقان اهدا کرد

رئیس کل دادگستری استان فارس اعالم کرد: 
با همت نیکوکاران این اســتان زمینه آزادی ۴۲ 
محکوم مالی غیرعمد فراهم شده و ۱۲۵ زندانی 
کیفری نیز به میمنت سالگرد پیروزی انقالب به 

مرخصی پایان حبس رفتند.
حجت االسالم  ســید کاظم موسوی بیان داشت: 
میــزان بدهی این افراد بیش از ۱۷ میلیارد ریال بوده 
اســت که با کمک خیرین و نیکــوکاران زمینه آزادی 

آنان فراهم شد . 
وی تصریــح کرد: به منظور آزادی زندانیان جرائم 
مالــی و مهریه و در راســتای کاهش جمعیت کیفری 
زندان همه معاونان قضایی اســتان در قالب گروه های 
مختلــف از تمامی  زندان های شــیراز بازدید و ضمن 
استماع مشکالت مددجویان، به ویژه زندانیان محکوم 
مالی و مهریه و اخذ درخواســت آنان  به آزادی هرچه 

زودتر این محکومین کمک خواهند کرد.
وی گفــت: درخصــوص جرائم مالــی و مهریه به 
کمک ستاد دیه و خیرین استانی و بهره از ظرفیت های 
قانونــی تالش خواهیم کرد امــکان آزادی زندانیان را 

فراهم نمائیم.
 وی افزود: درخصوص جرائم کیفری نیز تمهیداتی 
در خصوص اعطــای مرخصــی،  مرخصی های پایان 
حبس  و آزادی مشــروط  اندیشیده شده است که در 
این چارچوب نیز زمینه آزادی تعدادی از زندانیان در 

دهه فجر فراهم خواهد شد.

شهری جدید در قشم ایجاد می شود
در پی بازدید معــاون وزیر راه و ارزیابی مطلوب از وضعیت 
زمین های پیشنهاد شده، یک شهر جدید در منطقه دیرستان 

قشم ایجاد می شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: تا کنون ۲ منطقه مورد بررسی 

قرار گرفت.
طاهرخانی افزود: این منطقه ها در شورای برنامه ریزی استان هرمزگان 
مطرح می شــود تا مطالعات نهایی و بررسی های دقیق انجام و بر اساس 

آن یکی از مناطق به تصویب برسد.
به نظر می رســد با توجه به تحوالت آتی در جزیره قشــم و به ویژه 
در حوزه صنعت،گاز، نفت و پتروشــیمی، ضرورت ایجاد شهر جدید در 

دیرستان احساس می شود.
یکی از مناطق مورد بازدید به وسعت ۶۰۰ هکتار موقعیت مناسبی 
برای این امر است. نزدیکی این منطقه به دریا، فرودگاه، نیروگاه های آب 
و برق، اسکله های نفتی و سایت های گردشگری، از این منطقه در حوالی 

روستای شیب دراز و خلیج دیرستان، موقعیتی طالیی ساخته است.
امید است با تصویب این منطقه برای ایجاد شهر جدید، گام بزرگی 

در جهت توسعه متوازن جزیره قشم برداشته شود.
شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک با حدود ۱۵۰ 
هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان در میان 

آب های خلیج فارس گسترده شده است.

قفل مدرسه ای در کرج 
پس از گذشت ۱۰ سال بازشد

 مدیرآموزش و پرورش ناحیه چهار کرج گفت: قفل مدرسه
۶ کالسه درمنطقه کیانمهر کرج پس از گذشت ۱۰ سال گشوده شد 
و برای فعالیت آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.
مراد مالمیر اظهار داشــت: این مدرسه ۱۰ سال پیش از سوی بنیاد 
تعاون نیروی انتظامی ســاخته شــده بود که به آموزش و پرورش البرز 
واگذار نشد. بارها این موضوع از سوی آموزش و پرورش استان و مجمع 

خیرین مدرسه ساز مورد پیگیری قرار گرفت اما نتیجه ای حاصل نشد.
وی تصریح کرد: از آنجا که شهرک های اطراف این مدرسه فاقد فضای 
آموزشی بودند، دانش آموزان برای تحصیل به مناطق اطراف می رفتند که 

با مشکالتی مواجه شدند.
مالمیر گفت: سرانجام به تازگی در نشستی مشترک با حضور مدیران 
یک شرکت وابسته به بنیاد تعاون ناجا مشکل فعالیت این فضای آموزشی 

مرتفع شد.
مدیرآمــوزش و پرورش ناحیه چهار کرج ادامه داد: بر این اســاس 
دبستان ۶ کالسه شهید خداکرم برای بهره برداری به آموزش و پرورش 

ناحیه کرج واگذار شد.

افتتاح ۱۱۲ کالس درس جدید
 در خراسان رضوی 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی از 
بهره برداری ۳۲ طرح آموزشی با ۱۱۲ کالس درس جدید خبر داد.

جاسم حســین پور افزود: این کالس ها با زیربنای ۱۳ هزار و ۴۷۳ 
مترمربع و هزینه ای افزون بر۳۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۱۱ طرح از محل اعتبارات دولتی، سه 
طرح به صورت کامال خیرساز و ۱۸ طرح نیز با مشارکت دولت و خیرین 

تکمیل شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: از 
ابتدای سال۹۸ تا دهه فجر جمع طرح های افتتاحی استان به ۳۳۵ طرح 
با هزار و ۳۶۴ کالس و زیربنای بیش از ۱۷۰ هزار مترمربع خواهد رسید.

یک  هزار و ۴۱۵ نیروی کار مازندران 
دوباره به سرکار برگشتند

کمک به سیل زدگان بشاگرد با موتورسیکلت و چهارپایان

۱۶۷ زندانی فارس 
به خانه های خود  رفتند

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
بشار )سهامی خاص( در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۴۳۳ 

و شناسه ملی ۱۰6۸۰۰7۳۰7۵ نوبت دوم
پیرو درج آگهی انحالل شــرکت عمران و مســکن سازه پایدار بشــار )سهامی خاص( در اداره 
ثبت شــرکت ها به شــماره 20914 مورخ 95/10/6 روزنامه رسمی کشــور، بدینوسیله از کلیه 
بســتانکاران این شرکت تقاضا می شود جهت روشن شدن وضعیت بستانکاری خود با در دست 
داشــتن اسناد بر اساس ماده 225 )قانون تجارت( در ساعات اداری به نشانی محل تصفیه واقع 
در شهرستان بویراحمد - جاده  پارک جنگلی - مجتمع پردیس رفاهی بلوط بنیاد تعاون نیروی 

انتظامی مراجعه نمایند.
تلفن: ۰۹۱7۱۴6۰۸6۳ مدیر تصفیه - سیدعابدین مسعودنژاد

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

برابر رای شماره 139360326006001467-1398/10/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا برخورداری فرزند ماشاءا... به شماره شناسنامه 
20086 صادره از مالیر در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 143962/75 متر 
مربع قســمتی از پالک 5 فرعی از 48 اصلی مزرعه دود حســین روســتای کهکدان واقع در بخش 
چهارمالیر خریداری از مالک رســمی آقایان امیر امانی، عباسعلی درویشی، فرامرز و اکبر روزبهانی و 
کاوه و جهانبخش برخورداری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/19

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی

م الف ۴۵0

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نخل 
استان هرمزگان )سهامی خاص( در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۰۹7 

و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵6۲۸۸ نوبت دوم
پیرو درج آگهی انحالل شــرکت عمران و مسکن ســازه پایدار نخل استان هرمزگان )سهامی 
خاص( در اداره ثبت شــرکت ها به شــماره 21128 مورخ 95/9/30 روزنامه رســمی کشــور، 
بدینوسیله از کلیه بستانکاران این شرکت تقاضا می شود جهت روشن شدن وضعیت بستانکاری 
خود با در دست داشتن اســناد بر اساس ماده 225 )قانون تجارت( در ساعات-اداری به نشانی 
محل تصفیه واقع در شهرســتان شــیراز - خیابان معالی آباد ساختمان اهورا- طبقه 5 واحد 54 

مراجعه نمایند.
تلفن: ۰۹۱7۱۴6۰۸6۳ مدیر تصفیه - سیدعابدین مسعودنژاد

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان شرقی 
در حال تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 29612 شناسه ملی 10200377359 که آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی کشور 
به شماره 139530404075007325 مورخ 1395/08/19 به چاپ رسیده است، دعوت بعمل می آید ظرف مدت حداکثر شش ماه 
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تبریز، مرزداران، انتهای خیابان 
نیایش، خیابان باقرخان، نبش کوی ســوم باقرخان غربی کد پســتی 515833695 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در مورد 

هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار آذرمهد آذربایجان شرقی در حال تصفیه )سهامی خاص( 

شماره ثبت ۲۹6۱۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳77۳۵۹ )نوبت دوم(

مدیر تصفیه - رحمان فیروزی

گمشده

پیدا شده

ادامه نیازمندى ها

بــرگ ســبز و بــرگ کمپانى خــودروى 
هیونداى آزرا 3300 مدل 2008 به 
رنگ زرشکى متالیک به شماره شهربانى 
471 ق 57 ایران 66 و شماره موتور 
G6DB7A052744 و شــماره شاسى 
نــام  بــه   KMHFC41DP8A317268
فائزه رمضانى مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

کارت فعالیــت نــاوگان عمومــى 
بــه شــماره 3212132 متعلــق 
بــه ســوارى کرایه ویژه ســمند 
انتظامــى  شــماره  بــه   LX XU7
344 ع 78 ایران 73 مدل 1392 
موتور 124K0264603 شاسى 
NAAC91CC0DF640853 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند مالکیت موتور سیکلت انژکتورى 
  TVSژوپیتــر مــدل 97 بــه شــماره 
شهربانى 39828 ایران 136 و شماره 
موتــور AG5BJ1300140 و شــماره 
 N14XMJGBKJ1A10424 شاســى 
بــه رنــگ ســفید متعلق به شــهاب 
صفدریان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

و  ســبز  بــرگ  و  کمپانــى  ســند 
کارت مشــخصات موتور ســیکلت 
پیشــرو 125 سى ســى به شماره 
 696 ایــران   61545 انتظامــى 
مــدل 95 رنــگ مشــکى موتــور 
0125N5P013418 و شناسایى 
N5P***125P9555679 بــه نام 
ســجاد قاســمى مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ کمپانى موتور سیکلت راکز 
125 سى سى به شماره شهربانى 
23923 ایــران 127 و شــماره 
موتور H5EE1012142 و شماره 
 N2G***125R9314245 شاسى
به نام شایان خسروانى راد مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

کارت فعالیت ناوگان عمومى به شماره 
2374996 متعلق به کامیون کمپرسى 
بنز ال کا 42/1924 به شماره انتظامى 
375 ع 38 ایــران 23 مــدل 1387 
 33593210106554 موتــور 
و   37433316601845 شاســى 
 IRGC875K51Z601845 شناســه 
ســاقط اعتبــار  درجــه  از  و  مفقــود 

 است.

برگ کمپانى موتور سیکلت آپاچى 
180 سى سى به شماره شهربانى 
78641 ایــران 123 و شــماره 
موتور E6bd2196481 و شماره 
 N2G***180P9212170 شاسى
به نام فــراز حســن خانى مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

 OHV1600 برگ سبز وانت پیکان
مــدل 1386 رنــگ ســفید بــه 
شماره موتور 11486025714 
پــالك   31625746 شاســى  و 
نــام  بــه   23 ب   526-64
فاطمه حســین قاســمى اردکانى 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط

 است.

برگ سبز خودرو وانت پیکان، به رنگ سفید روغنى، مدل 1376 به شماره 
انتظامى 976 ق 61 ایران 56، شــماره موتور 11517607865 و شماره 
شاسى 76917232 به نام حسین جفادیده گوراب زرمخى مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

کارت فعالیت راننده حرفه اى 
به شماره 2804055 به نام 
قاســم بابک دوســت فرزند 
کوچعلى شــماره شناســنامه 
 1339/4/8 متولــد   392
صــادره شــیراز مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

پرایــد  خــودرو  ســبز  بــرگ 
مــدل 87 به شــماره انتظامى

ن  ا یــر ا  -8 7 ب   2 2 7
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه   4 1
2426944 و شــماره شاسى 
S1412287768403 مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.

«آگهى مفقودى»
شناســنامه مالکیت (برگ ســبز) 
خــودروى ســوارى پرایــد مــدل 
 311 انتظامــى  شــماره   1394
د 94 ایــران 59 شــماره موتــور 
شاســى  شــماره   5480609
NAS411100F3444250 متعلق 
به اینجانب ســاناز برآبادى فرزند 
یزدانى شماره شناسنامه 10301 
با کد ملى 2122652578 صادره 
از گــرگان مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

مالــک خــودروى  دهــدار  رحیــم  اینجانــب 
ســمند LX، مــدل 1393 به شــماره انتظامى 
159 ج 92 ایــران 56 بــه شــماره شاســى 
شــماره  بــه  و   NAAC91CC0DF938674
موتــور 124K0321064 بــه علــت فقدان 
اســناد فــروش تقاضــاى رونوشــت المثنى 
اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس 
ادعایى در مورد خــودروى مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقى شــرکت ایران 
خودرو واقــع در کیلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران- کرج، شــهرك پیکانشــهر، ســاختمان 
ســمند، طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهى اســت 
پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

تعدادخودروهاردیف
40 دستگاهانواع سوارى1
4 دستگاهانواع آمبوالنس2
4 دستگاهانواع وانت3
1 دستگاهمینى بوس (اوراقى)4
1 دستگاهلیفتراك (اوراقى)5
126 نوعگروه لوازم ادارى6
52 نوعگروه ضایعات7

آگهى مزایده- شماره 98/1 نوبت سوم
یک نهاد عمومى غیردولتى در نظــر دارد تعــدادى از خودروها و اقالم 
مستعمل مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومى و از سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت (ســتاد ایران) به آدرس وب سایت www.setadiran.ir (به 
شماره مزایده 1098005345000002) به فروش برساند. متقاضیان 

مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه مزبور مراجعه نمایند.
1- تاریخ و ساعت بازدید:  از روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 لغایت 
روز دوشــنبه مورخ 1398/11/21 از ساعت 9 صبح الى 16 بعدازظهر 

(حتى ایام تعطیل)
2- محل بازدید: تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، شهرك استقالل، 
بلوار دکتر عبیدى، خیابان ششــم، خیابان شانزدهم، خیابان چهارم، جنب 

اطلس خودرو، پالك 7، انبار توحید تلفن تماس: 021-44500166
3- مهلت دریافت تضامین (ســپرده شرکت در مزایده): مهلت دریافت 
تضامیــن و ارائه پیشــنهاد قیمت شــرکت کنندگان در مزایده حداکثر تا 
ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/12/3 مى باشد. بدیهى است تضامین 
عالوه بر بارگذارى در سامانه مزبور مى بایست به صورت فیزیکى تحویل 
مکان مقرر در بند 4 این آگهى گردیده و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد 

بارگذارى گردد.
4- مکان تحویل پاکت هاى تضامین: خیابان طالقانى، نبش خیابان حافظ، جنب 
بانک سینا، پالك 319 ساختمان شهید مقیمى- طبقه دوم- اداره رسیدگى 

به اسناد و امور مالى. تلفن تماس: 021-42581399
5- تاریخ بازگشایى پاکت ها: روز دوشــنبه مورخ 1398/12/5 ساعت 

9 صبح 
6- محل بازگشایى پاکات: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، روبه روى سفارت 

روسیه، ساختمان شهید رسول زاده
حضور شرکت کنندگان در روز بازگشایى بالمانع مى باشد.

توضیحات: 
* سپرده شرکت در مزایده براى هر دستگاه خودرو معادل 10 درصد 
قیمت پایه کارشناســى و اقالم مستعمل در هر گروه نیز معادل 10 
درصد قیمت پایه کارشناســى مى باشد که تماما مى بایست متناسب 
با اعالم ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (ســتاد ایران) در قالب 
فیش واریزى نقدى یا ضمانتنامه بانکى در وجه بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران تسلیم گردد.
* بدیهى است در صورت انتخاب بیش از یک دستگاه خودرو یا گروه 

(در خصوص اقالم) سپرده جداگانه باید ارائه گردد.
* تلفن تماس با دبیرخانه کمیسیون معامالت: 021-42581377 

* تلفن تماس با اداره تعمیر و نگهدارى اموال و امالك (واحد نقلیه): 
کمیسیون مزایده021-42581375

«آگهى فقدان
 مدرك تحصیلى»

اینجانــب  فارغ التحصیلــى  مــدرك 
معصومه فرج نبى آشان فرزند محسن 
به شماره شناسنامه 1540054845 
صادره از مراغه در مقطع کارشناســى 
ناپیوسته رشته مهندسى تکنولوژى- 
نرم افــزار کامپیوتر صــادره از واحد 
دانشــگاهى بناب با شــماره 24082 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. 
از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را 
به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد بناب 
به نشــانى اســتان آذربایجان شرقى 

شهرستان بناب ارسال نمایند.

سند کمپانى موتور آپاچى مدل 93 
به رنگ سفید به شماره شهربانى 
81874 ایران 126 و به شماره 
موتور E6EE2285584 و شماره 
 N2G180P9316971 شاســى 
بنــام محمدناصر پاریــاب مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

برگ سبز سوارى سمند LX مدل 
1389 به رنگ ســفید به شماره 
موتور 12488358101 و شماره 
 NAACA1CB6AF217965 شاسى
و شــماره پالك ایران64- 459 
ب32 به مالکیت محمدعلى اکبرى 
اردکانى مفقــود گردیده و فاقد 

اعتبار مى باشد.

راننــده  فعالیــت  کارت 
ه  ر شــما بــه  ى  فــه ا حر
جعفــر  بنــام   3032526
فرزنــد  مطفــرى  صبــرى 
على بخش شماره شناسنامه 
528 متولد 1367/8/19 
صــادره کــوار مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســبز)  مالکیت(بــرگ  شناســنامه 
اتوماتیــک  آلفــا جولیتــا  خــودروى 
ك پــال ه  ر شــما  2 0 1 6 ل  مــد

 ایران 21-793 د 93 به شماره موتور 
940A20002080103 و شــماره 
شاسى ZARCABCA8G7429730 به 
مالکیت حسین کرمى مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

گواهــى موقت پایــان تحصیالت 
اینجانب رســول عســگرى مجاز 
فرزند ابوالحســن به شماره ملى 
3992507319 صادره از رزن 
در مقطع کاردانى رشــته کاردان 
فنى عمران- نقشه بردارى صادره 
از واحد دانشــگاهى زابل مفقود 
گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار 
مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود 
اصل مدرك را به دانشگاه دولتى 
واحد زابل به نشانى زابل میدان 
جهاد دانشگاه زابل ارسال نماید.

برگ سبز خودرو ساینا مدل 98 رنگ سفید به 
شماره شهربانى 565ى29 ایران 78 و شماره 
شاسى K5848484 بنام محمد دمرچلى مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پرایــد  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ســوارى مــدل 1387 به رنگ 
ســفید و به شماره شــهربانى

711 ل 26- ایران 24 و شماره 
موتــور 2371138 و شــماره 
 S1412287736378 شاسى
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

برگ ســبز وانت پیــکان 1600 
مدل 1377 به رنگ سفید روغنى 
به شماره پالك 64- 954 ب 11 
و شماره موتور 11517704856 
و شــماره شاســى 77905405 
به نــام ذبیح اهللا علیزاده هفتادر 
مفقــود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

برگه سبز 207 سفید به شماره موتور 
8077 و شاســى 262748 به شماره 
شهربانى 747 ل 33- ایران 33 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و ســند کمپانى موتورسیکلت 
RTR200 به شــماره شــهربانى 38379 
ایران 136 و شماره موتور 2002806 
و شماره شاسى 43397 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

کمپانــى  بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
خودروى ســراتو به رنگ نقره اى 
شــماره شــهربانى 787 هــ  71 
ایــران 55 بــه شــماره شاســى 
بــه   KNAFW4113D5717327
 G4FCCH296357 شماره موتور
بنام میرارشــد حســینى مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

کارخانــه)  کمپانى(ســند  ســند 
خودروى سوارى سمند به شماره 
انتظامى 931 ص68 ایران 87 با 
شماره موتور 12488358362 
ســى  شا ه  ر شــما و 
NAAC91CC2AF783556 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

مالــک  بذرافشــان  هاجــر  اینجانــب 
 206TU3 خودرو ســوارى هاچ بک پــژو
بــه شــماره انتظامــى 444 ط13 ایران 
93 موتــور 165A0074021 شاســى 
علــت  بــه   NAAP03EE6GJ837577
فقدان ســند کمپانى تقاضاى رونوشت 
المثنــى نموده اســت چنانچــه هرکس 
ادعایى در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقى ســازمان 
فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهى است پس از انقضاى مهلت مزبور 
طبــق ضوابط اقدام خواهد شــد. مدت 

اعتبار این آگهى یکسال است.

خانم نازیال ســعیدزاده فرزند حسن داراى شماره شناسنامه 14997 صادره 
از تهران متولد ســال 1347 به شماره نظام پزشکى 55103 اظهار مى دارند 
که پروانه ایشــان بــه شــماره 25/10/6/10644/پ مــورخ 97/7/28و 
پروانــه مســئول فنــى بشــماره 106588-4  مــورخ 95/11/16 و پروانه 
بهره بردارى بشــماره 1395/1962 /پ/ش  مورخ 98/9/8 مفقود گردیده 
است. لذا ضمن ابطال پروانه فوق الذکر از یابنده خواهشمند است آن را به 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشتى به آدرس تهران، تقاطع 
خیابان جمهورى و حافظ، ساختمان وزارت بهداشت، طبقه ششم، واحد صدور 

پروانه ها ارائه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول
اداره آمــوزش و پرورش منطقــه 3 در نظر دارد ضایعات آهن 

مدرسه شهید دستغیب را از طریق مزایده واگذار نماید.
متقاضیــان جهت ارائه مدارك و شــرکت در مزایده با شــماره 
تلفــن 84821119 تمــاس حاصــل فرمایند و یــا به صورت 
حضورى به واحد پشــتیبانى اداره آموزش و پرورش منطقه 3 

مراجعه فرمایند.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ابوالفضل همت فرزند محمدتقی باســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی شده 
طی درخواست 13982170601120906-1398/10/22 منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
پالک 300 فرعی از 7- اصلی بخش 3 شهرستان سبزوار که متعلق به وی می باشد بعلت نقل 
مکان مفقود شده اســت. با بررسی دفتر امالک معلوم شد ذیل دفتر 148 صفحه 77 به شماره 
ثبت 22132 و ســند دفترچه ای به شماره 976800 به نام وی صادر و تسلیم شده است و دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا 
ســند معامله رسمی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 
شد. مقدار مالکیت فوق به موجب سند قطعی 119378 مورخه 1394/5/22 دفترخانه 13 سبزوار 

تاریخ انتشار: 1398/11/19
به ابوالفضل همت منتقل شده است.        

)م الف 98/۱00/3279(

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار- علی آب باریکی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860324009002836- 98/11/7 هیئــت  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین زارعی فرزند گرگعلی به شماره 
شناسنامه 1601 صادره از دشــتی به شماره ملی 359327031 در ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 238/28 مترمربع پالک 86 فرعی از 1748 اصلی مفروز و مجزی شــده از 
پالک 1748 اصلی واقع در بخش دو بوشــهر خریداری از ورثه سیدباشــی مالک رسمی 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/4 تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/19   
مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی ابالغ
در خصوص دعوی آقــای محمد ابراهیم بختیاری بلمیری بطرفیت علی لطیفی 
و محســن الهایی و با توجه به صدور گزارش کارشناســی و نهایی بودن دعوی 
لذا مراتب جهت نشــر آگهی مبنی بر حضــور خوانده دعوی جهت مالحظه نظر 

کارشناسی ظرف یک هفته در شورای حل اختالف شهر حسینیه حضور یابد.
مسئول دفتر قاضی شورای حل اختالف شهر حسینیه - 
مجتبی حیدری کیا

آگهی مناقصه )نوبت اول(
شهرداری صالح آباد از توابع شهرستان مهران- استان ایالم در 
نظر دارد مطابق مصوبه شــورای اسالمی شــهر و تاییدیه فرمانداری محترم 
شهرستان مهران به شرح ذیل اقدام به خرید یک دستگاه کارخانه تولید قطعات 

بتنی نماید فروشندگان محترم از طریق سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.
 زمان اولین انتشار آگهی 1398/11/19- مهلت دریافت اسناد 1398/11/19- 
مهلت ارسال پاکت  های پیشنهاد 1398/12/3- بازگشایی 1398/12/4 ساعت 

10 صبح
مشخصات قطعات مصرفی دستگاه

* دینام ویبراتورها  VEN آلمان.
* دینام پمپ   SIEMENS آلمان.

.DEG  کلیه الکترو موتورهای تنظیمات از نوع *
)BOSCH OR BOHLER( لوله های پیستون جک ها از نوع آلمانی *

STD52 قالب کفپوش از ورق یک پارچه *

)flex(.شیلنگ های هیدرولیکی کال از نوع آلمانی یا ایتالیایی *
* شیرهای کنترل دستگاه از نوع )DEPLOMAT( دیپلمات ایتالیا.

* شفت جک  ها از فوالد هارد کروم مخصوص ایتالیا
* تابلو برق کنترل دســتگاه از قطعات زیمنس آلمان بوده )کلیدهای حرارتی 
وکنداکتورها( و همچنین قطعاتی مثل رله  ها از مولر آلمان می باشــد با مونیتور 

15 اینچ تاچ اسکرین
* تمامی میکرو سوئیچ ها و سنسورها تله مکانیک اصل فرانسه یا مولر آلمان.

* ورق های داخل سیستم میکسر و پاروئی ها از نوع ورق دیلیدور آلمان یا هارد 
)mm20-10  ( اکس سوئد

* الستیک های ضربه گیر از نوع نوپرن آلمان.
* قالب  های سیســتم از 7 نوع ورق متفاوت با آلیاژ خاص ســاخته شــود که 

مقاومت بسیار زیاد در مقابل سایش دارند.
* در صورتی که اقالمی ذکر نشــده باشد از بهترین اجناس موجود باز تهیه و 

در قیمت لحاظ گردد.

مشخصات نوع 
خط تولیدی

نوع محصوالت 
تولیدی توسط 

دستگاه

ظرفیت تولید در یک 
شیفت کاری )8 ساعت(

مساحت مورد متعلقات همراه دستگاه
نیاز

برق 
مصرفی 
سه  فاز

تعداد نفرات آب مصرفی
مورد نیاز

سایز لوازم مورد نیاز برای تاسیس 
خط تولید فول اتوماتیک قطعات 

بتنی )به عهده مشتری(

TP.RN۱۰۱۵-
II-S

NEW اتوماتیک

چهارکاره: جدول
کانیو آبرو- بلوک 

و کفپوش و 
فالورباکس 

)دورنگ(

بلوک ۵۰۰۰ عدد
جدول ۲۰۰۰ عدد

سنگفرش ۵۰۰ متر مربع
فالورباکس ۲7۰۰ عدد

میکسر مخصوص دستگاه 
باند زنجیری نوار نقاله 

سیستم پالت کش یک ست 
قالب به سفارش کارفرما

۴۰۰ متر مربع 
با ارتفاع ۶ متر

 7۰
کیلو وات

۱/۵
اینچی

* پالت چوبی به ابعاد 7۵*۱۰۰  
به تعداد ۲۰۰ عدد

* لیفتراک ۳ تنی یک عدد
* سیلوی سیمان 8۰ تنی ۲ عدد

مبلغ پیشنهادی ............................................. ریال
به حروف .....................................

مهر و امضاء تعهدآور

از طریق  را  مازاد خود  تولیدی، خودروهای  معتبر  یک شرکت 
مزایده عمومی واگذار می نماید:

سال نوع خودروردیف
رنگساخت

1Cerato 2000 سفید1396کیا
2Cerato 2000 سفید1395کیا
مشکی1395سوزوکی گرند ویتارا3

نوک مدادی1384پژو جی ال آی4 
زمان مراجعه جهت بازدید و تحویل اسناد:

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 1398/11/19 و 1398/11/20
نشانی: 

خیابان 23 وزراء، پالک 8، طبقه 5، مسئول دفتر حراست


