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اخبار شهرستان ها

اجراى 500 برنامه در چهارمحال وبختيارى 
به مناسبت سالروز آزادى خرمشهر

شــــهركرد- خبرنگار اطالعات:جانشين فرماندهى سپاه قمربنى 
هاشــــم(ع)  اســــتان چهارمحال و بختيارى گفت: دفاع مقدس و 
فتح خرمشــــهر به الگوى بســــيار موفق براى آزاديخواهان جهان

 تبديل شده است.
ســــردار على افضلى در نشست خبرى به مناسبت سالروز فتح 
خرمشهر و حماسه سوم خرداد، ضمن تبريك دهه كرامت و تقارن 
آن با هفته مقاومت و پيروزى، ياد و خاطره شهدا را گراميداشت و 
پيروزى انقالب و نظام مقدس جمهورى اســــالمى برابر توطئه هاى 
متعدد دشــــمنان را مرهون ايســــتادگى و مقاومت ملت بزرگ ايران 

دانست.
وى در ادامه گفت: به مناســــبت سالروز فتح خرمشهر، بيش از 
500 برنامه با 29 محور كلى در سطح رده هاى سپاه و بسيج استان 
چهارمحال و بختيارى برگزار مى شــــود كه با رويكرد اثرگذارى بر 
نسل جوان و تبيين درس هاى 8 سال دفاع مقدس و فتح خرمشهر 

است.
افضلى افزايش چشمگير حضور معنادار مردم در مناسبت هاى 
مختلف را خنثى كننده توطئه هاى دشمنان دانست و در ادامه برخى 
از عناوين برنامه هاى گراميداشــــت سالروز آزادسازى خرمشهر در 

استان چهارمحال و بختيارى را برشمرد.
وى برگزارى صبحگاه مشترك نيروهاى مسلح، مانورهاى نمايش 
قدرت، مســــابقات فرهنگى ورزشى، قرآنى،  يادواره هاى خانگى و 
آبروى محله به ياد شــــهدا، اعزام گروه هاى جهادى و بسيج جامعه 
پزشــــكى بــــه مناطق محروم، برپايى ميزهــــاى خدمت با همكارى 
دســــتگاه هاى مختلف اجرايى، افتتاح پروژه هاى محروميت زدايى، 
پويش نذر خون، محافل شعر و خاطره و ادعيه و قرآن، جشنواره علمى 
فرهنگى، اكران فيلم هاى دفاع مقدس و مقاومت، نمايشگاه عكس، 
مهمانى الله ها و ديدار با خانواده هاى شهدا، جانبازان و ايثارگران، 
نشست هاى سبك زندگى، مقابله با آسيب هاى اجتماعى، و جهاد 

تبيين را از جمله برنامه هاى گراميداشت سوم خرداد برشمرد.

اهداى جهيزيه از سوى رهبر معظم انقالب به نوعروسان نيازمند گلستان
 سرويس شهرستان ها: فرمانده سپاه نينوا گلستان با اشاره به آغاز مرحله 
ششم اهداء جهيزيه به زوج هاى جوان گفت: 25فقره جهيزيه ارسالى از سوى 

رهبر معظم انقالب بين نوعروسان نيازمند در گلستان توزيع شد.
به گزارش مهر، سردار على ملك شاهكوهى در حاشيه ششمين مرحله 
اهدا جهيزيه به زوج هاى جوان گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
25 فقره جهيزيه از طرف رهبرمعظم انقالب توسط قرارگاه پيشرفت و آبادانى 
و با مشاركت مؤسسه خيريه حضرت رقيه (س) اهدا شده است.فرمانده سپاه 
نينواى گلســـتان افزود: گاهى اوقات خانواده ها با ارتباطات مردمى دفتر مقام 
معظم رهبرى ارتباط برقرار و نامه هايى را ارســـال مى كنند و در دفتر ايشـــان 
اين نامه ها بررســـى مى شود ؛ امروز ششمين مرحله اى است كه اين هدايا از 
ســـوى رهبرمعظم انقالب به زوج هاى جوان استان اهدا شد.ملك شاهكوهى 
تاكيد كرد: اين اقالم شامل، يخچال، فرش، سرويس خواب، اجاق گاز، ماشين 
لباسشويى، ظروف چينى و جارو برقى بوده كه ارزش ريالى آن در مجموع 

5 ميليارد ريال است.
آغاز به كار جشنواره ملى تئاتر رضوى در تبريز

 سرويس شهرستان ها: شانزدهمين جشنواره ملى تئاتر رضوى طى مراسمى 
در  مركز تئاتر شهر تبريز افتتاح شد.

به گزارش ايرنا، آيين افتتاحيه اين جشنواره با حضور گروه هاى شركت 
كننده در جشـــنواره، عوامل اجرايى، پيشكسوتان عرصه هنرهاى نمايشى و 
عالقه مندان به هنر تئاتر برگزار و زنگ آغاز اجراهاى اين جشنواره پس از 
قرائت قرآن كريم و صلوات خاصه امام رضا (ع)، توسط پيشكسوتان عرصه 
هنر استان نواخته شد.كوروش زارعى دبير جشنواره با بيان اين كه مردم تبريز 
هنردوست هستند، افزود: به همين جهت جشنواره تئاتر رضوى براى سومين 
بار در آذربايجان شرقى برگزار مى شود.على محرمى معاون هنرى و سينمايى 
اداره كل فرهنگ و ارشـــاد اسالمى استان آذربايجان شرقى هم با قدردانى از 
حضور هنرمندان تئاتر به خصوص پيشكسوتان در افتتاحيه شانزدهمين جشنواره 
رضوى گفت: در اين جشنواره از استاد مهدى لزيرى به عنوان پيشكسوت تئاتر 
تجليل مى شود. بنا به  اين گزارش، شانزدهمين جشنواره ملى تئاتر رضوى 
به ميزبانى تبريز تا 5 خرداد ماه 1402با اجراى 14نمايش صحنه اى از 8 استان 
كشور از جمله آذربايجان شرقى، مازندران، همدان، خراسان رضوى، خراسان 

جنوبى، اردبيل، يزد و استان تهران ادامه دارد.
60 عنوان كتاب دفاع مقدس  امسال در همدان رونمايى مى شود

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مدير اجرايى شوراى هماهنگى حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان گفت: امسال 60 عنوان كتاب و 40 

عنوان كتاب صوتى دفاع مقدس  در همدان رونمايى مى شود.
ســـرهنگ هادى آزادى در جمـــع خبرنگاران بـــا بيان اين كه عمليات 
بيت المقدس يكى از نقاط عطف دفاع مقدس بود، اظهار داشت: مردم قهرمان 
خرمشهر 35 روز در مقابل ارتش بعثى عراق مقاومت كردند و اين شهر در 
چهارم آبان 1359 سقوط كرده و توسط عراقى ها اشغال شد.آزادى با بيان اين 
كه بيش از 1100 برنامه شاخص و عمومى با عناوين متنوع در استان  همدان 
در حال برگزارى است،ادامه داد: برگزارى صبحگاه مشترك يگان هاى نظامى و 
انتظامى به ميزبانى نواحى مقاومت سپاه، فضاسازى محيطى، روايتگرى راويان 
دفاع مقدس در ســـطح مدارس، مســـاجد و دانشگاه ها، پخش بانگ مقاومت 
پيروزى در روز سوم خرداد ساعت 11 صبح از صداوسيما و مدارس استان، 
اجراى رزمايش كمك هاى مؤمنانه و غبارروبى مزار شهدا در تمام شهرستان هاى 

استان برگزار خواهد شد.
 سمپاشي كشتارگاه هاي دام استان يزد براي پيشگيري 

از شيوع تب كريمه كنگو  
يزدـ  خبرنگاراطالعات: مدير كل دامپزشكي استان يزد از سمپاشي محوطه 
تمامي كشتارگاه صنعتي و سنتي استان  براي پيشگيري از شيوع بيماري تب 

كريمه كنگو خبر داد .
 علي فاتحي نيا گفت: با توجه به شروع فصل گرما و مساعد شدن شرايط 
براي تكثير و ازدياد حشره كنه و ساير حشرات موذي، طرح سمپاشي كامل 
محوطه و تاسيسات كشتارگاه دام استان يزد اجرا شد.  در عمليات سمپاشي، 
سطح وسيعي از انگل هاي خارجي كه به عنوان عامل بيماري زاي انسان و دام 
عمل مي كنند، از ميان مي رود و در سمپاشي هاي مداوم نيز از تعداد اين بيماري ها 
به مقدار قابل توجهي كاسته مي شود  . فاتحي نيا افزود: از مهم ترين راهكارهاي 
پيشگيري از اين بيماري، مبارزه با كنه از طريق سمپاشي اماكن دامي، آموزش 
دامداران و كاركنان در معرض خطر، اســـتفاده از پوشش هاي مناسب توسط 
دامدار و ذابحان حين انجام كار، باالبودن امنيت و حفاظت فردي شاغلين در 
كشتارگاه ها، پيش سردگذاري الشه به مدت 24 ساعت در برودت يخچال و 

تهيه گوشت از مراكز مجاز و داراي مهر و ليبل دامپزشكي است  .

اخباركوتاهاخباركوتاه تمجيد كارشناسان وزارت ارشاد 
از نشست هاى «راه گفتگو» در اطالعات 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: كارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
از دفتر سرپرستى روزنامه اطالعات در استان كرمان ديدن كردند.

محبت اهللا زارع كارشناس مسئول مطبوعات و بولتن هاى داخلى وزارت 
ارشـــاد در اين ديدار با بيان  ياد و خاطره اى از حجت االســـالم والمسلمين 
دعايى مدير مسئول فقيد روزنامه اطالعات، او را مرد ادب و اخالق خواند و 
گفت: اميدوارم همه فرهيختگانى كه در اين روزنامه كهن كه تاريخ ايران را 
در دل خود جاى داده است   و در خدمت به جامعه كوشا هستند، اخالق 

و منش ايشان را ادامه دهند.
 وى با اشاره به مطالبى كه اخيراً باعنوان «راه گفتگو» در روزنامه اطالعات 
به چاپ مى رسد گفت: چاپ اين مطالب با توجه به اين كه به مسايل روز 
مى پردازد. بســـيار ارزشـــمند است و استان كرمان را به عنوان اولين استانى 
كه در اين راه پيش قدم شـــده اســـت، تحسين مى كنم.زارع از روند چاپ 
اخبـــار و آگهى هاى روزنامه  اطالعات اعالم رضايت كرد و افزود: روزنامه 
اطالعات با توجه به رشد پر شتاب  فضاى مجازى، ساليان سال با توجه به 
جايگاهى كه در جامعه و ميان مردم دارد، مى تواند به همين شكل مكتوب
 ادامـــه دهد. در اين ديدارخانم ها  خواجويى رئيس امور آگهى ها و عظيمى 
مسئول دفاتر و نمايندگى هاى نشريات سراسرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  
وسيف الدينى رئيس گروه رسانه و تبليغات و منيژه احمد نظرى كارشناس 

مطبوعات  اداره كل ارشاد استان كرمان وى را همراهى كردند.

 ســــرويس شهرستان ها:جانشين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى گفت: بهره گيرى از همه علوم 
و تكنولوژى هاى روز دنيا به ويژه هوش مصنوعى مورد 

تاكيد است.
سردار على فدوى در حاشيه نخستين يادواره 64شهيد 
حافظان آســــمان فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد در 
گفتگو با ايرنا افزود: طبق فرمايش رهبر معظم انقالب ما 
بايد به قله برسيم تا دشمنان از ما نااميد شوند. بر اساس 
اين رهنمود ما از همه علوم جديد بهره مند مى شويم و 
از گذشته هم استفاده از هوش مصنوعى در دستور كار 

ما قرار داشته است.
رهبر معظم انقالب اســــالمى در ديدار با نخبگان 
و اســــتعدادهاى برتر علمى در آبان ماه 1400از «هوش 
مصنوعى» به عنوان يك مساله مهم و آينده ساز نام بردند 
و با اشاره به تجربيات كشورهاى مختلف دنيا در توسعه 
هوش مصنوعى تأكيد كردند: «اين مساله در اداره آينده 
دنيا نقش دارد و بايد به گونه اى عمل كنيم كه ايران جزو 

10كشور برتر هوش مصنوعى در دنيا قرار گيرد.»
موظف به انجام تكليف هستيم

جانشــــين فرمانده كل سپاه همچنين در نخستين 
يادواره 64شهيد حافظان آسمان فرودگاه شهيد هاشمى 
نژاد مشهد، گفت: ما موظف به انجام تكاليف خود در 
مقابل خداى بزرگ هســــتيم و بر همين اساس انقالب 
اسالمى و جبهه مقاومت طى 44سال گذشته مقابل همه 

توطئه هاى دشمنان پيروز شده است.
فدوى افزود: اين در حالى است كه جبهه باطل حتى 
يك بار هم نتوانسته است در مقابل حق به پيروزى دست 

پيدا كند، زيرا اين وعده خداوند است كه در همه زمان ها، 
حزب اهللا در مقابل حزب شيطان پيروز است.

وى با اشــــاره به اين كه هر روز در نقاط مختلف 
كشور برنامه بزرگداشت شهداى گرانقدر در حال برگزارى 
اســــت ادامه داد: شهدا با اجازه خداوند مى توانند ساير 
افراد را مورد شفاعت و عنايت خود قرار دهند و ذهن 

ما توانايى درك اين مقام را ندارد.
فدوى اظهار داشت: از ابتداى شكل گيرى انقالب 
اسالمى تاكنون، همواره آماده اهداى جان خود بوده ايم و 

اين رويه در طول اين مدت تغيير و تعطيلى پيدا نكرده 
است كه مى توان به شهداى جديد مرزبانى در اين مسير 

سربلندى، اشاره كرد.
 وى گفت: جانفشــــانى بيش از 200هزار شهيد در 
عرصه هاى مختلف، سند بسيار محكمى است كه ما پاى 
كار نظام هســــتيم و همه رزمندگان و دلدادگان انقالب 
اســــالمى در اين مسير حاضر هستند جان خود را فدا 
كننــــد. ما براى انجام تكاليف خود حاضر به جان دادن 
بوديم و هســــتيم زيرا اين موضوعى است كه خداوند 

از بنــــدگان خــــود طلب كرده و او خود قول پيروزى و 
نصرت را داده است.

فدوى ادامه داد: مســــتضعفان عالم هم اين موضوع 
را متوجه شده اند كه اگر انسان ها در راه خدا مقاومت 
كنند، حتما پيروز خواهند شــــد و اين مسيرى است كه 
امام راحل پرچم آن را برافراشــــت و اميدواريم روزى 
به دســــت آخرين حجت خدا برســــد زيرا وعده او در 
پيروزى حق به شــــرطى كه به ما به وظايف خود عمل 

كنيم، حتمى است.
وى گفت: خداوند از ما كارى خارج از توان نخواسته 
است بر همين اساس ما بايد تكاليف خود را انجام دهيم 
و بر همين اساس اكنون هم شاهد پيروزى لبنان ، سوريه، 
عراق ،فلسطين و يمن هستيم.جانشين فرمانده كل سپاه در 
بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به حديثى ، اظهار 
داشت: خدمت به خانواده شهدا جايگاه ويژه اى دارد و 
مــــا بايد خدمت به آن ها را وظيفه خود بدانيم تا مورد 
عنايت حق قرار بگيريم.فدوى با اشاره به سخنان رهبر 
معظم انقالب گفت: زمانى دشمنى با ما به پايان مى رسد 
كه ما در قله قرار بگيريم زيرا آن موقع دشمنان ديگر از 
ما نااميد مى شوند و آن زمان راه براى حركت هاى بزرگ 

انقالب اسالمى باز مى شود.
سرهنگ حســــين باقرزاده فرمانده يگان حفاظت 
فرودگاه هاى خراســــان رضوى هم با اشــــاره به اين كه 
64شهيد از خانواده فرودگاهى شهيد هاشمى نژاد مشهد در 
مسير انقالب جانفشانى كرده اند، افزود: يكى از اقداماتى كه 
در حاشيه اين يادواره در حال انجام آن هستيم، تغيير نام 

بلوار فرودگاه مشهد به نام حافظان آسمان است.

سپاه پاسداران هوش مصنوعى را به خدمت مى گيرد  

 سرويس شهرســـتان ها: سازه 
آرامگاه ســـعدى شيرازى  كه هم به 
لحاظ قدم و هم از نگاه معمارى، واجد 
ارزش  فراوانى است و يكى از مهمترين 
جذابيت هاى گردشگرى ايران به شمار 
مى آيد؛ به شـــدت نيازمند مرمت و 
بهسازى اســـت، در غير اين صورت 
بزودى شاهد ويرانى حداقل بخشى از 

آن خواهيم بود.
 آرامگاه حضرت ســـعدى، از 
پُرآوازه ترين شعراى ايرانى، كه شهرتش 
جهانگير اســـت و يكى از نمادهاى 
فرهنگ و ادب كشـــورمان به شمار 
مى رود و عـــام و خاص، همواره از 
كالم و حكمتش، در سخنورى، بهره ها 
گرفته اند و ... ؛ به واســـطه كم توجهى 
جدى نســـبت به نگهدارى هاى فنى و 
تخصصى، در معرض مخاطراتى قرار 

گرفته است كه اگر بى توجه از كنارشان 
بگذريـــم، ويرانى آن را بايد نظاره گر 

باشيم.
طى حداقل 7 دهه گذشته، به رغم 
اقداماتـــى براى مصفا كردن باغ و آب 
و جـــاروب مدام محوطه و گلكارى و 
چمن آرايى هاى مكرر، هيچ گاه نسبت 
به تقويت، بهســـازى و حتى نوسازى 
سازه اصلى بناى آرامگاه، توجه جدى 
و اثرگذار نشـــده است.اكنون در همه 
بخش ها و اجزاى آرامگاه، نشانه هاى 
خرابى و ريزش مشهود است. سيم هاى 
فلزى ضخيمى دور 8 ســـتون سنگى 
قهوه اى رنگ ايوان بناى مقبره پيچيده 
شده است تا سنگ هاى جدا شده و لق 
ستون را نگه دارد تا بر سر بازديدكنندگان 
فرو نريزند !سنگ هاى مرمر دو ضلع از 
اضالع شش گانه داخل آرامگاه هم كه 

كتيبـــه هايى الجوردى در داخل آن ها 
كار شـــده، از ديواره جدا شده و كامال 
لق است.پنجره مشبك پشت آرامگاه 
ســـعدى هم به سبب فشارى كه سازه 
طى 70سال روى آن آورده،  شكم داده 
و در حال درهم پيچيده شدن است و 
نياز به مرمت فورى دارد.همچنين لوستر 
500كيلوگرمى باالى مقبره سعدى هم 
مدت هاست به النه پرندگان بدل شده 
است !امروز نياز به مرمت و بهسازى 
بناى اصلى آرامگاه شيخ اجل كه طرح 
ورودى آن توسط «آندره گدار» هنرمند 
شـــهير فرانسوى طراحى شد و پس از 
آن مجموعه كلى بنا سال 1329به دستور 
على اصغر حكمت و توســـط محسن 
فروغى، معمار برجسته ايرانى، طراحى 
و اجرا شد، از هر ستون و سنگش به 

گوش مى رسد. 

حال نزار سازه آرامگاه شيخ اجل 

 سرويس شهرستان ها: مدير عامل شركت آب و فاضالب 
مشهد گفت: حجم ذخيره آب سد «دوستى» مشترك بين ايران 
و تركمنستان به قدرى كاهش يافته كه اكنون از آب گل آلود 
براى تصفيه و بهره بردارى استفاده مى شود و مى توان گفت 

كه سد دوستى به گل نشسته است.
به گزارش ايرنا، حســـين اسماعيليان در جلسه شوراى 
ادارى شهرستان مشهد افزود:  اكنون وضعيت تامين آب در 
مشهد حساس است و براى عبور از اين شرايط بايد همه پاى 
كار بيايند. از ابتداى ســـال آبى امســـال كه حدود 8 ماه از آن 
مى گذرد، تاكنون حدود 83ميليمتر بارندگى داشته ايم، اين در 
حالى است كه در مدت مشابه پارسال در شرايط خشكسالى 
حدود 186ميليمتر بارش باران در اســـتان خراسان رضوى به 
ثبت رسيد و اين نشان از كاهش 64درصدى نسبت به دوره 
قبل دارد.وى با اشاره به كاهش 100درصدى بارش باران در 
حوزه شهرســـتان مشهد، گفت: ميزان بارش باران از ابتداى 

امسال در مشهد حدود 17ميلمتر ثبت شده، اين در حالى است 
كه در مدت مشابه  پارسال اين ميزان 48ميليمتر بود.از سوى 
ديگر ميانگين دما طى اين مدت 1.2درجه سانتيگراد افزايش 
پيدا كرده است. مدير عامل شركت آب و فاضالب مشهد تاكيد  
كرد: استان خراسان رضوى در بدترين وضعيت بارش نسبت به 
ساير نقاط كشور قرار دارد و اكنون حوزه مشهد هم نسبت به 
استان خراسان رضوى در شرايط بدترى قرار است.اسماعيليان 
با اشاره به توجه مسئوالن كشورى و استانى نسبت به شرايط 
آب مورد نياز شهر مشهد، افزود: سعى شده است با فعاليت 
شبانه روزى هر كارى را كه مى توانيم انجام دهيم زيرا جنس 

كار ما در حوزه آب مشهد، پيشگيرى از بحران است.
 وى ادامه داد: با كمك متخصصان سيستم شناورى در 
حال ساخت است كه با ظرفيت 3 متر در ثانيه آب كف سدها 
كه همراه با مواد ته نشين است را به سطحى برساند كه آب با 

كيفيتى براى استفاده به دست آيد.

سرويس شهرستان ها: مديركل 
حفـــظ آثار و نشـــر ارزش هاى دفاع 
مقدس استان كرمان اعالم كرد: كرمان 
امروز به عنوان پايتخت مقاومت اسالمى 

مطرح است.
به گزارش خبرنگار ما در كرمان، 
سرهنگ محمود مهدوى فرد  در نشست 
خبرى به مناســـبت روز آزاد سازى 
خرمشهر، بيان كرد: تاكنون 18 دستگاه 
اســـتانى برنامه به مناسبت سوم خرداد 
خود را در ســـامانه بارگزارى كردند. 
وى از برگـــزارى 19 برنامه محورى به 
مناسبت سالروز آزادسازى خرمشهر در 
استان كرمان خبر داد و گفت: بيش از 
1000 برنامه به مناسبت سوم خرداد در 
استان كرمان برگزار مى شود.مهدوى فرد با 
بيان اين كه ويژه برنامه ساعت پيروزى، 

همزمان با سالروز فتح خرمشهر برگزار 
مى شود و همزمان ادارات و سازمان ها 
اقدام به پخش سرود از بلندگوها مى كنند، 
افزود: صبحگاه مشترك نيروهاى مسلح 
اســـتان كرمان به مناسبت سوم خرداد 
سالروز آزادســـازى خرمشهر برگزار 
مى شـــود. وى با اشاره به اينكه شعار 
محورى امسال هفته مقاومت «ما متحد 
هستيم» در نظر گرفته شده است، گفت: 
ديدار با خانواده هاي معظم شـــهدا و 
تجليل از خانواده هاي شهيدان عمليات 
بيت المقدس در اين ايام برگزار مى شود.
مهدوى فـــرد با بيان اين كه يادواره 43 
شهيد هوانيروز در استان كرمان نيز برگزار 
مى شود، افزود: براى دومين سال متوالى 
برنامه تجديد عهد با جانبازان شيميايى 
كل كشور در كرمان و از جوار مزار شهيد 

سپهبد قاسم سليمانى برگزار مى شود.
 وى با اشاره به اين كه گلباران و 
عطرافشانى قبور مطهر شهيدان سراسر 
استان كرمان و شهداى گمنام روز چهارم 
خرداد برگزار مى شود، اضافه كرد: اجتماع 
بزرگ مردم با عنوان ســـالم فرمانده در 
روز ســـوم خردادماه در شهر كرمان 
و در مســـجد حضرت ابوالفضل (ع) 
بلوار آيت اهللا خامنه اى برگزار مى شود.
مهدوى فرد با بيان اين كه در روزهاى 
ســـوم و چهارم خردادماه اجراى تئاتر 
خيابانى تدارك ديده شده است كه در 
ادارات، مدارس، دانشگاه ها و مساجد 
برگزار مى شود، گفت: يادواره 92 شهيد 
مربى آموزش استان كرمان روز چهارم 
خردادماه از ساعت 19 در حسينيه ثاراهللا 

شهر كرمان برگزار مى شود.

سد «دوستى» مشهد به ِگل نشست 

كرمان پايتخت مقاومت اسالمى است

سيم هاى فلزى به دور ستون هاى ايوان آرامگاه پيچيده شده است تا مانع سقوط سنگ هاى لق شده، شود !

فراخوان عمومى جذب سرمايه گذارجهت احداث مجتمع ادارى نام آوران  زرتشت
شركت ســرمايه گذارى ســاختمانى بين المللى نام آوران مهندسى 
 در نظر دارد با توجه بـــه مصوبه هيئت مديره مورخ1402/02/13جهت احداث 
يك مجتمع ادارى واقع در خيابان زرتشـــت  از طريق جذب سرمايه گذار وتامين 

منابع مالى جهت ساختازطريق مزايده  اقدام نمايد.
لــــذا از كليه اشــــخاص حقيقــــى و حقوقــــى متقاضــــى كــــه داراى توان 
مالى الزم جهت ســــرمايه گــــذارى در اين پروژه مى باشــــند دعوت ميشــــود جهت دريافت 
 اســــناد فراخوان بــــه آدرس تهران بلوارنلســــون ماندال خيابــــان عاطفى غربى پــــالك 60 واحد 2 
تلفن 22056873 مراجعه ويا با ارسال درخواست به آدرس ايميلnamavaran@benam.ir    تا 

حداكثر 1 ماه از تاريخ آگهى اسناد را دريافت نمايند.
مشخصات پروژه :

آدرس ملك :تهران – زرتشت غربى – نبش خيابان جويبار – پالك 17
مساحت زمين :2009/94

تعداد طبقات : شش طبقه روى همكف و سه طبقه زير همكف( زيرزمين)
متراژ تقريبى كل زيربنا :13977/41

توضيحات :
1-بازديد از محل احداث پروژه با هماهنگى قبلى و در روزهاى غير تعطيل قابل 

انجام مى باشد.
2- انعقاد قرارداد به صورت زير انجام مى پذيرد :                             

1-2) بدين صورت كه سرمايه گذار كه داراى توان مالى الزم مى باشد نسبت به 
ســـرمايه گذارى وتامين مالى  جهت ساخت  مجموعه ادارى اقدام مى نمايد و در 
قبال آن به مدت معينى كه در قرارداد مشـــخص خواهد شد، تراكم مفيد طبق 

توافق تحويل مى گردد.
3-  سرمايه گذار مى بايست نسبت به ارائه مستندات توان مالى به ميزان حداقل 

80% اعتبار مورد نياز جهت اجراى پروژه پيش از عقد قرارداد اقدام نمايد.
 4- متقاضيـــان پس از تكميل اســـناد فراخـــوان و ارائه طرح ســـرمايه گذار 
 (قالب مندرجات بند2)مدارك را بصورت مهر و امضا شـــده و در پاكت سربسته 

(با درج نام و آدرس پيشنهاد دهنده بر روى پاكت)
 به محل شركت به آدرس تهران بلوارنلسون ماندال خيابان عاطفى غربى پالك 60 

واحد 2 تلفن 22056873 مى بايست تحويل و يا ارسال نمايند.
5- شركت نام آوران مهندســـى  در رد يا قبول پيشنهادها مختار مى باشد و به 
پيشنهادهاى مبهم، مشـــروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين 
شركت در فراخوان و نيز برگزيده شدن پيشـــنهاد ارائه شده، هيچ الزامى براى 

شركت نام آوران مهندسى  جهت عقد قرارداد ايجاد نخواهد كرد.
6-  مداركى كه ميبايست در پاكت در بسته و مهر و امضا شده ظرف مهلت تعيين 

شده ارائه گردد :
* تصوير اساسنامه شركت به همراه آخرين آگهى تغييرات شركت و صاحبان امضاء مجاز 

(در صورتيكه خريدار شخص حقوقى باشد).
* تصاوير شناسنامه و كارت ملى، كارت پايان خدمت و يا معافيت (در صورتيكه 

خريدار شخص حقيقى باشد.)
* كليه اســـناد و مدارك حاضر، ممهور به مهر شـــركت و امضاء مجاز تعهد آور 

(اشخاص حقوقى) و امضاى پيشنهاد دهنده (اشخاص حقيقى)
* ارائه آدرس دقيق همراه با كد پستى و شماره تماس پيشنهاد دهنده .

* ارائه ليســـت و تصوير مستندات مربوط به سرمايه گذارى درپروژه هاى مشابه 
درصورت وجود.

هيئت مديره 
شركت سرمايه گذارى ساختمانى بين المللى نام آوران مهندسى(سهامى عام) 

آگهي مناقصه عمومي شماره 1402/01 
(مناقصه عمومي يك مرحله اي) نوبت اول

شــركت مديريت آبرســاني خليج فارس در نظـــر دارد به منظور 
بهره برداري، سرويس و نگهداري تصفيه خانه آب خط آبرساني به شهرها و 
روستاهاي حاشيه خليج فارس و نگهداري فضاي سبز آن مطابق با مشخصات زير نسبت به انتخاب 
پيمانكار ذيصالح اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد با در دست 
داشتن معرفي نامه و فيش واريزي براي دريافت اسناد مناقصه به دفتر اين شركت واقع در بوشهرـ  

خيابان شهيد رجائيـ  خيابان فردوسـ  پالك13ـ  ساختمان خليج فارس مراجعه نمايند:
توضيحات:

1ـ مبلغ تقريبي برآورد: 399,019,517,423 ريال 
2ـ محل تأمين اعتبار: منابع داخلي 

3ـ محل اجرا: استان كهگيلويه و بويراحمد 
 4ـ مدت اجرا: پنجاه و شـــش ماه شمســـي از تاريـــخ 1402/05/01 تا پايان ســـال 1406

 هجري شمسي
5ـ رشــته و حداقل پايه: رتبه پايه يك صالحيت بهره  برداري و نگهداري از تأسيسات آب در 
رسته تصفيه خانه آب شرب از وزارت نيرو. (ثبت در سايت دفتر نظارت بر بهره برداري آب معاونت 
راهبري و نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور الزامي است.) داشتن حداقل 

يك كار مشابه الزامي مي باشد.
6ـ هزينه خريد اســناد: مبلغ پنج ميليون ريال كه بايد به شماره حساب جام 65679607/48 
 بانك ملت به نام شـــركت مديريت آبرســـاني خليج فارس واريز و فيش آن هنگام خريد اســـناد 

تحويل گردد.
7ـ آخرين مهلت فروش اسناد: پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1402/03/13

8ـ مهلت تحويل اسناد: پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1402/03/29
9ـ زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/30

10ـ مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 14,000,000,000 ريال مي باشـــد كه بايد به صورت 
ضمانتنامه بانكي معتبر در وجه شركت مديريت آبرساني خليج فارس ارائه گردد.

11ـ كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اســـناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسند. 
ضمناً ارسال اســـناد و مدارك تكميل شده هيچگونه تعهدي در زمينه انعقاد قرارداد با متقاضيان 

براي شركت مديريت آبرساني خليج فارس ايجاد نمي كند.
12ـ دستگاه نظارت: شركت مديريت آبرساني خليج فارس.

13ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در 
آگهي، واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14ـ رعايت قرار دادن ضمانت نامه در پاكت (الف) سوابق كاري، اسناد مناقصه، دعوتنامه، رونوشت 
برابر اصل شـــده اساسنامه، آگهي تأســـيس و آگهي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاي 
مجاز پيشنهاددهنده براي اســـناد مالي و تعهدآور به طوري كه مدت اختيارات دارندگان امضاي 
مجاز خاتمه نيافته باشـــد. ارائه تصوير كارت ملي دارندگان امضاي مجاز، رتبه پايه يك صالحيت 
بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آب در رسته تصفيه خانه آب شرب از وزارت نيرو، گواهي امضاء 

محضري تعهدآور و غيره در پاكت (ب) پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت (ج) الزامي است.
15ـ مدت اعتبار پيشنهاد مي بايستي 3 ماه بوده و براي 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

16ـ هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.
17ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

18ـ شماره تماس جهت كسب اطالع بيشتر 07733663061
شركت مديريت آبرساني خليج فارس

آگهي مناقصه عمومي شماره 1402/02 
(مناقصه عمومي يك مرحله اي) نوبت اول

شــركت مديريت آبرســاني خليج فارس در نظـــر دارد به منظور 
بهره برداري، نگهداشـــت و تعميرات خط انتقـــال به طول 365 كيلومتر و 
تأسيسات آبرساني فضاي سبز مرتبط از خروجي سد كوثر تا ورودي ايستگاه پمپاژ كاكي آن مطابق 
با مشخصات زير نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصالح اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط 
دعوت به عمل مي آيد با در دســـت داشتن معرفي نامه و فيش واريزي براي دريافت اسناد مناقصه 
به دفتر اين شركت واقع در بوشهرـ  خيابان شهيد رجائيـ  خيابان فردوسـ  پالك13ـ  ساختمان 

خليج فارس مراجعه نمايند:
توضيحات:

1ـ مبلغ تقريبي برآورد: 436,248,935,504 ريال 
2ـ محل تأمين اعتبار: منابع داخلي 

3ـ محل اجرا: استانهاي كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و بوشهر 
 4ـ مدت اجرا: پنجاه و شـــش ماه شمســـي از تاريـــخ 1402/05/01 تا پايان ســـال 1406 

هجري شمسي
5ـ رشته و حداقل پايه: حداقل رتبه پايه سه صالحيت بهره  برداري و نگهداري از تأسيسات آب 
در رسته توليد، انتقال و توزيع از وزارت نيرو. (ثبت در سايت دفتر نظارت بر بهره برداري آب معاونت 
راهبري و نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور الزامي است.) داشتن حداقل 

يك كار مشابه الزامي مي باشد.
6ـ هزينه خريد اسناد: مبلغ پنج ميليون ريال كه بايد به شماره حساب جام 65679607/48 بانك 
 ملت به نام شركت مديريت آبرساني خليج فارس واريز و فيش آن هنگام خريد اسناد تحويل گردد.

7ـ آخرين مهلت فروش اسناد: پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1402/03/13
8ـ مهلت تحويل اسناد: پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1402/03/29

9ـ زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 صبج روز سه شنبه مورخ 1402/03/30
10ـ مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 14,725,000,000 ريال مي باشـــد كه بايد به صورت 

ضمانتنامه بانكي معتبر در وجه شركت مديريت آبرساني خيلج فارس ارائه گردد.
11ـ كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اســـناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسند. 
ضمناً ارسال اســـناد و مدارك تكميل شده هيچگونه تعهدي در زمينه انعقاد قرارداد با متقاضيان 

براي شركت مديريت آبرساني خليج فارس ايجاد نمي كند.
12ـ دستگاه نظارت: شركت مديريت آبرساني خليج فارس.

13ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در 
آگهي، واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14ـ رعايت قرار دادن ضمانت نامه در پاكت (الف) سوابق كاري، اسناد مناقصه، دعوتنامه، رونوشت 
برابر اصل شده اساسنامه، آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاي مجاز 
پيشنهاددهنده براي اســـناد مالي و تعهدآور به طوري كه مدت اختيارات دارندگان امضاي مجاز 
خاتمه نيافته باشد. ارائه تصوير كارت ملي دارندگان امضاي مجاز، حداقل رتبه پايه سه صالحيت 
بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آب در رسته توليد، انتقال و توزيع از وزارت نيرو، گواهي امضاء 

محضري تعهدآور و غيره در پاكت (ب) پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت (ج) الزامي است.
15ـ مدت اعتبار پيشنهاد مي بايستي 3 ماه بوده و براي 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

16ـ هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.
17ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

18ـ شماره تماس جهت كسب اطالع بيشتر 07733663061
شركت مديريت آبرساني خليج فارس 

آگهي مناقصه عمومي شماره 1402/03 
(مناقصه عمومي يك مرحله اي) نوبت اول

شــركت مديريت آبرســاني خليج فارس در نظـــر دارد به منظور 
بهره برداري، نگهداشـــت و تعميرات خط انتقـــال به طول 380 كيلومتر و 
تأسيســـات آبرساني فضاي سبز مرتبط از خروجي ايستگاه پمپاژ كاكي تا ورودي مخزن بندر لنگه 
مطابق با مشخصات زير نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصالح اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد 
شـــرايط دعوت به عمل مي آيد با در دست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي براي دريافت اسناد 
مناقصه به دفتر اين شـــركت واقع در بوشهرـ  خيابان شهيد رجائيـ  خيابان فردوسـ  پالك13ـ  

ساختمان خليج فارس مراجعه نمايند:
توضيحات:

1ـ مبلغ تقريبي برآورد: 427,370,421,922 ريال 
2ـ محل تأمين اعتبار: منابع داخلي 

3ـ محل اجرا: استانهاي بوشهر و هرمزگان 
 4ـ مدت اجرا: پنجاه و شش ماه شمسي از تاريخ 1402/05/01 تا پايان سال 1406 هجري شمسي

5ـ رشته و حداقل پايه: حداقل رتبه پايه سه صالحيت بهره  برداري و نگهداري از تأسيسات آب 
در رسته توليد، انتقال و توزيع از وزارت نيرو. (ثبت در سايت دفتر نظارت بر بهره برداري آب معاونت 
راهبري و نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور الزامي است.) داشتن حداقل 

يك كار مشابه الزامي مي باشد.
6ـ هزينه خريد اســناد: مبلغ پنج ميليون ريال كه بايد به شماره حساب جام 65679607/48 
 بانك ملت به نام شـــركت مديريت آبرســـاني خليج فارس واريز و فيش آن هنگام خريد اســـناد

تحويل گردد.
7ـ آخرين مهلت فروش اسناد: پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1402/03/13

8ـ مهلت تحويل اسناد: پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1402/03/29
9ـ زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1402/03/30

10ـ مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 14,548,000,000 ريال مي باشـــد كه بايد به صورت 
ضمانتنامه بانكي معتبر در وجه شركت مديريت آبرساني خيلج فارس ارائه گردد.

11ـ كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اســـناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسند. 
ضمناً ارسال اســـناد و مدارك تكميل شده هيچگونه تعهدي در زمينه انعقاد قرارداد با متقاضيان 

براي شركت مديريت آبرساني خليج فارس ايجاد نمي كند.
12ـ دستگاه نظارت: شركت مديريت آبرساني خليج فارس.

13ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در 
آگهي، واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14ـ رعايت قرار دادن ضمانت نامه در پاكت (الف) سوابق كاري، اسناد مناقصه، دعوتنامه، رونوشت 
برابر اصل شده اساسنامه، آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاي مجاز 
پيشنهاددهنده براي اســـناد مالي و تعهدآور به طوري كه مدت اختيارات دارندگان امضاي مجاز 
خاتمه نيافته باشد. ارائه تصوير كارت ملي دارندگان امضاي مجاز، حداقل رتبه پايه سه صالحيت 
بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آب در رسته توليد، انتقال و توزيع از وزارت نيرو، گواهي امضاء 

محضري تعهدآور و غيره در پاكت (ب) پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت (ج) الزامي است.
15ـ مدت اعتبار پيشنهاد مي بايستي 3 ماه بوده و براي 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

16ـ هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.
17ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

18ـ شماره تماس جهت كسب اطالع بيشتر 07733663061
شركت مديريت آبرساني خليج فارس 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت سرمايه گذارى و توسعه صنايع الستيك (سهامى عام)

ثبت شده به شماره 7216 و شناسه ملى 10460104416
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت ســـرمايه گذارى و توسعه صنايع 
الستيك (ســـهامى عام) دعوت مى شود در جلســـه مجمع عمومى عادى 
ســـاليانه ســـال منتهى به  1401/12/29 كه در تاريخ 1402/3/17 رأس 
ساعت 11 در مركز اصلى شركت واقع در زنجان،كيلومتر 15 اتوبان زنجان – 

تهران، كيلومتر اول جاده طارم تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- اســـتماع گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد سال مالى منتهى به 
.1401/12/29

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونى در خصوص صورتهاى 
مالى سال مالى منتهى به 1401/12/29

3- بررسى و تصويب صورتهاى مالى سال مالى منتهى به 1401/12/29.
4- انتخاب حسابرس مســـتقل و بازرس قانونى براى سال مالى منتهى به 

.1402/12/29
 5- انتخـــاب روزنامـــه كثيراالنتشـــار جهت درج آگهى هاى شـــركت 

در سال 1402.
6- انتخاب اعضاى هيأت مديره.

7- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد.
هيأت مديره 
شركت سرمايه گذارى و توسعه صنايع الستيك (سهامى عام)

آگهى مزايده فروش
شركت سرمايه گذارى توسعه ساختمان سپهر تهران (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 371936 وشناسه ملى 10320215213 در نظر دارد نسبت 
بـــه فروش آهن آالت ضايعاتى و ادوات و اقالم چوبى ضايعاتى مازاد بر نياز خود را 

از طريق مزايده عمومى به فروش  رساند.
متقاضيان مى توانند از تاريخ نشـــر آگهى به مدت پنچ روز جهت بازديد از اقالم 
مورد مزايده به آدرس اســـتان مازندران ،شهر ايزد شهر ،خيابان گلسار 9 پروژه 
هتل گنجه ايزد شـــهر مراجعه و جهت اخذ اسناد مزايده به آدرس: تهران ، بلوار 
آفريقا(جردن) ،بلوار صبا ، پالك 37 طبقه اول واحد امور منابع انسانى و پشتيبانى 
 مراجعه يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 02122018216 داخلى 110 

تماس حاصل فرمايند. 
1-هزينه دستمزد كارشناسى وچاپ آگهى بعهده برنده مزايده است .

2-هزينه خريد اسناد مزايده مبلغ 700،000 ريال مى باشد.
3-سپرده شـــركت در مزايده به ميزان ده درصد قيمت پيشنهادى به صورت چك بانكي 
 تضمين شده در وجه شركت سرمايه گذارى توسعه ساختمان سپهر تهران (سهامى خاص)
4-مزايده گران مى توانند نســـبت به ارســـال و يا تحويل پيشنهادات خود تا پايان وقت 
ادارى چهارشنبه مورخ 1402/03/10 تحويل دبيرخانه شركت سرمايه گذارى 
 توسعه ساختمان سپهر تهران (ســـهامى خاص) تسليم و رسيد دريافت نمايند.
5-جلســـه مزايده رأس ساعت 10صبح سه شنبه مورخ 1402/03/16 در محل 
دفتر شـــركت سرمايه گذارى توسعه ساختمان ســـپهر تهران (سهامى خاص) 

تشكيل خواهد شد.
6-پرداخت مبلغ 100% قيمت پيشنهادى در زمان مشخص شدن برنده مزايده 

دريافت مى گردد.
7-شركت در رد و قبول پيشنهادات مختار مى باشد و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، 
مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاى  مدت مقرر واصل شود، مطلقاً 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8-ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت توليد فرآورده هاي صنايع سيمان مكران 
منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) شماره ثبت 3015 شناسه ملي 14006771723

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شـــركت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده كه ســـاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 در محل قانوني شركت تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانيد.
 دسـتور جلسـه: 1ـ اســـتماع گزارش بازرس قانوني درخصوص پيشـــنهاد افزايش سرمايه  
2ـ بررسي و تصويب افزايش ســـرمايه و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه  3ـ ساير مواردي كه در 

صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
هيئت مديره 
شركت توليد فرآورده هاي صنايع سيمان مكران منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت توليد فرآورده هاي صنايع سيمان مكران منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 3015 وشناسه ملي 14006771723
 بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم شـــركت دعوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي

به طور فوق العاده كه ســـاعت 11 روز سه شـــنبه مورخ 1402/03/16 در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد، 
حضور به هم رسانيد.

دستور جلسه:
1ـ بررسي و تصويب صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به اسفند ماه 1400

2ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل 
3ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.

هيئت مديره شركت توليد فرآورده هاي صنايع سيمان مكران منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 شركت توليد فرآورده هاي صنايع سيمان مكران منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 3015 و شناسه ملي 14006771723
 بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شـــركت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي كه ساعت

10 صبح روز شنبه مورخ 1402/03/20 در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه:

1ـ بررسي و تصويب صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به اسفند ماه 1401
2ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل 

3ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار 
4ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.

هيئت مديره شركت توليد فرآورده هاي صنايع سيمان مكران منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) 

«آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت ايوان هفت اقليم 
(سهامي خاص) به شناسه ملي 14006788188 و شماره ثبت 509883»

بدينوســـيله از كليه ســـهامداران دعوت به عمل مي آيد در جلســـه مجمع عمومي 
فوق العاده شـــركت ايوان هفت اقليم (سهامي خاص) روز شنبه مورخ 1402/03/20 

رأس ساعت 10 صبح تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: افزايش سرمايه شركت

آدرس و محل تشكيل جلسه: تهران، قلهك، كوچه كيانژاد، خيابان شهيد مطهري 
با تشكر هيئت مديرهپالك2 كدپستي 1913733591

آگهي تسليم و اعاده اسناد
برابر سند انتقال اجرايي 44643ـ  1402/02/20 دفتر 75 بانه مقدار 44صدم 
سهم از 864سهم از ششــــدانگ پالك 5 فرعي از 1227ـ  اصلي واقع در بخش 
7 بانه به آقاي انور فرجي انتقال اجرايي شــــده اســــت. لذا باتوجه به موارد فوق 
به دارنده سند ((محمد ســــاكو خطيبي)) اخطار مي گردد ظرف مهلت 10 روز 
از تاريخ انتشــــار آگهي اصل سند مالكيت اوليه را جهت ابطال به اين اداره اعاده، 

عدم ارايه مانع از صدور سند مالكيت به نام متعامل نخواهد بود.
سرپرست ثبت بانهـ  پريزادي


