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شوک «دو ضرب» دختران به وزنهبرداری

فرصت اقتصادی جام جهانی قطر
برای ایران
نشریه فوربس در مطلبی نوشت :جام جهانی
قطر میتواند برای ایران به دلیل همسایگی با این
کشور یک فرصت اقتصادی باشد.
نشریه فوربس نوشت :با وجود باقی ماندن
شش ماه تا برگزاری اولین جام جهانی فوتبال
در خاورمیانه ،فهرست کشورهای حاضر در این
تورنومنت ،تقریبا کامل شده است.
در میان دورهای ابتدایی بازیها ،ایران در
گروه  Bبه مصاف آمریکا و انگلیس میرود.
برای ایران ،این رویداد فقط یک مسابقه ورزشی
نیست بلکه میتواند یک فرصت اقتصادی نیز
باشد.
جام جهانی که بعد از المپیک عنوان بزرگترین
رویداد ورزشی جهان را دارد ،از  ۲۱نوامبر تا
 ۱۸دسامبر در هشت استادیوم در قطر برگزار
میشود که بیشتر آنها تازه ساخته شده و در
اطراف پایتخت دوحه قرار دارند.
انتظار میرود حدود  ۱.۵میلیون نفر در این
کشور کوچک خلیج فارس حضور داشته باشند و
ایران امیدوار است که برخی از این طرفداران یا از
جزایر نزدیک ایران به عنوان پایگاه استفاده کنند
یا زمانی که در منطقه هستند یک سفر جانبی
به ایران در برنامه خود داشته باشد.
رئیسجمهور ایران ،گروهی را برای نظارت بر
همکاریهای بین دستگاههای دولتی تشکیل
داده است که تالش میکنند از این فرصت
حداکثر استفاده را ببرند و گفته است« :ایران
آماده ارائه هر کمکی به قطر است».
رستم قاسمی وزیر راه ایران از ورود صدها هزار
بازدیدکننده به ایران صحبت کرده است .او در
فروردین ماه گفت :اکنون در حال برنامهریزی
هستیم تا زمینه را برای عالقهمندان و گردشگران
خارجی فراهم کنیم تا در اوقات فراغت خود به
ایران سفر کرده و از جاذبههای کشورمان نیز
دیدن کنند .یک کشتی مسافربری از فرانسه
خریداری شده است که آماده حمل  ۱۷۰۰مسافر
در یک زمان بین قطر و ایران است .یکی از
مقامات وزارت گردشگری پیش بینی کرد :بدون
شک ورود گردشگران از قطر با استفاده از این
کشتی افزایش مییابد.
بوشهر یکی از نزدیکترین بنادر ایران ،امکانات
خود را ارتقا داده است .یکی دیگر از مناطقی که
امید به بازدیدکنندگان بیشتر دارد جزیره کیش
است که با هواپیما تنها  ۴۰دقیقه و با قطر یا قایق
 ۶ساعت تا قطر فاصله دارد.
ایران همچنین اعالم کرده است که به
بازدیدکنندگان جام جهانی قطر که قصد سفر به
ایران را داشته باشند ویزای رایگان ارائه میکند.
امیر قطر ،شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به
محمد مخبر ،معاون اول رئیس جمهور ایران
گفته است که دوحه از پیشنهاد تهران برای
همکاری استقبال میکند.
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رسانه بلژیکی از حضور قرضی
بیرانوند در پرسپولیس خبر داد

همه رفتند جز آقای «بازنشسته»!
به گزارش مهر ،درخششی که دو وزنه بردار
جوان ایران طی هفته گذشته در مسابقات قهرمانی
جهان داشتند ،میتوانست این رشته را از این حیث
در سرخط خبرها قرار دهد اما حواشی ایجاد شده
و اقدامی که دو بانوی ملی پوش این رشته برای
«بازنگشتن به ایران و پناهندگی» و «ترک وطن»
انجام دادند ،نگاهها به وزنه برداری ایران را از مدال
آوری جوانانش در یونان به بی سروسامان بودن وزنه
برداری و مدیریتش سوق داده است.
شوک بزرگ تاریخ سازان
در رشتهای مانند وزنه برداری که پیشینه زیادی در
بخش بانوان ندارد ،مدال آوری در مسابقات جهانی
اتفاق تاریخی به حساب میآید که یکتا جمالی بعد
از یک سال موفق به تکرار آن شد .این وزنه بردار
که سال گذشته در مسابقات جهانی  ۲۰۲۱جوانان
صاحب مدال برنز حرکت یک ضرب شده بود هفته
گذشته در همین رقابتها رنگ مدال خود را ارتقا داد
و به مدال نقره دست یافت.
البته از این دست موفقیتها پیش از این هم در
وزنه برداری بانوان ثبت شده بود آنجا که پریسا
جهانفکریان به عنوان اولین بانوی وزنه برداری ایران
صاحب سهمیه المپیک شد اما به خاطر آسیب
دیدگی و البته بیشتر از آن بی تدبیری مسئوالن قید
سفر به توکیو را زد.
این دو ملی پوش موفق اما به فاصله چند روز
بزرگترین شوک ممکن را نه فقط به وزنه برداری بلکه
به ورزش ایران وارد کردند ،اول یکتا جمالی که یکی
دو روز بعد از نایب قهرمانی اش در یونان نیست
شد و بعد هم صراحتا ً خبر از حضورش در آلمان
داد و اینگونه پناهندگی را اعالم کرد .دوم هم پریسا
جهانفکریان با انتشار پستی با عنوان «خداحافظ
ایران من» خداحافظی اش با و وزنه برداری ایران را
اعالم کرد .جهانفکریان در این پست که با «هیس،
دخترها فریاد نمیزنند!» آغاز شده است درد و دلها
و گالیههایی را مطرح و در انتها هم تاکید کرده که
«این حرفها تمام وداع من است با ایران»
راه رفتن از آشفتگیها و بی تدبیریها گذشت
فدراسیون به ظاهر آرام و کم سر و صدای وزنه
برداری در حالی امروز در ورزش کشور انگشت نما
شده است که طی دو سال گذشته به خاطر مطرح
بودن بحث بازنشستگی علی مرادی و شرایط متزلزل
وی روی صندلی ریاست فدراسیون ،با آشفتگی و
نابسامانی داخلی زیادی مواجه شده بود.
درست است که با وجود این شرایط برنامههای
اجرایی و عملیاتی فدراسیون پیش رفت اما اقدام
اینچنینی دو بانوی ملی پوشش حکایت از این دارد
که وضعیت پریشان و مشوش وزنه برداری که از
اتاق مدیریت شروع شده بود به دیگر اتاقها هم
سرایت کرده بود طوریکه نظارت بر تیمهای ملی به
پایین ترین سطح ممکن رسیده است وگرنه چرا باید

از دست دادن دو امید مدالآوری وزنهبرداری ایران در بازیهای آسیایی و المپیک در فدراسیونی که رئیس آن بازنشسته است ،نشان داد این فدراسیون برای
خروج از این وضعیت بحرانی به تدابیر تازه نیاز دارد.

تاریخ محروم
شدن وزنه
برداری و
ورزش ایران
ازنابغههایی
مانندیکتا
جمالی و پریسا
جهانفکریان
را به نام علی
مرادی و دوره
وی ثبت خواهد
کرد
نیمی از یک تیم دو نفره  -از حیث تعداد ورزشکار-
به راحتی در محل برگزاری مسابقات ناپدید شود و
پروسه پناهندگی اش را به راحتی اجرا کند.
تک ستارهها سرپوشی بر مدیریت ناکارآمد وزنه
برداری نیستند
وزنه برداری ایران و ورزشکارانش زمانی پای ثابت
ورزش ایران در مدال آوری آسیایی و جهانی بودند،
حتی دربازیهای آسیایی و المپیک هم این رشته
قوت قلب مدیران کاروان اعزامی ورزش ایران برای
کسب مدال به حساب میآمد اما آنچه مشهود
است امروز این رشته و اهالی اش در ورزش ایران
به روشنی و محکمی گذشته محلی از اعراب ندارند
و اگر موفقیتی به دست میآید کامال ً بی ارتباط با
فدراسیون و مدیریت پ ُرحرف و حدیثش است.
در واقع امروز وزنه برداری دلخوش و مدعی به
تک ستارههایش است درحالیکه نتیجه و خروجی
فدراسیون این رشته نیستند مانند علیرضا یوسفی
که هفته گذشته در مسابقات جهانی جوانان تمام
مدالهای یک ضرب ،دو ضرب و مجموع را از آن
خود کرد و رکورد دنیا را هم یک بار دیگر ارتقا داد،
این وزنه بردار و رکوردشکنی و تاریخسازیاش اما هیچ
ارتباطی با فدراسیونها و اردوهای برنامه ریزی شده
آن ندارد .در واقع یوسفی که سرِ علی مرادی را در
یونان باال نگه داشت محصول و خروجی فدراسیون

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره 140160319078000310مورخــه1401/01/21
هيــات دوم موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت
ملــك منطقــه دو كرمــان تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي
حســن احمــدي گوكــي فرزنــد علــي بشــماره شناســنامه  250صــادره
ازگلبــاف درششــدانگ يــك بــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه
مســاحت  148/20مترمربــع پــالك 6176فرعــي از 3982اصلــي مفــروز و
مجــزي شــده از پــالك  5فرعــي از  3982اصلــي واقــع دربخش2كرمــان
آدرس كرمــان خيابــان دســتغيب كوچــه 32متــری جديــد االحــداث
خريــداري از مالــك رســمي خانــم نرجــس شــيخ االســالمی محــرز
گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ
تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشــار نوبت اول 1401/02/10 :
تاريخ انتشــار نوبت دوم 1401/02/25:

محمودمهدی زاده
ریيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2كرمان 5749
شناسه آگهی1307565 :
آگهی فقدان سند مالكيت

ســند مالكيــت شــش دانــگ يــك بــاب خانــه احداثــی بــه شــماره قطعــه 434تفكيكــی و مســاحت
320مترمربــع تحــت پــالك 2311فرعــی از 313فرعــی از  -36اصلــی بخــش 5قزويــن ذيــل شــماره
ثبــت 10194صفحــه 86دفتــر جلــد 40و شــماره چاپــی 728649بــه نــام آقــای امانالــه ميــرزا كشــاورز
صــادر و تســليم گرديــده اســت و بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  70660مــورخ  1371/06/30دفتــر3
قزويــن بــه آقــای فتحالــه كشــاورز واگــذار گرديــده اســت كــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ را بــه
موجــب ســند رســمی شــماره  70920مــورخ  1371/07/19دفتــر 3قزويــن بــه آقــای مصطفــی كشــاورز
منتقــل گرديــده اســت كــه بــرای ايشــان (آقــای مصطفــی كشــاورز) ذيــل شــماره ثبــت 13213صفحــه200
دفتــر جلــد 51و شــماره چاپــی 017057ســند صــادر گرديــده اســت .حــال مالــك فــوق طــی درخواســت
بــهوارده  6801653مــورخ  1401/01/28مدعــی شــده كــه ســند مذكــور بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود
گرديــده و تقاضــای صــدور ســند مالكيــت المثنــی خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 120آئيــن
نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم مــی گــردد تــا هــر كــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــك مذكــور
حقــی داشــت و يــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و يــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاريــخ انتشــار
ايــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ايــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكيــت
و ســند و ســند معاملــه تســليم نمايــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ايــن اداره نرســد و يــا
در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالكيــت را طبــق مقــررات
صــادر و بــه متقاضــی تســليم خواهــد كــرد .ايــن آگهــی در يــك نوبــت بــه شــرح فــوق منتشــر خواهــد شــد.

علی شهسواری -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2قزوین 6039

آگهي فقدان

خانــم محتــرم زارع مســلمان رنجبــر عربانــی ضمــن تســليم دو بــرگ استشــهاديه تصديــق شــده اعــالم نموده اســت
كــه ششــدانگ يــك قطعــه زميــن بــه مســاحت  90مترمربــع قطعــه  8تفكيكــی تحــت پــالك ثبتــی 163/13022
مفــرور از پــالك  1831فرعــی از  163اصلــی ذيــل صفحــه  554ودفتــر  1022بــه شــماره ثبــت  182922بــه نــام
مالــك ســيد علــی ســرجوقيان ثبــت و ســند بــه شــماره چاپــی 72357صــادر گرديــد و ســپس تمامــی مــورد ثبــت
مــع الواســطه برابــر ســند  66924مــورخ  1369/12/01دفترخانــه  16كــرج بــه خانــم محتــرم زارع مســلمان رنجبــر
عربانــی و ابوالقاســم عزيــززاده عربانــی ( بالســويه) منتقــل شــد و ســپس نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ
ســهم ابوالقاســم عزيــززاده عريانــی ســند جداگانــه ذيــل ثبــت و صفحــه  245و دفتــر  1676ثبــت و ســند صــادر شــد
وســند اوليــه نســبت بــه ســه دانــگ در ســهم خانــم محتــرم زارع مســلمان رنجبــر عربانــی معتبــر گرديــد
ســپس ملــك برابــر صورتــه مجلــس تفكيكــی بــه شــماره  70180مــورخ  1379 /08/21بــه  4قطعــه تفكيــك شــده
اســت و نســبت بــه قطعــه يــك تفكيكــی از طريــق انتقــال اجرائــی و حكــم دادگاه تحــت پــالك ثبتــی 163/97220
ســند صــادر گرديــد.
حــال مالــك خانــم محتــرم زارع مســلمان رنجبــر عربانــی اعــالم نمــوده ســند اوليــه بعلــت ســهل انــگاری مفقــود
گرديــده و تقاضــای صــدور ســند مالكيــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره يــك اصالحــی و ماده
 120آئيــن نامــه قانــون ثبــت در يــك نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه كســی مدعــی وجــود ســند مالكيــت نــزد
خــود و يــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــك مذكــور مــی باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن اگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت بــه ايــن اداره تســليم نمايــد .بديهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر
اعتراضــی واصــل نشــود و يــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالكيــت المثنــی برابــر مقــررات بــه
متقاضــی تســليم خواهــد شــد.
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شماره 3146 :

مفقودی

كارت ماشــين خــودرو ســواری پرايــد تيــپ 131 SEمــدل  1396بــه رنــگ ســفيد -روغنــی دارای شــماره پــالك
 259-87ص  69و شــماره موتــور  M135826144و شــماره شاســی  NAS411100H1278456مفقــود گرديــده
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اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

وی نیست.
بازنشسته ای که یک تنه فاجعه رقم زد
تاریخ محروم شدن وزنه برداری و ورزش ایران از
نابغههایی مانند یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان
را به نام علی مرادی و دوره وی ثبت خواهد کرد،
بازنشسته ای که با وجود پایان دوره حضورش
همچنان توسط برخی افراد اصرار بر ماندن دارد.
علی مرادی در حالی در آخرین مجمع انتخاباتی
فدراسیون وزنه برداری رأی الزم برای ریاست دوباره
در این فدراسیون را با حرف و حدیثهای زیاد گرفت
که سال گذشته باالخره دادگاه آن انتخابات را باطل
اعالم و تاکید کرد که ریاست وی وجاهت قانونی
ندارد .چند روز پیش از آنهم بازنشستگی علی مرادی
توسط وزارت ورزش اعالم شده بود .مجموع این
عوامل دست به دست هم داد تا علی مرادی بار رفتن
از فدراسیون ببندد اما فقط برای چند هفته چون وی
از اواخر بهمن ماه سال گذشته دوباره به فدراسیون
بازگشت و زمام امور را به دست گرفت.
مرادی همواره بر خدمت به خانواده وزنه برداری
تاکید داشته و خود را مشتاق آن نشان میداد اما
حداقل در یونان نشان داده توانایی و درایت الزم
دومیک تیم دو نفره هم را ندارد و گرنه
مدیریت
براینوبت
نیمی از تیم اعزامی به راحتی پناهنده نمیشد.
برای حضور تنها دو ملی پوش در مسابقات

قهرمانی جهان و عالوه بر علی مرادی ،چهار  -پنج
نفر دیگر هم به یونان سفر کرده بودند اما به نظر
میرسد حواس آقایان به اندازهای که به ویزای
شینگن و استفاده از مزایای آن بوده ،متوجه به
قهرمانان شأن نبوده است.
وزارت ورزش دست از حاتم بخشی بردارد
امروز علی مرادی در حالی همچنان متصدی
فدراسیون وزنهبرداری است که سال گذشته به خاطر
اعالم بازنشستگی وی و ابطال انتخابات سال ،۹۸
همه منتظر معرفی سرپرست جدید برای فدراسیون
و آغاز به کار وزارت ورزش برای روند انتخاباتی آن
بودند که ناگهان ورق برگشت!
بازگشت علی مرادی به فدراسیون نشان میداد
که مشکالت حداقل به صورت ظاهری برای ادامه
ریاست وی حل شده است اما امروز دو اتفاق ناگوار
متوالی که در وزنه برداری رقم خورد ،حکایت از آن
دارد که مشکالت مدیریتی این رشته به قوت خود
باقی است.
پس به جاست وزارت ورزش که به نظر میرسد با
حاتم بخشی مسیر را برای ادامه ریاست معیوب وزنه
برداری مهیا کرد حاال که این رشته دو نابغه خود را
از دست داده است وارد گود شود و حداقل مدیریت
آن را بازخواست کند وگرنه فاجعههای بزرگتری هم
میتواند رقم بخورد.

یک رسانه بلژیکی خبر داد که علیرضا بیرانوند
قصد دارد از تابستان آینده به صورت قرضی در
پرسپولیس بازی کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت
 ،voetbalnieuwsعلیرضا بیرانوند که با
قراردادی به صورت قرضی از آنتورپ بلژیک
راهی بواویشتای پرتغال شده بود ،با پایان مدت
قراردادش با باشگاه پرتغالی به تیم بلژیکی
پیوست .این دروازهبان در آنتورپ حضور دارد
و به دلیل حضور در جام جهانی همراه ایران،
سران تیم بلژیکی به دنبال تمدید قرارداد او
هستند تا بتوانند از این راه درآمدزایی کنند.
این دروازه بان تا اواسط سال  ۲۰۲۳با آنتورپ
قرارداد دارد .گفته میشود که پرسپولیس ایران
عالقهمند است که او را به خدمت بگیرد و این
دروازهبان نیز مایل است که تابستان آینده کار
خود را به صورت قرضی در آنجا آغاز کند .او
مشتاق است که به آنجا برود ،حتی اگر دو تا سه
باشگاه اروپایی نسبت به جذب او تمایل نشان
دهند.

اتحادیه جهانی دوچرخهسواری
همچنان بدبین به فدراسیون ایران؟
اتحادیه جهانی دوچرخهسواری بار دیگر از
فدراسیون ایران خواستار تضمین شدکه در
جهت مبارزه با دوپینگ حرکت میکند.
رسول هاشم کندی در گفتگو با ایسنا دربارهی
آخرین وضعیت تایید اساسنامه فدراسیون
دوچرخه سواری ایران از سوی اتحادیه جهانی
بیان کرد :ما هر هفته با اتحادیه جهانی مکاتبه
داریم و هفته گذشته هم نامه ای از سوی اتحادیه
جهانی آمد که بازهم بر روی مسائل مبارزه با
دوپینگ و عدم استفاده از افرادی که محروم
هستند ،تاکید داشتند و خواستار ضمانت
شدند .اتحادیه جهانی میخواهد مطمئن شود
که فدراسیون ایران در جهت مبارزه با دوپینگ و
حمایت از ورزشکاران پاک قدم برمیدارد.
او ادامه داد :ما نیز تصمیم گرفتیم پاسخ نامه
را با مستندات بدهیم و تا دوشنبه نامه را ارسال
میکنیم .ما به دنبال این هستیم که به اتحادیه
جهانی ثابت کنیم فدراسیون ایران در جهت
مبارزه با دوپینگ فعالیت می کند و هر چه بود
را به صورت مستند آماده کردهایم تا بتوانیم
تاییدیه اساسنامه را بگیریم و سپس انتخابات را
برگزار کنیم.
هاشم کندی در مورد تعیین تعداد نفرات
اعزامی به بازیهای کشورهای اسالمی گفت :با
کادرسرپرستی کاروان جلسه داشتم و قرار شد
که در جلسه ستاد عالی بازیها تعداد نفرات
نهایی شود.

آگهی مناقصه عمومی
(یک مرحله ای)
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ؛ورزشــی شــهرداری رشــت ازرديــف کداعتبــاري پيــش بينــي شــده در بودجــه مصــوب
ســال 1401در نظــر دارد مناقصــه عمومــی يــک مرحلــه ای واگــذاری انجــام امــور خدماتــی (توســط نيــروی انســانی)
مــورد تشــخيص کارفرمــا در مجموعــه کوشــيار گيالنــی و زمينهــای ورزشــی (تحــت نظــارت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی
ورزشــی) بــه بخــش خصوصــی را از طريــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت برگــزار نمايــد کليــه مراحــل برگــزاری
مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايی پاکــت هــا از طريــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونيکــی دولــت بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IR:انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران
واجــد شــرايط دارای تاييديــه از اداره کل تعــاون کار رفــاه اجتماعــی در صــورت عــدم عضويــت قبلــی ,مراحــل ثبــت نــام
در ســايت مذکــور و دريافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاريــخ انتشــار
مناقصــه در ســامانه تاريــخ 1400/09/06مــی باشــد .
مهلت دريافت اسنادمناقصه از سايت  1401/02/25لغايت  1401/02/29از ساعت  7/30صبح الی 14/30
مهلت ارسال پيشنهاد  1401/02/31:لغايت  1401/03/11تا ساعت 14/30
تاريــخ بازگشــايی:راس ســاعت  10صبــح روز پنــج شــنبه مــورخ  1401/03/12در دفتــر کار رياســت ســازمان فرهنگــی،
اجتماعــی و ورزشــی بــه نشــانی رشــت،ابتدای خيابان ســعدی ،روبــروی مجتمع خاتــم االنبيــا(ص) ســازمان فرهنگی،اجتماعی
و ورزشــی شــهرداری رشــت قرائــت مــی شــود .حضــور شــرکت کننــدگان در جلســه مزبــور بالمانــع اســت
* پيشــنهاد دهنــدگان مــی بايســت مبلــغ  2/906/278/523ريــال را بــه بعنــوان ســپرده شــرکت درمناقصــه بصــورت
ضمانتنامــه بانکــی (کــه از تاريــخ تحويــل پــاکات بــه دبيرخانــه ســازمان ســه مــاه اعتبــار داشــته باشــد)يا بــه صــورت وجــه
نقــد بــه حســاب شــماره  64021122122535بــه نــام حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده خزانــه داری شــهرداری بانــک مهــر
شــعبه طالقانــی واريــز وضمــن بارگــذاری در ســامانه ســتاد در پاکــت الــف قــرارداده و در موعــد مقــرر بــه دبيرخانــه ســازمان
بــه نشــانی فــوق الذکــر تحويــل نماينــد ،الزم بــه ذکــر اســت کــه ارائــه پــول يــا چکهــای مســافرتی ويــا چــک تضميــن
بعنــوان ســپرده قابــل قبــول نميباشــد.
*مدت قرارداد به مدت  12ماه
* هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
*سازمان در رد يک يا تمام پيشنهادها مختار است .
* ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
* بديهی است شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط سازمان می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس :رشــت ،ابتــدای خيابــان ســعدی روبــروی مجتمــع خاتــم االنبيا(ص)،ســازمان فرهنگی،اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری
رشــت تلفــن 01333264303:
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علی خانواده محجوب  -رئیس سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای قادر عزیزی فرزند عزیزخان به شماره شناسنامه 2902صادره
ازدهدشت با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی
شماره 54یاسوج ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت
ششدانگ يك باب خانه طبق سند به مساحت  200.39مترمربع به پالک
 322.1179به شماره چاپی  796348سری ب سال97دفتر الکترونیک
 139820320001000714تاریخ ثبت 1398/2/10:به ثبت رسیده و سند مالکیت
آن بعلت جابه جایی مفقود گردیده است .لذا مراتب طبق اصالحيه تبصره
يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك نوبت آگهي
ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت فوق الذكر نزد
خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به اين اداره تسليم نمايد.
وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل نشودو يا در صورت
اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت پالك
مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

آگهی برگزاری مجامع فوق العاده وعادی

(نوبت اول)

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی  ،پشتیبانی
( امور رستوران و بوفه ) شهر تهران

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی مذکور دعوت بعمل می آید
جهت شرکت در مجامع یادشده که از ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ
1401/03/29
در مکان خیابان ولیعصر،نرسیده به سه راه فاطمی ،خیابان میرهادی،
پ10طبقه4واحد15
برگزار میگردد حضور فرمایند
الف  -دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
--1طرح واصالح ماده  7اساسنامه (حق عضویت ورودیه وسالیانه)
ب-دستور جلسه مجمع عمومی عادی
-1کزارش عملکرد یکسال گذشته توسط رئیس هئیت مدیره انجمن
-2گزارش مالی توسط خزانه دار انجمن
-3گزارش بازرس انجمن
-4تاییدیا عدم تایید امور مالی انجمن
با تشکر  -هیات مدیره انجمن صنفی

