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◾

خبر
روز

◾هنرمندان همواره دنبال گفتوگو بودهاند
محمدمهدی عسگرپور ،رئیس هیئت مدیره خانه سینما
در مصاحب ه با ایسنا درباره پیگیریهای خانه سینما برای
رفعمشکالتیکهبرایبرخیهنرمندانوسینماگرانکشور
در ناآرامیهای اخیر جامعه رخ داده ،تأکید کرد :من شهادت
میدهم هنرمندان کشور با عشق به میهن خود ،همواره
به دنبال گفتوگو بودهاند؛ حتی در بدترین شرایط هم که
کسی حاضر به گفتوگو نبود ما حاضر به گفتوگو بودیم.

سال سی و پنجم

◾

◾ نخستین اجرای کمال تبریزی در تاک شوی«طناز»
«طـنــاز» عنوان رئالیتی تــاکشــوی جدیدی اســت که با
میزبانی کمال تبریزی نویسنده و کارگردان در نخستین
تجربه او در کسوت مجری ،گفتوگوهایی متفاوت و عمیق
راباجمعیازچهرههایمطرحسینماوتلویزیونرقممیزند.
اینبرنامهدرگامنخستخودبانگاهیجدیودرعینحال
سرگرمکننده به مقوله طنز ،تصویربرداری شده است و با
هدف پخش از یکی از پلتفرمهای موجود تولید میشود.

فیلمی از زندگی نویسنده مرموز

پی
شنهادامروز

◾

روستا به روستا
با کولهباری از رؤیا

◾

◾روستاهای بدون کتابخانه در اولویت هستند
مینایی در کنار کتابرسانی به بچهها ،برنامههای
دیگری مانند معرفی کتاب ،شعرخوانی و ساخت

فرانسیس اوکانر در اینباره گفته است« :در باور من
«بلندیهای بادگیر» را نویسندهای که تجربه عاشقانهای
در زندگی نداشته ،نمیتوانسته بنویسد» .اِما مکی در نقش
امیلی ،فیون وایتهد ،الیور جکسون کوهن و آدریان دانبار
بازیگران این فیلم هستند.

◾

متأسفانه دسترسی به کتابخانههای سیار بسیار محدود است و درنهایت
یکی دوبار در ماه میتوانیم به هر روســتایی ســر بزنیم .اما اگر بتوانیم
شرایطی فراهم کنیم که بچهها به مراکز شهری هم بیایند و از کتابخانهها
استفاده کنند بسیار خوب است.

کاردستی هم دارد و در مناسبتهای ویژه مانند
هفته کتاب یا دهه فجر هم ویژهبرنامههای خاصی
برایشان تدارک میبیند .به گفته او ،بنابر آنچه در
اساسنامه کانون قید شده هدف کتابخانه سیار
پوشش مناطق محروم است و پوشش روستاهایی
که کتابخانه دارند در اولویتهای بعدی است.
وی به تجربهاش از مواجهه بچهها با کتابخانه سیار

◾استقبال از کتاب زندگینامه راوی «حوض خون»
کتاب «نعمت جان» نوشته صغری ب ُسطاک امدادگر و
پرستار هشت سال دفاع مقدس ،در مراسمی رونمایی
شــد .صغری ب ُسطاک که یکی از راوی ــان کتاب «حوض
خون» است در این اثر زندگینامه خودش را از زمان پیش و
پس از انقالب روایت کرده است .به گفته او تاکنون حدود
 ۹هزار جلد از کتاب نعمت جان به چاپ و فروش رسیده و با
استقبال خوبی روبهرو شده است.

ارتباط بگیرد و بتواند آنها را جذب و حفظ کند .حتی
گاهی اوقــات روابطمان از ایــن سطح فراتر مـیرود
و آنهــا به قــدری به ما مربیان اعتماد میکنند که
مسائلشان را هم با ما در میان میگذارند.

روایت تالش یک مربی سیار برای ترویج کتابخوانی میان کودکان

گزيده

◾

◾جشنواره فیلمهای ورزشی در تلویزیون
فیلمهای سینمایی هفت روز در اتوپیا به کارگردانی مک
راسل امروز ساعت ۰۱:۴۰و سوارکار به کارگردانی کریستین
دوگِی،فرداهمینساعتازشبکهدوسیماپخشمیشود.
همچنین فیلم سینمایی فوتبال شائولین به کارگردانی
استفان چاو ،امروز ساعت ۲۲:۴۵و فیلم سینمایی به رنگ
نارنجی به کارگردانی جورام لورسن فردا همین ساعت از
شبکه امید پخش خواهد شد.

بهعنوان نخستین تجربه کارگردانی خود فیلمی از او را به
معرض نمایش گذاشته است .به گفته منتقدان امیلی از این
نظر که دقیق ًا مطابق زندگی امیلی نیست ،فیلمی تاریخی
بهحساب نمیآید چون در دل آن ،ماجرای عاشقانهای
غیرواقعی برای خانم نویسنده نقل شده است ،اما

اگر به فیلمهای بیوگرافی یا زندگینامهای عالقهمند
هستید میتوانید «امیلی» را ببینید .امیلی برونته ،یکی
از مشهورترین و مرموزترین نویسندگان تاریخ ادبیات
جهان است که فرانسیس اوکانر ،بازیگر استرالیایی

صبا کریمی توسعه زندگی
شهری و سیطره فناوری به طرز
عجیبی حرکت زمان را پرشتاب
کرده ،اما این وضعیت برای همه
یکسان نیست؛ بــه بچههای
ق ــد و نــی ـمقــدی فــکــر کــنــیــد که
در روستاهای کمبرخوردار و دور از انــواع و اقسام
بازیهای کامپیوتری وسرگرمیهای پــرزرق و برق
باید خودشان را سرگرم کنند .اما در همین کوچه
پسکوچهها بسیاری از آنها با یک نفر قراری دارند؛
صدای ماشینش که از دور میآید شور و هیجان هم
سرتاپای بچهها را فرا میگیرد .کتابخانه سیار همان
قراری است که ماهی یکی دو بار به روستاها میآید
تا با کولهباری از رؤیا و داستانهای جذاب و رنگی
بچهها را در یک چشم بههم زدن به دور دنیا ببرد.
کتابخانه سیار ایــده کــانــون پ ــرورش فکری کودکان
و نوجوانان بــود .در ســال  ۱۳۴۵نخستین کتابخانه
سیار در اتوبوس قدیمی شرکت واحــد اتوبوسرانی
قفسهبندی شد و کتابهای غیردرسی را در اختیار
 ۱۵هزار کودک دبستانی و دبیرستانی گذاشت .حاال
سالها از آن روز گذشته و این کتابخانههای سیار که
تعدادشان چند برابر شده با انگیزهای بیشتر از گذشته
به سراغ روستاهای دورافتاده و کمبرخوردار میروند.
«فــرهــاد مینایی» نــزدیــک بــه  28ســال اســت به
عنوان مربی سیار روستایی در استان همدان برای
بچهها کتاب میبرد .او در تمام سالهای فعالیتش
در روستاها رفتوآمد داشته و با عشق و عالقه
بین بچههای روستایی در حــال ترویج فرهنگ
کتابخوانی است.

شماره ۹۹۶۰

اشاره میکند و از استقبال و عالقه آنها میگوید و
ادامه میدهد :رابطه بچهها با مربی سیارروستایی
همبسیارجالباست؛باتوجهبهاینکهنظامآموزشی
اجباری است و آزمون و امتحان دارد و ممکن است
دلخواه بچهها نباشد اما چون کتابخانه این موارد
را ندارد بچهها خیلی سریع با ما مأنوس میشوند.
البتهاینبهخالقیتمربیهمبستگیداردکهچطور

◾برای خانوادههای بچهها هم کتاب میبریم
مینایی درباره عالقه بچهها به کتاب اشاره میکند
و یـ ــادآور م ـیشــود :مــا بــه بچهها کــتــاب معرفی
میکنیم ،گاهی هم خودشان پیشنهاد میدهند
و درخــواســت کتاب دارن ــد .چند ســال پیش به
بچهها پیشنهاد دادم به خانوادههایشان بگویند
اگر کتاب میخواهند برایشان بیاورم؛ در برخی از
روستاها از این طرح استقبال خوبی شد و بچهها
برای من مینوشتند که مادر ،برادر و خواهرشان چه
کتابی میخواهند .من هم برایشان تهیه میکردم
و اگــر هم در دسترس نبود از کتابخانه عمومی
شهر میگرفتم .به نظرم با این کار سیر مطالعاتی
خوبی در روستاها به وجود آمد و اگر کسی این کار
را برایشان انجام دهد این ظرفیت در آنها وجود
دارد که به کتاب مشتاقتر شوند.
اما این مربی سیارروستایی خالقیتهای دیگری
هم دارد .او راهکارهایی را برای خودش ابداع کرده
که بچهها را نسبت به کتابها کنجکاو کند .مینایی
در این باره میگوید :بچهها همیشه دوست دارند
داستان بخوانند و کتابهای علمی یا شعر را به
سختی میپذیرند ،اما من همان کتاب را به شکل
دیــگــری معرفی میکنم و خ ــودم بــرایــشــان شعر
میخوانم و بعد سراغ کتابش را میگیرند .درباره
کتابهای علمی هم همینطور است .خاطرم است
یک بار چند سنگ در اشکال مختلف برایشان بردم
و درباره آنها با یکدیگر حرف زدیم و در آخر به آنها
گ دارم.
گفتم داخل کیسهام کتابی هم درباره سن 
صحنهجالبیبودهمهباالوپایینمیپریدندوکتاب

را میخواستند .من از این کارها در طول سالهای
فعالیتم زیاد انجام دادم و تا جایی که ممکن بوده
تالش کردم بچهها را به سمت مطالعه سوق دهم.

◾

◾برخی مدارس چشمانداز فرهنگی ندارند

ایــن مربی تأثیرات کتابخانه سیار در کتابخوان
شدن بچهها را چشمگیر میداند اما از برخورد
اولیای برخی مــدارس انتقاد میکند و میگوید:
متأسفانه مدارسی هم هستند که اولیای آموزشی
تعدادی از آنها نگاه فرهنگی ندارند .گاهی پیش
میآید برخی معلمان به من میگویند این بچه
کالس پنجم است اما اسم خودش را بلد نیست
بنویسد شما میخواهی به او کتاب بدهی؟! از
اولیای مدارس میخواهم یکی دوماه به من فرصت
بدهند و اگر بچهها کتاب نخواندند دیگر به آنها
کتاب ندهم .جالب است که پس از دو سه ماه این
کتاب خواندن چنان تأثیری روی بچهها میگذارد
که حتی معلمان هم متوجه میشوند.

◾

◾فرهنگ را تکثیر کنیم
وی با اشــاره به نقش کتابخانههای سیار در پویایی
فرهنگی بر اهمیت آن تأکید میکند و معتقد است
بایدازبچههاحمایتکرد.میناییمیگوید:متأسفانه
دسترسی به کتابخانههای سیار بسیار محدود است
و درنهایت یکی دوبار در ماه میتوانیم به هر روستایی
سر بزنیم .اما اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که
بچهها به مراکز شهری هم بیایند و از کتابخانهها
استفادهکنندبسیارخوباست.همهاینهابستگی
دارد که چقدر به آنهــا بها بدهیم .من همیشه به
مربیان و اولـیــای مــدارس میگویم انتظار نداشته
باشید همه کتابخوان باشند حتی اگر یک یا دو نفر
هم کتابخوان شوند بیشک در خانوادههای دیگر هم
تأثیرگذار خواهد بود و این فرهنگ تکثیر میشود.

کلر ژوبرت
از شهید سلیمانی
نوشت

کتاب کودک «قهرمان
به شکل خودم»
به نویسندگی و
تصویرگری
کلر ژوبرت ،توسط
انتشارات راه یار چاپ
و روانه بازار شد .به
گزارش تسنیم ،این
کتاب داستانی کودکانه
درباره قهرمان ملیمان،
سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی است
که در 24صفحه رنگی،
شمارگان هزار نسخه
و قیمت 40هزار تومان
منتشر شده است.
عالقهمندان عالوه
بر کتابفروشیها
میتوانند از طریق
سایت و صفحات
مجازی ناشر به نشانی
 raheyarpub.irبرای
تهیه کتاب اقدام کنند.
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فرهنگ
و هنر

صفحه 7
آگهیمفقودی

,40111431ح

آگهیمفقودی

,40111426ح

آگهیمفقودی

,40111436ح

آگهیمفقودی

,40111429ف

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

,40111437ف

آگهیمفقودی

,40111421ح

40111462

آگهیمفقودی

,40111422ح

آگهیمفقودی

40111425

آگهیمفقودی

,40111349ف

آگهیمفقودی

/40111465ف

آگهیمفقودی

40111424

40109784

 1401/9/16می باشد.

.5بدیهي است بعد از ساعت مذکور هیچ
پیشنهادي پذیرفته نخواهد شد.

.6زمان وتاریخ بازگشائي اسناد مزایده  :تاریخ
 1401/9/17ساعت 14در محل شهرداري شاندیز

.7هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مزایده

مي باشد.

.8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در

اسناد مزایده درج شده است .

.9آدرس شاندیز صدررضوی  1شهرداری شاندیز

دانش����جو ی رش����ته مهندس����ی ایمن����ی و ب����ازرس فنی از
مجتم����ع آموزش عالی فنی مهندس����ی اس����فراین مفقود
و فاقد اعتبار است.

آق���ای ح���دود کاوری فرزند قلی مجه���ول المکان
همس���ر ش���ما براب���ر دادنام���ه ش���ماره
 ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۰۹۰۳۰۰۱شعبه اول دادگاه خانواده
شهرس���تان ایالم تقاضای ثبت طالق نموده است
ل���ذا الزم اس���ت ظ���رف مدت ی���ک هفت���ه پس از
انتش���ار آگهی در این دفترخان���ه به آدرس :ایالم-
هانی���وان -خیابان بالل حبش���ی حاضر ش���وید در
غی���ر اینص���ورت طب���ق مق���ررات به ثب���ت خواهد
ش���د و اعت���راض بع���دی مس���موع نخواهد ش���د.
جمال چراغی
سردفتر رسمی ازدواج  ۷۷و طالق  ۸ایالم

40111287

40111456

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت به
عمل میآید تا در مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم
که در ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ 1401/9/13
در محل قرچک -شهرک طالئیه -خیابان  16متری
اول -کانون تربیتی مالئک برگزار میگردد حضور بهم
رسانند.
دستورجلسه-1:تصمیمگیریدرخصوصتمدید
مدت یا انحالل تعاونی
 -2در صورت تمدید مدت طرح و تصویب
اساسنامه جدید
اگر حضور عضوی در مجمع عمومی میسر
نباشد ،میتواند وکالت ًا حق اعمال رأی را به غیر
دهد و هر یک از اعضا تعاونی میتواند نماینده
تاماالختیاری از (میان اعضا یا خارج آنان) برای
حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید.
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و

هر شخص سه غیر عضو تنها یک رأی خواهد
بود .تأیید نمایندگی و احراز هویت با یک نفر
نماینده اداره تعاون میباشد .لذا متقاضیان
اعطای نمایندگی باید حداکثر  48ساعت قبل
از برگزاری مجمع به همراه نماینده خود و با در
دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی
و کارت شناسایی معتبر در محل اداره تعاون
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین ،عضویت
متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی
مربوطه توسط مقام مذکور تأیید و برگه ورود در
مجمع برای نماینده صادر گردد.
در ضمن یادآوری میشود این مجمع با حضور
نصف ( 1 +از اعضا رسمیت می یابد و تصمیماتی
که در آن اتخاذ میشود برای کلیه اعضا اعم
ازحاضر و غایب) نافذ و معتبر خواهد بود.
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک

آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری شاندیز( نوبت دوم)

40111251

 05131422تماس حاصل فرمائید.

آگهیمفقودی

زمان مقرر به شهرداری تحویل نمایند.

.4مهلت تحویل اسناد تا ساعت  14:30مورخ

امورقراردادها می باشد.

,40111438ح

شرکت کنندگان می بایست پاکات خود را تا

.10جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن:

فرزن����د احم����د ب����ه ش����ماره دانش����جویی 9813042104

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شهدای
ادارات ورامین به شماره ثبت  2072و شناسه ملی 10100176373

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز( نوبت دوم)
شهرداري شاندیز در نظر دارد نسبت به اجاره
یک باب غرفه واقع در دهکده گل ایرانیان ،اجاره
زمین روبروی معاینه فنی  ،اجاره طبقه فوقانی
مغازه واقع در خیابان امام خمینی و اجاره پاتوق
محله و اجاره یک باب مغازه واقع در میدان امام
خمینی(ره)شاندیز اقدام نماید.
شرایط مزایده :
.1متقاضی می بایست مبلغ سپرده شرکت در
مزایده هر مزایده را طبق اسناد دریافتی به
شماره حساب  0204880582008بانک ملي بنام
سپرده شهرداري شاندیز اقدام و در پاکت الف
مزایده تحویل نماید.
.2در صورت امتناع برنده مزایده از عقد قرارداد
مبلغ سپرده مزایده به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
.3مهلت خرید اسناد از تاریخ  1401/8/29تا
تاریخ  1401/9/5ساعت 14:30می باشد.

آگهیابالغ

 /ایرانشهر/

سند کمپانی خودروی سمند مدل  89رنگ سفید
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی  298ه  92ایران 12
ش���ماره موت���ور  12488319190و ش���ماره شاس���ی
 NAAC51CA7AF011339ب���ه مالکی���ت هم���ا
بادامس���تانی طرقب���ه مفق���ود گردی���ده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

کارت دانش����جویی اینجان����ب امی����ن گل ب����اف نصرآب����ادی

,40111428ح

مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد

برگ س���بز یک دس���تگاه خودرو کامیونت -ون زامیاد
تی���پ  Z24NIBMم���دل  1400رن���گ آب���ی روغن���ی
ش���ماره موت���ور  M24847267Mش���ماره شاس���ی
انتظام���ی
ش���ماره
NAZPL140BM0599939
97ای���ران387س 17بن���ام رس���ول زمان���ی ک���د مل���ی
 4282048891مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40111416

مقط���ع کاردان���ی از دانش���گاه پیام نور ایرانش���هر

آگهیمفقودی

دانش���جویی  400830384رشته جامعه شناسی

40111463

کارت دانش���جویی اینجانب امیر بامری به شماره

آگهیمفقودی

برگ سبز خودروی پراید مدل  84رنگ مشکی به
شماره انتظامی  133ه  81ایران  42شماره موتور
 01216536و ش���ماره شاسی S1412284575972
به مالکیت عباسعلی چرخ انداز مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات اینجانب
مریم آدمیان فرزند مهدی با شماره شناسنامه
 11570ش���ماره مل���ی  0946884498ص���ادره از
مش���هد در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته طراحی
صنعتی صادره از دانش���گاه آزاد اسامی واحد
مش���هد مفق���ود گردیده اس���ت و فاق���د اعتبار
میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی :استان
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،امامیه 42
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد
اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

40111455

مفقود و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

برگ سبز و سند فاکتور فروش خودرو سواری – سواری
پ����ژو  405GLX-XU7م����دل  1397ب����ه رنگ خاکس����تری
–متالی����ک به ش����ماره موتور  124K1212827به ش����ماره
شاس����ی NAAM01CEXJK375746ب����ه ش����ماره پاک
824م-19ایران 95بنام مریم فاح پور مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر /

آگهیمفقودی

شاسی000537بنام غامحسین حاجی زاده

فاقد اعتبار میباشد.

40111453

 58973تهران 21و ش موتور 2495125و ش

 1398،04،27واقع در شهر گلبهار مفقود و

آگهیمفقودی

هیئتمدیره

برگ سبز وانت تویوتا هایلوکس ب ش پاک

ک���د نوس���ازی  1-31-6-4-1-0-0ب���ه تاری���خ

,40111372ف

بدینوس��یلهازکلیهس��هامدارانش��رکت
توس��عهوعم��راندوغارونس��هامیخاص
ب��هش��مارهثب��ت34138وشناس��هملی
10380493398دع��وتبهعم��لمیآید
تادرجلس��همجم��ععمومیع��ادیبهطور
فوقالعادهش��رکتکهدرساعت10صبح
روزیکشنبهمورخ1401/09/13درمحل
سالنجلس��اتطبقه،2س��اختمانساپکو
واقعدرمش��هدنبشبلوارشهیدمنتظری
7تشکیلمیشودحضوربهمرسانید.
دستورجلس��همجمععمومیعادیبهطور
فوقالعاده:
-1تامی��نمنابعمالیآمادهس��ازیزمین
 795هکت��اری منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی
دوغارون
-2سایرموارد

برگ سبز خودروی ام وی ام مدل  95رنگ سفید
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی  771ج  64ایران 10
ش���ماره موتور  MVM371FBHG001902و شماره
شاس���ی  NATEBAPM1G1003032ب���ه مالکیت
مرضیه نیکو قدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

اخ���ذ پروانه ب���ه ش���ماره پروان���ه  45485و

ب���رگ س���بز و الش���ه س���ند خ���ودرو س���واری پ���ژو
آردی م���دل  1380رن���گ س���فید به ش���ماره موتور
 22328012826و ش���ماره شاس���ی 80713433
و ش���ماره انتظام���ی  483ل  91ای���ران  44بن���ام
اس���ماعیل محم���دزاده مفق���ود و فاق���د اعتب���ار
میباشد.

,40111423ح

آگهی دعوت سهامداران
شرکت توسعه و عمران دوغارون
( سهامی خاص )
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده

برگ س���بز ،سند کمپانی ،س���ند محضری و کارت
موتورس���یکلت هن���دا تیزت���ک کار م���دل  90رن���گ
مش���کی به شماره انتظامی  13534 -766شماره
موتور  2010156342و ش���ماره بدنه  9032218به
مالکیت مرتضی ماکی قند شتنی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات اینجانب
محس���ن افش���اری فرزن���د محم���ود ب���ا ش���ماره
شناسنامه  253و ش���ماره ملی 0731708792
ص���ادره از ترب���ت ج���ام در مقطع کارشناس���ی
رش���ته حقوق صادره از دانش���گاه آزاد اسامی
واحد مشهد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی :استان
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،امامیه 42
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد
اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

آگهیمفقودی

اص���ل برگ س���بزو س���ند کارخان���ه خودروی س���واری
کامیون���ت ون نیس���ان رن���گ آب���ی م���دل 1383 :به
ش���ماره انتظام���ی 236م 17ایران  32ش���ماره موتور
 258087و شماره شاسی  D52445متعلق به آقای
عل���ی اکب���ر ایزدی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

برگ س���بز و س���ند کمپانی س���واری پیکان س���فید
روغن���ی مدل  1381پاک  526-32ن  76ش���ماره
موتور 11158159436 :شماره شاسی 81558851 :
به نام محمد رضا جشن نیلوفر مفقود و از اعتبار
ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو سواری تیبا مدل 1398سفید
روغن���ی به ش���ماره پاک 43م719ای���ران 42و به
ش���ماره موت���ور  M15/8825274ش���ماره شاس���ی
 NAS811100K5859369متعل���ق ب���ه ابراهی���م
عبدالهی مفقود و اعتبار ندارد.

دانش���نامه پای���ان تحصی���ات اینجان���ب س���عید
فروردی���ن س���دهی فرزن���د عیدمحم���د باش���ماره
شناس���نامه  0760024855ص���ادره از خ���واف در
مقط���ع کارشناس���ی ناپیوس���ته رش���ته آم���وزش
ابتدایی صادره از واحد دانش���گاهی آزاد اس���امی
واحد تربت حیدریه مفقود گردیده اس���ت و فاقد
اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی تربت حیدریه به نش���انی :اس���تان
خراس���ان رضوی ،تربت حیدریه  ،شهرک ولیعصر
صندوق پستی  140مجتمع دانشگاه آزاد اسامی
واح���د تربت حیدری���ه اداره امور فارغ التحصیان
ارسال نمایید.

برگ س���بز خودرو س���واری پراید صبا مدل 1377
رن���گ س���فید ش���یری روغن���ی ب���ه ش���ماره موتور
 0085456و شماره شاس���ی S1412277568612
و شماره انتظامی  724م  86ایران  12بنام قاسم
خانی دیسفانی مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

با عنایت به اینکه شهرداري شاندیز در نظر دارد
به استناد مصوبه شماره 2434مورخ 1400/12/7
محترم شورای اسالمي شهر شاندیز نسبت به
مزایده اجاره سالن های کشتارگاه شاندیز اقدام
نماید لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با سابقه
مدیریت کشتارگاه جهت شرکت در مزایده با شرایط
ذیل دعوت بعمل میآید.
شرایط مزایده :
موضوع مزایده  :اجاره کشتارگاه با حداکثر مجوز
کشتار روزانه  200راس  ،به مساحت 2356متر مربع
وبا اعیاني به مساحت  680مترمربع شامل ( سالن
سالخی،کله پاک کنی،سیراب پاک کنی  ،روده
پاک کنی و پوستی،سالن نگهداری دام زنده وسالن
نگهداری گوشت در سردخانه و حمل گوشت) جهت
انجام کلیه امور مربوط به کشتارگاه شاندیز
سپرده شرکت در مزایده :واریز مبلغ 270.000.000
ریال به شماره حساب  0204880582008بانک ملي
بنام سپرده شهرداري شاندیز یا اخذ ضمانتنامه
بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار  3ماه از
تاریخ تسلیم پیشنهادها و  3ماه دیگر قابل تمدید

باشد.
.1در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده
برندگان اول و دوم وسوم مزایده به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
.2زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد :از
تاریخ  1401/08/29لغایت  1401/09/06می باشد.
.3مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه ستاد
تا ساعت  17روز سه شنبه مورخ 1401/09/17
می باشد.
زمان بازگشائي اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد
راس ساعت  8مورخ 1401/09/19در محل شهرداری
صورت می گیرد.
.4هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مزایده
مي باشد.
.5سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در
اسناد مزایده درج شده است .
کلیه مراحل برگزاری مزایده از طریق سامانه
ستاد به آدرس  https:// setadiran.irانجام
می گردد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن 05131422 :تماس حاصل فرمائید.

