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3 هزار کودک و نوجوان را ساالنه 
فقط در تصادفات از دست می دهیم! 

جانباخت�گان  از  18درص�د     
تصادفات زیر 18 سا ل سن دارند 
که به خاطر قصور و تخلف دیگران 
جان خ�ود را از دس�ت می دهند. 
سردار س��یدکمال هادیانفر، رئیس 
پلیس راه��ور فراج��ا  در مراس��م 
رزمایش پلیس بزرگراه و افتتاحیه 
مرکز پاس��خگویی پلی��س راهور و 
همچنین موزه پلی��س راهنمایی و 
رانندگ��ی در مقر پلی��س راهور در 

ش��هرک آزمایش گفت: متأس��فانه س��االنه 17 هزار نفر در تصادفات 
رانندگی در کشور جان خود را از دس��ت می دهند و 300 هزار نفر هم 
مجروح می شوند، از این تعداد 3 هزار  نفر  زیر 18 سال و افرادی که در 
سن رش��د قرار دارند بدون هیچ تقصیری کشته می شوند. علت اصلی 
کشته شدن افراد کم  سن و سال هم حاصل سرعت و سبقت غیرمجاز و 

عدم استفاده از کمربند ایمنی است. 
به همین دلیل ما کمپین 18-18 را در پلیس راهور راه اندازی کردیم 
و این کمپین نش��ان می دهد که 18 درصد از جانباختگان تصادفات 
رانندگی زیر 18 سال هستند و این افراد بی گناه به خاطر قصور یا تخلف 

دیگران جان خود را از دست می دهند. 
رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که قرار است 
واردات خودروهای کارکرده خارجی از سوی دولت انجام شود، آیا این 
خودروها باعث کاهش تصادفات مرگبار می ش��ود، گفت: در خصوص 
خودروهای دس��ت دوم، ش��هرداری یک پروژه ای را دنبال می کند که 
برای ناوگان عمومی قرار است از خودروهای دست دوم بازسازی شده 
استفاده کند، اما درباره واردات خودروهای سواری کارکرده خارجی هنوز 

درخواست یا نامه ای به ما نرسیده است. 
البته به نظر من شرایط به گونه ای نیست که بتوانیم از این خودروها بهره 
ببریم، چون بحث آلودگی و آالیندگی و از همه مهم تر مشکالت ایمنی 
را باید به صورت جدی در نظر بگیریم، به همین دلیل  ما ترجیحاً تأکید 
بر واردات خودروهای صف��ر کیلومتر داریم تا از ای��ن طریق نیاز مردم 

تأمین شود.

آم�ار قرباني�ان زمين ل�رزه اي ک�ه بامداد دی�روز دو 
کش�ور ترکيه و س�وریه را به ل�رزه درآورد، مدام در 
حال جابه جا شدن اس�ت. فيلم هاي آخرالزماني که از 
مناطق حادثه دیده در ش�بكه هاي اجتماعي دس�ت 
به دست مي شود، ضعف انس�ان مقابل مقدرات الهي 
را بي�ش از هر چيز دیگ�ري عيان مي کند. براس�اس 
آخرین آمار، ش�مار جانباختگان تا لحظه تنظيم خبر 
در ترکيه به ه�زار و 541 نفر و در س�وریه به 911 نفر و 
شمار زخمي ها در سوریه به 2هزارو426 و در ترکيه به 
9هزارو733 نفر رسيده است. در حالي که زمين لرزه 
منجر به سقوط قيمت لير ش�د، رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهور  ترکي�ه اب�راز اميدواري ک�رد با کمك 
مردم از فاجع�ه روي داده عبور می کنن�د. مقام هاي 
آنكارا هم، باالترین وضعيت هش�دار اضطراري را در 
این کش�ور اعالم کردند و خواستار ارسال کمك هاي 
بشردوس�تانه اروپا شدند. بشار اس�د، رئيس جمهور 
س�وریه هم با اعالم وضعي�ت اضط�راري، کابينه اش 
را براي خدمت رس�اني به حادثه دیدگان بسيج کرد. 
مرکز زمین لرزه  اي که دو کش��ور ترکیه و س��وریه را به 
وحش��ت انداخت، ش��هر »غازي عینتاب« از شهرهاي 
کردنشین ترکیه و قدرت آن 7/8 ریشتر و در عمق24/1 
کیلومتري زمین اعالم شده است که به گفته شاهدان به 
مدت یک دقیقه ادامه داشت. شهر غازي عینتاب بیش 
از یک میلیون جمعیت داشت و یکي از شهرهاي صنعتي 
ترکیه بود که در مرز س��وریه قرار دارد. مقام هاي آنکارا 
بعد از اولین بررسي هاي انجام ش��ده باالترین وضعیت 
هشدار اضطراري را در این کشور اعالم کردند و خواستار 
ارسال کمک از س��وي نهاد »عملیات هاي کمک هاي 

بشردوستانه و حفاظت مدني اروپا« شدند. 
   پس لرزه 7/6 ریشتري

وقوع زمین لرزه که 10 استان ترکیه را تحت تأثیر قرار داد، 
خسارت هاي مالي و جاني شدید برجاي گذاشته است و 

پس لرزه هاي زیادي هم به دنبال داشت که قدرتمندترین 
آن 15 دقیقه بعد از حادثه با ش��دت 6/6 ریشتر وحشت 
دوباره اي به دل زلزله زدگان انداخت. چند س��اعت بعد از 
این پس لرزه و در س��اعت 14:37   بود که زمین لرزه اي به 
قدرت 7/6 ریشتر بار دیگر جنوب ترکیه را به لرزه انداخت. 
وزارت کشور ترکیه اعالم کرد ، ش��ش پس لرزه به قدرت 
6 ریشتر در پي وقوع زمین لرزه اصلي در عمق 7 کیلومتري 

زمین ثبت شده است. 
   در کشور همسایه

این زمین لرزه  در کشور سوریه  هم خسارت هاي بسیاري 
برجاي گذاشته و در کشورهاي فلسطین، مصر، عربستان، 
عراق، لبنان و قبرس هم احس��اس شده است. گزارش ها 
حاکي است لرزش زمین در لبنان هم احساس شده است و 
در بیروت ساختمان ها براي حدود 40 ثانیه تکان خوردند، 
به همین دلیل بس��یاري از مردم این ش��هر به خیابان ها 
ریختند و از بازگشت به خانه هایشان خودداري کردند. در 
ترکیه بیشترین  خسارت ها به شهرهاي آدانا و دیاربکر و در 
سوریه به شهرهاي حلب و الذقیه، ادلب، حماه، طرطوس 
و رقه وارد شده است. با وجود اینکه دمشق در فاصله 450 
کیلومتري مرکز زلزله و در منتهي الیه جنوب غرب سوریه 
ق��راردارد، اما مردم دمش��ق هم زلزله را کاماًل احس��اس 
کردند. هیئت دولت سوریه در جلسه فوري به ریاست بشار 
اسد، تمام امکانات وزارتخانه ها و سازمان ها را براي امداد 
بسیج کرد. جامعه پزشکي سوریه اعالم کرد شمار باالي 
مصدومان زلزله منجر به پرشدن بیمارستان ها شده است. 
شمار باالي مصدومان منجر شد بسیاري از زخمي ها در 
راهروهاي بیمارس��تان ها بستري ش��وند. همچنین یک 
زایش��گاه مجبور ش��د همه نوزادان را به منظور مداواي 
مصدومان به یک بیمارستان دیگر منتقل کند. وزارت نفت 
سوریه هم اعالم کرد فعالیت پاالیش��گاه نفت»بانیاس« 
متوقف شده است. در این بیانیه آمده که زلزله به پاالیشگاه 

آسیب وارد کرده و باعث شد این پاالیشگاه از کار بیفتد. 

  ادامه پس لرزه ها تا یك سال
ترکیه روي یکي از گسل هاي اصلي زلزله قرار دارد و تا کنون 
بارها دچار زمین لرزه شده است. پیش از این در سال 1۹۹۹ 
میالدي وقوع زمین لرزه اي در مناطق شمال غرب ترکیه 
حدود 18 هزار کشته برجاي گذاشته بود. پروفسور. هالوک 
اوزنر مدیر رصدخانه کاندیللي دانشگاه بوغازایچي ترکیه، 
این زلزل��ه را بزرگ ترین زلزله ترکیه پ��س از زمین لرزه 
1۹۹۹ کاندیللي ترکیه اعالم کرد و گفت که پس لرزه هاي 

این زلزله تا یک سال آینده ادامه خواهد داشت. 
   پناه در مساجد

در ترکیه مساجد مناطق زلزله زده به پناهگاهي براي 
اسکان آوارگان و مردم هراسان تبدیل شده اند به دلیل 
شدت خسارت هاي وارد شده به ترکیه، مدیر سازمان 
بهداش��ت جهاني از اجرایي شدن مش��ارکت تیم هاي 
پزشکي براي امداد رساني به آس��یب دیدگان مناطق 

زلزله زده ترکیه خبر داد. 
   همدردي مقام هاي سياسي

 مقام هاي سیاس��ي کش��ورهاي مختلف از جمله ایران، 
 روس��یه، انگلیس، امریکا، فرانسه، پاکس��تان، جمهوري 
آذربایجان، مصر، قزاقس��تان  و فلسطین با انتشار بیانیه و 
ارسال پیام به همتایان خود، با زلزله زدگان ابراز همدردي 
کردن��د. چین اع��الم کرد کمک ه��اي فوري ب��ه ترکیه 
مي فرستد  و سازمان ملل هم با زلزله زدگان ابراز همدردي 
کرد. ایالن ماس��ک اعالم کرد که به مح��ض تأیید دولت 
ترکیه، ماهواره هاي استارلینک را براي جلوگیري از اخالل 
ارتباط در منطقه زلزله زده آماده خواهد کرد. در واکنش 
به این اعالم آمادگي، یکي از مقام هاي ترکیه در گفت وگو 
با بلومبرگ، با تشکر از ایالن ماسک، پیشنهاد او را رد کرد 
و گفت که ترکیه به اندازه کافي ظرفیت ماهواره اي دارد! او 

همچنین گفته تجهیزات ما االن با باتري کار مي کند!
   ورزشكاران زیر آوار

طاها آکگل، کشتي گیر شناخته شده ترکیه اي براي کمک 

به زلزله زدگان درخواست کمک کرد و گفت »ساختماني 
که 30 تا 40 کش��تي گیر در آن اقامت داشتند، تخریب 
شده اس��ت. ورزش��کاران ما زیر آوار هس��تند. ما منتظر 
کمک هاي فوري هستیم. خدایا کمک کن« سایت خبري 
آکس��ام ترکیه هم اعالم ک��رد هتلي که اعضاي باش��گاه 
کهرمان ماراش اسپور در آن اقامت داشتند، تخریب شد 
و اعضاي این باشگاه دسته سومي فوتبال ترکیه زیر آوار 
مانده اند. یکي از اعضاي کادر فني کاهرمان ماراش نجات 
پیدا کرده و تالش ها براي نجات سایر اعضاي این باشگاه 

براي خروج از آوار زلزله ادامه دارد. 
   درخواست کمك اینترنتی از زیر آوار 

یک جوان ترکیه ای که زیر آوار گرفتار شده بود با بارگذاری 
تصاویری از زیر آوار در فضای مجازی از نیروهای امدادی 

درخواست کمک کرد. 
روزنامه الکترونیکی »رأی الیوم« گزارش داد که این جوان 
ترکیه ای که زی��ر آوار گیر افتاده بود، فیلم��ی را از زیر آوار 
در فضای مجازی منتش��ر کرد و از نیروهای امدادی کمک 
خواست. او در این فیلم با اشاره به آدرس محل زندگی خود 
فریاد می زند:  »مرا نجات دهید. من اینجا هس��تم، من زیر 
آوارم. لطفاً نجاتم دهید.« براس��اس تصاویر منتش��ر شده 
باند فرودگاه »هاتاي« ترکیه به شدت ترک خورده و حادثه 
هولناکي برجاي گذاشته است. پروازهاي غیرنظامي به مقصد 
فرودگاه مرعش و غازیان تپه به حالت تعلیق درآمده اس��ت. 
آوار شدن ساختمان هاي همزمان با بروز پس لرزه ها هم مایه 
وحشت عمومي در مناطق زلزله زده شده است. فیلم هایي که 
از این حوادث در شبکه هاي خبري منتشر مي شود، بیش از 
هر چیزي باعث وحشت کاربران شده است و مشخص نیست 

حادثه دیدگان وضعیت موجود را چگونه سپري مي کنند. 
   قلعه تاریخي ترکيه ویران شد

قلعه تاریخي »غازیان تپه«  ه��م در جریان حادثه ویران 
شده است. بخش هایي از جنوب، ش��رق و جنوب شرقي 
قلعه تاریخي نابود شد و ویرانه هاي آن در جاده فرو ریخت. 

در نتیجه این حادث��ه نرده هاي آهنین اط��راف قلعه در 
گذرگاه هاي نزدیک این بناي تاریخ��ي از جا در آمدند و 
دیوار حائل کنار قلعه نیز فرو ریخت. در برخي بخش هاي 

این قلعه نیز ترک هاي بزرگي بر اثر زلزله ایجاد شد.  
   ایتاليا هشدار سونامی صادر کرد

مقامات ایتالیا پس از وقوع زلزله مرگبار ترکیه، هش��دار 
سونامی صادر کردند. معاونت حفاظت شهری ایتالیا در 
بیانیه ای اعالم کرد   هشدار س��ونامی براساس داده هایی 
صادر شده که مرکز هشدار سونامی این کشور پردازش 
کرده است. در این بیانیه آمده است: به شهروندان توصیه 
می ش��ود از مناطق س��احلی فاصله بگیرند و خود را به 
مناطق مجاور مرتفع برسانند و منتظر دستورالعمل های 
مقامات محلی بمانند. در این بیانیه با اش��اره به احتمال 
خطر جدی برای ساکنان نزدیک س��واحل، تأکید شده 
حتی »امواج با ارتفاع تنها 0/5متر نیز قادر به ایجاد سیل 

و امواج بسیار قدرتمند هستند.«
   زمين لرزه ترکيه با خوی ارتباطی ندارد

رئیس مرکز پیش بینی زلزله در پژوهش��گاه بین المللی 
زلزله گفت: زمین لرزه امروز ترکیه با زلزله خوی از لحاظ 

زمین ساختی و گسل ارتباطی ندارد.
مهدی زارع در پاسخ به این پرسش که آیا این زمین لرزه 
در ارتباط با گس��لی بوده که سبب زمین لرزه خوی شده 
است، اظهار داشت: محلی که زمین لرزه در ترکیه به وقوع 
پیوسته محل برخورد ش��مال ورقه عربی با جنوب ورقه 
آناتولی بوده است و این ماجرا هیچ ارتباطی با زلزله خوی 

از لحاظ زمین ساختی و گسل ندارد. 
وی با اشاره به اینکه خوی در فالت ایران قرار دارد و حدود 
هزار کیلومتر با محل زمین لرزه   ترکیه   فاصله دارد، گفت: 
اینکه بیان می ش��ود احتمال وقوع زمین لرزه ش��دید در 
آذربایجان به دلیل فعال شدن ورقه شمال عربی با جنوب 
ورقه آناتولی وجود دارد، صحت ن��دارد و این دو مباحث 

جداگانه است.

   همدردی رئيس جمهور 
با رؤساي جمهور سوریه و ترکيه

   روسيه به کمك سوریه می رود

   شهر مرزی سوریه
 با خاک یكسان شد

رئیس جمه��ور در پیام ه��اي  
جداگانه اي وقوع حادثه دلخراش 
زلزله در دو کشور دوست و برادر 
ترکی��ه و س��وریه را به رؤس��اي 
جمهور و مردم دو کشور تسلیت 
گفت و آمادگي کش��ورمان براي 
ارائه کمک هاي امدادي فوري را 

اعالم کرد. 
سید ابراهیم رئیسي در پیام هاي 
جداگان��ه اي به رؤس��اي جمهوري ترکیه و س��وریه، وق��وع حادثه 
دلخراش زلزله در دو کشور را که به جان باختن و مصدوم شدن جمع 
قابل توجهي از شهروندان آنها و همچنین وارد آمدن خسارات بسیار 
زیاد شده است، به  آنها  تس��لیت گفت و آمادگي جمهوري اسالمي 
ایران را براي ارائه کمک هاي امدادي فوري به این دو ملت دوست در 

شرایط ناگوار فعلي اعالم کرد.

در  روس��یه  رئیس جمه��ور 
گفت وگوی تلفنی با همتای سوری 
خود گفت ک��ه نیروهای امدادی 
به این کش��ور اعزام خواهد کرد. 
والدیمیر پوتی��ن رئیس جمهور 
روسیه با بشار اسد رئیس جمهور 
س��وریه تلفنی گفت وگ��و کرد. 
پوتین در این تم��اس به نیابت از 
ملت روسیه، جانباختن شماری 
از شهروندان س��وری را تسلیت 
گفت و تأکید کرد روسیه آماده است در سختی ها کنار ملت سوریه 
بایستد. وی همچنین خبر داد که دولت روسیه قصد دارد نیروهای 
امدادی و کمک های فوری به سوریه اعزام کند تا دمشق بتواند این 

فاجعه را پشت سر بگذارد.

یك ش�هر مرزی در حومه اس�تان ادل�ب س�وریه در نزدیكی 
م�رز س�وریه در زلزله ش�دید با خاک یكس�ان ش�ده اس�ت.

منابع محلی در س��وریه تصاویری از شهر حارم در نزدیکی مرزهای 
ترکیه منتشر کرده اند که نشان می دهد تمامی ساختمان های این 
شهر در اثر زلزله با خاک یکسان شده است. شهر حارم در شمالی ترین 
نقطه استان ادلب است و در س��ال 2008 شمار جمعیت آن  به 21 

هزار نفر رسیده بود.
 مناب��ع محلی تصاویری دهش��تناک از این رخداد منتش��ر و اعالم 
کرده اند که بسیاری از ساکنان این ش��هر زیر آوار مانده اند و نیاز به 

کمک و امدادرسانی فوری دارند.

مفقودى
 S1BJ063VCJEA برگ سـبز كاميون كمپرسـى قورلنـد
مدل 1392 به رنـگ  آلبالويى و شـماره پـالك ايران47 - 
152ع62 و شماره موتور HC501638XA04  و شماره شاسى 
2N4T1CPZH3CH000019 متعلق به سمن خودرو كومش 
با شماره ثبت  10860056418 مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.    

مفقودى
برگ سـبز و سـند كمپانى خـودرو وانت نيسـان 
آبى رنگ به نـام معصومه محمدى با شـماره پالك 
475م77 ايـران41 و شـماره موتـور 158883 و 
شماره شاسى C58623 مفقود گرديده و از درجه 
لرستان اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 1600i  برگ سبز، برگ كمپانى و كارت خودروى پيكان وانت
CNG مدل 1385 به رنگ سفيد و شماره پالك  ايران38 - 
459م68 و شـماره موتور 11285060788 و شماره شاسى 
30508184 متعلق به رسول بيات با كد ملى 4485540843 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
اينجانـب محمدمهـدى خداداديان مالـك خودرو وانـت پيكان به شـماره 
انتظامـى 364م43 ايـران41 و شـماره موتور 579779 و شـماره شاسـى 
NAZPL140TBN285846  به علت فقدان سند سازمان فروش ايران خودرو 
تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى و برگ سـبز خودرو مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر شـخصى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 
روز به دفتر حقوقى سازمان شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان 
سمند مراجعه نمايد. بديهى اسـت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط 
لرستان مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 

 سازمان مديريت پسـماند شـهردارى اصفهان بر اساس 

مصوبـه هيئت مديـره سـازمان در نظر دارد 
حدود 45 تن آهن آالت دست دوم و ضايعات 
خود  را در دو گروه و از طريق حراج عمومى به اشـخاص حقيقى يا 

حقوقى به فروش برساند.
كليه مراحل برگزارى حراج از دريافت و تحويل اسناد تا بازگشايى 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضيان شـركت در حـراج در صورت عدم عضويت در سـامانه، 
نسـبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت 

برخط) اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى:

 تاريخ انتشار حراج:  18/ 1401/11                
 مهلت بازديد:  18/ 1401/11  لغايت 1401/12/03  ساعت 9:00 الى 13:00    

 زمان برگزارى حراج: 1401/12/04 از ساعت 9:00 الى 11:00    

 محل بازديد: اصفهان، مشتاق سـوم، ابتداى بلوار ارغوانيه، بلوار 
رضوان، كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلى سازمان مديريت 

پسماند شهردارى اصفهان
ساير شرايط حراج:

1- فرم خام پيشـنهاد قيمت كه به پيوست اسـناد حراج مى باشد 
بايسـتى پس از تكميل از طريق بارگذارى در سـامانه الكترونيكى 
دولت ارسال گردد.                                                                                  

2- نوع و مبلغ تضمين شركت در حراج:    در شرايط شركت در حراج 
مشخص مي باشد.

3- سـاير شـرايط و جزئيات و اطالعات مربوطه، در اسـناد حراج 
مندرج مى باشد. 

4- اطالعات تماس و آدرس دستگاه:  اصفهان، مشتاق سوم، ابتداى 
بلوار ارغوانيه، ابتداى بلوار رضوان تلفن: 03135314533

غالمرضا ساكتى
 مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى اصفهان

آگهى حراج شماره 3001099547000001 مورخ 1401/11/18 حراج عمومى 
حدود 45 تن آهن آالت دست دوم و ضايعات سازمان مديريت پسماند شهردارى اصفهان

شـركت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر در نظر دارد 
فروش يك باب منزل مسكونى شهر خورموج (پالك 
2247/315) را با مشخصات مندرج در اسناد  مزايده 
از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، لذا از كليه 
متقاضيان دعوت به عمل مي آيد كه از ساعت 8 صبح 
روز سه شنبه مورخ 1401/11/18  لغايت ساعت 17 روز 
پنج شـنبه مورخ 1401/11/27 جهت دريافت اسناد 

مزايده به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات: 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد: 1001001344000008
2- محل استقرار: اسـتان بوشهر – شهرستان دشـتى – شهر خورموج – 

خيابان معلم – كوچه معلم 4
3- مبلغ تضمين شـركت در مزايده 1,280,000,000 ريال مي باشد كه بايد 
به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شـركت يا واريز نقدي به حسـاب 

شركت  ارائه گردد.
4- هزينه درج آگهـي در روزنامه طبـق تعرفـه آزاد در دو نوبت عالوه بر 
كارمزد سـامانه سـتاد، ارزش افزوده و هزينه كارشناسـي به عهده برنده 

مزايده مي باشد. 
5- آخرين مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد 
و تحويل فيزيكي تضمين شـركت مزايده به دفتر حراست و امور محرمانه 

شركت ساعت 18 روز يك شنبه مورخ 1401/12/07 مي باشد. 
6- پاكت هاي مزايده  در ساعت 10 صبح روز دوشـنبه مورخ 1401/12/08 
گشـوده خواهد شـد. حضور يك نفر به عنوان نماينده مزايده گر همراه با 

معرفي نامه در جلسه بازگشايي پاكت ها بالمانع مي باشد. 
7- متقاضي بايد مشخصات خود (نام و آدرس و شماره تماس ) و موضوع و 

شماره مزايده را بر روي پاكت «الف» درج نمايد.
8- به پيشنهادهاي مبهم، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
9- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

10- نشاني شركت : بوشـهر - خيابان رئيسـعلي دلواري - كوچه تنگسير 
1 - كد پستي 7514619139

/https://abfa-bushehr.ir :11- سايت اينترنتي شركت
12- تلفن تماس : 077-31640000

دفترحقوقي و قراردادها- شركت آب و فاضالب استان بوشهر  

آگهي مزايده شماره 3006-1401 وزارت نيرو

شركت آب وفاضالب
 استان بوشهر

نوبت  اول مفقودى
 S1BJ063VCJEA برگ سـبز كاميون كمپرسـى قورلنـد
مدل 1392 به رنـگ  آلبالويى و شـماره پـالك ايران47 - 
152ع62 و شماره موتور HC501638XA04  و شماره شاسى 
2N4T1CPZH3CH000019 متعلق به سمن خودرو كومش 
با شماره ثبت  10860056418 مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.    

مفقودى
برگ سـبز و سـند كمپانى خـودرو وانت نيسـان 
آبى رنگ به نـام معصومه محمدى با شـماره پالك 
475م77 ايـران41 و شـماره موتـور 158883 و 
شماره شاسى C58623 مفقود گرديده و از درجه 
لرستان اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 1600i  برگ سبز، برگ كمپانى و كارت خودروى پيكان وانت
CNG مدل 1385 به رنگ سفيد و شماره پالك  ايران38 - 
459م68 و شـماره موتور 11285060788 و شماره شاسى 
30508184 متعلق به رسول بيات با كد ملى 4485540843 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
اينجانـب محمدمهـدى خداداديان مالـك خودرو وانـت پيكان به شـماره 
انتظامـى 364م43 ايـران41 و شـماره موتور 579779 و شـماره شاسـى 
NAZPL140TBN285846  به علت فقدان سند سازمان فروش ايران خودرو 
تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى و برگ سـبز خودرو مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر شـخصى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 
روز به دفتر حقوقى سازمان شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان 
سمند مراجعه نمايد. بديهى اسـت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط 
لرستان مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 

 سازمان مديريت پسـماند شـهردارى اصفهان بر اساس 

مصوبـه هيئت مديـره سـازمان در نظر دارد 
حدود 45 تن آهن آالت دست دوم و ضايعات 
خود  را در دو گروه و از طريق حراج عمومى به اشـخاص حقيقى يا 

حقوقى به فروش برساند.
كليه مراحل برگزارى حراج از دريافت و تحويل اسناد تا بازگشايى 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضيان شـركت در حـراج در صورت عدم عضويت در سـامانه، 
نسـبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت 

برخط) اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى:

 تاريخ انتشار حراج:  18/ 1401/11                
 مهلت بازديد:  18/ 1401/11  لغايت 1401/12/03  ساعت 9:00 الى 13:00    

 زمان برگزارى حراج: 1401/12/04 از ساعت 9:00 الى 11:00    

 محل بازديد: اصفهان، مشتاق سـوم، ابتداى بلوار ارغوانيه، بلوار 
رضوان، كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلى سازمان مديريت 

پسماند شهردارى اصفهان
ساير شرايط حراج:

1- فرم خام پيشـنهاد قيمت كه به پيوست اسـناد حراج مى باشد 
بايسـتى پس از تكميل از طريق بارگذارى در سـامانه الكترونيكى 
دولت ارسال گردد.                                                                                  

2- نوع و مبلغ تضمين شركت در حراج:    در شرايط شركت در حراج 
مشخص مي باشد.

3- سـاير شـرايط و جزئيات و اطالعات مربوطه، در اسـناد حراج 
مندرج مى باشد. 

4- اطالعات تماس و آدرس دستگاه:  اصفهان، مشتاق سوم، ابتداى 
بلوار ارغوانيه، ابتداى بلوار رضوان تلفن: 03135314533

غالمرضا ساكتى
 مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى اصفهان

آگهى حراج شماره 3001099547000001 مورخ 1401/11/18 حراج عمومى 
حدود 45 تن آهن آالت دست دوم و ضايعات سازمان مديريت پسماند شهردارى اصفهان

شـركت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر در نظر دارد 
فروش يك باب منزل مسكونى شهر خورموج (پالك 
2247/315) را با مشخصات مندرج در اسناد  مزايده 
از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، لذا از كليه 
متقاضيان دعوت به عمل مي آيد كه از ساعت 8 صبح 
روز سه شنبه مورخ 1401/11/18  لغايت ساعت 17 روز 
پنج شـنبه مورخ 1401/11/27 جهت دريافت اسناد 

مزايده به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات: 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد: 1001001344000008
2- محل استقرار: اسـتان بوشهر – شهرستان دشـتى – شهر خورموج – 

خيابان معلم – كوچه معلم 4
3- مبلغ تضمين شـركت در مزايده 1,280,000,000 ريال مي باشد كه بايد 
به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شـركت يا واريز نقدي به حسـاب 

شركت  ارائه گردد.
4- هزينه درج آگهـي در روزنامه طبـق تعرفـه آزاد در دو نوبت عالوه بر 
كارمزد سـامانه سـتاد، ارزش افزوده و هزينه كارشناسـي به عهده برنده 

مزايده مي باشد. 
5- آخرين مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد 
و تحويل فيزيكي تضمين شـركت مزايده به دفتر حراست و امور محرمانه 

شركت ساعت 18 روز يك شنبه مورخ 1401/12/07 مي باشد. 
6- پاكت هاي مزايده  در ساعت 10 صبح روز دوشـنبه مورخ 1401/12/08 
گشـوده خواهد شـد. حضور يك نفر به عنوان نماينده مزايده گر همراه با 

معرفي نامه در جلسه بازگشايي پاكت ها بالمانع مي باشد. 
7- متقاضي بايد مشخصات خود (نام و آدرس و شماره تماس ) و موضوع و 

شماره مزايده را بر روي پاكت «الف» درج نمايد.
8- به پيشنهادهاي مبهم، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
9- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

10- نشاني شركت : بوشـهر - خيابان رئيسـعلي دلواري - كوچه تنگسير 
1 - كد پستي 7514619139

/https://abfa-bushehr.ir :11- سايت اينترنتي شركت
12- تلفن تماس : 077-31640000

دفترحقوقي و قراردادها- شركت آب و فاضالب استان بوشهر  

آگهي مزايده شماره 3006-1401 وزارت نيرو

شركت آب وفاضالب
 استان بوشهر

نوبت  اول

داغ همسایگان

اردوغان: 
اميدوارم فاجعه تمام شود

رجب طی��ب اردوغ��ان:  این 
زمین ل��رزه، بزرگ ترین زلزله 
اخیر به ش��مار م��ي رود. این 
زمین ل��رزه در اس��تان هاي 
دورت��ر نیز آس��یب هایي وارد 
کرده است، اما آسیب هایي که 
به 10 استان وارد شده، بسیار 
زیاد و ش��دید است. سوریه به 
عنوان همسایه جنوبي ما نیز 
آسیب  دیده و خسارات زیادي 

به مناطق شمالي اش وارد شده است. ما براي عبور از این حادثه  
به حالت آماده باش در آمده ایم. دولت م��ا از لحظه اول زلزله، با 
همه توان و امکانات فعالیت خود را آغاز کرد. نیرو هاي مس��لح 
ترکیه و دیگر مؤسس��ات و س��ازمان ها نیز در این زمینه تالش 
مي کنند. اولویت ما بازسازي مناطق خسارت دیده است. وزیران 
کابینه براي نظارت بر عملیات نجات به استان هاي آسیب دیده 
رفته اند. در حال پیگیري عملیات امداد و نجات هستیم و ۹ هزار 
نیروي امداد و نج��ات به محل هاي حادثه دیده اعزام ش��ده اند. 
در این زلزله، 2 هزار و 800 س��اختمان به ط��ور کامل تخریب 
شده اس��ت و نمي دانیم چه زمانی آمار دقیق اعالم خواهد شد. 
امیدواریم این فاجعه تمام شود. کمک هایي که بدون هماهنگي 
ارسال شود، باعث به هم ریختگي بیش��تر اوضاع خواهد شد، در 
نتیجه امیدواریم کمک رس��اني ها با هماهنگي انجام شود تا در 

اختیار نیازمندان قرار گیرد. 

2452 کشته؛ آخرين آمار قربانیان زمین لرزه 2 کشور سوريه و ترکیه

غالمرضا مسکنی 
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