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شهرستانها

اخبار کوتاه

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت

بررسی مسائل طرحهای توسعه و عمران استان اصفهان
گروه شهرستانها :در جلسهای که به این منظور با حضور صادق مالواجرد
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در استانداری اصفهان برگزار
شد هرکدام از حاضرین به ارائه نقطه نظرات و بررسی راهکارها و موانع طرحهای
توسعه و عمران اصفهان پرداختند.
غالمی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان با تشریح وضعیت
شــهری اســتان اصفهان گفت :اصفهان به لحــاظ اینکه  107شــهر دارد و در
برنامهریزی شهری در سطح کشور شاخص بوده تالش شده طرح جامع آن ابالغ
شــود .وی اصلیترین موضوع مورد بررسی را طرح جامع اصفهان دانست و گفت:
در ســطح کشور  5شهر به عنوان نمونه انتخاب شده که قرارداد طرح جامع شهر
اصفهان در سال  97منعقد و مشاور آن انتخاب شده است .
امیرخانی مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه طرح
جامع  98شهر از  107شهر استان اصفهان ابالغ شده خواستار تامین اعتبار مورد
نیاز اجرای طرح تفصیلی باقی مانده شهرهای استان شد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست تخصصی
گفت :اینکه اصفهان جزو شهرهای پایلوت شهرسازی است اهمیت اصفهان را به
لحــاظ جمعیتی ،صنعتی بیان میکند .وی ظرفیت نهادی به لحاظ برنامه ریزی
شهری را از دالیل دیگر این اهمیت ذکر کرد و نزدیک به کامل بودن طرح را مزیت
این استان دانست که آنرا پایلوت کرده است .وی قدیمیترین برنامههای توسعه
شهری را در اصفهان دانست و گفت :این ظرفیت به خوبی اشکاالت و نقاط قوت و
ضعف را نشان میدهد و موفقیت در آن نه تنها برای اصفهان به عنوان نمونه بلکه
برای سایر شهرهای کشور مهم است.
صادق مالواجرد ادامه داد در اجرای این طرح باید هم بدنبال اصالح ساختار و
هم اصالح رویهها بود .مرز مطالعات شهری را باید با برنامه ریزی شهری مشخص
کرد و مطالبات باید به برنامه ریزی منجر شود .هنر آنست که ایندو را بهم پیوند
بزنیم.
تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی نیز با بر شمردن
خصوصیات اصفهان مثل پایتخت فرهنگ و تمدن ایران بودن به لحاظ دارا بودن
اماکن متعدد تاریخی ،قطب صنعتی بودن و کالن شهر اصفهان ،ولی دارای مناطق
حاشیه نشین اســت که دارای آسیبهای اجتماعی است و در طرحهای توسعه
کمتر به آن توجه شده است.
گفتنی اســت پس از جلســه در یک بازدید میدانی از گذر معروف به گذر آقا
نجفی در بافت قدیم میدان امام اصفهان ،مناطق حاشیهای شهرداریهای مناطق
 4و 15و  14و کارخانجات سنگ فروشی منطقه دولت آباد و در نهایت شهر جدید
بهارستان بازدید به عمل آمد.

انعقاد  47قرارداد واگذاری زمین در شهرکها
و نواحی صنعتی آذربایجان غربی در سال رونق تولید
گروه شهرستانها :مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی
از انعقاد  47قرارداد واگذاری زمین به ســرمایه گذاران بخش تولید در شهرکها
و نواحی صنعتی اســتان در سالجاری خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت
شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی ،علی عبدلی سیالبی با بیان اینکه با انعقاد
تعــداد  47قرارداد واگذاری در مجموع بیش از  57هکتار از اراضی شــهرکها و
نواحی صنعتی استان به سرمایه گذاران بخش تولید واگذار شده است ،اظهار کرد:
واگذاری این میزان زمین صنعتی در سالی که به عنوان سال رونق تولید نامگذاری
شده است میتواند یک اتفاق مهم برای اقتصاد و صنعت استان محسوب شود که
میتواند اشــتغال پایدار را برای مردم استان فراهم نماید .وی با اشاره به اینکه با
واگذاری این تعداد زمین به سرمایه گذاران و بهرهبرداری از این طرحها ،برای بیش
از  2هزار و پانصد نفر ایجاد شغل خواهد شد ،ادامه داد :براساس جواز صادره میزان
ســرمایهگذاری این طرحهای صنعتی در مجموع بالغ بر  11هزار و  119میلیارد
ریال میباشــد .عبدلی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامههای شرکت
شــهرکهای صنعتی راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی راکد در سطح شهرکها
ونواحی صنعتی میباشد ،گفت :در سال جاری در مجموع تعداد  46واحد صنعتی
راکد به چرخه تولید بازگشتهاند.
تاســیس موسســه غیر تجــاری ترنم دل انگیــز ســازدهنی درتاریخ

 1398/16/10به شــماره ثبت  6577به شناســه ملی  14008583825ثبت و
امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم

آگهی میگردد .موضوع :باســتناد نامه شــماره  98-7818/20/3مورخ 98/6/6

اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی الف :تولید ،نشر و پخش آثار

صوتی و تصویری موســیقیایی ب :انجام فعالیتهــای مطالعاتی و کارگاهی در
زمینه موســیقی ج :ضبط وصدابرداری آثار صوتی (استودیو و صحنه) د::طراحی،

اجرا و بهره برداری از ســالنهای کنســرت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای

الزم از مراجــع ذیربط ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه

فعالیت نمیباشــد .مــدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان

خراســان رضوی ،شهرستان مشــهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد ،محله پیروزی،
خیابان صیادشیرازی  ،2/15خیابان نیلوفر (صیادشیرازی ،)15پالک  ،201طبقه

همکف کدپستی  9179681583سرمایه شــخصیت حقوقی 1000000 :ریال

میباشد .اسامی و میزان ســهم الشرکه شرکا :آقایهادی صمدی به شماره ملی

 0938858459دارنده  990000ریال سهم الشرکه آقای رضا صمدی به شماره
ملی  0945094620دارنده  10000ریال سهم الشرکه اولین مدیران :آقایهادی
صمدی به شماره ملی  0938858459به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
به مدت نامحدود آقای رضا صمدی به شــماره ملی  0945094620به ســمت

عضــو هیات مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :امضاء کلیه اوراق بهادار
و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضاء

آقایهادی صمدی مدیرعامل همراه با مهر مؤسســه معتبر میباشــد .اختیارات
مدیر عامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار خراسان رضوی به عنوان روزنامه

اصلــی برای درج تصمیمات و آگهیهای موسســه تعیین گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشهد ()593812

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری تالشگران کوه سرخ
شرکت تعاونی به شــماره ثبت  995و شناسه ملی  10380110712به
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/04/29
و نامه شــماره  3002مورخ  98/5/14اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان کاشمر تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :اعضاء هیات مدیره به
قــرار ذیل انتخاب گردیدند :فاطمه موســوی کد ملی  0900560770ـ
غالمعلی کاظمیفر کد ملی  0901775258ـ علیرضا کاظمیفر کد ملی
 0901911445به ســمت اعضای اصلی هیات مدیره وحسن کاظمیفر
کد ملی  0901879290ـ حمیدرضا کاظمیفر کد ملی 0901932299
به ســمت اعضای علی البدل هیات مدیره به برای مدت  3سال انتخاب
گردیدنــد  -2آقای داوود کاظمیفر به شــماره ملی  0902581562به
عنــوان بازرس اصلی ،خانم زهرا افتاده فر کــد ملی  0901789501به
عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخــاب گردیدند .اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری کاشمر ()593794
آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه  9800229واحد اجراي اسناد رسمي سلماس
بدين وسيله به آقای هادی بختیار آخته خانه ف پرویز متولد  1370/05/04کدملی  2840116936صادره
از سلماس به نشانی سلماس -کوی دانش -7آخر خیابان  45متری مطهری -قطعات تفکیکی فرهنگیان-
خیابان  18متری -گذر  12متری ابالغ میشــود که شهرداری سلماس جهت وصول مبلغ یکصد میلیون
ريال به استناد رای شــماره  -98-24م  77مورخ  1398/03/29کمیسیون ماده  77شهرداریها مستقر در
شــهرداری سلماس علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی بشماره بایگانی  9800229در این
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  98/05/27مامور اداره پست سلماس ،محل اقامت شما به شرح
متن سند شناخته نشده اســت لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط
يك مرتبه در یکی از روزنامههای كثيراالنتشــار محلی آگهي میشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از
تاريخ این آگهي که روز ابالغ محسوب میگردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عمليات
اجرائي جریان خواهد یافت .
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی سلماس -حمید نجف زاده
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دشتهای فارس از درون در حال تهی شدن

مدیرعامل آب منطقهای اســتان فارس بــا بیان اینکه
برداشت آب از منابع زیرزمینی در فارس بیش از تغذیه این
منابع اســت ،گفت :متاسفانه فارس با کسری  730میلیون
مترمکعبی آب در مخازن زیرزمینی مواجه است.به گزارش
ایسنا ،حمیدرضا دهقانی در نخستین جلسه کمیته صیانت
از منابع آب اســتان فارس که با حضور معاون پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری این استان و جمعی از دادستانهای
شهرســتانهای فارس برگزار شد ،گفت :فارس جزو معدود
استانهایی اســت که منابع آبی آن از درون تامین و روان
آبهایش به سایر استانها میرود .مدیرعامل آب منطقهای
استان فارس با اشاره به وجود  75هزار حلقه چاه آب در این
اســتان ،گفت :فارس در مقایسه با سایر استانها بیشترین
تعداد چاه آب را دارد و اســتفاده از این چاهها روزانه میزان
قابل توجهی از حجم آبخوانها را کم میکند.او با اشــاره به
تالشهای مســتمر برای پر کردن چاههــای فاقد مجوز و
نظارت جدی بر فعالیت چاههــای مجاز با هدف صیانت از
آبخوانهای استان ،گفت :خوشبختانه در سالهای اخیر با
همت و تالش آب منطقهای و با تعاملی که بین این سازمان
و دســتگاههای قضایی ،انتظامی و استانداری به وجود آمده
توانســته ایم بیش از  10هزار حلقه چــاه غیر مجاز را پر و
مسلوب المنفعه کنیم.دهقانی با بیان اینکه فارس در توقیف
ادوات حفاری غیرمجاز در کشــور رتبه خوبی دارد ،گفت:
امیدوار هســتیم با ادامه این روند بتوانیــم منابع آبهای
زیرزمینی را به عنوان یک امانت ،برای نسلهای آینده حفظ
ت از منابع آب
کنیم و با آگاهی بخشی به جامعه ،روند برداش 
زیرزمینی را با کمترین تبعات انجام دهیم.
او گفت :برنامه عملیاتی آب منطقهای فارس برای صیانت
از منابع آبی استان ،پر و مسلوب المنفعه کردن حدود 3867
حلقه چاه غیرمجاز است که از ابتدای سال تاکنون تنها 498
حلقه آن انجام شــده است.مدیر عامل آب منطقهای فارس
گفت :مشکالت در حوزه آبهای زیر زیرزمینی بسیار باالست
و اگرچه آب منطقه ای اســتان اهتمــام تامی در حل این
نماینده مردم سرخه ،سمنان و مهدیشهر
بابیان اینکه روزانــه  ۴۰۰تن زباله خانگی در
منطقــه گویچاله فوالد محله دفن میشــود،
گفت :ایــن امر ســامتی مردم پشــتکوه و
فــوالد محله را به شــدت تهدیــد میکند.به
گزارش مهر به نقل از دفتر نماینده ســمنان،
مهدیشهر و ســرخه ،احمد همتی در بازدید
از محل دفن و انباشــتن زباله استان مازندران
در روســتای فوالد محله ســمنان ضمن بیان
اینکه این ســایت ســامت اهالی فوالد محله
و پشت کوه را بهشــدت تهدید میکند ،ابراز
داشت :روزانه  ۴۰۰تن زباله خانگی در منطقه
گویچالــه فوالد محله دفن میشــود که زنگ
خطری برای محیطزیست منطقه خواهد بود.
وی ضمــن بیان اینکه جایــگاه دفن زباله در
روســتای فوالد محله چهره زشتی به طبیعت
منطقه بخشیده است ،افزود :محل دفن و دفع
زبالــه مازندران حوالی فوالد محله و در محلی
نامناســب واقعشــده به همین علت مسائل
زیســت محیطی نیز به طبــع آن ایجاد کرده
اســت.عضو خانه ملت ضمن بیان اینکه دفع و

مشکالت دارد لیکن همکاری دستگاههای قضایی ،انتظامی
و سایر ادارات استان الزم است تا روند حل مشکالت حوزه
آبهای زیرزمینی در زمان کوتاه تری حل شــود .براســاس
این گزارش ،معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری
استان فارس نیز خواستار عملکرد جهادگرایانه دستگاههای
اجرایی برای صیانت از منابع آبی استان شد و گفت :آمارها
از وضعیت آبخوانها و تعدد چاهها در فارس بســیار نگران
کننده است.احمد رحمانیان گفت :حفر و بهره برداری از چاه
غیر مجاز ،دست اندازی به سفرههای آب زیرزمینی محسوب
میشــود و از نظر ما نوعی فساد و تعرض به حقوق عمومی
بوده که برخورد با آن الزم است .
رحمانیــان ،مجازاتهای فعلی در مــورد حفر چاههای
غیرمجاز را بازدارنده ندانســت و خواســتار اصالح مقررات

در زمینــه اعطای اختیارات بیشــتر به مامورین ســازمان
آب منطقــه ای به منظور جلوگیــری از حفر چاههای غیر
مجاز بدون مراجعه به مراجــع قضایی ورفع موضوع اطاله
دادرسی شد .معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری
فارس افزود :متاســفانه با روند فعلی پرکردن تمام چاههای
غیرمجاز استان فارس امکان دارد  15سال به طول بینجامد
که این مطلوب نیست.او خاطرنشان کرد :وجود تعداد بسیار
زیــادی از چاههــای غیرمجاز در شــرایطی که یک بنگاه
تولیدی و صنعتی استان شدیدا نیاز به یک حلقه چاه دارد،
عادالنه نیســت زیرا که ما سیاستهای اقتصاد مقاومتی و
عدم وابســتگی به نفت را دنبال میکنیم.رحمانیان گفت:
اگــر به موقع اقــدام کرده بودیم معضل دســت اندازی به
ســفرههای آب زیرزمینی فراگیر نمیشــد و مقابله با حفر

چاههای غیرمجاز قدیمی مشکل زا نبود .معاون پیشگیری
از وقوع جرم دادگســتری فارس ،اصالح مقررات در زمینه
قانون توزیع عادالنه آب و قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد
پروانه بهره برداری را نه تنها عاملی برای جلوگیری از حفر
چاههای غیرمجاز نکرد بلکه این قانون را از عوامل تشــدید
و تشــویق کننده افراد متخلف در زمینه حفر چاههای غیر
مجاز دانست .
رحمانیان ادامه داد :حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم
دادگســتری استان به منظور رفع نواقص و خالهای موجود
در زمینه مقررات و ایجاد هماهنگی بین بخشــی ووحدت
رویه قضایی در زمینه پیشگیری و حفر چاه غیر مجاز ،طرح
صیانت از منابع آب اســتان را تهیه کرد که مورد استقبال
مقامــات قوه قضائیه ووزارت نیرو قــرار گرفت .این طرح به
عنوان طرحی ملی از سوی وزارت نیرو به کلیه استانها ابالغ
و در آن پنج راهبرد برای صیانت از منابع آبی تعریف شــده
است .وی خاطرنشان کرد :راهبردهای حفاظت انتظامی و
قضایــی از منابع آب ،مدیریت و بهینه ســازی مصرف آب،
بازچرخانی منابع آب ،آموزش ،اطالع رسانی و فرهنگسازی
و نیز راهبرد امور هماهنگی و پشتیبانی را مدنظر قرار داده
ایم که برای هر راهبرد ،یک کارگروه با حضور دستگاههای
مختلف تشــکیل و برای هر دســتگاه وظیفه ای مشخص
میشود .معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری فارس
خواستار مساعدت شورای تامین شهرستانها با ادارات امور آب
در زمینه جلوگیری از حفرچاههای غیرمجاز و پر و مسلوب
المنفعه کردن چاههای غیرمجاز در اجرای مقررات و احکام
قضایی شــد.رحمانیان گفت :شعب ویژه در تمام حوزههای
قضایی در مرحله دادسرا ودادگاه به منظور رسیدگی فوری و
خارج از نوبت رسیدگی به جرایم و دعاوی و تخلفات مرتبط
با حوزه منابع آب تشــکیل شــده و به صورت تخصصی به
این امور رسیدگی میشود .معاون قضایی دادگستری استان
فارس خواستار اهتمام جدی نسبت به پر و مسلوب المنفعه
کردن چاههای اطراف سد درودزن شد.

روزانه  ۴۰۰تن زباله خانگی در فوالد محله سمنان دفن میشود
دفن زباله در مکان فعلی مشــکالت عدیدهای
برای آبهای جاری ایجاد و شــیرابههای زباله
بــه مجراهای زیرزمینی راه پیــدا و منابع آب
را آلوده کرده اســت ،ابراز داشت :شیرابههای
حاصل از دفن زباله عالوه برنشست در کوههای
اطراف ،آلودگی سفرههای آب زیرزمینی را به
همراه دارد و طبق آزمایشهای انجامشده روی
آبهای آشامیدنی ،درصد سرب و کادمیم که
از عناصر سرطانزا هستند ،باالتر از حد نرمال
گزارش دادهشده اســت و نسل فعلی و آینده
در معرض بیماریهای ســرطان ،وبا و اسهال
خونی قــرار دارند.همتی در ادامه تصریح کرد:
روســتاهای مجاور محل دپو مثل فوالد محله
و اگره نیز درگیر این موضوع شدهاند که طبق
گزارشهای محلی ارائهشــده عــاوه بر بوی
تعفن ،انباشت زبالهها ،افزایش حشرات موذی،
موش و مگس را به دنبال داشــته و همچنین
در صورت متوقف نشــدن دپوی زباله ،بیماری

تاسیس موسســه غیر تجاری داوری و حکمیت بین المللی الهام
طوسیان و امین رنجبر درتاریخ  1398/06/07به شماره ثبت  6575به
شناسه ملی  14008579748ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :داوری
وحکمیت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط ثبت
موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد.
مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان خراسان رضوی،
شهرستان مشهد ،بخش مرکزی ،شــهر مشهد ،محله راهنمایی ،خیابان
شــهیدبخارایی[احمدآباد ،]19خیابان راهنمایی [ 5شهیدبخارایی،]10
پــاک  ،8طبقه اول ،واحد غربی کدپســتی  9183835539ســرمایه
شــخصیت حقوقی 1000000 :ریال میباشــد .اســامی و میزان سهم
الشرکه شرکا :آقای امین رنجبر ترشیزی به شماره ملی 0921273053
دارنده  500000ریال ســهم الشرکه خانم الهام طوسیان به شماره ملی
 0946787654دارنده  500000ریال سهم الشرکه اولین مدیران :آقای
امین رنجبر ترشــیزی به شــماره ملی  0921273053به سمت رئیس
هیــات مدیره بــه مدت نامحدود خانم الهام طوســیان به شــماره ملی
 0946787654به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از
قبیل چک – ســفته – بروات – قراردادهای اسالمی با امضای اقای امین
رنجبر ترشیزی و خانم الهام طوسیان همراه با مهر موسسه معتبر میباشد
 .اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار مردمساالری
به عنوان روزنامه اصلی برای درج تصمیمات و آگهیهای موسسه تعیین
گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()593823
آگهی تغییرات شرکت مســکن کارگران کارخانه سیمان مشهد
شــماره ســه شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  12146و شناسه ملی
 10380278426به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1398/02/04و نامه شــماره  18830مورخ  98/2/21اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مدت فعالیت
شــرکت تا پایان سال 1399تمدید گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد
()593795
آگهی راجع به تصفیه ترکه تابعه خارجه
باتوجه به اینکه آقای ســید حسن رضا عادلی تبعه کشور افغانستان در مورخ 96/1/12
در کشــور افغانستان فوت نموده اســت و در ایران دارای اموالی میباشد و اداره تصفیه
امور ورشکســتگی مشهد در پرونده کالسه  980305صادره از شعبه  4دادگاه عمومی
حقوقی مشهد طی نامه شــماره  98/03/29 – 1398025000834277بعنوان مدیر
تصفیه تعیین گردیده اســت .لذا به اطالع عموم میرساند وارث منحصر به فرد متوفی
عبارتند از  -1 :خانم ســکینه محمدی همســر متوفی  -2آقای ســید حسین عادلی
 -3آقای ســید مصطفی عادلی  -4خانم عاتکه عادلی  -5خانم فاطمه عادلی  -6خانم
معصومــه عادلــی  -7خانم حکیمه عادلی همگــی فرزندان متوفــی .بنابراین از کلیه
اشخاصی که به هر عنوان برای خود حقی بر ذمه متوفی یا اموال و امالک و بطور کلی
ترکه متوفی قائل هستند دعوت مینماید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین
آگهی خود را معرفی و موضوع حق را معین نمایند بعالوه رونوشت و یا فتوکپی گواهی
شــده مدارک طلب و حقانیت خود را به اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد واقع در
خیابان بهار – بهار ( 25کوچه استانداری) مقابل چاپخانه گوتنبرگ تسلیم نمایند.
اضافه مینماید که مدعیون میتوانند برای کســب اطالعات بیشتر همه روزه به جز ایام
تعطیل در ساعات اداری با تلفنهای  38544233و  38545813تماس حاصل نمایند.
نوبت سوم 98/06/20 :
احمد علی طاهرزاده
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد و
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

سالک تهدید جدی برای مردم روستایی است.
وی بابیان اینکه تحت تأثیر قرار دادن جادهها
با ریزش شــیرابهها از دیگــر تهدیدات جدی
برای همه گردشــگران اســت ،افزود :با توجه
به گردشگر پذیری این جاده ،مسافران زیادی
در طول ســال از این جاده عبــور میکنند و
میبایست مسئوالن به این مسأله بهعنوان یک
امنیت ملی نگاه جدیتری داشته باشند.
استان سمنان رکوردار برداشت آب از
منابع زیرزمینی
استاندار سمنان با اشــاره به گستره باالی
جغرافیایی و تراکم پایین جمعیت در اســتان
ســمنان گفــت :پراکندگی بــاالی جمعیتی
هزینههــا در این اســتان را افزایش میدهد.
به گزارش ایســنا ،علیرضا آشــناگر در جلسه
بررسی مشکالت بخش بیارجمند اظهار کرد:
پراکندگی جمعیت در سطح کشور  ۴۹نفر در
هر هکتار و در استان سمنان تنها هفت نفر در

هر هکتار است و این پراکندگی باالی جمعیت
ســبب باال بودن نرخ ارائه خدمات به ساکنان
این استان شده است .وی از سمنان به عنوان
ششمین استان پهناور ایران نام برد و افزود :با
وجود گســتره باالی سرزمینی در این استان،
ســمنان جز دو اســتان کم جمعیت کشــور
است.این مقام ارشــد اجرایی با اشاره به دیگر
مشــکالت این استان پهناور ادامه داد :یکی از
محدودیتهای جدی در این استان کمبود آب
است که در صورت کم توجهی ،این مهم منجر
به توقف یا کاهش توســعه ی اســتان خواهد
شد.آشــناگر با بیان اینکه سیاســت موجود
اســتان ،مدیریت منابع آبی موجــود و تولید
محصوالت با کیفیت با کمترین آب خاطرنشان
کرد :متاســفانه میزان برداشــت آب از منابع
زیرزمینی در استان باالتر از میانگین کشوری
است و این درحالی است که میانگین کشوری
این شاخص بسیار باالتر از میانگینهای جهانی

است.عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان
ادامه داد :متاســفانه استان سمنان با برداشت
 ۷۷درصــد از منابع زیر زمینــی آب ،رکورد
بیشترین برداشت آب از این منابع ارزشمند را
دارد.وی با بیان اینکه استان چاره ای جز انتقال
آب از حوزههای دیگر ندارد گفت :طرح تامین
آب از دریای خزر بــه منطقه فالت مرکزی و
توزیــع آن از ایوانکی تا فرومــد از برنامههای
اصلی استان است و الزم است تا حمایتهای
سیاسی ،اجتماعی و اداری از این طرح انجام و
هر کس که ذی نفوذ بوده و صاحب رای است
در تحقــق این هدف بزرگ مــا را یاری دهد.
این مقام ارشد اجرایی بر عادالنه بودن فرآیند
توزیع اعتبارات تاکید و تصریح کرد :نگاه ما به
توسعه اســتان ،یک نگاه متوازن و همه جانبه
بوده و تالش میکنیم تــا اعتبارات و امکانات
استانی را عادالنه توزیع کنیم.استاندار سمنان
با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای راهسازی
در استان گفت ۲۰۶ :میلیارد تومان از اعتبارات
سفر ریاست جمهوری در حوزه راه صرف شده
است.

تاســیس شرکت سهامی خاص کرانه پیشرو ســپنا درتاریخ  1398/04/26به شماره ثبت  68837به شناسه ملی  14008476700ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تصدی به فعالیت خدمات نظافتی ،تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی،
اداره ســالنهای نمایش و برگزاری مراســمها و جشنها و یا کنفرانسها ،تاسیس سردخانه و مجتمع کشــاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان ،فعالیت بازاریابی
غیرهرمی و غیرشبکهای ،تولید و ارائه رایانه ،تولید و ارائه دستگاههای جانبی ،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ،ارائه و پشتیبانی بستههای نرم افزاری و سی
دی اطالعاتی تولید داخل ،خدمات شبکههای اطالع رسانی ،موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک به صورت غیر هرمی و غیر شبکهای ،طراحی و توسعه بازیهای رایانهای
و ســرگرمی ،تصدی به هرگونه فعالیت ورزشــی و تاسیس باشگاه ورزشی ،تاسیس مرکز روانشناسی و امور مشاوره و روانکاوی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد/ ،فرودوسی ،خیابان برادران
شــهید نوربخش  ،6بلوار فردوسی ،پالک  ،0مجتمع تجاری آهن مشــهد ،طبقه اول ،واحد  108کدپستی  9185993411سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 5000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  50000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  3000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 71/339/98
مورخ  1398/03/28نزد بانک شهر شعبه سجاد با کد  339پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیات مدیره خانم اعظم اکبرزاده به شماره
ملی 0921131380و به سمت عضو هیات مدیره به مدت  2سال خانم منصوره وقاری جعفرآبادی به شماره ملی 0921416113و به سمت رئیس هیات مدیره به مدت
 2ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم نرگس الیقی به شماره ملی 4309378385و به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری باامضاء مدیرعامل (منصوره وقاری
جعفرآبادی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرسان آقای آرش مودودی به شماره ملی  0740312375به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک سال مالی خانم راحله میرآبی به شماره ملی  0932266525به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت
درج آگهیهای شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()589632

تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان ابنیه هفت اقلیم مهرگان درتاریخ  1398/06/13به شماره ثبت  69419به شناسه ملی  14008596540ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به انجام
خدمات اجرایی ساختمان و ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی ،آجری ،سنگی ،بتنی ،فلزی ،اجرای سازه نگهبان ساختمان ،صادرات و واردات کلیه
کاالهای مجاز ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی :استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد ،محله نجفی ،خیابان شهیدرضامیرکی [شهیدفکوری،]60
خیابان شــهید میرکی [ 12شــهید قائمی  ،]7پالک  ،12-طبقه دوم ،واحد شرقی کدپســتی  9177977543سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1000000ریال نقدی منقســم به  100ســهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شــماره  982003257388مورخ  1398/06/07نزد بانک اقتصاد نوین شــعبه مدرس با کد  1804پرداخت گردیده است اعضا هیات مدیره آقای
محمدتقی چکنی به شــماره ملی 0793236533و به ســمت عضو هیات مدیره به مدت  2ســال آقای سعید چکنی به شماره ملی 0794875297و به
ســمت مدیرعامل به مدت  2ســال و به سمت رئیس هیات مدیره به مدت  2سال خانم فائزه خواستار به شــماره ملی 0794954499و به سمت نایب
رئیس هیات مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی
و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل (آقای ســعید چکنی) همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل :طبق
اساسنامه بازرسان آقای سیدعلی سادات پور به شماره ملی  0794851754به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الناز عربشاهی دلوئی به
شماره ملی  0946514933به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری مشهد ()593884
آگهی تغییرات شــرکت روستایی اتفاق شــرکت تعاونی به شماره ثبت
 210و شناســه ملی  10380036920به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  1397/05/07و نامه شماره  746/556مورخ  97/6/24اداره
تعاون روســتایی خواف تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :صورتهای سال مالی 1396
مورد تصویب و تائید مجمع قرار گرفت .غالم محمد ســلیمانی سلمانی کد ملی
- 0768913195غالم محمد مردان نصرآباد کد ملی  0769098339بســمت
بازرســین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان خراسان رضوی مرجع ثبت شــرکتها و موسسات غیرتجاری
خواف ()593798
آگهی تغییرات شرکت مســکن کارگران کارخانه سیمان مشهد شماره
ســه شرکت تعاونی به شــماره ثبت  12146و شناسه ملی  10380278426به
استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ  1398/02/04و نامه
شــماره  18829مــورخ  98/2/21اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
مشــهد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد- :آقای ســید جلیل مدرســی بــا کد ملی
 0681748011و به ســمت بازرس اصلی و محمــد ابراهیم رحیمی گوجگی با
کد ملی 0940637170به ســمت بازرس علیالبدل برای سال مالی  98انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری مشهد ()593796

آگهــی تغییــرات شــرکت زمــرد گســتر ســبز طوس
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  36031و شناسه ملی
 10380515332به اســتناد صورتجلســه هیــات مدیره مورخ
 1398/05/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد1 :ـ آقای حسن صاحبیان
به شــماره ملی  0945209096به سمت مدیرعامل و عضو هیات
مدیره 2ـ آقای عبداله سبحانی به شماره ملی  0938040944به
سمت رئیس هیات مدیره 3ـ آقای اشکان گوهرنیا به شماره ملی
 0938131771به ســمت نائب رئیس هیــات مدیره برای مدت
دو ســال انتخاب گردیدند  .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شــرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با
امضاء رئیــس هیات مدیره یا مدیرعامل (هــر یک به تنهایی) به
همراه مهر شرکت معتبر میباشــد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()593797

