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اخبار کوتاه

راهاندازی مجدد تجهیزات ترافیکی
در شیراز

گروه شهرســتانها :معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری شیراز از
راهانــدازی مجدد تجهیزات ترافیکی و چراغهای راهنمایی تقاطعاتی که بعد
از حــوادث اخیر تخریب شــده بودند ،خبر داد .دکتر زوربخش با اشــاره به
تالش شــبانه روزی همکاران در مرکز کنترل ترافیک شهرداری شیراز برای
راهاندازی تجهیزات ترافیکی تقاطعات گفت :تجهیزات ترافیکی  ۵۹تقاطع از
ده تا صد در صد تخریب شــده بودند کــه در مدت زمان دو هفته به چرخه
خدمات رسانی و ایجاد نظم ترافیکی برگردانده شدند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز این حجم کار در مدت زمان
 ۱۴روز را یک رکورد شــاخص دانســت و افزود :هم اکنون چراغ راهنمایی
تقاطعات مالصدرا ،پارک قوری ،خیرات ،خلد برین ،عفیف آباد  -قصردشت،
رضوان(ســه راه دارالرحمه) ،پل معالی آباد ،کــوزه گری ،طالییه ،جانبازان،
شریف آباد و سایر تقاطعات به شهروندان خدمات رسانی میکنند.

شرکت فوالد خوزستان
پیشرو در پیادهسازی استراتژی اقتصاد مقاومتی

گروه شهرســتانها :از شرکت فوالد خوزســتان به عنوان کسب و کار
پیشــرو در پیادهسازی اســتراتژی اقتصاد مقاومتی سال  ۹۸کشور تقدیر به
عمل آمد .به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،سیزدهمین کنفرانس بینالمللی
مدیریت اســتراتژیک با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،عضو هیات
عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای ســه گانه ،معاون پژوهش و فناوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،دبیر کمیســیون انجمنهای علمی کشــور،
اساتید و عالقمندان با معرفی کسب و کارهای پیشرو در سالن اجالس سران
کشورهای اسالمی برگزار شد.
در این رویداد که با ارائه مقاالت تخصصی ،برگزاری سخنرانیهای کلیدی
و همچنیــن برگزاری پانل تخصصی اســتراتژیهای توســعه صندوقهای
بازنشستگی کشور برگزار گردید ،از شرکت فوالد خوزستان به عنوان کسب
و کار پیشــرو در پیادهســازی اســتراتژی اقتصاد مقاومتی سال  ۹۸کشور
تجلیل شــد .این کنفرانس بین المللی با مشارکت شــبکه تلویزیونی ایران
کاال و کمیســیون انجمنهای علمی کشور و با حضور بیش از یک هزار تن
از دانشــجویان ،اساتید ،مدیران حوزه برنامهریزی و مدیریت استراتژیک و با
سخنرانی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناروی اطالعات ،حجت
االسالم و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد عضو هیات عالی حل اختالف
و تنظیم روابط قوای سه گانه ،برات قبادیان معاونت پژوهش و فناوری وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت ،محمد جاللی دبیر کمیســیون انجمنهای علمی
کشور و حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در سالن اجالس سران
کشورهای اسالمی برگزار گردید.

شهردار محمدیه خبرداد

آمادگی شهرداری برای بارندگیهای پاییزی
گروه شهرســتانها :دکتر نخســتین شــهردار محمدیه با بیان اینکه
شــهرداری محمدیه آمادگی مقابله با هرگونه آبگرفتگی سیل را در محمدیه
و ناحیه شــهری مهرگان دارد .به گزارش روابط عمومــی ،وی توضیح داد:
همزمان با فرارسیدن فصل بارندگی و به منظور جلوگیری از بروز آبگرفتگی
معابر و در راســتای ضرورت تسهیل در تردد شــهروندان فهیم محمدیه و
ناحیه شهری مهرگان تالش شده تا تمامی کانلهای سطح شهر محمدیه و
مهرگان الیروبی و پاکسازی گردد.
شــهردار محمدیه افزود :اصالح شبکه جمعآوری آبهای سطحی و لوله
گذاری در جنوب محمدیه و بلوار آیتاهلل خامنهای (مدظله العالی) در ناحیه
شــهری مهرگان از اقداماتی اســت که برای فصل بارندگی جهت جلوگیری
از احتمال وقوع ســیل و آبگرفتگی توسط این شهرداری انجام گرفته است.
اصــاح نهر زیر گذر پل اتوبان واقع شــده در شــمال پارک تمدن هم در
راستای هدایت آبهای ناشی از بارندگی انجام شده است .شهردار محمدیه
به آمادگی کامل نیروهای خدماتی این شهرداری در مقابله با هرگونه حوادث
ناشــی از بارندگیهای پاییزی اشــاره کرد و گفت :نیروهای خدمات شهری
محمدیه به منظور رفاه حال شــهروندان در محمدیه وناحیه شهری مهرگان
در آمادگــی کامل به ســر میبرند تا از بروز هرگونــه آبگرفتگی در روزهای
بارانی اقدام نمایند .وی در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همسویی
شهروندان فهیم محمدیه و ناحیه شهری مهرگان با مدیریت شهری خواستار
مشارکت شــهروندان از عدم تخلیه زباله و نخالههای ساختمانی در انهار که
باعث بروز آبگرفتگی میشود ،شد.

کلنگ ساخت دو مدرسه خیرساز در هرمزگان
به زمین زده شد

گروه شهرســتانها :مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان هرمزگان از
کلنگزنی دو مدرسه  6کالسه خیرساز در این استان خبر داد.
موسی دادی زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت :کلنگ
ساخت دو مدرسه  6کالســه خیر ساز در محله نو واقع در ایسین و مدرسه
شــش کالسه روستای خورلور به زمین زده شده که سهم خیرین در این دو
پروژه قریب به 20میلیارد ریال است.
وی اظهارداشــت :در پروژه اول ،ساخت مدرسه  6کالسه صاحب الزمان
در محله نو ایسین با  378متر زیربنا در زمینی به مساحت یک هزار و 500
مترمربع شــروع خواهد شد که اعتبار قریب به  10میلیارد ریال را خیر نیک
اندیش متقبل شــده است .دادی زاده افزود :در پروژه دوم ساخت مدرسه 6
کالسه امام حسن مجتبی(ع) در زمینی به مساحت یک هزار و 869متر مربع
و با زیر بنای 378متر در دســتور کار قرار دارد که ســهم خیر نیک اندیش
در ایــن پروژه قریب به  10میلیارد ریال اســت .مدیرکل آموزش و پرورش
هرمزگان ادامه داد :از یک ســال گذشــته تا کنون  103مدرسه کلنگزنی
شــده بود که  40مدرسه آن به بهرهبرداری رسیده است و کار ساخت مابقی
مدارس در حال انجام است.
این مســئول اضافه کرد :حدود  200مدرسه صددرصد تخریبی در استان
وجود دارد که با بهرهگیری از توان بنگاههای صنایع غرب و خیرین دلســوز،
نهضت مدرسهسازی در استان به راه افتاده است.

تاســیس شــرکت ســهامی خاص شــهریار رایانه تــوس درتاریخ
 1398/09/10به شماره ثبت  70384به شناسه ملی 14008802812
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطــاع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت:تولید و ارائه رایانه ،تولید و
ارائه دستگاههای جانبی ،تولید و پشــتیبانی نرم افزار سفارش مشتری،
ارائه و پشــتیبانی بستههای نرم افزاری و سی دی اطالعات تولید داخل،
خدمات شــبکه ای اطالع رسانی مشــاوره و نظارت بر اجرای طرحهای
انفورماتیکی ،شبکههای دادهها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربط مــدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز
اصلی :اســتان خراسان رضوی ،شهرستان مشــهد ،بخش مرکزی ،شهر
مشهد ،محله شــهرک لشکر ،خیابان دکتر حســابی شمالی [ 35شاهد
 ،]46بلوار دکترحســابی شمالی[شــهید فالحی  ،]37پالک  ،11-طبقه
همکف کدپستی  9186145474سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد
 100ســهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره  12153مورخ  1398/08/30نزد بانک قرضالحسنه
مهر ایران شــعبه مرکزی با کد  3614پرداخت گردیده است اعضا هیات
مدیره خانم پریسا انوری مقدم به شماره ملی 0920777058و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیات مدیره به مدت  2سال
خانم پردیس انوری مقدم به شماره ملی 0923170839و به سمت عضو
هیات مدیره به مدت  2سال خانم پروین علیرضائی ابرده سفلی به شماره
ملی 0934418454و به سمت رئیس هیات مدیره به مدت  2سال آقای
محمد انوری مقدم به شماره ملی 0934688974و به سمت نایب رئیس
هیات مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه

موج سوم ملخ صحرایی در راه سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی سیستان و بلوچستان
گفت :بنا بر آخرین گزارشــات فائو موج ســوم حمله ملخ
صحرایی در راه این اســتان است به طوری که تا  ۱۰روز
دیگــر امکان هجوم وجود دارد.غــام حیدر زورقی رئیس
سازمان جهاد کشاورزی سیســتان و بلوچستان در گفت
و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ،گفت :براساس
هشــدار فائو از آبان امســال برای نخســتین بار در تاریخ
سیستان و بلوچستان شــاهد هجوم مجدد ملخ صحرایی
از مناطــق تولید مثل تابســتانه در مرز بین کشــورهای
هند و پاکستان به ســوی نوار ساحلی دریای عمان بویژه
جنوب اســتان بودیم به طوریکه تاکنون با رصد تیمهای
پایش مبارزه در سطح  ۱۲۷هکتار از مراتع شهرستانهای
کنارک ،فنوج و سرباز انجام شده است.
او ادامه داد :این ســازمان پارســال هنگام هجوم ملخ
صحرایی به سیســتان و بلوچستان با بسیج تمام امکانات
مبــارزه با این آفت را در ســطح  ۲۱۱هزار و  ۵۳۵هکتار
از مراتــع منطقه انجام داد و مانع آسیبرســانی به بخش
کشــاورزی شد.رئیس ســازمان جهاد کشاورزی سیستان

و بلوچســتان با بیان اینکه برای مقابلــه با ملخ صحرایی
نیازمند اعتبار هســتیم ،گفت :ضروریســت کشاورزان در
صورت مشــاهده این آفت مراتب را به نزدیکترین مرکز
جهاد کشاورزی شهرستان اطالع رسانی کنند.
او تصریــح کرد :ضرورت و اهمیت مبارزه و کنترل این
آفت در بخش کشاورزی ســبب شده در جنوب سیستان
و بلوچســتان بیشــترین فعالیت روزمــره مدیریت جهاد
کشــاورزی شهرستانهای این استان به این امر اختصاص
یابــد .ملخهای صحرایی تمام گیاهان زراعی ،باغی و حتی
علفهای هرز را میخورند ،این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار
زیادی دارد و در یک شــبانه روز میتواند تا  ۱۵۰کیلومتر
پرواز کند.
ملخ صحرایی از کشــوری به کشــور دیگر و از استانی
به اســتان دیگر مهاجــرت میکند.این نــوع از ملخها در
مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینههای مختلف جنگلها،
باغهــای میوه ،علوفه ،غــات ،صیفی و مراتــع را از بین
میبرند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث
قحطی در منطقه نیز میشوند.

معادن وانشان نسخه مرگ تدریجی باغات
در ســال  ۱۳۹۱در کوه «تیر» روســتای وانشان غاری
کشــف شد که استخوانهای پیدا شده در این غار حکایت
از ایــن دارد که زندگی در این روســتا به بیش از  ۳هزار
ســال قبل برمیگردد ،اما این کوه و غار را با صدور مجوز
برای معادن تقدیم به معــدن دارهایی کردیم که ذرهذره
آن را به نابودی بکشــانند.به گزارش ایسنا ،پشت سرشان
معدنهایی پر ســر و صدا و آلوده و پیش رویشــان شهر
گلپایگان قرار دارد.
آنها روستانشینان وانشان هستند که عطای شهرنشینی
را به لقای آن بخشیدن و در روستای خود ماندگار شدند،
البته شــاید این ماندگاری هم به رسم عادت باشد چراکه
اکثر جوانان این روســتا در طول ســالهای اخیر بار سفر
را بســتند و به امید روزگاری بهتر ،از زادگاه خویش کوچ
کردند.مردم روستای وانشــان که از روستاهای گلپایگان
است به شــغل کشاورزی مشــغول هســتند .اما همین
شغلشان هم در روســتا با مشکالتی مواجه است از جمله
اینکه چندی قبل منابع طبیعی با دست گذاشتن بر روی
اراضی کشاورزی روستاییان این منطقه و تبدیل کردن آن
به اراضی ملی ،دیگر جانی در بازوان روســتاییان وانشــان
نگذاشــته و گویا هنوز هم این مشکلشان رفع نشده است،
عالوه بر این نیز وجود معادن در اطراف این روستا معضلی
دیگر برای اهالی این روستای تاریخی و گردشگری است.
در همین خصوص علیاکبر زندی -رئیس شورای اسالمی

روستای وانشان به ایسنا ،گفت :برای دو معدن در مجاورت
خانهها و زمینهای کشاورزی روستای وانشان مجوز صادر
شــده است .یکی از آنها معدن شن و ماسه کوهی است و
در دهه هشــتاد به منظور استفاده جاده موته که در دست
اجرا بود مشغول به کار شد ،اما متأسفانه تا االن این معدن
ماندگار شده است .انفجارهای این معدن را در کوه تاریخی
«تیر» این روستا شاهد هستید .این انفجارها تا حدی قوی
اســت که برخی اوقات ســاکنان از منازل خود با وحشت
خارج میشــوند و تصور میکنند که زلزله آمده است .وی
ادامه داد :معدن دیگری در کنار این روســتا که در حوزه
تولید ســنگهای تزئیناتی فعالیت میکند حدودا ً در سال
 ۹۳مجوز گرفت ،این معدن نیز فاصله کمی با باغات روستا
دارد .این موضوع را از مســئوالن مربوط پیگیری کردیم.
مردم تجمع کردند و طومارهای مختلفی را به اســتانداری
دادیم حتی با اســتاندار و مدیرکل امنیتی استان وقت نیز
صحبت کردیم.
رئیس شورای اســامی روستای وانشان افزود :با توجه
به اینکه روســتای وانشان به عنوان روســتای تاریخی و
گردشگری در شهرســتان گلپایگان انتخاب شده ،در این
مجوزها شهرستان هم ســهیم بوده و در فرمهای مربوطه
امضاء برخی ادارات شهرســتان وجود داشــته است .واقعاً
جای ســؤال است که با وجود رشــته کوههای فراوان در
اطراف شهرســتان که فاصله زیادی با روســتا و شهر دارد

چرا دقیقاً برای این کوه که تقریباً به روستا چسبیده مجوز
صادر میشــود.زندی با بیان اینکه متأسفانه این مجوزها
بدون اینکه مســائل یک روستا و یا شهر را در نظر بگیرند
صادر شده است ،اضافه کرد :انفجارات این معادن تأثیرات
مخرب خود را بر روی درختان ،قنوات و باغات روســتای
وانشــان میگذارد ،ضمن اینکه این معادن هیچ درآمدی
برای روستا ندارد و یک درصد عوارض پیش بینی شده در
قانون را به روســتا نمیدهند .نماینده گلپایگان در شورای
اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه منافع یک نفر را بر
منافع شهر یا روستا ترجیح دادند ،خاطرنشان کرد :اکنون
معدن ماسه فعال و حتی تولید آسفالت را هم به کار خود
اضافه کرده است و تمام این اتفاقات در مجاورت روستا رخ
میدهد .همچنین صاحب معدن سنگهای تزئیناتی دنبال
سرمایهگذار است که مجددا ً این معدن را احیا کند که اگر
این اتفاق رخ دهد احتمال درگیری اهالی خیلی زیاد است.
زندی اظهار کرد :اگر تا دو دهه دیگر معدن ماســه فعالیت
کند دیگر اثری از کوه تاریخی «تیر» که یک غار نیز در آن
کشف شده است ،نخواهد ماند .در کل شهرستان گلپایگان
هیچ روستایی وجود ندارد که بیش از  ۲۰هزار اصله درخت
گردو و بادام داشــته باشــد ،اما متأسفانه صدور این مجوز
امضای نسخه مرگ درختان و باغات روستای وانشان است
و از مســئوالن میخواهیم در تمدیــد مجوز تجدیدنظر و
مجوز را ابطال کنند.

سخنگوی شورای شهرستان گلپایگان گفت :این معادن
بــا اولین قناتی که آب آن از کنار باغات رد میشــود تنها
 ۲۰۰متر فاصله دارد .معدن شــن و ماسه حدود  ۱۵سال
است که در روستای وانشان فعال است و گرد و غبار ناشی
از انفجارات بر روی باغات مینشــیند .تا کنون مردم را به
صبوری دعوت کردیم ،امــا برخی از مواقع از اختیارات ما
خارج اســت و وقتی مردم ببینند کسی پیگیر موضوعات
نیســت خودشان وارد عمل میشوند .بنابراین از مسئوالن
میخواهیم در راستای حفظ حقوق و منافع روستا نسبت
به جلوگیری تجدید و همچنین ابطال مجوز در اسرع وقت
اقدام کنند.
بهرهبــرداری از معادن از جملــه فعالیتهای اقتصادی
اســت اما اگر مالحظات زیســتمحیطی رعایت نشــود
میتواند آســیبزا باشــد .نزدیکی دو معدن به روســتای
وانشــان که عالوه بر اینکه این روســتا مقصد گردشگران
خارجی و داخلی اســت ،دارای باغات فراوان گردو و بادام
نیز است ،نمیتواند بدون آسیب باشد .نشستن گرد و غبار
این دو معدن بر روی محصوالت کشــاورزی و درختان از
آسیبهایی است که نیازمند بررســیهای بیشتر و اقدام
عاجل اســت ضمن اینکه ممکن است اگر اصول محافظت
از خاک نیز رعایت نشــود خاکهای ایجاد شده که ناشی
از فعالیت این دو معدن اســت در هنگام بارندگی به آب و
خاک مزارع و باغات این روستا نیز نفوذ کند.

مازندرانیها ثبت هیرکانی را جشن میگیرند
الیمســتان در شهرســتان آمل ،حوزه  ۴۵و  ۴۶جنگل بخش کجور شهرستان
نوشــهر ،جنگل خشکه داران شهرســتان تنکابن و جنگل چهارباغ شهرستان
چالوس است.بعد از باغ عباس آباد بهشهر ،جنگلهای هیرکانی دومین میراث
جهانی اســتان مازندران در یونسکو محسوب میشــود.جنگلهای هیرکانی با
 ۱.۹میلیون هکتار وســعت ،از آســتارا در شمال اســتان گیالن تا ُگلیداغ در

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی مازندران گفت :جشن
ملــی ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی  ۱۸آذر ماه امســال در اســتان برگزار
میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ساری  ،سیف اهلل فرزانه مدیرکل
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی مازندران با اشاره به اینکه جشن
ملــی ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی  ۱۸آذر ماه امســال در اســتان برگزار
میشود گفت :محل برگزاری این جشن شهرستان بابلسر خواهد بود.او با اشاره
به اهمیت آشــنایی مردم مازندران با جنگلهای هیرکانی و ظرفیتهای ثبت
جهانی و گردشــگری آن افزود :هدف از برگزاری این جشــن عالوه بر معرفی
جنگلهای هیرکالنی برای مردم اســتان ،زنده نگه داشتن تصور جهانی بودن
ایــن ظرفیت در خاطر و زندگی مردم مازندران اســت .فرزانه ،رونمایی از لوح
ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی را یکی از برنامههای این جشن معرفی کرد و
گفت :اغلب برنامهها بر پایه آیین و رسوم بومی و مراسم آئینی مازندران خواهد
بــود تا در کنار معرفی جنگلهای هیرکانی ،داشــتههای فرهنگی و اجتماعی
سبزترین خطه کشور نیز زنده شود.او رونمایی از پوستر مستند ،گزارش رویداد
پرســبوک و مانور یگانهای حفاظت میــراث فرهنگی ،منابع طبیعی و محیط
زیست را از دیگر برنامههای جشن بزرگ ثبت ملی جنگلهای هیرکانی معرفی
کرد .فرزانه بیان کرد :در حاشــیه جشــن ثبت جهانــی جنگلهای هیرکانی
گروهــی از هنرمندان با اجرای طرحی در قالــب هنرهای مفهومی به موضوع
این جنگلها میپردازند.بر اســاس گزارش کمیتــه ملی میراث جهانی ۶ ،لکه
از  ۱۲لکه ثبت شــده جنگلهای هیرکانی در مازندران واقع است ،این لکهها
شــامل جنگل بوال درشهرستان ســاری ،جنگل واز در شهرستان نور ،جنگل

با مهر شــرکت معتبر میباشد .اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه
بازرســان آقای امیر ظریف باقری موقر به شماره ملی  0920410197به
ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مصطفی ظریف باقری
موقر به شماره ملی  0938110179به سمت بازرس علی البدل به مدت
یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار مردمساالری جهت درج آگهیهای
شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمیباشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()682387

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی اکسیر المان شرکت سهامی
خاص به شــماره ثبت  50650و شناســه ملی 10380670988
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1398/05/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :اعضاء هیات مدیره به
قرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند :آقای علی حسین
نیا دوات گر به شــماره ملــی  0941817733و خانم زهرا فکور
به شــماره ملی  0941339920و آقای احد حسین نیا دوات گر
به شــماره ملی  - 0943512360خانم سیده الهام علوی زاده به
شــماره ملی  0942020049به عنوان بازرس علی البدل و آقای
بهمن قاســم زاده به شماره ملی  0793788501به عنوان بازرس
اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه کثیراالنتشار
مردمســاالری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد .اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()682201

شــرق استان گلستان ،در گسترهای به طول تقریبی  ۸۰۰کیلومتر و عرض ۲۰
تا  ۷۰کیلومتر پراکنش دارد .البته الزم به ذکر اســت که بخشــی کوچکی از
جنگلهای هیرکانی در کشــور آذربایجان قرار دارد.جنگل هیرکانی در چهل و
سومین اجالس کمیته میراث جهانی که  ۱۴تیر ماه امسال در باکو برگزار شد
در فهرست میراث جهانی قرار گرفت.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  13986036271002851هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مرتضی پورادم فرزند رجب علی بشــماره شناسنامه  5188صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک
باب خانه به مســاحت  62/31مترمربع قســمتی از پالک  49اصلی بخش  9مشهد واقع شهید آوینی  25/9پالک
 99اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا محمد محســن رضوی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.م الف452 :
تاریخ انتشار نوبت اول-98/09/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/09/27 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

آگهی تغییرات شرکت نماســازان آریانا سناباد شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  32383و شناسه ملی  10380475937به استناد صورتجلسه هیات
مدیره مورخ  1398/09/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عبدالشکور خالصی رودی
بشماره ملی  0769484514به سمت رئیس هیات مدیره ومدیرعامل عبدالرئوف
خالصی رودی بشــماره ملی  0769471277به سمت عضوهیات مدیره صدیقه
سمیعی رودی بشــماره ملی  0769619878به سمت نائب رئیس هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ورسمی و
بانکی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()682322

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی اکسیر المان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  50650و شناســه ملی  10380670988به استناد صورتجلسه
هیات مدیره مورخ  1398/05/27تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :زهرا فکور کدملی
 0941339920بســمت رئیس هیات مدیره علی حســین نیادوات گر کدملی
 094351260بســمت نائب رئیس هیات مدیره و احدحســین نیادوات گر کد
ملی  0943512360به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت
 2ســال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی
بــا امضاء مدیرعامــل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد
بود .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()682258

تاسیس شرکت سهامی خاص پشتیبان پژوهش خاوران درتاریخ
 1398/09/03به شماره ثبت  70303به شناسه ملی 14008786548
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت -1:طراحی ،ساخت ،تولید،
تعمیر و نگهداری دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی ،صنعتی و پزشکی
حســاس بــا فناوریهای برتر و تجهیــزات ابزار دقیق  -کالیبراســیون
دســتگاههای آزمایشــگاهی و ابزارهای دقیق  -برنامه نویســیهای نرم
افزاری و ایجاد ســامانههای اداری  -نصب و پشــتیبانی دســتگاههای
نظــارت تصویــری و کنترل تردد  -نصب ،تعمیــر و نگهداری تجهیزات
رایانه ای و ســرورها – راهاندازی و پشــتیبانی ســامانهها و شبکههای
رایانه محور  -تامین نیروی کارشــناس فنی جهت شــرکت ،راهاندازی و
اداره آزمایشــگاههای مختلف و ارائه خدمات آزمایشگاهی ،دستگاهی و
کارگاهی  -ارائه مشــاوره در کلیه موارد مذکــور در فوق درصورت لزوم
پــس 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 رضاشهر ،بلوار خاقانی[شهیدرضوی-7
کالنتری ،]18خیابان خاقانی[ 1دهخــدا  ،]1پالک  ،193طبقه همکف
کدپستی  9177749831سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 10000000ریال نقدی منقســم به  10000ســهم  1000ریالی تعداد
 10000ســهم آن با نام عادی مبلغ  5000000ریال توســط موسسین
طی گواهی بانکی شــماره  4250مورخ  1398/07/25نزد بانک تجارت
شعبه دانشگاه فردوســی با کد  4250پرداخت گردیده است والباقی در
تعهد صاحبان سهام میباشــد اعضا هیات مدیره آقای علی جباری آزاد
به شماره ملی 0040407918و به سمت رئیس هیات مدیره به مدت 2
سال آقای مهدی جباری آزاد به شماره ملی  0938672223و به سمت
عضو هیات مدیره به مدت  2ســال خانم مهرنوش منوچهری به شماره
ملــی  0941977021و به ســمت عضو هیات مدیره به مدت  2ســال
خانم آزاده خاوریهاشــمی به شــماره ملی  0943413257و به سمت
نایب رئیس هیات مدیره به مدت  2سال آقای محمدقاسم اشراقی تالهی
قوچانی به شــماره ملی 0946404674و به سمت عضو هیات مدیره به
مدت  2ســال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری باامضاء
ثابــت مدیرعامل و متغیر رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه
بازرســان آقای احسان بهرامیان مطلق به شماره ملی  0944657656به
سمت بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی آقای محمدجواد محسنی
ازغندی به شــماره ملی  0945035446به ســمت بازرس علی البدل
به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشــار مردمساالری جهت درج
آگهیهای شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخــذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد
()682202

تاسیس شرکت ســهامی خاص آســمان پاالیش شرق درتاریخ
 1398/09/04به شماره ثبت  70317به شناسه ملی 14008788841
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطــاع عموم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت :تولیــد گویهای جاذب
گازهــای گلخانــهای  -از مواد کانی ،عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و
حقوقــی ،اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از کلیــه بانکهای دولتی
و خصوصی موسســات مالی و اعتباری داخلــی و خارجی ،اخذ اعطای
نمایندگی از شــرکتها و موسسات داخلی و خارجی درصورت لزوم پس
از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان خراســان رضوی ،شهرستان مشهد،
بخش مرکزی ،شــهر مشــهد ،محله /کوشــش ،خیابان فارابی شمالی،
خیابــان کوشــش ( 9فارابی  ،)10پالک  ،141طبقه همکف کدپســتی
 9165664988ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلغ
 1000000ریال نقدی منقسم به  1000سهم  1000ریالی تعداد 1000
سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  1144696/98/1مورخ  1398/08/29نزد بانک سپه شعبه
بلوار سجاد مشــهد با کد  614پرداخت گردیده است اعضا هیات مدیره
آقای شهریار قسمتی تبریزی به شماره ملی  0924451424و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیات مدیره به مدت  2سال
آقای داود قســمتی تبریزی به شــماره ملی  0924712449و به سمت
رئیس هیات مدیره به مدت  2ســال آقای مرتضی قســمتی تبریزی به
شماره ملی  0932030807و به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت
 2ســال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها عقود اســامی و همچنین کلیه
نامههای عادی و اداری باامضاء آقای شــهریار قســمتی تبریزی همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرسان
خانم آذر بهبودی به شماره ملی  0937756768به سمت بازرس اصلی
به مدت یک ســال مالی آقای وحید روده چی یوســف نژادان به شماره
ملی  0939551055به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشار مردمساالری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
گردیــد .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 ()682142

