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هشدار

خطر اختالل در تردد جادههای کوهستانی خوزستان
پس از ذوب برفها

ادارهکل مدیریت بحران خوزســتان با اشــاره به ورود توده هوای گرم و ذوب
شــدن برف در ارتفاعات و لغزندگــی جادهها بر اثر بــرفآب اطالعیهای صادر
کرد.به گزارش ایســنا ،در اطالعیــه روز ( ۲۳بهمنماه) ادارهکل مدیریت بحران
خوزستان آمده است« :با توجه به اطالعیه  ۲۳بهمنماه هواشناسی خوزستان در
خصوص ورود توده هوای گرم و پایداری هوا از روز چهارشــنبه تا روز شنبه (۲۳
تا  ۲۶بهمن) و افزایش دمای  ۱۰تا  ۱۴درجه سیلســیوس در اغلب نقاط استان
خوزستان با اثر مخاطره:
 ذوب شــدن برف در ارتفاعات ،کوهپایهها و کنارگذر جادههای برفگیر واحتمال سقوط برف به جادهها
 لغزندگی جادهها بر اثر برفآب و اختالل در تردد جادههای کوهســتانی وافزایش آالیندههای صنعتی در شــهرهای بزرگ و صنعتی و توصیه به احتیاط
در تــردد جادهای و توجه به توصیههای پلیــس راه و لزوم توجه به توصیههای
کارشناسان جهاد کشاورزی و اجتناب از توقف در نقاط پاییندست و دامنه کوهها
به دلیل ذوب و سرازیر شدن برف به پاییندست.
دستور فرمایید نسبت به:
 صدور پیش آگاهی ،اتخاذ تمهیدات الزم و اقدامات پیشــگیرانه (به ویژه باتوجه به بارش برف در برخی نقاط استان و استانهای مجاور در روزهای اخیر)
 آمادهباش نمودن واحدهای تابعه سطح استان و شهرستان اطالعرسانی مستمر و ارایه توصیههای ایمنی (مانند عدم تردد غیرضروریو عدم تردد ،توقف و اســکان در حاشــیه ،پاییندست و دامنه کوهها و جادهها و
مناطق در معرض خطر ذوب و سقوط برف و احتیاط الزم و در نظر داشتن فاصله
ایمن هنگام عبور از مناطق مذکور) به شــهروندان به ویژه بیماران ،روستاییان،
عشایر ،کشاورزان ،دامداران ،کودکان ،سالمندان ،مسافران ،صیادان ،رانندگان و
افراد ساکن در مناطق در معرض خطر.
 توصیه مستمر به رانندگان جهت احتیاط الزم در تردد و لزوم همراه داشتنتجهیزات زمستانی هنگام تردد از مناطق و جادههای کوهستانی و برفگیر.
 ابالغ جهت استقرار اکیپهای عملیاتی راهداری و راه و شهرسازی و سایردســتگاههای مرتبط به همراه تجهیزات کامل در نقاط و گردنههای برفگیر و
کنارگذرها و مناطق در معرض ذوب و سرازیر شدن برف و انجام اقدامات الزم.
 مســدود نمودن جادههای حادثهخیز و در معرض ذوب و ســقوط برف درصورت ضرورت توســط فرمانداریها و دستگاههای مرتبط و نیروهای نظامی و
انتظامی طبق ضوابط.
 ابالغ به شــرکتها و کارخانجات جهت مدیریت بهینه مصرف سوخت بهمنظور کاهش آالیندگی صنعتی به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی استان.
 اتخاذ سایر تدابیر الزم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدامالزم انجام و گزارش اقدامات به این ادارهکل ارسال شود.
اخبار کوتاه

زلزله گیالن را لرزاند

زمین لرزهای  ۴.۵ریشــتری ســرگوراب اســتان گیالن را لرزاند .سخنگوی
اورژانس کشور گفت :هیچ مصدومی در مناطق زلزلهزده در استان گیالن گزارش
نشده است.مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا
دربــاره آخرین وضعیت ارزیابی مناطق زلزلهزده در اســتان گیالن گفت :در پی
زمینلرزه  4.5ریشتری در استان گیالن بالفاصله  3تیم ارزیاب به منطقه اعزام
شده است.

معارفه  ۲مدیرعامل وزارت نیرو در آذربایجانغربی
بدون حضور مدیران سابق

گروه شهرستانها :معارفه  ۲مدیرعامل شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو
در آذربایجان غربی در حالی برگزار شد که مدیران سابق این شرکتها در آیین
تودیع خود حضور نداشتند.
قاسم تقی زاده خامسی ،معاون آب وزیر نیرو در آئین معارفه مدیران عامل آب
و فاضــاب و آب منطقه ای و آب و فاضالب که با حضور آیدین رحمانی ،معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ،اظهار کرد ۳۳ :سد ملی تا پایان
دولت در کشور احداث میشود.
وی تصریح کرد :در حال حاضر  ۱۸۲سد در کشور وجود دارد که  ۳۷سد در
دولتهای یازدهم و دوازدهم ســاخته شده و  ۳۳سد نیز تا پایان دولت احداث
خواهد شــد .معاون آب وزیر نیرو گفت۱۵۰ :امین تصفیهخانه آب در سلماس
افتتاح شد و تا پایان دولت  ۲۷تصفیه خانه آب نیز آماده بهرهبرداری میشود.
در پایان مراســم اتابک جعفری به عنوان مدیرعامل شــرکت آب منطقهای
ت آب و فاضالب
آذربایجــان غربی و علیرضا رضوی به عنوان مدیرعامل شــرک 
آذربابجان غربی معرفی شدند.
آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)
 -1شماره پرونده اجرایی 980494 :شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندوآب
 -2محکوم له :مهدیا صمدپور فرزند تراب میاندوآب ،خیابان کشــاورز بن بســت تربیت پالک  121به وکالت
اکبر ســاعد -3-محکوم علیه :بهرام فتحی فرزند قادر ،میاندوآب خیابان طالقانی بن بست معلم -4-محکوم به:
به مبلغ 578250000ريال اصل خواســته و مبلغ 2890000ريال نیم عشر دولتی -5-مورد مزایده :عبارت است از
یک دســتگاه خودروی سواری سمند ال ایکس به شماره موتور  12486132346و به شماره شاسی 73287903
به شــماره انتظامــی  479ط  57ایران  27به رنگ خاکســتری مدل  1386که طبق نظریه کارشناســی به مبلغ
230/000/000ريال توسط کارشناسی ارزیابی شده است.
کــه با توجه به تقاضــای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم علیه دســتگاه مذکور
توقیف و از طریق مزایده فروخته خواهد شــد .مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار
خواهد گردید.
 -6شرایط مزایده:
الف -برنده مزایده بایســتی ده درصد از مبلغ پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی
پرداخت نماید- .ب -شــرکت  -می توانند ظرف مدت  5روز قبل ازشــروع مزایده با هماهنگی این دفتر از
مورد مزایده دیدن نمایند-.ج -مزایده روز چهارشنبه مورخه  1398/12/07راس ساعت  10صبح در دفتر شعبه
اول اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان میاندوآب با حضور نماینده محترم دادستانی دادسرای عمومی و
انقالب میاندوآب و متقاضیان برگزار خواهد شــد-.د -کلیه هزینــه های نقل و انتقال و  ...به عهده برنده مزایده
میباشد .م الف 39
عسگری مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندوآب
آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول (نوبت اول)
 -1شــماره پرونده اجرائی /970463 :اجرائی  -2-محکوم له :خانم اکرم قنبری فرزند عیوض مقیم میاندوآب،
خیابان ساحلی 12متری با وکالت آقای اصغر علینژاد  -2-محکوم علیه -1 :آقای محسن مقدم فرزند رستم و
خانم فرنگیز آقاالری فرزند نعمت اله ،مقیم میاندوآب روستای شبیلو منزل شخصی  -4-محکوم به :مقدار 500
قطعه سکه بهار آزادی از ماترک متوفی حجت مقدم روستای شبیلو
 -5مورد مزایده:
یک قطعه زمین به مساحت  157/45متر مربع واقع در کوی ولی آباد کوچه بن بست  6متری از زمینهای قطعات
تفکیکی ودود یوســفی قطعه شماره  3از قرار هر متری به مبلغ  6/200/000ريال که به مبلغ کل 976/190/000
ريال طبق نظریه کارشناسی ارزیابی شده است که با توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم
به از طرف محکوم علیه موارد فوق توقیف و از طریق مزایده فروخته خواهد شــد .مزایده از قیمت پایه شروع و
به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.
 -6شرایط مزایده
الــف -برنده مزایده بایســتی ده درصد از مبلغ پیشــنهادی را فی المجلس و مابقــی را ظرف مدت یک ماه
پرداخت نماید.
ب -شــرکت کنندگان می توانند تا مدت  5روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این دفتر از مال مورد مزایده
دیدن فرمایند.
ج -مزایده روز دوشــنبه مورخه  1398/12/5راس ســاعت  11صبح در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی
دادگســتری شهرســتان میاندوآب با حضور نماینده محترم دادستانی دادســرای عمومی و انقالب میاندوآب و
متقاضیان برگزار خواهد شد.
د -کلیه هزینه های نقل و انتقال و  ...برعهده برنده مزایده میباشد .م الف 38
عسگری مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میاندوآب

رشد  ۱۱برابری جمعیت در حاشیه شهر

زنگ خطر در حاشیه شهر بیرجند به صدا درآمد

خراســان جنوبی در زمینه مهاجرت از روستا جزو هفت
اســتان اول کشور است و سرریز شــدن جمعیت در نقاط
حاشــیه شــهر بیرجند زنگ خطری برای چند سال آینده
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند  ،خراسان
جنوبی با  ۱۵۱هزار کیلومتر مربع به عنوان سومین استان
پهناور کشور است و خشکســالیهای  ۲۰ساله بسیاری از
روســتاهای استان را تخلیه کرده است و مهاجرت روستاها
به حاشیه شهرها باعث رشــد جمعیت و افزایش ساخت و
سازها در این مناطق شده است.بافتهای ناکارآمد قصه پر
غصهای است که در سلسله جلسات پیشگیری از بافتهای
ناکارآمد به بررسی چگونگی و رفع آن پرداخته میشود .به
علت خشکسالی پدیده مهاجرت ،حاشیه نشینی و سکونت
در بافتهای ناکارآمد را در استان خراسان جنوبی شاهدیم.
بحث تخلیه روســتاها و مهاجرت موضوعی اســت که
همواره مدنظر مسئوالن بوده چرا که روستاهایی در خراسان
جنوبی داریم که به طور کامل تخلیه شــده و در حاشــیه
شهرهای استان به ویژه بیرجند ساکن شدهاند و این سکونت
و تجمع جمعیت زیاد در نقاط حاشیه شهر مشکالت زیادی
به دنبال دارد.معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن انقالب
اســامی خراسان جنوبی نیز در ســومین نشست کارگروه
پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد ستاد
استانی باز آفرینی شهری خراسان جنوبی که در دادگستری
بیرجند برگزار شــد بار دیگر این مشــکالت را گوشزد کرد
و گفت :با وجود توســعه بی رویــه و الحاقهای زیاد باز هم
ســاخت و ســازهای بی رویه خارج از محدوده در روستاها
وجود دارد .در دو سال گذشت ساخت و سازهای غیر مجاز
در روستاهای حاجی آباد و امیر آباد را به فرمانداری بیرجند
اعالم کردیم.
قاسم تنها با بیان اینکه بســیاری از ساخت و سازها در
اراضی ملی بوده است افزود :با توجه به برخی تخریبهایی
که صورت گرفته ،اما متاســفانه ساخت و سازهای غیرمجاز
بیشتر شده و امروز شاهد ساخت و سازهای پراکنده هستیم
که توقع دریافت خدمات شــهری هستند که کار را بسیار
دشوار کرده اســت.معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن

انقالب اســامی خراســان جنوبی گفت :طبق اعالم مرکز
بهداشت روستای حاجی آباد و امیرآباد  ۲۲هزار و  ۳۰۰نفر
جمعیت داشته که رشد  ۱۱برابری دارد و تا  ۱۰سال آینده
جمعیت این روستاها به  ۴۰هزار نفر میرسد که باید تدابیر
بیشتری اندیشیده شود.تنها با بیان اینکه جمعیت روستاهای
اطراف بیرجند در  ۲۰ســال گذشته تاکنون  ۷برابر شده و
در این مدت با توجه به اینکه رشــد جمعیت در بیرجند دو
درصد بوده میزان رشد در روستاهای مانند امیراباد و حاجی
آباد به  ۱۲درصد رسیده است.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری خراسان
جنوبــی نیز با بیان اینکه هرگونه موازی کاری و مماشــات
دســتگاههای خدمترســان در بافتهای ناکارآمد نه تنها
موجب کاهش آنها نخواهد شــد بلکه به مرور زمان شاهد
گسترش بافتهای ناکارآمد و افزایش حاشیهنشینی خواهیم
بود اظهار داشت :استان خراسان جنوبی در زمینه مهاجرت

از روستا به شهر و خالی شدن روستاها جزو هفت استان اول
کشور است و اقدامات دســتگاهها در کاهش این روند باید
ملموس باشد.وحدانینیا با اشاره به اینکه با توجه به مصوبات
استانی و ابالغ مرکز ،هممرز بودن با افغانستان و کمبودهای
مورد توجه در شهرستان نهبندان باعث شد که سه دهستان
این شهرســتان مورد توجه کارگروه پیشبینی و پیشگیری
از گســترش بافتهای ناکارآمد قرار گیرد اظهار داشت :در
این طرح تمامی دستگاههای مربوط باید اقدامات و خدمات
حمایتی را در این ســه دهستان انجام دهند و هدف اصلی
از این اقدام خروجی مثبت و جلوگیری از مهاجرت است.
او گفت :آنچه در این ســه دهســتان صــورت میگیرد
اقدامات در مبدا اســت ،اما برخــی تالشها در مقصد هم
همچــون مناطــق حاشیهنشــین و شــهرکهای اقماری
شهرســتان بیرجند مانند حاجیآباد ،امیرآباد ،دســتگرد و
چهکند نیاز است که باید دستگاهها به آن توجه کنند.معاون

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی تصریح
کرد :یکی از مهمترین آســیبهای مهاجــرت در مقصد،
ساخت و ســاز بیرویه و گسترش بافتهای ناکارآمد است
که ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال باید در این زمینه
به خوبی به کار گرفته شود.وحدانینیا گفت :زنان سرپرست
خانوار هم در این مناطق باید مورد توجه ویژه قرار گیرند تا
مشاغل خانگی تقویت شود.
مدیرکل امنیتی و انتظامی اســتانداری خراسان جنوبی
نیز در این جلســه گفت :با توجه به گســترش مهاجرت و
حاشیهنشینی تالش برای توسعه فرهنگی ضرورت دارد که
دستگاهها باید به آن توجه داشته باشند .محمدرضا دلیری
با توجه به حرکت و خیز خدمت رســانی به مناطق محروم
که در ماههای اخیر صورت گرفته مســئوالن به جز توسعه
اقتصادی باید توسعه فرهنگی را هم مدنظر قرار دهند افزود:
خراسان جنوبی به واسطه شاخصهای امنیتی که دارد جزو
استانهای امن کشور است که بیانگر تالش نیروهای نظامی،
انتظامی ،اطالعاتی و مردم اســت.او اظهار کرد :با توجه به
بررسیهای انجام شده مسایل و آسیبهای اجتماعی یکی از
تهدیدات در این استان است که اگر مهار نشود امنیت را به
مخاطره خواهند انداخت.
مدیرکل امنیتی و انتظامی اســتانداری خراسان جنوبی
تصریح کرد :در بحث توســعه متقارن شهر و روستا مسایل
اجتماعی باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد که متاســفانه
شاهد برخی تکانههای اجتماعی در حاشیه شهر و روستاها
هستیم که اگر نتوان با نگاه کاربردی به آن توجه کنیم قطعا
امنیت اجتماعی را به مخاطره خواهد انداخت.دلیری یادآور
شــد :بر اســاس تهدیدات آماری تهدید حوزه اجتماعی در
روستا به مراتب از شــهرها بیشتر است که نیازمند اهتمام
همه دستگاههای متولی است.او اظهار کرد :در برخی مناطق
روستایی شاهد بروز اختالفات قومی و قبیلهای هستیم که
بعضا به تعارض ختم میشــود و برخی اختالفات به خاطر
ممیزی مراتع است که با توجه به نزول رحمت الهی مسئله
حقابــه رودخانههــای فصلی نیز باید با ورود کارشناســانه
دستگاهها مرتفع شود.

قطع شدن راههای  23روستای جنوب کرمان به دلیل سیل و طوفان
مدیرکل مدیریت بحران اســتان کرمان گفت :سیل در
جنوب کرمان باعث قطعی برق  28روستا و راه ارتباطی23
روستا شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،مجید سعیدی در اینباره اظهار
داشــت :شهرهای انار ،شــهربابک ،فهرج ،ریگان و منطقه
شــهداد در روزهای گذشته درگیر طوفان بودند.همچنین
در جنوب اســتان کرمــان در شهرســتان رودبارجنوب،

بارندگی شدید سبب شــده تا آب نماهای مسیر زهکلوت
به رودبار دچار آبگرفتگی شوند و راه ارتباطی  23روستای
این شهرستان قطع است.
ســعیدی افزود :همچنین مســیر قلعهگنج  -رودبار-
دلگان به علت وقوع ســیل مسدود شــده است.مدیرکل
مدیریت بحران استان کرمان گفت :اکنون از شدت طوفان
کاسته شــده اســت و برخی از راههای روستایی شرق و

شمال غرب استان که در مناطق درگیر با طوفان به دلیل
کاهــش دید افق با محدودیت تردد روبرو بودند ،مشــکل
تردد برطرف شــده است.وی گفت :با تالش نیروهای اداره
کل برق جنوب اســتان برق  28روستای رودبار جنوب که
تا سه شنبه شب قطع بود ،وصل شده است و راه ارتباطی
 23روستای بخش زهکلوت به دلیل سیالبی بودن مسیرها
بسته است.

ســعیدی اظهار کرد :با فروکش کردن سیالب مشکل
ارتباطی این محورها نیز رفع میشود و مجدد تردد انجام
خواهد شد.طوفان از سه روز گذشته در استان کرمان آغاز
شــده است .شدت طوفان در شــرق و شمال غرب استان
بیشتر بوده و سیالب نیز در جنوب باعث بسته شدن مسیر
ارتباطی برخی روســتاها وقطعی برق برخی روســتاهای
زهکلوت شد.

نیمی از واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی فعالند
گروهشهرستانها :مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
آذربایجان غربی گفت :بیش از  ۵۰درصد از واحدهای صنعتی
شــهرکهای صنعتی استان فعالند .علی عبدلی در نشست
خبری با اصحاب رســانه که در یکی از واحدهای فعال فاز ۲
شــهرکهای صنعتی ارومیه برگزار شد ،اظهار کرد :نیمی از
واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی فعال
بوده و بقیه واحدها نیمه فعال یا راکد هستند .وی در خصوص
راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکد خاطر نشــان کرد:
شرکت شــهرکهای صنعتی آذربایجان غربی در راه اندازی
واحدهای صنعتی راکد در سال  ۹۸رتبه اول کشور را کسب
کرده اســت .عبدلی بابیان اینکه از  ۹۳۶واحد صنعتی راکد
در کشــور که در سال جاری به چرخه برگشتهاند ۹۰ ،واحد
مربوط به آذربایجان غربی بوده ،افزود :از این تعداد  ۱۷واحد
که در تملک بانکها بود به چرخه برگشتهاند و برای  ۳۸۵نفر

اشتغال مستقیم ایجاد شده است .وی در خصوص وضعیت
ســرمایه گذاریهای خارجی در شهرکهای صنعتی استان
تاکید کرد :شــرکت شــهرکهای صنعتی آذربایجان غربی
در سال  ۹۷توانسته اســت بالغ بر  ۴۰میلیون دالر سرمایه
خارجــی جذب کنــد و در حائز رتبه اول کشــور در جذب
سرمایه گذاری خارجی شود .مدیر عامل شرکت شهرکهای
صنعتی استان با اشاره به اینکه مشکل تصفیهخانه فاضالب
از مسائل اساسی شهرک صنعتی شماره  ۳ارومیه است ،بیان
کرد :با تامین اعتبار مورد نیاز ،تصفیه خانه این شهرک تا ٢
ماه آینده به بهرهبرداری میرســد که عملیات ساختمانی و
لولهگذاری این تصفیهخانه به اتمام رســیده و تنها عملیات
تجهیز و راهاندازی آن باقی مانده اســت که با راهاندازی این
تصفیهخانه مشکل فاضالب واحدهای تولیدی در این شهرک
صنعتی حل میشود.عبدلی با اشاره به اینکه  ۸تصفیهخانه

آگهی تغییرات شرکت آوازه شــاپرک گلستان سهامی خاص به
شماره ثبت  1595و شناسه ملی  14007636427به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی فوق العاده مــورخ  1398/11/11تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد - 1:نام شرکت به «آوا شاپرک گلستان» تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساســنامه اصالح گردید -2.ماده 7اساســنامه به شــرح ذیل اصالح
گردید ماده :7ســال مالی شــرکت از اول مهر ماه تا پایان شــهریور ماه
هرســال میباشد اداره کل ثبت اســناد و امالک استان یزد مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری میبد ()769137
آگهی تغییرات جویندگان نســیم سالمت سجاد موسسه غیر تجاری به

شماره ثبت  6708و شناسه ملی  14008850657به استناد صورتجلسه مجمع

عمومی فوقالعاده مورخ  1398/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :نشــانی

موسسه از ادرس قبلی به ادرس جدید :استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد،

بخش مرکزی ،شهر مشهد ،محله فرهنگیان ،بلوار سیدرضی [فرهنگ -18وکیل

آباد  ،]21خیابان ســید رضی [ 10شهید رضوی  ،]18پالک  ،235طبقه همکف
کدپســتی  9188845978تغییر یافت اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()769496

اعالم مفقودی
برگ ســبز خودرو ســواری پژو  206برنگ سفید مدل
 1396بــه شــماره موتور  174B0015936و شــماره
شاســی NAAP13FE9HJ122774 :بنام آقای امید
مهرابــی به شــماره پالک 171ص72ابــران 84مفقود
گردیده و از درحه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا پردازش پژواک درتاریخ  1398/11/13به شماره ثبت  71222به شناسه ملی  14008962187ثبت و
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت:انجام کلیه امور مربوط به کامپیوتر ،سخت
افزار ،تهیه و توزیع نرم افزار سفارش مشتری ،اسمبل مونتاژ قطعات کامپیوتری و خرید و فروش قطعات کامپیوتر و فعالیت در زمینه کلیه امور مرتبط با
رایانه ،اجاره و فروش فضا در محیط مجازی ،تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک شامل مشاوره و طبقهبندی و طراحی و تولید وخرید و
فروش و خوابانیدن فیبرنوری و واردات و صادرات تمام نرم افزارها و سخت افزارها و دستگاههای مرتبط با رایانه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان خراســان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد ،محله
جنت ،میدان ده دی ،خیابان امام خمینی ،پالک  ،583طبقه دوم ،واحد  202کدپســتی  9137984585سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 10000000ریال نقدی منقســم به  100سهم  100000ریالی تعداد  100ســهم آن با نام عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  2609200مورخ  1398/10/24نزد بانک ملت شعبه دهم دی با کد  4940پرداخت گردیده است اعضا هیات مدیره آقای محمدمهدی براتی
جوزان به شماره ملی 0872935477و به سمت عضو هیات مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم سکینه جاللیان میرزاپور به
شماره ملی 0931948487و به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت  2سال آقای حامد ظفر عبدالکریمینژاد به شماره ملی 0945356609و به سمت
رئیس هیات مدیره 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 رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل هر کدارم منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات مدیر عامل:
طبق اساسنامه بازرسان خانم حانیه خلیلی یزدی به شماره ملی  0923030859به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیدحمید طوسی
به شــماره ملی  1063947553به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهیهای شرکت
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 ()769372

فاضالب در حال حاضر در شــهرکهای صنعتی این استان
فعال اســت ،اظهــار کرد :طراحی و ســاخت  ۶تصفیهخانه
فاضالب دیگر نیز در دست اجراست که این تصفیهخانهها در
شهرکهای صنعتی شهرستانهای سلماس ،خوی ،مهاباد،
میاندوآب ،شــاهیندژ ،ماکو و  ۲مورد در ارومیه قرار دارند.
وی در خصوص وضعیت مالی شــرکت شهرکهای صنعتی
آذربایجان غربی تصریح کرد :طی  ۲ســال گذشــته بودجه
ساالنه شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به سال قبل
 ۲برابر شده که در سالجاری ۱۱۲ ،درصد از بودجهها محقق
شده اســت و بدهیهای سالهای گذشته شهرکها تسویه
شدهاند .مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان
غربی در خصوص واگذاری زمینهای شــهرکهای صنعتی
به واحدهای صنعتی اظهار کرد :در سال  ۳۳ ،۹۷هکتار و در
ســالجاری نیز ۳۷ ،هکتار زمین به واحدهای صنعتی واگذار

آگهی تغییرات شرکت گردشــگری سیاحتی باغ شقایق شرکت

سهامی خاص به شــماره ثبت  21457و شناسه ملی 10380369490

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ

 1398/06/10و نامه شماره  9828/128/982مورخ  1398/07/08اداره
کل میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :روزنامه کثیراالنتشــار مردمساالری جهت

درج آگهیهای شــرکت تعیین شــد - .اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند :آقای افشین صراف به شماره ملی

 0939745011و خانم انوشه ابراهیم زاده به شماره ملی 0941843408

و خانــم الهام ابراهیم زاده به شــماره ملی  - 0943371831بازرســان
شــرکت به شرح ذیل برای مدت یکســال مالی تعیین گردیدند :بازرس

اصلی :آقای مجید نیک فرجام با شماره ملی  0931449677بازرس علی
البدل :آقای محمدرضا نیک فرجام با شــماره ملی  0924683058اداره

کل ثبت اســناد و امالک استان خراســان رضوی اداره ثبت شرکتها و

موسسات غیرتجاری مشهد ()769263

آگهی تغییرات شرکت پارس یکتای مشرق طوس شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  54152و شناسه ملی  14004834854به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/07
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :غالمحســین کاللــی به شــماره ملی
 0732114942حامد کاللی به شماره ملی  0946937885سیدمهدی
مشــایخی به شــماره ملی 0945310714هادی کاللی به شماره ملی
 0945111703و هدی کاللی ه شــماره ملی  0942968913به سمت
اعضــا هیات مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدنــد  - .معصومه
عرفانیان عراقی بشــماره ملی  0940547252به سمت بازرس اصلی و
جواد ذاکری بشــماره ملی  0942058550به سمت بازرس علی البدل
شرکت برای مدت یکســال مالی تعیین گردیند - .روزنامه کثیراالنتشار
مردمســاالری جهت درج آگهی و دعوت نامههای شــرکت تعیین شد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری مشهد ()769443

شده است و بیش از  ۸۰۰واحد صنعتی سندهای رسمی تک
برگ زمینهای خود را دریافت کرده اند.عبدلی با اشــاره به
اینکه  ۳۴شهرک و ناحیه صنعتی در آذربایجانغربی وجود
دارد ،بیان کرد :در حال حاضر  ۲۴۰۰هکتار از زمینهای این
استان در اختیار این تعداد شهرک صنعتی است که در حال
حاضر  ۲۵مورد از این تعداد در مساحتی بیش از  ۶۵۰هکتار
فعال اســت.وی افزود :شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی
پیشران توسعه صنعت استان بوده که به دلیل پتانسیلهای
خاص اســتان ،همچون داشتن مرز مشترک با  ۳کشور می
تواند از یک اســتان کشاورزی به استان صنعتی مبدل شود.
عبدلی در خصوص وضعیت شهرکهای صنعتی آذربایجان
غربی بیان کرد :طی ۲ســال گذشــته شرکت شهرکهای
صنعتی اســتان از رتبه بیست و هشــتم کشور به رتبه ۱۰
شرکت شهرکهای صنعتیکشور رسیده است.

آگهی تغییرات شــرکت چراغ تحول روناک سرآمد ایرانیان
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  63594و شناسه ملی
 14007349430به اســتناد صورتجلســه هیــات مدیره مورخ
 1398/08/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد :علیرضا امیدفر به شماره
ملی  0933323549بســمت رئیس هیات مدیره خاطره عشــقی
قربانزاده به شــماره ملی  0703679554بسمت مدیرعامل و عضو
هیات مدیره محســن کامیار به شــماره ملی  0702590071به
نمایندگی شرکت توسعه ســامانههای رایانه سما توس به شناسه
ملی  10380456603بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت
دوسال انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی
و بانکــی با امضای آقای علیرضا امیدفر و آقای محســن کامیار به
نمایندگی شرکت توسعه سامانههای رایانه سما توس همراه با مهر
شــرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد
()769348
آگهی تغییرات شــرکت چراغ تحول روناک سرآمد ایرانیان
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  63594و شناسه ملی
 14007349430به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده مورخ  1398/08/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد :علیرضا
امیدفر به شماره ملی  0933323549و خاطره عشقی قربانزاده به
شماره ملی  0703679554و محسن کامیاربه نمایندگی شرکت
توسعه سامانههای رایانه سما توس به شماره ملی 0702590071
به ســمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند.
سید حسن هوشیارحسینی بشماره ملی  0945865521به سمت
بازرس اصلی و محسن زادمهر بشماره ملی  5919834412سمت
بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار مردمساالری جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()769371

قابلیت جدید در دسترس
سایتهایمردم ساالری با
شماست
با مـردم ســاالری آنــالین
آنالیــن باشیـد

