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شهرستانها

اخبار کوتاه

 ۷۳درصد واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی
آذربایجانغربی فعال است

گروه شهرستانها :مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی
با اشاره به وجود  ۲۰شهرک و ناحیه صنعتی در استان گفت :در حال حاضر ۷۳
درصد از واحدهای تولیدی این شهرکهای صنعتی فعال است.
حسن حاتمی ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی در
زمینه احیای واحدهای تولیدی نیمهفعال و راکد اظهار داشت :در شرایط فعلی
کشور تولید امری بسیار ضروری بوده و با زنده نگه داشتن چرخههای اقتصادی
کشور میتوان نقشی در اقتصاد کشور داشته باشیم ،از این رو تمامی واحدهای
صنعتی در تالش هستند تا تولید را از حالت رکود به سمت بهبود ببرند.
وی تصریح کرد :اســتفاده از فناوریهــای نوین ،بهبود کیفیت محصوالت
تولیدی ،افزایش مزیــت رقابتی تولیدکنندگان و استانداردســازی واحدها و
تولیدات از مهمترین عوامل توســعه صادرات و ورود به بازارهای بینالمللی به
شمار میرود و تولیدکنندگان باید به این عوامل دقت کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی بیان کرد :در حال
حاضر دو هزار و  127قرارداد در شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان به ثبت
رسیده و هم اکنون از این تعداد بیش از یکهزار و  377قرارداد به بهرهبرداری
رسیده است.

 ۳۰شهریور آخرین مهلت
تکمیل مدارک طرح اقدام ملی مسکن

گروه شهرســتانها :معاون بازآفرینی شهری و مســکن اداره کل راه و
شهرسازی استان بوشهر گفت :آخرین مهلت متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
برای تکمیل مدارک یا افتتاح حساب و واریز وجه اولیه تا  ۳۰شهریور ماه است.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر ،سید
محمود دستغیبی در گفتگو با صدا و سیمای مرکز بوشهر بیان کرد :طرح اقدام
ملی مسکن با هدف تامین مسکن اقشار نیازمند و فاقد مسکن از ابتدای مهر
 ۹۷شروع به کار کرد.
وی افزود :در این طرح که به شکل واگذاری گروهی به اقشار واجد شرایط
است ،زمین در اختیار کارگزاران برای ساخت قرار میگیرد ،همچنین این طرح
به صورت تعاونیساز نیز بوده و از ظرفیت بخش خصوصی هم در راستای طرح
اقدام ملی خودمالکی استفاده میشود که در آن افرادی که دارای زمین هستند
با تشــکیل پرونده و رعایت اصول میتوانند از ظرفیت ایجاد شــده اقدام ملی
مسکن استفاده کنند.
معاون بازآفرینی شــهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
اضافه کرد :تا کنون  ۸هزار و  ۷۰۰نفر در اســتان در طرح اقدام ملی مســکن
ثبتنــام کردهاند که از این تعداد افزون بر  ۳هزار و  ۵۰۰نفر شــرایط اولیه را
احراز کردهاند.

برگزاری ستاد بازآفرینی
محالت هدف استان بوشهر

گروه شهرستانها :جلسه ستاد بازآفرینی محالت هدف استان با حضور
استاندار بوشهر در محل استانداری بوشهر برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرســازی استان بوشهر،
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر در این جلسه ضمن گزارش از اقدامات
انجام شــده در بازآفرینی محالت هدف اظهار داشت :تاکنون  37پروژه معادل
 32میلیارد تومان در محدودههای ناکارآمد اجراشده یا در حال اجرا میباشد.
رستمی افزود :این پروژهها شامل مدرسه  12کالسه مهیمنیان ،مرکز جامع
سالمت تنگک ،2اصالح شبکه آب محالت جنوبی ،دیوار حفاظتی دره حسین
اباد برازجان و سایر پروژها در شهرهای اهرم و خورموج میباشد.

بهرهمندی  96درصد روستاییان قم
از آب سالم

گروه شهرستانها :در ششمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان
قم از اقدامات ،فعالیتها و برنامههای راهبردی شرکت آب و فاضالب در زمینه
آبرسانی به روستاهای استان تشریح شد.
دکتر «علی جان صادقپور» مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان در
ششمین جلسه شــورای برنامهریزی و توسعه اســتان که با حضور استاندار،
نمایندگان قم در مجلس شورای اسالمی و سایر مدیران استان در سالن کرامت
استانداری قم برگزار شد ،ضمن تشــریح راهبردهای سند چشمانداز شرکت
آب و فاضالب در بخش آب روســتایی ،به ارائه گزارشــی در خصوص عملکرد
اعتبارات بخش روستایی در سال  ،98وضعیت اعتبارات سال  99و ظرفیتهای
قانونی ،تبصرهها و پروژههای پیوســت یک قانون بودجه پرداخت.وی با اشاره
به عملکرد و برنامههای پیش روی آبفای استان در بخش آب روستایی گفت:
در حالی که میانگین شاخص درصد جمعیت تحت پوشش آب در روستاهای
کشور  85درصد است ،این شاخص در استان قم باالتر از میانگین کشوری به
 96درصد رسیده است.
رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم شاخص
بهرهمندی از آب آشــامیدنی سالم را نیز در روستاهای استان  87درصد اعالم
کرد و اظهار داشت :این شــاخص در کشور  76درصد است که در این زمینه
نیز با اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته ،استان قم باالتر از میانگین کشوری
قرار دارد.وی یادآور شــد :استان قم به عنوان نخستین استان کشور بخشی از
جمعیت روستایی استان را تحت پوشش شبکه دفع بهداشتی فاضالب قرار داد.

فاز دوم تصفیهخانه بزرگ آب گیالن ،نیاز آبی
شهرهای برخوردار تا سال  1425را تأمین مینماید

گروه شهرستانها :سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به آغاز بهرهبرداری آزمایشی از فاز
دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن اظهار داشــت :با بهره برداری از این تصفیه
خانه ،زیرساخت بسیار مهمی برای گیالن ایجاد شد که  70درصد مردم استان
از مزایای این پروژه بهره مند خواهند شد.
وی در ادامه گفت :روســتاهای در مسیر خط انتقال نیز از این تصفیه خانه
بهره مند میشوند و تأمین نیاز آبی مناطق برخوردار از این تصفیه خانه تا سال
 1425پیش بینی شــده است و  24روستا نیز تحت پوشش این تصفیه خانه
خواهد بود.
مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه با همکاری گروهی شاهد بهره برداری
از این تصفیه خانه هســتیم تصریح کرد :اداره کل بازرســی از ابتدای انعقاد
قرارداد  BOTتا مراحل اجرای کارکه با ریســکهای زیادی مواجه بودیم ،در
کنار شــرکت آبفای گیالن بود تا همه چیز به صورت قانونی مسیر درستی را
طی نماید.

میگوی بوشهر  ۱۲۵هزار تومان!

در حالی که صید میگو در آبهای بوشــهر از  ۲۸شهریور ممنوع میشود،
قیمت این آبزی به هر کیلوگرم  ۱۲۵هزار تومان رسیده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ،صید میگو در استان بوشهر
از سیزدهم مرداد و لنجها از پانزدهم مرداد آغاز شد و طبق اعالم کمیته صید
شــیالت استان ،از جمعه  ۲۸شهریور ممنوع اســت تا فصل صید امسال ۴۶
روزه به پایان برســد.این آبزی گران قیمت ،امسال گرانتر هم شده به طوری
که قیمت هر کیلوگرم گونه ببری ســبز( در اصطــاح محلی صورتی) که از
گونههای مهم خلیج فارس و اســتان بوشهر اســت ،از  ۹۰هزار تومان شروع
شــد و حاال به  ۱۲۵هزار تومان رسیده است.به طور معمول وقتی به روزهای
پایانی صید نزدیک میشویم با توجه به اینکه صید کمتر میشود ،قیمت میگو
باالتر میرود.
میگوی ســرتیز یا سفید هم که کوچکتر از ببری ســبز است ،بین ۳۵تا
 ۴۵هزار تومان فروخته میشود.سرپرست معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره
کل شــیالت استان بوشهر به خبرنگار ما گفت ۷۸۲ :فروند شناور شامل ۳۸۸
فروند لنج و  ۳۹۴فروند قایق در صید میگو مشــارکت دارند و صیادان از صید
امســال راضی بودهاند.رضا جعفر ابراهیمی افزود :تا روز چهل ویکم صید یعنی
دوشنبه  ۲۴شهریور ،حدود هزار و  ۸۶۰تن میگو در آبهای استان صید شده
که نسبت به مدت مشابه پارســال ،که میزان صید هزار و۱۴۲تن بوده حدود
۶۳درصد افزایش داشته است.او ادامه داد :همچنین میزان صید امسال نسبت
به میانگین پنج ساله که هزار و  ۵۱۱تن بوده است حدود ۳۴۹تن یا  ۲۳درصد
افزایش نشان میدهد.
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اما و اگرها در مسیر ثبت جهانی اورامانات

نگاه امیدآفرین اورامانات به صنعت گردشــگری ،نوید
بخش توســعهای پایدار برای منطقه غرب کشور است.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ در ایامی که
اقتصاد کشــور زیر تحریم و فشار بیگانگان در حال پوست
اندازی و مقاومت اســت و در ماههایی که تورم و مشکالت
معیشتی ،خانوادهها را تحت فشار شدید قرار داده و تهاجم
ویروس کرونا ،جان و مال مردم را نشــانه رفته اســت به
طوری که  ۱۲۷کشور جهان مرزهای خود را بستند و ۶۷
میلیون ســفر به ارزش  ۸۰میلیارد دالر از بین رفت ،خبر
ثبت جهانی اورامانات میتواند خبری باشد که روح و جان
مردم منطقه کورد را جال ببخشــد.هر چند گردشگری در
اورامانات در بوم گردی و اکوتوریســم خالصه شده است،
اما با نیم نگاهی به پیشینه چندسال اخیر میتوان به افق
آن امیــدوار بود .افقی که قرار بود پارســال با ثبت جهانی
اورامانات دو استان کرمانشاه و کردستان را متحول کند اما
کرونا آن را به تاخیر انداخت.
هورامان یا اورامان نام منطقهای تاریخی با بافت پلکانی
و آداب و رسوم بســیار خاص است که شامل بخشهایی
از شهرســتانهای ســروآباد ،ســنندج و کامیاران استان
کردستان و شهرستانهای پاوه ،جوانرود ،نودشه و نوسود
اســتان کرمانشاه میشــود.اورامانات بخش زیادی از روند
جهانی شدن خود را طی کرده است که البته این به معنای
قطعی شدن کار نیســت و هنوز بخشهای دیگری را نیز
باید برای دســت یابی به این مهم سپری کند.ثبت جهانی
این منطقه در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در برخوردار کردن منطقه اورامانات انجام میشود.
از جمله مزایای ثبــت جهانی اورامانات را جلوگیری از
مهاجرت روستاییان به شهرها ،ایجاد و توسعه اقامتگاههای
بومگــردی و خانه مســافرها در اکثر روســتاها ،ایجاد و
توســعه بازارچهها و کارگاههای صنایعدستی در منطقه و
فراهمکردن بســتر مناسب برای تثبیت شغل و حق انتفاع
بــه مردم و روســتاییان منطقه با برند شــدن اورامانات و
معرفی آن به جهان و جذب گردشــگران به منطقه است.
پرونده ثبت جهانی از اســفندماه پارسال به یونسکو ارسال
شــده و قرار بر این بود که در فصل تابستان جاری ناظران
بینالمللی جهت اعالم آخرین نظرات خود ،از این منطقه
بازدید کنند.
قادری مدیــرکل میــراث فرهنگی صنایع دســتی و
گردشگری استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار گروه
استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ گفت۲۴ :
اثر در کشور ثبت جهانی شده و هر تعداد آثار ثبت جهانی
شــده در استان بیشتر باشد عالوه بر بعد میراث فرهنگی،
جذب گردشگر و رونق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هم
بیشتر است .او گفت :یکی از آثار بسیار مهم ما که ویژگی
تاریخی دارد منطقه اورامانات اســت .دارای بافت تاریخی

در دل کوههای صعب العبور و دارای روســتاهای پله کانی
است و تعامل این مردم با طبیعت و معماری به عنوان یک
میراث از گذشــته تا امروز حفظ شده است و ما به دنبال
این هستیم که این تعامل مردم با طبیعت و آداب و رسوم
آنها و بافتهای تاریخی را به عنوان یک میراث فرهنگی
عرضه کنیم.قادری افزود ۱۲ :روســتا در استان کرمانشاه
دارای ارزش ثبت جهانی شدن است که بافت آنها دارای
ارزش تاریخی اســت و سایر مناطق اورامانات شامل حریم
منظر فرهنگی میشود.
او افــزود :با ثبت جهانــی این اثر یکــی از بزرگترین
پروندههــای میراث بشــری ثبت جهانی میشــود ،چون
منطقه وسیعی را با تراکم جمعیتی باال تحت پوشش خود
قرار میدهد و کاری مشــترک بین دو اســتان کرمانشاه
و کردســتان اســت و در آینده میتواند کار مشترک دو
کشــور ایران و عراق باشــد.قادری ادامه داد :یونســکو به
منطقه اورامانــات ارزیاب اعزام میکند تا به مدت  ۱۰روز
ارزیابیهــای خــود را از منطقه انجام دهــد.او افزود :عزم
اســتان برای انجام ثبت جهانی جزم است و کارگروه ستاد
رفع موانع ثبت جهانی در اســتانداری تشکیل میشود تا
موانع رصد و برطرف شود.قادری گفت :امیدواریم کرونا در
برگزاری اجالس که در یکی از کشورها یا احتماال در مقرر
یونسکو برگزار میشود ،خللی ایجاد نکند.
ساالری معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در گفت و
گو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از
کرمانشاه؛ گفت :معموال آثار تاریخی که دارای ویژگیهای
خاص است ثبت جهانی میشوند .در ثبت جهانی منطقهای

باید ثبت شود که فرهنگ غنی ،درههای زیبا ،دید و منظره
باشکوه ،سکونت عالی و جاذبههای بکر داشته باشد.
ســاالری افزود ۶۰ :درصد از منطقه اورامانات در استان
کرمانشاه و  ۴۰درصد آن در استان کردستان است.او افزود:
از اواخر پارسال که پرونده ثبت جهانی در منطقه ارائه شد،
ســعی کردیم فرهنگ زندگی آنها را تقویتکنیم .اواخر
هفته گذشــته به ما اطالع دادند که  ۲مهر کارشناســان
یونســکو در منطقه حاضر میشوند و از  ۳روستا در پاوه ۳
روستا در جوانرود و  ۶روستا در کردستان بازدید میکنند.
او افزود :کارشناسان در این  ۶روستا حضور پیدا کرده و از
فرهنگ مردم بافت روستا و شرایط خاص بازدید میکنند،
پس دهیاریها و شــوراها و میراث فرهنگی باید پای کار
باشند تا عوامل مصنوعی که همنوع با طبیعت نیست مانند
دیوار بلوکی ،تانکر و  ...جمع آوری شود تا با رنگ طبیعت
ســازگاری پیدا کند و برنامهها و جشنوارهها و رویدادهایی
برنامه ریزی و در آن ایام اجرا شود.ساالری ادامه داد :زمانی
که ما پرونده را ارســال کردیــم و آنها پذیرفتند یعنی تا
حاال این پرونده پذیرفته شده است ،اما بازدید کارشناسان
دوگونه اســت بازدید هوایی و زمینی ،چون وسعت منطقه
وسیع است.ســاالری افزود :این گزارش یک پروسه اداری
دارد که بعد از آن شــاید اوایل سال میالدی آینده تصمیم
اعالم شــود .فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاههای ملی و
جهانی وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گفت :ثبت جهانی اورامانات با توجه به غنا و وســعت این
منطقه تجربه ارزشــمندی برای همه دنیا میشود.عزیزی
افزود :اورامانــات دارای محتوای میراث معنوی و معماری

خاصی است که هنوز آسیب ندیده است.
او بــا بیان اینکه ثبت جهانی اورامانات به موتور محرکه
توســعه گردشگری غرب کشــور تبدیل میشود ،افزود :با
ایجاد یک عــزم در میان مردم و همــکاری آنها میتوان
بهتریــن امور را برای ثبــت به انجام رســاند ،البته ثبت
جهانی اورامانات اعتبار خاصی برای منطقه و کشــور است
لذا شــرایط و روزهای حساســی پیش روی داریم و همه
باید پای کار باشند.عزیزی افزود :اکنون  ٢۴اثر کشور ثبت
جهانی شــده و به این ترتیــب در رده دهم قرار داریم که
اگر شرایط جنگی هشت ســاله نبود میتوانستیم در رده
اول جهان باشیم.
پویا طالبنیا مدیــر پایگاه منظــر فرهنگی و تاریخی
اورامانات گفت :منطقه اورامانات در دو استان کردستان و
کرمانشاه  ۱۰۶هزار هکتار عرصه و  ۳۰۳هزار هکتار حریم
دارد که در مقایســه با کشورهای دیگر هم اندازه کشوری
همچون بحرین اســت که این اهمیت این منطقه را نشان
میدهد .پویا طالبنیا افزود :منطقه اورامانات با وجود ۷۰۰
روستا که نشاندهنده سکونت انسانی متمرکز این منطقه
است به عنوان مهمترین اثر و سایتی است که ثبت جهانی
خواهد شــد.او ادامه داد :سه منطقه حفاظت شده با ۱۵۰
هزار هکتار ،هزار و  ۱۰۰اثر تاریخی و باستانی ۶۰ ،میراث
ناملموس ثبت شــده همچون عروسی پیرشالیار و  ۵۰اثر
میراث طبیعی همچون کانی بل و یک باغ  ۷۰۰ســاله از
جمله داشــتههای مهم اورامان اســت.طالبنیا با اشاره به
اینکــه دو طرح اضطــراری  ۱۵روزه و کوتاه مدت  ۶ماهه
برای مناسبت سازی روســتاها در نظر گرفته شده است،
گفــت ۲ :میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومــان اعتبار برای این
امر الزم است .هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه هم گفت:
انجام این کار آنقدر مهم هست که همه توان خود را برای
جذب اعتبــار موردنیاز برای رفع نواقص به کار گرفته ایم.
او افزود :اعتبارات مورد نیاز در اختیار دستگاههای متولی
قرار داده خواهد شــد تا با فــراغ بال و بدون نگرانی اندک
موانعی که میتواند در تصمیم نمایندگان یونسکو اثر منفی
بگذارد را رفع کنند.
بازوند با بیان اینکه ثبت جهانی اورامانات فرصت بسیار
ارزشــمندی اســت که نصیب مدیران فعلی و فرمانداران
مناطق اورامانات نشــین استان شــده ،افزود :باید نهایت
اســتفاده را از این فرصت ارزشــمند برد و کاری کنیم که
آیندگان ما را مورد تحسین قرار دهند.استان کرمانشاه با ۲
میلیــون نفر جمعیت دارای بیش از چهار هزار اثر تاریخی
شناســایی شده اســت که تاکنون بیش از  ۲هزار و ۲۰۰
اثر آن ثبت ملی شــده اما فقط کتیبه داریوش هخامنشی
در بیســتون به ثبت جهانی رسیده است.حال باید منتظر
روز شــماری هیات نظارت یونسکو باشــیم که ببینیم آیا
اورامانات هم به لیست جهانی شدن اضافه میشود؟

قیمت پایین پیاز اشک پیازکاران هرسینی را درآورد

این روزها فصل برداشــت پیاز در شهرستان هرسین به عنوان از قطبهای
مهم تولید پیاز کشور اســت ،اما قیمت پایین محصول در فصل برداشت اشک
پیازکاران این شهرستان را در آورده است.
علیرضا یاریپور مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان هرسین در گفت و گو با
ایســنا ،اظهار کرد :هماکنون پیاز با قیمت هــر کیلوگرم بین دو هزار تا 2300
تومان از پیازکاران هرســینی خریداری میشود و در بازار با قیمتی بین سه تا
چهار هزار تومان به دست مصرف کنندگان میرسد .وی افزود :این در حالیست
که معموال هر ساله پس از اتمام فصل برداشت ،واسطهها قیمتها را باال میبرند
و دســت تولیدکنندگان از درآمد پیاز کوتاه میماند .بعنوان نمونه سال گذشته
در مقاطعی که پیاز در دست دالالن بود قیمت آن در بازار به هر کیلوگرم بین
 15تا  16هزار تومان هم رسید.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان هرسین در ادامه از نبود واحدهای فراوری
مرتبط با پیاز به عنوان یکی از چالشهای پیش روی کشــت پیاز در شهرستان
یاد کرد و افزود :هم اکنون هیچ واحد فرآوری و ســردخانهای برای نگهداری و
انبار پیاز در فصل برداشــت در شهرســتان وجود ندارد و همین سبب میشود
تا قیمت پیاز در فصل برداشــت در پایین ترین میزان خود باشــد و این مسئله
کشاورزان را از درآمدهای کشت پیاز بی بهره میکند.
یاریپور ســرمایهگذاری برای ورود به حوزه فرآوری پیاز در شهرســتان را
توجیهپذیر عنوان کرد و افزود :از ســرمایهگذارانی که بخواهند در زمینه ایجاد
واحدهای ســردخانهای و یا فــرآوری پیاز در شهرســتان ورود کنند حمایت
میکنیم ،ســرمایه گذاران متقاضی میتوانند با آورده  20درصدی تســهیالت
 12تا  18درصدی با بازپرداخت حداقل پنج ســاله دریافت کنند.وی در ادامه

ممنوعیت سفر کاروانهای پیاده دهه آخر صفر
به خراسان رضوی

رضوی معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراسان رضوی
گفت :ورود کاروانهای پیاده به اســتان برای ایام عزاداری دهه آخر صفر ممنوع
اعالم شده اســت .محمدصادق براتی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در خصوص
ورود کاروانهای پیاده به مشــهد در ایام ماه صفر ،اظهار کرد :به استناد مصوبه
ستاد استانی کرونا سفر کاروانهای پیاده برای عزاداری ایام دهه آخر ماه صفر به
استان ممنوع اعالم شده است.
وی افزود :ممنوعیت سفر کاروانهای پیاده به خراسان رضوی و مشهد برای
ایام عزاداری دهه آخر ماه صفر علیرغم میل باطنی ما تصمیم گرفته شده است.

اعالم مفقودی

برگ ســبز ســواری پــژو  206مدل1387 :رنگ :ســفید
– روغنی شــماره موتور 14187019189 :شــماره شاسی:
 NAAP03ED18J016929شــماره پــاک :ایــران
748-86ج  37متعلق به ربابه احمدی مفقود گردیده و فاقد
اعتبار میباشد.
آگهی تغییرات شرکت خدماتی سفیر سالمت آگرین با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  885و شناســه ملی  14008112316به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعــاده مورخ 1399.05.14
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :آقای رحمــان عزیزی بالقچی به کد ملی
 2899929879و آقای حسین عزیزی بالقچی به کد ملی 2909287221
بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره به مدت نا محدود تعیین و انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری پیرانشهر ()987220

اشارهای هم به سطح زیر کشت پیاز در شهرستان هرسین داشت و گفت :امسال
در این شهرستان  350هکتار پیاز کشت شده و پیشبینی میشود نزدیک 20
هزار تن پیاز در هرسین تولید شود.
یاریپور متوســط عملکرد پیاز را در مزارع شهرستان هرسین حدود  55تن
در هکتار عنوان کرد و افزود :اکثر پیاز تولیدی در شهرســتان هرســین از نوع

پیاز قرمز است ،این پیاز به دلیل کیفیت انبارداری باال و طعم و مزه خاص خود
بازارپســندی باالیی دارد .یاریپور گفت :شهرستان هرسین یکی از قطبهای
تولید پیاز کشــور به شمار میرود و همه ســاله  10درصد از پیاز تولیدی این
شهرســتان به خارج از کشور صادر میشود .برداشت پیاز در شهرستان هرسین
از اوایل شهریور شروع شده و تا اواسط مهر ماه ادامه خواهد داشت.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی هشت هزار و هشتصد و شش
کاغذ ســبز آذربایجان شرکت تعاونی به شماره ثبت  39356و شناسه
ملی  14004745849به اســتناد صورتجلســه هیــات مدیره مورخ
 1398.10.22و برابر مجوز شماره  81068مورخ  1398.10.30اداره
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
غالمرضا ایل خانی سرکندی به شماره ملی  1375965719به سمت
رئیس هیات مدیره فائزه گیلزاد کهن به شــماره ملی 2640267833
به ســمت نائب رئیس هیات مدیره شــهین نظرزاده به شــماره ملی
 1378763610به سمت منشــی هیات مدیره انتخاب شدند .شهین
نظر زاده به شــماره ملی  1378763610با حفظ سمت (منشی هیات
مدیره) به مدیرعاملی شرکت برای مدت  3سال انتخاب شدند .مقرر و
مصوب گردید کلیه اســناد تعهدآور بانکی و قراردادهای و برات پس از
تصویب هیات مدیره با امضای شهین نظر زاده مدیر عامل و فائزه گیلزاد
کهن نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود .و اوراق
عادی و مکاتبات با امضای شــهین نظر زاده مدیرعامل و مهر شرکت
معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز ()985615

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1396306003015856و رای اصالحی  139960306271001676هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف

وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم نساء باستانی فرزند حسن بشماره شناسنامه  3صادره از قائنات در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/12

مترمربع قسمتی از پالک  60اصلی بخش  9مشهد واقع در بلوار طبرسی دوم بعد از پل فجر بین  9و  7پالک  365خریداری از مالک

رسمی خانم زهرا سیدپور نوراور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی ميشود در

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد:484 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول99/06/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/06/26 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  139960306271001597هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه جوادیان فرزند
قاسم بشماره شناسنامه  679صادره از مشهد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  290/23مترمربع قسمتی از پالک  224فرعی

از  155اصلی بخش  9مشهد واقع در بلوار رسالت  129طالقانی  12قطعه  12قطعه دوم سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای

محمدعلی معنوی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی ميشــود در صورتی که

اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد:482 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول99/06/11 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/06/26 :

حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

آگهی تغییرات شرکت خدماتی سفیر سالمت آگرین
با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  885و شناســه ملی
 14008112316به اســتناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ
 1399.05.14تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  – 1 :آقای رحمان
عزیــزی بالقچی به کــد ملــی  2899929879عضو هیات
مدیره ومدیر عامل  -آقای حسین عزیزی بالقچی به کد ملی
 2909287221عضو و رئیس هیات مدیره به مدت نا محدود
تعیین و انتخاب شدند-2 .کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها
و اسناد تعهد آور وعقود اسالمی و اوراق عادی و اداری شرکت
با امضای مدیر عامل و در صورت عدم حضور ایشــان با امضاء
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری پیرانشهر ()987216

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی هشت هزار و هشتصد و شش
کاغذ سبز آذربایجان شــرکت تعاونی به شماره ثبت  39356و شناسه
ملی  14004745849به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
بطــور فوقالعاده مــورخ  1398.10.22و برابر مجوز شــماره 81068
مورخ  1398.10.30اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرســتان تبریز
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :بیالن مالی ســالهای  1395الی 1397
تصویــب گردید .شــهین نظر زاده به شــماره ملــی 1378763610
فائزه گیلزاد کهن به شــماره ملــی  2640267833غالمرضا ایل خانی
سرکندی به شماره ملی  1375965719به عنوان اعضای اصلی هیات
مدیره و صمد ایل خانی ســرکندی به شــماره ملــی 6239779865
حمید رضا ایل خانی ســرکندی به شماره ملی  1376618176بعنوان
اعضای علی البدل هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند .نعیمه
ایل خانی ســرکندی به شــماره ملی  1381139213به سمت بازرس
اصلی محمدرضا ایل خانی سرکندی به شماره ملی  1376517051به
ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تبریز ()985600

آگهی مناقصه عمومی

ن
وبت
دوم

شهرداری اقبالیه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه به شماره  /5/263ش مورخ  99/5/19نسبت به واگذاری اجرای عملیات
عمرانی محوطه داخل میدان والیت شــهراقبالیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط اقدام نماید .لذا شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط
میتوانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک سامانه ستاد مراجعه نمایند .مهلت تحویل اسناد فراخوان حداکثر
ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان میباشد.
 -1هزینه آگهی (هرچند نوبت) بر عهده برنده فراخوان میباشد.
 -2شرکتکنندگان موظفند نسبت به ارائه گواهی فعالیت و ایمنی از سازمانهای ذیربط اقدام نمایند.
 -3شهرداری در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد.
 -4واریز مبلغ 484/681/704ریال سپرده شرکت در فراخوان به حساب جاری  0106395281003بانک ملی شعبه اقبالیه یا ضمانت نامه بانکی
 -5برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید.
 -6سایراطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است.
 -7متقاضیان شرکتکننده در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک سامانه ستاد مراجعه نمایند.
آدرس :قزوین -اقبالیه -بلوار امام خمینی(ره) -خیابان شهید ابوترابی -شهرداری اقبالیه
نشانی پورتالwww.eghbalieh.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/6/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399 /6/26 :

غالمرضا فرجی -شهردار اقبالیه

