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اخبار کوتاه

سوت قطار تهران  -همدان به صدا در آمد

نخستین قطار تهران  -همدان صبح دیروز وارد ایستگاه راه آهن همدان شد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان ،اولین قطار تهران به همدان با طی ۱۲
ایستگاه با استقبال مدیران استان از مسافرین به ایستگاه راه آهن همدان رسید.
قطار همدان _ تهران و بالعکس و همچنین همدان _مشــهد و بالعکس هم
اکنون فعال اســت و شهروندان و مســافران میتوانند از این وسیله حمل و نقل
ریلی استفاده کنند.امیر خجسته ،نماینده مردم همدان و فامنین در این خصوص
گفــت :قطار تهران  -همدان با توجه به نیــاز و دغدغه مندی همدان به منظور
توســعه ریلی با سیر زمان  ۳.۱۰ساعت در مسیر ریلی به سمت همدان حرکت
میکند .وی ظرفیت این قطار گردشــگری را  ۳۲۰نفر اعالم کرد و افزود :قطار
گردشــگری نوروز با دوبار رفت و برگشت در شــبانه روز ۱۲۸۰نفر را در مسیر
تهران همدان و بالعکس جابجا میکند.وی که صبح امروز  ۲۲اســفندماه همراه
بــا حمیدرضا حاجی بابایی دیگر نماینده مردم همدان در مجلس و مدیرکل راه
آهن همدان در مراســم افتتاح راه آهن تهران  -همدان حضور داشت ،ادامه داد:
قطار تهران -همدان با طی  ۱۲ایستگاه به همدان خواهد رسید .وی با بیان اینکه
با مصوبه مجلس در بودجه  ۹۸مبلغ  ۱۵۰میلیارد تومان برای برقی شدن قطار
همدان در نظر گرفته شــده اســت ،افزود :با برقی و سریع السیر شدن قطار این
زمان به  ۲ساعت کاهش خواهد یافت.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :همدان به مرکز اتصال ریل به شمال ،غرب ،جنوب و
شرق تبدیل خواهد شد.خجسته بیان کرد :راه آهن همدان -تهران  ۱۳سال طول
کشید تا با هزینهای بالغ بر یک هزار میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری برسد.

ثبت ملی  11روستای هورامان
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان گفت 11 :روستای منطقه هورامان در دو
شهرستان سنندج و سروآباد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.به گزارش ایسنا،
ســید محسن علوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :در جلسه شورای ثبت ایران
به ریاست معاون میراث فرهنگی کشور  11روستای استان کردستان در منطقه
هورامان به ثبت ملی رسیدند.وی افزود :روستاهای بیساران ،تنگیسر ،نیر ،دل،
دلمرز ،دیوزناو ،ناو ،کلجی ،عباس آباد ،بلبر و کماله در فهرســت آثار ملی کشور
ثبت شــد.علوی گفت :این امر پس از چند ماه تالش کارشناسان پایگاه میراث
فرهنگی هورامان و همکاری و حمایت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشگری کردستان به نتیجه رسیده است.مدیرکل میراث فرهنگی کردستان
با بیان اینکه این رویداد در ســطح کشور بینظیر است ،ذکر کرد :ثبت ملی این
روستاها منجر به معرفی هرچه بیشــتر کردستان و نیز توسعه زیر ساختهای
هورامان خواهد شد و همچنین مسیر ثبت جهانی هورامان را تسریع میبخشد.
وی تصریح کرد :از این پس و با ابالغ معاون رئیس جمهور به استاندار کردستان
بافــت تاریخی این روســتاها تحت حفاظت و نظارت ســازمان میراث فرهنگی
اســت و هر گونه دخل و تصرف یــا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر
هویت آن شــود برابر مواد  558لغایــت  569از کتاب پنجم قانون مجازاتهای
اسالمی ،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ،جرم محسوب شده و مرتکب مشمول
مجازاتهای قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این
سازمان ممکن خواهد بود.

آغاز توزیع میوه شب عید در آذربایجان شرقی
از  ۲۵اسفند ماه

مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت :توزیع میوه شب عید در آذربایجان
شــرقی در دهه سوم اسفند و حداکثر از  ۲۵اسفند ماه آغاز میشود .به گزارش
ایسنا ،علی اکبر نژادرضا در گفتوگو با خبرنگاران گفت :براساس برنامهریزیهای
انجام گرفته در کمیته راهبردی ،میوههای ذخیره شده در سردخانههای استان
حداکثر از  ۲۵اسفند ماه تا  ۱۵فروردین ماه سال آینده در غرفههایی که در حال
برپایی هست ،با قیمت مصوب کمیته راهبردی عرضه خواهند شد.وی با اشاره به
اینکه میوه شب عید  ۱۲تا  ۱۷درصد زیر قیمت بازار عرضه میشود ،یادآور شد:
امســال حدود  ۳۵۰تن بیش از سال گذشته میوه ذخیره شده و همچنین سال
گذشــته  ۱۱۰غرفه در استان برای عرضه مستقیم میوه شب عید در نظر گرفته
شده بود که امسال تا  ۱۴۵غرفه افزایش مییابد.
آگهی حصر وراثت
خانم مرحمت اسمعیلزاده  -دارای شناسنامه شماره  2971461319به شرح دادخواست به کالسه  970549از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیداسالم پرکار باباقاضی -بشناسنامه
 5079293527در تاریــخ  1397/07/18اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به:
 -1کبری پرکار بابا قاضی ،فرزند سیداســام ،به ش.ش  2909136272دختــر متوفی  -2ماهزر پرکار بابا قاضی،
فرزند سیداســام ،به ش.ش  2909591794دختر متوفی  -3رخشنده پرکار بابا قاضی ،فرزند سیداسالم ،به ش.ش
 2909139468دختر متوفی  -4نازدار پرکار بابا قاضی ،فرزند سیداســام ،بــه ش.ش  2909139565دختر متوفی
 -5عیسی پرکار بابا قاضی ،فرزند سیداسالم ،به ش.ش  2909139344پسر متوفی  -6سیمین پرکار بابا قاضی ،فرزند
سیداسالم ،به ش.ش  2909759441دختر متوفی  -7زیبا پرکار بابا قاضی ،فرزند سیداسالم ،به ش.ش 2909139476
دختر متوفی  -8هاجر پرکار بابا قاضی ،فرزند سیداســام ،به ش.ش  2900000939دختر متوفی  -9صفر پرکار بابا
قاضی ،فرزند سیداســام ،به ش.ش  2909677478پسر متوفی  -10مرحمت اسمعیلزاده ،فرزند حسین ،به ش.ش
 2971461319همســر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
نوبت دوم

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب معصومه بابایی خلف فرزند ســعیداهلل به شماره

شناســنامه  18152صادره از کرج در مقطع کارشناسی رشته مدیریتی صنعتی

صادره از واحد دانشگاهی آزاد واحد کرج با شماره  1/25461مفقود گردیده است

و فاقد اعتبار میباشد .ازیابنده تقاضا میشود اصل را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج به نشانی استان البرز کرج رجایی شهر بلوار موذن ارسال نماید.

هیچ تدبیری برای ذخیره آب باران نیست

سیل و ویرانی برای سیستان و بلوچستان؛ آبادانی برای پاکستان

با وجود بحران آب در کشــور و نیاز مبرم مردم سیستان
و بلوچســتان به این مهم ،آب حاصل از بارندگی زاهدان به
راحتی از دروازههای شهر خارج شده و وارد کشور همسایه
نوبلوچســتان
میشــود.به گزارش خبرنــگار ایلنا ،سیستا 
سالهاست در دام خشکسالی افتاده و شدت این خشکسالی
سبب شــد ه مردم برای قطرهای باران دست به دعا شوند و
نماز باران بخوانند .شمالاستان به نوعی و جنوب آن هم به
نوعی درگیر بیآبی است.عد م وجو د زیرساختهای مناسب
سبب شــده همان اندک باران هم سیلی برای مردم استان
جاری کند و خانههایشان را آب بردارد.
حال این ســوال پیش میآید که در این شــرایط ،آب
حاصل از باران و ســیالب در کالنشهر زاهدان که مرکز این
استان پهناور اســت به کجا میرود و چگونه در این بزنگاه
بیآبی به راحتی این آب خانههای حاشیه شهر زاهدان را به
خرابی میکشاند و پس از آن از دروازههای شهر خارج شده
و به کشورهای همسایه وارد میشود؟
چند روزی است که چشمان مردم سیستان به دیدن آبِ
وارد شده به تاالبهامون و سدهای سیستان ،روشن شده و
شادی این نعمت مردم سراسر استان را به وجد آورده حال
آنکه در مرکز استان به راحتی این نعمت از دست میرود
و گویــا تدبیری برای ذخیره و جمعآوری این آب نیســت.
زاهدان پس از مدتها بارش چند روزه باران را شاهد بود که
آب حاصل از آن میتوانست چارهای برای لبهای خشکیده
روســتاییان باشد اما خواسته یا ناخواسته این آب از ورودی
شهر وارد روســتای الر و پس از آن به کشور پاکستان وارد
شد.اســتاندار سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا در این باره میگوید :آب یکی از منابع محدود اســتان
است بدین منظور باید از این نعمت به خوبی استفاده شود.
محمد علی موهبتی میگوید :مبحث آبخیزداری برای
جلوگیری از هدر رفت آب سیالب زاهدان یکی از موضوعات
مورد تاکید ما است و امیدواریم برای کنترل این آب اقدامات
مثبتی انجام شود.معاون خدمات شهری شهرداری زاهدان
در اینباره میگوید :وظیفه شهرداری هدایت آب حاصل از
باران به خارج از شهر و الیروبی سطح شهر برای خروج این
آب است.
محمد امیر براهویی معتقد است :مهار کردن آب حاصل
از باران تنها با سد سازی امکانپذیر است که این موضوع در
حیطه وظایف شهرداری قرار ندارد.وی میگوید :آب حاصل
شهردار کرج گفت :نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
اولویت مدیریت شــهری اســت .علی اصغر کمالیزاده در
مراســم بهره برداری از فاز اول نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
کــرج گفت :نوســازی ناوگان حمل و نقل یکــی از اهداف
اصلی مدیریت شــهری کرج اســت که خوشبختانه شاهد
بهره برداری از فاز اول آن هســتیم .شــهردار کالن شــهر
کرج با اشاره به اینکه سالهاست کمک دولت برای نوسازی
ناوگان اتوبوسرانی قطع شــده ،افزود :تا هشت سال پیش،
دولت  82.5درصد از اعتبار مورد نیاز برای خرید اتوبوسها
را تقبــل میکرد ولی این کمک دولتی در ســال  ۸۹قطع
شــد و از آن سال به بعد ناوگان اتوبوسرانی کرج توسعهای
نداشــت .وی افزود :در طول این سالها تعداد زیادی اتوبوس
به دلیل فرسوده شــدن از محور خدمت رسانی خارج شده

استانداری سیستان و بلوچستان پیگیر مطالعات این طرح و
تایید آن هســتند .پاکزاد میگوید :آب حاصل از باران باید
در باالدست شــهر زاهدان نگهداری شود تا هم سفرههای
آب زیرزمینی تقویت شــوند و هم این آب ســبب آبادانی
شــهر زاهدان شود.وی درباره آبگرفتگی سطح شهر زاهدان
پس از بارندگی میگوید :متاســفانه افراد شخصی ،دولتی
و دســتگاههای غیر فنی در قالب متخصص برای خودشان
سیل بند زده و سبب آبگرفتگی در سطح شهر شده اند.وی
در پایان میگوید :میزان آبی که وارد کشــور پاکستان شده
مشخص نیست و باید محاسبه شود لذا طبق مطالعاتی که
از جانب ما صورت گرفته میتوانیم پس از تخصیص اعتبار
همانگونه که برای بند خاکی حاجی آباد را زدیم و آبگیری
شــد برای مدیریت باقی آب بــاران هم به صورت جدی تر
اقدام کنیم .

سیالب  ۳۳۶میلیارد تومان
در سیستان و بلوچستان خسارت وارد کرد

از باران باید مدیریت شــود تا این آب وارد شهر نشود اما با
این وجود ،تمام نیروهای شهرداری آمادگی الزم را داشته و
هدایت آب از سطح شــهر به سمت دروازههای خروجی به
خوبی صورت گرفت.براهویی عنوان کرد :ما وظیفه داریم آب
حاصل از باران را به بیرون از شــهر زاهدان منتقل کنیم که
این آب ابتدا به روستای الر و پس از آن وارد کشور پاکستان
میشود.وی در ادامه میگوید :با توجه به اینکه طرح جامع
آبهای ســطحی شهر زاهدان انجام شــده ،بودجه اصالح
مسیرها در دست انجام است و هر ساله بخشی از معابر سطح
شهر اصالح میشود .براهویی میافزاید :چند مسیل زاهدان
مانند شیرآباد ،کریمآباد ،سیســتان ،آذرخشی و ...پیش از
بارندگی توسط نیروهای شهرداری مورد بررسی قرار گرفته
و اصالح شــده اما بافت فرسوده برخی از منازل این منطقه
و شدت بارندگی ،سبب شد تا سقف و یا دیوار برخی از این
منازل تخریب شود.براهویی میگوید :معابری مانند خیابان
بزرگمهر که ابتدا مســیر رودخانه بود و پس از آن تبدیل به
خیابان شده از جمله مسیرهایی است که در زمان بارندگی
دچار آبگرفتگی میشــود.وی درباره سیلبندهای زاهدان
میگوید :سیلبند زاهدان تا جنوب غرب این شهر کشیدن
شدت و پس از آن دیگر ســیلبندی نداریم.مدیرعامل آب

آغاز فاز اول نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرج
و اتوبوسها از هزار دســتگاه به  ۴۰۰دستگاه رسید .کمالی
زاده با اشــاره به ســفر خود و اعضای شورای اسالمی شهر
کرج به ســمنان به منظور انعقاد تفاهــم نامه ای مبنی بر
خرید  ۲۰۰دســتگاه اتوبوس ،گفــت :طبق این تفاهم نامه
امروز موفق به تحویل  ۳۰دســتگاه اتوبوس در فاز اول این
طرح شدیم .این تعداد اتوبوس با اعتباری بالغ بر  ۴۵میلیارد
تومان با تامین از اعتبارات شهرداری کرج خریداری شد .این
مسئول با اشاره به اینکه طبق سرانه و استانداردها باید هزار
و  ۵۰۰دســتگاه اتوبوس در کرج داشته باشیم ،اظهار کرد:
این  ۳۰دســتگاه در خطوط پر تردد شهر فعالیت خواهند

آگهی حصر وراثت
آقای حسین رحمنزاده  -دارای شناسنامه شماره  228به شرح دادخواست به کالسه  970628از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عمر رحمنزاده -به
شناســنامه  195در تاریخ  1395/12/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر
اســت به -1 :حســین رحمنزاده ،فرزند عمر ،به ش.ش  228پسر متوفی  -2حسن رحمنزاده ،فرزند
عمر ،به ش.ش  229پسر متوفی  -3سلیمان رحمنزاده ،فرزند عمر ،به ش.ش  230پسر متوفی  -4عبداله
رحمنزاده ،فرزند عمر ،به ش.ش  374پسر متوفی  -5منیجه رحمنزاده ،فرزند عمر ،به ش.ش  162دختر
متوفی  -6گالوش رحمنزاده ،فرزند عمر ،به ش.ش  375دختر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه سیزدهم شورای حل اختالف نقده
آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا کاظمی  -دارای شناســنامه شماره  2909764931به شرح دادخواست به کالسه 75440
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اجاقوردی
کاظمی – به شناســنامه  2909020215در تاریخ  1397/12/08اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه آن مرحوم منحصر است به -1 :علیرضا کاظمی ،فرزند اجاقوردی ،به ش.ش  2909764931پسر
متوفی  -2مرتضی کاظمی ،فرزند اجاقوردی ،به ش.ش  2909964760پســر متوفی  -3رویا کاظمی،
فرزند اجاقوردی ،به ش.ش  2909109801دختر متوفی  -4شیما کاظمی ،فرزند اجاقوردی ،به ش.ش
 2900050146دختر متوفی  -5زینب کاظمی ،فرزند اجاقوردی ،به ش.ش  2909768813دختر متوفی
 -6راضیه نجفزاده ،فرزند محمدعلی ،به ش.ش  2909020193همســر متوفی .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد .
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی زراعی ،باغات و ساختمان های فاقد سند
رسمی

برابر رای شماره  139760301147003200مورخ  97/9/12و رای اصالحی  139760301147003202مورخ  97/9/12هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی زراعی ،باغات و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک
زیبادشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا افشار فرزند حسن شماره شناسنامه  801صادره از کن به شماره ملی
 4898598005در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  270/55متر مربع به پالک  7فرعی از  92اصلی
با حدود شماال بطول  10/23متر درب و دیواریست به کوچه شاهد شرقا به طول  25/42متر دیواریست بدیوار ملک مجاور جنوبا
به طول  10/85متر دیواریست بدیوار ملک مجاور غربا بطول  25/97متر دیواریست به دیوار ملک مجاور واقع در بخش  10تهران
خریداری از مالک رسمی ( آقای محمد علی تیشه دار) محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
آگهی به مدت دو ماه 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 و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول  97/12/8تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/23:
 21641رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت – شکوری

آگهی تغییرات شرکت مسکن فرهنگیان بردسکن شرکت تعاونی
به شماره ثبت  47و شناسه ملی  10380010389به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1397/06/25و نامه شماره
 4446مورخ  97/9/5اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن
تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :صورتهای مالی  1396به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری بردسکن ()413654

منطقهای سیستان و بلوچستان در این باره میگوید :برای
هر آبی نمیشود سد زد و باید این آب حجم حداقلی داشته
باشد و اقدامات آبخیزداری برای ذخیره این آب انجام شود
که این موضوع مرتبط با منابع طبیعی است.
اتابک جعفری در ادامه میگوید :برای مدیریت آبهای
حاصل از باران و سیالب سدهای دودر الدیز ،سد گلوگاه با
ظرفیت  ۷۵میلیون متر مکعب ،ســد گلک ،بندهای خاکی
محمدآبــاد روغنی و حاجیآباد به منظور کنترل ســیالب،
تغدیه ســفرههای زیرزمینی و جلوگیــری از خروج آب از
شــهر زاهدان و ورود آن به کشور همســایه احداث شده و
آبگیری شدهاند .جعفری با اشاره به اینکه سد کور  ۷میلیون
متر مکعــب از آب باران آبگیری کــرده ،میگوید :بدیهی
اســت مطالعات مربوط به اجرای بند گزو در دســت برنامه
ریزی اســت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان
و بلوچســتان در این باره میگویــد :امام آباد ،غریب آباد و
منزالب سه حوضه آبریزی هستند که آب حاصل از باران را
وارد شهر زاهدان میکنند.
عبدالباسط پاکزاد میگوید :بهمنظور مدیریت آب حاصل
از باران و جلوگیری از ورود آن به شهر طرحی تهیه کردهایم
و در انتظار تخصیص اعتبار هستیم.وی میافزاید :دفتر فنی

آگهی تغییرات شرکت مسکن فرهنگیان بردسکن شرکت تعاونی
به شماره ثبت  47و شناسه ملی  10380010389به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/06/25و نامه شماره  4445مورخ
 97/9/5اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان بردسکن تصمیمات
ذیــل اتخاذ شــد -1 :مدت فعالیت شــرکت به مدت  18ماه به شــرح
صورتجلســه تمدید گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بردسکن ()413653

کرد تا طبق برنامه ریزیها بتوانیم به تعداد این ناوگان اضافه
کنیم .کمالی زاده عنوان کرد :با توجه به اینکه کسانی که از
اتوبوس استفاده میکنند قشر محروم هستند ،هر اقدام برای
توسعه و بازسازی اتوبوسها به جلب رضایت این قشر کمک
میکند .شهردار کرج در تشریح مزیت اتوبوسهای خریداری
شده ،عنوان کرد :این اتوبوسها با باالترین کیفیت از بهترین
برندها خریداری شده و این قابلیت را دارند که معلولین هم
به راحتی از آن اســتفاده کنند .وی در پایان به برنامه سال
آینده در خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره
کرد و گفت :برنامه ما در سال آینده این است که بتوانیم با

آگهی تغییرات شرکت آفتاب سیر امین شرکت با مسئولیت

محدود به شماره ثبت  36464و شناسه ملی  10380519910به

استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1397/12/06

ونامه شــماره  70250مورخ  1397/12/11ســازمان هواپیمایی

کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - 1 :موضوع شرکت به شرح

ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید :ارائه

کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی  -صدور بلیط
الکترونیکی و توســعه نرم افزارهای الزم جهت بهرهبرداری الزم با

رعایت قوانین و مقررات ســازمان هواپیمائی کشوری پس از اخذ
مجوز الزم وثبــت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذو صدور

پروانه فعالیت نمیباشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد

()413656

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سیســتان و
بلوچستان گفت:جاری شدن ســیالب  ۳۳۶میلیارد تومان
به بخشهای زیربنایی ،کشاورزی و واحدهای مسکونی این
استان خسارت وارد کرده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان از زاهدان ،عبدالرحمن شهنوازی مدیرکل دفتر مدیریت
بحران استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت :بعد از
کاهش شدید بارندگیها در چند سال گذشته که سیستان
و بلوچســتان به عنوان کم بارشترین استان کشور معرفی
شده بود از نیمه دوم بهمن تاکنون هفت سامانه بارشی در
این استان ضمن خوشحالی مردم خساراتی را نیز به همراه
داشــت.وی ادامه داد :بیشترین خسارات وارده از  ۱۸تا ۱۹
اسفند در سیستان و بلوچســتان با  ۲۷۷میلیارد تومان به
امور زیربنایی ۴۸ ،میلیارد تومان به بخش کشــاورزی و ۱۱
میلیارد تومان به واحدهای مســکونی گزارش شد.مدیرکل
دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان بسته
شدن  ۲مسیر براثر سیالب و بارش برف و تعطیلی مدارس
را از جمله مشــکالت به وجود آمده ناشــی از سیالب اخیر
برای مردم این استان ذکر کرد.وی خاطر نشان کرد :با توجه
به گزارش اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان مبنی
بر تداوم بارندگیها در نوروز تمامی دستگاههای امدادی در
آماده باش هستند تا در کمترین زمان ممکن خدمات را به
هموطنان ارائه دهند.
 ۳۰۰میلیارد تومان اوراق ۲۰۰ ،دستگاه را به  ۳۰۰دستگاه
افزایش دهیم .همچنین رییس شــورای اسالمی شهر کرج
در این مراسم گفت :خرسندیم که یکی از تصمیمات شورا
در دوره پنجم عملی شد ،در شورای پنجم بودجه سال 97
و  98را در حــوزه حمل و نقل ،پررنگ دیدیم و دو موضوع
را در راس ایــن امر قــرار دادیم که یکی از آنها بازســازی
اتوبوسهای فرسوده است که در حال انجام است و دیگری
خرید اتوبوسهای جدید است که امروز شاهد بهره برداری
از فاز اول آن هستیم.
عباس زارع در خصوص اقدامات شورای پنجم در بخش
حمل و نقل عمومی گفت :یکی از پروژههای مهم و در دست
اقدام در این حوزه مترو اســت که غیر فعال بود و توانستیم
آن را فعال کنیم.

آگهی تغییرات شــرکت مسکن ورزشــی تربیتی طرقبه شاندیز شرکت
تعاونی به شــماره ثبت  38088و شناســه ملی  10380537217به اســتناد
صورتجلســه هیات مدیره مــورخ  1397/07/30ونامه شــماره  259608مورخ
 1397/11/08اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان مشــهد تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد - :آقــای امین گلکار طرقبــه به کدملــی  6439557165به
ســمت ربیس هیات مدیره و آقای جواد طهماســبی به کدملی 0932841521
به ســمت نایب ربیس هیات مدیره و آقای غالمرضا نجــاران طرقبه به کدملی
 0932006833به سمت منشی هیات مدیره و آقای مهدی حاجت بگی طرقبه
به کدملی 0934999627به ســمت عضو هیات مدیره و آقای یوسف اسماعیل
پوربه کدملی  0943676398به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تا
تاریخ  1398/6/31انتخاب گردیدند - .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور
بانکی از قبیل چک ،ســفته ،برات و اوراق بهادار با امضای آقای یوسف اسماعیل
پــور مدیرعامل وامضاء آقای امین گلکار طرقبه ربیس هیات مدیره یا آقای جواد
طهماسبی نایب ربیس هیات مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی
و نامهها با امضاء آقای یوسف اسماعیل پور مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد
بود .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()413652

آگهی المثنی تاســیس شــرکت گروه صنعتی گسترش یگانه بنای ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  49340و شناسه ملی 10380658572
شــرکت فوق در تاریخ  1392/07/10تحت شــماره  49340و شناسه ملی  10380658572در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ  1392/07/10از لحاظ امضا
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامههای رسمی و کثیراالنتشار قدس آگهی میشود -1 .موضوع شرکت:
تولید بتن و فرآوردههای بتنی از قبیل تایل فرش –جدول –بلوک دیواری و ســقفی و ســنگ مصنوعی  -2پیمانکاری و ساخت ابنیه اعم از آجری –فلزی -بتنی
–ســنگی و کلیه فعالیتهای ســاختمانی  -3شرکت در مناقصات مرتبط با فعالیت در ارگانها و ســازمانهای دولتی و خصوصی -4واردات و صادرات محصوالت
تولیدی این شــرکت و مواد اولیه و کاالهای مجاز  -5اخذ وام و اســتفاده از تسهیالت بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز بصورت ارزی و ریالی جهت شرکت
 -6شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور -7ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای الزم و ثیت موضوع فعالیت به منزله اخذ
شهر مشهد بلوار استقالل
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صدور پروانه
میگردد:
مرحله اي
عمومي دو
بصورت
به شرح
پروژه
اجرایی
عملیات
مناقصات
قانون
اساس ماده
و بر
بین  10و  12پالک  60واحد  4 2ســرمایه شــرکت مبلغ  1/000/000ریال منقسم به یکصد سهم  10/000ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ
 -1دستگاه مناقصه گزار  :شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشانی تهران  -بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دستگردي – خيابان فريد افشار
نبشریال
1/000/000
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  20/2821مورخ  1392/05/27نزد بانک صادرات خراسان شعبه میدان راهنمایی پرداخت گردیده
بلوار آرش
هیات مدیره
ربیس
نائب
سمت
به
زاده
ن
حس
حمیده
خانم
-5-2
مدیره
هیات
ربیس
سمت
به
زاده
جاللی
محسن
سید
آقای
-5-1
شرکت:
مدیران
-5اولین
است.
 -2شرح پروژه :قطعه  3باند  2محور خاش  -ايرانشهر (حدفاصل  67+500الي  ) 101بهمراه سه دستگاه پل بزرگ واقع دراستان سيستان و بلوچستان با مدت
 -5-3آقای
مصطفیماهشــرفی به سمت عضو و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال انتخاب گردیدند -6 .دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
اجراي كار 50
رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل ربیس و نائب ربیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری و نامهها با امضای مدیرعامل یا
http://www.setadiran.ir
 -3سير مراحل دريافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه :صرفا ً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
اساسنامه -8بازرس اصلی و علیالبدل -8-1 :آقای علی رضا چمنی به عنوان
تاريخ-7اختیارات
اســت.
معتبر
شــرکت
همراه
مهلتمدیره
هیات
طبقبود.
مدیرعامل:خواهد
 1397/12/28ميسر
حداكثر تا
مذكور
مهرسامانه
اسناد از
دريافت
ربیس و
موسسات
تها و
ثبت
اداره
خراسان رضوی
فوقو وامالک
اســناد
البدل
سامانهعلی
عنواندربازرس
مقدس به
محمد
8-2
بازرس اصلی
مناقصه
شرکدر
شركت
جهت
الكترونيكي را
اســتانامضاي
دريافت گواهي
ثبتسايت
کلنام در
ادارهثبت
مراحل
مذكور،
عضويت قبلي
بهمدیعدم
در صورت
آقایگران
مناقصه
ضمنا ً
پشتيباني سامانه 41934 :
رسانند .تلفن
غیرتجاریانجام
به
مشهد
()413655

آگهي مناقصه شماره «»2097001004000090
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
( مناقصه شماره ) 97-71

 -4محل تحويل پاكت شركت در مناقصه (صرفا پاكت الف) اداره كل امور پيمان ها و رسيدگي فني – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ،حداكثر
تاريخ
ملیپيشنهادات  3ماه از
شناسهاعتبار
باشد .مدت
 1398/01/25می
 13:00روز يكشنبه
ساعت
مناقصه
جلسه
سنجشگرانو تاريخ
1398/01/24
مورخ
16روز شنبه
تا
 14008193672ثبت و
 67435به
مورخشماره ثبت
 1397/12/12به
درتاریخ
پیشرو
بارثاوا
کیفیت
خاص
سهامی
ساعتشرکت
تاســیس
فوق و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد می باشد.

امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات فنی مهندسی آزمایشگاهی مربوط
ميباشد.
ريال
1،280،910،430،085
به مبلغ
1397
فرودگاه سال
راه ،راه آهن و
فهرست بهاي
براساس
برآورد
به مقاومت -5
اتصال و نگهداری آب و گاز و نفت و پتروشیمی
های
شبکه
فشار و مخازن ذخیره و
تحت
مخازن
باندبازرسی
ساختمانی و
صنعتی و
سازههای
در:انواع
مصالح
در خصوص جوشــکاری و بازرســی جوش و انجام آزمونهای غیرمخرب ( )NDTو سندبالست و بازرسی رنگ و پوششهای سطح ،عایق کاری ،عملیات حرارتی،
تعيين ميگردد.
اصولارجاع كار
انجامفرآيند
شركت در
تضمين
تنش زدایی -6مبلغ
ســاخت ظروف تحت فشار ،محاسبه و طراحی جوش مشاوره کلیه جوشکاریهای
20،000،000،000ريالمواد،
مشــاوره و طراحی و انتخاب
خوردگی
مهندس
نوین ،خرید و فروش ،ساخت و صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت
)88583273
راه ( تلفن
استانراه آهن
مشاور طرح:
به مدت -7
رضوی-4:،شهرستان
خراسان
مهندسين اصلی:
نامحدود مرکز
مشهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد ،نجفی ،خیابان پیروزی  ،31بلوار پیروزی ،پالک  ،0ساختمان
است.منقسم به  10000سهم 100
دسترسينقدی
 1000000ریال
حقوقی عبارت است از
شخصیت
رسانيسرمایه
9177953766
(منفیازیک)
زمین
ضمنازیر
ارم ،طبقه
مبلغ نیز قابل
http:\\iets.mporg.ir
نشاني
مناقصات به
کدپستیملي اطالع
طریق پایگاه
مناقصه
آگهي
ریالی تعداد  10000ســهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره  0283/97/4080مورخ  97/11/24نزد بانک آینده
م.الف4691:
شعبههاشــیه با کد  4080پرداخت گردیده اســت اعضا هیات مدیره آقای علی رضا خوشدل به شماره ملی 0700577599و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
خانم ملیحه حسن زاده کالریکال به شماره ملی 0731708008و به سمت ربیس هیات مدیره به مدت  2سال خانم محبوبه حسن زاده کالریکال به شماره ملی
0939785821و به سمت نایب ربیس هیات مدیره به مدت  2سال خانم سمانه حسن زاده کالریکال به شماره ملی 0945783922و به سمت عضو هیات مدیره
به مدت  2سال آقای علی آرین مهر به شماره ملی 1062780523و به سمت عضو 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 ربیس هیات مدیره ( خانم ملیحه حسن
زاده کالریکال) همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای حسام پهلوان به شماره ملی  0670316271به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فاطمه سامغانی به شماره ملی  1050414330به 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 ()413729

