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آگهى تاسيس
تاســيس شركت با مسئوليت محدود سپهر آتيه نگين سبز لردگان درتاريخ 
1397/9/5 به شــماره ثبت 2919 به شناســه ملى 14007964958 ثبت و 
امضــا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زيــر جهت اطالع عموم 
آگهــى ميگردد. موضوع فعاليــت :ايجاد و فعاليت و انجام امــور بيمه اى واگذار 
شــده از ســوى صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان ، روســتائيان و عشاير وفق 
قوانيــن و مقررات صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان ، روســتائيان و عشــاير. 
گســترش انواع بيمه ها از قبيل بيمه اجتماعى كشاورزان ، روستائيان و عشاير 
، محصوالت كشــاورزى، بازرگانى و غيره-ثبت موضــوع به تنهايى مجوز فعاليت 
نمى باشــد وانجام مفاد موضوع شركت در صورت لزوم مستلزم كسب مجوزات 
الزم مى باشــد بموجب مجوز شماره 97/61706 مورخ 1397/7/21 صندوق 
بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتائيان و عشــاير اســتان چهارمحال و بختيارى 
تاســيس گرديد. مدت فعاليــت : از تاريخ ثبت به مدت نامحــدود مركز اصلى : 
اســتان چهارمحال وبختيارى ، شهرســتان لردگان ، بخش مركزى ، شهر لردگان، 
زميــن شــهرى ، خيابان مطهــرى ، كوچه 11 ، پــالك 0 ، طبقه همكف كدپســتى 
8891813194 ســرمايه شخصيت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 
ريال نقدى ميزان ســهم الشركه هر يك از شــركا خانم ليال مسعودى به شماره 
ملى 1170709011 دارنده 150000 ريال ســهم الشركه خانم سهيال قنبرى 
كهيانى به شــماره ملى 4660179435 دارنده 550000 ريال ســهم الشركه 
خانم كبرا قنبرى كهيانى به شماره ملى 4660302490 دارنده 150000 ريال 
سهم الشركه خانم اشرف قنبرى كهيانى به شماره ملى 4669901923 دارنده 
150000 ريال ســهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم ليال مسعودى به شماره 
ملى 1170709011و به ســمت نايب رئيس هيئت مديــره به مدت نامحدود 
و به ســمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود خانم ســهيال قنبرى كهيانى به 
شــماره ملى 4660179435و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و 
به ســمت مديرعامل به مدت نامحدود خانم كبرا قنبرى كهيانى به شــماره ملى 
4660302490و به ســمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود خانم اشــرف 
قنبرى كهيانى به شــماره ملى 4669901923و به ســمت رئيس هيئت مديره 
بــه مدت نامحدود و به ســمت عضو هيئت مديره به مدت نامحــدود دارندگان 
حق امضا : كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــركت از قبيل چك ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات 
مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشار سياست روز جهت درج آگهى 

هاى شركت تعيين گرديد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى مرجع ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى لردگان (357199)

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول 
بموجب پرونده كالســه 976525 و دادنامه و اجراييه صادره از شــعبه ســوم دادگاه 
عمومى كرج له آقاى على شايسته تربتى و خانم عشرت گل بو عليه جواد آذرى رشاد محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 36/749/000 ريال و مبلغ 1/837/000 ريال نيم 
عشر دولتى با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابالغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت 
به اجراى حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاى محكوم 
به و هزينه هاى اجرايى اموال متعلق به محكوم عليه به شــرح ذيل اين اگهى از ســوى اين 
اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمى دادگسترى كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابى شده و 
مقرر گرديده در روز چهارشــنبه مورخ 1397/11/17 از ساعت 9 الى 10 در محل اجراى 
احكام مدنى كرج از طريق مزايده بفروش برســد. مزايــده از قيمت 80/000/000 ريال 
طبق نظريه كارشناســى شروع ميشــود و به هر شخص حقيقى و حقوقى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده فى المجلس بصورت وجه نقد 
يــا چك بانكى تضمينــى از خريدار اخذ و الباقى ظرف يك مــاه از وى وصول و پس از انجام 
مراحل قانونى وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه 
در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد ســپرده وى پس از كسر هزينه هاى 
مزايــده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگــردد كليه هزينه هاى نقل و انتقال بعهده 
محكوم عليه اســت كه از محل فروش پرداخت خواهد شــد طرفيــن ميتوانند ظرف مدت 
يك هفته از تاريخ مزايده نســبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا 
رســيدگى به اعتراض از ســوى دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد مال 
مورد مزايده و بهاى ان طبق نظر كارشــناس بدين شرح است ارزش حق االمتياز يك رشته 
تلفن همراه اول (كاركرده) به شــماره 09121301554 با توجه به شــرايط فعلى بازار به 
مبلغ 80/000/000 ريال معادل هشــت ميليون تومان برآورد ميگردد بديهى است مبلغ 
اعالم شده صرفا ارزش حق االمتياز خط مذكور مى باشد و ارتباط به بدهى ها و هزينه هاى 

احتمالى ندارد. م الف/ 30604
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان كرج

آگهى تغييرات شركت ســيم و كابل قزوين(سهامى خاص) به شماره 
ثبت1047 و شناسه ملى10861415156 

بــه موجب نامــه شــماره 97/87859  مورخــه 1397/5/7 و به 
موجب صورتجلســه مجمــع عمومى فوق العــاده مــورخ 1397/1/21 
مركــز اصلى شــركت ســيم و كابل قزوين(ســهامى خاص) به شــماره 
ثبت57346 واحد ثبتى تهران به نشــانى اســتان قزوين - شهرستان 
آبيك - بخش مركزى - دهستان كوهپايه غربى - آبادى شهرك صنعتى 
كاســپين 1-خيابــان رودكى-خيابان شــهريار-پالك 0-طبقه همكف-

كدپســتى3445181176 تغييريافــت و ماده مربوطه در اساســنامه 
بشرح فوق اصالح گرديد.كه در اين اداره در تاريخ 1397/5/14 تحت 

شماره 1047 به ثبت رسيد و جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى آبيك (355336)

آگهى تغييرات شــركت شــايان تاسيسات ارشــيا ( با مســئوليت محدود) به 
شماره ثبت 2389 و شناسه ملى 10103100300 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/6/19 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1. آقايان حاتم كاظمــى كد ملى 
5169480881 فرزند نجف شماره شناسنامه961 متولد 1344/2/7 صادره 
از تالش ( خارج از شــركا) و بهمن صادقى كد ملى 4380165027 فرزند ستار 
شماره شناســنامه 4380165027 متولد 1370/11/12 صادره از تاكستان 
هردو ســاكن تاكســتان خيابان توحيد باالى بلوار بهشــتى پالك 92 كد پســتى 
3481638698( خارج از شــركا) و محســن رحمانى كد ملــى 4380138275 
( از شــركا) به ســمت اعضا هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب كه آقايان 
حاتم كاظمى كد ملى 5169480881 به ســمت مديرعامل وعضو هيئت مديره 
(خارج از شركا) و محسن رحمانى كد ملى 4380138275 به سمت رئيس هيئت 
مديره ( از شركا) و بهمن صادقى كدملى 4380165027 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره ( خارج از شركا) انتخاب گرديدند. 2. امضا اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور از قبيل چك و سفته و برات و قراردادها و عقوداسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء رييس هيئت مديره به تنهايى و با مهر شركت معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى تاكستان (355337)

آگهى تغييرات شركت گروه بازرگانى فرا نام توسعه فرتاك(بامسئوليت 
محدود) به شماره ثبت14726 و شناسه ملى10320638605 

به موجــب نامه شــماره 96/60918 مورخــه 1396/3/30 و به 
موجب صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/9/13 مركز 
اصلى شركت گروه بازرگانى فرا نام توسعه فرتاك(بامسئوليت محدود) 
به شــماره ثبت 412801 واحد ثبتى تهران به نشانى استان قزوين - 
قزوين چهارراه بلوار خيابان فلســطين شرقى كوچه فضيلت پالك 277 
طبقه 2 واحد 3 كدپستى : 3413988398 انتقال يافت و ماده مربوطه 
اساســنامه اصالح گرديدكه در ايــن اداره در تاريخ 1396/4/8 تحت 

شماره 14726 به ثبت رسيد و جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى قزوين (355338)

آگهى تغييرات شــركت آرياب ســازه شمال ســهامى خاص به شماره 
ثبت 7011 و شناسه ملى 10760345366 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/10 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : -1 اعضاء هيئت مديره 
تــا تاريخ 1399/10/10 بــه قرار ذيل انتخاب گرديدنــد: آقاى جواد 
پاكدامن اســرمى به شــماره ملى 2093846438 و آقاى جواد داودى 
بــه شــماره ملــى 2093850400 و آقاى مازيار نادرى به شــماره ملى 
2091412457 تا تاريخ 1399/10/10. -2 آقاى محمود بذرافشان 
اســرمى به شماره ملى 2091462845 به عنوان بازرس اصلى ، آقاى 
حامد يزدان پناه اســرمى به شــماره ملــى 2093849119 به عنوان 
بازرس على البدل براى يك ســال مالــى انتخاب گرديدند. -3 روزنامه 

كثيراالنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت 
ها و موسسات غيرتجارى سارى (355144)

آگهى تغييرات شــركت آرياب ســازه شمال ســهامى خاص به شماره 
ثبت 7011 و شناسه ملى 10760345366 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : -1 سمت اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 1399/10/10 
به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى جواد پاكدامن اسرمى به شماره ملى 
2093846438 بــه ســمت رئيس هيئت مديره و آقــاى جواد داودى 
به شــماره ملى 2093850400 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 
آقاى مازيار نادرى به شماره ملى 2091412457 به سمت عضو هيئت 
مديره و آقاى مازيار نادرى به شــماره ملى 2091412457 به ســمت 
مديرعامل. -2 كليه اســناد بانكى (چكها) و كليه اوراق و اسناد بهادار 
و بانكــى و قراردادها و ســاير نامه هاى عــادى و ادارى با امضاى منفرد 
آقاى جواد پاكدامن اسرمى (رئيس هيئت مديره) همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت 
ها و موسسات غيرتجارى سارى (355148)

آگهى تغييرات شركت سبزگامان آفاق مازندران سهامى خاص به شماره ثبت 
13307 و شناسه ملى 14005149985 

به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - كورش على نژاد سنگريزه كدملى2093583275 به سمت رئيس 
هئيت مديره و عليمراد على نژاد كدملى2092821156 به سمت نائب رئيس 
هئيت مديره و بابك على نژاد سنگريزه كدملى2093500337 به سمت عضو 
هيئت مديره و مديرعامل و على رضا على نژاد سنگريزه كدملى2092850393 
به سمت عضو هيئت مديره و ابراهيم ضامنى كدملى2090488352 به سمت 
عضو هيئت مدير و فاطمه اكبرپور برنجى كدملى2091943851 به سمت عضو 
هيئت مديره و بهاره على نژاد سنگريزه كدملى2080533401 به سمت عضو 
هيئت مديره و ميالد عزيزى ســنگريزه كدملى2093745641 به ســمت عضو 
هيئت مديره همگى براى مدت دوسال انتخاب گرديدنددارندگان حق امضاء مجاز 
:مقــرر گرديد كليه اســناد بانكى (چكها) وكليه اوراق و اســناد بهادار و بانكى و 
قراردادها عقود اسالمى وسايرنامه هاى عادى و ادارى با امضاء منفرد مديرعامل 

(بابك على نژادسنگريزه) همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سارى (355154)

آگهى تغييرات شــركت ســبزگامان آفاق مازندران ســهامى خاص به 
شماره ثبت 13307 و شناسه ملى 14005149985 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/20 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : 1- اعضاء هيئت مديره 
تاتاريــخ 1399/10/20 به قرار ذيل انتخــاب گرديدند: كورش على 
نــژاد ســنگريزه كدملــى2093583275 و بابك على نژاد ســنگريزه 
كدملى2093500337 و ميالد عزيزى سنگريزه كدملى2093745641 
و على رضا على نژاد سنگريزه كدملى2092850393 و ابراهيم ضامنى 
كدملى2090488352 و فاطمه اكبرپور برنجى كدملى2091943851 
و بهــاره علــى نژاد ســنگريزه كدملــى2080533401 و عليمراد على 
نژاد كدملى2092821156 2- شــهرام اكبرى بعنوان بازرس اصلى 
به شــماره ملى 2080052969 وروح الــه ابوطالبى پيرنعيمى بعنوان 
بــازرس على البدل به شــماره ملى 2250011540شــركت به مدت 
يكســال انتخاب شــدند . 3- روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت 

درج آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت 
ها و موسسات غيرتجارى سارى (355159)

آگهى تغييرات شــركت روناك سازان غرب پرتو شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 1374 و شناسه ملى 10980239536 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/7/1 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : بنا به اختيار حاصله تفويض مجمع عمومى فوق 
العاده مورخه 01/07/1397 در خصوص افزايش سرمايه به هيئت 
مديره و با رعايت تشريفات مقرر اساسنامه و اليحه اصالحى قانون 
تجارت سرمايه شركت از مبلغ 5/000/000/000  ريال به مبلغ 
000/000/000/60 ريال از محل مطالبات حال شده كه منقسم 
به دوازده هزارسهم با نام 5/000/000 ريالى مى باشد افزايش 
يافت. در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. اداره كل 
ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى سقز (355131)

آگهى تغييرات شــركت آب معدنى كوثر جهانبين سهامى خاص به شماره ثبت 
6611 و شناسه ملى 10680061026 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فوق العــاده مــورخ 1397/9/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آدرس شــركت به اســتان چهارمحــال و بختيارى ، 
شهرستان شهركرد ، بخش مركزى ، شهر شهر كرد ، ميرآبادغربى ، كوچه 9 ، بلوار 
فرهنگ ، پالك 0 ، طبقه همكف به كدپستى 8817964893 تغيير يافت و بدين 

ترتيب ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى اداره ثبت شركت 
ها و موسسات غيرتجارى شهركرد (354610)

آگهى تغييرات شركت راه و ساختمان تكميل راه كرج ( با مسئوليت محدود ) 
به شماره ثبت 430 و شناسه ملى 10100227422 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/4/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : پيرو آگهى تغييرات به شماره مكانيزه 139630409034000309 
موضوع صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1396/12/13، 
در متــن آگهــى تاريــخ تولد آقــاى على واحــدى فرد (خارج از شــركا) اشــتباها 
1356/12/23 قيــد گرديــده كــه 23/12/1365صحيح ميباشــد كه بدين 

صورت اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بوئين زهرا (355339)
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آتش سوزى اخير در جنگل هاى گيالن 
240 ميليون ريال خسارت برجاى گذاشت

ــط عمومى اداره كل منابع طبيعى و  به گزارش رواب
ــتان گيالن و به نقل از خبرگزارى صدا و  آبخيزدارى اس
ــت اداره كل منابع طبيعى  ــيما ، فرمانده يگان حفاظ س
ــر وزش بادگرم ــالن امروز گفت : بر اث ــزدارى گي  و آبخي

 بخش هايى از جنگل هاى گيالن آتش گرفت.
سرهنگ رامين همتى افزود : اين آتش سوزى در34 
ــت ، آستارا ،  ــهرهاى رش هكتار از مناطق جنگلى در ش
ــياهكل و رودبار روى داد  ــان ، املش ، فومن ، س الهيج
كه بيشتر آنها سطحى بوده اما در سراوان رشت 65 اصله 

درخت كاج در آتش سوخت.
ــى از اين  ــارت وارده ناش وى اضافه كرد : ميزان خس

آتش سوزى بيش از 240 ميليون ريال بوده است.
.

برگزارى دوره هاى آموزشى جهت پرسنل 
قراردادى نفت و گاز مسجدسليمان

2 دوره آموزشى جهت افزايش سطح دانسته هاى علمى 
كاركنان شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان

ــد .  به گزارش روابط عمومى شركت بهره   برگزار ش
بردارى نفت و گاز مسجدسليمان ، اين دوره ها در راستاى 
برنامه هاى افزايش سطح دانسته هاى علمى مديريت منابع 
انسانى در سطح و رده ى پرسنل قراردادى در مدت زمان 
3 روز برگزار شد . اصول و قواعد استاندارد مكاتبات ادارى 
" آموزش آيين نگارش نامه و مكاتبات ادارى " و شيوه ها و 
روش هاى  " طرح تكريم ارباب رجوع " مواردى بودند كه 
توسط يكى از مدرسين دانشگاهى جهت شركت كنندگان 
بيان و تشريح گرديد .  بر اساس اين گزارش ، با توجه تأكيد 
مديريت منابع انسانى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب 
ــى در سال جهت  مبنى بر برگزارى حداقل 2 دوره آموزش
پرسنل قراردادى ، با برنامه ريزى و هماهنگى هاى بعمل 
ــاخص تعيين كه با استقبال  آمده اين  دوره ها بعنوان ش

شايسته پرسنل نيز مواجه گرديد . 

استقرار ميز خدمت برق مهديشهر در 
ميعادگاه نماز جمعه اين شهرستان

مديرتوزيع برق شهرستان مهديشهر گفت : به منظور 
بررسى مسائل و مشكالت احتمالى مشتركان ، ميز خدمت 
اين مديريت در ميعادگاه نمازجمعه مهديشهر مستقر شد .

حسين حافظى گفت: متقاضى تامين برق منطقه دربند 
با مراجعه به ميز خدمت درخواست خود را مطرح كرده و 
ــارج از محدوده   ــا توجه به اين كه محل مورد نظر در خ ب
ــده ، احداث تاسيسات نيرو رسانى  خدمات قانونى واقع ش
به عهده متقاضى است و راهنمايى گرديد تا مدارك الزم را 

جهت اعالم شرايط به برق مهديشهر ارائه كند.
ــت واگذارى انشعاب در  ــت : درخواس وى اظهار داش
ــلوبار به عنوان تقاضايى ديگر عنوان گرديده  منطقه جاش
ــتندات الزم را تحويل خدمات  ــد مدارك و مس و مقرر ش

مشتركين برق مهديشهر نمايد.

اخبار
ــند و  ــراى دريافت س كارهاى ثبتى مردم بايد روندى مـشـهـد زمانى ب
طوالنى و وقت گير را طى مى كردند، اما خوشبختانه با 
ــناد و  ــدن روندها در اداره كل ثبت اس الكترونيكى ش

امالك اين مسير با سرعت و دقت انجام مى شود. 
ــاره به اينكه وجود اراضى  ــهد با اش  شهردار مش
قولنامه اى موقوفه بالغ بر 700 هزار نفر را در مشهد دچار 
مشكل كرده است، گفت: طى گفتگويى كه با توليت 
ــتان قدس رضوى داشتيم، حجت االسالم رييسى  آس
قول دادند مشكالت اراضى موقوفه مشهد را با استفاده 
از الگوى سرخس برطرف كنند كه با همكارى اداره كل 
ثبت اسناد و امالك اين موضوع راحت تر انجام مى شود. 
ــناد و  ــا كالئى در ديدار با مديركل ثبت اس محمدرض
امالك خراسان رضوى كه با حضور رئيس كميسيون 
ــهد در دفتر شهردار  ــوراى شهر مش فنى و عمران ش

ــد، با تاكيد بر اين نكته كه الكترونيكى شدن  انجام ش
روندهاى ثبت و صدور اسناد انقالبى در اين حوزه ايجاد 
كرده است، افزود: رفع مشكالت ثبت امالك و تثبيت 
مالكيت ها باعث توسعه شهر به ويژه توسعه اقتصادى 
ــند و  ــود. وى اضافه كرد: زمانى براى دريافت س مى ش
ــدى طوالنى و وقت گير  ــاى ثبتى مردم بايد رون كاره
را طى مى كردند، اما خوشبختانه با الكترونيكى شدن 

ــناد و امالك اين مسير با  روندها در اداره كل ثبت اس
ــرعت و دقت انجام مى شود. كالئى با اشاره به امضاء  س
پيش نويس تفاهم نامه همكارى ميان شهردار مشهد و 
اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى اظهار كرد: 
معتقديم در راستاى تسهيل اقدامات مشترك مربوط 
به ثبت براى شهروندان كارها به صورت الكترونيك با 
ايجاد سامانه اى صورت پذيرد. شهردار مشهد ادامه داد: 

ــهردارى و ثبت  اميدواريم تفاهم نامه همكارى ميان ش
اسناد و امالك به سرعت اجرايى و مراحل بعدى آن نيز 

انجام شود زيرا در توسعه شهر بسيار تاثيرگذار است.
ــهد ــهردارى مش ــويى مى نگريم، ش ــه هر س  *ب

 پيشگام است
ــناد و امالك ــادر، مديركل ثبت اس ــن به  محمدحس
 خراسان رضوى نيز در اين نشست با تقدير از عملكرد 

شهردارى مشهد گفت: هر سو كه نگاه كرديم شهردارى 
مشهد را پيشگام ديديم؛ نقش و خدماتى كه شهردارى 
ــت  ــيار بااليى برخوردار اس ارائه مى دهد از اهميت بس
ــاس نگاه ما به شهردارى مشهد يك نگاه  بر همين اس

تعاملى بوده و به عنوان همكار در كنار شما هستيم.
وى با اشاره به پيش نويس تفاهم نامه همكارى كه قرار 
ــناد و امالك به امضا  ــت ميان شهردارى و ثبت اس اس
نهايى برسد، افزود: براى تحقق اهداف اين تفاهم بايد 
شيوه نامه اى يكسان تدوين شود تا سليقه اى عمل نشود. 
بهادر افزود: با الكترونيكى شدن روندها در اداره كل ثبت 
اسناد و امالك خراسان رضوى اكنون مى توان اطالعات 
مربوط به امالك و اراضى استان را در يك سى دى ارائه 
داد در حالى كه در گذشته به بايگانى بسيار گسترده اى 
نياز بود كه اين موضوع در تسريع روندهاى ثبت اسناد 

تاثير بسزايى داشته است.

توليت آستان قدس رضوى قول حل مشكالت اراضى 
موقوفه مشهد را با الگوى سرخس داده است

 زارعت کاران گیالنی ۴۸۰ ھزار تن چوب
 از زمین ھایشان برداشت کردند

به گزارش روابط عمومى اداره كل  منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گـيــالن
گيالن و به نقل از خبرگزارى صداوسيما، مديركل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن گفت: از ابتداى سال 
تا كنون حدود 480 هزار تن چوب به ارزش حدود 190 
ــار از زمين هاى مردم  ــزار هكت ــارد تومان از 46 ه ميلي

برداشت شد.
محسن يوسف پور افزود: پيش بينى مى شود تا پايان 
سال 600 هزار تن چوب درختان باغى و صنوبربه ارزش 

250 ميليارد تومان از زمين هاى مردم برداشت شود.
وى با بيان اينكه گيالن 107 كارخانه و كارگاه بزرگ 
و كوچك دارد گفت: چوب هاى برداشت شده 40 درصد 

مواد اوليه صنايع سلولزى استان را تامين مى كند.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى گيالن افزود: از 
ابتداى سال تا كنون 680 هكتار از زمين هاى ملى گيالن 
ــد كه تا پايان  ــركت ها واگذار ش براى زراعت چوب به ش
امسال هزار و 500 هكتار زمين دولتى ديگر براى زراعت 

چوب به شركت ها واگذار خواهد شد.
محسن يوسف پور همچنين به توليد 2 ميليون نهال 
ــتان اشاره و تصريح كرد: از نيمه دوم بهمن  صنوبر در اس
امسال 500 هزار نهال صنوبر رايگان در اختيار مردم قرار 
مى گيرد.  مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى گيالن با 
ــتان صومعه سرا قطب زراعت چوب و  بيان اينكه شهرس
ــرفيه قطب توليد نهال در گيالن است افزود:  آستانه اش
سال آينده نقشه آمايش و پهنه بندى زراعت چوب استان 
ــف پور گفت: گيالن هزار و 700  آماده خواهد شد. يوس
ــون و 17 هزار هكتار  ــالن يك ميلي ــركار دارد. گي صنوب

اراضى ملى دارد.

ح برگزاری «جشنواره گرگان مھمان نواز»  طر
بررسی شد

رئيس كميسيون خدمات شهرى،  فضاى سبز و زيست شهرى شوراى گـرگــان
اسالمى شهر گرگان از بحث و تبادل نظر درخصوص طرح 
ــنواره گرگان مهمان نواز» كه با مشاركت  برگزارى «جش
بخش خصوصى و با همكارى دستگاه هاى اجرايى برگزار 
ــد، طى پنجاه و هفتمين جلسه اين كميسيون  خواهد ش

خبر داد.
محمدابراهيم جرجانى با بيان اينكه اين جشنواره در 
آستانه سال نو و عيد باستانى نوروز، برگزار خواهد شد، گفت: 
هدف از برگزارى اين جشنوراه جذب مسافر و گردشگر و 
شاد سازى فضاى شهرى در آستانه سال نو اعالم شده است. 
وى با اشاره به اينكه بررسى روند برگزارى اين جشنواره با 
حضور نماينده فرماندارى، معاونت دانشگاه منابع طبيعى، 
نماينده شركت برق، نماينده هالل احمر، معاونت خدمات 
ــهردارى گرگان، رياست سازمان سيما، منظر و  شهرى ش
فضاى سبز شهردارى گرگان و مشاوران كميسيون مورد 
بررسى قرار گرفت، افزود: بر اساس گزارش ارائه شده در اين 
ــه اجراى موسيقى زنده و محلى، راه اندازى كارناوال  جلس
ــادى و گردش در شهر،  دعوت از كارشناسان با موضوع  ش
آداب و رسوم نوروزى شهر گرگان، نمايش هخاى ميدانى 
ــرگان، اجراى گروهى  ــنتى مردم گ در مورد آئين هاى س
 مراسم نوروز خوانى و برگزارى مراسم عيد باستانى، معرفى
ــت از جمله ــنتى و مواردى از اين دس ــيرينى هاى س   ش

ــده اين جشنواره مى باشد. وى   برنامه هاى پيش بينى ش
خاطر نشان كرد: در اين جلسه مقرر شد هالل احمر، شركت 
توزيع نيروى برق، سازمان حمل و نقل شهردارى گرگان، 
سازمان آتش نشانى و شهردارى در خصوص برگزارى اين 

جشنواره همكارى الزم را داشته باشند.

 مناقصات در پاالیش گاز ایالم 
به صورت شفاف برگزار می شود

دبير كميسيون مناقصات شركت  ــه ايـــالم ــالم گفت:كلي ــش گاز اي پاالي
مناقصاتى كه در اين شركت برگزار مى شود  به صورت 
ــود و اين به منظور تامين  ــفاف،اطالع رسانى مى ش ش

اطمينان سازمانهاى نظارتى و مناقصه گران است.
ــن  ــه گزارش روابط عمومى، مهندس "عبدالحس ب
ساكيان" با اشاره به اينكه از ابتداى سال جارى تاكنون 
ــده است،افزود: از ابتداى  بيش از 23 مناقصه برگزار ش
شروع به كار كميسيون مناقصات شركت تاكنون بيش 
از 750 مورد مناقصه در زمينه هاى مختلف تامين كاال 
ــرارداد به واحدهاى  ــزار و جهت عقد ق ــات برگ و خدم

مربوطه ارجاع گرديده است
دبير كميسيون مناقصات شركت اظهار داشت: كليه 
مناقصات قبل از درج در روزنامه هاى كثيراالنتشار،در 
ــامانه ــات و س ــانى مناقص ــالع رس ــى اط ــگاه مل  پاي

 اطالع رسانى اين شركت درج مى شود .
ــناد مناقصه در  ــه فرآيند ثبت اطالعات و اس وى ب
ــاره و تصريح كرد: اين  ــور اش ــايت بازرسى كل كش س
اطالعات طى چند مرحله در سامانه بازرسى كل كشور 
ــامل  ــناد مناقصه ش درج مى گردد، ابتدا اطالعات و اس
ــتندات و اطالعات قبل از  فراخوان،آگهى روزنامه، مس
گشايش پاكات پيشنهاد مالى درج و پس از تاييد اوليه 
ــتندات ارزيابى ساده،كيفى،فنى و  سازمان بازرسى مس
پيشنهادات مالى مناقصه گران تا قبل از انعقاد قرارداد، 
ــودكه پس از تاييد ثانوى  ــامانه بارگذارى مى ش در س
ــه قرارداد،  ــتندات و اطالعات مربوطه ب ــازمان، مس س
ــت و انجام تعهدات در  ــت نامه هاى پيش پرداخ ضمان

سامانه درج مى گردد .

یال پایان ناپذیر تصادف مردم  سر
 با قطارھای عبوری در شھرھای تھران

ــهروندان اطراف  اخبار تصادفات ش ــتان بـهارستـان تهران  بويژه در حريم شهرس
ــتان با قطارها همواره در نشريات و خبرگزارى ها  بهارس
ــاهد اراده اى جدى براى يافتن  ــود، اما ش شنيده مى ش

راهكارى در اين خصوص توسط شركت راه آهن نيستيم
نوروزى:راه آهن بايد نسبت به ديوار كشى اطراف ريل 

آهن در مناطق مسكونى اقدام كند. 
نماينده مردم شهرستان هاى رباط كريم و بهارستان 
در مجلس شوراى اسالمى نيز در اين خصوص به خبرنگار 
ما گفت: راه آهن موظف است، همان طور كه ريل راه آهن 
ــهروندان كند و  ايجاد مى كند، بايد ايجاد امنيت براى ش
حريم راه آهن مى بايست، مطابق با مصوبه مجلس رعايت 
ــود و در قسمت هايى كه داخل شهر است و ساخت و  ش
ساز انجام شده بايد با نرده و يا مصالح ديپر مانع ايجاد كند، 

تا امكان برخورد مردم و شهروندان با قطارها نباشد.
حجت االسالم حسن نوروزى گفت: به عنوان مثال در 
شهرهاى اسالمشهر، گلستان، رباط كريم و ... كه راه آهن از 
توى شهر عبور كرده است، اوال بايد اجازه ساخت و ساز در 
اطراف راه آهن را نمى داد و حال كه اين ساخت و سازها 
انجام شده است، مى بايست، با ديواركشى مانع ايجاد خطر 
براى مردم شود، تا شاهد حوادثى از اين دست براى مردم 
ــيم. وى افزود: ديواركشى در اين مناطق و يا راهكار  نباش
ديگرى كه وظيفه راه آهن است، مى تواند، از عزادار شدن 
ــيارى از خانواده ها جلوگيرى كند. نوروزى گفت: در  بس
زمان وزارت آقاى آخوندى بارها به وزير راه و شهرسازى در 
اين خصوص تذكر داده ام اما متاسفانه اقدامى انجام نشده 
است، تاكيد ما بر اين است، كه راه آهن موظف به تامين 

امنيت مردم و شهروندان در حريم راه آهن است

  


