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آگهی مفقودی 
 کلیــه مدارک _گواهینامه پایه دوم و کارت ســوخت و کارت پایــان خدمت و کارت خودرو 
ســواری پژو ۲۰۶ متعلق بــه اینجانب فیروز احمدپور به شــماره ملــی ۳۷۸۱۷۸۶۳۵۸ مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبارساقط میباشد. سنندج
***********************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی پراید به شــماره انتظامی 9۱ ۲۲۶س۸۱وشــماره شاسی 
S1422287045260   و شــماره موتور۲۷۱۷۶۶۳به نام ایفاده ابراهیمی مفقود شــده است واز 

درجه  اعتبار ساقط است . پارس آباد مغان
***********************************************************

جواز اســلحه شــکاری تک لول ســاچمه زنی ته پر کالیبر ۱۲ به شماره سالح E06064 مدل 
کوسه ساخت روسیه به نام عنایت اهلل افتخاری کنزرکی به شماره شناسنامه 4۸۶ و شماره ملی 

۳۰۳۰۶9۵۶۸9 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است. کرمان
***********************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ جی تی 
ایکــس آی مــدل ۱۳۸۸ رنگ ســفید - روغنی به شــماره موتور ۲9۲۶۶۶4 و شــماره شاســی 
S1412288254842 به شماره پالک ایران ۶9-9۵۷ ن ۵۵ متعلق به فاطمه هاشمی کریم کشته  
فرزند  محمد  به شــماره شناسنامه 99 و شماره ملی 4۸۶9۶4۳۲۱9 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
***********************************************************

گواهی می شــود فاکتور بلوک سیلندر به شــماره 99۰۰۱۸۰9۶ خودرو سواری سمند به 
شماره شهربانی ایران۸۲-۶۵۵د۸9 شــماره شاسی NAACR1HS1BF717650 شماره موتور 
۱4۷9۰۰۳۲49۰ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.مالک متعهد می گردد مسئولیت 

ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را به عهده خواهد گرفت./نوبت دوم ساری
***********************************************************

سند کمپانی-برگ سبز سواری پژو تیپ PARS مدل ۱۳9۲ رنگ سفید روغنی شماره پالک 
 NAAN01CA0DH706682 124 شماره شاسیK0269799 ایران9۲-9۶۸د۲4 شماره موتور

به نام اسمعیل مصطفی منتقمی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***********************************************************

برگ سبز و سند کمپانی سواری هاچ بک پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸۷ رنگ نقره ای متالیک شماره 
موتور ۱۳۵۸۷۰۰۱94۷ شــماره شاســی NAAP23FG88J150349 شــماره پــالک ایران9۲-

۷4۲ب۶۳ به نام فاطمه یزدانی نیا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***********************************************************

ســند کمپانی-برگ ســبز-کارت ماشــین -کارت ســوخت و بیمه نامه ماشــین سواری پژو 
PARSXU7 مدل ۱۳9۳ رنگ خاکســتری متالیک شــماره موتور 124K0501485 شماره شاسی 
NAAN01CA3EK856693 به نام پریســا پاکار مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 

ساری
***********************************************************

ســند مالکیت وانت تویوتا لندکروز مدل ۱9۸۸ شــماره پالک ایران۱۳-۸۲۳د۱۶ شماره 
موتور 3F0185244 شــماره شاســی FG750064877 مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

گردد. ساری
***********************************************************

بــرگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پــژو 405GLX-XU7 مــدل ۱۳9۵ رنگ خاکســتری 
متالیک شــماره موتور 124K0973305 شماره شاسی NAAM11VE4GK492886 شماره پالک 
ایــران۶۲-۳۳۳س۷۸ بــه نام علی محمد امینی منش مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

گردد. ساری
***********************************************************

ســند کمپانی-برگ سبز و کارت سوخت موتور سیکلت سیستم بهرو 125CDI رنگ مشکی 
 125A8956571 شماره شاسی CG125NBJ3058973 شماره پالک ۵۸۶-۲۸4۷۱ شماره موتور

*** NBJ به نام نوروزعلی شمسی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***********************************************************

برگ ســبز و کارت سوخت موتور سیکلت شــهاب تیپ 200cc مدل ۱۳94 رنگ آبی شماره 
موتــور 0196NE1451167 شــماره شاســی NE1 *** 200K9411611 شــماره پــالک ۵۸۸-

۶۲۳۲۵ به نام علی شکوری نیا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***********************************************************

برگ ســبز ســواری پراید ۱۳۱ ســایپا مدل ۱۳9۰ رنگ نوک مدادی متالیک شماره موتور 
4۵۲۱۶۳9 شــماره شاسی S3412290417486 شــماره پالک ایران۸۲-۲۸۶ق۱۱ مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***********************************************************

ســند مالکیت ســواری ســایپا۱۳۲ به شــماره پالک ایــران۷۲-4۷۸ی۲9 شــماره موتور 
M13 / ۵۷۱۵۲۰9  شــماره شاســی NAS421100G1203340 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسن امیرنیا با ارائه استشهادیه شماره ۲۰۶۱9-۱4۰۱/۰9/۱۳ تنظیمی دفترخانه 
۲۱۸ آمل طی درخواســت شــماره ۱4۰۱/۳۵۵۲4 مورخ ۱4۰۱/۰9/۱۳ تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی ۳ دانگ از شش دانگ پالک شماره ۱۲ فرعی از ۳ اصلی واقع در بخش ۰۲ ثبت 
آمل که در صفحه ۱۷۳ جلد ۳9 با شــماره چاپی ۰9۵۵۵۳- الف ۸۲ ثبت گردیده)حسن امیرنیا 
مالک ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پالک موصوف بوده که ۳۳۶ سهم مشاع از ۳۳۲۳ سهم از ۶۶4۶ 
سهم ۶ دانگ را برابر سند خالصه معامله ۲۶4۳۶-۱۳9۶/۱۱/۲۵ دفترخانه شماره ۲۳۸ آمل 
به آقای عین اله اکبری واگذار نموده و مالک ۲9۸۷ سهم مشاع از ۶۶4۶ سهم شش دانگ پالک 
مذکور می باشد(  و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده ۱۲۰اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می نماید، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این 
اداره اعالم نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مســلم جعفری شنگولده با ارائه استشهادیه شماره ۷۰۲۳-۱4۰۱/۰9/۰۸ تنظیمی 
دفترخانه ۳۷۷ آمل طی درخواست شماره۱4۰۱/۳4۷۲۳ مورخ۱4۰۱/۰9/۰۷ تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره ۱۶۷۷۲ فرعی از 44 اصلی واقع در بخش ۰9 
ثبــت آمــل که ذیل شــماره ثبــت الکترونیــک ۱4۰۱۲۰۳۱۰۰۰۵۰۰۰94۸ و با شــماره چاپی 
۶449۱9ب۱4۰۰ ثبــت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای 
مــاده ۱۲۰اصالحی آییــن نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یــک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره اعالم نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مســلم جعفری شنگولده با ارائه استشهادیه شماره ۷۰۲۲-۱4۰۱/۰9/۰۸ تنظیمی 
دفترخانه ۳۷۷ آمل طی درخواست شماره۱4۰۱/۳4۷۲۶ مورخ۱4۰۱/۰9/۰۷ تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره ۱۶۷۷۳ فرعی از 44 اصلی واقع در بخش ۰9 
ثبــت آمــل که ذیل شــماره ثبــت الکترونیــک ۱4۰۱۲۰۳۱۰۰۰۵۰۰۰9۵۰ و با شــماره چاپی 
۶449۱۸ب۱4۰۰ ثبــت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای 
مــاده ۱۲۰اصالحی آییــن نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یــک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره اعالم نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی دعوت از سهامداران شرکت داروسازی نوآوران شاهرود )سهامی خاص( به شماره 
ثبت ۱۳۰۱ و شناســه ملی ۱۰4۸۰۰۶4۲۲۱ جهت تشــکیل مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم  شرکت  داروسازی نوآوران شاهرود )سهامی 
خاص(  و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید  تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شــرکت که راس ســاعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۸ آذر۱4۰۱ 
در محل شــاهرود - شــهرک صنعتی - کارگر ۸  کد پســتی۳۶۱494۸۵۶۱ تشکیل می 

گردد حضور بهم رسانند.
دســتور جلســه : ۱-تصویب صورتهای مالی برای  ســال مالی منتهی به ۲9 اســفند 
۱4۰۰ ، ۲-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی 
بــه ۲9 اســفند ۱4۰۱ ،  ۳-انتخــاب اعضای هیات مدیره ، ۳-ســایر مــواردی که اتخاذ 

تصمیم درخصوص آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیات مدیره شرکت داروسازی نوآوران شاهرود)سهامی خاص(

بازدید خانواده همكاران شركت نفت و گاز 
اروندان از تلمبه خانه و واحد نمك زدایی 

غرب كارون       
خانواده همکاران شرکت نفت و گاز اروندان از تلمبه خانه و واحد 
نمک زدایی غرب کارون بازدید کردند.  جمعی از خانواده همکاران 
این شرکت از تلمبه خانه و واحد نمک زدایی غرب کارون بازدید 
بعمل آوردند و با شرایط و محیط کاری همسران و پدران خود از 
نزدیک آشنا شدند. در این بازدید یک روزه که به همت امور بانوان 
این شرکت انجام شد، ابتدا خانواده ها پس از حضور در تلمبه خانه 
غرب کارون ضمن بازدید از اتاق کنترل،  مهندس عبیاتی رئیس 
تلمبه خانه غرب کارون با ارائه توضیحات و معرفی اجمالی از این 
واحد، به اهمیت و وظایف اصلي این مجموعه پرداخت. در ادامه 
خانواده ها از واحد نمک زدایی غرب کارون بازدید کرده و ضمن 
حضور در سایت کارخانه با توضیحات مهندس مقیمی از روند 
فرآورش نفت در این کارخانه آشــنا شدند و همچنین با اجرای 
عملیات مانور نمادین اطفا حریق از روند چگونگی استقرار و نحوه 
خاموش کردن آتش در موارد اضطراری آشــنا شدند و در پایان 
مانور با اهدا گل از زحمات شبانه روزی پدران و کارکنان ایمنی و 
آتش نشانی این واحد تقدیر و تشکر کردند. در این خصوص خانم 
حسینی مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده اظهار داشت: 
هدف از این بازدید و برنامه خانوادگی، ضمن ایجاد نشاط و توجه 
به پشتیبانی های خانواده کارکنان، آشنایی خانواده ها با محیط 
کاری همسران و پدران خود در مناطق عملیاتی و لمس از نزدیک 
مخاطرات و سختی کار فعالیت های صنعتی ایشان بوده که این 
مهم در تعمیق روابط و تقویت درک متقابل در خانواده ها موثر 

واقع خواهد بود.

شهر بوشهر از هم اکنون مهیای ارائه 
خدمات برای سفرهای نوروزی         

شهردار بندر بوشهر گفت براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
در کمیته های ستاد تسهیالت سفر، شهر بوشهر از هم اکنون 
مهیای ارائه خدمات برای سفرهای نوروزی می شود.  به گزارش 
واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندر بوشهر،حســین حیدری در نشست ستاد تسهیالت سفر 
شهرداری بوشهر اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت های موجود برای 
گسترش فضای سبز پارک های حاشیه ای در بوشهر استفاده 
شود و همچنین برای توسعه فضای سبز در بلوارها و حاشیه معابر 
نیز برنامه ریزی جامع و مدونی صورت گیرد. وی بیان کرد: در 
کنار تالش برای بهبود وضعیت روشنایی معابر شهری باید برای 
جانمایی و نصب المان های جذاب در محیط شهری نیز تالش 
الزم انجام شود. شهردار بندر بوشهر ادامه داد: در ارتباط با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی نیز باید بسته های متناسب با آن طراحی 
و تدوین شود.حیدری اظهار کرد: همچنین باید برای ساختمان 
های نگین، رافائل و مراحل باقیمانده از پروژه مهم فانوس دریایی 
با استفاده ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی تدابیر الزم 
اندیشیده شود.وی گفت: مدیریت منابع درآمدی و تعریف کدهای 
جدید در این بخش از اقدامات موردنیاز برای توسعه دایره خدمات 
وپروژه های شــهری است که باید اقدام های الزم در این زمینه 

انجام گیرد.

اخبار

مرکزی - به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان 
مرکــزی، » یعقوب ســلیمانی« روز چهارشــنبه در همایش 
تجلیل از اعضــای داوطلب و جوان فعال جمعیت هالل احمر 
استان مرکزی در ســالن زیتون این جمعیت در اراک، افزود: 
هالل احمر در یکصدمین سال تاسیس خود قرار دارد و شعار 

امسال این جمعیت، یک قرن خدمت بی منت است.
وی بیان کرد: همه وظیفه دارند در راستای خدمت رسانی به 

جامعه تالش کنند و در شرایط کنونی جامعه هوشیار باشند و 
وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.

دبیرکل جمعیت هالل احمر کشور ادامه داد: نخستین باشگاه 
خبرنگاران جوان داوطلب کشــور در راســتای اصول اهداف 
ترویج فرهنگ رسانه ای با عنوان "باور و امروز" هفته گذشته 

در تهران و اکنون نیز در اراک افتتاح شد.
سلیمانی اظهار داشت: هالل احمر بستری برای فرهنگ سازی 

در عرصه های مختلف است.
رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور هم دراین 
مراســم گفت: مهربانی در جوانــان جمعیت هالل احمر موج 
می زند و شعار امسال سازمان جوانان، »مهربان خواهیم ماند« 

است.
 » محمدگل فشان« افزود: سازمان جوانان کهن ترین سازمان 
در جمعیت هالل احمر است و در این بخش افتخارات بسیاری 

به دست آمده است.
 وی بیان کرد: امید اســت جمعیت هالل احمر استان مرکزی 

در راستای توسعه فرهنگ بشر دوستی در مردم  بویژه جوانان 
تالش کند.

اســتاندار مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: نگاه تحولی 
دولت سیزدهم در جمعیت هالل احمر آشکار است و همه باید 

از این نگاه الگوگیری کنند.
»فرزاد مخلص االئمه« افزود: اقدامات نوآوارانه هالل احمر در 
دولت ســیزدهم جای تقدیر دارد و امید است این اقدامات در 

همه دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
 وی بیان کرد: هالل احمر کشــور و اســتان مرکزی در تمام 
صحنه هــا، بزنگاه ها، بحران ها و موقعیت هــا حضور دارند و با 

جانفشانی در راستای خدمت بی منت به مردم هستند.
 اســتاندار مرکزی ادامه داد: هالل احمر در مهمترین حادثه 
کشــور و در سیل مردادماه امســال خدمات زیادی به آسیب 
دیدگان ارایه کرد و بخش هایی از اســتان مرکزی نیز از جمله 
روســتای آهنگران شهرستان فراهان درگیر این سیل شد که 
همه تالش ها برای بازگرداندن شــرایط عادی در این مناطق 

به کار گرفته شده است.
مخلص االئمه عنوان کرد: استان مرکزی به لحاظ حجم تردد 
وســایل نقلیه همواره رتبه دوم و سوم کشور را دارد و به دلیل 

موقعیت های دسترسی یکی از استان های خاص است.
وی گفت: بحث اصالحات مســیرهای ارتباطی در دستور کار 
قرار دارد و بودجه های کالن و خوبی در این راســتا بویژه در 

سفر ریاست جمهوری به استان اختصاص داده شده است.
هالل احمر همیشه در کنار مردم است

 
سرپرست جمعیت هالل احمر استان مرکزی هم در این آیین 
گفت: نگاه هالل احمر خدمت رســانی اســت و توفیقات این 

جمعیت به واسطه تالش صادقانه و بی منت داوطلبان است.
 » علیرضا شهرجردی« افزود: همه وظیفه دارند پاسدار خون 
شهدا باشــند و در این کشــور که متعلق به امام زمان )عج( 
اســت، از هیچ کوششی در راستای توسعه و خدمت رسانی به 

جامعه دریغ نکنند.

شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|؟؟؟|؟؟؟ ؟؟؟|شماره ؟؟؟| 

دبیرکل جمعیت هالل احمر کشور: 
توسعه فرهنگ بشر دوستی در جامعه بویژه بین قشر جوان یک ضرورت است

اصفهان - مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان از جلب 
مشارکت و اجرای بهینه سازی بیش از6هزار واحد موتورخانه 
در طرح بهینه سازی موتورخانه ها در سطح استان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، 
ابوالقاسم عسکری مدیرعامل این شرکت در نشستی که با 
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان در خصوص انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با موضوع فرهنگ سازی مصرف ایمن و 
بهینه گازطبیعی داشت، از صرفه جویی 30 درصدی مصرف 
گاز با اجرای طرح بهینه سازی موتور خانه های سطح استان 
خبر داد. عسکری، گفت: شرکت گاز استان اصفهان همسو 
با سیاســت های کالن شــرکت ملی گاز ایران در راستای 
بهینه سازی مصرف گاز طبیعی و در نتیجه کاهش آلودگی 
هوا و هزینه مشترکین، همچنین ایجاد اشتغال در کشور، 
از ســال 1400 طرح بهینه ســازی موتورخانه های واحد 
مسکونی، تجاری و اداری را به صورت رایگان در دستور کار 
قرار داد .وی، اظهار داشــت: بهینه سازی مصرف گاز را می 
توان یکی از پاسخ های مناسب برای حداقل رساندن هدر 
رفت انرژی که نتیجه آن کاهش مصرف گاز است، بیان کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،اضافه کرد: این شرکت 
یکی از شرکت های پیشرو درراستای افزایش کارایی سیستم 
های گرمایشی موتورخانه ها می باشد .وی، گفت: بر اساس 
برآورد انجام یافته، مصرف گاز مشترکین مشارکت کننده 
در این طرح، که فعالیت بهینه سازی موتورخانه های آنها 
تکمیل شده است، به طور میانگین 30 درصد مصرف گاز 
آنها نسبت به دوره های مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده 

است.

بهینه سازی بیش از 6هزار واحد 
موتور خانه در اصفهان

قزوین- زینب جوادی - 9 طرح حوزه راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شــامل ۲ مجتمع خدماتی رفاهی و 16 
کیلومتر بهسازی راه در مراسمی با حضور داریوش امانی 
معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در استان قزوین بهره برداری شد.   
برای اجرای این پروژه ها هزار و 314 میلیارد ریال هزینه 
از محل اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
صرف شده است. مجتمع خدماتی رفاهی در کیلومتر ۲0 
مسیر قزوین-تاکستان در شهرستان تاکستان از جمله 
ایــن طرح ها بود که آییــن نمادین افتتاح این طرح ها 
در آن برگزار شــد .مجتمع خدماتی رفاهی در کیلومتر 
69 آزادراه قزوین- زنجان، بهسازی و روکش آسفالت راه 
روستایی اشتجین-کنشکین به طول پنج و نیم کیلومتر، 
بهســازی و لکه گیری و روکش آســفالت راه روستایی 
فشالنج به طول چهار کیلومتر، بهسازی و لکه گیری راه 
روســتایی برزلجین به طول سه و نیم کیلومتر و افتتاح 
زیرسازی و آســفالت راه روستایی قازانداقی تاکستان از 
دیگر طرح های به بهره رســیده بود. بهسازی و روکش 
آسفالت راه روســتایی ضیاءآباد- شنین به طول یک و 
نیم کیلومتر، بهســازی و روکش آسفالت راه روستایی 
بام چشــمه به طول یک کیلومتر و زیرسازی و آسفالت 
راه روستایی قرقسین-اسفرورین به طول ۵00 متر نیز 
در این مراســم مورد بهره برداری قرار گرفت. در آیین 
بهره برداری از این طرح ها رجب رحمانی نماینده مردم 

تاکستان در مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشت. 

 افتتاح  9 طرح راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در قزوین 

بوشهر - مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
گفت: چهاردهمین جشنواره نخستین واژه"آب" با هدف 
نقش آفرینی موثر دانش آموزان برای ترویج فرهنگ مصرف 
بهینه، در مدارس این استان برگزار شد. ابوالحسن عالی در 
آئین گشایش جشنواره نخستین واژه "آب" ویژه مدارس 
شهر جدید عالیشهر )شهرستان بوشهر( که با نواختن زنگ 
آب همراه شــد، افزود: دانش آموزان به عنوان آینده سازان 
ایران اســالمی باید با صرفه جویی در مصــرف آب برای 
حفاظت از ذخائــر آبی تالش کنند. وی بیان کرد: باتوجه 
به کاهش منابع آبی و خشکسالی باید دانش آموزان با ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه برای پایداری بیشتری آن تالش کنند. 
ایشان با تاکید بر ضرورت مراقبت همگان از آب گفت: در 
هنگام اتفاقات مربوط به شبکه آب دانش آموزان باید خانواده 
ها را از خدمات ســامانه تلفنی 1۲۲ برای ترمیم شبکه و 
جلوگیری از هدررفت آب آگاه کنند.عالی افزود: یکی از راه 
های شکرگزاری از نعمت آب مصرف بهینه و پرهیز از اسراف 
این مایع حیاتی است .وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود از همکاری شورای شهر، شهرداری، شرکت عمران و 
پایگاه های مقاومت عالیشهر و همچنین آموزش و پرورش 
شهرســتان بوشهر برای مشــارکت در برگزاری جشنواره 
نخســتین واژه "آب" قدردانی کرد.وی باتوجه به کمبود 
آب دراستان بوشهر،حفظ منابع آب برای نسل های آینده 
راحائزاهمیت دانست وگفت:می بایست آموزش های الزم 
درخصوص مدیریت مصرف آب به کودکان داده شودتاعالوه 
برایــن که خود در مصــرف آب صرفه جویی می نمایید، 

مصرف بهینه آب را به اعضای خانواده نیز یادآوری نمایید.

برگزاری جشنواره نخستین واژه 
"آب" در مدارس استان بوشهر 

گلســتان - معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه 
و شهرســازی گلســتان از احداث دو هزار و ۸۷0 واحد 
مسکونی در گلستان در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
خبر داد اســداهلل پناه یزدان گفــت: یکی از اصلی ترین 
علل عدم پیشروی طرح نهضت ملی مسکن در گلستان 
کمبود زمین بود که امروزه از این مانع عبور کردیم وی 
افزود: تا کنون 336 هکتار زمین در استان برای اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن تامین شــده که از این مقدار 
۲۷4 هکتار متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و باقی 
آن، اراضی مازاد دستگاه های اجرایی است معاون مسکن 
و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان از پاالیش 
9۷ درصدی متقاضیان نهضت ملی مســکن در استان 
خبر داد و گفت: تا به این هنگام 9۲ هزار و ۷00 متقاضی 
گلســتانی در این طرح ثبت نام کرده که سه و ۵۷0 نفر 
از آن ها نســبت به واریز وجه اولیه اقدام کرده اند پناه 
یزدان همچنین افزود: در جلسه شورای مسکن گلستان 
که عصر شــنبه 1۲ آذرماه با حضور استاندار، جمعی از 
مدیران استانی و فرمانداران گلستان برگزار شد، الحاق 
واحدهای متوقف شــده و فاقد متقاضی مسکن مهر به 
طرح نهضت ملی مسکن مصوب شد وی در پاسخ به این 
ســوال که علت کندی پیشرفت مسکن ملی شهرستان 
کالله چیست، گفت: با توجه به حادثه ای که پیش از این 
در جوار این واحدها رخ داده بود در حال بهسازی خاک 
هســتیم و تالش می کنیم با کمترین هزینه و بهترین 

کیفیت این اقدام را انجام دهیم

احداث دوهزارو870 واحد 
مسکونی درقالب نهضت ملی 

مسکن درگلستان 

به   1401/09/13 درتاریخ  ویرا  تهویه  تیوان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شماره ثبت 605650 به شناسه ملی 14011719909 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
موضوع  می گردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
آنها، تاسیسات آبرسانی،  از تاسیسات و نظایر  انجام امور بهره برداری  فعالیت: 
ایستگاه های پمپاژآب و فاضالب شهری و برون شهری، خطوط لوله آب، گاز نفت و 
فاضالب، تولید، تجهیز و نصب و راه اندازی تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف 
و ترانس های برق و مدارات فرمان و قدرت دستگاه های صنعتی و ژنراتور های برق، 
پروژه های روشنایی، معابر و کابل کشی خطوط انتقال برق، طراحی و تولید قطعات 
و تجهیزات صنعتی و غیر صنعتی و تعمیر و نگهداری آنها، تامین کاالهای برق و 
ابزار دقیق، مکانیکال و سایر کاالهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آب 
و نیروگاه، ساخت قطعات صنعتی، تاسیسات مکانیکی، پروژه های نفت و گاز در 
صنایع پایین دستی، تهیه مواد اولیه و دستگاه های کارخانه ها، انجام فعالیت های 
بازرگانی غیر هرمی، اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و 
خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و خریدات دولتی و خصوصی، امور مربوط 
انواع  فروش  و  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  فروش، صادرات  به خرید، 
تجهیزات تاسیساتی، طراحی و اجرای تاسیسات )ساختمانی و صنعتی( صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، 
شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نارمک، خیابان شهید محمدرضا عبادی، 
خیابان شهید احمدرضا مبینی، پالک 152، طبقه 1 کدپستی 1685673183 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا آقای علی ابوئی مهریزی به شماره ملی 4460043416 دارنده 600000 
ریال سهم الشرکه خانم ندا باقرشمس به شماره ملی 4460066106 دارنده 400000 
ملی  شماره  به  مهریزی  ابوئی  علی  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال 
4460043416 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم ندا باقرشمس به شماره ملی 4460066106 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  آگهی های شرکت  درج  روز جهت  االنتشار سیاست 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1422084(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فناوری پزشکی شکیبا طب درتاریخ 
1401/09/12 به شماره ثبت 605591 به شناسه ملی 14011713960 ثبت 
جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش سهام برای 
شرکت، اخذ تسهیالت از بانک ها و موسسات، تهیه و تولید و توزیع مواد و 
محصوالت غذایی دارو، مواد اولیه دارویی و محصوالت آرایشی و بهداشتی، 
تجهیزات پزشکی و فرآورده های بیولوژیک، انبارداری، بازاریابی )غیر هرمی 
غیر شبکه ای( توزیع و فروش محصوالت بنام، عقد قرارداد با کلیه نهادها 
و سازمان ها وزارت خانه و اشخاص و شرکت های خصوصی و دولتی اعم از 
خارجی و داخلی، نمایندگی فروش محصوالت شرکت به نمایندگان داخلی 
و خارجی، افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و 
موسسات اعتباری، ارائه خدمات ابری در حوزه بهداشت دارو و سالمت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان چهارم، خیابان ولی عصر، پالک 
2365، طبقه 2، واحد شمالی کدپستی 1517734814 سرمایه شخصیت 

سهم  میزان  نقدی  ریال   1,000,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی 
الشرکه هر یک از شرکا خانم دالرا غفاری به شماره ملی 0055038948 
ملی  شماره  به  ثابتی  آزاده  خانم  الشرکه  سهم  ریال   510000000 دارنده 
0058346589 دارنده 490000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم دالرا غفاری به شماره ملی 0055038948 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم آزاده ثابتی به شماره ملی 0058346589 به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی باامضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1422076(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آیالر جهان گستر درتاریخ 1401/09/12 
به شماره ثبت 605613 به شناسه ملی 14011716393 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: خرید و فروش و توزیع و بسته بندی و تولید و واردات و 
صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی و پلی اتیلن ها و پروپان مایع و متانول 
والکل صنعتی و تینر هاو رزین ها و مواد اولیه رنگ و مواد شوینده و قیر ها 
با گرید های مختلف و سنگ ها و شیشه ها با زخامت های مختلف ومصالح 
ساختمانی و محصوالت کاغذی و نساجی و پوشاک و مواد اولیه چسب ها و 
چسب و دارو و مواد اولیه دارو و داروهای دندانپزشکی و محصوالت دارویی، 
ماشین آالت خط تولید دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و تجهیزات 
بیمارستانی، مواد اولیه غذاو مواد اولیه خوراکی ها و آشامیدنی ها و صنایع 
غذایی، انواع روغن خام و دانه های روغنی و فرآورده های روغنی _ واردات و 
صادرات و ترخیص ماشین آالت سنگین و سبک و ماشین آالت روغن کشی و 
انواع روغن های پایه و روغن های صنعتی و نیمه صنعتی _ تهیه وتوزیع، خرید 
و فروش و بسته بندی مواد غذایی و محصوالت زراعی، باغبانی، امور دام و 
نهاده های دامی و صنایع تبدیلی و تکمیلی _ واردات دام زنده و فرآورده های 
دامی، نهاده های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مرتبط و انواع ادوات 
و ماشین آالت کشاورزی و صنعتی، شتاب دهنده گاز اسپری ها، ضدیخ، 
روغن های  ترمز،  روغن  فرمان،  روغن  موتور،  شیمیائی سوخت  مکمل های 
مدارهای هیدرولیکی، روغن فرمان هیدرولیکی، روغن تسمه، روغن موتور، 
روغن های صنعتی، گرافیت برای روغن کاری )روان کننده(، روغن گردگیر، 
مکمل روغن موتور، اسپری رسوب بر و روانساز، اسپری شوینده کالج و ترمز، 
اسپری شوینده کاربراتور، مکمل بنزین، اسپریسیلیکون )روان کننده(، اسپری 
روغن روان کننده، روغن هیدرولیک، روغن دنده، روغن پایه_خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه مقاطع فوالدی اعم از میلگرد، نبشی و ناودانی، 
ورق سیاه و ورق گالوانیزه گرم و سرد و روغنی و رنگی، میلگرد آلیاژی، کالف 
توری، تیرآهن، شمش آهن، لوله )گالوانیزه(، مفتول، انواع پروفیل، ساندویچ 
پانل، شمش فوالدی، کنسانتره آهن، گندله، اسفنجی، سنگ آهن_تولید، 
پخش، خرید و فروش و صادرات و واردات مواد شیمیایی مجاز مرتبط با 
کارگاه های  و  کارخانجات  بهسازی  و  توسعه  و  تجهیز  و  تامین  و  صنایع 
مرتبط با صنایع _ واردات و صادرات و ترخیص خودروهای سبک و سنگین 
و فروش و و قطعات یدکی و الستیک های خودروهای سبک وسنگین و 
تجهیزات آسانسور و جرثقیل های برجی و ماشین های بافندگی و گوشی های 
هوشمند و کامپیوتر ها و تجهیزات الکترونیکی والکتریکی و دیزل ژنراتور ها 

-گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه ای و 
غیرالکترونیکی ترخیص کاالهای مجاز از گمرکات داخلی و خارجی _ خرید، 
فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، افتتاح 
حساب و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات اعتباری 
داخلی و خارجی بنام شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و 
خارجی، تبدیل مواد اولیه شیمیایی خام و تولید در صنایع پتروشیمی _ انجام 
فعالیت های مجاز صنایع پایین دستی غیرحاکمیتی از قبیل خرید و فروش 
نفت و گاز و پتروشیمی )به غیر از اکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت 
و گاز( و مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز پاالیشگاه ها و کارخانه ها_ و شرکت 
در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و خارج از 
کشورترخیص کاالهای مجاز از گمرکات. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک 
پرواز، خیابان ورزی جنوبی، خیابان هفدهم شرقی، پالک 10، طبقه 3، واحد 
9 کدپستی 1483695381 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
4,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی اصغر 
هیربدوش به شماره ملی 0019025580 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 
آقای منوچهر هیربدوش به شماره ملی 0045713715 دارنده 3800000 ریال 
دارنده  ملی 0376349654  به شماره  هیربدوش  مایا  خانم  الشرکه  سهم 
100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی اصغر هیربدوش 
به شماره ملی 0019025580 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای منوچهر هیربدوش به 
شماره ملی 0045713715 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم مایا هیربدوش به شماره ملی 0376349654 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه 
کثیراالنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1422127(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

گـــزارش


