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   تغییر ساعات بازگشایی آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(

سرویس شهرستان ها: با توجه به موج جدید شیوع ویروس کرونا، 
س���تاد مقابله با بحران آس���تان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، با 
توجه به مصوبات  اخیر س���تاد ملی مبارزه با کرونا، تدابیر جدیدی را 

اتخاد و اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم )ع( به 
منظور حفظ سالمتی هموطنان، زائران و مجاوران ، آستان مقّدس صرفًا 
از س���اعت ۷صبح تا س���اعت ۱۸پذیرای زائران و مراجعان است و در 
ساعت ۱۹و پس از تخلیه صحن ها، در های آستان مقدس بسته خواهد 
ش���د، مضافا این که در شرایط فعلی، امکان برگزاری نمازهای جماعت 

تا 20 آذر ماه فراهم نیست.
همچنین براساس مصّوبات یاد شده، مراسم  تشییع، تدفین و یادبود 

هم بدون ارائه خدمات برگزار خواهد شد.
   ۱۳۲مددجوی زندان های گلستان

 مشمول عفو شدند 
گرگان - خبرنگار اطالعات: ۱۳2مددجوی زندان های گلس���تان با 

موافقت رهبر معظم انقالب مشمول عفو شدند.
حجت االسالم سید محسن رسولی دبیر کمیسیون عفو  ، تخفیف و 
تبدیل دادگستری گلستان با اعالم این خبر  گفت: این افراد به مناسبت 
میالد حضرت رسول اکرم ) ص ( و در پی موافقت رهبر معظم انقالب 

مشمول عفو و آزادی شدند.
وی افزود: با عفو این مددجویان ، ش���مار زندانیانی که از ابتدای 
امسال در مناسبت های مختلف مانند اعیاد فطر ، غدیر ، قربان ، اعیاد 
رجبیه مشمول عفو شدند به ۳۵۸  نفر رسید که آزادی ، تخفیف  ، تبدیل 
و یا کاهش محکومیت از مواردی س���ت که ش���امل حال این مددجویان 

شده است .
بهره برداري از ششمین پل از مجموعه 

پل هاي شهداي حصارك كرج  
کرج � خبرنگار اطالعات: شهردار کرج در آیین بهره برداري از پل 
 B ۵ از مجموعه پل هاي شهداي حصارک با تاکید بر اینکه این پروژه در 
یکي از نقاط محروم شهر اجراشده است، گفت: روند سازندگي کرج به 

ویژه در نقاط محروم با قدرت ادامه دارد.
علي کمالي زاده در مراس���م افتتاح ششمین پل از مجموعه پل هاي 
ش���هداي حصارک که با حضور اعضاي ش���وراي شهر و مدیران شهري 
همراه بود، اظهار کرد: اجراي این پروژه سال ۹2 کلید خورد و ۱۱ شرکت 

در مناقصه شرکت کردند.
وي اعتبار این پروژه را ۷۵ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: پروژه 
چند سطحي شهداي حصارک براي شهر ارزش افزوده باالیي ایجاد کرده 

است و در حال حاضر بیش از ۵00 میلیارد تومان ارزش دارد.
کمالي زاده با تاکید بر اینکه پروژه یاد شده در ورودي شهر کرج از 
سمت قزوین واقع شده است، گفت: اصالح ورودي هاي شهر که مورد 
تاکید شوراي شهر بود، با اجراي این پروژه محقق شده است. شهردار کرج 
یکي از پیچیدگي هاي عملیات عمراني را در شاهراه مواصالتي بزرگراه 
کرج اعالم کرد و گفت: این پروژه بدون حتي یک روز وقفه پیش رفته 
است.کمالي زاده در بخش دیگري با تاکید بر اینکه سه پل از مجموع شش 

پل این پروژه در دوره چهارم شورا به بهره برداري رسیده است.  
 كشف 9 تن كنسانتره مس سرقتی از خانه ای 

در» شهربابک«
کرمان –خبرنگار اطالعات : سرپرست فرماندهی انتظامی"شهربابک" 
از کش���ف ۹ تن کنس���انتره مس سرقتی انبار شده در یک خانه مسکونی 

در این شهرستان خبر داد .
سرهنگ حسن عبدلی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان شهربابک 
با انجام کار اطالعاتی از دپوي حجم زیادی کنستانتره مس سرقتی در یک 
خانه واقع در یکی از مناطق حومه این شهرستان مطلع شدندکه پس از 
اطمینان از موضوع و با هماهنگی قضایی در بازرسی از این  خانه ۹2۸0 

کیلوگرم کنستانتره مس سرقتی کشف و یک متهم دستگیر کردند.
سرپرس���ت فرماندهی انتظامی شهربابک با بیان این که کارشناسان 
ارزش این اقالم صنعتی و معدنی را 2 میلیارد و ۵00 میلیارد ریال برآورد 
کرده اند، ادامه داد: در این باره یک دس���تگاه کامیون متعلق به متهم که 
از آن برای سرقت این اقالم استفاده می کرد هم توقیف و این اقالم به 

شرکت صنعتی مربوطه تحویل شدند.

افتتاح كتابخانه عمومي» شهداي نوبهار« در سالروز ورود 
حضرت معصومه)س( به قم  

قم � خبرن���گار اطالعات: 
اس���تاندار قم در س���الروز ورود 
کریم���ه اهل بی���ت)س( به قم، 
کتابخانه عمومي ش���هداي نوبهار 
را ب���ا اعتباري بالغ بر 4۱ میلیارد 

ریال افتتاح کرد. 
بهرام سرمست در آیین افتتاح 
کتابخانه عمومي ش���هداي نوبهار 
قم، ضمن تبریک س���الروز ورود 
حض���رت معصومه )س( به قم و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهداي 
انقالب اس���المي و بویژه شهداي 
 منطق���ه نوبهار ق���م، اظهار کرد: 
بهره برداري از این پروژه فرهنگي 
مي تواند در ارتقاي س���طح علمي 

این منطقه تأثیر گذار باشد. 
وي با اش���اره ب���ه اقدامات 
مدیریت استان براي عملیاتي کردن 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري در 
موضوع���ات فرهنگي و کتاب و 
کتاب خواني بویژه در مناطق کمتر 
برخوردار، افزود: اجراي این پروژه 
 در منطقه اي از قم که سهم مهمي در
 شکل گیري انقالب و دفاع مقدس 

دارد و بهره برداري از آن در سالروز 
ورود حض���رت معصومه)س( به 
قم، یکي از ویژگي هاي فرهنگي 
و مهم کتابخانه عمومي ش���هداي 

نوبهار است.
سرمست به ضرورت ایجاد 
فضاه���اي مختص ک���ودکان و 
نوجوان در کتابخانه شهداي نوبهار 
اش���اره کرد و گفت: این امکان از 
ویژگي هاي خوب و مناسب براي 
کتابخانه هاي عمومي است و در 
زمینه نهادینه سازي فرهنگ مطالعه 
و کتاب خواني در س���نین پایین 

بسیار اثرگذار است.
وي ب���ا بیان اهمیت کار در 
حوزه کتاب و کتاب خواني، اضافه 
ک���رد: در کنار اجراي پروژه هاي 
عمران���ي در این زمینه، توجه به 
تروی���ج فرهنگ کت���اب خواني 
اهمیتي دوچن���دان دارد که باید 
متولیان ام���ر امکانات فرهنگي 
 الزم در ای���ن مقول���ه را مهی���ا
 کنند. اس���تاندار قم با تاکید بر 
ضرورت اس���تقرار کتابخانه ها و 

قرائت خانه ها در مناطق مختلف 
اس���تان، ادامه داد: بهره مندي از 
فض���اي دیجیتال و نرم افزارهاي 
کتاب خوان���ي در عصر جدید 
اجنت���اب ناپذیر اس���ت و باید 
مسئولین کتابخانه ها در استان براي 
عرضه محصوالت فرهنگي، محتوا 
و کتاب هاي الکترونیکي اقدامات 
الزم را صورت دهند تا در شرایطي 
مانند بحران ش���یوع کرونا مردم 
بتوانند از فرصت فضاي مجازي 
بهترین بهره را ببرند.  وي درباره 
ظرفیت هاي عمومي کتابخانه هاي 
مراکز ح���وزوي، مدارس علمیه 
و دفات���ر علما  و دانش���گاه هاي 
استان خاطر نشان کرد: استفاده از 
ای���ن گنجینه ها و ظرفیت خیرین 
در توس���عه کتابخانه ها و قرائت 
خانه هاي ش���بانه روزي و بستر 
سازي ارتباط متمرکز و یکپارچه 
فیزیک���ي و نرم افزاري این مراکز 
در استان،  بهره وري مطالعاتي در 

استان قم را دوچندان مي کند.  

سرویس شهرستان ها: هرسال 
میلیون ه���ا قطعه پرنده به تاالب های 
استان مازندران  سفر می کنند تا پاییز 
و زمستان را در این خطه از کشورمان 
سپری کنند ولی برخی از آنان یا َسر از 
تابه های غذا َسر در می آوردند و یا در 

بازار پرندگان سالخی می شوند.
قصه »پرنده، تاالب و ش���کار«، 
غصه دردناکی است که سال های سال 
دل دوستداران حیات وحش را به درد 
می آورد و برنامه ها و سندها برای پایان 
بخشیدن به این تراژدی اسفناک تاکنون 

کم اثر بوده است.
بیشتر پرندگان پاییز و زمستان 
گذران مازن���دران، میانکاله و اراضی 
تاالب���ی آن را برای مهاجرت انتخاب 
می کنند و در این منطقه فرود می آیند . 
پارسال40هزار قطعه پرنده در این منطقه 
قربانی یک بیماری به نام بوتولیسم و از 

چرخه طبیعت حذف شدند.
عالوه بر بیماری، شکار و صید 
بی رویه هم در میانکاله بیداد می کند و 
صیادان زیادی به شیوه های بی رحمانه 
در کمین هستند تا این گونه های نادر 
و منحصربه فرد را به طمع کس���ب 
سودی اندک برای حاشیه نشینان خزر 
و خلیج نشینان قربانی کنند و به این 
ترتیب سینه این پرنده های کوچک و 

زیبا آماج تیرهای آنان می شود.
طبق آمارهای نانوشته ساالنه حدود 
یک میلیون قطعه پرنده از گونه های 
مختلف اع���م از حواصیل ها، قوها، 
چنگرها، پلیکان، خوتکا، آبچلیک ها و 
غیره به مازندران سفر می کنند تا زمستان 
مالیم را در تاالب های وسیع میانکاله و 
دشت های بدون کشت شالیزاری آن به 
بهار برسانند ولی بسیاری از این گونه ها 
به دلیل شکار و صید و یا بیماری، سال 

نو و جدید را هرگز نمی بینند.
این روزها دس���ته های زیادی از 
پرندگان مهاجر به تاالب های مازندران 
م���ی آیند اما خالهای قانونی، کمبود 
محیط بان، گستردگی عرصه ها و وجود 
س���الح های شکاری غیرمجاز فراوان 

سبب شده است تا زیستگاه های استان 
همواره برای مهمان زمس���تانی ناامن 

باشد.
زمس��تان تلخ 98 برای پرنده 

های مهاجر در میانکاله
ت���االب میانکاله ۶۸هزار هکتار 
وسعت دارد و مامن و زیستگاه بیش از 
۱۵0گونه پرنده زمستان گذران است که 
از پاییز این منطقه را برای مهمانی برمی 
گزینند که پارسال تلخ ترین زمستان 
میانکاله رقم خورد و بیش از 40هزار 
پرنده از گونه های چنگر، فالمینگو، 
اردک سرحنایی، خوتکا، مرغابی ها و 
کشیم بزرگ براثر بیماری تلف شدند.

کوروس ربیعی رئیس اداره حیات 
وحش محیط زیست مازندران با بیان این 
که هرساله گونه های مختلف پرندگان 
آبزی و کنار آبزی به تاالب های استان 
از جمله میانکاله سفر می کنند، ،ادامه 
می دهد: پارسال زمستان تلخی برای 
40هزار قطعه پرنده مهاجر رقم خورد. 
وی دلیل مرگ و کشتار دسته جمعی 
این پرندگان را مسمومیت محیطی با 
سم بوتولیسم اعالم می کند و می گوید: 
امسال تصمیمات مهمی برای پیشگیری 
از شکار و صید پرندگان گرفته شده 
اس���ت تا بتوانیم از صید بی رویه این 

گونه های زیبا جلوگیری کنیم.
ربیع���ی با بیان این که صیدهای 
هوای���ی پرندگان مهاجر، ش���کار و 
تیراندازی ممنوع است، به لیست برخی 
گونه های شکارممنوع اشاره می کند 
و ادامه می دهد: اردک های وحش���ی، 
غازهای کمیاب، فالمینگوها، پرستوهای 
دریایی و ... در این لیست قرار دارند.

پرندگان پیشرو آمدند
حس���ینعلی ابراهیمی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست مازندران هم 
در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز زمستان 
گذران���ی پرندگان مهاجر ،می گوید: 
مهاجرت پرندگان تا پایان آذرماه ادامه 

دارد و خوشبختانه تاکنون آمار ورود 
پرندگان مطلوب و خوب بوده است.

وی با بیان این که بیشتر گونه های 
پرندگان پیشرو شامل چنگرها، قوها، 
اردک ها، غازها، پلیکان و حتی درنای 
سفید س���یبری به تاالب های استان 
آمده اند، افزود: بیشتر این پرندگان در 
تاالب میانکاله فرود آمده اند و برخی هم  
در تاالب های فریدونکنار، محمودآباد و 

بابلسر زمستان گذارانی می کنند.
ابراهیمی درپاسخ به این سئوال که 
چه تمهیداتی برای صیانت از پرندگان، 
جلوگیری از شکار بی رویه و بیماری 

انجام گرفته است، می افزاید: بیماری که 
سال قبل پرندگان مبتال شدند موسوم به 
بوتولیسم بود و عوامل مختلفی در آن 
دخیل بود و اگر اتفاقی حاصل شود، 
مسئولیت محیط زیست همانند سال 
گذش���ته جمع آوری و دفن بهداشتی 
الش���ه ها و مسئولیت دامپزشکی هم 

بررسی علل تلفات خواهد بود.
ابراهیمی کارنامی با بیان این که 
تاکنون گزارش���ی از بیماری پرندگان 
ارائه نش���ده اس���ت، ادامه می دهد: 
همچنان پایش ه���ا ادامه دارد و در 
حوزه نظارت هم همانند سال گذشته 
در فصل مهاجرت پرندگان، نظارت بر 

آب بندان ها، برکه ها و آب های داخلی 
تشدید می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازن���دران با تاکید براین که نظارت 
بر صیدگاه ها در س���ال جاری تشدید 
می شود، ادامه داد: امسال پروانه شکار 
برای پرندگان و حیوانات ممنوع اعالم 
شده است و بر اساس مصوبه صادره، 
فرمانداری نسبت به محدودسازی بازار 
اقدام می کند و نقش���ه راهی در این 
زمینه طراحی و تدوین می ش���ود که 
متأسفانه تاکنون این نقشه به دست ما 
نرس���یده است. وی درباره ساماندهی 

بازار پرندگان فریدونکنار به مصوبه سه 
هفته قبل با حضور معاون سیاسی امنیتی 
استانداری اشاره می کند و می گوید: 
طبق این مصوبه مقرر شد با مدیریت 
فرمانداری نسبت به محدودسازی بازار 
اقدام و نقشه راهی در این زمینه طراحی 
و تدوین شود که این نقشه هم تاکنون 

به دست ما نرسیده است.
ابراهیمی با بیان این که وضع بازار 
پرندگان امسال حساس تر از سال های 
قبل خواهد بود، دلیل آن را ش���یوع 
بیم���اری کرونا می داند و تاکید می 
کند: این بازار مش���کالت بهداشتی و 
دامپزشکی در زمینه نحوه ذبح و عرضه 
پرندگان دارد و باتوجه به این که بازار 
محل تجمع صیادان، فروشندگان و مردم 
است برای پیشگیری از شیوع کرونا 
امسال باید فرمانداری، علوم پزشکی و 
دامپزشکی شدید وارد کار شوند، ضمن 
این که احتمال بحث آنفلوانزای پرندگان 
مطرح است زیرا در کشورهای دیگر 
گزارش شده و باید به مساله پیشگیری 

توجه اساسی کرد.
وی با بیان این که بازار فریدونکنار 
امسال باید تعطیل شود، این خواسته را 
مطالبه اساسی از مسئوالن امر می داند و 
می گوید: ستاد مقابله با کرونا استان باید 

در این زمینه مصوبه ای صادر کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازندران در پاسخ به این سئوال که آیا 
در صیدگاه های فریدونکنار صید انجام 
می شود، می افزاید: همچنان شاهد صید 
در این منطقه هستیم اما محدودیت هایی 
اعمال شده است که متأسفانه تخلفاتی 
هم وجود دارد که همکاران ما در حال 

برخورد با مختلفان هستند.
بنا به این گزارش فصل سفر و 
پاییزگردی پرندگان مهاجر در حالی در 
مازندران آغاز شده است که از گوشه 
و کنار استان همچنان خبرهای ناگواری 
از صید و کشتار پرندگان و فروش آن 
در روز بازارها و به طور غیرقانونی به 
گوش می رسد و نگرانی از تشدید این 

شرایط همواره وجود دارد.

تاالب های مازندران؛ مأمن یا مسلخ   پرندگان مهاجر؟!

 ماموستا »مامد كلشي نژاد« 
امام جمعه جدید اهل سنت ارومیه شد

سرویس شهرستان ها: ماموستا »مامد کلشي نژاد« در 
مراسمي با حضور حجت االسالم و المسلمین سیدمهدي 
قریش���ي نماینده ولي فقیه در آذربایجان غربي به عنوان 
جانشین ماموستا عبدالقادر بیضاوي، به عنوان امام جمعه 

جدید اهل سنت ارومیه معرفي شد. 
نماین���ده ولي فقیه در آذربایجان غربي و امام جمعه 
ارومیه در حکمي خطاب به ماموس���تا کلشي نژاد آورده 
است: نظر به جایگاه ویژه نمازجمعه در دین مبین اسالم 
به عنوان بزرگترین گردهمایي هفتگي مردم نهاد و با عنایت 
به مراتب شایستگي هاي علمي و معنوي و پایبندي عملي 
شما به ارکان و مواضع نظام مق�دس جمهوري اسالمي، 
جنابعالي را به مدت 2 سال به امامت جمعه اهل سنت 

شهر ارومیه منصوب مي کنم. 
امید است با استعانت از الطاف پروردگار متعال در 
راستاي تحقق آرمان هاي بنیانگذار کبیرانقالب اسالمي 
حضرت ام���ام خمیني)ره( و با نصب العین قرار دادن 
منویات مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي)مدظله 
العال���ي( در جهت تحقق و حفظ وحدت آحاد جامعه 
اسالمي، با اتخاذ مواضع شفاف در وقایع مهم سیاسي، 

اجتماعي، فرهنگي در سطوح ملي و منطقه اي و همچنین 
تبیین خدمات و دستاوردهاي مهم انقالب اسالمي، نسبت 
به برگزاري هرچه باشکوهتر آیین عبادي سیاسي نماز 
جمعه و توجه ویژه به غناي علمي، عبادي و سیاس���ي 
خطبه هاي نمازجمعه اهتمام و با سلوک صمیمانه و تالش 
خردمندان���ه خود با آحاد مردم اعم از علما، روحانیون، 
فرهیختگان، دانشگاهیان، نخبگان، جوانان پرشور انقالبي 
و تعامل سازنده با حوزه هاي علمیه، جایگاه امامت جمعه 
اهل سنت را در خدمت پیشرفت هاي فکري و انقالبي 

قرار دهید. 
روحانیت معظم، مردم شریف و همیشه در صحنه 
اهل سنت ارومیه و سازمان ها، ادارات، ارگان ها و نهادهاي 
انقالبي، فرصت را مغتنم دانسته، همکاري هاي الزم در 
برگزاري هر چه باش���کوه تر نمازجمعه اهل سنت شهر 

ارومیه داشته باشند. 
مرحوم ماموستا عبدالقادر بیضاوي، امام جمعه فقید 
اهل س���نت ارومیه، اواخر هفته گذشته به دلیل ابتال به 
بیماري کرونا درگذشت. ماموستا کلشي نژاد پیش از این، 

امام جمعه اهل سنت شهرستان نقده بود.  

اجراي طرح برق امید از راهبردهاي 
كاهش هزینه  انرژي است

اراک � خبرنگار اطالعات: نماینده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
اجراي طرح برق امید یکي از راهبردهایي است که در کاهش انرژي و هزینه ها براي 
مش���ترکان و مدیریت بهینه مصرف موثر اس���ت و به حل مشکالت این حوزه کمک 

مي کند.  
محمود احمدي بیغش در آیین افتتاح دفتر برق توره و پروژه نوسازي شبکه فرسوده 
بخش زالیان، افزود: توجه به کاهش مصرف برق و کاس���تن از نیاز حجم برق مورد 
نیاز کشورمیزان  سرمایه گذاري براي توسعه نیروگاه ها را کاهش خواهد داد و از سویي 
مي تواند هزینه زیست محیطي و آلودگي هایي که به دلیل مصرف سوخت و انتشار گاز 
منواکسید کربن نیروگاه ها به کشور تحمیل مي شود، تا حدي مهار کند. اجراي طرح امید 
با هدف تخفیف ۱00 درصدي به گروه هاي کم مصرف انرژي، فرصتي مناسب براي 

سایر مشترکان براي کاهش مصرف و تغییر عادات غلط در این زمینه است.
محمد اله داد مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي هم گفت: طرح 
برق امید، از اول آبان ماه جاري در کشور به مرحله اجرا درآمده است و محوریت آن 
به تقسیم مشترکان به ۳ دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف قرار دارد.  وي 
اظهار داشت: بر اساس مصرف مشترکان برق خانگي استان مرکزي، ۳۱ درصد از مشترکان 

این بخش مشمول  طرح ملي برق امید هستند که انتظار مي رود افزایش یابد.  

اجراي الزامات قانوني خدمات الکترونیکي دستگاه ها 
باید تؤام با اجبار باشد  

ش���یراز � خبرنگار اطالعات: 
مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات 
اس���تان فارس گفت: در سازمان ها و 
دستگاه هاي اجرایي، قوانین و مقررات 
اجباري که این دستگاه ها را به سمت 
الکترونیکي کردن خدمات ملزم کند 
وجود ندارد و آنچه ش���اهد هستیم 
اقدام���ات جزیره اي و اجراي ناقص 

دولت الکترونیک است.
مهرداد س���هرابي به عنوان دبیر 
کارگروه توسعه دولت الکترونیکي 
و هوش���مند سازي اداري استان در 
جلسه اي که به دعوت سازمان بازرسي 
منطقه ۳ کشور برگزار شد، با اشاره به 
اینکه زیرساخت هاي ارتباطي استان به 

عنوان بستر توسعه دولت الکترونیکي 
در چند سال اخیر رشد چشمگیري 
داشته اس���ت، به تبیین چالش ها و 
موانع موجود جهت استقرار دولت 

الکترونیکي پرداخت.
س���هرابي عدم یکپارچگي در 
سطح استان و دستگاه هاي اجرایي، 
نبود الزام توام با اجبار در الکترونیکي 
کردن خدمات، عدم تسلط دستگاه ها 
ب���ه مقوله امنیت در مواجهه با ارایه 
خدمات الکترونیکي، تمرکز گرایي 
داده هاي هر دس���تگاه در وزارتخانه 
مربوطه و عدم نهادینه شدن فرهنگ 
دستگاهي در تبادل اطالعات به صورت 
الکترونیک���ي را از دالیل اصلي عدم 

پیاده سازي صحیح دولت الکترونیک 
در کش���ور و به تبع آن استان فارس 

عنوان کرد و افزود:  
دستگاهها نباید به بهانه مشکالت 
امنیتي اجراي درست دولت الکترونیک 
در سازمان خود را ناتمام رها کنند.

وي یک���ي از عوامل مهم در 
اجرایي نشدن کامل دولت الکترونیک 
در جامعه را نهادینه نش���دن فرهنگ 
سازماني در ارایه خدمات الکترونیکي 
در دستگاه ها عنوان کرد و گفت: در 
این خصوص باید هر دستگاه، راهبري 
برنامه فرهنگ سازي و توانمندسازي 
مردم در استفاده از خدمات الکترونیکي 

خود را اجرا کند.   

آگهي دعوت از شركاي مؤسسه حقوقي مهر تابان عدالت 
به شماره ثبت 23364 شناسه ملي 10103753741

بدينوسيله �� كليه شركا� مؤسس���ه مذكو� �عو� به عمل مي �يد تا 
�� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� مؤسسه كه ��� ساعت 12 ��� 
يكشنبه مو�� 1399/09/02 به نش���اني تهر�� بز�گر�� نو�� تقاطع 
���بايجا� بر� گر��� ش���مالي طبقه 8 ��حد 804 برگز�� مي گر��� 
حضو� به هم �سانند. �ستو� جلسه: تصميم گير� �� خصو� ���� 
�تي مؤسسه حسب مو�� ش���امل: 1) �نحال� � �نتخا� مدير تصفيه � 
تعيين ���� تصفيه 2) نقل � �نتقا� سهم �لشركه توسط شركا � خر�� 
�نها � خريد سهم �لشركه توسط برخي ش���ركا� فعلي يا ��گذ��� به 

ساير �شخا�.
هيئت مدير� 

آگهي دعوت از شركاي مؤسسه حقوقي مهر تابان عدالت 
به شماره ثبت 23364 شناسه ملي 10103753741

بدينوسيله �� كليه شركا� مؤسسه مذكو� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� مؤسسه كه ��� ساعت 10 صبح يكشنبه مو�� 1399/09/02 به 
نش���اني تهر�� بز�گر�� نو�� تقاطع ���بايجا� بر� گر��� شمالي طبقه 8 ��حد 
804 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �س���انند. �ستو� جلسه: 1) �ستما� گز��� 
هيئت مدير� �� �مو� مالي � تر��نامه ساليانه مؤسسه � تصويب ��. 2) ساير مو��� كه 

هيئت مدير��� صالحيت مجمع عمومي عا�� باشد. 

تا�يخ �نتشا� �گهي چها�شنبه 99/8/21
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 

(نوبت اول)
جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� شركت تعا�ني توليد� 
� تو�يعي همايا� ��� س���اعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 99/9/8 به 
���� تهر�� بلو�� �صلي شهر� �كباتا� ساختما� ��ما� شما�� 49 

طبقه چها�� تشكيل مي گر��. 
لذ� �� كليه �عضا� �عو� مي ش���و� شخصا� يا �كالتا� جهت �تخا� تصميم 

نسبت به موضوعا� �يل �� �ين جلسه حضو� به هم �سانند. 
ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه به موجب م���ا�� 19 �ئين نامه نحو� 
تشكيل مجامع عمومي: تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر 
ش���خص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو� � �عضا� متقاضي �عطا� 
نمايندگي� مي بايست به همر�� نمايند� خو� حد�كثر تا تا�يخ 99/9/5 
�� محل �فتر تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت � تأييد �كالت� برگه 

���� به مجمع �� ��يافت ���ند. 
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� 
2� طر� � تصويب صو�� ها� مالي س���ا� 1398 � نحو� تقسيم سو� 

�يژ� � بو�جه سا� جا�� 
3� ���ئه گز��� تغيير�� �عضا� � سرمايه شركت تعا�ني 

4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� 
5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 

6� ط���ر� � تصويب ميز�� حق �لجلس���ه هيأ� مدير� � حق �لزحمه 
با��� 

هيأ� مدير� شركت تعا�ني توليد�� تو�يعي (همايا�)

به منظور شركت در انتخابات 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران 
اتحاديه صنف عطار و سقط فروش و عمده فروشان كاالي 

دخاني و مواد شوينده و پاك كننده تهران (نوبت دوم)
�� �ج���ر�� ما�� 11 �يين نام���ه �جر�يي �نتخابا� هيأ� مدير� � با��س���ا� 
�تحا�يه ها� صنفي� بدينوس���يله �� كليه �عضا� ����� پر��نه كسب �تحا�يه 
صنف عطا� � س���قط فر�� � عمد� فر�ش���ا� كاال� �خاني � مو�� شويند� � 
پا� كنند� تهر�� �عو� مي گر��� �� س���اعت 9 �لي 14 ��� يك شنبه مو�� 
99/09/02 جهت ش���ركت �� ��� ��� �نتخابا� �تحا�يه� شخصا� به نشاني: 
خيابا� پانز�� خر��� غربي� نرسيد� به چها���� گلوبند�� حسينيه كربالئيها 
مر�جعه � كانديد�ها� م���و�� نظر خو� �� �� بين �فر�� �يل �� قالب 7 نفر �عضا� 

�صلي هيأ� مدير� � 1 نفر با��� �نتخا� نماييد. 
نكا� مهم:

* بر�سا� بند 6 ما�� 15 �يين نامه �نتخابا� هيأ� مدير� � با��سا� �تحا�يه ها� 
صنفي�  فقط صاحب پر��نه كس���ب مجا� به شركت �� �نتخابا� بو�� � شركا�� 
���ندگا� �كالت محضر�� مباشر � �عضا� خانو��� مجا� به شركت �� �نتخابا� 

نمي باشند. 
* ���ئه �صل كا�� ملي � يا پر��نه كسب � يا تصوير �� جهت شركت �� �نتخابا� 

ضر��� �ست. 
* �نتخابا� به صو�� �لكتر�نيكي برگز�� مي گر��. 

�سامي ���طلبين عضويت �� هيأ� مدير� (7 نفر �نتخا� شو�)
نام خانوادگينامرديفنام خانوادگينامرديف

فرهانيمسعود11آقامرشديجواد1
گيلكيعليرضا12پوياناصادق2
مشايخي زادهمرتضي13جعفريمرتضي3
مهريحسن14جاللي كاشانيسيدجمشيد4
ميريسيدمهدي15حسينيمحمد5
نظريعباس16رستميمژگان6
نعمتيمجيد17رضائي قهروديعليرضا7
نيك سرشتابراهيم 18زارعيانبهبود8
هشترود دهالننجيبه19شهرابي فراهانيمحسن9
عابدمحمدرضا10

�سامي ���طلبين عضويت �� با��سي (1 نفر �نتخا� شو�)
نام خانوادگينامرديفنام خانوادگينامرديف

صالحي آراءداود3تيمورياميد1
حكم آبادي واثقمحمدمهدي2

محمد جعفرنيا
�ئيس هيأ� �جر�يي برگز��� �نتخابا� �تحا�يه ها� صنفي

� �لف/ 5471

آگهى تغييرات شركت سامانه هاى رهگيرى يكپارچه راهبر سرير
 شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 444071 و شناسه ملى 10320903663 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1399/04/16 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: - تر��نامه � صو�� حس���ا� سو� � �يا� 
بر�� س���ا� مالى منتهى به 1398/12/29 مو�� تصويب مجمع قر�� 
گرفت. -���نامه �طالعا� به عنو�� ���نامه كثير �النتش���ا� بر�� ��� 
�گهى ها� شركت �� س���ا� 1399 �نتخا� شد. -موسسه حسابرسى 
ش���ر�كت شناس���ه ملى 10100174240 به عنو�� با��� �صلى � 
موسس���ه حسابرسى � خدما� مديريت ش���هو� �مين به شناسه ملى 
10103115616 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� س���ا� مالى منتهى 

به 99/12/29 �نتخا� شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
تهـران  غيرتجـارى  موسسـات  و  شـركت ها  ثبـت  اداره   
(989213)

********************
آگهى تغييرات شركت سامانه هاى رهگيرى يكپارچه راهبر سرير 

شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 444071 و شناسه ملى 10320903663 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/05/05 تصميما� 
�يل �تخا� شد: �قا� ياش���ا� نر�قى به شما�� ملى 3873428083 به 
نمايندگى �� شركت فن ����� �عتما� ��هبر (سهامى خا�) به شناسه 
ملى 10320475120 به س���مت نائب �ئيس هيئت مدير� بر�� باقى 
����� تصد� معرفى گر�يدند. كليه �سنا� � ����� تعهد��� � قر����� ها 
با �مضا� مدير عامل � يكى �� �عضا هيئت مدير� با مهر شركت � �� غيا� 
مدير عامل با �مضا� �� نفر �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر شركت 
معتبر �ست � ����� عا�� � مكاتبا� ����� با �مضا� مدير عامل منفر��� 
همر�� با مهر شركت معتبر �ست � �� غيا� �� با �مضا� يكى �� �عضا� 

هيئت مدير� با مهر شركت معتبر �ست. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
تهـران  غيرتجـارى  موسسـات  و  شـركت ها  ثبـت  اداره   
(989214)

********************
تاسيس موسسه غير تجارى مجمع فعاالن توسعه اقتصاد ايران 

درتاريخ 1399/05/05
 به شماره ثبت 50108 به شناسه ملى 14009314641 

ثبت � �مضا �ي���ل �فاترتكميل گر�يد� كه خالصه �� به ش���ر� �ير 
جهت �طال� عمو� �گهى ميگر��. �هد�� � موضو� فعاليت: به منظو� 
س���اماندهى �مو� مربوطه � حفظ تو��� � نظ���م � فر�هم كر�� �مكا� 
بهر� بر���� بيش���تر �� س���رمايه گذ��� � توليد� �س���تفا�� � �نتقا� 
تجربي���ا� علمى � عملى �س���ت �ند�كا��� � به هن���گا� نمو�� �� 
بر�� نيل به �هد�� قانونى توس���عه �� �ينگونه مو���� حمايت �� بهبو� 
فضا� كسب � كا� � پاسخ گويى به مشكال� � نا�سائيها �� چا�چو� 
قو�نين موضوعه كش���و� � �فا� �� حقو� � منافع مش���ر�� � قانونى 
�ش���خا� حقيقى � حقوقى عضو� مجمع فعاال� توسعه �قتصا� �ير�� 
با موضو� (تال� بر�� ساماندهى � توس���عه �قتصا�� صنايع معا�� 
 توليد صا���� � ������ �...) . طبق مجو� ش���ما�� 2029 / 14 / � 
م���و�� 21 / 3 / 1399 �تا� با��گانى صنايع � معا�� � كش���ا���� 
�ير�� �گهى گر�يد م���د�: �� تا�يخ ثبت به مد� نامحد�� مركز �صلى: 
�س���تا� تهر�� - منطقه 15� شهرس���تا� تهر��� بخش مركز�� شهر 
تهر��� محله شهيدقند�-نيلوفر� خيابا� شهيد عبد�لمجيد صابونچى� 
كوچه ش���هيد غالمرضا مبينى (يكم )� پال� 12� طبقه ��� كدپستى 
1533665464 ��لين مدير��: �قا� عال� ميرمحمدصا�قى به شما�� 
ملى 1280767391 � به س���مت �ئيس هيئت مدير� � مد� 2 سا� 
�قا� محمد�ضا بهر�من به ش���ما�� ملى 0045998612 � به سمت 
نايب �ئيس هيئت مدير� به مد� 2 س���ا� �قا� عباسعلى قصاعى به 
شما�� ملى 1239481845 � به سمت خز�نه ��� � عضو هيئت مدير� 
به مد� 2 س���ا� �قا� على حمز� نژ�� به شما�� ملى 2991202211 
� به سمت منش���ى � عضو هيئت مدير� به مد� 2 سا� �قا� سيد�ضا 
نو��نى به ش���ما�� ملى 0042299187 � به سمت عضو هيئت مدير� 
به مد� 2 س���ا� �قا� كيومر� فتح �له كرمانش���اهى به شما�� ملى 
3255166624 � به سمت عضو هيئت مدير� به مد� 2 سا� �قا� على 
نقيب به ش���ما�� ملى 0046234144 � به سمت عضو هيئت مدير� 
به مد� 2 س���ا� �قا� جعف���ر ��� بينى �صفهانى به ش���ما�� ملى 
1287512305 � به س���مت عضو هيئت مدير� - عضو على �لبد� به 
مد� 2 س���ا� �قا� پر�يز حسابى به شما�� ملى 0044137508 � به 
س���مت عضو هيئت مدير� - عضو على �لبد� به مد� 2 سا� ���ندگا� 
حق �مضا: كليه �س���نا� � مد��� مالى تعهد ��� با �مضا �� نفر ��4نفر 
(حا� �قا ميرمحمد صا�قى� محمد�ضا بهر�من� عباسعلى قصاعى�على 
حمز� نژ�� ) همر�� با مهر مجمع معتبر خو�هد بو�.كليه ����� � مكاتبا� 
����� � عا�� با �مضا� �ئيس يا نائب �ئيس همر�� با مهر مجمع معتبر 
خو�هد بو� �ختيا��� مدير عامل: طبق �ساس���نامه طبق مجو� شما�� 
2029 / 14 / � مو�� 21 / 3 / 1399 �تا� با��گانى صنايع � معا�� � 

كشا���� �ير�� �گهى گر�يد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
تهـران  غيرتجـارى  موسسـات  و  شـركت ها  ثبـت  اداره   
(989215)

تاسيس شركت سهامى خاص آتيه سازان فوالد ميهن
 درتاريخ 1399/05/12 

به شماره ثبت 562588 به شناسه ملى 14009333240 
ثبت � �مضا �يل �فاترتكميل گر�يد� كه خالصه �� به شر� �ير جهت 
�طال� عمو� �گهى ميگر��. موضو� فعاليت:تاس���يس � بهر� بر���� 
� توس���عه ��حد ها� توليد� صنعتى خدماتى س���اختمانى � تامين 
سرمايه�صا���� � ������ كاال�س���رمايه گذ��� �� پر��� ها� صنعتى 
كشا���� � خدماتى بطو� مستقل � يا با مشا�كت �شخا� حقيقى � 
حقوقى �� ��خل � خا�� كشو��خريد � فر�� ��حدها� صنعتى توليد� 
ساختمانى مالى � خدماتى�شركت �� مناقصا� � مز�يد���مشا�كت � 
سرمايه گذ��� �� ساير ش���ركتها�تامين منابع مالى �� طريق مشا�كت 
با �شخا� حقيقى يا حقوقى ��خلى يا خا�جى� مبلغ 3500000 �يا� 
توسط موسسين طى گو�هى بانكى ش���ما�� 99/573 � / 220 مو�� 
1399/05/01 نز� بانك پاسا�گا� ش���عبه ميد�� �ليعصر با كد 220 
پر��خت گر�يد� �س���ت . ��صو�� لز�� پس �� �خذ مجو�ها� ال�� �� 
مر�جع �يرب���ط مد� فعاليت: �� تا�يخ ثبت ب���ه مد� نامحد�� مركز 
�صلى: �ستا� تهر�� - منطقه 15� شهرس���تا� تهر��� بخش مركز�� 
شهر تهر��� محله بهجت �با�� خيابا� شهيد ماليى� خيابا� �لى عصر� 
پال� 1713� بلو� ش���مالى� طبقه همكف كدپستى 1594643118 
سرمايه ش���خصيت حقوقى عبا�� �س���ت �� مبلغ 10000000 �يا� 
نقد� منقسم به 10000 س���هم 1000 �يالى تعد�� 10000 سهم �� 
با نا� عا�� مبلغ 3500000 �يا� توسط موسسين طى گو�هى بانكى 
ش���ما��          مو�� 1399/05/01 نز� بانك پاس���ا�گا� شعبه ميد�� 
�ليعصر با كد 220 پر��خت گر�يد� �س���ت ��لباقى �� تعهد صاحبا� 
سها� مى باشد �عضا هيئت مدير� خانم سهيال كشا��� عا�لى به شما�� 
ملى 0071292012 � به س���مت نايب �ئيس هيئت مدير� به مد� 2 
سا� �قا� محمو� �مضانى به شما�� ملى 0639197019 � به سمت 
عضو هيئت مدير� به مد� 2 سا� � به س���مت مديرعامل به مد� 2 
سا� �قا� ���شير فاضلى فا�س���انى به شما�� ملى 4679384417 � 
به سمت �ئيس هيئت مدير� به مد� 2 سا� ���ندگا� حق �مضا: كليه 
مكاتبا� ����� با �مضا مديرعامل � مهر ش���ركت � كليه �سنا� مالى � 
����� بها��� با �مضا مديرعام���ل � يكى �� �عضا� هيئت مدير� � با مهر 
شركت �ختيا��� مدير عامل: طبق �ساسنامه با��سا� �قا� هيربد عابد 
فا�سونى به ش���ما�� ملى 1750419955 به سمت با��� �صلى به 
مد� يك سا� مالى �قا� فا��� فريا� به شما�� ملى 2870184131 
به سمت با��� على �لبد� به مد� يك سا� مالى ���نامه كثير �النتشا� 
�طالعا� جهت ��� �گهى ها� ش���ركت تعيين گر�يد. ثبت موضو� 

فعاليت مذكو� به منزله �خذ � صد�� پر��نه فعاليت نمى باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
تهـران  غيرتجـارى  موسسـات  و  شـركت ها  ثبـت  اداره   
(989204)

********************
آگهى تغييرات شركت صبا فوالد خليج فارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 235853 و شناسه ملى 10102767894 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/03/06 تصميما� 
�يل �تخا� شد: �قا� سعيد بز�گى به ش���ما�� ملى 1284862151 
به نمايندگى �� صند�� با�نشس���تگى كش���و�� به شناس���ه ملى 
14002720542 به سمت مدير عامل � عضو هيا� مدير� به جا� �قا� 
مرتضى يز�خو�ستى به كد ملى 1291067108 بر�� باقى ماند� ���� 
تصد� هيا� مدير� منصو� گر�يدند. تعيين سمت �عضا� هيا� مدير� 
بر�� باقيماند� ���� تصد� �عضا� هيا� مدير�: �قا� فخر�له موالئى به 
كد ملى5909452436 به نمايندگى شركت گستر� تجا�� پا�� 
سبا به شناس���ه ملى 10103077034 به سمت �ئيس هيا� مدير� � 
�قا� س���عيد بز�گى به كد ملى 1284862151به نمايندگى صند�� 
با�نشستگى كش���و�� به شناس���ه ملى 14002720542 به سمت 
مدير عام���ل � نائب �ئيس هيا� مدير� � �قا� مرتضى يز�خو�س���تى 
به كد مل���ى 1291067108 به نمايندگى س���رمايه گذ��� صند�� 
با�نشستگى كشو�� به شناسه ملى 10101154437 به سمت عضو 
هيا� مدير� � �قا� عبد�لرض���ا محمو�پو� به كد ملى 1159209901 
به نمايندگى شركت با��گانى صند�� با�نشستگى كشو�� به شناسه 
ملى 10861519331 به س���مت عضو هيا� مدي���ر� ��قا� محمد 
كالنتر� به كد ملى 0071713980 به نمايندگى ش���ركت صبا ��مه 
به شناس���ه ملى 10103022645 به سمت عضو هيا� مدير� �نتخا� 
گر�يدند . حق �مضا� كليه �س���نا� � ����� بها��� � تعهد ��� شركت �� 
قبيل چك� سفته� بر���� قر�����ها (به �ستثنا� قر�����ها �ستخد�مى 
� مش���ا��� ��) � عقو� �سالمى با �مضا� مشتر� مدير عامل � يكى �� 
�عضا� هيا� مدير� همر�� با مهر ش���ركت � �� غيا� �يشا� با �مضا� �� 
نفر �� �عضا� هيا� مدير� � مهر شركت � ساير ����� با �مضا� مدير عامل 
شركت به تنهايى معتبر خو�هد بو�. هيا� مدير� �ختيا��� خو� �� طبق 
بنده���ا� 2�1� 3� 4� 5� 6� 7� 9�8� 10� 11� 12� 13� 14� 15 � 16 

ما�� 39 �ساسنامه شركت به مدير عامل تفويض نمو�. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
تهـران  غيرتجـارى  موسسـات  و  شـركت ها  ثبـت  اداره   
(989212)

آگهى تغييرات شركت پترو شيمى مرواريد شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1524 و شناسه ملى 10102967255

 به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/04/30 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : 1 - موسسه حسابرسى � خدما� مالى حافظ گا� 
به شناسه ملى 10100484035 به عنو�� حسابر� مستقل � با��� قانونى 
�صلى شركت � موسسه حسابرسى � خدما� مديريت ��مو�� كا��� به شناسه 
ملى 10100468600 به عنو�� حسابر� مستقل � با��� قانونى على �لبد� 
بر�� سا� مالى منتهى به 1399/12/30 �نتخا� گر�يدند . 2 - ���نامه �طالعا� 
به عنو�� ���نامه كثير�النتش���ا� جهت ��� � نشر �گهى ها� شركت تعيين 
گر�يد. -3 تر��نامه سو� � �يا� � صو�تها� مالى منتهى به 1398/12/29 مو�� 

تصويب قر�� گرفت. 
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� بوشهر
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كنگا� 
(1031705)

**********************
آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى و توسعه استان بوشهر 

شركت سهامى عام به شماره ثبت 2046 و شناسه ملى 
10320078487

 به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/07/22 به موجب مجو� شما�� 
122/71931 - 99/7/7 سا�ما� بو�� � ����� بها���تصميما� �يل �تخا� شد 
: - سرمايه شركت �� مبلغ 7/041/000/000 �يا� منقسم به 7/041/000 سهم 
1000 �يالى به 107/041/000/000 �يا� منقسم به 107/041/000 سهم 
1000 �يالى كه مبلغ 97/164/907/207 �يا� �� محل ����� نقد� �عضا� طى 
گو�هى شما�� 05/4139/144 - 99/7/21 بانك صا���� بوشهر شعبه توحيد 
پر��خت � مبلغ 2/835/092/793 �يا� �� مطالبا� حا� شد� سهامد���� كه به 
تائيد حسابر� �سمى شركت بشما�� 19267 - 99/6/11 �سيد� �فز�يش يافت 

. ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� بوشهر
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� بوشهر 
(1031706)

**********************
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص آكام فلز سوله

 به شماره ثبت 5112 و شناسه ملى 10240081037 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/06/23 تصميما� �يل �تخا� 
شد : �قا� محمد �مير� شيخ �حمدبس���مت مديرعامل �عضو هيئت مدير� 
كدملى1460902882 خانم گل خانم �ش���تى بسمت �ئيس هيئت مدير� 
كدملى1461441153 �قا� �حد� �مير� ش���يخ �حمدبسمت نائب �ئيس 
هيئت مدير� كدملى1462170021 بر�� بقيه مد� �� س���ا� هيئت مدير� 
�نتخا� شدند � حق �مضا� �س���نا� �مد��� مالى ��قبيل چك�سفته ها�بر��� 
�قر�����ها��عقو� �سالمى با �مضا� مديرعامل همر�� با مهر شركت معتبر خو�هد 

بو�.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���بيل 
(1031762)

**********************
آگهى تغييرات شركت توسعه دهكده آبدرمانى محالت سهامى 

خاص
 به شماره ثبت 1091 و شناسه ملى 10104015708 

به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/04/22 
تصميما� �يل �تخا� شد : -1���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى 
ها� س���اليانه شركت �نتخا� گر�يد. -2موسس���ه حسابرسى بهر�� مشا� به 
شناس���ه ملى 10840017999 به عنو�� با��� �صلى � موسسه حسابرسى 
������ به شناسه ملى 10100129086 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� مد� 
يك س���ا� مالى �نتخا� شدند. -3تر��نامه � حسا� سو�� �يا� شركت منتهى 

به1398/12/29 مو�� تصويب قر�� گرفت.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� مركز� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� محال� 
(1031838)

**********************
آگهى تغييرات شركت صنايع رزين گلستان سهامى خاص

 به شماره ثبت 6622 و شناسه ملى 10700157691 
به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/04/31 
تصميما� �يل �تخا� شد : - تر��نامه مو�� 1398/12/29� صو�تحسا� سو� � 
�يا� � صو�� جريا� �جو� سا� مالى منتهى به تا�يخ مذكو� مو�� تصويب قر�� 
گرفت . - سيد محمد هاش���م پو� به كد ملى 4230297122 به عنو�� با��� 
�صلى � عزيز�له نا� ���� به كد ملى 2430230259 به عنو�� با��� قانونى على 
�لبد� بر�� سا� مالى 1399 �نتخا� گر�يدند. - ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� 

جهت نشر �گهى ها� شركت �نتخا� شد .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� گلستا�

 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� گرگا� 
(1031988)

آگهى تغييرات شركت فارسيان گوهر خاتون بابك
 شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 1715 و شناسه ملى 14008780878
 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/12/24 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د : شر� ما�� 41 �ساسنامه بشر� �يل �صال� مى گر��: ما�� 41 : 
�ختيا��� هيا� مدير� : هيا� مدير� بر�� هر گونه �قد�مى به نا� شركت � �نجا� هر 
گونه عمليا� � معامالتى كه مربو� به موضو� شركت بو�� � �تخا� تصميم ��با�� 
�نها صريحا �� صالحيت مجامع عمومى قر�� نگرفته باش���د ����� �سيع ترين 
�ختيا��� �ست هيا� مدير� مخصوصا �ختيا��� �ير �� ���� مى باشد: 1. نمايندگى 
شركت �� بر�بر �شخا� � كليه ����� ��لتى � موسسا� خصوصى. 2. تصويب 
�يين نامه ها� ��خلى شركت به پيشنها� مديرعامل. 3. �يجا� � حذ� نمايندگى 
ها يا سعبه ها �� هر نقطه �� �� �ير�� يا خا�� �� �ير��. 4. نصب � عز� كليه مامو��� 
� كا�كنا� ش���ركت � تعيين شغل � حقو� � �ستمز� � �نعا� ترفيع � تنبيه ساير 
شر�يط �س���تخد�� � معافيت � خر�� �نها �� خدمت � مرخصى � با�نشستگى � 
مستمر� ���� �نها. 5. تصويب بو�جه بر�� ����� كر�� شركت. 6. �فتتا� حسا� 
� �ستفا�� �� �� به نا� شركت نز� بانكها � موسسا�. 7. ��يافت مطالبا� شركت � 
پر��خت �يو� �� �� �صل � بهر � متفرعا�. 8. تعهد� ظهرنويسى� قبولى� پر��خت 
� ��خو�ست ����� تجا�تى. 9. عقد هر نو� قر����� � تغيير � تبديل يا فسخ � �قامه 
�� �� مو�� خريد � فر�� � معا�ضه �مو�� منقو� � غيرمنقو� � ماش���ين �ال� � 
مناقصه � مز�يد� � غير� كه جز� موضو� شركت باشد بالجمله �نجا� كليه عمليا� 
� معامال�. 10. مبا��� به تقاضا � �ق���د�� بر�� ثبت هر گونه عالمت تجا�� � 
�ختر��. 11. به �مانت گذ���� هر نو� �س���نا� � مد��� ��جو� �� صند�� ها� 
��لتى � خصوصى � �ستر��� �نها. 12. تحصيل �عتبا� �� بانكها � شركتها � موسسا� 
�هر نو� �ستقر�� � �خذ �جه به هر مبلغ � به هر مد� � به هر ميز�� بهر� � كا�مز� 
� با هر گونه شر�يطى كه مقتضى باشد. 13. �قامه هر گونه �عو� � �فا� �� هر گونه 
�عو� يا تس���ليم به �عو� يا �نصر�� �� �� �عم �� حقوقى � كيفر� با ��شتن تما� 
�ختيا��� مر�جعه به �مر ����سى �� حق پژ�هش فرجا� مصالحه� تعيين �كيل 
س���ا�� ��عا� جعل نسبت به سند طر� � �ستر��� سند تعيين ���� با يا بد�� 
�ختيا� صلح � بطو� كلى �ستفا�� �� كليه حقو� � �جر�� كليه تكاليف ناشيه �� قانو� 
����� تعيين �كيل بر�� ����سى � غير� با يا بد�� حق � توكيل � �كيل �� توكيل 
� لو كر��� تعيين مصد� � كا�شنا� �قر�� خو�� �� ماهيت �عو� ��خو�� به �مر� كه 
كامال قاطع �عو� باشد �عو� خسا�� �ستر��� �عو� جلب شخص ثالث � �فا� 
�� �عو�� ثالث �قد�� به �عو� متقابل � �فا� �� �� تامين مدعى به تقاضا� توقيف 
�ش���خا� � �مو�� �� ���گاهها� �عطا� مهلت بر�� پر��خت مطالبا� شركت 
��خو�ست صد�� بر� �جر�ئى � تعقيب �جر�ئى � �خذ محكو� چه �� ���گا� � چه 
�� ������ � �� �ثر ثبت �سنا�. 14. تعيين ميز�� �ستهال� ها. 15. تنظيم خالصه 
صو�� ����� � قر�� شركت هر شش���ما� يكبا� � ���� �� به با��� شركت. 
16. تنظيم صو�� ����يى � �يو� شركت پس �� �نقضا� سا� مالى � همچنين 
تر��نامه � حس���ا� عملكر� � حسا� سو� � �يا� شركت طبق ما�� 232 اليحه 
قانونى �صال� قسمتى �� قانو� تجا��. 17. �عو� مجامع عمومى عا�� � فو� 
�لعا�� � تعيين �ستو� جلسه �نها. 18. پيشنها� هر نو� �ند�خته عال�� بر پنج ��صد 
�ند�خته موضو� مو�� 140 � 238 اليحه قانونى �صال� قسمتى �� قانو� تجا��. 
19. پيشنها� �صال� �ساسنامه �� مو�قعى كه مفيد تشخيص ���� شو�. 20. با توجه 
به �ينكه شركت فا�سيا� گوهر خاتو� بابك مخصوصا� � منحصر�� جهت �نتقا� 
پر��نه بهر� بر���� معد� س���يليس كالشگر� تنگ شو� فا�يا� ثبت � تاسيس 
گر�يد� �ست لذ� �عضا� هيئت مدير� �ين شركت حق ثبت معد� �يگر� به غير 
�� معد� فو� �� بنا� �ين شركت ند��ند. 21. �ختيا��� هيا� مدير� منحصر به مو��� 
فو� نيست. ش���ر� مو��� فو� �لذكر تمثيلى بو�� � �� حد�� مقر��� صد� ما�� 

حاضر به هيچ �جه به �ختيا��� تا� هيا� مدير� خللى ���� نمى سا��. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� كرما� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� شهربابك 
(1031337)

 CDI كا�� موتو� سيكلت ميثم
� تنه 9000922 � موتو� 

 92324/118 � � 200077
مفقو� �عتبا� ند���.

شناسنامه مالكيت موتو�سيكلت نپتو� 
مد�86 پال�581 �ير��26371 � شما�� 
موتو� 71096196 به نا� باالقلي مقد� 

����شي نا�� مفقو� � �عتبا� ند���.

بر� سبز � شناسنامه مالكيت خو��� 
��نت نيسا� �نگ �بي� مد� 1390 

شما�� موتو� 80041522 � پال� 56 
�414�36 مفقو� � فاقد �عتبا� �ست. 

كا�� كيشوند �ينجانب مسلم 
عباسي كرفتي به شما�� 

155928/01 مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

�صل بر� سبز كاميو� كمپرسي �لو� ��10 
مد� 1980 به شما�� پال� 675�64�ير��91 

موتو� 143184 شاسي 037444 مفقو� �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند كمپاني سو��� ها� بك 
پژ�206 مد� 1396 به 

شما�� �نتظامي 534�99 
� �ير��63 � شما�� موتو� 

182A0004868 شما�� شاسي 
 NAAP03EE6HJ091410
به نا� ليال نظر� مفقو� گر�يد� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
(شير��)

بر� سبز خو��� �� �� �� 
مد� 1396 به شما�� پال� 41 
�ير��933 �44 � شما�� موتو� 

 MVM484FCBDH007088
� شما�� شاسي 

NATGCASL6H1007180 به 
نا� سيدمصطفي هاشمي طهر�ني 
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.

بر� سبز پژ� 405 
نقر� �� متاليك مد� 
1387 شما�� شاسي 

 NAAM01CA99R286885
شما�� موتو� 12487235757 

به نا� فاطمه خوگاني 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. 
��هد��

سند كمپاني سو��� پژ� 405 
مد� 1389 به شما�� �نتظامي 
293 �19 � �ير��63 � شما�� 

موتو� 12489095943 
� شما�� شاسي 

 NAAM01CA0AE210872
به نا� سا�� عباسي مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

(شير��)

مفقو��
كليه مد��� موتو� سيكلت 
شا�� مد� 1389 پال�: 
779 11746 � بدنه 
1258907097 متعلق 

به محمد يز��ني � � 
524003460 مفقو� فاقد 

�عتبا� �ست. �شخانه

�گهي مفقو�� 
كليه مد��� خو�� �سو��� 

پيكا� مد� 1370 به �نگ كر� 
� ��غني به شما�� �نتظامي 54 
�968�83 � به شما�� موتو� 

12317012461 � به شما�� 
شاسي 70117188 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. «يز�»

�گهي مفقو��
سند � بر� سبز خو��� سو��� 

سايپا SL 141 به �نگ نو� مد��� 
� متاليك مد� 1390 به شما�� 

�نتظامي 73�197ه� 35 � به شما�� 
موتو� 3869243 � به شما�� شاسي 

S3482289340543 متعلق به �هر� 
جليلي مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. «يز�»

«مفقو�� مد��� خو���»
بر� سبز � سند كمپاني خو��� 
سو��� سمند به شما�� پال� 

�ير�� 99�589�13 � شما�� 
موتو�: 12491036697 

� شما�� شاسي: 
 NAACN1CM6CF203697
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. «قم»

�گهي مفقو��
بر� سبز خو��� سو��� تيبا ها� بك 

مد� 1395 به شما�� �نتظامي 
54 �316�17 � به شما�� موتو� 
8280662 � به شما�� شاسي 
 NAS821100G1044002

متعلق به �صغر غالمي تو��� پشتي 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. «يز�»

بر� سبز � كا�� خو��� 
��نت سايپا مد� 151 تك 
كابين به شما�� شاسي: 

 NAS451100E4930952
� شما�� موتو�: 5253294 
به شما�� پال�: 32 �ير�� 
881 �88 به نا� محمد 

هوشنگي مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� �ست. 

بر� سبز � سند كمپاني خو��� 
سو��� پژ� 405 مد� 1394 

به شما�� پال� 17�749�43 � 
 139B0058067 �شما�� موتو

� شما�� شاسي 
 NAAM31FE9FK707900
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
���ميه � سعيد عيسي پو� نانا�

بر� سبز يك �ستگا� خو��� سو��� 
ها� بك سيستم سايپا تيپ تيبا2 به �نگ 

سفيد � ��غني مد� 1395 به شما�� 
موتو�: M15/8303246 � شما�� 

 � NAS821100G1050686 :شاسي
شما�� پال� 93�668�29 به نا� سمانه 
حقيقي نيا مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.
�با���

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب 
مهد� هاشمي گليجاني فر�ند 
عليرضا به شما�� شناسنامه 
2420531000 صا��� �� 

مر��شت �شته حقو� صا��� �� 
��حد ��نشگاهي مر��شت با شما�� 
279719801171 مفقو� گر�يد� 

�ست � فاقد �عتبا� مي باشد. �� 
يابند� تقاضا مي شو� �صل مد�� 
�� به ��نشگا� ���� �سالمي ��حد 
مر��شت به نشاني �ستا� فا�� 

شهرستا� مر��شت كيلومتر 3 جا�� 
تخت جمشيد ��نشگا� ���� �سالمي 

��حد مر��شت ��سا� نمايد. 


