
1010 پنجشنبه 4  خرداد  1402-  5  ذى القعده 1444 - 25  مه  2023-  سال نود و هفتم-  شماره  28398
اخبار شهرستان ها

رونمايى از ديوار نگاره تمدن رضوى 
در حرم امام رضا (ع)

مشـــهدـ  خبرنگار اطالعات: ديوار نگاره تمدن رضوى 
در بست شيخ بهايى حرم مطهر رضوى همزمان با دهه 

كرامت رونمايى شد.
همزمان با دهه كرامت، از دوازدهمين ديوارنگاره حرم 
مطهر رضوى با عنوان «تمدن رضوى» با محوريت روايت 
آثار و بركات ورود و حضور حضرت رضا(ع) به سرزمين 
پهناور ايران و نقش آن در اعتال و گسترش تمدن اسالم 
ناب محمدى، به طول بيش از 70 متر و در ارتفاع 6 متر 

در بست شيخ بهايى حرم مطهر رونمايى شد.
مديرعالى حرم مطهر رضوى در اين آيين رونمايى كه 
با حضور جمعى از مديران حرم مطهر و هنرمندان مشهدى 
در محل بســـت شيخ بهايى برگزار شد، اظهارداشت: اين 
مراسم به منظور پاسداشت زحمات و خدمات جمعى از 
هنرمندان متعهد، متدين و انقالبى در همكارى با معاونت 
تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى كه توفيق ارائه اين 

ديوار نگاره را در دهه كرامت داشتند، برپا شده است.

مصطفى فيضى ادامه داد: با توجه به تأكيدات توليت 
آستان قدس رضوى وظيفه داريم در بخش هاى مختلف حرم 
مطهر رضوى و در هر مكانى كه شرايط و محيط اجازه دهد، 
از هنر اسالمى و زبان گويا و زيباى هنر در معرفى و ارائه 

مكتب به ويژه آستان حضرت رضا(ع) استفاده كنيم.
اهداى 110فقره جهيزيه به مددجويان كميته 

امداد در حرم حضرت معصومه (س)
سرويس شهرستا ها:110 فقره جهيزيه و كمك هزينه 
ازدواج به مناسبت دهه كرامت در حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه (س) به مددجويان كميته امداد امام خمينى(ره) 

استان قم اهدا شد.
مراسم اهداى 110 سرى جهيزيه و كمك هزينه ازدواج 
به مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خمينى (ره) 
استان قم به مناسبت دهه كرامت در شبستان حضرت زهرا 
(س)حرم مطهر بانوى كرامت برگزار شد.حجت االسالم 
والمســـلمين صفر فالحى، مدير حرم مطهر بانوى كرامت 
در اين مراســـم با بيان اين كه هر چيزى اساســـى دارد و 
اساس اسالم محبت اهل بيت (ع) است، اظهار داشت: دهه 
كرامت يك دهه شادى بخش است كه از ظرفيت خوبى 
براى افزايش معرفت و محبت ما نسبت به اهل بيت (ع) 
برخوردار است.محسن مسعوديان راد، مديركل كميته امداد 

امام خمينى(ره) استان قم هم  در اين مراسم اظهار داشت: 
دختران و پسران با ازدواج وارد يك زندگى جديد مى شوند 
و در آن به مهارت هاى جديد نيازمند هستند كه كسب اين 
مهارت ها نيازمند حضور در كارگاه هاى آموزشى و استفاده از 

ظرفيت مشاوران و افراد توانمند در اين عرصه است.
قدردانى استاندار يزد از تالش هاى بنيانگذار 

درمان نابارورى كشور
يزدـ  خبرنگار اطالعات: استاندار يزد به مناسبت هفته 
ملى جمعيت با پروفسور «عباس افالطونيان» بنيانگذار درمان 
نابارورى در كشور ديدار و از سعى بليغ و دلسوزانه وى 

در درمان زوج هاى نابارور قدردانى كرد.
مهران فاطمى با همراهى دكتر ســـيد مهدى هاشمى 
باجگانى سرپرست دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى 
يزد با پروفسور عباس افالطونيان متخصص زنان و زايمان 
و موسس بزرگترين مركز نابارورى خاورميانه ديداركرد و 

با وي به  گفتگو نشست.
اســـتاندار يزد در جريان اين ديدار، از سعى بليغ و 
دلسوزانه پروفسور افالطونيان در درمان زوج هاى نابارور، 
حمايت از بنيان خانواده ها و نيز مسئوليت پذيرى تحسين 
برانگيز در حوزه پزشـــكى در راستاى افزايش جمعيت و 

فرزندآورى قدردانى كرد.

تداوم فعاليت 84 كارگاه جاده اي در راه هاي
 استان مركزي  

اراكـ  خبرنگار اطالعات: مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان مركزي از فعاليت هاي 84 كارگاه جاده اي 
در حوزه راهداري در شبكه راه هاي استان با اعتباري افزون 

بر 6280 ميليارد ريال خبر داد  .
 مهرداد جهاني با اشـــاره به رونق فعاليت كارگاه هاي 
جاده اي و تعدد قابل توجه طرح هاي توسعه زيرساخت هاي 
حمل و نقلي در راه هاي اســـتان مركزي گفت: از ابتداي 
امسال 84 طرح راهداري در حوزه هاي مختلف و ازجمله 
بهســـازي رويه آسفالتي راه ها، ارتقاء ايمني و توسعه ابنيه 
فني راه هاي استان مركزي آغاز شده كه تعدادي از آن ها به 
بهره برداري رسيده و مابقي با ميانگين پيشرفت فيزيكي قابل 
قبولي در دست اجرا است  . وي افزود: اعتبار تأمين شده و 
مجوزهاي اخذ شده براي اجراي طرح هاي زيرساختي در 
حوزه راه هاي استان مركزي، چه در حوزه راهداري و چه 
در حوزه ساخت راه هاي فرعي و روستايي و همچنين ساير 
موارد همچون ســـاخت و توسعه راهدارخانه ها، نگهداري 
ماشين آالت، مديريت هوشمند راه ها، توسعه پايانه هاي بار 
و ساماندهي مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي افزون 

بر 15 هزار ميليارد ريال است .

اخباركوتاهاخباركوتاه

مشهد- خبرنگار اطالعات: سير تاريخى 
حقĤبه ايران از هيرمند طى 100 ســــال اخير 
نشان دهنده تالش هاى جدى در منطقه است 
كه به انعقاد قرارداد موقت سال 1315 و تقسيم 
نصف- نصف آب اين رودخانه قرارداد 1317 
و عدم پايبندى دولت افغانستان به توافقات آبى 
با ايران، قرارداد 1330 و تعيين حقابه هيرمند 
بــــراى ايران به ميزان 22 متر مكعب در ثانيه 
و معاهده تقســــيم آب هيرمند در سال 1351 

انجاميده است.
انســــداد مسير آب هيرمند در دوره اول 
اســــتقرار طالبان در افغانســــتان و پس از آن 
كارشكنى هايى بر خالف معاهدات 2 كشور در 
دوره كرزاى و اشــــرف غنى زمينه هاى آنچه را 

كه  امروز رخ داده، فراهم كرده است.
محمد كاظم كاظمى فعال فرهنگى ايران و 
افغانستان، تاريخچه ديپلماسى ايران و افغانستان 
و مناقشات100 ساله آب هيرمند ميان 2 كشور 
را بر اساس مطالب منتشره در روزنامه اطالعات 
تشريح كرد.نويسندة افغان  و عضو گروه علمى 
برون مرزى فرهنگستان زبان و ادب فارسى در 
گفتگو با خبرنگار اطالعات از ديپلماسى همراه 
با احترام و مدارا از حدود 100سال قبل ميان 2 

كشور ايران و افغانستان سخن گفت. 
ديپلماسى مدارا و احترام متقابل

كاظمي با اشاره به اينكه ديپلماسى ايران 
و افغانستان در همه اين سال ها بر اساس نوعى 
مدارا و احترام متقابل بوده است گفت: در بازه 
زمانى سفر امان اهللا خان به ايران نيز كه 95 سال 
پيش انجام شــــد  فارغ از حواشى آن،  شاهد 
انعــــكاس خبرهاو گزارش هاى مرتبط با آن در 
روزنامه اطالعات به عنوان اصلى ترين روزنامه 
ايران هستيم. آن زمان سد «كجكى» هنوز ساخته 
نشده بود و بحث كانال آبرسانى بغراى و نهر بغرا 
مطرح بوده همان وقت هم نگرانى هاي مسئوالن 
ايرانى را روزنامه اطالعات به عنوان رسانه اى 

ايرانى به خوبى مطرح مى كند.
وى با اشاره به بررسى كارشناسان انگليسى 
و آمريكايــــى براى تعيين خط مرزى و تعيين 
حقĤبــــه ايران گفت: چند نوبت كارشناســــان 
انگليسى و امريكايى براى تعيين خط مرزى و 

دبى آب در منطقه حضور پيدا مى كنند و بعد از 
آن قرار داد هم موضوع محل مناقشه بوده است، 

تا ينكه قرارداد سال 51 به امضا مى رسد.
افغانستان همه هيرمند را مى خواست

به گفته كاظمى، آنچه كه در اسناد تاريخى 
آمده اين است كه آب رود هيرمند در 2 مرحله 
قرارداد مرتبط با آن به نفع افغانستان بوده است، 
با اين حال  برخى گروه ها و افراد در افغانستان 
كارشكنى مى كنند و مى گويند كه اين قرارداد 

به نفع ما نيســــت. حتى موسى شفيق نخست 
وزيرى كه در ســــال 51 قرارداد را از طرف 
افغانستان امضا مى كند تحت فشار مجلس  آن 
كشــــور قرار مى گيرد كه چرا قرارداد را امضا 
كردى؟! ولــــى در واقع قرارداد خوبى به نفع 

افغانستان امضا كرده بود.
كاظمي در پاسخ به اينكه چه عواملي در 
روابط ايران و افغانســــتان وجود داشته، با اين 
كه رگ حيات و زندگى يعنى آب هيرمند قطع 
شده، اما موجب نزاع نشده است؟ گفت: ما در 
واقع ساكنان يك موقعيت مشترك هستيم و از 
لحاظ طبيعى، زبانى و فرهنگى، مرزى بينمان 
وجود نداشــــته است. كشورها با اقيانوس ها و 
كوه هــــا يا اختالفات قومى، زبانى و دينى جدا 
مى شــــوند، اما در منطقه ما در سيستان ايران 

و سيســــتان افغانستان و نيز در خراسان ايران 
و واليت هاى افغانستان و تفاوت زبانى ندارند 
و پوشــــش هاى يكسان وجود دارد و اينها بر 
همسويى و همدلى ملت ها و اينكه مناسبات به 

سمت تيرگى نرود، تأثير مي گذارند.
وي تاكيــــد كرد: مى توان گفت كه حتى 
رودخانه هيرمند نقطه وصل و تنها و بزرگترين 
رودخانه فالت ايران بوده است و هيرمند نقطه 
مثبت تاريخ 2 كشور و در اسطوره هاى ما مطرح 

است، هامون و سيستان موضوع هايي است كه 
مي توانيم به آن ها چنگ بزنيم و ديپلماسى آب 

را با آن به سمت بهبود ببريم.
نامهربانى هاي افغانستان با ايران

كاظمــــى تأكيد كرد: آنچه در عمل اتفاق 
افتاده، خشكســــالى ها باعث كمبود آب شده 
است، اما در دولت «كرزى» همزمان با موضوع 
خشكسالى اگر نگوييم روشى خصمانه اما شيوه 
اى نامهربانانــــه در پيش گرفتند و در ادامه در 
دولت طالبان هم اين نامهربانى اتفاق افتاده و 
حتى سوء استفاده از آب بوده و بخشى از اين 

آب  از مسير خود منحرف شده است.
اين فعال فرهنگى افغانســــتان بيان كرد: 
درست است كه آب هيرمند، اهميت استراتژيكى 
براى كشــــاورزى و آب و هوا در افغانســــتان 

هم دارد، اما در همه ســــال هاى گذشــــته از 
سوى حكومت هاى افغانستان در مقابل ايران، 
كارشكنى شده و همكارى كمتر بوده است، به 
ويژه دولت قبلى كه زير سلطه آمريكا بوده است 
و در آن دولت، فارســــى ستيزى، تبعيض هاى 
قومى و نامهربانى در عرصه هاى مختلف را نيز 

در حكومت ها، را شاهد بوديم.
اما در تمامي اين سالها در طرف ايرانى، 
اقدام ســــوئى نشده اســــت و همچنين ايران، 
اقدام هاي عملى يا فعاليت هاي نظامى و سياسى 

براى تخريب روابط انجام نداده است.
كاظمــــى به واكنش ها در فضاى مجازى 
درباره حقĤبه هيرمند اشــــاره و تاكيد كرد: در 
ميان فعاالن شبكه هاى اجتماعى در هر 2طرف 

برداشت هاى اشتباهى وجود دارد.
به گفته وى، در افغانستان عده اى معتقدند 
همه آب هيرمند ســــهم افغانستان است، چون 
در كشور آنهاست و حق آنهاست كه مثال آب 
را بفروشند، اما بايد به آنها گفت، در مورد هر 
رودخانه اى، كشــــورى كه در مسير رودخانه 
قرار دارد هم بايد از آن بهره مند شود و اين 
حق را دارد.كاظمي با اشــــاره به خاطراتش از 
ســــفر به سيستان بلوچستان گفت: به سيستان 
رفته ام و ديده ام كه بى آبى چه باليى بر سر 
اين منطقه سرسبز آورده و كشتزارها و باغ هاى 

آن نابود شده است، 
چه كسانى به دنبال شكاف ميان 2 ملت 

هستند؟
كاظمي به ســــخنان رهبر معظم انقالب 
درباره ضروت تدبير براى ماجراى هيرمند اشاره 
كرد و گفت: در افغانســــتان گروه هاى قومى، 
زبانى، نژادى و سياسى متفاوت داريم كه برخى 
با مردم ايران و دولت مناســــبات بهترى دارند 
و اينكه 2 كشور يك كشور واحد بوده اند، از 
منظر اشتراكات تمدنى و همسويى هاى فرهنگى 
به آن نگاه مى كنند، اما برخى نيز از جهات و 
مولفه هاي گوناگون كمترين همسويى را دارند، 
عمدتاً در طول سالها كسانى بوده اند كه به هر 
بهانه اى زمينه نفاق و ايجاد كنند و اين بار اول 

نيست كه در اين زمينه مي كوشند.
وى افــــزود: مثال اعدام قاچاقچيان مواد 

مخدر در ايران، يكباره ســــبب تظاهرات در
افغانســــتان شد و اين گروه ها مترصدند تا از
كوچكترين بهانه اي بمب اختالف بســــازند و
مخالفــــت كنند و به عنــــوان مثال با جعل و
تقطيع يك فيلم، موج ايران ســــتيزى را به راه

مى اندازند.
وى گفت: تعدد نيروهاى مختلف، باعث
شده اســــت برخى گروه ها تخريبگر باشند؛
ساختن و مثبت شدن مناسبات، زحمت زيادى
مي برد و براي آن ده ها كتاب و فيلم بايد منتشر
شــــد، ولى با يك فيلم در فضاى مجازى همه
زحمات چندين ساله براي ايجاد همدلى از ميان
مي رود، كاظمى به مخالفت هاى سازمان يافته
در افغانستان عليه ايران اشاره كرد و افزود: در
افغانستان گروه هاى تشكيالتى و سازمان يافته
بر عليه ايران در سال هاى گذشته عمل كرده اند
و اكنون هم فعال هســــتند، اما در ايران چنين
تشكل هايى بر عليه افغانستان فعال نيست. به
گفته وى، درگيرى هاى تاريخى و طائفه اى در
هركدام از كشورهاى ايران و افغانستان وجود
داشته اســــت، اما ملت هاى 2 كشور در كنار
هم قرار دارند و در جنگ هاى هر 2 كشــــور
شهدايى از هر 2 ملت داشته ايم و اين مناسبات

نيك ساليان  سال وجود داشته است.
وى در پاســــخ به پرسشى درباره داليل
و پشــــت پرده رجز خوانى ها و اتهام زنى هاى
خارج از اخالق برخى چهره هاى افغانســــتانى
طالبان عليه مسلمانان ايرانى چيست تاكيد كرد:
ملت هاى ما هميشه در كنار هم بوده اند و وجود
برخى ســــنگ اندازى ها و رجز خوانى ها نشان
دهنده خواســــت ملت افغانستان نيست و اين
تصور فقط توسط برخى ها مطرح مى شود. وى
از رفتن آمريكايى ها و ســــقوط دولت قبلى و
خلع سالح ارتش افغانستان به عنوان يك پروژه
نام برد كه در مسير مذاكرات آمريكا با طالبان
و دولت افغانستان شكل گرفت. طالبان توهم
قــــدرت جهاني را دارد و  و اين كه  فاتحان
اين نبرد بوده اند و مى گويند چون با تعدادى
موتورسيكلت سوار كابل را گرفتيم، مى توانيم
جهان را هم بگيريم؛ اين رجز خوانى ها به نظر

من غرورى كاذب است.

تأملى بر تاريخ 100 ساله چالش حقĤبه ايران از هيرمند و نامهربانى افغانستان

بوشهر- خبر نگار اطالعات:معاون 
هماهنگى عمرانى استاندارى بوشهر در 
نشست با خبرنگاران درباره موضوعات 
مهمى نظير كم آبى، برق و راه آهن به 

گفتگو و ارائه آمار پرداخت.
هادى رستميان اظهار داشت: طى 
يك ســـال و نيم گذشته دستگاه هاى 
مختلف طرح آمايش سرزمين را اجرا 
كردنـــد و يكى از چالش هاى جدى 
در اســـتان بوشهر، كمبود آب است. 
وى افزود:اكنـــون حـــدود 35 هزار 
مترمكعب توسط آب شيرين كن هاى 
بوشهر تسويه مى شود و همچنين آب 
شيرين كن سعدآباد 2500 مترمكعب، 
سيراف10 هزار مترمكعب، اخند 1500 
مترمكعب كه مجموعاً به 102 هزار متر 
مكعب مى رســـد و به وسيله شركت 

آبفا وارد مدار و شـــبكه آب استان 
بوشهر مى شود.

همچنيـــن عمليـــات اجرايي 
در هميـــن بـــاره  حدود  110 هزار  
مترمكعب پروژه آب شيرين كن شامل 
آب شيرين كن هاي هليله، دير، همچنين 
آب شـــيرين كن 70هزار مترمكعبى 
نيـــروگاه اتمى، 5هـــزار مترمكعبى 
كنـــگان، 8500 مترمكعبى آبپخش، 
7هزار مترمكعبى بوشـــهر و 18 هزار 
مترمكعبي سيراف - جم نيزدر حال 

اجراست.
 وى تاكيدكرد: با توجه به افزايش 
ظرفيت آب شيرين كن هاى استان بوشهر 
ظرفيت آب واردشده به مدار نسبت به 
قبل افزايش داشته است اما همچنان 
در اين زمينه مشـــكالتى وجود دارد 

كه در تالش هســـتيم با واردكردن 
آب شيرين كن هاى جديد اين مشكالت 

را حل كنيم.
 رستميان با اشاره به وارد مدار 
شدن بخشى از سدهاى استان بوشهر، 
گفت:  سد دالكى با ظرفيت 32 ميليون 
مترمكعب 50 درصد پيشرفت دارد و 
همچنين سدهاى دشت پلنگ، باهوش، 
اخند، خائيز نيز در حال احداث است 
و مطالعه ســـدهاى كاردنه دشتى، ده 
رود دشتستان، چهار روستايى گناوه، 
كالكل و انورى در شبانكاره نيز آغاز 

شده است.
رســـتميان اظهارداشت: از بدو 
احداث مراكز درمانى به شـــيوه نوين 
قريب به 1500 تخت بيمارستانى در 
استان بوشهر ايجادشده و اين درحالى 

است كه  تا 3 سال آينده 500 تخت به 
تخت هاى موجود افزوده مى شود.

*وضعيت آب در شهرســتان 
دشتستان مطلوب نيست

همچنين بـــه گزارش خبرنگار 
ما در برازجان ، فرماندار دشتســـتان 
در اســـتان بوشهر، از تخصيص 78 
درصدى اعتبارات در سال گذشته خبر 
داد و گفت: وضعيت آب شهرستان 

مطلوب نيست.
 احمد بنافـــى ظهر در دومين 
نشست شـــوراى ادارى شهرستان 
دشتســـتان در ســـال جارى، ضمن 
گراميداشت ســـوم خرداد سالروز 
آزادسازى خرمشـــهر اظهار داشت: 
تكريم امام خمينى(ره)، تكريم انقالب 
و اسالم است و ما بايد با استفاده از 
ظرفيت هاى موجود، ديدگاه و مبانى 
نظـــرى، فكرى و عملى امام راحل را 

براى نسل جديد تبيين كنيم.
وى با بيان اين كه وضعيت آب 
شهرستان دشتستان مطلوب نيست، 
تاكيد كرد: با توجه به نزديك شـــدن 
به فصل تابســـتان و تنش هاى آبى، 
بايد دهياران و بخشدارى ها با تعامل 
آبفـــا اقدامات الزم و برنامه ريزى را 
براى پيشـــگيرى از مشكالت پيش 
رو انجـــام دهند.خبـــر ديگر اينكه، 
احمد محمدى زاده اســـتاندار بوشهر 
از تصويب 1180 ميليارد تومان براى 
تكميل ســـد دالكى دشتستان در اين 
استان خبر داد و گفت: اين اعتبار در 

مدت 3 سال پرداخت مى شود.

كم آبى از چالش هاى جدى استان بوشهر است

گرگانـ   خبرنگار اطالعات: رئيس كل دادگسترى  استان گلستان گفت: اين 
كه برخى مديران به بهانه نگرانى از دستگاه هاى نظارتى از گرفتن تصميم هاى مديريتى 
كه مستلزم توسعه استان است، اجتناب مى كنند، پذيرفته نيست و مصداق بارز ترك 

فعل محسوب مى شود.
حيدر آسيابى در جلسه شوراى هماهنگى مديران دستگاه هاى تابعه وزارت كار،  
تعاون و رفاه  اجتماعى در استان گلستان افزود: اگر مديرى نسبت به قانونى بودن 
تصميم خود ترديد دارد از دستگاه هاى نظارتى استعالم و طبق نظر آن ها عمل كند.
وى با اشاره به ظرفيت باالى استان گلستان براى توسعه گفت: در دادگسترى استان  
گلســـتان از مديرانى كه براى توســـعه استان شجاعانه گام بر مى دارند حمايت مى 
كنيم.آسيابى درباره ممانعت واحدهاى توليدى از ورود بازرسان كار گفت: بازرسان 
اداره كار ضابط دادگسترى محسوب مى شوند و در صورت ممانعت از ورود آنان، 
دادستانى با متخلفان برخورد مى كند.دادستان مركز استان گلستان  نيز در اين جلسه 
گفت: با وجود  تامين بودجه مورد نياز براى توسعه مركز ترك اعتياد توسكستان، 
هنوز كار اجرايى اين مركز به بهانه انتظار براى آمدن مديران كشور براى كلنگ زنى 

معطل مانده است.
محمود اسپانلو افزود:  بر اساس آمار،  دست كم با 2 هزار معتاد متجاهر مواجهيم  
كه  براى بازگشـــت به زندگى به يك مركز بازپرورى و  مهارت آموزى به منظور 
توانمند كردن اين افراد نياز داريم و  با وجود آسيب هاى اجتماعى مانند سرقت و 
فروپاشى بنيان خانواده ها كه اعتياد گريبانگير جامعه كرده است،  بايد همه مسئوالن  
براى كمك به ساخت و توسعه زودتر اين مركز در توسكستان اقدام كنند تا خدمات 

بازپرورى و مهارت آموزى ارايه شود.
اسپانلو افزود: همزمان با برخورد با مديرانى كه به موقع  تصميم هاى مديريتى نمى 
گيرند و به وظايف و تكاليف قانونى خود عمل نمى كنند و ترك فعل مى كنند،  از 
مديرانى هم  كه ظرفيت هاى قانون را براى منافع عمومى به خدمت مى گيرند، قاطعانه 
حمايت مى كنيم.وى گفت:  همه تكاليف وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعى مانند 
حق سالمت، حق اشتغال، حق برخوردارى از امكانات رفاهى و حقوق معلوالن  از 
مصاديق حقوق عمومى است كه ليست اين حقوق را بر اساس هر اداره تهيه كرده 

ايم و تك تك اين حقوق را از دستگاه هاى متولى مطالبه خواهيم كرد.

اصفهان - خبرنگار اطالعات: معاون سياســـى، امنيتى و اجتماعى 
اســـتاندارى اصفهان با بيان اين كه مديران دســـتگاه هاى اجرايى استان 
بايد روابط عمومى دســـتگاه متبوع خود را جدى بگيرند و افراد توانمند 
و بـــا تجربـــه اى را در اين حـــوزه به خدمت بگيرند گفت: از اين پس 
با مديران دســـتگاه هاى اجرايى اســـتان كه نتوانند از ابزار قانونى روابط 
عمومى براى تبيين درســـت فعاليت هاى دســـتگاه متبوع خود استفاده 

كنند، برخورد مى شود.
محمدرضا جان نثارى در «اجالس بزرگ مديران روابط عمومى استان 
اصفهان» كه در تاالر پيامبر اعظم (ص) دانشـــگاه اصفهان برگزار شـــد، 
افزود: اين پذيرفته نيست كه ارتباط رسانه ها با روابط عمومى دستگاه هايى 
اجرايى استان ضعيف باشد و قابل قبول هم نيست كه روابط عمومى ها 
براى انتشار اخبار سازمان خود آزدى عمل نداشته باشند و نتواند بر اساس 
تكاليف خود عمل كنند.وى گفت: اگر دستگاه هاى اجرايى استان به طور 
مستمر خدمات خود را از طريق رسانه ها اطالع رسانى كنند به طور قطع 
از قضاوت هاى اشـــتباه در جامعه جلوگيرى مى شـــود. جان نثارى با بيان 
اين كه بايد ارتباط موثر و راحتى بين روابط عمومى ها با رسانه ها ايجاد 
شود و روابط عمومى ها در ارتباط با رسانه و بيان مطالب از سوى مدير 
سازمان خود آزادى عمل داشته باشند،افزود: بايد اطالعات الزم در اختيار 
عموم مردم قرار بگيرد و اين حق شهروندى و مدنى است كه مردم در 

جريان امور قرار بگيرند.
وى گفت: روابط عمومى ها بايد با اطالع رسانى دقيق و مستمر خود 
از كيان نظام جمهورى اسالمى، دولت و دستگاه خود دفاع كنند و معنا 

ندارد قضاوت هاى نا به جا را بشنويم و سكوت كنيم.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى اصفهان با توصيه به اين 
كه روابط عمومى ها بايد رسانه ها را به خدمت بگيرند افزود: به جاى اين 
كه رســـانه ها به دنبال روابط عمومى ها براى انتشار اخبار آنها باشند بايد 
روابط عمومى ها اطالعات و اخبار خود را براى انتشار در اختيار رسانه ها  

قرار دهند.

حمايت دستگاه قضا از مديران شجاع  
استان گلستان

معاون استاندار اصفهان:
 مردم حق  دارند در جريان امور قرار بگيرند

محمدكاظم كاظمى (سمت راست) در گفتگو با خبرنگار اطالعات

آگهى تغييرات 
شركت سهامى خاص انديشه بلند تجارت

 به شناسه ملى 14009012674 و به شماره ثبت 555155
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/12/14 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه سرمايه تعهدى شركت طى گواهى به 
اقتصاد  بانك   1401/12/16 مورخ   14012003337684 شماره 
نوين شعبه كوى نصر واريز گرديده است و در نتيجه سرمايه شركت 
ريال  شركت 3000000000  سرمايه  مى باشد.  شده  پرداخت  تماما 
منقسم به 300000 سهم 10000ريالى با نام مى باشد. سرمايه شركت 
از مبلغ 3000000000 ريال به مبلغ 45000000000 ريال منقسم 
به 300000 سهم 150000 ريالى با نام عادى كه تماما از محل آورده 
نقدى افزايش يافت و مبلغ 42000000000 ريال طى گواهى شماره 
42294/2/1401200 مورخه 1401/12/01 بانك اقتصاد شعبه كوى 
نصر پرداخت گرديد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذيل ثبت از لحاظ 

افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل و امضا گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(1488821) 

********
آگهى تغييرات

 شركت سهامى عام ساختمان سد و تأسيسات آبيارى سابير
 به شناسه ملى 10100443946 و به شماره ثبت 11169 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1401/04/14 
و تاييديه شماره 19386مورخ 1401/10/11 سازمان خصوصى سازى 
تصميمات تصميمات ذيل اتخاذ شد : سازمان حسابرسى به شناسه ملى 
10101136332 به سمت بازرس قانونى براى مدت يك سال مالى انتخاب 
گرديد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1400/12/29 به 
تصويب رسيد . روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت 

تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(1488823) 

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص فن آوران نوين بنيان پاسارگاد به 
شناسه ملى 14005460227 و به شماره ثبت 483740 

تصميمات   1401/06/03 مورخ  هيئت مديره  صورتجلسه  استناد  به 
ذيل اتخاذ شد محل شركت به واحد ثبتى اداره ثبت شركت ها و موسسات 
بخش  گرگان،  شهرستان  گلستان،  استان  آدرس:  به  گرگان  غيرتجارى 
مركزى، شهرگرگان، گرگانپارس (سازمان آب )، خيابان عدالت36 [آذر]، 
بلوار ناهارخوران، پالك 0 طبقه 1 واحد شمالى1 به كدپستى 4916764776 
انتقال يافت. شركت پارسان لين ارتباطات (سهامى خاص) به شناسه ملى 
10102540712با نمايندگى محسن رائيجى به كدملى 2122557745 به 
عنوان رئيس هيأت مديره تا تاريخ 1403/06/03 شركت داده گستر عصرنوين 
(سهامى عام) به شناسه ملى 10102541065با نمايندگى غالمرضا رضائى 
به كد ملى 1061656896 به عنوان نائب رئيس هيأت مديره و مديرعامل تا 
تاريخ 1403/06/03 شركت سرمايه گذارى توسعه فناورى هيركانيا (سهامى 
خاص) به شناسه ملى 14006850320 با نمايندگى امير ساعتچى همايونى 
به كدملى 0069748330 به عنوان عضو هيأت مديره تا تاريخ 1403/06/03 
انتخاب گرديدند هيأت مديره مقرر نمود امضاى كليه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شركت از قبيل: چك و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمى با 
امضاى متفق دو نفر از اعضاى هيأت مديره همراه با مهر شركت و همچنين كليه 
اوراق عادى و ادارى با امضاى منفرد مديرعامل يا هريك از اعضاى هيأت مديره 
همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. اختيارات هيئت مديره به شرح ذيل به 
مدير عامل تفويض گرديد هيأت مديره تمامى اختيارات حاصل از بند شماره 
13 ماده 40 اساسنامه شركت:« اقامه هرگونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى يا 
تسليم به دعوى يا انصراف از آن اعم از حقوقى و كيفرى با داشتن تمام اختيارات، 
مراجعه به امر دادرسى از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعيين وكيل سازش، 
ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين داور با يا بدون اختيار 
صلح و بطور كلى استفاده از كليه حقوق و اجراى كليه تكاليف ناشيه از قانون 
داورى، تعيين وكيل براى دادرسى و غيره با يا بدون حق و توكيل و وكيل در 
توكيل ولو كراراً، تعيين مصدق وكارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوى و خواه به 
امرى كه كامًال قاطع دعوى باشد، دعوى خسارت، استرداد دادخواست دعوى، 
دعوى جلب شخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث، اقدام به دعواى متقابل و دفاع از 
آن، تامين مدعى به تقاضاى توقيف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطاى مهلت 
براى پرداخت مطالبات شركت، درخواست صدور برگ اجرائى و تعقيب اجرائى 
و اخذ محكوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد» را به مديرعامل 

(آقاى غالمرضا رضائى) با حق توكيل به غير ولو كراراً تفويض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488807)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص توسعه فرآورى صنايع و معادن ماهان 

سيرجان به شناسه ملى 14005030004 و به شماره ثبت 474468 
تصميمات   1401/12/01 مورخ  هيئت مديره  صورتجلسه  استناد  به 
ذيل اتخاذ شد شركت گسترش صنايع و معادن ماهان به شناسه ملى 
10320729135 و به نمايندگى محمدحسين بصيرى به شماره ملى 
2411109970 به سمت عضو هيئت مديره و رئيس هيئت مديره تا 
شناسه ملى  به  شهريار  فوالد  گسترش  شركت   1403/11/30 تاريخ 
شماره ملى  به  صدراصفهانى  آريو  نمايندگى  به  و   10860020005
تاريخ  تا  مديرعامل  و  هيئت مديره  عضو  سمت  به   0068248237
شناسه ملى  به  بناب  صنعت  فوالد  مجتمع  شركت   1403/11/30
10860382489 و به نمايندگى مهدى بهرامى كوهشاهى به شماره ملى 
3479727298 به سمت عضو هيئت مديره و نايب رئيس هيئت مديره 
شناسه ملى  به  بافت  كرك  جميل  شركت   1403/11/30 تاريخ  تا 
14006274480 و به نمايندگى محمد ستوده بحرينى به شماره ملى 
3071046561 به سمت عضو هيئت مديره تا تاريخ 1403/11/30 شركت 
راهسازى و معدنى پويا متين سمنگان به شناسه ملى 14006481144 و 
به نمايندگى فتحعلى حمزهءجواران به شماره ملى 5839593958 به 
سمت عضو هيئت مديره تا تاريخ 1403/11/30 انتخاب گرديدند كليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چك، سفته، برات، قراردادها و عقود 
با امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى هيات مديره همراه با مهر شركت و در 
صورت غياب مديرعامل، با امضاى دو عضو هيات مديره متفقاً همراه با مهر 
شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل و يا رئيس هيات مديره 
يا نائب رئيس هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد، مديرعامل 

مجرى مصوبات و سياست هاى هيات مديره مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488809)

آگهى تغييرات شركت سهامى عام گروه ارتباطات ماهواره اى سامان به 
شناسه ملى 10102822980 و به شماره ثبت 241550 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1401/11/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد موسسه حسابرسى بيات رايان به شناسه ملى 
10100168482 به سمت بازرس اصلى تا پايان سال مالى موسسه 
حسابرسى بهراد مشار به شناسه ملى 10840017999 به سمت بازرس 
روزنامه كثيراالنتشار  گرديدند  انتخاب  مالى  سال  پايان  تا  على البدل 
اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ترازنامه و حساب 

سود و زيان سال مالى منتهى به 30/ 09/ 1401 به تصويب رسيد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488810)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص تكنو صنايع به شناسه ملى 

10100426137 و به شماره ثبت 10559 
مورخ  فوق العاده  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/07/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد آقاى مرتضى مصلى به شماره ملى 
0941463125 به سمت بازرس على البدل تا پايان سال مالى موسسه 
حسابرس و خدمات مالى البرز پندار به شناسه ملى 14009872313 به 

سمت بازرس اصلى تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488811)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص مهندسى پيشرو پردازان رايانش فراگير 

به شناسه ملى 10320782685 و به شماره ثبت 425398 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/01/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
آقاى محسن كنعانى به شماره ملى 0065633210 به سمت رئيس هيئت مديره تا 
تاريخ 1402/07/05 آقاى مجيد جليلى به شماره ملى 2539699219 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره تا تاريخ 1402/07/05 آقاى كيانوش قديمى به شماره ملى 
3873399180 به سمت عضو اصلى هيئت مديره تا تاريخ 1402/07/05و به سمت 
مديرعامل تا تاريخ1402/07/05انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
اور شركت از قبيل چك با امضا متفق مديرعامل و يكى از اعضا هيات مديره همراه با مهر 
شركت معنبر مى باشد و امضا اسناد غير تعهد اور و ادارى با امضا مدير عامل معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488812)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص مهندسى پيشرو پردازان رايانش فراگير 

به شناسه ملى 10320782685 و به شماره ثبت 425398 
مورخ  فوق العاده  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1402/01/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضاى هيات مديره عبارتند 
از آقاى كيانوش قديمى به شماره ملى 3873399180، آقاى محسن 
كنعانى به شماره ملى 0065633210، آقاى مجيد جليلى به شماره ملى 

2539699219 براى مدت شش ماه انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488813)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص رهياب پيام گستران به شناسه ملى 

10103601930 و به شماره ثبت 320883 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/01/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
آقاى اسحق صالحى كجور به شماره ملى 2200569777 به نمايندگى شركت گروه 
هيئت مديره  رئيس  بعنوان   10320811066 شناسه ملى  به  امن  مجازى  آينده 
تا تاريخ 1403/07/12 و آقاى غالمرضا واقف زاده به شماره ملى 0940204894 
بعنوان نائب رئيس هيئت مديره تا تاريخ 1403/07/12 و آقاى امير محرابى نژاد با 
شماره ملى 0939700190 به نمايندگى شركت محتوا پرداز پارسه به شناسه ملى 
10320818759 بعنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره تا تاريخ 1403/07/12 و آقاى 
شهرام خراطى زاده به شماره ملى 0031149138 به نمايندگى شركت پارس آذرخش 
به شناسه ملى 10101169801 بعنوان عضو هيئت مديره تا تاريخ 1403/07/12 و 
نمايندگى  به  شماره ملى 5099689604  به  محمدپورزرندى  محمدابراهيم  آقاى 
شركت كاشانه مجازى رمزينه دانش به شناسه ملى 14004247984 بعنوان عضو 
هيئت مديره تا تاريخ 1403/07/12 انتخاب گرديدند. هيئت مديره اختيارات مندرج 
در بندهاى 2 و 10 و 13 ماده 40 اساسنامه را به مديرعامل تفويض نمود. كليه اسناد 
و اوراق بهادار از جمله چك، سفته، برات با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در 
غياب ايشان با امضاء رئيس هيئت مديره يا مديرعامل به همراه يكى از اعضاء هيئت مديره 
همراه با مهر شركت معتبر مى باشد، كليه اسناد و اوراق عادى با امضاء مديرعامل و در 
غياب ايشان با امضاء هر يك از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 

انتخاب گرديدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488814)

آگهى تغييرات شركت سهامى عام صنايع بهداشتى ساينا به شناسه ملى 
10102239945 و به شماره ثبت 181802 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1401/12/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد موسسه حسابرسى بيات رايان به شناسه ملى 
10100168482 به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى تدوين و 
همكاران حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100527339 به سمت 
بازرس على البدل تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ترازنامه وحساب 

سود و زيان منتهى به 1401/09/30 تصويب شد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488815)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص مهندسين مشاور آماتيس رابين به 

شناسه ملى 10103556927 و به شماره ثبت 316376 
مورخ  فوق العاده  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/11/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى مصطفى جوادى نيا به 
شماره ملى 1285057090 به سمت بازرس على البدل تا پايان سال مالى 
و موسسه حسابرسى افق مهر خاورميانه به شناسه ملى 14008160720 
به سمت بازرس اصلى تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند . روزنامه 
گرديد.  تعيين  شركت  آگهى هاى  نشر  جهت  اطالعات  كثيراالنتشار 

ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1400 به تصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488816)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص فكور مغناطيس اسپادانا به شناسه ملى 

10260437502 و به شماره ثبت 432761 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/08/08 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد شركت ماشين سازى ويژه به شناسه ملى 10100938325 با نمايندگى 
هيئت مديره  عضو  سمت  به  شماره ملى 1282849840  به  زارع  مهدى 
تا تاريخ 1403/08/08 شركت ماشين سازى سداد ماشين به شناسه ملى 
10101407820 با نمايندگى صادق حاجى به شماره ملى 0061359521 به 
سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره تا تاريخ 1403/08/08 شركت مهندسى 
و ساختمان تيو انرژى به شناسه ملى 10101777266 با نمايندگى جواد 
داورى آشتيانى به شماره ملى 0045718393 به سمت عضو هيئت مديره 
تا تاريخ 1403/08/08 شركت پايا زرند به شناسه ملى 10102167989 
با نمايندگى حسين نصرتى به شماره ملى 2559504677 به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره تا تاريخ 1403/08/08 شركت گروه نماد صنعت پارس 
به شناسه ملى 10102838660 با نمايندگى على هراتيان به شماره ملى 
1288785240 به سمت رئيس هيئت مديره تا تاريخ 1403/08/08 انتخاب 
گرديدند كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت مانند چك ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مديرعامل و رئيس هيات مديره همراه با مهر 
شركت و درغياب مديرعامل با امضاء رئيس و يك نفرازاعضاى هيات مديره 
همراه با مهر شركت و در غياب رئيس هيات مديره با امضا مدير عامل و يكى از 
اعضا هيات مديره همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد و ساير مراسالت و 
مكاتبات ادارى و اوراق تجارتى با امضاء مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر 
خواهد بود. هيات مديره اختيارات خويش را طبق اساسنامه و قانون تجارت و 

نيز اجراى مصوبات هيات مديره به مدير عامل تفويض اختيار گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488817)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص فكور مغناطيس اسپادانا به شناسه ملى 

10260437502 و به شماره ثبت 432761 
مورخ  فوق العاده  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/08/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد شركت ماشين سازى ويژه 
به شناسه ملى 10100938325 به سمت عضو هيئت مديره تا تاريخ 
شناسه ملى  به  ماشين  سداد  سازى  ماشين  شركت   1403/08/08
10101407820 به سمت عضو هيئت مديره تا تاريخ 1403/08/08 
شركت مهندسى و ساختمان تيو انرژى به شناسه ملى 10101777266 
پايازرند  شركت  تاريخ 1403/08/08  تا  هيئت مديره  عضو  سمت  به 
تا  هيئت مديره  عضو  سمت  به   10102167989 شناسه ملى  به 
تاريخ 1403/08/08 شركت گروه نماد صنعت پارس به شناسه ملى 
10102838660 به سمت عضو هيئت مديره تا تاريخ 1403/08/08 

انتخاب گرديدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488818)

آگهى مزايده محصول سردرختى باغات واحد آبيك 
شركت كشت و مجتمع شير و گوشت محياء

شـــركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء در نظر دارد ، محصوالت سردرختى (شامل هلوشليل، گالبى، انگور ، بادام، آلو، سيب(ارقام مختلف)) واحدباغى آبيك خود به 
آدرس : كيلومتر 15 جاده قديم آبيك به قزوين ، جاده زرگر ، مجتمع كشـــاورزى كوثررا به شـــرح ذيل از طريق مزايده كتبى (در صورت لزوم حضورى) بفروش برســـاند. متقاضيان 
جهت بازديد از باغات و آگاهى از شـــرايط مزايده مى توانند همه روز به جز ايام تعطيل از ســـاعت 8 لغايت 15 عصر حداكثر تا روز سه شنبه مورخ 1402/03/16به باغات مورد مزايده 

مراجعه داشته باشند.
 IR 0160000000000850432884سپرده شركت در مزايده به ميزان 5 درصد قيمت پيشنهاديمى باشد كه مى بايست به حساب شماره 850432884 يا شماره حساب شباى
بانك كشاورزى شعبه آبيك به نام شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء واريز و فيش مربوطه را تا يك روز قبل از مزايده به همراه پاكت پيشنهاد قيمت به امور ادارى يا امور 

بازرگانى شركت تحويل نمايند (در صورت ارائه چك تضمينى بايد چك تضمينى مربوطه را نيز تا يك روز قبل از تاريخ مزايده به امور مالى تحويل نمايند و رسيد دريافت كنند)
مهلت واريز سپرده و ارايه پيشنهادات : تا ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ1402/03/17
زمان برگزارى مزايده و بازگشايى پاكات : ساعت 14  روز چهارشنبه  مورخ 1402/03/17

محل برگزارى مزايده : كيلومتر 15 جاده قديم آبيك به قزوين ، جاده زرگر ، مجتمع كشاورزى كوثر ، دفتر مركزى شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء
شرايط شركت در مزايده :

1- نحوه پرداخت : 60% ثمن معامله در زمان عقد قرارداد به صورت واريز به حساب بانكى يا پرداخت چك تضمين شده بانكى در وجه شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت 
محياء(بدون قيد و شرط ) و 40% مابقى يك ماه پس از شروع برداشت با دريافت ضمانت نامه بانكى به تاريخ يك روز بعد تاريخ چك دريافت خواهد شد.

2- برندگان مزايده موظف به انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت دو روز بعد از برگزارى مزايده مى باشـــند و الزم اســـت در زمان انعقاد قرارداد نسبت به ارايه ضمانت نامه بانكى انجام 
تعهدات معتبر به ميزان مبلغ مورد معامله با سررسيد معين اقدام نمايند . 

3- عدم انعقاد قرارداد در موعد مقرر و عدم رعايت بند 1و3 اين آگهى به منزله انصراف محسوب خواهد شد و ضمن ضبط سپرده نفر اول (برنده مزايده ) شركت مختار است نسبت به 
فروش و عقد قرارداد با نفر دوم و يا سوم اقدام نمايد ( ارايه كپى شناسنامه و اصل كارت ملى در زمان عقد قرارداد همچنين در زمان ارائه پيشنهاد قيمت الزاميست)

4- سپرده نفر دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شركت باقى خواهد ماند و سپرده ديگر شركت كنندگان به حساب اعالمى در برگ شرايط واريز خواهد شد.
5-شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

6- چنانچه به هنگام عقد قرارداد ، خريدار (برنده مزايده) مستندات الزم را ارائه ننمايد عقد قرارداد انجام نگرفته و سپرده خريدار به نفع شركت ضبط خواهد شد.
7-الزم به ذكر اســـت ، چنانچه هريك از متقاضيان ســـپرده شركت در مزايده را به حساب شركت واريز نكرده باشند از حضور آنان در جلسه ممانعت بعمل آمده و به پيشنهاد آنها نيز 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- كليه هزينه هاى برگزارى مزايده بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

مشخصات باغ :
سطح(هكتار) نوع محصول رديف سطح(هكتار) نوع محصول رديف

21 سيب (ارقام مختلف) 4 28 آلو 1
70 گالبى 5 17 هلوشليل 2
7 بادام 6 3 انگور 3

شماره تماس جهت هماهنگى بازديد از واحد آبيك و دريافت اطالعات مربوطه :09125615405 آقاى آرمين سلماسى
شماره تماس جهت تحويل پاكات مزايده : 09339434225 اله داد

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص پيل سان تجارت به شناسه ملى 
10320266580 و به شماره ثبت 377240 

مورخ  فوق العاده  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
به  مقيمى  مهدى  آقاى  شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1401/12/14
شماره ملى 0081169744 به سمت بازرس اصلى تا پايان سال مالى آقاى 
على عباسى به شماره ملى 0017574145 به سمت بازرس على البدل تا 

پايان سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488819)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص گروه تجارت بين الملل آتيه خواهان به 

شناسه ملى 14005196951 و به شماره ثبت 478287 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/01/26 و اجازه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد سرمايه 
شركت از مبلغ 520000000000 ريال به مبلغ 1000000000000 
ريال منقسم به 1000000000 سهم 1000 ريالى با نام از محل مطالبات 
حال شده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذيل ثبت 

درتاريخ فوق الذكر از لحاظ افزايش سرمايه تكميل و امضا گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488820)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص مهندسين مشاور هامون گسترصنعت به 

شناسه ملى 10102398665 و به شماره ثبت 198038 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1401/05/18 
تصميمات ذيل اتخاذ شد آقاى مهدى رضا بحرانى به شماره ملى 0059720271 
به سمت بازرس على البدل تا پايان سال مالى موسسه حسابرسى و خدمات 
مديريت تدبير محاسب آريا به شناسه ملى 10103875490 به سمت بازرس 
اصلى تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 
نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد. تراز نامه و حساب سود و زيان براى سال 

مالى منتهى به 1400/12/29 مورد تصويب قرار گرفت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488822)


