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تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود خدمـات مالـی و حسـابداری تدویـن محاسـب امیـن درتاریـخ 1399/11/05 بـه شـماره ثبـت 571967 به شناسـه ملـی 14009753528 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :موضـوع فعالیـت :انجـام کلیـه خدمـات و مشـاوره 
مالیاتـی ،حسـابداری ،مدیریـت و مالیاتـی ،انجـام رسـیدگی و بررسـی حسـابها و اسـناد و گزارشـهای مالـی ،تجزیـه و تحلیـل و اسـتقرار سیسـتم کنترلهـای داخلـی و مدیریتـی 
،اصاح حسـاب ،تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشـهای مالی و مدیریتی ،تنظیم اظهار نامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده و گزارشـات فصلی ،طراحی و پیاده 
سـازی سیسـتم هـای مالـی و اداری ،ارائـه مشـاوره هـای مالـی و مالیاتـی و کلیـه خدماتـی کـه در حیطـه فعالیـت شـرکت باشـد وسـایر مـوارد مرتبـط بـا موضـوع فعالیـت شـرکت 
درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران - منطقـه 14 ، شهرسـتان تهـران ، 
بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه پونـک جنوبـی ، بلـوار عـدل ، بلـوار شـهید سـر لشـکر مخبـری ]35متـری گلسـتان[ ، پـاک 47 ، مجتمـع سـینا ، طبقـه همکـف ، واحـد 5 
کدپسـتی 1476756157 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 100,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای فرهـاد تعمیـری بـه شـماره 
ملـی 0045200841 دارنـده 33340000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم منیـره رسـتمی بـه شـماره ملـی 1531758231 دارنـده 33330000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای احمد دهنوی 
بـه شـماره ملـی 3359483065 دارنـده 33330000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای فرهـاد تعمیـری بـه شـماره ملـی 0045200841 و بـه سـمت مدیرعامـل 
بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم منیـره رسـتمی بـه شـماره ملـی 1531758231 و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 
نامحـدود آقـای احمـد دهنـوی بـه شـماره ملـی 3359483065 و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـا دار 
و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ،سـفته،بروات ،قـرارداد هـا ،عقـود اسـامی بـا امضـائ مدیـر عامـل و رییـس هیـات مدیـره بـه همـراه مهـر شـرکت و همچنین کلیـه نامه های 
عـادی و اداری بـا امضـای مدیـر عامـل و یـا رییـس هیـات مدیـره بـه همـراه مهـر شـرکت میباشـد . اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصر اقتصاد 
جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. سـازمان ثبت اسـنادواماک کشـور اداره ثبت 

شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران )1096702(

ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  پاسـارگاد  پـرداز  طنیـن  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
448598 و شناسـه ملـی 14003847613 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده مـورخ 1399/07/10 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : مـاده 31 اساسـنامه 
یـا  بـه شـرح زیـر تغییـر یافـت: »شـرکت بـه وسـیله هیئـت مدیـره ای مرکـب از 3 
5 نفـر عضـو کـه بـه وسـیله مجمـع عمومـی عـادی از بیـن صاحبـان سـهام انتخـاب 
مـی شـوند اداره خواهـد شـد. مدیـران کاً یـا بعضـاً قابـل عـزل مـی باشـند. سـازمان 
تهـران  غیرتجـاری  و موسسـات  هـا  ثبـت شـرکت  اداره  اسـنادواماک کشـور  ثبـت 

)1096703(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـن آوری تجـارت هوشـمند الویـن شـرکت سـهامی خـاص 
بـه شـماره ثبـت 541123 و شناسـه ملـی 14008327297 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
ذیـل  تصمیمـات   1399/05/04 مـورخ  العـاده  فـوق  بطـور  عـادی  عمومـی  مجمـع 
اتخـاذ شـد : تـراز نامـه وحسـاب سـود وزیـان منتهـی بـه سـال مالـی 1398 بتصویـب 
رسـید . موسسـه حسابرسـی صالـح اندیشـان بـه شـماره ثبـت 13873 و شناسـه 
ملـی 10100523660 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و آقـای سـید ابراهیـم دراجـی بـه کـد 
ملـی 0011207086 بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب 
شـدند روزنامـه کثیـر االنتشـارعصر اقتصـاد جهـت درج آگهـی شـرکت انتخاب گردید 
سـازمان ثبـت اسـنادواماک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری 

)1096704( تهـران 

ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  پاسـارگاد  پـرداز  طنیـن  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
448598 و شناسـه ملـی 14003847613 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
عـادی سـالیانه مـورخ 1399/04/30 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب 
موسسـه  رسـید.  تصویـب  بـه   1398/12/29 بـه  منتهـی  مالـی  سـال  زیـان  و  سـود 
 10100523660 ملـی  بـه شناسـه  رسـمی  اندیشـان حسـابداران  حسابرسـی صالـح 
بـه   0452741416 ملـی  کـد  بـا  ارجمنـد  فهیمـه  خانـم  و  اصلـی  بـازرس  عنـوان  بـه 
عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند. روزنامـه کثیـر 
گردیـد. سـازمان  انتخـاب  آگهـی هـای شـرکت  اقتصـاد جهـت درج  االنتشـار عصـر 
تهـران  غیرتجـاری  و موسسـات  هـا  ثبـت شـرکت  اداره  اسـنادواماک کشـور  ثبـت 

)1096706(

آگهی تغییرات شـرکت فن آوری تجارت هوشـمند الوین شـرکت سـهامی 
بـه   14008327297 ملـی  شناسـه  و   541123 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1399/05/05 تصمیمـات ذیـل 
اتخاذ شـد : کلیه سـرمایه تعهدی شـرکت توسـط صاحبان سـهام پرداخت 
گردیده اسـت. سـازمان ثبت اسـنادواماک کشـور اداره ثبت شـرکت ها و 

موسسـات غیرتجـاری تهـران )1096707(

ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  پاسـارگاد  پـرداز  طنیـن  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره  بـه  448598 و شناسـه ملـی 14003847613 
 1399/10/07 مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع  اجـازه  بـا  و   1399/10/14 مـورخ 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : سـرمایه شـرکت از مبلـغ 500000000 ریـال بـه مبلـغ 
93000000000 ریال منقسم به93000000 سهم 1000 ریالی که تعداد 19529675 
سـهم بـا نـام ممتـاز و تعـداد73470325 سـهم بانـام عـادی از طریـق مطالبـات حـال 
اصـاح وذیـل  فـوق  بـه شـرح  مـاده مربوطـه در اساسـنامه  و  یافتـه  افزایـش  شـده 
ثبـت از لحـاظ افزایـش سـرمایه در تاریـخ فـوق الذکرتکمیـل امضـاء گردیـده اسـت . 
سـازمان ثبـت اسـنادواماک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری 

)1096709( تهـران 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای علـی اکبـر نجفـی  دارای شناسـنامه شـماره 678 بـه شـرح دادخواسـت بـه کاسـه 111-724-99 از ایـن حـوزه 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان محمـد نجفـی فرزنـد درویـش علـی متولـد 
1305/11/3  بـه شناسـنامه شـماره 237 در تاریـخ 96/5/5 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن 

الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 
1- علی اکبر نجفی به ش.ش 678 پسر متوفی 

2- مسلم نجفی به ش.ش 535 پسر متوفی 
3- اقدس نجفی به ش.ش 446 دختر متوفی 

4- اصغر نجفی به ش.ش 720 پسر متوفی 
5- امیرآقا نجفی به ش.ش 477 پسر متوفی والغیر

اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و 
یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

رونوشت آگهی حصروراثت
حـوزه  ایـن  از   99-330-111 کاسـه  بـه  دادخواسـت  شـرح  بـه   1091 شـماره  شناسـنامه  دارای  کرمـی  محمـود  آقـای 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان حاجیـه خانـم عبـدی فرزنـد یدالـه متولـد 
1310/7/8  بـه شناسـنامه شـماره 20 در تاریـخ 94/6/14 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن 

الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 
1- محمود کرمی ف علی جال به ش.ش 1091 پسرمتوفی 

2- ابوالقاسم کرمی ف علی جال به ش.ش 1092 پسر متوفی 
3- علی جال کرمی ف محمد به ش.ش 151 پسر متوفی 

4- احمد علی کرمی ف علی جال به ش.ش 946 پسر متوفی والغیر 
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و 
یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
سـنندج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضیـان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسـیله 
مشـخصات امـاک در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع عمـوم در روزنامـه 
کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی مـی گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خـود رابـه 
ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم نمـوده و گواهی اخذ وتحویل 
اداره ثبـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و 

گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت نماینـد.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
بـه  طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر 

دادگاه نیسـت.
شـماره  ولـی  فرزنـد  ضـروری  بهـزاد  نـام  بـه  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ 
پـاک576  تحـت   3732031942 ملـی   شـماره  سـنندج  صـادره   1080 شناسـنامه 
فرعـی از 2744 اصلـی بخـش 3 بـه مسـاحت  1415  متـر مربـع خریـداری شـده از 
نسـخ علـی محمـد عبداللهـی مالـک زارع صاحـب بـه آدرس سـنندج روسـتای بـرازان

رئیس ثبت منطقه یک سنندج- بهنام قباد م الف 160361
نوبت اول:99/12/2      نوبت دوم:   99/12/17

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای سـید مسـعود پیمبرنیـا بـا تقدیـم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده مدعـی 
بـا  اسـت کـه سـند مالکیـت پـاک 208فرعـی از 2942- اصلـی بخـش 2کرمانشـاه 

ذیـل: مشـخصات 
مشخصات ملک: به شماره 208فرعی از 2942 اصلی 

مشـخصات مالکیـت: مالکیـت سـید مسـعود / پیمبرنیـا بـا جـز سـهم 6از کل سـهم 
بـه  اصلـی  مالکیـت  ، موضـوع سـند  اعیـان  و  مالـک ششـدانگ عرصـه  عنـوان  6بـه 
شـماره چاپـی 929966 سـری ج سـال 98 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی الکترونیـک 

اسـت. گردیـده  ثبـت   139920316001004770
بـر اثـر سـهل انـگاری مفقـود گردیـده  لـذا مراتـب طبـق مـاده 120آییـن نامـه قانـون 
ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افـرادی مدعـی انجـام معاملـه 
یـا وجـود سـند مالکیـت در نـزد آنـان باشـد از تاریـخ انتشـار این آگهی بـه مدت 10روز 
مراتب را به این اداره اعام دارند در غیر اینصورت نسـبت به صدور سـند مالکیت 
طبـق مقـررات اقـدام و سـند مالکیـت اولیـه از درجـه اعتبـار سـاقط و ابطـال خواهـد 

محمد عباسی شـد. 2648 م الـف/12
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

 

آگهی مفقودی اصل قرارداد سرقفلی مغازه

اصـل قـرارداد شـش دانـگ سـرقفلی مغـازه شـماره 351 جـزء از پـاک ثبتـی بشـماره 
188 واقـع در بخـش 3 از مسـتحدثات بـازار شوراسـنتر بـه شـماره 100/341736 
درجـه  از  و  اسـت  گردیـده  مفقـود  بریـس  قاسـمی  کیـوان  بنـام   95/9/1 مورخـه 

اعتبـار سـاقط مـی باشـد./ 

انتشار نوبت اول : 99/11/27 نوبت دوم : 99/12/2

توزیع 1000 بسته معیشتی 
به  مناسبت گرامیداشت 

سالروز قیام مردم تبریز
بــه مناســب ســالروز قیــام تاریخــی مــردم تبریز ، 
هزار بســته معیشــتی توســط ســتاد مدافعان ســامت 
منطقه اندیشه، آخمقیه و رواسان، تهیه و توزیع شد.
مســئول ســتاد مدافعان ســامت منطقه اندیشه، 
آخمقیــه و رواســان در گفــت و گــوی کوتــاه بــا روح هللا 
ایــن   : گفــت  تبریــز،  در  مــا  خبرنــگار  زاده  عبدالعلــی 
بســته های معیشــتی توســط ســتاد مدافعــان ســامت 
منطقه، پایگاه مقاومت مســجد امیرالمومنین آخمقیه، 
خیریــن و مــردم، تهیــه و بــه خانوده هــای کــم بضاعــت 

اهداء می شود.
رضــا زبانــدار گفــت : برای این مراســم از اســتاندار 
محتــرم دعــوت کــرده بودیــم کــه شــخصا حضور داشــته 
باشــند تا از نزدیک ظرفیت ها و پتانســیل این منطقه را 
اعــام کنیــم و برای رفــع موانع موجود ، نکاتی را منتقل 

کنیم که متأسفانه به دالیلی این امکان حاصل نشد.
فرمانــده پایــگاه مســجد امیرالمومنیــن گفت : هم 
در تهیــه و توزیــع ایــن مرحله و هــم در تمام مراحلی که 
در این مســجد انجام شــده اســت ، شــاهد یک همدلی 
و اراده مثــال زدنــی بیــن جوانــان بســیجی بودیم که ای 

کاش مسئولین این روحیه و نشاط را می دیدند.
زبانــدار بــا اشــاره به اینکه هر جــا کار را به جوانان 
و نیروهامتخصصِ متهعد، ارزشی و جهادی سپرده ایم، 
نتیجه آن به مراتب بیشتر نمود پیدا کرده است گفت: 
وقتــی جوانــی بــدون چشــم داشــت مالی، در طــول ایام 
بحــران کرونــا، شــبانه روز تــاش کرده اســت و بــا تمام 
سختی ها، هنوز خسته نشده است، این نشان دهنده 

یک وجدان و تعهد به همنوع است.
حــاج رضــا زباندار در ادامه گفت: انگیزه و همکاری خوبی 
کــه بیــن مــردم و خیرین منطقه بود مــا را امیدوار کرد که 
در آینده بتوانیم پس از شکست کامل ویروس منحوس 
کرونــا، بــه ســمت فعالیتهــای کارآفرینــی، اشــتغال زایی و 

توانمند سازی خانواده های کم بضاعت برویم.

۴.۵ تن دارو و اقالم 
بهداشتی فاسد از چرخه 

مصرف در آبادان خارج شد
سرپرســت معاونــت غــذا و دارو دانشــکده علــوم 
مکشــوفه  اقــام  ۴.۵تــن  کــه  گفــت  آبــادان  پزشــکی 
قاچــاق و تاریــخ مصــرف گذشــته و غیرقابــل مصرف در 

شهرستان آبادان از چرخه مصرف خارج شد. 
بــه گــزارش ایرنــا از روابط عمومی دانشــکده علوم 
کــرد:  آبادان، زینــب جوانمــردی جمعه اظهــار  پزشــکی 
بیــش از ۵۰۰ قلــم اقــام معدوم شــده در قالــب مــواد 
خوراکی و آشــامیدنی، محصوالت آرایشــی و بهداشتی، 
فرآورده هــای طبیعــی و ســنتی و انــواع داروی قاچــاق، 
اقام غیرمنطبق با اســتانداردهای آزمایشــگاهی، تاریخ 
گذشــته و غیرقابل مصرف انســانی اســت که  از ابتدای 
ســالجاری تاکنــون در شهرســتان آبــادان کشــف و ضبط 

شده  است.
سرپرســت معاونــت غــذا و دارو دانشــکده علــوم 
پزشــکی آبــادان بیــان کــرد: اقــام مذکــور بعد از ســپری 
تاییــد  و  حضــور  بــا  قضایــی  و  قانونــی  کردن مراحــل 
کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی 

آبادان معدوم شدند.
وی اضافه کرد: ارزش ریالی این اقام بالغ بر پنج  

میلیارد ریال برآورد شده است.

اخبـــــــــــــــــار

بــا  کــه  گفــت  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
اقدامــی هماهنــگ و یکپارچــه کار بازســازی 
شهر سی سخت و روستاهای آسیب دیده به 
ســرعت انجام  می شــود تا مردم شهر دوباره 

در خانه های ایمن زندگی کنند. 
اســامی  محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
روز جمعــه در جمــع مــردم شــهر زلزلــه زده 
سی ســخت گفت: حامــل ســام ویــژه رئیــس 
جمهــور بــرای مــردم عزیز سی ســخت هســتم 
و امیدواریــم بــا برنامــه همه جانبــه دولت کار 

بازسازی به سرعت شروع شود.
وی ادامــه داد: پــس از ارزیابی خســارت 
وارده به تک تک خانه ها، مغازه و زیرساختها 
برای همه تشکیل پرونده خواهد شد و دولت 
بــرای تخصیــص بودجــه ، کمــک باعــوض و 
تســهیات ارزان قیمت برای بازســازی منطقه 

برنامه ریزی می کند.
وزیر راه که پیش از صحبت با مردم درد 
دل های آنها را شــنیده بود با شــاره به بخشی 
ســخت  ســی  شــهر  ســاکنان  دغدغه هــای  از 
گفت: در برنامه ریزی ها وامهای قبل از زلزله 
نیــز مــد نظــر قــرار مــی گیــرد و بــرای پرداخت 
قبوض  آب و برق نیز از دولت معافیت هایی 

برای مردم خواهیم گرفت.
اســامی با اشــاره به جاده ســی ســخت 
کــه هفتــه پیش به دلیل ممانعت کمیســیون 
محیط زیست مجلس کار ساخت آن متوقف 
شــده بــود گفــت: دولــت مکلــف اســت ایــن 
جــاده را بســازد و همیــن حــاال از مدیر کل راه 
خواســته ام کــه بافاصلــه برای تکمیــل جاده 

اقدام کند.
وی یادآوری کرد: همه مســئوالن وظیفه 
دارند شرایطی مهیا کنند که خسارات دقیق و 
بدون تبعیض ارزیابی شــود و مصالح ساخت 
تــا پای کار بیایدتا مردم جز دردســر خانه های 

آسیب دیده مشکل دیگری نداشته باشند.
اسامی از مردم خواست که در بازسازی 
و ساخت دوباره خانه ها سخت گیری کنند تا 

در آینده دچار ضرر و زیان دوباره نشوند.
وزیر راه و شهرســازی با همراهی رئیس 
ســازمان مدیریت بحران کشــور  برای بررسی 
وضعیــت شــهر زلزلــه زده ســی ســخت صبــح 

جمعه وارد این شهر شدند.
زمین لرزه ای به بزرگی۵.۶ دهم ریشتر ، 

ســاعت ۲۲ و ۵ دقیقه و ۳۴ ثانیه ؛۲۹ بهمن 
ماه شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا را در 

استان کهگیلویه و بویراحمد لرزاند.
مرکــز لــرزه نگاری کشــور اعــام کرد این 
زمیــن لــرزه در عمق ۸ کیلومتــری زمین اتفاق 

افتاده است.
زلزله در فاصله ۱۰ کیلومتری سی سخت 
در کهگیلویــه و بویراحمــد ، ۱۹کیلومتری کمه 
در اســتان اصفهــان و ۲۴ کیلومتــری یاســوج 
مرکــز اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد رخ داده 

است.
ایــن زمیــن لــرزه در شــهرهای یاســوج، 

گچساران و دهدشت هم احساس شد.
زمیــن  نیــز   ۹۷ ســال  اردیبهشــت   ۱۲

لــرزه ای بــه بزرگــی ۵.۶ ریشــتر در شــهرهای 
یاســوج و دنــا اتفــاق افتــاد و خســاراتی به هر 

دو شهرستان وارد شد.
ســی ســخت بــا ۷ هــزار نفــر جمعیــت 
قــرار دارد.  یاســوج  در ۳۵ کیلومتــری غــرب 
روســتای   ۷۸ اولیــه  گزارشــهای   اســاس  بــر 
شهرســتان دنــا در زلزله خســارت جــدی دیده 
انــد و برخــی منــازل مســکونی صــد در صــد 

تخریب و غیر قابل سکونت شده اند.
زمیــن لــرزه ســی ســخت خســارت جانی 
نداشــته اســت امــا ۶۱ نفــر مصــدوم شــده اند 
و آنچنــان که اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمد 
گفتــه اســت خســارات زلزلــه روز ۲۹ بهمــن 

بیش از حد تصور است.

شــهردار مشــهد گفــت کــه طــرح جدیــد 
نوســازی بافــت پیرامــون حــرم رضــوی که در 
کمیسیون ماده ۵ استان مصوب شد با طرح 
اولیه فاصله جدی دارد، خیلی پخته تر شده 

و طرح قابل دفاعی است. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد رضــا کایی در 
حاشــیه مراســم بهره بــرداری از تصفیــه خانــه 
در  مشــهد   در  بــازه  چهــل  محلــی  فاضــاب 
خصــوص طــرح جدیــد بافــت پیرامونــی حــرم 
مطهــر رضوی افزود: طرح بافت پیرامون حرم 
مطهر با آنچه در ابتدا ارائه شــده بود تفاوت 
جــدی داشــت و دغدغه هــای موجــود تــا حــد 

ممکن رفع شده  است.
وی اضافــه کــرد: به عنوان نمونه بخشــی 
از دغدغه هــا مربــوط به حمــل و نقل و ترافیک 
بود که در این خصوص مقرر شــد نظر شــورای 
همتا در استان لحاظ شود همچنین بخشی از 
دغدغه های شــورای شــهر، شــهرداری و آستان 
قدس رضوی مربوط به کاهش حد پایین متراژ 
برای ســاخت و ســاز بود که این موضوع نیز به 

صورت کامل رفع و اصاح شد.
موضــوع  گفــت:  مشــهد  شــهردار 
پروژه هــای ســرمایه گذاری از دیگــر مــوارد بود 
می خواســتند  مدیــران  و  ســرمایه گذاران  کــه 
مشــکات مربــوط بــه ایــن پروژه ها در مشــهد 
محــل  در  و  قضــا  دســتگاه  محوریــت  بــا  و 
پــروژه تعییــن تکیــف شــود کــه ایــن مهــم نیز 
در مصوبــه لحــاظ شــد و مصــوب شــد به ۱۴۳ 
پروژه سرمایه گذاری با محوریت دستگاه قضا 

رســیدگی شــود و اختیــار بررســی موضــوع به 
کمیسیون ماده پنج استان داده شد.

کایــی افزود: دغدغه های شــورای شــهر 
مشــهد در خصــوص ایــن طــرح، دغدعه هــای 
حداکثــری اســت و از ابــزار خود بــرای پیگیری 
عنــوان  من بــه  امــا  می کننــد  اســتفاده  آن 
عضــو کمیســیون ماده پنج و شــهردار مشــهد 
معتقدم طــرح اخیــر کــه بــه تصویــب رســید 
همــه دغدغه هــا را درنظــر گرفتــه اســت و من 
ترجیــح می دهم تصمیم منطقی به نفع مردم 

و هویت شهر مشهد بگیرم.
وی اضافــه کــرد: اســتاندار نیز در جریان 
ایــن طــرح ۲ اقــدام بســیار مهــم را  عملیاتــی 
کــرد کــه یکــی از آنها انتقال طــرح از تهران به 
مشــهد برای بررســی و تصویب بود که تا قبل 
از آن همــه معتــرض بودیم که چرا در مشــهد 
در خصــوص ایــن طــرح تصمیــم گیــری نمــی 
شود اما این شیوه نامه تغییر کرد و طرح در 
کمیســیون ماده پنج استان بررسی و مصوب 

شد که دستاورد بزرگی است.
شهردار مشهد گفت: همچنین در جریان 
بررسی و تصویب این طرح تمام ذی نفعان در 
جلسات متعدد دور هم گرد آمدند و جلسات 

متعددی برای اقناع ذینفعان برگزار شد.
کایــی تاکیــد کــرد: از این طــرح حمایت 
می کنم و امیدوارم با اباغ و اجرای آن ســر و 

سامانی به وضعیت موجود داده شود.
طرح بهســازی و نوســازی بافت پیرامون 
حــرم مطهــر حضــرت امــام رضــا )ع( در خرداد 

ماه سال ۱۳۷۴ در کمیسیون ماده پنج قانون 
شــهرداری به تصویب رســید و در سال ۱۳۷۷ 
مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و فروردیــن ســال 
۷۸ الگــوی طــرح بــه تصویب کمیســیون ماده 
پنــج رســید امــا ایــن طــرح تاکنــون چندین بار 

دستخوش تغییر شده است.
مطهــر  حــرم  بهســازی  و  نوســازی  طــرح 
رضوی مصوب سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه ۱۹ تیر 
ماه سال ۹۶ شورای عالی معماری و شهرسازی 
لغــو و اجــرای آن متوقــف شــد و هــدف از ایــن 
تصمیــم جلوگیری از تداوم اقدامات مخالف با 
حفاظت از حیثیت مکان و ارزش های ملموس 
و ناملمــوس بافت تاریخــی - فرهنگی پیرامون 

حرم مطهر رضوی عنوان شد.
بــا ایــن حــال آبان ماه پارســال اســتاندار 
وقــت خراســان رضــوی اعــام کــرد که نقشــه 
مطهــر  حــرم  پیرامــون  بافــت  بازســازی  راه 
رضــوی مــورد توافــق وزارت راه و شهرســازی و 

شهرداری مشهد قرار گرفته  است.
و  شهرســازی  و  راه  وزارت  بــود  قــرار 
تــا  بــه صــورت مشــترک  شــهرداری مشــهد 
پایان سال ۹۸ طرح تفصیلی جدید را با در 
نظر گرفتن مبانی شهرســازی و دغدغه های 
موجــود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
تهیــه و آن را در شــورای عالــی شهرســازی 
و معمــاری بــه تصویب برســانند اما شــورای 
عالی شهرسازی خود به صورت مستقیم به 

این موضوع ورود کرد.
ایــن اقــدام، اعتــراض شــهردار و اعضــای 

شــورای اسامی شهر مشــهد را در پی داشت 
بــه طــوری کــه همچنان پس از گذشــت بیش 
طــرح،  نخســتین  تصویــب  از  ســال   ۲۰ از 
هنــوز طرحــی نهایی بــرای نوســازی این بافت 
وجــود نداشــت امــا اواخر هفته گذشــته طرح 
تفصیلــی ایــن بافــت در کمیســیون مــاده پنج 

استان خراسان رضوی مصوب شد.
کمیســیون مــاده پنــج بــر اســاس مــاده 
پنج قانون تاســیس شــورای عالی شهرســازی 
و معمــاری ایــران تشــکیل شــده که بررســی و 
تصویب طرح های تفصیلی شــهری و تغییرات 
آنهــا در هــر اســتان بــه عهــده این کمیســیون 
است و تغییرات نقشه های تفصیلی در حوزه 

وظایفش است.
اســتاندار یا معــاون عمرانی او، شــهردار، 
نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت 
جهــاد کشــاورزی، نماینــده میــراث فرهنگــی، 
نماینــده  شــهر،  اســامی  شــورای  نماینــده 
ســازمان نظام مهندسی متخصص در معماری 
را در  ایــن کمیســیون  اعضــای  یــا شهرســازی 

استان ها تشکیل می دهند.

۴ گواهینامه مدیریتی 
ISO در شرکت گاز استان 

اصفهان تمدید شد
در اختتامیه ممیزی سیستم های مدیریتی شرکت 
گاز اســتان اصفهــان کــه بــه مــدت ســه روز از 2۵  تــا 
28بهمــن مــاه برگــزار شــد، ســه گواهینامــه مدیریتــی 

)ISO( تمدید و یک گواهینامه نیز تجدید صدور شد.

 مدیرعامــل ایــن شــرکت گفــت: ایــن شــرکت در 
راســتای بهینــه ســازی اقدامــات و وظایــف خــود و نیــز 
اجــرای فرآینــد بهبــود مســتمر در تمامــی امــور، در حال 
پیــاده ســازی اســتاندارد و سیســتم های مدیریتــی نوین 

جهانی )ISO( است.
صدورگواهینامــه  تجدیــد  علــوی،  مصطفــی  ســید 
بــه عنــوان  انــرژی( را  مدیریــت ISO ۵۰۰۰۱ )مدیریــت 
شــده  ســازی  جــاری  مدیریتــی  اســتاندارد  جدیدتریــن 
در ایــن شــرکت عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن ممیــزی 
۹۰۰۱:۲۰۱۵)مدیریــت   ISO مدیریتــی  گواهینامه هــای 
بــه  رســیدگی  )مدیریــت   ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ کیفیــت(، 
)مدیریــت   ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ ذینفعــان(،  شــکایات 
 ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ ســنجش رضایــت ذینفعان ( تمدیــد و

)مدیریت انررژی( تجدید صدور شد.
علــوی، تصریــح کــرد: همــکاران مــا در شــرکت گاز 
اســتان اســتان اصفهان، به صورت مستمر در حال اجرا 
و جــاری ســازی اســتانداردهای مدیریتی اســتقرار یافته 
هســتند و بــا به روزرســانی و بازنگــری دســتورالعمل ها 
و روش هــای اجرایــی، خــط مشــی ســازمان، رفــع عــدم 
انطباق هــای ســنوات قبلــی، برگــزاری جلســات بازنگری 
مدیریــت و فرهنــگ ســازی رعایــت این اســتانداردها در 
بطن شرکت برای کسب رضایتمندی حداکثری ذینفعان 
و پیشــبرد اهــداف متعالــی شــرکت بر اســاس اهداف و 

خط مشی شرکت ملّی گاز تاش می کند.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، افــزود: 
هــدف این شــرکت بــرای دریافــت گواهینامه هــای ایزو، 
شــناخت نقــاط قــوت و قابــل بهبــود در راســتای ارائــه 

خدمات با کیفیت و بهینه به مشترکین است.
علــوی، اظهــار کــرد: شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
یــک شــرکت رو بــه رشــد، توســعه یافته و باثبات اســت 
و بــا اســتقرار سیســتم مدیریــت یکپارچــه مــی تواند در 
جهــت رشــد و شــکوفایی ســازمانی حرکت کــرده و راه را 
برای بهره وری و اثربخشــی هموار می کند. وی، افزود: 
استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه به مستندسازی 
فرآیندهــا در ســازمان کمــک شــایانی نمــوده و باعــث 

می گردد مدیریت دانش نیز جاری سازی گردد.

 ۲0 تن شکر از محتکران
در خوی کشف شد

فرمانده انتظامی خوی گفت که با تاش ماموران 
انتظامــی ایــن شهرســتان 2۰ تن شــکر احتکار شــده از 

افرد سودجو کشف و ضبط شد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ ســید جــال موســوی 
افــزود: در پــی کســب اطاعــات و اخبــار مردمــی مبنــی 
ابــر احتــکار شــکر، با تــاش ماموران انتظامی مشــخص 
شــد که فــردی بــدون مجــوز و ثبت در ســامانه انبارهای 
صنعــت، معــدن و تجــارت، اقــدام بــه احتــکار شــکر در 

منزلش کرده است.
وی اظهارکرد: این میزان شــکر کشــف شــده دارای 

ارزش بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خــوی بیان کــرد: در 
این زمینه، یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل 

مقام قضایی شهرستان شد.
وی افــزود: از ابتــدای امســال بــا تــاش مامــوران 
انتظامی ۹۷ تن شکر احتکار شده توسط افراد سودجو 
در شهرســتان خــوی کشــف و ضبــط شــده اســت. بــه 
گزارش ایرنا به نقل از فرمانده انتظامی آذربایجان غربی 
مقابلــه بــا ســرقت، مقابلــه بــا کاالی قاچــاق، مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر، مبــارزه بــا ناهنجاری هــا و بــد اخاقی های 
اجتماعــی و کاهــش تصادف هــا از اولویت های پنج گانه 

انتظامی این استان در سال جاری است.

وزیر راه: بازسازی شهر زلزله زده سی سخت اخبـــــــــــــــــار
به                        سرعت آغاز می شود

شهردار مشهد: طرح جدید بافت پیرامون حرم رضوی قابل 
دفاع است
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