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و  هـا  برنامـه  هماهنگـی  جلسـه  در  بیاتیـان  مهنـدس 
از  پایانـی سـال و اسـتقبال  ایـام  اقدامـات شـهرداری در 
بهـار 1400 گفـت: امسـال شـهرداری اراک برنامـه ویـژه ای 
برای بهار 1400 در نظر دارد، که قطعا با تالش حداکثری 
تـا  اسـت  همـراه  شـهرداری  پرسـنل  و  مدیـران  سـوی  از 
فضـای شـهری، بـه یـک فضـای مطلـوب و جـذاب تبدیـل 
شـود و بـه ایـن طریـق آرامـش روحـی و روانـی شـهروندان 

در شـهر تامیـن شـود.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکه موضوع آسـفالت معابر به 
صـورت جـدی پیگیـری می شـود، افـزود: طبق برنامه مقرر 
گردیـده ،تـا اکیـپ های آسـفالت مناطق با اولویت مناطق 
بـودن  مسـاعد  صـورت  در  و  باشـند  فعـال  ای  حاشـیه 
شـرایط جـوی، و بـدون هیـچ گونـه تعطیلـی در رونـد کار، 
حتـی در طـول شـب نیـز عملیـات آسـفالت خیابـان هـای 
اصلـی را انجـام دهنـد تـا بـه ایـن طریـق نهضـت مغفـول 
مانـده آسـفالت در شـهر ، بـه صـورت جـدی تـر عملیاتـی 

شود.
مهنـدس بیاتیـان همچنیـن از آغـاز عملیـات رنـگ آمیـزی 

جداول سطح شهر از دهم اسفند ماه خبر داد  و گفت: 
اولویـت  بـا  شـهر،  سـطح  جـداول  آمیـزی  رنـگ  عملیـات 
کمربنـدی هـا و معابـر پـر تـردد، از جملـه اقدامـات مهـم 

شـهرداری بـرای اسـتقبال از بهـار 1400 مـی باشـد.
سرپرسـت شـهرداری اراک بـا اشـاره بـه اینکـه  عملیـات 
ترافیکـی،  تابلوهـای  آمیـزی  رنـگ  معابـر،  کشـی  خـط 
رسـیدگی بـه وضعیـت چـراغ هـای راهنمایـی و رانندگـی از 
دیگـر اقدامـات دارای اولویـت شـهرداری، در ایـام پایانـی 
سـال مـی باشـد، خاطـر نشـان کـرد:در بحـث المـان هـای 
نـوروزی، پیـاده راه امیرکبیـر بایـد بـه صـورت ویـژه دیـده 
شـود تـا شـهروندان از ایـن فضـا حداکثـر لـذت را داشـته 
باشـند، همچنیـن  میـدان سـرداران، شـهدا، پـارک ملت و 
نقـاط حاشـیه ای شـهر نیـز بـا المـان هـای زیبـا، بـرای بهـار 

1400 فضاسـازی شـوند.
مجموعـه  در  کـه  نکتـه  ایـن  بـر  تاکیـد  بـا  پایـان  در  وی 
مدیریـت شـهری هیـچ هدفـی جـز ارائـه خدمـات و کسـب 
رضایـت شـهروندان و ایجـاد فضـای آرامـش، آسـایش و 
نشـاط بـرای مـردم وجـود نـدارد، گفـت: نورپـردازی معابـر 

کاشـت  شـهر،  سـطح  آبنماهـای  نمـودن  فعـال  شـهری، 
در  پیشـنهادات  نظـام  اجـرای  و  بهـاری  هـای  گل  انـواع 
شـهر بـا اولویـت خیابـان حصـار جهـت تبدیـل بـه پیـاده 
راه و جویـا شـدن نظـرات شـهروندان ، از دیگـر اقدامـات 
در دسـتور کار شـهرداری مـی باشـد کـه بـا توانـی مضاعـف 

اجرایـی خواهنـد شـد.

مهندس بیاتیان سرپرست شهرداری اراک تاکید کرد:

نهضت مغفول مانده آسفالت در شهر، با جدیت هرچه تمام عملیاتی می شود

مدرك مورد نیازمبلغ ضمانتمبلغ برآورد) ریال(مدت اجراءمحل اجراشرح پروژه

اجرای پروژه توسعه خوشه كسب وكار فرآوری 
سنگ تزئینی ساختمان استان كرمانشاه 

شهرستانهای استان 
كرمانشاه

ارائه گواهینامهCDAمعتبروسایر موارد 363/500/000/000175/000/000ماه)3سال(
مندرج در دعوتنامه

شركت شهركهای صنعتی استان كرمانشاه

فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای )اجرای پروژه توسعه خوشه 
کسب وکار فرآوری سنگ تزئینی ساختمان استان کرمانشاه(

ت  دوم(
) نوب

مناقصه  تجدید   دارد  نظر  در  كرمانشاه  صنعتی  شهركهای  شركت 
)اجرای پروژه توسعه خوشه كسب وكار فرآوری سنگ تزئینی ساختمان 
استان كرمانشاه( به شماره )2099001115000088( را از طریق سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاكت ها 
آدرس به  دولت)ستاد(  الكترونیكی  تداركات  سامانه  درگاه  طریق   از 

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در   www.setadiran.ir  

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 
گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/03 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز شنبه 

تاریخ 99/12/03 تا 99/12/09 ساعت 14:30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روزسه شنبه تاریخ 99/12/19
تاریخ  روزچهارشنبه  صبح   08:00 ساعت   : ها  پاكت  بازگشایی  زمان 

99/12/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف
آدرس: سه راه 22 بهمن ابتدای بلوار نوبهار شركت شهركهای صنعتی 

كرمانشاه و تلفن : 08338246100)داخلی204(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مركز تماس 41934 -021دفتر ثبت نام: 
02188969737و02185193768

شركت شهرك های صنعتی كرمانشاه

درتاریـخ  ایرانیـان  نویـن  پخـت  آرکا  محـدود  مسـئولیت  بـا  شـرکت  تاسـیس 
1399/12/03 بـه شـماره ثبـت 573564 بـه شناسـه ملـی 14009834448 ثبـت 
و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم 
آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :اشـتغال بـه امـور صنعتـی و تولیـدی و تجـاری و 
انجـام هـر نـوع معامـالت و خریـد و فـروش در زمینـه انـواع نگهدارنده مـواد غذایی، 
پایدارکننـده، بیکینـگ پـور، انـواع پایـدار کننـده مـواد غذایـی، انـواع بهبـود دهنـده 
مـورد مصـرف در صنایـع نـان، شـیرینی و ماکارونـی، انـواع پـودر کیـک نیمـه آمـاده، 
انـواع پـودر کیـک، انـواع خامـه شـیرین شـده قنـادی و سـایر مـواردی کـه بـرای ایـن 
منظـور الزم باشـد و همچنیـن واردات کاال بـه کشـور و صـادرات هرنـوع کاال بـه 
خـارج از کشـور، و همچنیـن انجـام کلیـه امـور در زمینـه ی خریـد و فروش و واردات 
و صـادرات کلیـه ی اقـالم مجـاز بازرگانـی، اخـذ نمایندگـی داخلـی و خارجـی، اخـذ 
وام تسـهیالت و اعتبـارات از کلیـه بانکهـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری دولتـی و 
خصوصـی داخلـی و خارجـی بـرای شـرکت، شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات و 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه 
ی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داخلـی و خارجـی، مشـاوره و طراحـی آزمایشـگاهی 
انـواع محصـوالت غذایـی )در صـورت  و تحقیقاتـی مشـاوره و طراحـی و سـاخت 
ضـرورت قانونـی انجـام موضوعـات فعالیـت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم( درصـورت 
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت 
بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی 
، شـهر تهـران، محلـه توحیـد ، خیابـان سـینا ، خیابـان شـهید حمیـد نمایندگـی ، 
پـالک 5 ، طبقـه چهـارم ، واحـد شـمال غربـی کدپسـتی 1457995175 سـرمایه 
شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 5,000,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم 
الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای علـی بهمنـی بـه شـماره ملـی 0073462901 دارنـده 
500000000 ریال سـهم الشـرکه آقای ایمان بهمنی به شـماره ملی 0077762983 
ملـی  شـماره  بـه  مرکباتـی  زهـرا  خانـم  الشـرکه  سـهم  ریـال   4000000000 دارنـده 
2218046245 دارنـده 500000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای 
علـی بهمنـی بـه شـماره ملـی 0073462901 و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه 
مـدت نامحـدود آقـای ایمـان بهمنـی بـه شـماره ملـی 0077762983 و بـه سـمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 
نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از 
قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای 
عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت و یـا هـر یـک از اعضـای 
هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیارات مدیـر عامل : طبق 
اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت 
تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت 
نمـی باشـد. سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

غیرتجـاری تهـران )1099342(

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنایع و معادن بصیر شرکت سهامی خاص به 

شـماره ثبت 475808 و شناسـه ملی 14005091908 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع 

عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/06/25 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : 

آقـای منصـور شمشـیری بـه شـماره ملـی 4130605828 بـه نمایندگی از شـرکت گروه 

توسـعه صنعـت سالمت)سـهامی خـاص( بـا شناسـه ملـی 14004159908 بـه سـمت 

رئیـس هیئـت مدیـره. آقـای سـید  سـپهر قـوام الدینـی بـه شـماره ملـی 0057964890 

به نمایندگی از شـرکت گروه توسـعه اقتصادی بصیر)سـهامی خاص( با شناسـه ملی 

14003980270 و شـماره ثبـت 452635 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و 

مدیرعامـل آقـای سـعید یگانـه مرشـت بـا کـد ملـی 2649407591 بـه نمایندگـی از 

شرکت گروه توسعه بازرگانی بصیر)سهامی خاص( با شناسه ملی 14004162429و 

شـماره ثبـت 456296 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره، بـرای مـدت دو سـال انتخـاب 

گردیدنـد. روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهی هـای شـرکت انتخاب 

گردیـد. کلیـه چک هـا، بـروات، سـفته ها و اسـناد و اوراق تعهـدآور و بهـادار بانکـی و 

غیـر بانکـی بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل و در غیـاب مدیرعامـل، بـا 

امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شـرکت معتبر خواهد بود و سـایر نامه های 

اداری و اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت مدیره و یا جانشـین تعیین 

شـده از طـرف مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت مدیـره بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد. 

سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری 

تهـران )1099328(

آگهـی تغییـرات شـرکت آرکا ران مسـیر پارسـان شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره 
ثبت 568148 و شناسـه ملی 14009566877 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره 
ثبتـی  واحـد  در  محـل شـرکت   -  : اتخـاذ شـد  ذیـل  تصمیمـات   1399/10/16 مـورخ 
تهـران بـه آدرس آدرس قانونـی شـرکت بـه اسـتان تهـران - منطقـه 15 ، شهرسـتان 
تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه شـهیدقندی-نیلوفر ، خیابـان ویـدا ، 
خیابـان خرمشـهر ، پـالک 88 ، طبقـه پنجـم ، واحـد جنوبـی کدپسـتی 1553715121 
تغییـر یافـت سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

تهـران )1099337( غیرتجـاری 

آگهی فقدان سند مالکیت

آقـای عبـاس اخـوان بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه 
همـدان مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک 150/915 واقـع در بخـش 
4 همدان ذیل ثبت 22569 صفحه 355 دفتر 130 سـابقه ثبت دارد و نزد کسـی 
در بیـع شـرط هسـت  برابـر سـند رهنـی 136330-83/2/26 دفترخانـه 3 همـدان 
نـزد بانـک کشـاورزی در رهـن اسـت بـه علـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده لـذا بـه 
اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی 
شـود تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه 
و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم 
نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یا درصورت اعتراض 
چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی 

صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. 
موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان – منطقه دو 

تاسـیس شـرکت سـهامی خاص پژواک سـها جم درتاریخ 1399/12/02 به شـماره ثبت 573474 به شناسـه ملی 14009830328 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :تولیـد ، بسـته بنـدی و پخـش مـواد غذایـی درصـورت لـزوم پس از اخـذ مجوزهای الزم از 
مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران - منطقـه 16 ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکزی ، شـهر تهران، محله شـمیران 
نو ، خیابان شـهید شـعبان کامکار ، کوچه شـهید مهدی الیاسی)6شـرقی( ، پالک 89 ، طبقه اول کدپسـتی 1677853953 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از 
مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 1000 سـهم 10000 ریالـی تعـداد 1000 سـهم آن بـی نـام عـادی مبلـغ 3500000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکی شـماره 
99838515 مـورخ 1399/10/04 نـزد بانـک سـامان شـعبه الهیـه بـا کـد 838 پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضا هیئـت مدیره آقای 
علیرضـا فرهـادی جـم بـه شـماره ملـی 0024776858 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال خانم سـحر حاتمی 
به شـماره ملی 0064421031 و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال خانم سـمیرا حاتمی به شـماره ملی 0068427360 و به سـمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سـال آقای داود فرهادی جم به شـماره ملی 3930475421 و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سـال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد 
بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضاء اقـای علیرضا فرهادی جم و خانم 
سـمیرا حاتمـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای توحیـد جعفـرزاده به شـماره ملی 0063209063 به سـمت 
بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای محمـد راوی مدیـر زارع بـه شـماره ملـی 0323299873 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر 
اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد. سـازمان ثبت اسـنادوامالک کشـور 

اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری تهران )1099330)

تاریخ چاپ:  نوبت اول: 99/11/25 نوبت دوم: 99/12/5

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص
ماده 12قانون زمین شهری

هیمن محمدی بهرام-سرپرست معاونت امالک و حقوقی

 م الف 160329

ت دوم(
) نوب

کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات)غ-ی-ر-م-و-ا-ت( اعالم نموده 
است، لذا با توجه عدم دسترسی به مالکین و به استناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع تشخص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ده روز به اطالع 
مالکین و صاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع 

صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاده شده نظریه صادره قطعی است.

پالک ثبتیمساحت)مترمربع(محل وقوعتاریخنوعیتشماره رای

واقع در قسمتی از پالک 53 35/3855کامیاران99/08/27غیر موات1478
اصلی بخش 8 

Yxنقاط

44/385094603/6755851

26/385087251/6755362

85/385088027/6754893

05/385096690/6755554

آدرس ســایت
 روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد
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