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اخبار

در قالب بیانیه مطرح شد

آبگیری کامل سه تاالب خوزستان
سرپرست معاونت محیط زیست دریایی،
تاالبها و سواحل سازمان حفاظت محیط
زیست گفت :بارشهای اخیر باعث پر آب
شدن تاالبهای خوزستان شده است .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی محیط زیست ،احمدرضا
نزاده با بیان این مطلب که بارشهای
الهیجا 
اخیر باعث شده تا تاالبهای استان خوزستان
پر آب شوند ،گفت :خوشبختانه بارش باران در
سال آبی  ۹۷و  ۹۸باعث شده که تاالب شادگان،
بامدژ و میانگران ایذه بهصورت کامل و صددرصد
آبگیری شوند و تاالب هورالعظیم هم بیش از ۹۷
درصد آبگیری شود .مدیرکل محیط زیست استان
خوزستان ادامه داد :در مهرماه سال  ۹۷نزدیک به
 ۲۰میلیارد مترمکعب فضای خالی پشت سدهای
استان خوزستان وجود داشت که به لطف خداوند
و بارشهای اخیر این  ۲۰میلیارد جبران و اکنون
بیش از  ۲۲میلیارد مترمکعب ذخایر آبی در پشت
سدهای خوزستان ذخیرهسازی شده است .وی
تامین حقآبه و مدیریت صحیح منابع آبی را یکی
از برنامههای مهم دانست و گفت :با این منابع
آبی میتوان در حفظ محیط زیست و احیای
تاالبها برنامههای خوبی اجرا کرد.

جهش ناگهانی اوج مصرف برق
پیش از شروع فصل گرما
همزمان با افزایش دما در نیمه جنوبی کشور و
بهویژه در مناطق گرمسیری ،پیک مصرف برق نیز
طی چند روز اخیر روند صعودی به خود گرفته
و از مرز  ۴۲هزار مگاوات فراتر رفت .به گزارش
وزارت نیرو ،روز دوشنبه در ساعت  ۲۱:۳۴دقیقه
اوج مصرف برق کشور به  ۴۲هزار و  ۱۴۴مگاوات
رسیده بود که این رقم در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته  ۴۲۴۳مگاوات افزایش پیدا کرده
است .در این هفته اوج مصرف  ۲۲اردیبهشتماه
نیز به  ۴۱هزار و  ۹۹۹مگاوات رسیده بود که این
رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
 ۴۴۵۰مگاوات افزایش یافته است .افزایش
استفاده از وسایل سرمایشی در طی چند روز اخیر
موجب شده است تا پیک مصرف تمامی روزهای
نیمه دوم اردیبهشتماه نسبت به روزهای مشابه
سال گذشته بیشتر شده باشد و اوج مصرف برق
کشور پیش از شروع فصل گرما جهش ناگهانی
به خود گرفته است .پیک مصرف تابستان سال
گذشته کشور از مرز  ۵۷هزار مگاوات نیز فراتر رفته
بود که پیشبینی میشود این رقم در تابستان سال
جاری به حدود  ۶۰تا  ۶۱هزار مگاوات خواهد رسید.

درخواست باستانشناسان از نمایندگان مجلس
به گزارش مهر ،جامعه باستانشناسی کشور در راستای طرح
وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی ،بیانیهای صادر و از
نمایندگان مجلس رسیدگی به چند مسئله را درخواست کرد .در
این بیانیه آمده است:
پیش از تشکیل سازمان میراث فرهنگی ،باستانشناسی به عنوان
نهادی مستقل با بودجهای مجزا میتوانست به فراخور وضعیت
موجود کشور برنامهریزی شود .پس از تشکیل سازمان میراث فرهنگی
در اواخر دهه  ،۱۳۶۰تشکیالت باستانشناسی نیز به این سازمان
الحاق شد .بنابر سیاستهای آن سالهای کشور ،باستانشناسی به
حاشیه رانده شده و باستانشناسان از تصدی جایگاههای مدیریتی
دور نگه داشته شدند درنتیجه باستانشناسی و باستانشناسان برای
مدتی طوالنی در انزوا به سر بردند .در یک دوره کوتاه مدیریتی در
دهه  ،۸۰زنده یاد مسعود آذرنوش توانست برای حدود پنج سال نهاد
باستانشناسی را در قالب «پژوهشکده باستانشناسی» جانی دوباره
ببخشد .اما متأسفانه علیرغم نتایج بسیار درخشان مدیریتی این
دوره کوتاه ،پس از ایشان تشکیالت باستانشناسی به طور روزافزونی
سیر قهقرایی گرفت تا آنجا که در پایان دهه  ۸۰و آغاز دهه  ۹۰شاهد
تغییرات پیدرپی در مدیریت پژوهشکده باستانشناسی بودیم.
کشور ایران با غنای فرهنگی ،تاریخی و باستانی در صدر کشورهای
صاحب تمدن در جهان قرار دارد ،اما متأسفانه وضعیت تشکیالت
باستانشناسی آن که تنها نهاد متولی رسیدگی کننده به وضعیت
هزاران محوطه تاریخی و باستانی است ،بسیار بغرنج است .با این
مقدمه کوتاه ،جامعه باستانشناسی ایران از نمایندگان مجلس
میخواهد که در بررسی طرح وزارتخانه میراث فرهنگی ،اشتباهات
مدیریتی پیشین را تکرار نکرده و در مشروح چارچوب و خدمات این
وزارتخانه به مسائل و مشکالت موجود تشکیالت باستانشناسی
ایران توجه کنند .تعریف جایگاهی مستقل و موجه در خور شأن و
مقام باستانشناسی ایران در این نهاد و سپردن سکان آن به دست
باستانشناسان ،نه تنها نشان دهنده درایت و فهم باالی نمایندگان
محترم مجلس در این امر است و از تکرار دوباره اشتباهات کالن
ساختاری و مدیریتی موجود جلوگیری میکند ،بلکه متضمن ارتقا
ساختار ،کارکرد ،و دستاوردهای وزارتخانه پیشنهادی و پاسخگوی
دغدغههای فعلی نمایندگان محترم خواهد بود.
تخصیص بودجه به باستانشناسی با نیازها مطابقت ندارد
براین اساس ،جامعه باستانشناسان ایران درخواستهای
متخصصان و کارشناسان این حوزه را جهت توجه و دستور مساعد
و عاجل به شرح زیر صورتبندی میکند :ساختار فعلی پژوهشکده
باستانشناسی که امروزه جزء کوچکی از پیکره پژوهشگاه میراث
فرهنگی و گردشگری است ،جوابگوی ظرفیتها و مطابق با انتظارات
موجود از تشکیالت باستانشناسی و باستانشناسان ایرانی نیست.
پژوهشکده باستانشناسی به لحاظ مالی هیچ استقاللی از خود
نداشته و قادر نیست از پروژههای علمی و ضروری به طور بهینه
و بههنگام پشتیبانی کند .متأسفانه تخصیص بودجه در پژوهشگاه
میراث فرهنگی با توجه به مالحظاتی انجام میشود که الزاما ً با

جامعه باستانشناسی ایران از نمایندگان مجلس میخواهد که در بررسی طرح وزارتخانه میراث فرهنگی به مسائل و مشکالت
موجود تشکیالت باستانشناسی ایران توجه کنند و سازمان باستانشناسی را تشکیل دهند.

جامعه
باستانشناسی
ایران خواهان
تشکیلسازمان
باستانشناسی
در راستای
وزارتخانه شدن
میراثفرهنگی
شدند
مالحظات ،نیازها و فوریتهای باستانشناسی مطابقت ندارد.
یکی از دالیل عمده این مسئله ،بیاثر کردن قدرت تصمیمگیری
مستقالنه مدیران پژوهشکده باستانشناسی و انجام مدیریت کالن
به خصوص در موضوعات مالی و عزل و نصبها توسط مهندسان
و مدیرانی است که سررشته و آشنایی الزم و کافی با ابعاد مختلف
این نهاد تخصصی را ندارند .این در حالی است که طبق آمارهای
موجود در حال حاضر  ۲۲مرکز دانشگاهی دولتی و خصوصی در
رشته باستانشناسی در کشور دانشجو میپذیرند .تا سال ۱۳۷۵
تنها دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی دانشجو میپذیرفت
که ساالنه حدود سی نفر فارغالتحصیل باستانشناسی داشت،
اما این روند از سال  ۱۳۸۰به طور چشمگیری رو به فزونی نهاد و
فارغالتحصیالن باستانشناسی از سی نفر در سال  ۱۳۷۵به حدود
صد نفر در سالهای اوایل دهه  80و حدود دویست تا سیصد نفر
در سالهای پایانی دهه  80رسید.
به طور میانگین میتوان عنوان کرد که حدود شش هزار کارشناس
باستانشناسی از دانشگاههای دولتی بین سالهای  ۱۳۸۰تا سال
 ۱۳۹۶فارغالتحصیل شدهاند .این ارقام برای فارغالتحصیالن
مقطع کارشناسی ارشد در همین زمان حدود دو هزار نفر و برای
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فارغالتحصیالن مقطع دکتری حدود دویست نفر بوده است.
براین اساس ،به نظر میرسد نیروی متخصص و کارشناسی کافی
برای جذب در پستهای مدیریتی این وزارتخانه و نهاد در بین
فارغالتحصیالن این رشته وجود داشته باشد.

تولید علمی باستانشناسان بیشتر از حوزههای دیگر بوده است
از لحاظ مقایسه کیفیت و کمیت دستاوردهای پژوهشکده
باستانشناسی در زمان استقالل مالی و مدیریتی این نهاد با زمان
سلب استقالل و مدیریت غیر باستانشناسان میتوان به عنوان
نمونه به موارد زیر اشاره کرد :در مورد پژوهشهای میدانی صورت
گرفته در پژوهشکده باستانشناسی در سال آخر تصدی زنده یاد
مسعود آذرنوش بر پژوهشکده باستانشناسی ( ۲۵۰،)۱۳۸۴برنامه
باستانشناسی اجرا شده بود .حال آنکه در یک بازه زمانی  ۴ساله
یعنی از سال  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۰جمعا ً  ۴۱۸برنامه اجرا شده است .این
آمار برای سال  ۱۲۹ ،۱۳۹۱برنامه ،برای سال  ۷۰ ،۱۳۹۲برنامه و برای
سال  ۱۲۰ ،۱۳۹۳برنامه بوده است .این ارقام به روشنی نشان میدهد
که زمانی که پژوهشکده باستانشناسی از استقالل نسبی اجرایی و
مالی برخوردار بوده ،از نظر آماری و کیفی بازده خوبی داشته است.
روند نزولی آمار برنامههای به اجرا گذاشته شده توسط پژوهشکده
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موضوع :پروژه مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول شامل  28ایستگاه  CGSو صنعتی و  26ایستگاه ( CNGطراحی،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی،
آموزش و بهره برداری سه ساله)
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روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی

واگذاری امور پوشش پسماندها در محل دفن پسماندهای شهری (کیلک) با خاک و
نخاله ،مشتمل بر تهیه و تامین ماشین آالت و پرسنل مورد نیاز و ...
شماره  2098005677000002مورخ 98/02/23

ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری ســنندج بــا اســتناد به مصوبــه هیات مدیــره در نظــر دارد امــور مربوط
سازمان مدیریت پسماند
بــه پوشــش پســماند بــا خــاک و نخالــه در محــل دفــن پســماندهای شــهری شــهر ســنندج (مشــتمل بــر
عملیــات کــوه بــری ،خاکبــرداری و دپــو ،پخــش خــاک و تســطیح و رگالژ و  )...را بــه صــورت روزانــه و بــدون وقفــه و تعطیلــی بــه
اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران صالحیــت دار ،واجــد شــرایط و دارای رزومــه در زمینــه
موضــوع آگهــی ،و یــا شــرکت هــای خدماتــی دارای رتبــه بنــدی انجــام امــور خدماتــی واگــذار نمایــد ،لــذا از کلیــه شــرکت هــای بــا
فعالیتهــای مرتبــط و بــا تجربــه دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت خریــد اســناد مناقصــه پــس از انتشــار آگهــی از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irاقــدام نماینــد .الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  98/02/28می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  18روز پنج شنبه تاریخ 98/03/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12روز دوشنبه تاریخ 98/03/13
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  11روز یک شنبه تاریخ 98/03/19
 معیارها و روش ارزیابی کیفی و کمی شرکت کنندگان بر اساس ارائه مستندات رزومه اجرایی و کاری خود و پروژه های مشابه تعیین می گردد. مدت زمان الزم برای اجرای پروژه  12ماه است. مــدت زمــان الزم بــرای بررســی پیشــنهادات و تشــخیص برنــده از تاریــخ بازگشــایی و قرائــت پیشــنهادها  2روز کاری مــی باشــد و پساز بررســی کامــل بــه برنــده مناقصــه اعــالم مــی گــردد .ســازمان مدیریــت پســماند در رد یــا قبول هــر کــدام از پیشــنهادات مختار اســت.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه :آدرس:
ســنندج خیابــان امــام خمینــی – روبــروی اداره گمــرک – ســاختمان شــماره  2شــهرداری ســازمان مدیریــت پســماند
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
تلفن تماس 33176604:دور نگار33176605 :
شناسه آگهی467121 :
2498

باستانشناسی ،باستانشناسان از توانایی الزم برای برعهده گرفتن
مدیریت تشکیالت باستانشناسی برخوردارند .علیرغم این مهم،
انتخاب ریاست پژوهشکده باستانشناسی نه تنها هیچگاه از سوی
خود باستانشناسان نبوده بلکه از آنها مشورت نیز گرفته نمیشود.
این در حالی است که طبق آمارهای موجود هرگاه ریاست تشکیالت
باستانشناسی در دستان باستانشناسی متخصص و کارآمد
بوده ،وابستگی مالی و اجرایی به پژوهشگاه کم شده و در نتیجه
بازده پژوهشکده باستانشناسی افزایش محسوسی یافته است.
عکس این روند هم قابل مشاهده است ،هرگاه ریاست پژوهشکده
باستانشناسی بدون در نظر گرفتن نیازهای آن و به صورت یک
جانبه از سوی نهادی باالتر تحمیل شده ،وابستگی مالی و اجرایی
پژوهشکده باستانشناسی نیز افزایش یافته و در نتیجه بازده آن
کاسته شده است.
سازمان باستانشناسی ایران تشکیل شود
با توجه به تمام موارد ذکر شده« ،جامعه باستانشناسی ایران»،
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ،مدیران و تصمیمسازان
برای تشکیالت وزارتخانه میراث فرهنگی درخواست مینماید که
اوال ً بخشی مستقل با عنوان پیشنهادی «سازمان باستانشناسی
ایران» درون این وزارتخانه تعریف شود و استقالل مالی و اجرایی
آن نیز تضمین شو د به گونهای که برنامهها و میزان بودجه ساالنه
آن مشخص بوده و نحوه هزینه کردن آن نیز معلوم باشد .دوم
انتخاب ریاست این بخش به طور مستقیم و بیواسطه توسط خود
باستانشناسان یا با مشورت مستقیم آنها صورت گیرد .برای مقایسه
کیفی و ارائه نتایج ملموستر ،توجه نمایندگان محترم را به موقعیت
سه سازمان مشابه یعنی «سازمان زمینشناسی کشور»« ،سازمان
هواشناسی کشور» و «سازمان نقشهبرداری کشور» جلب میکنیم.
بدنه کارشناسی این سه نهاد و میدان عمل آنها تقریبا ً مشابه با
باستانشناسی ایران است .اگر به دستگاه باستانشناسی ایران هم
این فرصت داده شود که مانند این سه سازمان ،استقالل مالی و
اجرایی خود را داشته باشد ،میتوان در آینده همانند این سه سازمان
از برکات توان علمی و تخصصی آن در راستای منافع ملی سود برد و
نیز در صورت قصور در مقام توضیح و توبیخ برآمد.

یک کشف باستانشناسی نادر در لرستان

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را  ،با شرایط ذیل برگزار نماید .
داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه
شرکت ملی گاز ایران
تهیــه نامــه اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن بــه شــماره  33239661یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــع در بلــوار  22بهمــن  -حــد
شرکت گاز استان کرمان
فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه (در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  16-7و چهارشــنبه هــا  ) 15-7اقــدام و دفترچــه اســتعام ارزیابــی کیفــی را نیــز از
(سهامی خاص)
ســایت پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه آدرس  http://iets.mporg.irدریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن ،مــدارک مــورد نیــاز را جهــت هــر مناقصــه بصــورت
جداگانــه تهیــه ،تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا  14روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه ،دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد .بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه
منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد (.نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابــق شــرح
منــدرج در اســناد مناقصــه) متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت  www.nigc-kerman.irو پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات  http://iets.mporg.irمراجعــه و الزامــا
ذکــر نوبــت هــای اول و دوم الزامــی مــی باشــد.
نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.
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باستانشناسی در میان سالهای  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۳با وابستگی مالی و
اجرایی هرچه بیشتر پژوهشکده باستانشناسی به پژوهشگاه میراث
فرهنگی همزمان شده است .بهرغم این وابستگی ،باستانشناسان
ایرانی چه نیروهای درون سازمان ،چه نیروهای دانشگاهی و چه
پژوهشگران آزاد بیشترین تولیدات علمی را در بدنه سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دارا بودهاند .به عبارت روشن،
تولید علمی باستانشناسان ایرانی علیرغم انزوای شدید ،وابستگی
مالی و عدم استقالل در حوزه اجرایی ،بیشتر از حوزههای دیگر (از
حفاظت و مرمت تا صنایع دستی و گردشگری) بوده است.
با توجه به آمار نیروی تخصصی باستانشناسی و تولیدات علمی
آنها و آمارهای مربوط به عملکرد پژوهشکده باستانشناسی دو نکته
به خوبی قابل توجه است :با توجه به حضور نیروی متخصص

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهردرای سنندج

فصل سوم کاوش باستان شناختی «غار کلدر» خرمآباد لرستان به کشف
بخشی از جمجمه انسان هموساپین (هوشمند) ختم شد که یکی از نادرترین
کشفیات در غرب قاره آسیا محسوب میشود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،بهروز
بازگیر ،سرپرست سومین فصل کاوش باستان شناختی غار کلدر ،با اعالم
این خبر گفت :با توجه به قدمت باالی شواهد فرهنگی به دست آمده از
الیههای پارینه سنگی ِ جدید ِ «غار کلدر» که هم اکنون عنوان قدیمیترین

آگهی تغییرات شرکت فوالد سازه باشت سهامی خاص به شماره ثبت
 969و شناسه ملی  10680017145به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/09/27تغییرات ذیل اتخاذ شد  :آقای علی بنیادی نژاد به شماره ملی
 4269103477به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای سیف اله
باقرپور به شماره ملی  4269102381به سمت رئیس هیات مدیره و آقای
رضا شریفی به شماره ملی  2392037134به سمت نائب رئیس هیات مدیره
و آقای محمد فالح به شماره ملی  4310492924به سمت عضو هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با
امضاء آقای سیف اله باقرپور ( رییس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()331900

برگ سبز و کارت ماشین سواری لیفان  X60مدل  1393رنگ سفید به

شماره پالک 391-24س 84به شماره موتور LFB479Q131004450و
شماره شناسایی NAKSG4318EB112326به نام علی دستخوش مفقود

وفاقداعتبارمیباشد.

سند وبرگ سبز خودروی سواری سمند  LXEF7به رنگ سفید

روغنی مدل  ۱۳۹۱به شماره موتور 147H0004625به شماره شاسی

 NAACR1HS4CF514026به شماره پالک  ۵۴ب  ۸۶۳ایران  ۴۹به نام
علی پدرام مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

محوطه پارینه سنگی جدید ایران را به خود اختصاص داده است ،این داده
که یکی از نادرترین کشفیات در غرب قاره آسیا محسوب میشود ،میتواند
بخشی از حلقه مفقوده زنجیره تکامل بشر و مسیرهای مهاجرتی انسانهای
هوشمند از قاره آفریقا به آسیا ،جنوب غرب آسیا ،منطقه اوراسیا و نهایتا ً
رسیدن اولین گونهها به قاره اروپا را پوشش داده و به عنوان یک کشف
مهم در مطالعات پارینه سنگی دنیا قلمداد شود .او افزود :گونهشناسی
مقدماتی این تکه استخوان توسط دیرینشناس ِ سرشناس هلندی ،پروفسور
جان وندرماد انجام شد و مطالعات دقیق و جزئیات بیشتر در این زمینه بعد
از انجام تاریخنگاری مطلق و مطالعه این داده توسط متخصصین آناتومی
انسان ،علوم ژنتیکی و… اطالعرسانی میشود .بازگیر با اشاره به اینکه
فصل سوم کاوش باستانشناختی غار کلدر انجام شده ،بیان کرد :کاوش
باستانشناختی این فصل غار کلدر به پایان رسیده و اعضای هیئت در
حال بررسیهای تاریخنگاری الیههای پارینه سنگی جدید و میانه این غار
با استفاده از روشهای ترمولومینسانس و او.اس.ال هستند 29 .مهر سال
گذشته ،آخرین کشف مهم ِ باستانشناسان ایران در کرمانشاه رخ داد که
براساس آن یک دندان متعلق به کودک نئاندرتال برای نخستینبار در پناهگاه
صخرهای «باوه یوان» در استان کرمانشاه کشف شد.

آگهــی تغییــرات شــرکت میــاد بــرج پاســارگاد شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1982و شناســه ملــی  10300044428بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1397/12/13
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :تعــداد اعضــاء هیئــت مدیــره بــه 4
نفرکاهــش یافــت و مــاده مربــوط بــه اساســنامه اصــاح گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم ()466390
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مفقودی

کارت تــردد داخــل بانــد فــرودگاه امــام خمینــی آقــای یاســین میــرزا پــور حســن کیــاده مفقــود و
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از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــاب ســگال مهــرگان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  13910و شناســه ملــی  14007604840بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/12/19تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
طبــق مــاده  4اساســنامه شــرکت بــه ایــن آدرس تغییرمــکان نمــود.
( آدرس:اردبیل -شهرســتان مشــگین شــهر -حافــظ -کوچه شــهیدچمران فرعی-5
خیابــان ســعدی -پاک  -348طبقه همکــف  -کدپســتی )5661983853 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل ()468018
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آگهــی تغییــرات شــرکت مهــاب ســگال مهــرگان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  13910و شناســه ملــی  14007604840بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/12/19تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
طبــق مــاده  4اساســنامه شــرکت بــه ایــن آدرس تغییرمــکان نمــود.
( آدرس:اردبیــل -شهرســتان مشــگین شــهر -حافــظ -کوچــه شــهیدچمران فرعــی-5
خیابــان ســعدی -پــاک  -348طبقــه همکــف  -کدپســتی  )5661983853 :و
تحــت شــماره  1859در ایــن اداره بــه ثبــت رســید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر (2527)468019

