نخستین پروژه تاسیسات فاضالب روستایی استان اصفهان در خمینی شهر
مدیر عامل شــرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اجرای اولین طرح
فاضالب روستایی پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و
روستایی ،در استان اصفهان گفت :نخستین پروژه تاسیسات فاضالب
استان ،در روستای تیرانچی شهرســتان خمینی شهر تا دو ماه آینده
عملیاتی می شود.

هاشم امینی افزود :مطالعات اولیه و نقش ه های اجرایی سیستم فاضالب
روستای تیرانچی تهیه شده و این پروژه با اعتباری بالغ بر  2/5میلیارد
تومان ،با هدف بهره مندی ساکنان روستای تیرانچی از خدمات شبکه
فاضالب اجرایی می گردد ،گفتنی اســت در ابتدای امر ،با تخصیص
اعتبارات جاری ،اجرای  5کیلومتر از  18کیلومتر فاضالب این روســتا

خبر

برنامههای شهرداری رباط کریم برای
ترویج عفاف و حجاب

شهرداری رباط کریم به مناسبت روز عفاف و حجاب و ترویج حجاب فاطمی
برنامه های مختلفی را اجرا کرد
شــهرداری رباط کریــم همزمان با آغــاز هفته عفاف و حجــاب با هدف
فرهنگســازی و ترویج فرهنگ عفــاف و حجاب با طراحی و نصب بنر های
مفهومی متناسب با این ایام  ،فضاسازی گسترده ای در سطح شهر به نمایش
درآورد.
در همین راســتا ایســتگاه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری سپاه
ناحیه امام حسن مجتبی (ع) و شهرداری رباط کریم در چهارراه مرکزی شهر
برگزار گردید.
این مراســم که با اجرای برنامه های فرهنگی و ســرود خوانی همراه بود از
سوی بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه رباط کریم با اهداء گل و هدایای فرهنگی
از شهروندان استقبال شد.
برپایه همین گزارش ،جشن کودکانه با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
در این شهر به همت شهرداری برگزار شد
جعفر کهن ،معاون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رباط کریم در این
باره توضیح داد :با همکاری دفتر امام جمعه شهرستان رباط کریم ،شهرداری
و شورای اسالمی شهر و پایگاه بسیج خواهران نسیبه؛ همزمان با روز عفاف
و حجاب ،جشــنی همراه با کودکان و خانواده های آنان در مســجد حضرت
رقیــه (س) محله حیدرزاده با حضور و اجرای حجت االســام فغانی برگزار
و به ده نفر از دخترانی که در مســابقه شرکت نمودند ،هدایایی به رسم یابود
اهدا گردید.

راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع
کسب و کار در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابــط عمومی اداره کل ثبت اســناد و امالک ،با حضور محمد
افخمی مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی و مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی تبریز در حضور معاونت محترم
هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی ویدئو کنفرانس کشوری
مربوط به ایجاد پنجره واحد فیزیکی در محل استانداری انجام یافت.
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی به عنوان یکی از دستگاه های متولی در
بخش ثبت و تاسیس شرکت ها در ابتدا با ارائه خدمات به متقاضیان ثبت شرکت
با مســئولیت محدود در کنار سایر دستگاه ها آماده راه اندازی این پنجره واحد تا
پایان ماه جاری خواهد بود  .این مقام مســئول افزود این طرح به منظور تسهیل
فرآیند سرمایهگذاری در استانها و بهبود عملکرد در بخش جذب سرمایه صورت
ت  ،گرفتن کد اقتصادی
می گیرد.مراحل شروع کسب و کار جدید شامل ثبت شرک 
مالیاتی ،ثبت نام ارزش افزوده  ،گرفتن دفاتر پلمب شــده قانونی ،ثبت نام تأمین
اجتماعی و چاپ در روزنامه رسمی و روزنامههای کثیر االنتشارمی باشد.

آگهی تغییرات شرکت سیل آسای مازندران سهامی خاص
به شــماره ثبت  8205و شناســه ملــی 10760356547
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ
 1399/02/26تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :محــل
شــرکت در واحــد ثبتی ســاری به آدرس اســتان مازندران
شهرســتان ساری بخش مرکزی شهر ســاری محله باغ سنگ
کوچه شــهید خالقی [8شــهید خالقی] کوچه شهید صدیقی
[10شــهید خالقی] پالک  0ســاختمان یگانگــی طبقه چهارم
کدپســتی  4818736153تغییر یافــت و ماده مربوطه در
اساســنامه بشــرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان مازندران اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری ساری ()911087
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود صنایع الستیک نوین ســوبار اعتماد
هــراز درتاریــخ  1399/04/21بــه شــماره ثبــت  8156بــه شناســه ملــی
 14009279140ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیده کــه خالصه آن به
شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت :تولیــد و توزیع و
فروش قطعات الستیکی و پالستیکی و سلیکونی در مصارف خودرویی و صنعتی
و بهداشــتی  ،شــرکت در مناقصات و مزایده های دولتــی و غیر دولتی ،واردات
مواد اولیه و ماشین آالتی که به نوعی با تولید مرتبط باشد و صادرات محصوالت
تولید شده  ،اخذ وام وتسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی واعتباری
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان مازندران  ،شهرســتان آمل  ،بخش
دابودشت  ،دهستان دابوی جنوبی  ،روستا اسپیاربن ،محله ندارد  ،خیابان آمل
_بابل  ،خیابان اصلی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  4618153802سرمایه
شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100000000ریال نقدی میزان سهم
الشــرکه هر یک از شــرکا خانم الهه اشــتری به شــماره ملی 0062668013
دارنده  5000000ریال ســهم الشــرکه آقای حسین احمدی کوشکی به شماره
ملــی  0069582386دارنده  95000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت
مدیره خانم الهه اشتری به شماره ملی  0062668013و به سمت نایب رئیس
هیئــت مدیــره به مدت نامحدود آقای حســین احمدی کوشــکی به شــماره ملی
 0069582386و بــه ســمت مدیرعامــل به مدت نامحدود و به ســمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و
همچنیــن کلیــه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار
اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک
استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()911079

آگهی تغییرات شــرکت سیل آسای مازندران ســهامی خاص به شماره
ثبت  8205و شناســه ملی  10760356547به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ  1399/02/26تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  -1 :محل شــرکت در واحد ثبتی ســاری به آدرس استان مازندران
شهرســتان ســاری بخش مرکزی شهر ساری محله باغ ســنگ کوچه شهید
خالقی [8شــهید خالقی] کوچه شــهید صدیقی [10شهید خالقی] پالک 0
ســاختمان یگانگی طبقه چهارم کدپســتی  4818736153تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان مازندران اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری
ساری ()911087

عملیاتی می گردد .
رییــس هیات مدیره آبفا اســتان اصفهان با اشــاره به دلیل اجرای
تاسیسات فاضالب در روستای تیرانچی تصریح کرد :روستای تیرانچی
از جمله روستاهایی به شمار می آید که از یک طرف به خمینی شهر و
از سوی دیگر به شهر کوشک چسبیده است و مجاورت این روستا به

شهر ها یکی از دالیل اجرای تاسیسات فاضالب در این منطقه است.
وی با بیان اینکه هم اکنون  1620فقره انشــعاب آب به مشترکین در
روســتای تیرانچی واگذار گردیده است اعالم کرد :جمعیت این روستا
بالغ بر  3500نفر اســت و با اجرای تاسیســات فاضالب در آینده ،به
متقاضیان ،انشعاب فاضالب واگذار می شود.

اطالعیه شهرداری چهاردانگه جهت رفع ابهامات و نگرانیها بابت
دفن اموات کرونایی در گلزار شهدای امام زاده عباس (ع)
🔹درپی سواالت و ابهامات و نگرانی های فراوان شهروندان
عزیز شــهر چهاردانگه در رابطه با دفن اموات کرونایی در
گلزار شهدای امام زاده عباس(ع)،روابط عمومی شهرداری
چهاردانگه اطالعیه ای صادر نمود:
با توجه به پروتکل بهداشــتی ابالغی از طرف دفن اموات
کرونایی در گلزار شــهدای امام زاده عباس با دســتورات
بهداشتی مغایرت داشته و شهرداری چهاردانگه تقریب ًا این
دستورالعمل ها را اجرا نموده است.
شاید بعضی از شهروندان عزیز شهر چهاردانگه مطلع نباشند
که گلزار شهدای امام زاده عباس از ۲قسمت تشکیل شده
است یک قسمت آن تحت مدیریت اداره اوقاف می باشد و
یک قسمت دیگر آن در مدیریت شهرداری چهاردانگه می
باشد که قسمت تحت مدیریت اداره اوقاف قسمت انتهایی
گلزار شهدا و سکوی اطراف بقعه امام زاده عباس می باشد
و مابقی تحت مدیریت شهرداری چهاردانگه است.
مالک مســئولین گلزار شــهدای امــام زاده عباس (چه
شهرداری چهاردانگه وچه مســئولین اوقاف) جهت اجازه
دفن صرف ًا برگه فوت می باشــد که اگر بر روی آن علت
فوت کرونا باشد قطع ًا اجازه دفن داده نخواهد شد ولیکن اگر
هر دلیلی به جز کرونا در برگه ی فوت ذکر شده باشد تدفین

در این آرامستان اشکالی ندارد و مسئولین گلزار شهدای امام
زاده عباس اص ً
ال نمی توانند به گفته های رایج بین مردم در
مورد اموات توجه داشته باشند و اگر واقع ًا یک میت به خاطر
کرونا فوت کرده باشد و اطرافیان ایشان به هر طریقی مانع
ذکر علت در برگه فوت شــده باشند و میت خود را در امام
زاده عباس به خاک بسپردند خودشان مدیون بوده و حق
الناس را ضایع و برگردن خود انداختهاند.
اگر شــهروندان عزیز نگرانی دارند کــه چرا فالن میت
کرونایی در گلزار شهدای امام زاده عباس به خاک سپرده
شده است باید مســتحضر باشند ،که چه شهرداری و چه
اوقاف موظفند جهت خاکسپاری بیماران کرونایی با اداره
بهداشــت هماهنگ باشــند و اگر اوقاف و یا شــهرداری
کوتاهی کند مستق ً
ال باید پاسخگو باشند.
شــهرداری چهاردانگه با پیگیری چند عضو محترم شورا
شدیداً پیگیر حل این موضوع هستند و هم برای قبرستان
جدید پیگیری هایی شده است و هم در حال رایزنی برای
دفن اموات کرونایی در امام زاده طاهر (ع)هستیم که حتی
االمکان این اموات از شهر خارج نشوند و خانواده های عزیز
و داغدار ایشان سرگردان نگردند.
در این بیانیه صراحت ًا اذعان شده است که اعضای محترم
شورای شهر در دفن بیماران کرونایی نه تنها سفارش کسی

را نکرده اند بلکه حساسیت و پیگیری فراوانی داشته اند که
پروتکل های بهداشتی در این زمینه بدون رودربایستی و
تعارف انجام گیرد.
روابط عمومی شهرداری چهاردانگه اعالم نمود در قسمتی
که گلزار شهدای امام زاده عباس تحت مدیریت شهرداری
چهاردانگه می باشــد ۴بیمار کرونایی دفن شده است که
۳نفر ایشــان قبل از ابالغ پروتکل بهداشتی بوده و منعی
نداشته است و یک نفر هم با مخدوش نمودن برگه فوت
اقدام به این کار نموده اســت که به مراجع قضایی معرفی
شده است و البته در قسمت تحت مدیریت اوقاف اطالعات
درستی نداریم که امیدواریم آنان هم به قانون پای بند باشند
که هستند.
این روابط عمومی اذعان نمود؛ ناگفته نماند خانواده های
گرانقدر و متشخص و محترمی هم بودند که علیرغم اینکه
شاید می توانستند با پارتی و اعمال نفوذ و البی و  .....اموات
کرونایی خود را در گلزار شهدای امام زاده عباس دفن کنند
اما به دلیل احترام به قانون و رعایت مســائل بهداشتی و
تکریم حق الناس و  .....از خاکســپاری میت خود در این
آرامستان خودداری نموده و به آرامستان دیگری مراجعت
نمودند که واقع ًا جای تشــکر وقدردانی و تکریم واحترام
دارند.

ذوب آهن اصفهان پشتیبان توسعه زیر ساخت های کشور است

آغاز ریل گذاری محور راهبردی راه آهن زاهدان  -چابهار
به عنوان طوالنیترین مسیر ریلی کشور با حضور محمد
اسالمی وزیر راه و شهرسازی و فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا(ص) به عنوان مجری طرح آغاز شــد .هدف
از اجرای این مســیر ریلی اتصال چابهــار به عنوان تنها
بندر اقیانوســی کشور به شــبکه ریلی است که در نتیجه
آن کشورهای آســیای میانه و افغانستان به آبهای آزاد
اقیانوسی متصل می شود .وزیر راه و شهرسازی در حاشیه
این مراســم به خبرنگار ما گفت :یکی از افتخارات کشور
بومی سازی و تولید ریل توسط ذوب آهن اصفهان است و
تمام تالش ما در وزارت راه و شهرسازی استفاده حداکثری
از ظرفیت ساخت داخل است .وی افزود ۹۲ :هزار تن ریل
مورد نیاز این پروژه تماما» توسط ذوب آهن اصفهان تولید
ی شــود .خیرا ...خادمی نیز در این آیین از تامین ریل این
مســیر از شرکت ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در
کشــور خبر داد و افزود :تولید ریل توســط شرکت ذوب
آهن اصفهان به شــدت دغدغه ها در خصوص تامین این
محصول در کشور را برطرف کرد.

معاون وزیر راه و شهرســازی ،افزود :به منظور ساخت این
مســیر ریلی  ۹۲هزار تن ریل استاندارد مورد نیاز است که
با تفاهم ســه جانبه قرار است توســط شرکت ذوب آهن
اصفهان تولید و تحویل قرارگاه خاتم االنبیا(ص) گردد.وی،
توضیح داد :در طول کل این مسیر از تولیدات داخل و ریل
ملی تولید شده توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده
می کنیم که این اقدام هم در جهت اشــتغال زایی و هم
در جهت حمایت از تولید داخل اســت.مدیر عامل شرکت
ساخت و توســعه زیر بناهای حمل و نقل کشور افزود :از
دیگر اهداف برای اجــرای پروژه راهآهن زاهدان -چابهار،
تکمیل بخشــی از کریدور شــمال به جنوب است و این
منطقه در توسعه شــبکه ریلی کشور نقش زیادی خواهد
داشت .همچنین توسعه اقتصادی سواحل مکران و محور
شــرق که مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است ،با
اجرای این پروژه تا حد زیادی محقق میشود.معاون وزیر
راه و شهرسازی با بیان اینکه راهآهن زاهدان -چابهار یک
ابرپروژه محســوب میشود ،اظهار کرد :در بحث روسازی
مســیر ،بیش از  ۷۰۰کیلومتر ریلگذاری باید انجام شود

و این میزان ریلگذاری بــه  ۹۲هزار تن ریل ۶۰ UIC
نیاز دارد که این ریلها برای مسیرهای پرسرعت استفاده
میشوند.مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل با بیان اینکه عملیات زیرســازی و ساختمانی
در مســیر با روند مطلوبی در حال انجام است ،ادامه داد :با
اقداماتی که در سال گذشته انجام شده ،امسال شاهد روند
مطلوب احداث این پروژه هستیم.فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا(ص) نیز با بیان این که عملیات اجرایی راهآهن
چابهار ـ زاهدان با پشــتیبانی ذوب آهن اصفهان و تولید
ریــل مورد نیاز این پروژه ســرعت میگیرد ،گفت :روزانه
یک کیلومتر ریلگذاری میشود.ســعید محمد با تقدیر از
ذوب آهــن اصفهان که ریل مورد نیاز را در اختیار قرارگاه
خاتم االنبیا (ص) قرارداده اظهار داشــت :وعده داده شده
بود که عملیات اجرایی راه آهن چابهار ـ زاهدان ســرعت
بگیرد .خوشبختانه با حمایتهای وزارت راه و شهرسازی،
استاندار و مسئولین استان موفق شدیم که بخش زیرسازی
را ســرعت دهیم و همچنین از زاهدان به ســمت خاش
عملیات ریلگذاری با استفاده از ریل ملی آغاز می شود.

استان ها
دوشنبه  23تیر ماه1399
شمــاره 3981

7

خبر

ارتقاء شرایط تامین آب 700روستا
در خراسان رضوی

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوی از ارتقاء شرایط تامین آب شرب
700روستا در این استان خبر داد.
ســید ابراهیم علوی گفت :مشکل تامین آب شــرب این تعداد روستا پس از اجرای
طرح یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی با تالش بی
وقفه همکاران و با وجود کمبود منابع مالی رفع شده و یا کاهش یافته است که اقدام
یزرگی در این حوزه محسوب می شود.
علوی خاطر نشان کرد :بخشی از این روستا ها مربوط به شهرستان های تریت جام
 ،ســبزوار  ،بردسکن  ،خواف و نیشابور می باشد که مدیران و همکاران این مناطق
با دست خالی مشکل آب شرب ساکنان روستایی را حل کردند که جای تقدیر دارد.
وی با اشــاره به ســقایی دو هزار و  800روستا توسط آبفا خراسان رضوی گفت:
91درصد روستاهای باالی  20خانوار تحت پوشش آبفا قرار دارند و 9درصد باقیمانده
هم به صورت خود گردان اداره می شوند که بر اساس مصوبات استانداری این تعداد
روستا هم تحویل آبفا خواهند شد.
مدیرعامل آبفای خراسان رضوی اعالم کرد 200 :روستای استان به طور دائم و بین
 70تا  80روستا هم به شکل متغیر با تانکر آبرسانی می شوند و در شرایط اضطرار
هم  13دستگاه تانکر کمکی توسط استانداری در اختیار آبفا قرار می گیرد.
سید ابراهیم علوی همچنین از اختصاص هزارو 20میلیاردریال اعتبار صندوق توسعه
ملی برای تکمیل  28مجتمع آبرسانی روستایی در استان خبر داد که تعدادی از این
مجتمع ها در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
علوی از جمله راه های تامین منابع مالی اجرای پروژه های آبرسانی و تامین آب در
استان را استفاده از ظرفیت خیرین و سرمایه گذاری بخش خصوصی اعالم کرد که
در دستور کار آبفا استان قرارگرفته و نتایح خوبی هم در این بخش عاید شده است.
وی با بیان اینکه آبفا صرفا موظف به تامین آب شرب و بهداشتی مشترکان می باشد
و تعهدی در قبال آب دام ندارد از مصرف آب بهداشتی و شرب برای دام و آبیاری باغ
به عنوان چالش حوزه آب روستا نام برد.
ســید ابراهیم علوی یاد آور شد :در هر شبانه روز 120لیترآب برای هر مشترک از
طریق شــبکه و یا تانکرتامین می شود در حالیکه بخشی از این سهمیه صرف دام
و طیور شــده و کمبود آب را بعضا در روستاهای انتهای خط مجتمع های آبرسانی
باعث می شود.
علوی در ادامه از نحوه عملکرد برخی اصحاب رسانه در خصوص مشکل آب شرب
روســتاها به ویژه روستای بشیرآباد شهرســتان تربت جام گالیه کرد و متذکر شد:
اطالع رسانی یک سویه باعث تضییع زحمات شبانه روزی مدیران و کارکنان شرکت
های تبصره دو و امورهای تابعه در تامین آب روستاها با وجود کمبودها و نیز نگرانی
روستائیان می شود.
وی گفت :آبفا خراسان رضوی پس از طرح یک پارچه سازی و قبل از رسانه ای شدن
مشــکل آب این روستا و دیگر روستاهای استان کار طراحی پروژه های آبرسانی به
روستا ها و راه های تامین منابع مالی را با جدیت فراوان شروع کرده است و همچنان
دنبال می کند.

آگهی تغییرات شــرکت کیمیا گاز ســاحل شــرکت سهامی
خاصبهشمارهثبت6844وشناسهملی10760343782
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ
 1399/03/12تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :بــا عنایت به
گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شــرکت مبنی بر لزوم
افزایش سرمایه از مبلغ پانزده میلیارد ریال به مبلغ بیست
و چهــار میلیــارد و نهصد میلیون ریال از طریق آورده نقدی و
باال بردن ارزش اســمی سهام منقســم بر پانزده هزارسهم
بــا نام به ارزش هر ســهم یک میلیون و ششــصد و شــصت
هزارریال طی گواهی شماره 58735مورخ11/03/1399
بانک ملت شــعبه میدان امام ساری افزایش و ماده مربوطه
دراساسنامه شــرکت بشرح مذکور اصالح گردید .اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری ساری ()911099

آگهی تغییرات شــرکت آرکا خشت صدرا با مسئولیت محدود
به شــماره ثبــت  1806و شناســه ملــی  14004216031به
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/02/31
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :ســمت اعضا هیئت مدیره برای
مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردید :ســیده مریم حسینی
بــه کد ملی5010819155بســمت مدیرعامــل و عضو هیات
مدیره -شــهاب الدیــن خاکپور بــه کد ملــی2229942921
بســمت رئیــس هیــات مدیره-علیرضــا خاکپــور به کــد ملی
2229049895بســمت نائــب رئیس هیات مدیــره (خارج از
شــرکا )-سعید رضائی بسمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا
)-فرهاد عابدی سنگ نوئی ب کد ملی5010562626بسمت
عضو هیات مدیره (خارج از شرکا)-2 .دارندگان حق امضا :کلیه
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته
 ،بــروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنیــن کلیه نامه های
عادی و اداری باامضاء یک نفر از اعضاء هیات مدیره خانم ســیده
مریم حسینی ( مدیرعامل ) به تنهایی ( عضو هیات مدیره و مدیر
عامل ) و مهر شــرکت اعتبار دارد .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان مازندران مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
نور ()911126

آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی مســکن کارکنــان آب منطقه ای
مازندران به شــماره ثبت 668و شناســه ملــی10760111731
به موجب نامه شــماره 1678مــورخ 1399/02/14اداره تعاون و
کار و رفاه اجتماعی شهرســتان ساری و به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــی عادی بطور فوق العــاده نوبت دوم مــورخ 1397/05/28
تصمیمــاتذیــلاتخاذشــد:بیالنمالیســال( 1396تــرازنامهو
صورتحسابسودوزیانشرکت)بهتصویبمجمعرسید.اشخاص
ذیل بعنوان اعضاء اصلی و علی البدل هئیت مدیره برای مدت ســه
سالانتخابشدند1:ـسیدرمضانهادیانامرئی2091161322
اصلــی2ـ عباس بریمانی 2161595962اصلی3ـ رجبعلی کاغذلو
 6249653376اصلی4ـ محمد دلیران ســاروی2091876445
اصلی 5ـ رمضان حاجی زاده ابوخیلی  2160494852اصلی 6ـولی
اهللولیپورمتانکالئی2162048620علیالبدل7ـفرامرزرضائی
 4999812509علی البدل -اشــخاص مشروحه ذیل نیز بترتیب
بعنوانبازرسیناصلیوعلیالبدلبرایمدتیکسالانتخابشدند
1 :ـ سید مهدی عمادی  2091988510اصلی 2ـ محمد تقی عظیمی
 5789931618اصلی3ـ علی خرقه پوش 2091015385اصلی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریساری()911614

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونی توســعه روســتایی همیاران
قادیکال به شــماره ثبت  3450و شناســه ملی 10760290700
بموجب نامه شــماره 1785مــورخ 1398/02/26اداره تعاون و
کار و رفاه اجتماعی شهرســتان قائمشــهر و به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/01/25تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :الف ) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت  3سال
گردیدند :سید جمال شیردل با کد ملی  2259136281و عیسی
چهار باشلو با کد ملی  5010022788و فاطمه حسن نژاد دیوکالئی
با کد ملی  9 5829123592بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و
سید جوا شیردل با کد ملی  2161098934و سید جعفر شیردل
با کد ملی  2161045245بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
شــرکت انتخاب شــدند .به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم بعنوان
بــازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخاب کــه با امضاء مقابل
نــام خود قبولی ســمت را اعــام نمودن .ردیف نام نــام خانوادگی
نــام پدر ش – ش شــماره ملی تاریخ تولد تعــدادرای امضاء قبولی
ســمت  1-ب ) عبدالعلــی اصغری با کد ملــی  5779865922به
عنوان بازرس اصلی و محمد آهنج علی با کد ملی 2160378496
بعنــوان بازرس علــی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر ()911121

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونی توســعه روســتایی همیاران

آگهــی تغییرات شــرکت نیروگســتر شــیروان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  467و شناســه ملــی
 10860302896به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
عــادی مــورخ  1398/10/28تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد
 - :اعضــاء هیئــت مدیره به قــرار ذیل انتخــاب گردیدند:
مریم عباسی پیرودلو به کدملی0829460063 :و عباس
صفاپــور مقــدم بــه کدملــی 0829334661 :و ســعادت
عباســی پیرودلو به کدملی0829793577 :برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند - .بابک حسین زاده مقدم به کدملی:
 0681786477به ســمت بازرس اصلی ومسعود سیدی
به کدملی 0682357502:به ســمت بــازرس علی البدل
بــرای مدت یک ســال مالــی انتخاب شــدند .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شیروان ()911787

قادیکال به شــماره ثبت  3450و شناســه ملی 10760290700
بموجب نامه شــماره 1786مــورخ 1398/02/26اداره تعاون و
کار و رفاه اجتماعی شهرســتان قائمشــهر و به استناد صورتجلسه
هیئــت مدیره مــورخ  1398/01/25تصمیمات ذیل اتخاذ شــد
:آقای ســید جمال شــیردل به شــماره ملــی  2259136281به
عنوان رئیس هیئت مدیره و اقای عیســی چهارباشــلو به شــماره
ملــی  5010022788به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم
فاطمه حســن نژاد دیوکالئی به شــماره ملــی  5829123592به
عنوان منشــی هیئت مدیره و آقای ســید جمال شیردل به شماره
ملی  2259136281با حفظ ســمت رئیس هیئت مدیره به عنوان
مدیر عامل شــرکت برای مدت ســه سال تعیین گردیدند ب ) کلیه
اســناد مالی و قراردادهــای تعهدآور و اوراق بهادار شــامل چک ،
ســفته  ،بــرات بــا امضاء آقای عیســی چهار باشــلو به شــماره ملی
 5010022788نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء
خانم فاطمه حســن نژاد دیو کالئی به شماره ملی 5829123592

آگهی تغییرات شرکت کیمیا گاز ساحل شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  6844و شناســه ملی  10760343782به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1399/03/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :آقای حسین کعبهء به شــماره ملی  2091951031بعنوان
بــازرس اصلی و آقای علی مســاوات به شــماره ملــی 2091819931
بعنــوان بــازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکســال مالــی انتخاب
شــدند .روزنامه کثیراالنتشاراعتدال جهت درج آگهیهای داخلی شرکت
انتخــاب گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران اداره
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری ()911101

آگهی تغییرات شــرکت سیل آســای مازندران سهامی خاص به
شــماره ثبت  8205و شناسه ملی  10760356547به استناد
صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1399/02/25
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  -1 :تعداد اعضای هیئــت مدیره به
چهار نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری ساری ()911089

منشــی هیئت مدیره به اتفاق آقای ســید جمال شیر دل به شماره
ملی  2259136281رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه مهر
شــرکت دارای اعتبار میباشد امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری با
امضاء آقای ســید جمال شیردل به شــماره ملی 2259136281
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه مهر شــرکت دارای اعتبار
میباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر ()911120
آگهــی تغییــرات شــرکت مبین آب آکام شــرکت با مســئولیت محدود
بــه شــماره ثبــت  559و شناســه ملــی  10104080330بــه اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/15
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :اعضاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل برای مدت
نامحــدود انتخــاب گردیدنــد :آقایــان محمدرضــا ترابی به شــماره ملی
 4031930267و محمدجــال ترابی به شــماره ملی  4030572170و
ســیدعباس موسوی بهنام به شماره ملی  4030663079اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کبودر آهنگ ()910904

آگهی تغییرات شــرکت امتداد فرهنگ اردیبهشــت بجنورد موسســه
غیــر تجاری به شــماره ثبت  575و شناســه ملــی  14007949252به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1399/04/02
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس”
اســتان خراسان شمالی  ،شهرستان بجنورد  ،بخش مرکزی  ،شهر بجنورد،
محله  17شهریور  ،کوچه آل شیخ [ 17شهریور  ، ]32خیابان  17شهریور
جنوبی  ،پالک  ، 400طبقه اول کد پســتی”9414797951 :تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان خراسان شــمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بجنورد ()911789
آگهی تغییرات شرکت آرکا خشت صدرا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  1806و شناسه ملی  14004216031به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی ســالیانه مورخ  1398/02/31تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
-1اعضــا هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شــهاب الدین خاکپور به کد ملی2229942921-ســیده مریم حسینی
به کد ملی5010819155-علیرضا خاکپور به کد ملی2229049895
(خارج از شــرکا )-ســعید رضائــی به کد ملــی( 5010836051خارج از
شــرکا)فرهاد عابدی ســنگ نوئــی به کــد ملی(5010562626خارج از
شرکا ) .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری نور ()911129

