ایران

سه شنبه  9دی ماه 1399
شمــاره 4096

بازیافت بیش از ۳۰۰تن محلول آمین مستعمل در پاالیشگاه ایالم

همایش ملی «مادران قاسم پرور» برگزار میشود

“اســماعیل محمودی عالمی رئیس واحد شیرین سازی گاز پاالیشــگاه گاز ایالم با اعالم این خبر گفت :با استفاده از ظرفیت
های موجود داخل کشــور و امکان تصفیه آمین مستعمل به روش حرارتی در یکی از پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی
حدود  ۳۰۰تن محلول آمین مســتعمل با غلظت متوســط  ۴۰درصد تصفیه و مجدداً در واحدهای شیرین سازی این پاالیشگاه
مورد استفاده قرار گرفت.
وی اظهار داشــت :با توجه به محدودیت های تأمین و تولید این محلول در داخل کشور بخصوص در شرایط تحریم ،انجام این
مهم ضمن کاهش قابل مالحظه خوردگی تجهیزات ،بهبود عملکرد فرآیند و کاهش نوســانات واحد شیرین سازی ،به پایداری
تولید در این پاالیشگاه کمک شایانی نموده است.

در هفتاد و پنجمین جلســه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی
شورای اسالمی شــهر گرگان به ریاســت حمیدرضا آقامالئی از
قهرمانان ملی و دست اندرکاران تیم بوکس شطرنج گرگان تجلیل
شد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی شــورای اســامی شهر گرگان،
آقامالئی با اشــاره به اینکه این رشته ورزشــی ،یک بازی کامل
متشکل از شش راند دو دقیقه ای شطرنج و پنج راند سه دقیقه ای
بوکس می باشــد ،ضمن تبریک موفقیت تیم ملی بوکس شطرنج
ایران در مســابقات بین المللی دوستانه ایران و روسیه گفت :این
افتخارآفرینی حاصل تالش و کوشش ورزشکاران و مربیان و تیم
مدیریتی است که جای سپاس و قدردانی دارد.
در ادامه این جلســه جواد حاتمی نماینده و مربی بوکس شطرنج
نیز ضمن ارائه گزارش و تشــریح رشته بوکس شطرنج گفت  :این
رشــته ورزشی جدید چند سالی است که وارد ایران شده و اعضای
تیم ملی بوکس شــطرنج که از  11ملی پوش 5 ،نفر آن گلستانی
هستند ،توانســتند در مسابقات بین المللی دوستانه ایران و روسیه
برنده مسابقات شوند و امیدواریم مسئولین توجه ویژه به این رشته
داشته باشند .
در پایان این جلسه که با حضور انسیه علینقی ،نائب رئیس هیئت
انجمن ورزش های رزمی اســتان گلســتان برگزار شــد از جواد
حاتمی ،نماینده سبک و مربی آقایان ،مرضیه علینقی ،مربی بانوان،
امیرمحمد موسوی ،آرین زمانی ،کسری آزادی ،فریدون حبیبی راد،
فاطمه ســادات عقیلی ،محمدبهرام پور نائب رئیس آقایان ومربی
آقایان ،ابوالفضل یعقوبی مربی بدنساز و مجتبی حاتمی استعدادیاب
این رشته ورزشی تقدیر شد.

همایش ملی «مادران قاسم پرور» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم تحقیقات و مجمع ملی فعاالن جمعیت با هدف ترویج
مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.به گزارش مهر ،حجت االسالم مسلم منفرد ،در گفتگو با خبرنگاران با اعالم برگزاری
این همایش ،گفت :همایش ملی «مادران قاسم پرور» با هدف ارتقا جایگاه مادری در جامعه ،ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی،
تجدید عهد مادران با آرمانهای این شهید واالمقام و تربیت نسل سلیمانیها برگزار خواهد شد.مسئول دبیرخانههای تخصصی مجمع
ملی فعاالن جمعیت با بیان اینکه این همایش در اولین سالگرد شهادت سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی و با همکاری بسیج دانشگاه
علوم تحقیقات برگزار میشود ،افزود :به مادرانی که از روز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی ( )۹۸/۱۰/۱۲تا روز اولین سالگرد شهادت
این سردار بزرگ ( )۹۹/۱۰/۱۲نام فرزندشان را قاسم گذاشتهاند ،نشان ملی «مادران قاسم پرور» اهدا خواهد شد.

دکتر رنجبر شهردار باغستان:

اخبار

قهرمانان و دست اندرکاران
تیم بوکس شطرنج تجلیل شدند
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احیا و بازسازی مراکز اداری شهرداری باغستان

شــهردار باغســتان با اشــاره بــه اجرای
عملیاتهای عمرانی بازســازی تعدادی از
مراکز اداری شهرداری باغستان پس از آبان
ماه سال گذشته به منظور عدم ایجاد اخالل
در فرآیند خدماترســانی به شــهروندان،
گفــت :ســاختمانهای اداری ماهیتی جز
خدمت رسانی به شهروندان نداشته و این
مراکز ضمن تعلق به شهر و شهروندان در
توسعه پایدار شهری موثر هستند.
دکتر حســن رنجبر شــهردار باغســتان
اظهار داشــت :در فرآیند خدمت رسانی به
شــهروندان ،انجام امورات اداری و پاسخ
به نیازهای اساســی برای پیشبرد حرکت
شهرها ،نقش ســاختمانها و مراکز اداری
بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود :ساختمانها و فضاهای اداری با
توجه به تردد بــاالی روزانه و لزوم تکریم
ارباب رجوع بایســتی بــه بهترین نحو به
منظور ســهولت در خدمات رسانی و جذب

باالترین بازدهی طراحی شود.
شــهردار باغستان بیان داشــت :متاسفانه
پس از عبور از آبان ماه ســال گذشــته و
تخریب و ورود خسارات به بخش عمدهای
از ســاختمانها و مراکز اداری شــهرداری
باغستان ،مدیریت شهری باغستان با تاکید
بر عدم اخالل در فرآیند خدمات رســانی

تحقق  130درصدی
آموزش استاندارد
در گلستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان ،مینا
چهره گشــا اظهار داشت :طی سال جاری 2 ،هزار و 718
نفرساعت دوره آموزشی برای کارکنان اداره کل برگزار شد
که نسبت به برنامه مصوب سازمان ملی استاندارد ایران،
تحقق  130درصدی داشته است.
چهره گشا دوره های آموزشی قانون تقویت و توسعه نظام
استاندارد ،آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استاندارد ملی

روزانه به شــهروندان ســاخت و بازسازی
مراکز اداری شهرداری را بنابر اولویت را در
دستور کار قرار داد.
دکتر رنجبر گفــت :با توجه به برنامهریزی
صورت گرفته ،احداث و بازســازی مراکز
اداری شهرداری باغستان با تاکید بر رعایت
تمامــی اصول فنی و مهندســی ،طراحی

شماره  ،5راهنمای عمومی غذای حالل بر اساس استاندارد
 ،12000آشنایی با مدل تعالی سازمانی ،EFQMروش
های مســئله شناسی برای تدوین برنامه های ارتقاء بهره
وری و مدیریت سبز را از مهم ترین دوره های برگزار شده
برای کارکنان اســتاندارد نام برد و اظهار داشت :که این
دوره های آموزشی به دلیل شیوع کرونا ویروس به صورت
غیر حضوری برگزار شد.
به گفته چهره گشا ،کارشناسان استاندارد طی سال جاری
نیز  706نفرســاعت آموزش دیدند که نســبت به برنامه
مصوب سازمان ملی استاندارد ایران ،تحقق  113درصدی
داشته است.
مینا چهره گشا خاطر نشان کرد :به موجب ماده  21قانون
تقویت و توسعه نظام استاندارد ،ســازمان ملی استاندارد
ایران می تواند برای انجام وظایف خود اشخاص حقیقی

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی مذهبی امام رئوف و ضامن غریبان به شماره
ثبت6016وشناسهملی14007525575بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
عادیبطورفوقالعادهمورخ 18/09/1398ونامهشماره 3931/25198مورخ
3/9/98ادارهتبلیغاتاسالمیتصمیماتذیلاتخاذشد-1:اعضاءهیئتمدیره
برای مدت  4سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای حسن افقهی به شماره ملی
 0938122797وآقایمهدیعباسیبهشمارهملی 0941329925وآقایعلی
شاهرودی به شــماره ملی  0938124021و آقای مسعود قاسمی به شماره ملی
 0946226652اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت
شرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد()1068222

آگهــی تغییــرات شــرکت طالیــه داران کیــان مهــر تخــت جمشــید
شــرکتبــامســئولیتمحدودبهشــمارهثبــت 31709وشناســهملی
 10380469240بــهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیفــوقالعاده
مــورخ 04/09/1399تصمیمــاتذیلاتخاذشــد:آقایمحمدرامندی
به شــماره ملــی 0940332086بــا دریافت مبلــغ 999000ریال کل
ســهم الشرکه خود و خانم راضیه جعفرزاده مقدم سرخس به شماره ملی
 0819520950بادریافتمبلغ 1000ریالکلســهمالشــرکهخوداز
صندوقشــرکتاززمرهشــرکاشــرکتخارجگردیدند.سرمایهشرکت
ازمبلــغ 2000000ریالبهمبلــغ 1000000ریالکاهشیافتوماده
مربوطه در اساســنامه اصالح گردید  .میزان ســهم الشرکه شرکا پس از
کاهشسرمایهبهشرحذیلمیباشد:آقایمصطفیرامندیبهشمارهملی
 0939639882دارای 1000ریالســهمالشرکهآقایشروینآذریان
به شــماره ملی 0323510558دارای 999000ریال ســهم الشــرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها
وموسساتغیرتجاریمشهد()1068212

آگهی تغییرات شــرکت شن و ماسه زمرد براکوه گناباد شرکت تعاونی
بــه شــماره ثبــت  829و شناســه ملــی  10380097402به اســتناد
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  01/10/1398و نامه شــاره 3304
مورخ 14/10/1398اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان گناباد
تصمیماتذیلاتخاذشد-:سمتاعضاءهیئتمدیرهبهقرارذیلتعیین
گردیدند :علی قلی پور کدملی 0919743676به ســمت رئیس هیئت
مدیره آقای/خانم رضا قلی پور کدملی  0919985173به ســمت نایب
رئیسهیئتمدیرهحســینقلیپورکدملی 0919810489بهســمت
منشیهیئتمدیرهومدیرعاملبرایمدت3سالانتخابگردیدند.کلیه
قراردادهاواسنادتعهدآورازقبیلچک،سفتهوبراتواوراقبهادارپس
از تصویب هیأت مدیره ،با امضای مدیرعامل و علی قلی پور (سمت رئیس
هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادی با امضاء آقای
حسینقلیپور(مدیرعامل)ومهرشرکتمعتبرخواهدبود.ادارهکلثبت
اســناد و امالک استان خراســان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریگناباد()1068226

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی کشــاورزی و دامداری زرین شیر جام
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 661و شناســه ملی10380082710
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  22/10/1398و نامه
شــماره6845مورخ 02/11/1398ادارهتعــاونکارورفــاهاجتماعــی
تربــت جــام تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد  - 1:آقــای محمدرضا دلشــاد
شاملو 0730321282بهسمترئیسهیئتمدیرهومدیرعاملوخانم
سلیمه اســکندری امقانی 0730180468به سمت نائب رئیس هیئت
مدیرهوخانمافســانهســربلندامغانی 0720284104بهسمتمنشی
هیئتمدیرهبرایمدتسهسالانتخابشدندوکلیهقراردادهاواسناد
رسمیوتعهدآوربانکیازقبیل چک سفتهوبراتواوراقبهادارباامضای
ثابت آقای محمدرضا دلشــاد شــاملو (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره)
و خانم ســلیمه اســکندری امقانی (نائب رئیس هیئت مدیره ) و در غیاب
ایشان خانم افسانه ســربلند امغانی(منشی هیئت مدیره) ومهر شرکت
دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای محمدرضا دلشاد
شاملو(مدیرعامل)ومهرشرکتمعتبرخواهدبود.ادارهکلثبتاسنادو
امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تربت جام ()1068215

آگهیتغییراتشــرکتشــنوماســهزمردبراکوهگنابادشــرکت
تعاونــی به شــماره ثبت 829و شناســه ملــی 10380097402به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ
 01/10/1398ونامــهشــاره 3303مــورخ 14/10/1398اداره
تعاونکارورفاهاجتماعیشهرستانگنابادتصمیماتذیلاتخاذشد-:
خانمزهراعجمزیبدبهشمارهملی 0919817033بهعنوانبازرس
اصلی،خانمزهراقاینیزیبدبهشمارهملی0919045693بهعنوان
بازرسعلیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابگردیدند-.اعضاء
هیئتمدیرهبهقرارذیلانتخابگردیدند:حسینقلیپوربهکدملی
 0919810489علــی قلــی پور بــه کدملــی 9691625654رضا
قلــیپوربهکدملــی 9691625654بعنواناعضــایاصلیومحمد
علــیقلیپــورزیبدبهکدملــی 9691635654وپروانهقلیپوربه
کدملــی 96916256544بعنوان اعضای علــی البدل هیأت مدیره
شــرکت تعاونی برای مدت سه ســال انتخاب انتخاب گردیدند  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریگناباد()1068228

آگهــی تغییــرات موسســه فرهنگــی مذهبــی امــام رئــوف و ضامن
غریبــان به شــماره ثبــت 6016و شناســه ملــی 14007525575به
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  18/09/1398و نامه شماره
 3931/25198مورخ 3/9/98اداره تبلیغات اســامی تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - 1 :آقای حسن افقهی به شماره ملی  0938122797بسمت
رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عباسی به شماره ملی0941329925
بســمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیرهوآقایعلیشــاهرودیبهشماره
ملی 0938124021بسمتعضوهیئتمدیرهوآقایمسعودقاسمیبه
شــمارهملی 0946226652بســمتعضوهیئتمدیرهمدیرهبهمدت
 4سال حق امضاء  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل
چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداســامی با امضای رئیس هیئت
مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()1068234

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی مذهبی امام رئوف و ضامن غریبان به شماره
ثبت6016وشناسهملی14007525575بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
فوق العاده مورخ 18/09/1398و نامه شماره 3931/25198مورخ3/9/98
اداره تبلیغات اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :ماده  14اساسنامه به شرح
ذیل اصالح گردید :هیئت مدیره موسســه مرکب از  4نفر خواهد بود که توســط
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده از بین اعضاء و یا خارج انتخاب می شــوند - 2
اساسنامه موسسه مشتمل بر  26ماده به تصویب رسید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()1068214

منطقی و کاربردی ،درنظر گرفتن امنیت و
سالمت کارکنان و نمای مناسب آغاز شد.
وی ادامــه داد :در همین راســتا طی یک
سال گذشــته بازســازی و احداث مجدد
ساختمانهای شهرداری مرکزی ،ساختمان
معاونــت خدمات شــهری و امور شــهر،
ساختمان سازمان ســیما ،منظر و فضای
سبز شهری ،ساختمان ایستگاه آتش نشانی
محله نصیرآباد و ساختمان شهرداری ناحیه
یک باغستان توسط شــهرداری باغستان
انجام شد.
شهردار باغستان تصریح کرد :البته اقدامات
شهرداری باغستان در بازسازی و راهاندازی
مراکــز اداری و خدمــات متداول مختص
بــه این مراکز نبوده اســت و شــهرداری
باغستان در حوزهها و موضوعات مختلفی
اقدامات مربــوط را انجام داده اســت که
تمام اینها در راســتای هدفی جز خدمت
به مردم نیست.

و حقوقی را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب
و از آنها استفاده کند.
وی با بیان اینکه کلیه کارشناسان استاندارد موظف هستند
هنگام تمدید پروانه کارشناسی خود گواهی گذرندان دوره
های آموزشــی مورد قبول در طول مــدت اعتبار پروانه
ساالنه حداقل به مدت  20ساعت را ارائه نمایند ،گفت :این
آموزش ها از طریق سازمان ،ادارات کل و مراکز آموزشی
همکار تأیید صالحیت شده سازمان صورت می گیرد.
رئیس اداره استاندارد ســازی ،آموزش و ترویج استاندارد
عامل تحقق برنامه را برنامه ریزی به موقع ،پایش مستمر
و مداوم برنامه پیش بینی شــده و عدم واگذاری برنامه به
پایان سال ،پیگیری ،مشــاوره و نظارت مستمر بر تقویم
آموزشــی و برگزاری دوره های آموزشــی شرکت های
همکار آموزشی دانست.

آگهیتغییراتشرکتتریکوبافیگلزارمحالتشرکتتعاونیبهشماره
ثبت 271و شناسه ملی 10780018508به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــیعادیمورخ 12/08/1399ونامهتاییدیهشــماره 3695مورخ
 4/9/99اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان محالت تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - 1 :ســرمایه شــرکت از مبلغ 47400000000ریال
به مبلــغ 142200000000ریال که از محل مطالبات حال شــده تامین
گردیده افزایش یافته اســت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق
اصالح گردید /.اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مرکزی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری محالت ()1067727
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آویسا سماء موج نو ساوه درتاریخ
02/10/1399بهشمارهثبت4440بهشناسهملی14009669078
ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالع
عمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:پخشوتوزیعموادغذاییوپوشاک
و ظروف و پارچه و وســایل ورزشی تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات
وســازمانهادرصــورتلزومپــسازاخذمجوزهــایالزمازمراجعذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان مرکزی ،
شهرستانساوه،بخشمرکزی،شهرساوه،محلهصولتآباد،کوچهمطهری
[8شهید حسن غالمی]  ،کوچه مطهری [10شهید مرتضی یاری]  ،پالک ، 0
طبقههمکفکدپستی3915684119سرمایهشخصیتحقوقیعبارت
استازمبلغ 1,000,000ریالنقدیمیزانسهمالشرکههریکازشرکا
خانم سهیال صداقت به شــماره ملی  0590246739دارنده 500000
ریالسهمالشرکهآقایحسینکیهانپوربهشمارهملی0603309062
دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم ســهیال
صداقت به شماره ملی  0590246739و به سمت رئیس هیئت مدیره
بهمدتنامحدودآقایحسینکیهانپوربهشمارهملی 0603309062و
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو
بانکی وتعهدآور شرکت ازقبیل:چک،سفته،بروات وقراردادها به امضاء
رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر کدام به تنهایی همرا ه با مهر شرکت
ونامــههــایعادیواداریبهامضاءرئیسهیئــتمدیرهیامدیرعاملهر
کدام به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبرمیبا شد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه ()1067728

آگهی تغییرات شــرکت آرامش گاز بندر شــرکت با مســئولیت
محدود به شماره ثبت  3223و شناسه ملی  10980011522به
استنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ22/06/1399تصمیمات
ذیلاتخاذشد- 1:سمتاعضایهیئتمدیرهبهقرارزیرمیباشد
:خانمسوگندزارعباکدملی2640135392بسمترئیسهیئت
مدیــره آقای اســماعیل زارع با کد ملی 2678420078بســمت
مدیرعامــل.2حــقامضایکلیهاســنادواوراقبهــاداروتعهدآور
شرکتازقبیلچکوسفتهوبرواتوعقدعقودبانکیوقراردادها
و سایر اوراق اداری و عادی با امضای انفرادی آقای اسماعیل زارع (
مدیر عامل) همراه با مهر شرکت اعتبار دارد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بندر انزلی ()1068927

خبر

بازدیدازآخرینوضعیتاجرایخط
لولهدومانتقالفاضالبومدولدوم
تصفیهخانهفاضالبشهریاردبیل
اردبیل -هنگامه محرم
نــژاد :با حضــور معاون
دادســتان عمومــی و
انقــاب مرکز اســتان،
مدیران عامل شــرکت
های آب وفاضالب و آب
منطقه ای استان اردبیل،
مدیر کل حفاظت محیط
زیســت اســتان و سایر
مدیران استانی از آخرین
وضعیت عملیات اجرایی
احــداث خط لولــه دوم
انتقال فاضالب شهر اردبیل و مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر اردبیل بازدید شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اردبیل ،
ظهر روز شنبه  ۲۲آذرماه  ۱۳۹۹با حضور معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان،
مدیران عامل شــرکت های آب وفاضالب و آب منطقه ای اســتان اردبیل ،مدیر کل
حفاظت محیط زیســت استان و سایر مدیران استانی از آخرین وضعیت عملیات اجرایی
احداث خط لوله دوم انتقال فاضالب شهر اردبیل و مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر
اردبیل بازدید شد.
در این بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان از آخرین اقدامات این شرکت در
خصوص تامین منابع مالی ،پیشــرفت عملیات اجرایی و برنامه های آتی طرح را تشریح
نمود.
مهندس فرامرز بهنژاد اظهار داشت :خط انتقال جدید به قطر  1600میلیمتر و به طول 9
کیلومتر در دست اجرا است که  3کیلومتر آن در فاز اول در حال احداث است.
وی همچنین تصریح کرد :عملیات گودبرداری مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهر
اردبیل انجام شده و با دریافت اعتبار مالی الزم از محل فاینانس بانک ملت ،ادامه طرح
انجام خواهد شــد و اعتبار مورد نیاز این پروژه حدود  ۱۱۰۰میلیارد ریال می باشد که از
منابع فاینانس داخلی تامین خواهد شد.
در پایان این بازدید تســریع در تکمیل پروژه به منظوراصالح و ارتقای عملکرد تصفیه
خانه و رفع مشکالت موجود شبکه فاضالب شهری اردبیل مورد تاکید مسئوالن بازدید
کننده قرار گرفت.
آگهی تغییرات شرکت صدر فوالد گداختار با مسئولیت محدود به شماره ثبت
5265وشناسهملی10780087186بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادی
بطور فوق العاده مورخ 20/08/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :پیام خلیلی به
کدملی 0532345002علی خلیلی بهکدملی 0530721597به سمتاعضای
هیئت مدیره بــرای مدت نامحدود انتخاب گردیدند 2- .روزنامه کثیراالنتشــار
دنیای اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد 3- .تراز نامه و حساب سود
وزیانشرکتدرسالمالی1398بهتصویبرسید/.ادارهکلثبتاسنادوامالک
استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()1067726

آگهی تغییرات شــرکت درب وپنجره ســازان دزفول و حومه به شماره
ثبت 290و شناسه ملی 10860582690به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ 04/07/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ماده
 36اساســنامه به شرح صورتجلســه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان خوزســتان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
دزفول ()1067712
آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی کشــاورزی تولیدکننــدگان تخم
مــرغممتازجلگهخوزســتانبهشــمارهثبت 50323وشناســهملی
 14008700434بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ
 30/10/1398تصمیمــاتذیــلاتخــاذشــد:علیرضــاخرمیانبه
شــماره ملــی( 1740901037خــارج از هیئــت مدیــره) تــا تاریخ
 02/02/1401به ســمت مدیــر عامل انتخاب گردیــد .کلیه چکها،
قراردادهاواسنادواوراقیکهایجادتعهدبرایشرکتنمایدویاتمام
ویاقسمتیازحقشرکترامنتفیسازدبهاستثنایمواردیکههیئت
مدیرهبهمنظورادارهامورجاریشرکتترتیبخاصیدادهباشد،پس
ازتصویبهیئتمدیرهباامضاءرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملو ُمهر
شرکتمعتبرخواهدبوددرغیابرئیسهیئتمدیرهنائبرئیسحق
امضاءدارد.اوراقعادیشــرکتباامضاءمدیرعاملصادرخواهدشد
مگر مراســات هیئت مدیره که به امضاء رئیس هیئت مدیره صورت
خواهد گرفت .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خوزستان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز ()1067698
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی دره مروارید قهیه به شــماره
ثبــت  13048و شناســه ملــی  14005015981بــه اســتناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  01/03/1399و به موجب تاییدیه
شماره5723مورخ 26/3/1399اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی
اســتان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1:مراد قهیه ئی به شماره
ملــی 0531669874به ســمت رئیــس هیئت مدیــره وعلی کوثر
احمدی به شماره ملی0531769763به سمت مدیرعامل و نایــــب
رئیسهیئتمدیرهوحمیدقهیهئیبهشمارهملی0531664716به
سمتمنشیهیئتمدیرهبرایمدتسهسالانتخابشدند-2.کلیه
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و
اوراق بهــادار با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر
تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل
و مهر تعاونی معتبر خواهد بود /.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
مرکزیادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاراک()1069210

