ایران

چهار شنبه  9دی ماه 1399
شمــاره 4097

توجه ویژهای به موضوعات میراثی ،گردشگری و صنایع دستی داشتهایم

پیشرفت  ۸۵درصدی طرح زیر گذر شهید کشوری ایالم

شــهردار گرگان در خصوص انعقاد تفاهم نامه با میراث فرهنگی گلســتان اظهار کرد:در طول سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی
در هر سه حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری انجام دادهایم.عبدالرضا دادبود افزود :به منظور ساماندهی بهتر اقدامات
یک تفاهم نامه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری امضا شده که بر اساس آن هماهنگیهای بیشتری
در این زمینه صورت خواهد گرفت.وی خاطر نشان کرد :ایجاد بازارچه صنایع دستی در سطح شهر و توسعه احیای بافت تاریخی از
جمله موضوعاتی اســت که در نشست های مشترک بررسی شده است.شهردار گرگان با اشاره به پروژه های گردشگری بیان کرد:
یکی از پروژههای مهم شهربازی مدرن واقع در فراز تپه هزار پیچ است و همچنین بازار موزه هفت شهر که در محور الغدیر در حال
انجام است و در بخشهای دیگر گردشگری نیز پروژه ها پیگیری میشود.

اخبار

بازدید از آخرین وضعیت اجرای خط
لوله دوم انتقال فاضالب و مدول دوم
تصفیه خانه فاضالب شهری اردبیل

اردبیل -هنگامه محرم نژاد :با حضور معاون دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان ،مدیران عامل شرکت های آب وفاضالب و آب منطقه ای
اســتان اردبیل ،مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و سایر مدیران
اســتانی از آخرین وضعیت عملیات اجرایی احداث خط لوله دوم انتقال
فاضالب شــهر 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 شرکت های آب وفاضالب
و آب منطقه ای استان اردبیل ،مدیر کل حفاظت محیط زیست 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 ،پیشرفت
عملیات اجرایی و برنامه های آتی طرح را تشریح نمود.
مهندس فرامرز بهنژاد اظهار داشــت :خط انتقال جدید به قطر 1600
میلیمتر و به طول  9کیلومتر 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
شد و اعتبار مورد نیاز این پروژه حدود  ۱۱۰۰میلیارد ریال می باشد که
از منابع فاینانس داخلی تامین خواهد شــد.در پایان این بازدید تسریع
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.

طالب صادقیان شهردار ایالم در بازدید بازرس کل استان از پروژه زیرگذر شهید گشوری شهر ایالم گفت :این پروژه م اکنون
با  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی حداکثر تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
وی افزود :طرح زیرگذر شــهید کشوری شــهر ایالم با اعتباری بالغ بر  ۱۶میلیارد تومان به منظور پیشرفت  ۸۵درصدی طرح
زیر گذر شهید کشوری ایالمتوسعه زیرساختهای شهری و روان شدن ترافیک شهر ایالم ایالم در حال اجراست.شهردار ایالم
در بازدید بازرس کل استان و مدیران دستگاههای خدمات رسان اعالم کرد :در صورت همکاری دستگاههای زیرساخت بویژه
مخابرات وبرق طرح زیر گذر شــهید کشوری تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.صادقیان ادامه داد :عملیات اجرایی طرح
زیرگذر شهید کشوری آبان ماه سال گذشته با هدف توسعه زیرساختهای شهری و روان سازی ترافیک آغازشد.

 معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

تحقق 114درصدیبودجهشهرداریکرمانشاهدرسالجاری

معــاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری
کرمانشــاه از تحقق  114درصدی بودجه
امسال شهرداری خبر داد.
به گــزارش مرکــز اطالعرســانی روابط
عمومی شــهرداری کرمانشاه ،دکتر یحیی
عیدی بیان اینکه بودجه مصوب شهرداری
کرمانشــاه برای سال  99یک هزار و 300
میلیارد تومان بوده است ،اظهار کرد :برای
اولین بار در تاریخ شهرداری کرمانشاه طی
هشت ماه یک هزار و  500میلیارد تومان
بودجه محقق شده است.
وی به بودجه ســال آینده اشــاره کرد و
افزود :در حال تدوین الیحه بودجه  2هزار
میلیارد تومانی برای ســال  1400هستیم
کــه اولویت هزینه کرد ایــن بودجه برای
توسعه و نگهداری شهر کرمانشاه است.
معــاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری
کرمانشــاه با اشــاره به ُ 99کــد درآمدی
برای هزینــه های شــهرداری در بخش
های مختلف شــهری ،بیان کرد :عوارض
نوسازی ،عوارض کسب و پیشه ،عوارض
خودرو ،عوارض پروانه ســاختمانی و ...از
جمله منابع درآمدی شهرداری است.
عیدی از شناســایی منابع مالی جدیدی
که تا کنون مورد غفلــت قرار گرفته بود،
برای افزایش درآمدهای شهرداری خبر داد
و افزود :امســال با پیگیری ها و اقدامات
بســیار توانســتیم  40میلیارد تومان طلب
شــهرداری از شــرکت نفت را شناسایی
کنیم که از این میزان تاکنون چهار میلیارد
تومان دریافت و در حال وصول  17میلیارد
تومان دیگر هستیم.
وی با اشاره به تشــکیل کمیسیون های
شــورای راهبــردی و شــورای معماری
در شــهرداری ،بیــان کرد :تشــکیل این

آگهــی تغییرات شــرکت شــکوه تندیس آذربایجان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت  3791و شناســه ملی
 14007563362بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العاده مــورخ  01/09/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد
 :انیــس رضائــی به شــماره ملــی  1540410544بــا دریافت
 1.000.000.000ریال ســهم الشــرکه خود از صندوق شرکت
از شــرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و ســمتی ندارد .در نتیجه
ســرمایه از  3.000.000.000ریال به  2.000.000.000ریال
کاهــش یافــت و ماده مربوطه اساســنامه به نحــو مذکور اصالح
می گردد .لیســت شرکاء بعد از کاهش ســرمایه  :فریبا فصیحی
دارای  1.000.000.000ریال سهم الشرکه رضا رضائی دارای
 1.000.000.000ریال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مراغه ()1067958
تاســیسشرکتبامسئولیتمحدودنیکوتدبیرعمراندرتاریخ
 09/10/1399بــه شــماره ثبــت  570564بــه شناســه ملــی
 14009687835ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصه
آنبهشرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:قبول
وانجامخدماتدرونشــهریشــاملنگهداریواحداثفضایسبز،
زیباسازی محیط و سازه های شهری  ،ابنیه  ،عمران  ،زیباسازی شهری
،انعقادقراردادومشــارکتبااشــخاصحقیقیوحقوقیدرموضوع
فعالیت شــرکت  ،خریدو فــروش و واردات و صــادرات تجهیزات و
امکاناتمربوطبهموضوعشرکت،اخذواعطاینمایندگی-شرکتدر
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی  -در صورت نیاز پس از اخذ
مجــوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :اســتان تهران  -منطقه ، 16شهرستان تهران  ،بخش مرکزی
 ،شــهر تهران ،محله حکیمیه  ،کوچه گلســتان  ، 3خیابان یاس  ،پالک
 ، 71طبقه منفی  1کدپســتی  1659919116ســرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000ریال نقدی میزان ســهم
الشــرکه هر یک از شــرکا آقای مهــرداد رازگردانی به شــماره ملی
 0022678360دارنده 10000ریال ســهم الشرکه آقای محمود
رازگردانیبهشــمارهملی 6170086769دارنده 990000ریال
ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد رازگردانی به شماره
ملی 0022678360و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدودآقایمحمودرازگردانیبهشمارهملی6170086769وبه
سمترئیسهیئتمدیرهبهمدتنامحدودوبهسمتمدیرعاملبه
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 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 همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل ( محمود رازگردانی )
به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های
شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1069903

کمیســیون ها موجب حــل و فصل 700
پرونده تخلفات ساختمانی راکد وقفل شده
و کســب درآمد  70میلیارد تومانی از این
محل شد.
به گفته عیدی ،امســال برای اولین بار با
معرفی منابع درآمدی و پرونده های راکد
شهرداری به بخش خصوصی برای وصول
مطالبــات شــهرداری از ظرفیــت بخش
خصوصی استفاده شده است.
پرداخت  40میلیارد تومان حقوق در ماه
قائم مقام شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در
ماه   40میلیارد تومان بابت حقوق پرسنل
پرداخت می کنیم ،گفت :هم اکنون حقوق
تمام پرسنل رسمی ،شرکتی ،روزمزد و ...
تا پایان آبان ماه به روز پرداخت شده است.
وی تصریــح کــرد :ممکن اســت حقوق
پرســنل برخی از شرکت هایی که صورت
وضعیت خود را بــه موقع ارائه نکرده و یا
پیمانکارانی که شــهرداری با آنها درگیری
حقوقی دارد ،پرداخت نشده باشد.
عیدی بــه وضعیت نیروهای بازنشســته
شــهرداری نیز اشــاره کرد و افــزود :در
اوایل کار دکتر طلوعی به عنوان شــهردار

کرمانشاه 270 ،بازنشسته شهرداری وجود
داشت که حق ســنوات ،معوقات و پاداش
پایــان خدمت دریافت نکرده بودند ،که در
حال حاضر تمام حق و حقوق بازنشستگان
پرداخت شده است.
شــهرداری کرمانشــاه کاندیدای کسب
جایزه «مدیریت مالی ایران»
وی گفت :شــهرداری کرمانشــاه امسال
به دلیل داشــتن درآمد مستمر و پرداخت
به روز حقوق پرســنل در شــرایط بحران
ویــروس کرونا ،کاندیدای کســب جایزه
«مدیریت مالی ایران» شده است.
عیدی با اشــاره به انتشــار  190میلیارد
تومان اوراق مشــارکت ،گفت :تامین 50
درصد از اصل و ســود این اوراق مشارکت
بر عهده دولت اســت و هــم اکنون این
اعتبار بــرای هزینه کــرد در بخش قطار
شــهری و ناوگان حمل و نقل شهری به
حساب شهرداری واریز شده است.
وی افزود :عالوه بر این اوراق 40 ،میلیارد
تومان دیگر برای تعمییر و تجهیز ناوگان
حمل و نقل شهری تخصص یافته است.
معــاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری

آگهیتغییراتاتحادیهصنفمیوهوسبزیفروشانشهرستانتبریزموسسه
غیــرتجاریبهشــمارهثبت 40وشناســهملــی 10860481543بهاســتناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/05/1398و مجوز شماره 55282مورخه
 27/8/98اتاق اصناف مرکز آذربایجان شــرقی و مجوز شماره 23515/105
مورخه  17/4/99ســازمان صنعت و معدن آذربایجان شــرقی تصمیمات ذیل
اتخــاذ شــد  :محمدعلی صدیقی عــاء کدملی 1380815282بســمت رئیس
هیئتمدیرهوداودسیمینپرکدملی 1380631238بسمتنائبرئیساول
هیئت مدیره و سیدرضا میرنسب غازانی کدملی 1380759293بسمت نائب
رئیسدومهیئتمدیرهومیرمحمدتقیحسینیآلمالوکدملی1371019150
بسمتدبیرهیئتمدیرهوصادقعیدیلیقوانکدملی1374729663بسمت
خزانه دار و ســجاد صدیقی عالء کدملــی 1360047174بعنوان مدیر اجرائی
(خارجازاعضا)برایمدت 4ســالانتخابشــدند.کلیهاوراقواســنادبهادارو
تعهدآور موسسه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و نامه
هــای عــادی و اداری با امضای رئیس و خزانــه دار و در غیاب هریک نائب رئیس
اولهیئتمدیرههمراهبامهرموسســهمعتبرمیباشــد.ادارهکلثبتاسنادو
امالکاستانآذربایجانشرقیادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتبریز
()1067965

آگهی تغییرات شرکت شکوه تندیس آذربایجان شرکت با مسئولیت
محدودبهشمارهثبت3791وشناسهملی14007563362بهاستناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/09/1399تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :رضا رضائی به شماره ملی 1550766198باپرداخت
مبلغ  1.000.000.000ریال به صندوق شر کت در زمره شرکاء شرکت
قــرارگرفتدرنتیجهســرمایهشــرکتازمبلــغ 2.000.000.000به
 3.000.000.000ریــال افزایــش و مــاده مربوطه اساســنامه به نحو
مذکور اصالح می گردد .م لیســت شــرکا و سهم الشــرکه هریک بعد از
افزایش ســرمایه  :انیس رضائی دارای 1.000.000.000ریال ســهم
الشــرکه فریبا فصیحی دارای 1.000.000.000ریال ســهم الشــرکه
رضا رضائی دارای  1.000.000.000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت
اسنادوامالکاستانآذربایجانشرقیمرجعثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریمراغه()1067989

کرمانشــاه از پرداخت ماهیانه یک میلیارد
و  700میلیون تومان از اقســاط و جرائم
بیمه تامین اجتماعی تلنبار شــده طی 10
سال گذشته خبر داد و گفت :امسال برای
اولین بار با پرداخت مبلغ  46میلیارد تومان
به ســازمان امور مالیاتی ،دیون شهرداری
کرمانشاه تسویه شد.
وی از شناســایی  4هــزار و  900میلیارد
تومــان از امالک شــهرداری بــه عنوان
پشــتوانهی مالی برای شهرداری خبر داد
و افزود :برای اولیــن بار برای جلوگیری
از تضییع اموال شهرداری با تشکیل بانک
اطالعــات یکپارچه زمین و مســتغالت،
داراییهای شــهرداری را تجدید ارزیابی
کردیم که با برنامه ریزی مناســب زمینه
سازندگی و آبادانی شهر را ایجاد نی کند.
عیــدی اظهار کــرد :برای اولیــن بار در
کشــور با همکاری دادگستری کرمانشاه،
بنگاه های معامالت ملکــی را مجاب به
استعالم گیری از شــهرداری برای انجام
هرگونــه معامله می کردیم که اجرای آن،
موجب کاهش چشم گیر تعداد پرونده های
ورودی به دادگستری خواهد شد.
وی شــهرداری یک نهاد محلی و مردمی
دانســت و گفت :هیچگونه اعتباری دولتی
به شهرداری ها پرداخت نمی شود و تمام
هزینه کردها برای نگهداری و آبادانی شهر
را از منابع درآمدی که توســط شهرداری
ایجاد می شود ،تامین می شود.
عیدی افزود :شهرداری برای ایفای نقش
خود در ارتقاء جایگاه شــهری ،اشــتغال،
رفاه و بهداشــت عمومی ،سطح فرهنگی
و ...نیازمند مشــارکت مردم اســت ،لذا از
شــهروندان می توانند با پرداخت عوارض
خود موجب ارتقاء شهر شوند.

آگهــی تغییرات شــرکت روســتائی بانــوان مهربان شــرکت تعاونی
به شــماره ثبــت  296و شناســه ملــی  10200028552به اســتناد
صورتجلســهمجمععمومیفــوقالعادهمــورخ 18/08/1398ومجوز
شــماره  15216/741مورخ  025/08/98از اداره تعاون روســتائی
شهرستان سراب تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :بند  4در ماده  5اساسنامه
بهشــکلذیلاصالحگردید-4:بهرهبرداریجمعیومشــترکازامالک
و مســتغالت و اراضی ملکی یا اســتیجاری .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
سراب ()1067987
آگهی تغییرات شــرکت جوجه کشــی برنا جوجه شرکت سهامی خاص
به شــماره ثبت 2666و شناســه ملــی 10760259203به اســتناد
صورتجلســههیئتمدیرهمورخ 11/09/1399تصمیماتذیلاتخاذ
شد-1:خانمحلیمهلکائیاندیشمارهملی2064359079سمتنایب
رییسهیاتمدیرهوآقایمنوچهرباقریشــمارهملی2140664345
بهســمترییسهیاتمدیرهومدیرعاملآقایامیدباقریشــمارهملی
 2130265138به ســمت عضوهیاتمدیره شــرکتبهمدت دوسال
انتخــاب گردیدنــد -2 .کلیــه اوراق واســنادبهاداروتعهدآوربانکی
ازقبیلچکوســفتهوبــرواتوغیرهوعقودوقراردادهــاواوراقعادی
باامضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبرمی باشد-3.هیات مدیره شرکت
اختیارات ذیل مندرج در بند 13ماده 40اساســنامه را به شــرح زیر به
مدیرعامل شرکت تفویض نمود :اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازهرگونه
دعوییاتسیلمبهدعوییاانصرافازآناعمازحقوقیوکیفریباداشتن
تمام اختیارات مراجعه با امر دادرســی از حق پژوهش ،فرجام ،مصالحه
،تعیینوکیلســازشادعایجعلنســبتبهسندطرفواستردادسند
تعیین داور با یا بدون اختیار و بطور کلی اســتفاده از کلیه حقوق واجرای
کلیهتکالیفناشــیهازقانونداوریتعیینوکیلبرایدادرســیوغیره
بایــا بدون حق توکیل توکیل ووکیل درتوکیــل ولو کرارا تعیین مصدق
و کارشــناس ،اقرار خواه در ماهیت دعــوی به امری که کامال قاطع دعوی
باشد دعوی خســارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوای
ثالثاقدامبهدعوایمتقابلودفاعازآنتامینمدعیبهتقاضایتوقیف
اشخاصواموالازدادگاههایاعطایمهلتبرایپرداختمطالباتشرکت
درخواســت صدوربرگه اجرائی و تعقیــب عملیات اجرائی واخذمحکوم
چه در دادگاه وچه درادارات و دوائر ثبت اســناد اداره کل ثبت اســناد
و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
آمل ()1069407

آگهی تغییرات شــرکت جوجه کشــی برنا جوجه شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شــرکت شــالیکوب صنعت مازند دشــت بابل

به شــماره ثبت 2666و شناســه ملــی 10760259203به اســتناد

بــامســئولیتمحــدودبــهشــمارهثبــت 8341وشناســهملی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/09/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند :آقای منوچهر باقری شماره ملی
 2140664345و آقــای امید باقری شــماره ملــی 2130265138و
خانم حلیمه لکائی اندی شــماره ملی  2064359079ب) آقایان محمد
شــکری شــماره ملی 2142028731و نادعلی رضائی فرد شماره ملی

 14007560720بــهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیفوق
العــادهمــورخ 01/10/1399تصمیمــاتذیلاتخاذشــد- 1:
شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و حامد اسمعیل
پورمطلــق به کــد ملــی  1754909809به آدرس شهرســتان
بابــل،بخــشمرکــزی،شــهربابل،بــاغفرودوس،خیابــاندکتر

 2142323286بهسمتبازرساناصلیوعلیالبدلبهمدتیکسال

شریعتی،کوچه شهیداصفهانی،پالک ،22طبقه همکف کد پستی

انتخاب شــدند .ج )روزنامه کثیراالنتشــاراعتدال جهت درج آگهی های

 4714743875بعنوانمدیرتصفیهشرکتبرایمدتدوسال

شــرکتتعیینگردید.ادارهکلثبتاســنادوامالکاســتانمازندران

تعیینگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمازندرانمرجع

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1069405
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ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل ()1069445

خبر

قدردانینمایندهولیفقیهدراستان
فارسازشرکتآبمنطقهایفارس
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس از
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت
آب منطقه ای فارس در خصوص خط
دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز
قدردانی نمود.
آیــت اهلل دکتر لطــف اهلل دژکام از
نزدیک روند خــط دوم انتقال آب از
سد درودزن به شــیراز را مورد بازدید
قرار داد.
آیــت اهلل دژکام در جریان این بازدید
ضمن تقدیر و تشکر از تالشهای صورت گرفته توسط شرکت آب منطقه ای فارس اظهار
نمود :راه اندازی خط دیگری به منظور انتقال آب به شــهر شــیراز نیاز مبرم شهروندان
محترم شــیرازی بود و به دلیل مشــکالت کم آبی که در فصل تابستان گریبانگیر مردم
محترم شــیراز می شود ،الزم است که روند راه اندازی خط دوم انتقال آب از سد درودزن
به شیراز تا پیش از تابستان بعدی ،تمام و نهایی شود.
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان گفت :حساســیت باالی این موضوع باعث شــد که
عملیات و شرایط این خط انتقال آب را از نزدیک مشاهده کنیم که خوشبختانه تالشهای
بســیار ارزنده ای را از سوی شــرکت آب منطقه ای فارس و پیمانکاران این پروژه شاهد
بودیم.
آیت اهلل دژکام افزود :همه تالش عزیزان آب منطقه ای فارس ان شــااهلل بر این اســتوار
باشــد که مرحله باقیمانده اتمام خط تا قبل از تابستان آینده انجام گردد تا به امید خداوند
مشکالت کم آبی مردم در ایام پیک مصرف آب مرتفع گردد.
ایشان ادامه داد :قولهایی در این زمینه بیان شده است و ما نیز حمایت های خود را انجام
خواهیم داد.
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رادمان بنیان گستر شمال درتاریخ
 08/10/1399به شماره ثبت  1808به شناسه ملی 14009683238
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ســازنده ومجــری خدمات مربوط به
ابنیه شامل طراحی ،نظارت  ،مشاوره  ،محاسبه فنی و مهندسی وپشتیبانی ،
اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی  ،چوبی  ،سنگی
 ،موزائیــک و بتنــی  ،ابنیه  ،ســاخت مجتمع های مســکونی  ،تجاری  ،اداری ،
ورزشــی و صنعتــی ،انجام و ارائه کلیه خدمات فنی آزمایشــگاهی شــامل
(کلیه امور مربوط به مطالعات وآزمایشــات ژئوتکنیک(مکانیک خاک) ،بتن،
جوش ومقاومت مصالح ) ،ارائه اجرای تاسیسات لوله کشی گاز اماکن تجاری
 ،مســکونی  ،صنعتی  ،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب
انجام کلیه امور مکانیکی و الکتریکی سیســتم های سرمایشی،گرمایشــی
وشــوفاژ موتورخانه وتاسیســات زیر بنایی وعمومی و سیستم های تهویه
مطبــوع  ،ســازه هــای هیدرولیکی،مخــازن آب و شــبکه هــای توزیع آب و
برق،طراحی و ساخت سازه های دریایی،احداث استخرهای تفریحی،اجرای
دکوراسیون های داخلی ونماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای
نویــن صنعــت ســاختمان  ،خاک بــرداری و خاکریــزی  ،مدیریــت پیمان و
مشــارکت در پروژه های عمرانی ،شهرک ســازی و انبوه سازی مجتمع های
اقامتی ،ورزشــی ،مشــارکت در تولید واحدهای انبوه مســکن و ساختمان
ومقاوم ســازی وبهســازی بازســازی بافتهای فرســوده و تحصیل اراضی و
تملــک آنهااحداث پارک ،تامین وواردات تجهیــزات و لوازم و مصالح مورد
نیازجهت فعالیت شــرکت ،اجرای پروژه های سدســازی ،تونل ســازی  ،پل
ســازی وشــبکه های آبرســانی ،کانال کشــی و طراحی و اجرای پروژه های
تاسیســاتی الکتریال و مکانیکال شامل سیســتم های برقی،طراحی،اجرا،
نگهــداری فنی سیســتم های کنترل هوشــمند ،و خدمات شــهری شــامل
جدول کشــی رنگ آمیزی المانهای شهری ،نقشه برداری و تفکیک اراضی،
احداث و راه اندازی کارخانجات در زمینه مصالح ســاختمانی و ماشین آالت
عمرانی ،تولید و فروش مصالح ســاختمانی ،تجهیزات پارکی( اعم از ســت
های ورزشی پرکاربرد برای بزرگساالن  ،ست ورزشی کودکان و معلولین -
لوازم پارکی فلزی مخصوص بازی بچه ها)  ،کف پوش و چمن مصنوعی و پایه
چراغ چمنی  -ســطل و نیمکت های پارکی  -میز فوتبال دســتی و میز پینگ
پنگ  -تزئینات نوری (اعم از ریســه های نوری ،المان های شــهری  -ستاره
فــروزان 6پر8 ،پر 16،پر و  LEDســه متری خطی پــاور و معمولی با رقص
نــور یــا ثابت  ،درختچه های نوری) ،برج های نوری و اســتادیومی و برج های
پرچم (پرچم های ایران و الوان در متراژ مختلف ،سرچراغی و پرژاکتور) و
عالئــم ترافیکی و انواع تابلوها (اعم از تابلو معابر و تابلو میادین،تابلوهای
بلواری) و مخازن گالوانیزه و سطل های توری و آالچیق و ایستگاه اتوبوس ،
وهمچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وغیردولتی مرتبط با
موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربــط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
مازندران  ،شهرســتان محمودآباد  ،بخش مرکزی  ،شــهر محمودآباد ،محله
معلــم  ،کوچــه یکم  ،کوچه دریا(2پروین اعتصامــی)  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  4631615789سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سعید
خاکســار دالرســتاقی به شــماره ملی  2143128991دارنده 500000
ریال ســهم الشرکه آقای شاهرخ شــاکری به شماره ملی 5010897970
دارنــده  500000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای ســعید
خاکســار دالرســتاقی به شــماره ملــی  2143128991و به ســمت نایب
رئیــس هیئــت مدیره به مدت نامحدود آقای شــاهرخ شــاکری به شــماره
ملی  5010897970و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت
رئیــس هیئت مدیره به مــدت نامحدود دارندگان حق امضــا  :کلیه اوراق
واســناد بهاداروتعهدآور شــرکت ازقبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
 ،عقود اســامی وســایراوراق بهادار با امضاء آقای شاهرخ شاکری (رئیس
هیئت مدیره ومدیرعامل) باتفاق آقای ســعید خاکساردالرســتاقی(نائب
رئیس هیئت مدیره )همراه بامهر شــرکت معتبرمیباشــد .سایرنامه های
اداری واوراق عــادی با امضاء آقای شــاهرخ شــاکری (رئیس هیئت مدیره
ومدیرعامــل) یا باامضــای آقای ســعید خاکساردالرســتاقی(نائب رئیس
هیئت مدیره )همراه بامهر شــرکت معتبرمیباشــد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت
تعییــن گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد ()1069438

