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چهار شنبه  17دی ماه 1399
شمــاره 4103

در سی و پنجمین هفته پویش  #هر هفته _الف _ب _ ایران :

بهره برداری از پروژه های آبرسانی
به  ۷۴روستای استان مرکزی

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان:

استان اردبیل ،ظرفیت باال و
استثنایی برای همکاری متقابل و
مشارکت در بازسازی قرهباغ دارد

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان ،خواستار ارتقای سطح مناسبات
اقتصادی تهران ـ باکو همپای روابط سیاسی موجود بین دو طرف
شــد و گفت :بازســازی قرهباغ فرصتی گرانبها برای ارتقای روابط
اقتصادی دوجانبه است.
سیدعباس موســوی در جلسه ویدئو کنفرانسی با حسین پیرموذن
رئیس اتاق مشــترک ایران -آذربایجان ،اکبر بهنامجو اســتاندار
اردبیل افزود :روابــط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در حد
روابط سیاســی عالی و مطلوب نیست و باید برای توسعه دو یا سه
برابری مناسبات اقتصادی به خصوص مشارکت در بازسازی قرهباغ
تالش مضاعف و جدی انجام شود.
وی اظهار کرد :پــس از مواضع ایران در جنگ اخیر قرهباغ ،روابط
دو کشــور وارد دوره جدید گرم و صمیمی شده و این سطح روابط
میتواند کمک شایانی برای حضور ایران در بازسازی قرهباغ بکند.
ســفیر ایــران در جمهوری آذربایجــان بیان کــرد :مواضع ایران
در جنــگ  ۴۴روزه اخیر قرهباغ که با شــفافیت کامل در ســطوح
مختلف بیان شــد ،مبتنی بر اصول اســامی ،انســانی ،سیاست
خارجی جمهوری اسالمی و حقوق بینالملل بود که مورد استقبال
جمهوری آذربایجان قــرار گرفت و نقطه عطفی در تارخ روابط دو
کشور به شمار میرود.
وی اظهار کرد :پس از آزادســازی قرهباغ و برنامهریزی جمهوری
آذربایجــان برای بازســازی این منطقه ،فرصــت گرانبهایی برای
استانهای مرزی به خصوص استان اردبیل ایجاد شده است.
موسوی ،خواستار اســتفاده بهینه از مزیتها ،ظرفیتها و اشتراک
بین اهالی اســتان با مردم جمهوری آذربایجان شد و اضافه کرد :با
توجه به دیدگاه بســیار مثبت مردم و مقامات جمهوری آذربایجان
نســبت به استان اردبیل ،ظرفیت باال و اســتثنایی برای همکاری
متقابل و مشارکت در بازسازی قرهباغ وجود دارد.
وی ،مشــارکت در بازســازی قرهباغ را به ســود دو کشور ایران و
جمهوری آذربایجان دانســت و گفت :ایران در بازســازی قرهباغ
وارد فضای رقابتی خواهد شــد چرا که هماکنون کشورهای ترکیه،
روســیه ،آلمــان و ایتالیا نیز برای این امر اعــام آمادگی کردهاند
ولــی مزیت هیچ کدام از آنها به اندازه ایران و به خصوص اســتان
اردبیل نیست.

ایران

 40پروژه آبرســانی به  ۷۴روستای استان
مرکزی در هفته ســی و پنجم پویش  #هر
هفته _ الــف _ب _ ایران از طریق ویدئو
کنفرانس توســط دکتر رضا اردکانیان وزیر
نیرو به بهره برداری رسیدند.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و
فاضالب استان مرکزی  ،آیین بهره برداری
از این پروژه ها در روز ســه شنبه  16دیماه
در روستای سیلیجرد از توابع شهرستان ساوه
با حضور مهندس آقازاده اســتاندار مرکزی ،
مهندس میرزایی فرماندار  ،حجت االســام
سبزی نماینده مجلس این شهرستان  ،دکتر
حسینی امام جمعه ساوه و مهندس عرفانی
نسب مدیرعامل آبفای استان برگزار گردید.
دکتر رضا اردکانیــان وزیر نیرو که از طریق
ویدئو کنفرانس و به صورت مجازی در این
مراســم حضور داشــت طی سخنانی ضمن
تقدیر و تشکر از همکاران صنعت آب و برق
در کشور و استانداران در اجرا و پشتیبانی از
پویش  #هر هفته _الف _ب _ ایران بیان
داشت  :با یکپارچه سازی شرکت های آب و
فاضالب شهری و روستایی و یکپارچه شدن
منابع مالی  ،منابع انســانی و تجهیزاتی بعد
از دو دهه ،تحول خوبی در آمر آبرســانی به
روستاها را شاهد بودیم.

وی با اشــاره به آبرســانی به  ۷۴روستای
اســتان مرکزی در هفته سی و پنجم پویش
 #هــر هفتــه _الف _ب _ ایــران اظهار
امیدواری نمود هموطنان عزیز روســتاهای
این اســتان بــا پرهیز از اســراف و مصرف
بهینه آب قــدردان این نعمت باشــند .در
ادامه مهنــدس جانباز مدیرعامل شــرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور طی گزارشی
از عملکرد آبرسانی به روستاها در دولت های
یازدهم و دوازدهم  ،اظهار داشت  :هم اکنون
 ۱۲هزارو  ۱۸۹روستا با جمعیتی حدود ۸.۲
میلیون نفر در سراسر کشور با اعتباری بالغ
بر  ۶۸۰۰میلیارد تومان از آب شــرب پایدار

بهره مند شدند.
وی افزود  :تا پایان دولت دوازدهم مجموعا
 ۱۴هزار و  ۱۶۰روستا با جمعیتی حدود ۹.۳
میلیون نفر از آب شرب بهره مند خواهند شد.
در بخــش دیگری از این مراســم مهندس
آقازاده اســتاندار مرکزی با اشاره به سی و
پنجمین هفتــه از اجرای پویش  #هر هفته
_ الف _ب _ ایران در کشور  ،بیان داشت
 :اســتان مرکزی در سه هفته از این پویش
مشــارکت داشته است که این نشان دهنده
تالش و کوشش همکاران صنعت آب و برق
استان مرکزی در جهت ارائه خدمات موثر به
مردم می باشد.

وی افزود  :در شــرایطی که کشــور درگیر
بحــران های ناشــی از تحریم می باشــد
شاهدیم با تالش یکی از وزاری پر تالش و
با دانش دولت و همکاران ایشان در استان
مرکــزی به ویژه مدیرعامل شــرکت آب و
فاضالب  ،هر هفته با بهره برداری از پروژه
های مختلــف  ،خدمات خوبی به مردم ارائه
می شــود.در ادامه مهندس یوسف عرفانی
نســب مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
اســتان مرکزی با اعالم اینکه برای تکمیل
ایــن  ۴۰پروژه آبرســانی  ،اعتباری بالغ بر
 319میلیارد ریال صرف شــده اســت بیان
داشــت  :با بهره برداری از این پروژه ها ،
مجموعا 30هزار نفر در ســطح  74روستای
استان مرکزی  ،از آب پایدار بهره مند شدند.
وی با اشاره به اینکه این  40پروژه  ،شامل
 10مجتمع آبرســانی و  30پروژه تک روستا
می باشد اظهار داشت  :حجم عملیات اجرایی
صورت گرفته در این پروژه ها شامل ساخت
 46باب مخزن ذخیره آب مجموع ًا به حجم
 11هزار و  215متر مکعب  ،ساخت  20واحد
ایستگاه پمپاژ آب مجموع ًا به ظرفیت ۷۴.۷
لیتر بر ثانیه  ،اجــرای  234کیلومتر خطوط
انتقال و شــبکه توزیــع آب و اصالح 185
کیلومتر شبکه آبرسانی می باشد.

خبر
مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایگیالن:

در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق ،مدیریت مصرف برق باید در اولویت قرار گیرد

رشت سمیه جوان به من داراب زاده گفت:با برودت هوای سرد
و رشد مصرف گاز در راستای حفظ پایداری شبكه سراسری
برق ،مدیریت مصرف برق باید در اولویت قرار گیرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت بــرق منطقه ای
گیالن«،بهمن داراب زاده» مدیر عامل شرکت سهامی برق
منطقهای گیالن با اشــاره به فرا رسیدن فصل سرما گفت:
به علت سرمای زمستان ،شاهد رشد مصرف گاز در استان و
در صورت تداوم مصرف بیش از حد گاز ،نیروگاه ها با کمبود
ســوخت مواجه می شوند و پایداری شبکه برق دچار مشکل
خواهد شد .به همین علت همه باید تالش کنیم تا با اطالع

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع غذایی و بســته بندی صمیم ســبز
الهیجان شــرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1156و شناسه ملی
 10720126119به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 05/09/1399تصمیمــاتذیــلاتخاذشــد-1:آقایکریمشــاهمحمد
لو شــماره ملــی 1532586663بــا پرداخــت 2100000000ریال به
صندوق شــرکت در زمره شرکاء درآمد .وخانم سوسن سلیمی شماره ملی
 5458926633با پرداخت  600000000ریال به صندوق شــرکت در
زمره شــرکاء درآمد.و خانم الهه شاه محمد لو شماره ملی1520071566
با پرداخت  300000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
درنتیجهســرمایهشرکتازمبلغ 65000000ریالبه3065000000
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح می
گردد .ســهم الشرکه شرکا بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد:
آقای کریم شاه محمد لو شماره ملی  1532586663میزان سهم الشرکه
2100000000ریالوخانمسوسنسلیمیشمارهملی5458926633
میزان ســهم الشرکه 600000000ریال وخانم الهه شاه محمد لو شماره
ملی 1520071566میزان ســهم الشــرکه 300000000ریال وآقای
ابراهیم دست مردی دارای 32500000ریال سهم الشرکه وخانم کبری
خدیوی گردکوهی دارای32500000ریال ســهم الشرکه اداره کل ثبت
اســناد و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
الهیجان()1071570
آگهی تغییرات شــرکت تولیدی گاوداران دیار ماندگار خواف شرکت
تعاونــی بــه شــماره ثبــت  348و شناســه ملــی  10862070748به
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  28/11/1397و نامه شماره
 8067مــورخ  8/12/97اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
خــواف تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :خانــم مهســا دلداربرآبادی
 0760140855بــه ســمت رئیس و خانــم بیگم جــان دلداربرآبادی
 0769763472به ســمت نائب رئیــس و آقای درمحمد دلداربرآبادی
 0769148921به ســمت منشــی هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت
برای مدت  3سال انتخاب گردیدند  - 2کلیه قراردادها و اسناد رسمی
و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار با مضا مدیر
عامــل و خانم مهســا دلداربرآبادی (ســمت  :رئیس هیئــت مدیره ) و یا
خانم بیگم جان دلداربرآبادی (سمت  :نائب رئیس هیئت مدیره ) و مهر
شــرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا آقای درمحمد
دلداربرآبادی (سمت  :مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری خواف ()1072994
آگهــی تغییــرات شــرکت مســکن ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای
اســتان کرمان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  10466و شناســه ملی
 10630163539بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت تصفیــه  /مدیر
تصفیه مورخ  30/06/1399و منضم به نامه شماره  4166/99مورخ
 12/09/99اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان کرمان - 1آقای
محمــد علی ابراهیمی کد ملی 2991593881به ســمت رئیس وآقای
محمد اســماعیلی کد ملی 3090537664به سمت نائب رئیس وآقای
محمد حســین ناظری کد ملی 2991358963به ســمت منشــی هیئت
تصفیــه  -آقای محســن ترک زاده ماهانی کدملــی  6079729644به
ســمت مدیرتصفیه  - 2کلیه قراردادها  ,اوراق مالی و اســناد تعهدآور
بانکی و غیره (اعم از برات ,سفته ,چک) و سایراوراق بهادار تعاونی پس
از تصویــب تصفیه با امضای ثابت آقای/خانم محســن ترک زاده ماهانی
مدیرتصفیــه تعاونی و به انضمام یــک از دونفر از اعضای هیئت تصفیه
آقای/خانممحمدعلــی ابراهیمــی و یــا آقای /خانم محمدحســین ناظری
(اعضــای هیئت تصفیه) و مهر تعاونی اعتبــار دارد و کلیه مدارک عادی
و مکاتبــات بــا امضای مدیرتصفیه یا رئیس هیئــت تصفیه و مهرتعاونی
قابل قبول و معتبر است - 3 .آدرس محل تصفیه کرمان خیابان پروین
اعتصامی شــرقی روبروی کوچه  12کدپســتی 7613698739تعیین
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرمان ()1073108

رسانی صحیح و بهنگام ،مصرف بهینه را در بخش برق ،گاز
و … نهادینه کنیم.
وی با اشاره به پایداری کامل شبکههای انتقال و فوق توزیع
شــرکت برق منطقه ای گیالن افزود :هموطنان با اقداماتی
ســاده مانند خاموش کردن المپ هــای اضافی در منازل و
ادارات و یا کاستن یک درجه دمای محیط ،می توانند تا ۱۰
درصد مصرف برق و گاز اســتان را کاهش دهند که با چنین
اقدامات ساده و همکاری مردم ،مشکلی در تامین برق وگاز در
استان در چند روز سرد سال به وجود نخواهد آمد.
داراب زاده گفت :اقدامات پیشــگیرانه و فرهنگسازی جهت

تاســیس شرکت ســهامی خاص مهندسی کاســپین نور توس درتاریخ
06/10/1399بهشمارهثبت74974بهشناسهملی14009675858
ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالع
عمــوم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :مشــاوره ،نظارت ،اجــرا ،در زمینه
روشــنایی و نورپردازی ،تولید محصوالت روشنایی ،تولید مبلمان شهری،
و کلیــه کاالهــای مجاز  -انجام امــور پیمانکاری مربــوط دز زمینه های نور و
روشــنایی  -پیمانکاری امور برق و نیرو -واردات و صادرات کلیه کاالهای
مجاز  -شــرکت در مناقصه و مزایدات دولتی و غیر دولتی  -اخذ تسهیالت
ریالــی از بانکها و موسســات مالی و اعتباری جهت شــرکت  -شــرکت در
نمایشــگاه های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
:اســتانخراســانرضوی،شهرستانمشــهد،بخشمرکزی،شهرمشهد،
محله میثم  ،خیابان میثم شــمالی  ،خیابان میثم شــمالی ، 27پالک ، 9طبقه
همکف کدپستی 9157864415سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
ازمبلــغ 1,000,000ریــالنقدیمنقســمبه 100ســهم 10000ریالی
تعداد 100ســهم آن با نام عادی مبلغ 1000000ریال توســط موسسین
طی گواهی بانکی شــماره  166/8616مــورخ  29/09/1399نزد بانک
ملی شعبه بزرگراه آزادی با کد  8616پرداخت گردیده است اعضا هیئت
مدیره آقای محسن کاظمی به شماره ملی 0015658104و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم منیره جعفری پرکنی به شــماره
ملی 0770135481و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال آقای
مصطفی رحیمی به شــماره ملی  0921323085و به سمت مدیرعامل به
مدت 2سالوبهسمتنایبرئیسهیئتمدیرهبهمدت 2سالدارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با
امضاءمدیرعاملورئیسهیئتمدیرههمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
اختیاراتمدیرعامل:طبقاساســنامهبازرســانآقایسیدحسینسیدی
مومــن آباد به شــماره ملی 0819858412به ســمت بازرس علی البدل
بهمدت 1ســالآقای ســیداحمدهاشمی به شمارهملی0945698331
به ســمت بازرس اصلی به مدت  1ســال روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()1072946

جلوگیری از اعمال خاموشی برق ناشی از کمبود سوخت در
نیروگاه ها باید به جد پیگیری شود و همه باید احساس تکلیف
و همکاری کنیم تا با ایجاد حساسیت در این بخش بتوانیم از
اعمال خاموشی ناشی از کمبود سوخت جلوگیری کنیم.
مدیر عامل شــرکت برق منطقهای گیالن با اشاره به فعال
بودن  ۶نیروگاه تولید برق در استان گیالن ،گفت ۶ :نیروگاه
فسیلی :سیکل ترکیبی پره سر ،شهید بهشتی لوشان ،سیکل
ترکیبی گیالن ،گیل و آذر ایرانیان ،مولد کاسپین ،مولد کیسم
از نیروگاه های فعال در استان گیالن می باشند که با سوخت
گاز ،انرژی برق تولید می کنند.

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع غذایی و بســته بندی
صمیم سبز الهیجان شــرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  1156و شناســه ملی  10720126119به اســتناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  05/09/1399تصمیمات
ذیلاتخاذشد-1:سمتاعضایهیئتمدیرهبهقرارذیلمی
باشد :خانم سوسن سلیمی به شماره ملی 5458926633
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم الهه شاه محمد
لو به شــماره ملی  1520071566به ســمت رئیس هیئت
مدیره -2کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از
قبیــل چک  ،ســفته و بروات  ،قراردادها و عقود اســامی با
امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
و امضاء مکاتبــات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری الهیجان ()1071568

اخبار

هفت شهرستان ایالم به تجهیزات بحران گاز
مجهز شدند

مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم گفت :هفت اداره گاز شهرستان در این استان به
تجهیزات بحران مجهز شدند تا در مواقع اضطراری استفاده شوند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان ایالم ،عباس شمس اللهی اظهار داشت:
این تجهیزات با صرف هزینه پنج میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال برای شهرســتان های
دره شــهر  ،دهلران ،مهران ،سرابله ،ایوان ،آبدانان و ملکشاهی هزینه تا به وسایل و
امکانات بحران در مواقع ضروری تجهیز و بکارگیری شوند.
وی افــزود :بــرای هر کدام از نواحی گاز در شهرســتان های اســتان ایالم  ۲۲قلم
تجهیزات بحران خریداری شــده و در مجموع برای این تعداد شهرستان هزینه شده
است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم هدف از خرید این تجهیزات را آمادگی قبل از
بحران ،شناســایی هرچه بهتر برای مقابله و کنتــرل و حفظ جریان پایدار گاز عنوان
کرد.
شمس الهی یادآور شد :با نصب این تجهیزات ،امکان واکنش در شرایط اضطراری به
صورت مستقل برای هر یک از ادارات گاز نواحی در شرایط بحرانی و در صورت قطع
هرگونه ارتباط با مرکز استان و سایر نواحی فراهم می شود.
وی اضافه کرد :اینگونه تجهیزات در راســتای کنترل و مدیریت حادثه و شرایط پیش
آمده به منظور کاهش آســیب ها ،تلفــات و صدمات و همچنین پایداری خدمات گاز
رسانی خریداری شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم تاکید کرد :این تجهیزات شامل آچار شیرهای
پلی اتیلن و فلزی  ،ابزار آالت مورد نیاز  ،اسکوئیزر دستی و هیدرولیک ،موتور برق ،
دستگاه جوشکاری الکتروفیوژن و  ...است.
شــمس الهی اضافه کرد :شرکت گاز برنامه های مدونی برای خرید تجهیزات بحران
در سایر شهرستان های اســتان در دست اقدام دارد که به مرور زمان اجرایی خواهد
شد.

سرما و برودت هوا باعث افزایش مصرف
سوخت در کشور شده است

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان ایالم گفت :ســرما و برودت هوا باعث
افزایش مصرف ســوخت در کشور شده است و این همین موضوع محدودیت هایی را
برای تولید در نیروگاه ها ایجاد می کند
هادی شــیرخانی ایــام افزود :به منظور جلوگیری از ایجــاد اختالل در تأمین برق
کشور در روزهای سرد سال و افزایش مصرف سوخت گاز به ویژه در شرایط کرونایی،
همراهــی مشــترکان در مدیریت مصرف برق و به تبع آن کاهش مصرف ســوخت
نیروگاه های کشور بسیار تعیین کننده است.
وی با اشــاره به اینکه صنعت برق کشــور برای تشویق مردم به کاهش مصرف برق
که تأثیر آن در کاهش مصرف ســوخت نیروگاه ها نمایان می شــود ،مشوق هایی را
اختصاص می داده اســت ،ادامه داد :بر این اســاس ،مشترکان خانگی در صورتی که
مصرف برق خود را کاهش دهند از مشوق های صنعت برق برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق ایالم تصریح کرد :مشترکان با اقداماتی ساده
مانند خاموش کــردن المپ های اضافی در منازل و ادارات و کاهش جزئی شــعله
بخاری و یا کاستن یک درجه دمای محیط  ،می توانند تا  ۱۰درصد مصرف گاز کشور
را کاهش دهند که در این صورت با همکاری مردم مشــکلی در تأمین گاز و برق در
کشور در چند روز سرد سال به وجود نخواهد آمد.
(ایالم پریسا حسن بیگی خبرنگار اعتدال)
آگهی تغییرات شــرکت مســکن کوچک ســازان عرش استان کرمان
شــرکت تعاونی به شماره ثبت  9791و شناسه ملی 10630156518
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی مــورخ  27/05/1397و
منضم به نامه شــماره  9596/2/19/97مورخ  29/07/97اداره کل
تعاون کار ورفاه اجتماعی اســتان کرمان 11-نفر از اعضاء با طی مراحل
تســویه حســاب از عضویت تعاونی خارج شــدند- .تعداد اعضاءتعاونی
از 49نفــر بــه 38نفر کاهش یافت- .صورتهای مالی ســال 1396مورد
تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان کرمان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1071220
آگهــی تغییرات شــرکت صنایــع غذایی و بســته بندی صمیم ســبز
الهیجان شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  1156و شناسه
ملی  10720126119به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  05/09/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :اعضاء
هیئــت مدیره تاتاریــخ نامحدودبه قــرار ذیل انتخــاب گردیدند :خانم
سوســن سلیمی به شــماره ملی  5458926633وخانم الهه شاه محمد
لو به شــماره ملی  1520071566به سمت اعضای هیئت مدیره اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری الهیجان ()1071569

آگهــی تغییرات شــرکت صنایــع غذایی و بســته بندی صمیم ســبز
الهیجان شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  1156و شناسه
ملی  10720126119به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مــورخ  05/09/1399تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد - 1 :آقای ابراهیم
دست مردی به شــماره ملی  5179851483با دریافت 32500000
ریال ســهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شــرکت خارج گردید.و
خانم کبری خدیوی گردکوهی به شماره ملی  2720709700با دریافت
 32500000ریال ســهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شــرکت
خــارج گردید .در نتیجه ســرمایه شــرکت از  3065000000ریال به
 3000000000ریــال کاهــش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به
نحو مذکور اصالح می گردد.در نتیجه ســهم الشرکه شرکا بعد از کاهش
ســرمایه  :آقای کریم شــاه محمد لو دارای  2100000000ریال سهم
الشرکه و خانم سوسن سلیمی دارای  600000000ریال سهم الشرکه
وخانم الهه شاه محمد لو دارای  300000000ریال سهم الشرکه اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری الهیجان ()1071571

آگهــی تغییرات شــرکت فناوران صنعت رایانه پردیس با مســئولیت محدود
به شــماره ثبت  2336و شناســه ملی  14000185374به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی فوق العاده مورخ  04/05/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 1- :
محل شــرکت در واحد ثبتی بابلسر به آدرس استان مازندران شهرستان بابلسر
بخش مرکزی شــهر بابلســر محله شریفی کوچه شهید شــریفی [4شهید بهشتی
 ]3بلوار شــهید شــریفی پــاک  0مجتمع رزقی طبقه ســوم واحد  34کدپســتی
 4741751798تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصالح
گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری بابلسر ()1071664

آگهی تغییرات شــرکت مســکن ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  10466و شناســه ملــی  10630163539به
استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1399
و منضــم به نامه شــماره  4166/99مــورخ  12/09/99اداره تعاون کار ورفاه
اجتماعی شهرســتان کرمان  - 1اعضاء اصلی هیئت تصفیه به شــرح زیر به مدت
دو ســال انتخاب گردیدند- :آقای محمدعلی ابراهیمی کدملی 2991593881
آقــای محمد اســماعیلی کدملــی - 3090537664آقای محمدحســین ناظریکدملی  2991358963خانم عالیه اشــورزاده کدملــی  2991604034ناظر
تصفیــه اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان کرمــان اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرمان ()1073077

آگهی تغییرات شــرکت پســته مهراب گلشن انار شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  207و شناسه ملی  14005910338به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  03/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  - 1 :کلیه قراردادها  ,اوراق مالی و اســناد تعهدآور بانکی و غیره
(اعم از برات ,ســفته ,چک) و ســایراوراق بهادار و همچنین کلیه مدارک
عادی و مکاتبات شرکت با امضای آقای ابوالفضل مهرابی نژاد بشرآبادی
به کد ملی  3040036181مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت قابل
قبول و معتبر اســت .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری انار ()1072546

آگهی تغییرات شرکت بسته بندی صنایع غذایی حاج صفری و پسران شرکت
تضامنــی به شــماره ثبت  1442و شناســه ملــی  10980196699به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ  03/09/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  - 1 :محل شــرکت از رودبار رســتم آباد بلوار امــام ماندا بان مجتمع
زیتون حاج صفری و پســران به آدرس اســتان گیالن  ،شهرســتان رودبار  ،بخش
مرکــزی  ،شــهر رودبار ،محله مشــیر آباد  ،رســالت  ،بلوار (امــام خمینی)  ،خیابان
(شــهید بهشتی)  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 4461993579تغییر یافت و
ماده  3اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار ()1071814

آگهــی تغییــرات شــرکت مســکن ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای
اســتان کرمان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  10466و شناســه ملی
 10630163539به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده
مــورخ  15/06/1399و منضــم بــه نامــه شــماره  3974/99مــورخ
 26/08/99اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان کرمــان
 - 1شــرکت در تاریــخ فوق منحل اعالم گردید .اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
()1073078

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی گاوداران دیار ماندگار خواف شرکت
تعاونــی بــه شــماره ثبــت  348و شناســه ملــی  10862070748به
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  28/11/1397و
نامــه شــماره  8066مورخ  8/12/97اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان خواف تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :محل شرکت در واحد
خواف به آدرس بخش ســنگان  ،دهســتان پایین خواف  ،روستای برآباد
پائیــن خــواف ،خیابان اصلی ،کوچه حمام تغییر یافــت و ماده مربوطه در
اساســنامه اصالح گردید - 2 .اساســنامه جدید شــرکت مشتمل بر 52
ماده و  28تبصره به تصویب رسید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراســان رضوی مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری خواف
()1072998

آگهی تغییرات شرکت بسته بندی صنایع غذایی حاج صفری و پسران
شرکت تضامنی به شماره ثبت  1442و شناسه ملی 10980196699
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :محل شــرکت از رودبار رستم آباد بلوار
امام ماندا بان مجتمع زیتون حاج صفری و پسران به آدرس استان گیالن
 ،شهرستان رودبار  ،بخش مرکزی  ،شهر رودبار ،محله مشیر آباد  ،رسالت
 ،بلــوار (امام خمینی)  ،خیابان (شــهید بهشــتی)  ،پــاک  ، 0طبقه همکف
کدپستی 4461993579تغییر یافت و ماده  3اساسنامه به شرح فوق
اصــاح گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار ()1071817

آگهــی تغییرات شــرکت پرورش زنبور عســل الکان شــهد شــرکت
تعاونی به شــماره ثبت  12186و شناســه ملــی  10720251055به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 19/03/1399
وبرابر تائیدیه شماره  12920مورخ  16/5/99اداره تعاون کار ورفاه
اجتماعی شهرســتان رشــت تصمیمات ذیل اتخاذ شــد- 1 :اساســنامه
جدید شــرکت شــامل  52ماده و29تبصره و  31بند به تصویب رســید
و جایگزیــن اساســنامه قبلی شــرکت گردیــد  .اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان گیالن اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
()1071573

