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خبـر

 نشست مالقات مردمی مدیر امورمنابع
آب شهرستان ایجرود برگزارشد

AAAمردمیAمالقاتAنشستAنخستینA،زنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AدرA98.5.10AمورخهAپنجشنبهAروزAایجرودAشهرستانAآبAامورمنابعAمدیرAمحمدیAمهندسAحضورAبا

سالنAجلساتAاینAامور،AبرگزارAشد.
A98AامردادماهA10AتاریخAدرAایجرودAشهرســتانAآبAامورمنابعAمدیرAمحمدیA،گزارشAاینAیAپایهAبر
AمراجعهAدرخواستAبهA،گردیدAبرگزارAامورAاینAجلســاتAسالنAدرAکهAمردمیAمالقاتAنشســتAدر

کنندگانAرسیدگیAکرد.
AدرAراAخودAهایAدرخواستA،بودندAمردمAعمومAوAبردارانAبهرهA،کشاورزانAشاملAکهAکنندگانAمراجعه
AبهAحضوریAصورتAبهA.....AوAپروانهAتعدیل،AشکنیAکفA،AچاهAآبAبرداشتAهایAمجوزAاخذAزمینه
AچارچوبAدرAهمکاریAوAکمکAبرایAراAالزمAدستوراتAنیزAمحمدیAوAنمودندAارائهAامورAاینAمدیر

قانونAبهAمعاونانAوAمدیرانAواحدهایAمربوطهAصادرAنمود.

خبـر

با مجوز شرکت آب منطقه ای زنجان:

 کشـاورزان اسـتان زنجــان از
 12  هـزارحلقه چاه بهره برداری می کنند

AAAدرAکشاورزیAچاهAحلقهAهزارA12Aکرد:تعدادAاظهارAزنجانAایAمنطقهAآبAشــرکتAعاملAمدیر
AآبAشرکتAمجوزAباAتاکنونAگذشتهAسالهایAازA،AآبAمکعبAمترAمیلیونA700AحدودAدبیAباAاســتانAاین
AگزارشAبهA.باشندAمیAچاههاAاینAازAبرداریAبهرهAحالAدرAکشاورزانAوAشدهAحفرAزنجانAاستانAایAمنطقه
AمنابعAبحرانAبهAتوجهAداشت:باAبیانAرضاپورAیوسفA،زنجانAایAمنطقهAآبAشــرکتAعمومیAروابط
AباAوAزیرزمینیAآبAمنابعAتقویتAوAحفاظتAطرحAاجرایAوAهاAدشتAشدنAممنوعهAوAزیرزمینیAآب
AبخشیAتعادلAوAاحیاءAطرحAاجرای،AکشاورزیAبخشAبهAمردمAمعیشتAوAاقتصادAوابستگیAبهAتوجه

ازAکوچAجمعیتAدرAاینAمناطقAجلوگیریAخواهدAکرد.
AاسـتانAدرAمجازAغیرAچاهAحلقهA617AوAهـزارA3AحـدودA،97AسـالAتاپایانA:افـزودAادامـهAدرAرضاپـور
AمیلیونA202AحـدودAچاههاAاینAکـردنAبسـتنAباAوAاسـتAشـدهAخارجAبرداریAبهرهAمـدارAازAزنجـان
AاجرایAبـرایAکهAکـردAنشـانAخاطرAویA،اسـتAشـدهAجویـیAصرفـهAآبAمصـرفAدرAمکعـبAمتـر
AوAصحیحAگفتمـانAوAسـازیAفرهنـگAبـاAبایدA،مجـازAغیـرAچاههـایAانسـدادAیعنـیAسیاسـتAایـن
AنقشAبهAهمچنیـنAزنجـانAایAمنطقـهAآبAشـرکتAعامـلAمدیـرA.شـودAبرخـوردAمـردمAبـاAمنطقـی
AهایAکشـتAتوسـعهAعدمAوAحذفA:گفـتAوAکـردAاشـارهAریـزیAبرنامـهAوAطراحـیAدرAکشـاورزان
AبرایAاصلیAراهکارهـایAازA،کشـتAزیرAسـطحAافزایشAازAجلوگیـریAوAنویـنAآبیـاریA،AبـرAپـرآب
AشـیوهAاصالحAطرحAاجـرایA:افـزودAمسـوولAمقـامAایـنA.اسـتAزیرزمینـیAهـایAآبAمنابـعAاحیـاء
AهوشـمندAکنتورAنصبA،AمجـازAغیرAهـایAچاهAکـردنAبسـتنA،AکشـتAزیرAسـطحAکاهـشA،Aآبیـاری
ازAمـواردAاساسـیAاسـتAکـهAدرAصورتAرعایـتAآنهاAازAبحرانAبـهAوجودAآمدهAعبـورAخواهیمAکرد.

AAAایAمنطقـهAآبAشـرکتAعامـلAمدیـر
AشـرکتAگیریAشـکلAابتـدایAازA:گفـتAزنجـان
AمیـزانAبـهA،A72AسـالAدرAزنجـانAایAمنطقـهAآب
AحلقـهA2180Aاز AآبAمکعـب Aمتـر Aمیلیـون A97
AزنجانAاسـتانAصنعتAبخشAدرA،مجـوزدارAچـاه

مصـرفAمیAشـود.
AمنطقهAآبAشـرکتAعمومـیAروابطAگـزارشAبـه
AجزییاتAبیـانAبـاAرضاپـورAیوسـفA،زنجـانAای
AشـاملAکـهAAصنعـتAبخـشAدرAمجـوزAصـدور
AصنعتAوAوابسـتهAصنایعA،سـبزAفضایA،خدمـات
AدرAآبAمصـرفAوضعیتAتشـریحAبـهAباشـدAمی
A:AکردAنشـانAخاطـرAوAپرداخـتAصنعـتAبخـش
AدرA97AسـالAپایانAتـاA،AآبAبرداشـتAمیـزانAایـن

اختیـارAصنعتAاسـتانAگذاشـتهAشـدهAاسـت.
AسیاسـتهايAیAپایـهAبـرA:دادAادامـهAمسـوولAایـن
Aابالغـي(AکشـورAمصـرفAالگـويAاصـالحAکلـي
AعادالنـهAتوزیـعAقانـونA،A)رهبـريAمعظـمAمقـام
AهـایAبرنامـهAوAسـنواتیAبودجـهAقوانیـنA،Aآب
AکنتورهایAنصبAA،کشـورAتوسعهAششـمAوAپنجم
AکنتورهاAاین.AاسـتAشـدهAتکلیفAآبAهوشـمند
AشـارژAکارتAطریقAازAحقابهAشـارژAقابلیتAازAکه

AهسـتندAبرخـوردارAکارتAسـیمAطریـقAازAیـاAو
AپایانAصـورتAدرAبرداشـتAوAقطعAقابلیتAحتـی
AبهرهAکنترلAتوانایـیAخوبیAبهAوAدارنـدAراAحقابـه
AآبAشـرکتAاختیارAدرAراAآنAمدیریتAوAبـرداری

منطقـهAایAقراردادهAاسـت.
AکمAبـرایAدولتAسیاسـتAبهAاشـارهAباAپـورAرضـا
AافزودنAوAآبـیAAمنابعAازAکشـاورزیAسـهمAکـردن
AدرAاکنونAهمA:کـردAعنـوانAصنعتAبخـشAبـهAآن

AصنعتAوAشـربAآبAتامینAبـرایAزنجانAاسـتان
AازAاسـتعالمAشـرطAبـهAوAنـداردAوجـودAمشـکلی
AدرAصنعـتAدرسـتAجانمایـیAوAایAمنطقـهAآب
AصنعتAآبAتامیـنAبرایA،AاسـتانAآبAپـرAمناطـق

همـکاریAهـایAالزمAراAانجامAمـیAدهیم.
A،زنجـان Aای Aمنطقـه Aآب Aشـرکت Aمدیرعامـل
AازAصنعـتAسـهمAافزایـشAمـوردAدرAهمچنیـن
AمصـرفAازAصنعـتAسـهمA:افـزودAآبAمصـرف
AگـزارشAدرصـدAنیـمAوA3AزنجـانAاسـتانAدرAآب
AنیروAوزارتAمـدتAبلندAدربرنامهAکهAاسـتAشـده

،AایـنAمیـزانAبـهAدوبرابرخواهـدAرسـید.
AزنجانAاسـتانAدرAصنایـعAاسـتقرارAمـوردAدرAوی
AطارمAوAنشـانAمـاهAهـایAشهرسـتانA:AکـردAابـراز
AبرایAمکانAتریـنAمناسـبA،AآبAتامینAلحاظAبـه

.AهسـتندAصنعتیAهایAواحـدAاسـتقرار
AآبیAقیمـتAبـودنAارزانAبـهAاشـارهAباAپـورAرضـا
A،AمیگیردAقـرارAکننـدگانAمصـرفAاختیـارAدرAکـه
AقیمتAافزایشAراAبهینـهAمصرفAحلAراهAآخریـن
AبـاAکنیـمAمـیAتـالشA:AگفـتAوAکـردAاعـالمAآب
AمصـرفA،AAمـردمAمشـارکتAوAسـازیAفرهنـگ

بهینـهAآبAدرAمیـانAمـردمAنهادینـهAگردد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

 97میلیـون متر مکعـب آب در
بخـش صنعت استان زنجـان مصرف می شود

AAAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AهمفکریAوAاندیشیAهمAجلسهA،زنجانAایAمنطقه
AروستاهایAبرخیAآبیAAمســائلAبررسیAدرباره
AدکترAحضورAباA،نشانAماهAوAایجرودAشهرســتان
AمجلسAدرAشهرستانهاAاینAمردمAنمایندهAخاتمی
Aشهرستان Aفرماندار Aاســالمی،فتحی Aشــورای
AفرAآبساالنA،ماهنشــانAفرماندارAنوریA،ایجرود
AوAزنجانAاستانAزیستAمحیطAحفاظتAنشــین
AدستیAصنایعA،فرهنگیAمیراثAفرنشــینAرحمتی
AمسووالنAبرخیAوAزنجانAاستانAگردشــگریAو
AمدیرعاملAرضاپورAمهندسAوAایجرودAشهرستان
AشهیدAسالنAدرAزنجانAایAمنطقهAآبAشــرکت

شهریاریAاینAشرکت،برگزارAشد.
AنشسـتAابتدایAدرA،اسـتAحاکیAگزارشAایـن
Aآب Aشـرکت Aمدیرعامـل Aرضاپـور Aمهنـدس
AمنابعAوضعیتAازAگزارشـی،AزنجـانAایAمنطقـه
AوAایجـرودAشهرسـتانهایAویـژهAبهAاسـتانAآبـی

ماهنشـانAارائـهAنمود.
AدرAزیرزمینیAآبهایAافتAبهAاشــارهAباAرضاپور
AاســتانAدرکلAراAمیزانAاســتان،اینAدشــتهای
AمترAســانتیA77AحدودAمتوســطAبطورAزنجان

AشــرایطAتغییراتAبرAگفت:عالوهAوAکردAاعالم
AآبAهایAسفرهAازAغیرمجازAاقلیمی،برداشــتهای
AزیرزمینیAآبهایAترازAبیشــترAافتAبهAزیرزمینی

منجرAگردیدهAاست.
AازAاعمAاستانAچاههایAاظهارداشــت:تعدادAوی
AبیشAبهAخدماتAوAشرب،Aصنعتی،Aکشــاورزی
AآخرینAطبقAوAاستAرســیدهAحلقهAهزارA14Aاز
AاستانAدرAغیرمجازAچاهAحلقهA6618AبرداریAآمار

شناساییAگردیدهAاست.
AAبســتنAوAپلمــپAپروســهAدربــارهAســپس
AوAنمودAارائهAتوضیحاتــیAغیرمجازAچاههــای
AچاههایAمالــکانAازAبرخیAگفت:شــوربختانه
AآبAمنابعAازAبرداشــتAاضافهAبهAاقدامAنیزAمجاز
AاینAکهAکنندAمــیAخودAدســترسAدرAزیرزمینی
Aپروانه،اعمالAطریق،تعدیــلAازAآنهاAباAشــرکت

جرائمAوA...AبرخوردAمیAکند.
AوAسدگالبرAدرAگردشگریAبحثAبهAادامهAدرAوی
AشرکتAاینA:افزودAوAکردAاشارهAآنAمجاورAمناطق
AجذبAفراخوانAانتشارAبهAاقدامAمرحلهAچندAدر
AگالبرAسدAگردشگریAطرحAبرایAگذارAسرمایه
AســرمایهAبرایAمتقاضیAتاکنونAولیکنA،نموده

گذاریAاعالمAنگردیدهAاست.
A،زنجانAایAمنطقــهAآبAشــرکتAمدیرعامــل
AفرهنگیAمیــراثAســازمانAازAتائیدیهAاخذAبــه
AالزمAتضامینAارائهAنیزAوAاســتانAگردشگریAو
AکردAتاکیدAگردشگریAطرحAگذارAسرمایهAتوسط
AجذابیتAبایدAگذاریAسرمایهAگفت:طرحهایAو
AسرمایهAتاAباشدAداشتهAگذارAسرمایهAبرایAراAالزم

گذاریAمطمئنAصورتAگیرد.
AنمایندهAخاتمیAدکتــرA،نشســتAاینAادامهAدر
AدرAایجرودAوAماهنشــانAشهرســتانهایAمــردم
AطرحAواگذاریAدربارهAاسالمیAشورایAمجلس
AگذارAسرمایهAجذبAوAســدگالبرAگردشــگری
AامرAدرAگریAتســهیلAصورتAاظهارداشت:در
AآنAبرکاتAوAخیــراتA،گذارAســرمایهAجذب
AازAامرAاینAکهAچراA،شدAخواهدAنیزAاستانAشامل
AتلقیAاستانAدرAهاAگذاریAسرمایهAسودآورترین

میAشود.
AدهیاریAهایAپرسشAبهAپاسخگوییAدربارهAوی
AبهAمراشAروســتایAانتقالAباAرابطهAدرAایجرود
AروســتاییانAهمهAاکنونAهمA:گفتA،جدیدAمحل
AمنطقهAیــکAدرAســکونتAمــوردAدرAمــراش

مشخص،AاتفاقAنظرAدارند.
AایجرودAوAماهنشانAشهرستانهایAمردمAنماینده
AوAمسکنAبنیادAازA،اســالمیAشورایAمجلسAدر
AازAخارجAبررسیAباAتاAخواســتAزیستAمحیط
AراAموصوفAزمینAمالکیتA،موضوعAاینAنوبت
AمطالعاتAآتیAچندماهAعرضAدرAتاAنمودهAاحراز
AAروستایAانتقالA،آنAدنبالAبهAوAگیردAانجامAنهایی

مراشAبهAاینAمکانAمحققAشود.
AبـرAتاکیـدAبـاAخـودAسـخنانAخاتمـی،درAدکتـر
AبسـتنA،غیرمجازAچاههایAمتخلفانAبـاAبرخورد
AبـهAنسـبتAراAمصـرفAپـرAوAعمیـقAچاههـای
AدانستAاولویتAدرAسـطحیAوAدسـتیAچاههای
AوAهمدلیAآیندهAدرAکـهAنمودAامیـدواریAابـرازAو
AبرایAارگانهاAیAهمـهAمیـانAراAبیشـترAهمراهـی

پیشـرفتAاستانAشـاهدAباشیم.
AپرسشAماهنشانAوAایجرودAفرماندارانAادامهAدر
AگریAمراش،تسهیلAســدAزمینهAدرAراAخودAهای
AساختA،جدیدAمکانAبهAمراشAروستایAانتقالAدر
AآبزیAمجوزهایA،AمراشAســدAجایگزینAجاده
AپاســخAوAنظراتAوAنمودندAمطرحA...AوAپروری
هایAالزمAتوســطAمدیرانAمربوطهAارائهAگردید.

 نشست هـم انـدیشی با حضــور دکتر خاتمی نماینده مـردم شـهرستانهای
ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسالمی در شرکت آب منطقه ای زنجان

AAAآبAشـرکتAعمومیAروابطAگزارشAبـه
AعاملAمدیرA،AرضاپـورAمهندسA،AزنجانAایAمنطقـه
AمعاونAهمـراهAبـهAزنجـانAایAمنطقـهAآبAشـرکت
AحقوقـیAدفتـرAمدیـرA،AبـرداریAبهـرهAوAحفاظـت
AمدیریتAوAبازرسـیAرئیسAوAعمومیAروابطAمدیر،
AفرماندهA،AجهانبخـشAسـردارAباA،شـرکتAعملکرد
نیرویAانتظامیAاسـتانAزنجانAدیـدارAوAگفتگوAکرد.
AزنجانAایAمنطقهAآبAشـرکتAعاملAمدیرAرضاپـور
AبارشAوAاستانAآبیAمنابعAوضعیتAخصوصAدرAابتدا
هـایAفروردینAماهAتوضیحاتAمبسـوطیAارائهAداد.
Aبـا Aزنجـان Aای Aمنطقـه AآبAشـرکتAمدیرعامـل
AسـطحAدرAماهAفروردینAبارندگـیAاینکـهAبـهAتاکیـد
AاسـتAبودهAسـابقهAبیAاخیرAسـالA51AطـیAکشـور
AجنـوبAدرAهـاAبـارشAشـدتA:AداشـتAاظهـار
AورسAکینـهAسـدAوجودAباAولـیAبـودAزیـادAزنجـان
AخسارتAبروزAازAوAکردهAمهارAراAسـیالبAتوانستیم

نماییم. Aجلوگیـری
AزنجانAایAمنطقهAآبAشـرکتAمدیرهAهیاتAرییـس
AمتریAسانتیA77AسـاالنهAمتوسطAافتAبهAاشـارهAباA،
AدرAآبیAبحرانAوجودA،AاسـتانAزیرزمینیAآبهایAتراز
AاگرAکهAداشـتAعنـوانAوAدانسـتAمحرزAراAکشـور
AتاA10AازAپـسAیابدAادامهAکمـاکانAرویهAبیAمصـرف
A15سـالAآینـدهAباAفقـدانAآبAمواجـهAخواهیمAبود.
AتشـریحAبهA،AآبیAمنابعAازAحفاظتAراسـتایAدرAوی
AاضافـهAوAمجـازAغیـرAچاههـایAازAآبAبرداشـت

Aابـراز AوAپرداخـتAمجـازAچاههـایAازAبرداشـت
AوAمنابـعAدرصـدA86/7AکشـورAدرAاالنAکـهAداشـت
AشـرایطAآنAبـهAکهAمیشـوندAمصـرفAآبـیAذخایـر

بحرانـیAاطـالقAمیAگـردد.
AرسـیدنAوAبحـرانAازAخـروجAراهـکارA،Aرضاپـور
Aدرصـدی A26Aکاهـش A، Aرا Aآبـی Aتنـش Aمرحلـه
AکشـاورزیAبخـشAدرAباالخـصAآبـیAمصـارف
AتوسـعهAبایدAراسـتاAهمیـنAدر:AافـزودAوAکـردAبیـان
Aو AکشـتAنـوع Aو Aگردیـده Aمتوقـف Aکشـاورزی
AهایAکشـتAازAوAگرددAنویـنAآبیـاریAهـایAروش

AبـاAمختلـفAمناطـقAوAشـودAاسـتفادهAجایگزیـن
کشـتهایAجدیـدAسـازگارAگردنـد.

AادامهAدرAزنجـانAایAمنطقهAآبAشـرکتAعاملAمدیر
AعملیاتیAبرنامـهAیکAتهیـهAلـزومAبهAخـودAسـخنان
AغذایـیAوAکشـاورزیAتولیـداتAبخـشAدرAجامـع
AامنیتAبحـثAبـهAتوجـهAبـا:AگفـتAوAکـردAتاکیـد
A،AاسـتراتژیکAذخایرAگرفتـنAنظـرAدرAبـاAوAغذایـی
AشـدهAشناسـاییAوارداتAوAصادراتAظرفیتAAبایـد
AوAموقعیتAبـهAتوجـهAبـاAاسـتانAهـرAنیـازAسـهمAو
AتاAگرددAمشـخصAاقلیمیAوAهوایـیAوAآبAشـرایط

AتولیدAبرنامهA،AعملیاتیAبسـتهAیکAقالبAدرAسـپس
AتاAپذیردAصـورتAدامیAوAکشـاورزیAمحصـوالت
AمصرفAازAهـمAوAخاکAرویهAبـیAفرسـایشAازAهـم

بـیAرویـهAآبAجلوگیریAشـود.
AاسـتانAانتظامیAنیرویAفرمانده،AجهانبخشAسـردار
AبشـرAبدسـتAشـدهAسـاختهAآبیAبالیایAمهمترین،
AسـیلAخسـاراتAافزایشA،زمیـنAنشسـتAفـرو،Aرا
AنیرویAفرمانـدهA.نمـودAبیـانAآبیAمنابـعAکاهـشAو
AیAراهکارهاAوAهـاAتکنیـکAوجودAاسـتانAانتظامـی
AکاهشAبحـثAدرAراAعملـیAوAکوچـکAایAمنطقـه
AبایسـتهAوAمهـمAبسـیارAکشـاورزیAآبAمصـرف
AکشـتAانـدازی Aراه A: AداشـتAاظهـار AوAدانسـت
AبخشAدرAراAآبAمصـرفAایAگلخانـهAوسـیعAهای

کشـاورزیAبـهAحداقـلAمیAرسـاند.
AاگاهـیAوAرسـانیAاطـالعA،AمسـوولAمقـامAایـن
AاسـتفادهAبهAآنهاAهدایـتAوAکشـاورزانAبـهAبخشـی
AاطمینانAایجادAوAآبیاریAوAکشـتAصحیحAبرنامهAاز
A،خودAمحصـوالتAفروشAجهـتAراAقشـرAایـنAدر
AجوئیAصرفهAدرAعملـیAوAمناسـبAراهکارهـایAاز
AدیـدارAایـنAپایـانAدرA.کـردAعنـوانAآبAمصـرف
AوAصمیمانهAهمـکاریAقولAAبـاAجهانبخشAسـردار
AنسـبتA،AزنجانAایAمنطقهAآبAشـرکتAباAمسـتمر
AبـاAبرخـوردAوAمجـازAغیـرAهـایAچـاهAبسـتنAAبـه
AبرداشتAاضافهAازAپیشـگیریAوAآبAحوزهAمتخلفان

هـاAاعـالمAآمادگـیAنمود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با فرمانده نیروی انتظامی استان دیدار کرد

 دیدار مدیر امورمنابع
 آب شهرستان طارم با
 فرمانده نیروی انتظامی

این شهرستان
AAAمنطقـهAآبAشـرکتAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه

AمنابعAامـورAجدیدAمدیرAمیـریAحاجـیAمهنـدسA،زنجـانAای
AمسـوولA،AانتظامیAنیرویAفرمانـدهAبـاA،طـارمAشهرسـتانAآب

AوAدیدارAشهرسـتانAاینAناجایAحفاظـتAمسـوولAوAعقیدتـی
AغیرAچاههایAبسـتنAنحوهAراسـتایAدرAبیشـترAتعامـلAدربـاره
AشهرسـتانAآبAمنابـعAحـوزهAمتخلفـانAبـاAبرخـوردAوAمجـاز

نمود. Aطارم،گفتگـو
AضمنA،طارمAآبAمنابعAامورAمدیرAمیریAحاجیA،دیدارAاینAدر
AانتظامیAنیرویAجانبهAهمهAهایAحمایتAوAزحماتAازAتشکر
AازAگزارشــیA،آبAبخشAباAمرتبطAتخّلفاتAبــاAبرخــوردAدر
AسفرهAسالیانهAافتAمیزانAوAشهرستانAاینAآبAمنابعAوضعیت
A،راAاوزنAقزلAرودخانهAازAبرداشــتAوAزیرزمینیAآبAهــای
AمتفاوتیAوAمختلفAراهکارهایA:داشــتAاظهارAوAنمودAارائه
AوAاتخاذAآبAمنابعAپایداریAبرایAگذشــتهAســالهایAطولAدر
AاحیاءAطرحA،شدهAکســبAتجربیاتAحاصلAکهAگردیدهAاجراء

وAتعادلAبخشیAمنابعAآبAزیرزمینیAمیAباشد.
A،طارمAشهرستانAانتظامیAنیرویAفرماندهAمرادیAسرهنگAادامهAدر
AتصّدیAدلیلAبهAراAمردمAقبالAدرAشهرستانAاینAمنابعAامورAوظایف
A،امورAاینA:افزودAوAکردAتوصیفAسنگینA،بشرAنیازAترینAحیاتی
A،شــناسAوظیفهAوAمجربAنیروهایAوAمدیریتAازAگیریAبهرهAبا
باAتوجهAبهAحجمAمسئولیتAسپردهAشده،AنمرهAقابلAقبولیAدارد.

AارکانAازAیکـیAعنـوانAبهAانتظامـیAنیـرویA:داشـتAاظهـارAوی
AرابطهAهمـوارهA،بخشـیAتعـادلAوAاحیـاءAطـرحAاجـرایAاصلـی
A،فـراوانAمشـغلهAوجودAباAوAداشـتهAامـرAمتولّیـانAبـاAمثبـتAای
AمیAخودAوظایـفAتریـنAحّسـاسAازAراAآبAمنابـعAازAحفاظـت
AامکاناتAوAقـواAیAهمهA،منابـعAایـنAازAپاسـداریAبـرایAوAدانـد

خـودAراAبـهAکارAگرفتهAاسـت.
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فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

ارائه 183 خدمت مسکن به مددجویان زنجانی
AAAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAحمایتAتحتAمددجویانAبهAمسکنAخدماتAارائهAمنظورAبه

AصندوقAتسهیالتA،نهادAاینAمنابعAمحلAازAریالAمیلیونA500AوAمیلیاردA4AازAبیشAامسالAاولAماههAسه
قرضAالحسنهAامدادAوالیتAوAکمکAهایAمردمیAهزینهAشدهAاست.

A:گفتAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAفرنشینA،صفریAهدایتA،امدادAکمیتهAخبریAســایتAگزارشAبه
AامسالAاولویتAاجراییAهایAدستگاهAمشارکتAوAخیرانAکمکAباAنهادAاینAمددجویانAمسکنAتأمین
AزمینهAهدفمندAخدماتAارائهAوAموقعAبهAوAصحیحAنیازســنجیAباAکنیمAمیAتالشAوAبودهAامدادAکمیته
AمنابعAافزاییAباهمAمســکنAبخشAدرAنهادAاینAحمایتAتحتAمددجویانAموردنیازAخدماتAارائــه

داخلیAکمیتهAامدادAوAکمکAهایAمردمیAفراهمAشود.
AامدادAکمیتهAحمایتAتحتAمددجویانAبــهAمســکنAبخشAدرAخدمتAموردA183AاینکهAبابیانAوی
AتحتAمددجویانAبهAشدهAارائهAخدماتA:افزودA،استAشدهAارائهAامسالAاولAماههAسهAدرAزنجانAاستان
AوAبهســازیAوAجزئیAوAکلیAتعمیراتA،خریدA،تکمیلA،ســاختAقالبAدرAبخشAاینAدرAحمایت
AاینAمختلفAمناطقAدرAمسکنAودیعهAتأمینAوAبهداشتیAســرویسAساختAوAمسکنAسازیAمقاوم
AگذاریAسرمایهAازAصفریA.استAشدهAهزینهAریالAمیلیونA563AوAمیلیاردA4AکهAاســتAبودهAاســتان
AمددجویانAمسکنAبخشAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAتومانیAمیلیونA447AوAمیلیاردA12AازAبیش
AبرایAشــدهAهزینهAمبالغAمجموعAازA:گفتAوAدادAخبرAگذشــتهAســالAدرAنهادAاینAحمایتAتحت
AپرداختیAتســهیالتAمحلAازAتومانAمیلیونA89AوAمیلیاردAدوAمددجویانAبهAعمرانیAخدماتAارائه
AازAراAروستاییAوAمحرومAمناطقAبهAتوجهAویA.استAشدهAتأمینAوالیتAامدادAالحسنهAقرضAصندوق
AحمایتAتحتAمددجویانAبهAمختلفAخدماتAارائهAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAمهمAهایAاولویت
AحمایتAتحتAمددجویانAبهAشدهAارائهAمسکنAخدماتAمجموعAازAنگاهAهمینAباA:افزودAوAکردAعنوان
AروستاییAوAمحرومAمناطقAدرAخدماتAموردA160AامسالAاولAماههAسهAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیته

اینAاستانAبودهAاست.

در جلسه ستاد غدیر:

 برنامه های دهه امامت و والیت
کمیته امداد استان زنجان اعالم شد

AAAوبرAکردAعنوانAمذهبیAبزرگAاعیادAازAراAقربانAوAغدیرAعیدAاستانAامدادAکمیتهAفرنشــین
استفادهAازAظرفیتAهایAاینAاعیادAتأکیدAکرد

AجلسهAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAفرنشینA،صفریAهدایتA،امدادAکمیتهAخبریAسایتAگزارشAبه
AاداریAصورتAبهAهمAغدیرAموردAدرAماAهمهAدینیAوظیفهA:گفتAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAغدیرAستاد
AمختصAوAگیردAانجامAپیوستهAوAســالAطولAدرAبایدAغدیرAکارهایAوAاســتAدینیAوAاعتقادیAوهم

اینAنباشد.
AهمچونAموضوعاتیA:افزودAباشیمAداشتهAعمیقAتوجهAقربانAوعیدAغدیرAپیامAبهAبایدAاینکهAبابیانAوی
AوAامامتAدههAهایAبرنامهAدرAهوشمندانهAوAیافتهAنظامAباوریAوالیتAوAشناسیAوالیتA،شناسیAامام
AدائمAوAپیوستهAبایدAکارAوAمشخصAهدفAبایدAغدیرAکارAدرAهمهAازAترAمهمAوAشدهAگنجاندهAوالیت
AغدیرAعیدA:گفتAاستAمبارکیAبسیارAدههAوالیتAوAامامتAدههAاینکهAبهAاشــارهAباAصفریA.باشــد
AآخرAتاAراAاسالمیAحکومتAالگویAاسالمAبزرگAپیامبرAکهAماســتAمذهبیAبزرگAاعیادAازAقربانAو

بیانAفرمودهAاست.
AامامتAدههAهایAبرنامهAدرAافزاییAمعرفتAوAبخشــیAعمقAبرAتأکیدAباAاستانAامدادAکمیتهAفرنشــین
AنماییمAتشــریحAوAتبیینAراAغدیرAاهدافAوAکنیمAدرکAخوبAراAغدیرAفلســفهAاگرA:گفتAوالیتAو

فرهنگAعلویAدرAجامعهAنهادینهAشدهAوAرفتارAعلویAشکلAمیAگیرد.
AســازیAفضایA:افزودAوAکردAاشــارهAوالیتAوAامامتAدههAدرAامدادAکمیتهAهایAبرنامهAبهAصفریA
AحامیانAوAخیرانAازAتجلیلAوAهمایشA،شناســیAغدیرAموضوعAباAعلمیAهمایشAبرگزاریA،محیطی
A،جهیزیهAپرداختA،الجنهAمفتاحAطرحAقالبAدرAســاداتAایتامAازAدیدارAوAکاالAسبدAتهیهA،ســادات
AآوریAجمعAهایAپایگاهAتشکیلA،یابیAحامیAهایAپایگاهAایجادA،ورزشیAوAفرهنگیAمسابقاتAبرگزاری
AوالیتAوAامامتAدههAهایAبرنامهAازAقربانیAگوشتAتوزیعAوAنذریAگوســفندAوAمردمیAهایAکمک

درAاینAنهادAمقدسAاست.
AحلقهAنیکوکاریAمراکزA:گفتAوAکردAاشارهAروزهاAاینAدرAنیکوکاریAمراکزAتقویتAبهAهمچنینAوی
AوAقربانیAوAنذوراتAآوریAجمعAبخشAدرAروزهاAاینAدرAکهAاستAنیازمندانAوAامدادAکمیتهAواســط

توزیعAگوشتAبینAنیازمندانAفعالیتAهایAخوبیAمیAتوانندAداشتهAباشند.

خبـر

کمیته امداد

AAAزکاتAشــورایAجلســه
Aبا AخدابندهAشهرســتانAدر Aاســتان
AنمایندهAتقویAاالسالمAحجتAحضور
AکشاورزیAجهادAوزارتAدرAفقیهAولی
A،کشورAزکاتAعالیAشورایAرئیسAو
A،زنجانAاســتانAسراسرAجمعهAائمه
AمســئوالنAوAامدادAکمیتهAفرنشــین
AدفاترAمسئولینAوAامدادAکمیتهAزکات
AکشاورزیAجهادAدرAفقیهAولیAنماینده
AزنجانAتابعهAهایAشهرستانAوAاستان
درAدفترAامامAجمعهAقیدارAبرگزارAشد.
AکمیتهAخبــریAســایتAگزارشAبه
AکمیتهAفرنشینA،صفریAهدایتA،امداد
AاینکهAبهAاشارهAباAزنجانAاستانAامداد
AزکاتAآوریAجمعAوAترویجA،توسعه
AدرAنهادAایــنAمهمAهــایAفعالیتAاز
A،استAمردمیAهایAمشــارکتAحوزه
AفعالیتAبــاAکنیمAمیAتــالشA:گفت
AشــدنAنهادینه AحوزهAدرAمناســب
AاســتانAدرAزکاتAپرداختAفرهنگ
AجامعهAبیشترAمندیAبهرهAزمینهAزنجان
AاینAظرفیتAازAراAامدادAکمیتهAهدف

فریضهAالهیAفراهمAکنیم.
AزکاتA،استانAزکاتAشــورایAدبیر
AدرAزنجانAاستانAدرAشدهAآوریAجمع
A300AوAمیلیاردA10AراAامسالAماههA4
A:گفتAوAکردAاعــالمAتومانAمیلیون
AاســتانAدرAشــدهAآوریAجمعAزکات
A،واجبAزکاتAقالــبAدرA،زنجــان

AکهAاست؛AبودهAفطریهAوAمســتحبی
AاستانAزکاتAهایAبرنامهAدرصدA103

محققAشدهAاست.
AزکاتAشــورایAاقداماتAبهAصفری
AوAکردAاشــارهAهمAگذشتهAســالAدر
A14AازAبیشAگذشتهAســالAدرA:گفت
AزنجانAاستانAدرAزکاتAتومانAمیلیارد

A116AتحققAباAکهAشــدAآوریAجمع
A48AمشابهAمدتAبهAنسبتAدرصدی

درصدAرشدAداشتهAاست.
A:دادAادامــهAامدادAکمیتــهAفرنشــین
AدرصــدA79AدرAگذشــتهAســالAدر
AزکاتAشــورایAاستانAروســتاهای
AروستاهایAدرصدA80AوAشدAتشکیل

AدبیرخانهAبهAراAخودAزکاتAاســتان
AامدادAکمیتهAدرAمستقرAزکاتAشورای
AزکاتAدرصدA62AکهAکردندAپرداخت
AوAمحرومینAبرایAشــدهAآوریAجمع
AعمرانیAهایAپروژهAبرایAدرصدA38

هزینهAشدهAاست.
AدرAزکاتAظرفیتAبهAاشــارهAباAوی
AشهرســتانAویژهAبهA،زنجانAاســتان
AزکاتAدرصدA50A:گفــتAخدابنده
AخدابندهAشهرستانAدرAاســتانAبالقوه
AدبیرخانهAباهمتAامیدواریمAکهAبوده
AوAجمعــهAائمــهAهــایAحمایتAو
AمبلغینAوAمؤدیانAتوجهAوAروحانیت
AازAفراترAعملکردیA،زکاتAمؤثرینAو

تعهداتAامسالAرقمAزدهAشود.
AاســتانAبالقوهAزکاتAظرفیتAصفری
AوAکردAعنــوانAتومانAمیلیــاردA40Aرا
AشورایAکهAسهمیAاســاسAبرA:افزود
A،گرفتهAنظرAدرAکشــورAزکاتAعالــی
A18AامسالAاســتAشــدهAریزیAبرنامه
AزنجانAاستانAدرAزکاتAتومانAمیلیارد
جمعAآوریAوAبینAنیازمندانAتوزیعAشود.

AAAوAنوAهــایAطرحAبهAکمــکAمنظورAبه
AاســتعدادهایAمددجویانAفرزنــدانAازAحمایت
AاقتصادAزمینهAشدنAفراهمAوAکارآفرینAوAدرخشان
AامدادAکمیتهAمابینAفیAهمکاریAنامهAتفاهمAخــالق
AعلمAپارکAمرکزAوAزنجانAاستانA)ره(AخمینیAامام

وAفناوریAاستانAمنعقدAمیAشود
A،امـداد Aکمیتـه Aخبـری Aسـایت Aگـزارش Aبـه
AاسـتانAامدادAکمیتـهAفرنشـینAصفـریAهدایـت

AمدیـرAخانـیAمـرادAدکتـرAبـاAدیـدارAدرAزنجـان
AاینA:گفـتAاسـتانAفنـاوریAعلـمAپـارکAمرکـز
AوکارهایAکسـب Aرونـق AمنظـورAبه AنامـهAتفاهم
AهـایAتخصصAازAگیـریAبهرهAوAنـوآورAوAنویـن
Aکاربـردی Aو Aآموزشـی A،تحقیقاتـی A،علمـی
Aتحـت Aمددجویـان Aبـه Aکمـک Aبـرای Aمتقابـل

میAشـود. Aامضـا Aحمایـت
Aپایـدار Aاشـتغال Aتوسـعه Aبـرای AافزایـیAهم Aوی

A،التحصیـالنAفارغ AویـژهAبه AپذیرAآسـیب Aاقشـار
AبـهAخدمـاتAارائـهAوAسـاماندهیAدرAمشـارکت
A،امدادAکمیتـهAباAمرتبطAفعـالAهـایAآپAاسـتارت
AبنیانAدانشAوAجدیـدAآموزشـیAهایAرشـتهAمعرفی
AوAمشـاغلAمعرفیAوAمددجویـانAآمـوزشAبـرای
AوAکوچـکAهـایAکارگاهAقالـبAدرAکـهAتولیداتـی
Aازجملـه Aرا Aاشـتغال Aبـرای AاجـراAقابل Aخانگـی

اهـدافAایـنAتفاهمAنامـهAبرشـمرد.

AفرزنـدانAوAمددجویـانAهدایـتA:گفـتAصفـری
AدانشـگاهیAالتحصیالنAفارغAبخصـوصAمددجـو
AاختـراعAثبـتAبـرایAاختـراعAدارایAشـدهAمعرفی
Aکارآفرینـان Aمعرفـی A،الزم AهـایAحمایت Aو
Aدر Aآنـان Aتجربیـات Aاز Aاسـتفاده Aبـرای Aموفـق
AهمکاریA،مددجویـانAبـرایAآموزشـیAجلسـات
Aو Aنویـن Aآموزشـی AهـایAدوره Aبرگـزاری Aدر
Aگیـری Aبـکار Aدر Aمددجویـان Aبـه AدهـیAاولویت

AهایAبسـتهAارائهAباAپـارکAبـهAوابسـتهAکارAنیـروی
AایـنAاهـدافAدیگـرAازAامـدادAکمیتـهAتشـویقی

اسـت. AنامـهAتفاهم
AتشـکیلAبهAتوجهAباAاسـتانAامدادAکمیتهAفرنشـین
Aامـداد Aدر AزدایـیAمحرومیت Aتخصصـی Aهسـته
AاسـتانAامدادAکمیتهAهدفAجامعـهAبینAدرA:افـزود
AایدهAصاحبAکـهAدرخشـانAاسـتعدادهایAزنجان
AمعرفیAبـاAلـذاAداردAوجـودAباشـندAمیAاختـراعAو

A،فکـرAازAفنـاوریAوAعلـمAپـارکAمرکـزAبـهAآنـان
AبهAهاAایدهAشـدنAتبدیلAجهـتAدرAافرادAایـنAایـده

محصولAاسـتفادهAمیAشـود.
AهایAبرنامهAازAقدردانـیAضمـنAخانیAمـرادAدکتـر
AاسـتانAفناوریAوAعلمAپـارکA:گفتAامدادAکمیتـه
AایـدهAدارایAافـرادAدنبـالAاکوسیسـتمیAایجـادAبـا
AتجاریAهـایAطرحAشـکوفاییAبـرایAتاAگـرددAمی
افـرادAوAتبدیلAشـدنAآنAبهAمحصـولAکمکAکند.

AAAحمایتAتحتAمددجویA465AوAهزار
AقالبAدرAامسالAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیته
AوAزیارتیAاماکنAبهAبهAتربیتیAفرهنگیAاردوهای

تربیتیA،AآموزشیAاعزامAشدند.
AهدایتA،امدادAکمیتهAخبریAســایتAگزارشAبه
AبابیانAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAفرنشینAصفری

AدینیAباورهایAتعمیــقAوAتقویتA،رشــدAاینکه
AمهمAاهدافAازAحمایــتAتحتAهــایAخانواده
AفرهنگیAحــوزهAدرAنهادAاینAرســانیAخدمت
AارتقاءAمنظورAبهAمختلفیAهایAبرنامهA:گفتA،است
AهدفAجامعهAبرایAسالAطولAدرAدینیAباورهای

کمیتهAامدادAاجراAمیAشود.

A،اردوییAهــایAبرنامهAبهAامدادAکمیتهAفرنشــین
AبرایAامدادAکمیتهAآموزشیAوAتربیتیAوAفرهنگی
A:افزودAوAکردAاشارهAحمایتAتحتAآموزانAدانش
AکمیتهAسالهAهمهAدینیAباورهایAتقویتAمنظورAبه
A،قرآنیAمختلفAهــایAدورهAبرگزاریAبــاAامداد
AبهAراAمختلفیAخدماتA،ورزشیAوAاحکامA،دینی

جامعهAهدفAارائهAمیAدهد.
AتحتAمددجویانAرسیدنAاینکهAبهAاشــارهAباAوی
AاهدافAازAمعنویAنشــاطAبهAامدادAکمیتهAحمایت
AبهAمددجوییAمختلــفAهایAگروهAاعــزامAدیگر
AاعزامAباA:افزودA،استAتربیتیAوAفرهنگیAاردوهای
AاردوهایAبهAامدادAکمیتهAحمایتAتحتAمددجویان

AزندگیAســبکAزیارتیAاماکنAوAتربیتیAAفرهنگی
AعلویAوAرضــویAفرهنگAوAاســالمیAوAدینــی
AوAهزارAمندیAبهرهAبهAصفریA.شــودAمیAنهادینه
AامدادAکمیتهAحمایــتAتحتAمددجــویA160
AدرAنهادAاینAاردوییAخدماتAازAAزنجانAاســتان
A305A:گفتAکردوAاشارهAزیارتیAاردوهایAقالب

AاســتانAامدادAکمیتهAحمایتAتحتAمددجــوی
AفرهنگیA،تربیتیAاردوییAخدماتAازAنیزAزنجان

وAآموزشیAدرAامسالAAبهرهAمندAAشدهAاند.
AتعدادAتاکنونAAســالجاریAدرAاســتAذکرAبهAالزم
AبهAمختلفAگروههــایAدرAنفرA465AوAیکهــزار
اردوهایAAزیارتیA،فرهنگیAوتربیتیAاعزامAشدهAاند.

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستائی استان 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 3155 و شناسه ملی 

 10460064892
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1398/03/21و 
باســتنادنامه شــماره 205/14/111/184/1476 مورخ98/04/10 تعاون روستائی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - ســود و زیان سال مالی 1396 تصویب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )557003(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل پیشرو شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12502 و شناسه 

ملی 14008380100 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1398/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای مهدی نظری با کدملی 
4281406816 به ســمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیأت 
مدیره -2 آقای ســیروس خانی با کدملی 6149630587 به سمت عضو 
هیأت مدیره- عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره ) خارج از شــرکت ( 
-3 آقای مســعود رابطی با کدملی 4270267143 به سمت عضو هیأت 
مدیره- عضو اصلی و مدیر عامل ) خارج از شــرکت ( برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. *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 امضاء آقای مهدی نظری با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557004(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی 
اطلس ابهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 2102 و شناسه ملی 14003113664 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده  ب
مــورخ 1398/02/07 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : *1ـ خانــم صفــورا 
بهرامــی بــه شــماره ملــی 4411111799 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره 2ـ آقــای منوچهــر بهرامــی بــه شــماره ملــی 4411043750 
بــه ســمت نایــب هیئــت مدیــره 3ـ آقــای منوچهــر بهرامــی به شــماره 
ــرای مــدت  ــه ســمت مدیــر عامــل شــرکت ب ملــی 4411043750 ب
نامحــدود انتخــاب شــدند. * کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــاء دار 
بــا امضــاء آقــای منوچهــر بهرامــی مدیــر عامــل و نائــب رئیــس هیــأت 
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد و ســایر نامــه هــای 
ــر  ــا مه ــراه ب ــی هم ــر بهرام ــای منوچه ــا امضــای آق ــادی و اداری ب ع

شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ابهر )557005(

آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 10004 و شناسه ملی 

 10460134648
مــورخ 1397/11/17  مدیــره  هیئــت  اســتناد صورتجلســه  بــه 
ــماره  ــه ش ــرادی ب ــر م ــای امی ــد : 1ـ آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــم  ــره 2ـ خان ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ــی 4284945416ب مل
ــب  ــمت نای ــه س ــی 4284288210 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــا بدلخان بیت
رئیــس هیئــت مدیــره 3ـ آقــای مهــدی علــی پــور بــه شــماره ملــی 
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــل و عض ــر عام ــمت مدی ــه س 0049279920 ب
ــه ســمت  ــی 4270821817 ب ــه شــماره مل ــرادی ب ــا م ــم روی -4خان
عضــو هیئــت مدیــره - کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت 
از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا و عقوداســالمی بــا امضــاء 
مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر 

مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557006(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12529 و شناسه ملی 

 14008441570
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/20 تصمیمات ذیل 
ـ آقای مجید ندرلو شماره ملی 4284474979 با پرداخت 1000 ریال به  اتخاذ شد : 
صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد - سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به 100001000 
ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساســنامه به شرح مذکور اصالح می گردد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )557002(

AAAامدادAالحسـنهAقرضAصندوقAتاسـیس
AارائهAوAخیـرانAسـپردهAجـذبAهدفAبـاAوالیـت
AتالشAوAنیازمنـدانAبـهAالحسـنهAقرضAتسـهیالت
Aشـده Aانجـام Aمحرومـان Aتوانمنـدی Aجهـت Aدر

ست. ا
A،امـداد Aکمیتـه Aخبـری Aسـایت Aگـزارش Aبـه
AاسـتانAامدادAکمیتـهAفرنشـینA،صفـریAهدایـت
AراهبردیAمدیریـتAشـورایAجلسـهAزنجـان،در
Aضمن،AزنجـانAاسـتانAAوالیتAامـدادAصنـدوق
AصندوقAاینAAکارکنـانAتالشـهایAازAدانیAقـدر
AموانعAرفـعAدسـتیAباالAاسـنادAبراسـاسA:گفـت
AراههـایAوتسـهیلAوپاگیـرAدسـتAومشـکالت
Aوسـپرده A Aمنابـع Aجـذب، Aخیـران Aمشـارکت
AAوالیتAامـدادAصندوقAمهمAاهـدافAازAگـذاری

شـعبهAAاسـتانAزنجـانAمیAباشـد.
Aــدوق ــاتAصن ــهAخدم ــهAاینک ــارهAب ــاAاش ویAب
Aــتیبانی ــاAپش ــدادAب ــهAام ــتAکمیت ــدادAوالی ام
Aــن ــزود:Aای ــود،Aاف ــامAمیAش ــیAانج ــکAمل بان
AوAــوده ــلAب ــتابAمتص ــبکهAش ــهAش ــدوقAب صن

AصــورتAAبــهAآنAطریــقAازAشــدهAAارائــهAخدمــات
AوAحمایــتAتحــتAخانوارهــایAبــهAنوبــن

نیازمنــدAانجــامAمیAشــود.

AحسـابAو16فقـرهAهـزارA42AافتتـاحAازAAصفـری
AکمیتهAAحمایـتAتحتAمددجویـانAبـرایAبانکـی
AخبرAصندوقAایـنAطریقAازAزنجـانAاسـتانAامـداد

AحسـابAشـمارهAدوهزارو303فقرهA:گفـتAوAداد
در4AماهـهAاولAسـالجاریAافتتاحAAشـدهAاسـت.

AتاکیدAبـاAAزنجـانAاسـتانAAامـدادAکمیتـهAفرنشـین
AکمیتـهAمهـمAراهکارهـایAازAیکـیAکـهAایـنAبـر
AپرداختA،نیازمنـدانAمشـکالتAحلAبرایAامـداد
A،آنهاسـت Aبـه Aخودکفایـی Aو Aکارگشـایی Aوام
AAاز Aبیـش A Aتاکنـون Aامسـال Aابتـدای Aاز A:افـزود
AاعتبـاریAبـاAگشـاییAکارAوامAفقـرهAA754هـزارو
AمددجویانAبـهAتومـانA8میلیاردو88میلیـونAبالـغ

تحـتAحمایـتAپرداخـتAAشـدهAاسـت.
AAزنجانیAنیکــوکارانAوAخیــرانAازAدعــوتAبــاAوی
Aامــداد Aصنــدوق Aدر AگذاریAســپرده Aبــرای
A:افــزودA،نیازمنــدانAبــهAخدمــتAارائــهAوAAوالیــت
Aــدن ــهیمAش ــورAس ــهAAمنظ ــیAAب ــرانAزنجان خی
AتوســعهAوAنیازمنــدانAبــهAرســانیAخدمتAدر
Aزنجــان Aاســتان Aدر AالحســنهAقرض Aفرهنــگ
Aــدوق ــعبهAصن ــهAش ــهAب ــاAمراجع ــدAب میAتوانن
Aــج ــابAAدرAتروی ــاحAحس ــتAوAافتت ــدادAوالی ام

ــوند. ــهیمAش ــنهAس ــنتAحس ــنAس ای

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد:

 افـتتاح بیش از 42 هـزار حـساب بانکی
در صـندوق امـداد والیت شعبه زنجـان

با حضور رییس شورای عالی زکات؛

نشست شورای زکات استان زنجان در شهرستان خـدابنده برگـزار شد

باهدف حمایت از مددجویان نخبه و کارآفرین؛

تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد استان زنجان و پارک علم فناوری امضا می شود

فرنشین کمیته امداد خبر داد؛

اعـزام 1465  مددجــوی تحت حمایت به اردوهای آمـوزشی، تـربیتی 
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5
آگهی

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی اطلس ابهر 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2102 و شناسه ملی 

 14003113664
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *تعداد اعضاء هیأت مدیره به 2 نفرکاهش یافت 

و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ابهر )557019(

آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان زنگان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 9133 و شناسه ملی 

 10460125190
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/18وباستنادنامه شماره 
9810979 مورخ98/04/30 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای اصغر عباداللهی به شماره ملی 1660020646 بسمت 
رئیس و آقای محمد عبدیان به شــماره ملی 0073364045 بسمت نایب 
رئیس و خانم هانیه مقبل نیا به شماره ملی 0493609113 بسمت منشی 
هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند -2 آقای محمد عبدیان به کد 
ملی : 0073364045 برای مدت سه سال بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب 
شد. -3 کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق 
بهادار با امضای آقای محمد عبدیان )مدیرعامل ( و آقای اصغر عبداللهی )رئیس 
هیئت مدیره( ودر غیاب وی با امضای خانمهانیه مقبل نیا )منشی هیات مدیره 
(و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقایمحمد 
عبدیان )مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )556994(

آگهی تغییرات شرکت خیریه مصلی خاتم االنبیاء زنجان موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 34 و شناســه ملی 10460003991 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1398/03/28 ونامه شــماره 
2214/1302/31مورخه 98/4/22رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف.ا.ا.زنجان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : *صورتهای مالی و ترازنامه های منتهی به 96/12/29و 97/12/29به تصویب رسید. * 
آقای احمد شرمسار به شماره ملی 2722331489 به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید تفویضی 
به شماره ملی 4284654640 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )557000(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر 
افروز چرخه شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 

10333 و شناسه ملی 10460138183 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فـوق العاده مـورخ 1398/04/24 و 
نامـه شـماره 98/41/14848 مورخ 1398/05/03 مدیر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 1 - اساسـنامه جدید شرکت 
منطبـق بـر 52 مـاده و 29 تبصره به تصویب رسـید. 2 - محل شـرکت از 
آدرس قبلـی به آدرس اسـتان زنجان ، شهرسـتان زنجـان ، بخش مرکزی 
، شـهر زنجـان، محلـه اعتمادیـه ، خیابان معلـم ، خیابان شـهیدابوالفضل 
مجینـه ، پـالک 104- ، 2/1 ، طبقـه اول بـه کـد پسـتی 4515634431 
تغییر یافت و ماده 6 اساسـنامه بشـرح فوق اصالح گردید. 3 - در خصوص 
تعییـن نحـوه دعوت به مجمع عمومی بحث و تبـادل نظر صورت گرفت و 
بـه اتفـاق آراء، اعضـاء موافقت نمودند کـه آگهی های دعوت بـه مجامع از 

طریـق دعوتنامـه انجام پذیـرد. و ماده مربوطه اصالح شـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557001(

آگهی تغییرات شرکت پرشین فوالد ابهر شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 1876 و شناسه ملی 10980148377 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/20 ونامه شماره 
50103/331مورخه 98/4/23اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان ابهرتصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت به :استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، دهستان 
حومه ، آبادی شهرک صنعتی افق، محله شهرک صنعتی افق ، خیابان اصلی ، پالک 
114 ، طبقه همکف کدپستی 4561121151انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید. *اساســنامه جدید مشتمل بر52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ابهر )556999(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل زنجان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 10554 و شناسه 

ملی 14004073388
 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : 1. خانم نرگس خاتون اوجاقلــو با کدملی 4270273771 به 
سمت رئیس هیأت مدیره 2. آقای روح اله اوجاقلو با کدملی 4285474778 
به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره 3. آقای مهدی قزلباش با 
کدملی 4285036967 به سمت عضو هیئت مدیره – عضواصلی 4. آقای 
مهــدی نظری با کدملی 4281406816 به ســمت عضو هیئت مدیره – 
عضواصلی برای مدت نامحدود انتخاب شــدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای روح اله اوجاقلو با 
ســمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556993(

آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور زنجان شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 1966 و شناســه ملی 10460053240 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/26 وباستنادنامه شماره 
98/41/15249 مورخ98/05/07 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ 8.000000000 ریال منقسم به 160000 سهم 50000 
ریالی به مبلغ 25000000000 ریال منقسم به 500000 سهم 50000 ریالی افزایش یافت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )556998(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان استانداری 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1779 و شناسه 

ملی 10460051365 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/26 وباستنادنامه شماره 
98/41/11937 مــورخ 98/04/12 اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعی زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -1 با اســتعفای آقای اســداله آشوری از سمت 
مدیرعاملی آقای بهمن محمدی به شــماره ملــی 4284281305 تا تاریخ 
1398/06/17 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. -2 آقای سهراب اجلی 
به شماره ملی 6149757935 به سمت رئیس و آقای محمدرضا احمدی به 
شماره ملی 0057456739 به سمت نائب رئیس و آقای اسداله آشوری به شماره 
ملی 1532517904 به سمت منشی هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 
1398/06/17 انتخاب شدند. -3کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل 
چک ، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهمن محمدی )مدیرعامل( و 
آقای سهراب اجلی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا 
احمدی )نائب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت دارای اعتبار است . و اوراق عادی 
و نامه ها با امضای آقای بهمن محمدی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556992(

 آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10004 

و شناسه ملی 10460134648 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1397/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی علی پور به شماره 
ملی 0049279920 آقای امیر مرادی به شــماره ملی 4284945416 
خانم بیتا بدلخانی به شــماره ملی 4284288210 خانم رویا مرادی به 
شــماره ملی 4270821817 2- آقای حامد عباســزاده به شماره ملی 
009861843 به سمت بازرس اصلی آقای مجتبی نیاز بابانظر به شماره 
ملی 4284882392 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556997(

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 10980071777 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04وباستنادنامه 
شماره 645/47/97 مورخ97/06/14 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ایجرود 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -1 آقای عبدالرضا ابریشــم داربه شماره ملی 
1754125816 به ســمت رئیس و آقای محمود خالقی به شــماره ملی 
4282285680 به سمت نایب رئیس و آقای مهدی فیض اله به شماره ملی 
0057321221 به سمت منشی انتخاب شدند. -2 آقای عبدالرضا ابریشم 
دار به شماره ملی 1754125816 به سمت مدیرعامل تعاونی انتخاب شد. -3 
کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و 
اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل، آقای عبدالرضا ابریشم دار و منشی 
هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به همراه مهر شرکت تعاونی معتبر بوده و 
در غیاب منشی هیات مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود 
خالقی معتبر میباشد و کلیه نامه های اداری و اوراق عادی با امضای منشی 
هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به همراه مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ایجرود )556991(

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 

 10980071777
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1396/07/03 وباستنادنامه شماره 645/47/97 مورخ97/06/14 اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی ایجرود تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت ســه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا ابریشم 
دار بــه کد ملــی : 1754125816 و آقای مهدی فیــض اله به کد ملی : 
0057321221 و آقــای محمود خالقی به کد ملــی : 4282285680 به 
عنوان اعضای اصلی و آقای محسن کرم زاده به کدملی : 1911731531 و 
نادره حبشی رضائیه به کدملی: 2754205225 به عنوان اعضای علی البدل 
هیــات مدیره -2 آقای علی صفار زاده به کد ملی : 1881591514 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای عبدالعلی عبدی به کد ملی : 4285270196 به عنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی 97 انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ایجرود )556996(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی اطلس ابهر شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 2102 و شناسه ملی 14003113664 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *تعداد اعضاء هیأت مدیره به 2 نفرکاهش یافت 

و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ابهر )556990(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر 
افروز چرخه شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 

10333 و شناسه ملی 10460138183 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/24 و 
نامه شــماره 98/41/14851 مورخ 1398/05/03 مدیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ضرغامی پور به شماره 
ملی4284989022 ، نیکتا فردوســی به شــماره ملی 4284998900 و 
حبیب ضرغامی پور به شماره 0035525487 بعنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و فاطمه ضرغامی پور به شماره ملی 4284752480 و تکتوم فردوسی 
به شــماره ملی 4284303708 بعنوان اعضــای علی البدل هیات مدیره 
برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند. 2 - خانم رقیه مهاجری به شماره 
ملی 4280674892 به عنوان بازرس اصلی و فروغ علمی به شــمار ملی 
4280423121 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )556989(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سورین سالمت 
آریا درتاریخ 1398/05/09 به شماره ثبت 12564 به 

شناسه ملی 14008510567 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و گسترش نرم افزارها و ابزارهای 
هوشمند پزشکی، مشارکت در بازارسازی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، 
انتقال دانش فنی در زمینه نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی، ارائه مشاوره در 
حوزه کسب و کارهای حیطه ســالمت، برگزاری دوره های توانمندسازی 
در زمینه راه اندازی کســب و کارهای ســالمت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اســتان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، 
شهر زنجان، محله زینبیه ، خیابان زینبیه غربی ، خیابان شهدا ، پالک 170- 
، ســاختمان امیر ، 61/2 ، طبقه سوم ، واحد 7 کدپستی 4518667113 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای احسان آریا نسب به شماره ملی 
4271294934 دارنده 80000000 ریال سهم الشرکه خانم عصمت حسنلو 
به شماره ملی 4284315617 دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای احسان آریا نســب به شماره ملی 4271294934و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عصمت 
حسنلو به شماره ملی 4284315617و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
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 امضاء آقای احســان آریا نسب با سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 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 زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )556995(

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 

10980071777
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04وباستنادنامه شماره 
645/47/97 مورخ97/06/14 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ایجرود تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای عبدالرضا ابریشم داربه شماره ملی 1754125816 به 
سمت رئیس و آقای محمود خالقی به شماره ملی 4282285680 به سمت نایب 
رئیس و آقای مهدی فیض اله به شــماره ملی 0057321221 به سمت منشی 
انتخاب شــدند. -2 آقای عبدالرضا ابریشــم دار به شماره ملی 1754125816 
به ســمت مدیرعامل تعاونی انتخاب شــد. -3 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و 
تعهد آور بانکی از قبیل چک ، ســفته ، برات و اوراق بهادار با امضای مشــترک 
مدیرعامل، آقای عبدالرضا ابریشم دار و منشی هیئت مدیره، آقای مهدی فیض 
اله به همراه مهر شــرکت تعاونی معتبر بوده و در غیاب منشــی هیات مدیره با 
امضاء نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود خالقی معتبر میباشد و کلیه نامه 
های اداری و اوراق عادی با امضای منشی هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به 

همراه مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ایجرود )557020(

متن آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
سورین سالمت آریا درتاریخ 1398/05/09 به شماره 

ثبت 12564 به شناسه ملی 14008510567 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و گســترش نرم افزارها و ابزارهای 
هوشمند پزشکی، مشــارکت در بازارسازی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، 
انتقال دانش فنی در زمینه نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی، ارائه مشاوره در حوزه 
کسب و کارهای حیطه سالمت، برگزاری دوره های توانمندسازی در زمینه راه 
اندازی کسب و کارهای ســالمت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، محله زینبیه ، خیابان 
زینبیه غربی ، خیابان شــهدا ، پالک 170- ، ســاختمان امیر ، 61/2 ، طبقه 
سوم ، واحد 7 کدپستی 4518667113 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 100000000 ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
احسان آریا نسب به شماره ملی 4271294934 دارنده 80000000 ریال سهم 
الشرکه خانم عصمت حسنلو به شماره ملی 4284315617 دارنده 20000000 
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای احسان آریا نسب به شماره ملی 
4271294934و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
عصمت حسنلو به شماره ملی 4284315617و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء آقای احسان آریا نسب با سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 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 زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557024(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان استانداری 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1779 و شناسه 

ملی 10460051365
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/03/26 وباستنادنامه شماره 
98/41/11937 مورخ 98/04/12 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 با استعفای آقای اسداله آشوری از سمت مدیرعاملی آقای بهمن 
محمدی به شماره ملی 4284281305 تا تاریخ 1398/06/17 به سمت مدیرعامل 
شرکت انتخاب شد. -2 آقای سهراب اجلی به شماره ملی 6149757935 به سمت 
رئیس و آقای محمدرضا احمدی به شــماره ملی 0057456739 به ســمت نائب 
رئیس و آقای اسداله آشوری به شماره ملی 1532517904 به سمت منشی هیات 
مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1398/06/17 انتخاب شدند. -3کلیه قراردادها و 
اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهمن 
محمدی )مدیرعامل( و آقای سهراب اجلی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب وی با 
امضای آقای محمدرضا احمدی )نائب رئیس هیئت مدیره( و مهر شــرکت دارای 
اعتبار است. و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای بهمن محمدی )مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557021(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل زنجان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 10554 و شناسه 

ملی 14004073388
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : 1. خانم نرگس خاتون اوجاقلو با کدملی 4270273771 
به ســمت رئیس هیــأت مدیره 2. آقــای روح اله اوجاقلــو با کدملی 
4285474778 به ســمت مدیر عامل و نائــب رئیس هیأت مدیره 3. 
آقای مهدی قزلباش با کدملی 4285036967 به ســمت عضو هیئت 
مدیــره – عضواصلی 4. آقای مهدی نظــری با کدملی 4281406816 
به ســمت عضو هیئت مدیره – عضواصلی برای مدت نامحدود انتخاب 
شــدند - کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضای آقای روح اله اوجاقلو با سمت مدیر عامل و نائب رئیس 

هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557022(

آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان زنگان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 9133 و شناسه ملی 10460125190 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/03/18وباستنادنامه شماره 
9810979 مورخ98/04/30 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای اصغر عباداللهی به شماره ملی 1660020646 بسمت 
رئیس و آقای محمد عبدیان به شماره ملی 0073364045 بسمت نایب رئیس 
و خانم هانیه مقبل نیا به شــماره ملی 0493609113 بسمت منشی هیات 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند -2 آقای محمد عبدیان به کد ملی 
: 0073364045 برای مدت سه سال بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. 
-3 کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار 
با امضای آقای محمد عبدیان )مدیرعامل ( و آقای اصغر عبداللهی )رئیس هیئت 
مدیره( ودر غیاب وی با امضای خانمهانیه مقبل نیا )منشی هیات مدیره (و مهر 
شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقایمحمد عبدیان 

)مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557023(

آگهی تغییرات شرکت دیبا صعود فراز پیما شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 10842 و شناسه ملی 14004868068 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شعبه شرکت به آدرس کرج کوی ترانس برق پل آزادگان )مالرد( پالک 
2588 به کد پســتی 3173716134 به مدیریت آقای حسن محمدزاده مرادی به 

کد ملی 1728776082 تاسیس گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )557013(

 آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان
 زنگان شرکت تعاونی به شماره

ثبت 9133 و شناسه ملی 10460125190 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/18 وباستنادنامه 
شــماره 9810979 مورخ98/04/30 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر عباداللهی به کد ملی : 1660020646 
وآقای محمد عبدیان به کد ملی : 0073364045 وخانم هانیه مقبل نیا به 
کد ملی : 0493609113 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم زهرا 
عبداله زاده شیخلو به کدملی : 4285004178 به عنوان اعضای علی البدل 
مدیــره 2- خانم آیدا کوچک بیگی به کد ملــی : 0083281169 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای مســعود اســدی به کدملی : 0055812880 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شده اند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557010(

 آگهی تغییرات شرکت نیک محصول
 کهربا شرکت تعاونی به شماره ثبت 9304

و شناسه ملی 10460127116 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
1397/04/15وباستنادنامه شــماره 97/41/40438 مورخ97/12/12 اداره 
تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نوع فعالیت از 
تولیدی به تولیدی توزیعی تغییر یافت و در نتیجه ماده 1 اساسنامه به شرح 
مذکور اصالح گردید. - عبارت » خدمات فنی مهندسی درزمینه سیستم 
های مدیریت و بهبود کیفیت « به موضوع الحاق وماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید. - محل شــرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، شهر زنجان، شوغی ، کوچه شهیدمنصورولیخانفر ، خیابان 12متری 
اول ، پالک 58 ، طبقه همکف کدپستی 4514778693 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557009(

 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل
راه و ترابری استان زنجان شرکت تعاونی به شماره 

ثبت 679 و شناسه ملی 10460029680
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/28 وباســتنادنامه شماره 
97/41/41347 مورخ97/12/21 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی 4280772630 به سمت 
رئیس و آقای فرامرز محرمی به شماره ملی 4283182257 به سمت نائب رئیس و 
آقای علی عباسی به شماره ملی 4280561508 به سمت منشی هیات مدیره برای 
مدت 3 ســال تا تاریخ انتخاب شدند. 2. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی 
4280772630 برای مدت 3 سال بعنوان مدیرعامل انتخاب شد 3. کلیه قراردادها 
و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
آقای محمدحسن عباسی مدیرعامل و آقای فرامرز محرمی)نایب رئیس هیات مدیره( 
و در غیاب وی با امضای آقای علی عباسی )منشی هیات مدیره( و مهر تعاونی دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدحسن عباسی )مدیرعامل( 

و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557008(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12529 

و شناسه ملی 14008441570 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/24 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : -1 آقای اصغـر محمدی به شـماره ملی 
4284758349 بـا دریافت 1000 ریال سـهم الشـرکه خود از صندوق 
شـرکت از شرکت خارج شـد. در نتیجه سـرمایه ازمبلغ 100001000 
ریـال بـه مبلـغ 100000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه 
اساسـنامه بـه نحـو مذکـور اصـالح می گـردد. -اسـامی آخرین شـرکا 
ومیـزان سـهم الشـرکه آنان بشـرح ذیـل میباشـد: ـ آقای اکبـر میری 
دارای 99998000 ریـال سـهم الشـرکه 2ـ آقـای کریـم امیـدی فـر 
دارای 1000 ریـال سـهم الشـرکه 3ـ آقـای مجید ندرلـو دارای 1000 

ریال سـهم الشـرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557007(
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فعالیت 127 نهالستان در کشور

AAAآبخیزداریAوAمراتـع،AهاAجنگلAسـازمانAشـمالAازAخارجAهایAجنگلAمرکـزAرییـس
AدرAنهالسـتانA94AتعدادAاینAازA:گفـتAوAدادAخبـرAکشـورAدرAنهالسـتانA127AفعالیـتAازAکشـور

خارجAازAشـمالAقـرارAدارند.
AغیبیAفریبرزA،زنجـانAاسـتانAآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAکلAادارهAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه
AدرAنهالسـتانA94AتعـدادAاینAازA:گفـتAاسـتAفعالAکشـورAدرAنهالسـتانA127AکـهAایـنAبیـانAبـا

خارجAازAشـمالAقـرارAدارند.
AکهAحالیAدرAشـودAمیAتولیدAشـمالAازAخـارجAدرAنهـالAاصلـهAمیلیـونA13AسـالیانهA:افـزودAوی
AاصلهAمیلیـونA170AازAبیـشAبهAتواندAمـیAرقمAایـنAکشـورAهایAنهالسـتانAظرفیـتAاسـاسAبـر

نهالAهمAبرسـد.
AباAکشـورAآبخیزداریAوAمراتع،AهـاAجنگلAسـازمانAشـمالAازAخارجAهایAجنـگلAمرکـزAرییـس
AبهAتاAهسـتیمAتالشAدرAA:گفـتAدارندAایAویـژهAنقشAاسـتانAهرAدرAهاAنهالسـتانAکـهAایـنAبیـان
AدرAهمAبـذرAحتیAوAکنیمAتولیـدAنهالAنهالسـتانAهرAدرختـانAازAژنتیکـیAصفـاتAحفـظAمنظـور

همانAنهالسـتانAتولیدAوAدرAهمانAاسـتانAکاشـتهAشـود.
AهایAریزیAبرنامـهAنیزAهاAنهـالAسـاماندهیAوAمدیریتA،جاییAجابـهAبرایAکـهAکـردAتاکیـدAوی

مختلفیAدرAسـازمانAصورتAگرفتهAاسـت.
AهزارA25AپارسـالA:گفـتAوAبرشـمردAنهادهAتامینAوAپشـتوانهAعنـوانAبـهAراAهـاAنهالسـتانAغیبـی
AکهAاسـتAگرفتهAانجامAکشـورAسـطحAدرAکاریAجنگلAملیAتوسـعهAصنـدوقAمحـلAازAAهکتـار

ایـنAآمـارAدرAتاریـخAسـازمانAجنـگلAها،مراتعAوAآبخیـزداریAبیAنظیرAاسـت.
AباشـندAمیAشـهرهAA6FAعنوانAباAکهAمناطقیAوAجنگلیAاراضـیAدرA:کـردAبیانAمسـئولAمقـامAایـن

بـرایAاجـرایAطرحAجنگلAکاریAدرAاولویتAاسـت.
AبهAکشـورAآبخیزداریAوAمراتع،AهـاAجنگلAسـازمانAشـمالAازAخارجAهایAجنگلAمرکـزAرییـس
AفارسA،هکتـارA500AوAهـزارA9AایـالمAدرAA:گفـتAزدAگریـزیAاولAاسـتانA4AکاریAجنـگلAآمـار
AهکتارA350AوAهـزارA2AنیـزAلرسـتانAوAهکتـارA390AوAهـزارA2AخوزسـتانA،هکتـارA200AهـزارA4

اقدامـاتAجنـگلAکاریAصورتAگرفتهAاسـت.
AاسـتانAبرایA98AسـالAدرAشـدهAانجامAهایAریـزیAبرنامهAاسـاسAبرA:کـردAنشـانAخاطـرAغیبـی
AباAکهAشـدهAگرفتهAنظـرAدرAکاریAجنـگلAهکتـارA110AملـیAتوسـعهAصنـدوقAمحـلAازAزنجـان
AمیAانتظارAAداردAاسـتانAاینAکهAهاییAگونـهAتنوعAهمچنینAوAAکاریAنهـالA،بـذرکاریAبـهAتوجـه

رودAسـطحAAاجـرایAطـرحAجنـگلAکاریAAبهAیـکAهزارهکتـارAافزایشAیابد.

خبـر

AAAســازمانAشــمالAازAخــارجAهــایAجنــگلAمرکــزAرئیــس
AروزهAــک ــزداریAکشــورAدرAســفرAی ــعAوAآبخی ــاA،مرات ــگلAه جن
AانجــامAهــایAبینــیAپیــشAاســاسAبــرA:گفــتAزنجــانAبــهAخــود
Aــطح ــارAدرAس ــزارAهکت ــالA122Aه ــهAامس ــتAک ــرارAاس ــدهAق ش

ــرد. ــگلAکاریAصــورتAبگی کشــورAجن
AوAطبیعــیAمنابــع AکلAاداره AعمومــیAروابــطAگــزارشAبــه
AروزهAیــکAســفرAدرAغیبــیAفریبــرزA،زنجــانAاســتانAآبخیــزداری
AانجــامAهــایAبینــیAپیــشAاســاسAبــرA:گفــتAزنجــانAبــهAخــود
Aــطح ــارAدرAس ــزارAهکت ــالA122Aه ــهAامس ــتAک ــرارAاس ــدهAق ش

ــرد. ــورتAبگی ــگلAکاریAص ــورAجن کش
AجنــگلAســازمانAشــمالAازAخــارجAهــایAجنــگلAمرکــزAرییــس
Aــل ــالAازAمح ــورادامهAداد:AAامس ــزداریAکش ــعAوAآبخی ــاA،مرات ه

AبــهAکشــورAســطحAهکتــارازAهــزارA60AدرAملــیAتوســعهAصنــدوق
جــزAبــومAســازگانAزاگــرسAجنــگلAکاریAانجــامAخواهــدAشــد.
AایــرانAهــایAجنــگلAتــاAکنیــمAمــیAتــالشAکــهAایــنAبیــانAبــاAوی
AافزایشA:افــزودAبرســانیمAاکولوژیکــیAتعــادلAیــکAبــهAراAتورانــی
AبیــوAوAبیولوژیکــیA،مکانیکــیAعملیــاتAبــاAکــهAخــاکAرطوبــت
Aــت ــهAاولوی ــردAازAجمل ــیAگی ــزداریAصــورتAم مکانیکــیAآبخی

هــایAســازمانAجنــگلAهــاAدرAطــیAامســالAاســت.
Aــرح ــرایAط ــهAاج ــنAک ــهAای ــدAب ــاAتاکی ــئولAب ــامAمس ــنAمق ای
AاحیــاءA:گفــتAشــودAمــیAدنبــالAکشــورAدرAجدیــتAبــاAکاداســتر
Aــه ــی،Aبرنام ــشAمرتع ــاءAپوش ــی،Aاحی ــشAجنگل ــعهAپوش وAتوس
AدیگــرAهــایAبرنامــهAازAراAAمراتــعAوAهــاAجنــگلAازAویــژهAحفاظــت
ســازمانAجنــگلAهــا،AمراتــعAوAآبخیــزداریAکشــورAاعــالمAکــرد.

AAAازAخارجAهـایAجنگلAمرکزAرییـس
AآبخیزداریAوAمراتع،AهاAجنگلAسـازمانAشـمال
AکوشـکنAنهالسـتانAزودیAبـهA:AگفـتAکشـور
AهایAقطـبAازAیکیAبـهAزنجـانAطبیعـیAمنابـع
AدرAارسAنهـالAویـژهAبهAوAنهـالAکننـدهAتولیـد

کشـورAAتبدیـلAخواهدAشـد.
AمنابـعAکلAادارهAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه
AصبـحA،زنجـانAاسـتانAآبخیـزداریAوAطبیعـی
AنهالسـتانAدرAحضـورAباAغیبـیAفریبـرزAامـروز
AهـایAنهـالAانـواعAتولیـدAرونـدAازAکوشـکن

تولیـدیAدرAایـنAنهالسـتانAبازدیـدAکـرد.
AاینAبـهAاشـارهAبـاAبازدیـدAایـنAحاشـیهAدرAوی
A24AتولیـدAبـاAزنجـانAکوشـکنAنهالسـتانAکـه
AاسـتانداردAاسـاسAبـرAوAنهـالAمختلـفAگونـه
Aاز Aیکـی AعنـوانAبـه AوAشـدهAتعریـف Aهـای
AمحسـوبAکشـورAدرAAویـژهAهـایAنهالسـتان
AکوشـکنAنهالسـتانAزودیAبهA:گفتAشـودAمی
AکنندهAتولیـدAهـایAقطـبAازAیکـیAبـهAزنجـان
AتبدیلAAکشـورAدرAارسAنهالAویـژهAبـهAوAنهـال

شـد. Aخواهد
AشـمالAازAخـارجAهـایAجنـگلAمرکـزAرییـس
Aآبخیـزداری Aو Aمراتـع، Aهـا Aجنـگل Aسـازمان
AموفقAتوانسـتهAAزنجانAکـهAاینAبیانAبـاAکشـور
AنسـبتAمتفاوتیAروشAباAارسAگونهAتولیدAAبـه

AسـایرAدرAگونـهAایـنAهـایAکننـدهAتولیـدAبـه
AراAماAموفقیـتAاینA:افـزودAشـودAکشـورAنقـاط
AگونهAایـنAتوسـعهAمنظورAبهAتـاAداشـتAآنAبـر
AسـالAدرAکشـورAمناطقAدیگـرAبـهAآنAانتقـالAو
AبهAراAزنجـانAکوشـکنAنهالسـتانAAآیندهAهـای
AوAغـربAمنطقـهAدرAارسAتولیـدAمرکـزAعنـوان

.AکنیمAمعرفیAAتورانیAایران
Aدلیـل Aبـه Aزنجـان Aنهالسـتان Aافـزود Aوی
AوAمناسـبAAمکانA،خـاکA،آبAازAبرخـورداری
AارسAگونهAتولیـدAامـکانA،AمجـربAفنـیAکادر

راAفراهـمAکـردهAاسـت.
AوAدرختیAهـایAگونهAتولیدAمسـئولAمقامAایـن

AبرخیAهمچنیـنAوAاسـتانAبومـیAایAدرختچـه
AدرAکـهAسـبزAفضـایAیAویـژهAهـایAگونـهAاز
AنهالستانAاینAدرAکاریAجنگلAتوسـعهAراستای
تولیـدAAمـیAشـوندAراAمطلوبAارزیابـیAکرد.

Aمراتع،AهـاAجنگلAسـازمانAA،غیبـیAگفتـهAبـه
Aاز Aبـذر Aتهیـه Aبـرای Aکشـور Aآبخیـزداری Aو
AویـژهAصفـاتAدارایAکـهAدرختانـیAوAنهـال
AبرنامـهAنیـزAهسـتندAبرتـرAژنتیکـیAوAمـادری
AکهAداردAخـودAکارAدسـتورAدرAمتنوعـیAهـای
AکردنAدارAشناسـنامهAهـاAبرنامهAایـنAازAیکـی

بـذورAتولیدیAاسـت.
AزیســتAدیــرAدرختــانAبــذرAازAاســتفاده
Aــه ــواعAگون ــه،AوAان ــروAابرکوه،بن ــدAس همانن
Aــد ــزAدارن ــیAنی ــهAعمــرAطوالن ــارAک هــایAچن
AاســتAهــاAجنــگلAســازمانAیAبرنامــهAدیگــر
Aــارج ــایAخ ــگلAه ــزAجن ــسAمرک ــهAریی ک
AوAمراتــع،AهــاAجنــگلAســازمانAشــمالAاز
AوAــرد ــارهAک ــهAآنAاش ــورAب ــزداریAکش آبخی
AزنجــانAاســتانAازAطــرحAایــنAاجــرایA:گفــت

ــود. ــیAش ــازAم آغ
Aــادرات ــیAص ــدAوAحت ــهAداد:Aتولی ویAادام
Aنظــر Aاز Aایرانــی Aدار Aشناســنامه Aبــذور
AکشــورAوAــی ــعAمحل ــرایAجوام اقتصــادیAب

ــود. ــدAب ــرAخواه ــزAموث نی

رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

چند قدم مانده تا نهالستان زنجان یکی از قطب های تولید نهال در کشـور شود

رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور:

اجرای طرح جنگل کاری در 122 هزار هکتار از سطح کشور

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 12529 و شناسه ملی 14008441570 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره بــرای مدت نامحدود به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند:ـ  آقای مجید ندرلو شماره ملی 4284474979ـ  آقای کریم 

امیدی فر به شماره ملی 4280830228 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )557017(

آگهی تغییرات شرکت ســتاره شب ایجرود شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 10980071777 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04وباستنادنامه شماره 
645/47/97 مورخ97/06/14 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ایجرود تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -1 آقای عبدالرضا ابریشم داربه شماره ملی 1754125816 به سمت 
رئیس و آقای محمود خالقی به شماره ملی 4282285680 به سمت نایب رئیس 
و آقای مهدی فیض اله به شماره ملی 0057321221 به سمت منشی انتخاب 
شدند. -2 آقای عبدالرضا ابریشــم دار به شماره ملی 1754125816 به سمت 
مدیرعامل تعاونی انتخاب شد. -3 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از 
قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل، آقای عبدالرضا 
ابریشــم دار و منشی هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به همراه مهر شرکت 
تعاونی معتبر بوده و در غیاب منشی هیات مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره، 
آقای محمود خالقی معتبر میباشد و کلیه نامه های اداری و اوراق عادی با امضای 
منشی هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به همراه مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایجرود )557020(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی کار آوران خرم 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 173 و 

شناسه ملی 10460012845 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مـورخ 1398/02/10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای مجیـد دولتـی بـه شـماره ملـی 
4371946658 کـه دارای 1980000 ریـال سـهم الشـرکه مـی باشـد 
بموجب سـند صلح به شـماره 20635 مورخ 98/03/02 صادره از دفتر 
اسـناد رسـمی شـماره حوزه ثبتی تمامی سهم الشـرکه خود را به آقای 
اکبـر دولتـی بـه کـد ملـی 4372011911 منتقـل و از شـرکت خارج 
شـد. نام شـرکاءو میزان سـهم الشـرکه بعد از نقل وانتقال 1ـ آقای اکبر 
دولتی دارای 1980000 ریال سـهم الشـرکه 2ـ آقای وهاب میرزابیگی 

ارهانی دارای 20000 ریال سـهم الشـرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری خرمدره )557015(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر 
افروز چرخه شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 

10333 و شناسه ملی 10460138183 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/24 و 
نامه شــماره 98/41/14851 مورخ 1398/05/03 مدیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ضرغامی پور به شماره 
ملی4284989022 ، نیکتا فردوســی به شــماره ملی 4284998900 و 
حبیب ضرغامی پور به شماره 0035525487 بعنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و فاطمه ضرغامی پور به شماره ملی 4284752480 و تکتوم فردوسی 
به شــماره ملی 4284303708 بعنوان اعضــای علی البدل هیات مدیره 
برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند. 2 - خانم رقیه مهاجری به شماره 
ملی 4280674892 به عنوان بازرس اصلی و فروغ علمی به شــمار ملی 
4280423121 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )557018(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 12529 و شناســه ملی 14008441570

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای 
کریم امیدی فر به شماره ملی 4280830228 به سمت رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای مجید 
ندرلو شــماره ملی 4284474979 به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. -کلیه اسناد و 

مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557014(

 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل
 راه و ترابری استان زنجان شرکت تعاونی به شماره

ثبت 679 و شناسه ملی 10460029680 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/18 وباستنادنامه 
شــماره 97/41/41347 مــورخ97/12/21 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ســه 
ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: -1محمدحســن عباســی به شماره 
ملی-4280772630 فرامرز محرمی به شماره ملی -4283182257 علی 
عباسی به شماره ملی 4280561508 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره 
وآقایان علی پیری به شماره ملی4284967452 -مجتبی حنیفی به شماره 
ملی 4280925313 -1مرتضی داداشی به شماره ملی 4280925313 به 
عنوان بازرس اصلی وحمید اشرفی به شماره ملی 4283646792 به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557016(

 آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت
 آذر افروز چرخه شمالغرب شرکت تعاونی به

شماره ثبت 10333 و شناسه ملی 10460138183 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/24 و نامه شــماره 
98/41/14851 مــورخ 1398/05/03 مدیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - آقای وحید ضرغامی پور به کد ملی 
4284989022 بســمت رئیــس هیئت مدیره خانم نیکتا فردوســی به کد 
ملی 4284998900 بســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 
آقای حبیب ضرغامی پور به کد ملی 0035525487 بســمت منشی هیات 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم نیکتا فردوسی 
و )مدیرعامل( و آقای وحید ضرغامی پور )رئیس هیات مدیره( و مهر شرکت 
معتبر اســت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای خانم نیکتا فردوســی 

)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557012(

آگهی تغییرات شرکت روستایی ماهنشان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 30 و شناسه ملی 

 10980182327
به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1397/12/25 ونامه شـماره 
205/14/11/184/98مورخـه 98/1/27اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان 
زنجـان تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : *آقایـان علـی محمد محمـدی به 
کدملـی 5609836468 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره محمـد باقـر 
عجملـو بـه کدملـی 5609485665 به سـمت نایب رئیـس هادی فیضی 
بـه کدملـی 5609913004 بـه سـمت منشـی حمـزه علـی رحمانی به 
کدملـی 5609399068 بـه سـمت عضـو ابراهیـم سـاریجلو بـه کدملی 
 : ملـی  شـماره  بـه  اجلـی  محبـت  عضـو  بـه سـمت   5609649455
5609762790 به سـمت مدیرعامل شـرکت تا تاریـخ 98/12/24انتخاب 
شـدند. * کلیـه چکهـا ، قراردادهـا ، اسـناد و اوراقی که ایجـاد تعهد برای 
شـرکت تعاونـی نمایـد ویـا تمـام ویـا قسـمتی از حق شـرکت تعاونـی را 
منتفـی سـازد، به اسـتثنای مواردی که هیـأت مدیره به منظـور اداره امور 
جـاری شـرکت تعاونی ترتیـب خاصی داده باشـد، پـس از تصویب هیأت 
مدیـره بـا امضـای رئیس هیأت مدیـره و مدیرعامل و مهر شـرکت تعاونی 
معتبـر خواهـد بود، در غیـاب رئیس هیأت مدیره نایـب رئیس حق امضاء 
دارد ولـی اوراق عـادی شـرکت تعاونی بـا امضای مدیرعامل صـادر خواهد 
شـد مگر مراسـات هیـأت مدیره کـه با امضـای رئیس هیأت مدیـره )در 

غیـاب رئیـس، نایـب رئیس هیـأت مدیره( صـورت خواهـد گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ماهنشان )557011(

گان امر وز   تبلیغات    رد  زنـ
شماست هب سود 

شماره تماس: 
33456659
شماره تلگرام:

09330345565

AAAآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAادارهAرئیس
AآبخیزداریAپروژهAدوAافتتاحAازAسلطانیهAشهرستان
AکبودAوAواالیشAهــایAحوزهAدرAمالتAوAســنگ

گنبدAدرهفتهAدولتAخبرAداد.
AطبیعیAمنابعAکلAادارهAعمومیAروابطAگزارشAبه
AافشاریAاژدرAمالکA،زنجانAاســتانAآبخیزداریAو
AآبخیزداریAطرحAدولتAهفتهAدرAامســالA:گفت
AوAواالیشAآبخیزAهایAحوزهAدرAمالتAوAســنگ

کبودAگنبدAبهAبهرهAبرداریAخواهدAرسید.
AازAهاAطرحAاینAعملیاتAاجرایAآغازA:افــزودAوی
AپیشAاساسAبرAکهAخوردAکلیدA97AســالAماهAآبان
AبهAامسالAماهAمردادAپایانAتاAشدهAانجامAهایAبینی

AطبیعیAمنابعAادارهAرییسAگفتهAبهA.رسدAمیAاتمام
A600AتزریقAباAســلطانیهAشهرستانAآبخیزداریAو
A،ملیAتوسعهAصندوقAمحلAازAاعتبارAتومانAمیلیون
AمالتAوAســنگAآبخیزداریAهایAپروژهAاجــرای
AســرعتAگنبدAکبودAوAواالیشAآبخیزAهایAحوزه
AبهAدولتAهفتــهAدرAتاAگرفتهAخــودAبهAبیشــتری

صورتAرسمیAبهAبهرهAبرداریAبرسد.
AسیالبAطرحAدوAاینAافتتاحAباA:AکردAبیانAافشاری
AبارندگیAافزایشAAبهAتوجهAباAوAشودAمیAکنترلAها
AاراضیAدرAسیالبAوقوعAازAناشــیAخساراتAها
AکاهشAهــاAطرحAاحداثAمحــلAدســتAپائین

A.کندAمیAپیداAچشمگیری

 پروژه های آبخیزداری واالیش و کبود گنبد
مســوولAحــوزهAنمایندگیAولیAAAدرهفته دولت به بهره برداری می رسد

AآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAکلAادارهAدرAفقیه
AسالAدرAانفالAسفیرA15AاعزامAازAزنجانAاستان
AهایAماهAدرAاســتانAروســتایA40AبهAجاری

تبلیغیA(AمحرمAوAصفرA)AخبرAداد.
AطبیعیAمنابعAکلAادارهAعمومیAروابطAگزارشAبه
AوAاالسالمAحجتAزنجان؛AاستانAوآبخیزداری
AکهAاینAبیانAباAنیاAرحیمیAاصغرAعلیAالمسلمین
AامســالA)AصفرAوAمحرمA(AتبلیغیAهایAماهAدر
AآغازAراAخودAکارAروستاA40AدرAانفالAسفیرA15
AروحانیA20AحاضرAحالAدرA:گفتAکردAخواهند

مبلغAآموزشAدیدهAدرAاستانAوجودAدارد.
AدرAفقیهAولیAنمایندگیAحوزهAمسئولAگفتهAبه

AطرحAاستانAآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAکلAاداره
AوAخوردAکلیدAاستانAدرA93AسالAازAانفالAسفیران
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آگهی

سه شنبه 15 اَُمرداد ماه  1398 / نمره 365 / سال دوم

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۱۶۸ مورخه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای فرهاد 
اوصانلو فرزند داریوش به شماره شناسنامه ۱۳۹۰ صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۰۵/۹۵متر مربع پالک ۸۶۸۸ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت زنجان 

خریداری از مالک رسمی آقای مهدی رحمانی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۱۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۳۰
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 به موجب پرونده اجرایی کالسه۹۶۰۰۳۷۱ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
پالک ثبتی ۴۳/۷۶۵۱اصلی بخش هفت زنجان)به نشــانی زنجان ، شهرک 
آزادگان،خیابان دی، قطعه۵۸۰۶ طبقه دوم واحد ۶ ( به مالکیت آقای صفر 
مرتضوی صومعه ، به مساحت ۵۶/۰۵ متر مربع ذیل ۳۱۰۶۱ صفحه ۳۷۷ 
دفتر ۱۴۳ ثبت گردیده است و سپس برابر سند رهنی ۳۷۳۴۳- ۹۵/۰۹۲۸ 
دفتر ۶۰ زنجان در قبال مبلغ ۷۶۲،۵۸۰،۰۴۳ ریال در رهن بانک مســکن 
زنجان قرار گرفته اســت. حدود و مشخصات پالک مذکور: شماال: به طول 
۶/۳۰متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان ۷۶۵۲ فرعی طبقه دوم شرقا: اول 
به طول ۱/۱۵متر درب و دیواریســت اشــتراکی با راه پله اشتراکی دوم به 
طول ۴ متر دیواریســت اشتراکی با آپارتمان ۷۶۵۰ فرعی طبقه دوم سوم 
جنوبی به طول ۱/۸۰ متر دیواریســت اشتراکی چهارم به طول ۵/۲۵متر 
دیواریست اشتراکی هر دو قسمت اخیر با آپارتمان ۷۶۵۰ فرعی طبقه دوم 
جنوبا: به طول ۴/۵ متر پنجره و دیواریســت به فضای کوچه غربا: به طول 
۱۰/۴۰متر پنجره و دیواریســت به فضای کوچه به انضمام انباری قطعه دو 
به مســاحت ۲/۴۰متر با قدرالســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن وطبق نظر کارشــناس 
رســمی ارزش ملک به مبلغ کل۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) ششــصد و بیست 
میلیون ریال( ارزیابی شــده)قیمت بر اساس ارزیابی ۲۰ آذر ۹۶ می باشد( 
که مورد ارزیابی به مساحت ۵۶/۰۵ متر مربع واقع در طبقه دوم به انضمام 
انباری قطعه دو به مســاحت ۲/۴۰ متر مربع واقع در پشت بام طبقه سوم 
و فاقد پارکینگ نوع اسکلت سازه فوالدی با سقف تیر چه بلوک واحد یک 
خوابه با مشخصات کف گچ و خاک و دیوارها نقاشی شده، آشپزخانه با کف 
ســرامیک و دیوار ها کاشیکاری شــده با کابینت فلزی ، حمام و سرویس 

با کف ســرامیک و دیوار ها کاشیکاری شــده و پنجره ها از جنس پروفیل 
فلزی می باشد. نمای ساختمان مرمر پوشش پشت بام ایزوگام ف سیستم 
گرمایش بخاری گازی و فاقد سیستم سرمایش می باشد. و دارای امتیاز آب 

و برق و گاز و تلفن می باشد. 
پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز سه شنبه مورخه ۵ شهریور ۱۳۹۸ در اداره 
اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان ، خیابان صفا ، کوچه گنج خانلو  
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایــده از مبلغ ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال 
)ششصد و بیست میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته خواهد شــد) جهت شرکت در مزایده خریداران بایستی مبلغ پایه 
مزایده را طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد 
رســمی زنجان تهیه و به همراه درخواست شرکت در مزایده ارائه نمایند( 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، گاز برق اعم از انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزا باشد بایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیــز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
میگردد. و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. 
در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مورد وثیقه برابر 
اعالم بستانکار طی وارده شــماره ۸۵۰۰۲۴۵۱-۹ خرداد ۹۸ فاقد پوشش 

بیمه ای است. تاریخ انتشار روز سه شنبه مورخه ۱۵ امرداد ۱۳۹۸
مینا تقی لو-رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۷۲ مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
رقیه خان بابایی فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه ۱۴۵۳ صادره از در ششدانگ یک باب 
عمارت به مساحت ۹۲/۲۱ متر مربع پالک ۸۶۸۱ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت 

زنجان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان یار محمدی محرز گردیده است. بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نماید بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۱۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۳۰

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود 
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ۶۶ و شناســه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۱۷۷۷ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۳۹۶/۷/۳ 
وباســتنادنامه شــماره ۹۷/۴۷/۶۴۵ مورخه ۹۷/۶/۱۴ اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی ایجرود تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا ابریشم دار به کد 
ملی : ۱۷۵۴۱۲۵۸۱۶ و آقای مهدی فیض اله به کد ملی : ۰۰۵۷۳۲۱۲۲۱ 
و آقای محمود خالقی به کد ملی : ۴۲۸۲۲۸۵۶۸۰ به عنوان اعضای اصلی و 
آقای محسن کرم زاده به کدملی : ۱۹۱۱۷۳۱۵۳۱ و نادره حبشی رضائیه به 
کدملی: ۲۷۵۴۲۰۵۲۲۵ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره ۲- آقای 
علی صفار زاده به کد ملــی : ۱۸۸۱۵۹۱۵۱۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای 
عبدالعلی عبدی به کد ملی : ۴۲۸۵۲۷۰۱۹۶ به عنوان بازرس علی البدل 

برای سال مالی ۹۷ انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ایجرود 
)556967(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر افروز چرخه 
شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱0۳۳۳ و شناسه ملی 

 ۱0460۱۳8۱8۳
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴و نامه 
شماره ۱۴۸۴۸/۴۱/۹۸ مورخه ۹۸/۵/۳ مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - اساسنامه جدید شرکت منطبق 
بر ۵۲ ماده و ۲۹ تبصره به تصویب رســید. ۲ - محل شــرکت از نشانی  
قبلی به نشانی اســتان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر 
زنجان، محله اعتمادیه ، خیابان معلم ، خیابان شــهیدابوالفضل مجینه ، 
پالک -۱۰۴ ، ۱/۲ ، طبقه اول به کد پستی ۴۵۱۵۶۳۴۴۳۱ تغییر یافت 
و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. ۳ - در خصوص تعیین نحوه 
دعوت به مجمع عمومی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به اتفاق آراء، 
اعضاء موافقت نمودند که آگهی های دعوت به مجامع از طریق دعوتنامه 

انجام پذیرد. و ماده مربوطه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زنجان )556972(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی اطلس ابهر 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2۱02 

و شناسه ملی ۱400۳۱۱۳664 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 

۹۸/۱۲/۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ـ خانم صفورا بهرامی به شــماره ملی ۴۴۱۱۱۱۱۷۹۹ به سمت رئیس 
هیئت مدیره ۲ـ آقای منوچهر بهرامی به شــماره ملی ۴۴۱۱۰۴۳۷۵۰ 
به ســمت نایب هیئت مدیره ۳ـ آقای منوچهر بهرامی به شــماره ملی 
۴۴۱۱۰۴۳۷۵۰ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب 
شــدند. * کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء آقای منوچهر 
بهرامی مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای منوچهر بهرامی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ابهر )556976(

آگهی تغییرات شرکت نیک محصول کهربا 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 9۳04 و شناسه ملی 

 ۱0460۱27۱۱6
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ ۹۷/۴/۱۵ 
وباستنادنامه شماره ۴۰۴۳۸/۴۱/۹۷ مورخ۱۲/۱۲/۹۷ اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - نوع فعالیت از تولیدی به 
تولیدی توزیعی تغییر یافت و در نتیجه ماده ۱ اساسنامه به شرح مذکور 
اصالح گردید. - عبارت » خدمات فنی مهندســی درزمینه سیستم های 
مدیریت و بهبود کیفیت « به موضوع الحاق وماده مربوطه دراساســنامه 
اصالح گردید. - محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، شــهر زنجان، شوغی ، کوچه شــهیدمنصورولیخانفر ، خیابان 
۱۲متری اول ، پالک ۵۸ ، طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۴۷۷۸۶۹۳ تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556980(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی کار آوران خرم شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۱7۳ و شناسه ملی ۱04600۱2845 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۲/۱۰ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مجید دولتی به شماره ملی ۴۳۷۱۹۴۶۶۵۸ که دارای ۱۹۸۰۰۰۰ 
ریال ســهم الشرکه می باشد بموجب سند صلح به شماره ۲۰۶۳۵ مورخ ۹۸/۳/۲ 
صادره از دفتر اسناد رسمی شماره حوزه ثبتی تمامی سهم الشرکه خود را به آقای 

اکبر دولتی به کد ملی ۴۳۷۲۰۱۱۹۱۱ منتقل و از شرکت خارج شد. 
نام شــرکاءو میزان سهم الشــرکه بعد از نقل وانتقال ۱ـ آقای اکبر دولتی دارای 
۱۹۸۰۰۰۰ ریال ســهم الشرکه ۲ـ آقای وهاب میرزابیگی ارهانی دارای ۲۰۰۰۰ 

ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خرمدره )556986(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان زنجان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 679 و شناسه ملی ۱0460029680 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ وباستنادنامه شماره 
۴۱۳۴۷/۴۱/۹۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
۱-محمدحسن عباسی به شماره ملی۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰- فرامرز محرمی به شماره ملی 
۴۲۸۳۱۸۲۲۵۷- علی عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۶۱۵۰۸ به سمت اعضای اصلی 
هیات مدیره وآقایان علی پیری به شــماره ملی۴۲۸۴۹۶۷۴۵۲ -مجتبی حنیفی به 
شــماره ملی ۴۲۸۰۹۲۵۳۱۳ ۱-مرتضی داداشی به شماره ملی ۴۲۸۰۹۲۵۳۱۳ به 
عنوان بازرس اصلی وحمید اشــرفی به شماره ملی ۴۲۸۳۶۴۶۷۹۲ به عنوان بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556987(

آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان زنگان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 9۱۳۳ و شناسه ملی ۱0460۱25۱90 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۸/۳/۱۸ وباستنادنامه 
شماره ۹۸۱۰۹۷۹ مورخ ۹۸/۴/۳۰ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ســه 
ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقــای اصغر عباداللهی به کد ملی : 
۱۶۶۰۰۲۰۶۴۶ وآقای محمد عبدیان به کد ملی : ۰۰۷۳۳۶۴۰۴۵ وخانم 
هانیه مقبل نیا به کد ملی : ۰۴۹۳۶۰۹۱۱۳ به عنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و خانم زهرا عبداله زاده شــیخلو بــه کدملی : ۴۲۸۵۰۰۴۱۷۸ به 
عنوان اعضای علی البدل مدیره -۲ خانم آیدا کوچک بیگی به کد ملی : 
۰۰۸۳۲۸۱۱۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مســعود اسدی به کدملی : 
۰۰۵۵۸۱۲۸۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب 

شده اند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )55698۱(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر افروز چرخه 
شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱0۳۳۳ و شناسه 

ملی ۱0460۱۳8۱8۳ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۹۸/۴/۲۴ و نامه شــماره 
۱۴۸۵۱/۴۱/۹۸ مــورخ ۹۸/۵/۳ مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - آقای وحید ضرغامــی پور به کد ملی 
۴۲۸۴۹۸۹۰۲۲ بســمت رئیس هیئت مدیره خانم نیکتا فردوسی به کد 
ملی ۴۲۸۴۹۹۸۹۰۰ بســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل 
شــرکت آقای حبیب ضرغامی پور به کد ملی ۰۰۳۵۵۲۵۴۸۷ بســمت 
منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها 
و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
خانم نیکتا فردوســی و )مدیرعامل( و آقــای وحید ضرغامی پور )رئیس 
هیات مدیره( و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با 
امضای خانم نیکتا فردوسی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )55698۳(

آگهی تغییرات شرکت روستایی ماهنشان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت ۳0 و شناسه ملی ۱0980۱82۳27 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ ونامه شــماره 
۹۸/۱۸۴/۱۱/۱۴/۲۰۵مورخه ۹۸/۱/۲۷ اداره تعاون روستایی شهرستان 

زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
*آقایــان علی محمد محمــدی به کدملی ۵۶۰۹۸۳۶۴۶۸ به ســمت 
رئیس هیئت مدیره محمد باقر عجملو بــه کدملی ۵۶۰۹۴۸۵۶۶۵ به 
ســمت نایب رئیس هادی فیضی به کدملی ۵۶۰۹۹۱۳۰۰۴ به سمت 
منشــی حمزه علی رحمانی به کدملی ۵۶۰۹۳۹۹۰۶۸ به سمت عضو 
ابراهیم ساریجلو به کدملی ۵۶۰۹۶۴۹۴۵۵ به سمت عضو محبت اجلی 
به شــماره ملی : ۵۶۰۹۷۶۲۷۹۰ به ســمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ 

۲۴/۱۲/۹۸انتخاب شدند. 
* کلیه چکها ، قراردادها ، اســناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت 
تعاونی نماید ویا تمام ویا قسمتی از حق شرکت تعاونی را منتفی سازد، 
به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت 
تعاونی ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضای 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود، 
در غیــاب رئیس هیأت مدیره نایب رئیس حق امضــاء دارد ولی اوراق 
عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت 
هیأت مدیره که با امضای رئیــس هیأت مدیره )در غیاب رئیس، نایب 

رئیس هیأت مدیره( صورت خواهد گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ماهنشان )556982(

آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0004 و شناسه ملی 

 ۱0460۱۳4648
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : 
۱ـ آقــای امیر مرادی به شــماره ملی ۴۲۸۴۹۴۵۴۱۶به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره ۲ـ خانم بیتا بدلخانی به شــماره ملی ۴۲۸۴۲۸۸۲۱۰ به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ آقای مهدی علی پور به شماره ملی 
۰۰۴۹۲۷۹۹۲۰ به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ۴-خانم رویا 
مرادی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۲۱۸۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556977(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل پیشرو شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱2502 

و شناسه ملی ۱4008۳80۱00 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۸/۵/۲ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای مهدی نظری با کدملی ۴۲۸۱۴۰۶۸۱۶ 
به ســمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره ۲- آقای 
ســیروس خانی با کدملی ۶۱۴۹۶۳۰۵۸۷ به سمت عضو هیأت مدیره- 
عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره ) خارج از شرکت ( ۳- آقای مسعود 
رابطی با کدملی ۴۲۷۰۲۶۷۱۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی 
و مدیر عامل ) خارج از شــرکت ( برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
*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 امضاء 
آقای مهدی نظری با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556975(

آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱0004 

و شناسه ملی ۱0460۱۳4648 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
مهدی علی پور به شماره ملی ۰۰۴۹۲۷۹۹۲۰ آقای امیر مرادی به شماره 
ملی ۴۲۸۴۹۴۵۴۱۶ خانم بیتا بدلخانی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۸۸۲۱۰ خانم 

رویا مرادی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۲۱۸۱۷ 
۲. آقای حامد عباسزاده به شماره ملی ۰۰۹۸۶۱۸۴۳ به سمت بازرس اصلی 
آقای مجتبی نیاز بابانظر به شماره ملی ۴۲۸۴۸۸۲۳۹۲ به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان

)556968( 

 آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور زنجان شرکت تعاونی به 
شماره ثبت ۱966 و شناسه ملی ۱046005۳240

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۴/۲۶ وباستنادنامه 
شــماره ۱۵۲۴۹/۴۱/۹۸ مــورخ۹۸/۵/۷ اداره تعاون کارورفــاه اجتماعی زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ ۸.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
منقسم به ۱۶۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم 

به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی افزایش یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556969(

آگهی تغییرات شرکت پرشین فوالد ابهر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱876 
و شناسه ملی ۱0980۱48۳77 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۸/۱/۲۰ ونامه شماره ۳۳۱/۵۰۱۰۳مورخه 
۹۸/۴/۲۳ اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت 
به:استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، آبادی شهرک صنعتی افق، محله 
شهرک صنعتی افق ، خیابان اصلی ، پالک ۱۱۴ ، طبقه همکف کدپستی ۴۵۶۱۱۲۱۱۵۱انتقال 
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. *اساسنامه جدید مشتمل بر۵۲ ماده و ۲۹ تبصره 

به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )556970(

آگهی تغییرات شرکت خیریه مصلی خاتم االنبیاء زنجان موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت ۳4 و شناسه ملی ۱046000۳99۱ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۳/۲۸ ونامه شماره ۳۱/۱۳۰۲/۲۲۱۴مورخه 
۹۸/۴/۲۲ رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف.ا.ا.زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *صورتهای 
مالی و ترازنامه های منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹و ۹۷/۱۲/۲۹به تصویب رســید. * آقای احمد شرمسار 
به شماره ملی ۲۷۲۲۳۳۱۴۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید تفویضی به شماره ملی 

۴۲۸۴۶۵۴۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )55697۱(

آگهی تغییرات شرکت دیبا صعود فراز پیما شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۱0842 و شناسه ملی ۱4004868068

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۱۲/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شعبه شــرکت به آدرس کرج کوی ترانس برق پل آزادگان )مالرد( پالک ۲۵۸۸ 
به کد پســتی ۳۱۷۳۷۱۶۱۳۴ به مدیریت آقای حســن محمدزاده مرادی به کد ملی 

۱۷۲۸۷۷۶۰۸۲ تاسیس گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )556984(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ـ آقای مجید ندرلو شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ با پرداخت ۱۰۰۰ ریال به صندوق شرکت 
در زمره شرکاء درآمد - سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۱۰۰۰ ریال 

افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )55697۳(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستائی استان زنجان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت ۳۱55 و شناسه ملی ۱0460064892 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۳/۲۱ وباستنادنامه 
شــماره ۱۴۷۶/۱۸۴/۱۱۱/۱۴/۲۰۵ مــورخ ۹۸/۴/۱۰ تعــاون روســتائی زنجان 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556974(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

ـ آقای کریم امیدی  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱
ـ آقای مجید ندرلو شماره ملی  فر به شماره ملی ۴۲۸۰۸۳۰۲۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳
۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. -کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با 

امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556985(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای 
مجید ندرلو شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ـ  آقای کریم امیدی فر به شماره ملی ۴۲۸۰۸۳۰۲۲۸ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )556988(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )سند رهنی(در پرونده اجرایی کالسه 9600۳7۱

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی 

 ۱400844۱570
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
۱- آقای اصغر محمدی به شماره ملی ۴۲۸۴۷۵۸۳۴۹ با دریافت ۱۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه 
ســرمایه ازمبلغ ۱۰۰۰۰۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه اساســنامه به نحو مذکور اصالح می گردد. -اسامی 
آخرین شــرکا ومیزان سهم الشرکه آنان بشرح ذیل میباشد:ـ  آقای اکبر 
میری دارای ۹۹۹۹۸۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه ۲ـ آقای کریم امیدی فر 
دارای ۱۰۰۰ ریال ســهم الشرکه ۳ـ آقای مجید ندرلو دارای ۱۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556978(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 679 

و شناسه ملی ۱0460029680 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخه ۹۷/۱۱/۲۸ وباســتنادنامه شماره 
۴۱۳۴۷/۴۱/۹۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰ به سمت 
رئیس و آقای فرامرز محرمی به شماره ملی ۴۲۸۳۱۸۲۲۵۷ به سمت نائب رئیس و 
آقای علی عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۶۱۵۰۸ به سمت منشی هیات مدیره برای 
مدت ۳ ســال تا تاریخ انتخاب شدند. ۲. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی 
۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰ برای مدت ۳ سال بعنوان مدیرعامل انتخاب شد ۳. کلیه قراردادها 
و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
آقای محمدحسن عباسی مدیرعامل و آقای فرامرز محرمی)نایب رئیس هیات مدیره( 
و در غیاب وی با امضای آقای علی عباسی )منشی هیات مدیره( و مهر تعاونی دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدحسن عباسی )مدیرعامل( 

و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )556979(
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آب

خبـر

 نشست مالقات مردمی مدیر امورمنابع
آب شهرستان ایجرود برگزارشد

AAAمردمیAمالقاتAنشستAنخستینA،زنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AدرA98.5.10AمورخهAپنجشنبهAروزAایجرودAشهرستانAآبAامورمنابعAمدیرAمحمدیAمهندسAحضورAبا

سالنAجلساتAاینAامور،AبرگزارAشد.
A98AامردادماهA10AتاریخAدرAایجرودAشهرســتانAآبAامورمنابعAمدیرAمحمدیA،گزارشAاینAیAپایهAبر
AمراجعهAدرخواستAبهA،گردیدAبرگزارAامورAاینAجلســاتAسالنAدرAکهAمردمیAمالقاتAنشســتAدر

کنندگانAرسیدگیAکرد.
AدرAراAخودAهایAدرخواستA،بودندAمردمAعمومAوAبردارانAبهرهA،کشاورزانAشاملAکهAکنندگانAمراجعه
AبهAحضوریAصورتAبهA.....AوAپروانهAتعدیل،AشکنیAکفA،AچاهAآبAبرداشتAهایAمجوزAاخذAزمینه
AچارچوبAدرAهمکاریAوAکمکAبرایAراAالزمAدستوراتAنیزAمحمدیAوAنمودندAارائهAامورAاینAمدیر

قانونAبهAمعاونانAوAمدیرانAواحدهایAمربوطهAصادرAنمود.

خبـر

با مجوز شرکت آب منطقه ای زنجان:

 کشـاورزان اسـتان زنجــان از
 12  هـزارحلقه چاه بهره برداری می کنند

AAAدرAکشاورزیAچاهAحلقهAهزارA12Aکرد:تعدادAاظهارAزنجانAایAمنطقهAآبAشــرکتAعاملAمدیر
AآبAشرکتAمجوزAباAتاکنونAگذشتهAسالهایAازA،AآبAمکعبAمترAمیلیونA700AحدودAدبیAباAاســتانAاین
AگزارشAبهA.باشندAمیAچاههاAاینAازAبرداریAبهرهAحالAدرAکشاورزانAوAشدهAحفرAزنجانAاستانAایAمنطقه
AمنابعAبحرانAبهAتوجهAداشت:باAبیانAرضاپورAیوسفA،زنجانAایAمنطقهAآبAشــرکتAعمومیAروابط
AباAوAزیرزمینیAآبAمنابعAتقویتAوAحفاظتAطرحAاجرایAوAهاAدشتAشدنAممنوعهAوAزیرزمینیAآب
AبخشیAتعادلAوAاحیاءAطرحAاجرای،AکشاورزیAبخشAبهAمردمAمعیشتAوAاقتصادAوابستگیAبهAتوجه

ازAکوچAجمعیتAدرAاینAمناطقAجلوگیریAخواهدAکرد.
AاسـتانAدرAمجازAغیرAچاهAحلقهA617AوAهـزارA3AحـدودA،97AسـالAتاپایانA:افـزودAادامـهAدرAرضاپـور
AمیلیونA202AحـدودAچاههاAاینAکـردنAبسـتنAباAوAاسـتAشـدهAخارجAبرداریAبهرهAمـدارAازAزنجـان
AاجرایAبـرایAکهAکـردAنشـانAخاطرAویA،اسـتAشـدهAجویـیAصرفـهAآبAمصـرفAدرAمکعـبAمتـر
AوAصحیحAگفتمـانAوAسـازیAفرهنـگAبـاAبایدA،مجـازAغیـرAچاههـایAانسـدادAیعنـیAسیاسـتAایـن
AنقشAبهAهمچنیـنAزنجـانAایAمنطقـهAآبAشـرکتAعامـلAمدیـرA.شـودAبرخـوردAمـردمAبـاAمنطقـی
AهایAکشـتAتوسـعهAعدمAوAحذفA:گفـتAوAکـردAاشـارهAریـزیAبرنامـهAوAطراحـیAدرAکشـاورزان
AبرایAاصلیAراهکارهـایAازA،کشـتAزیرAسـطحAافزایشAازAجلوگیـریAوAنویـنAآبیـاریA،AبـرAپـرآب
AشـیوهAاصالحAطرحAاجـرایA:افـزودAمسـوولAمقـامAایـنA.اسـتAزیرزمینـیAهـایAآبAمنابـعAاحیـاء
AهوشـمندAکنتورAنصبA،AمجـازAغیرAهـایAچاهAکـردنAبسـتنA،AکشـتAزیرAسـطحAکاهـشA،Aآبیـاری
ازAمـواردAاساسـیAاسـتAکـهAدرAصورتAرعایـتAآنهاAازAبحرانAبـهAوجودAآمدهAعبـورAخواهیمAکرد.

AAAایAمنطقـهAآبAشـرکتAعامـلAمدیـر
AشـرکتAگیریAشـکلAابتـدایAازA:گفـتAزنجـان
AمیـزانAبـهA،A72AسـالAدرAزنجـانAایAمنطقـهAآب
AحلقـهA2180Aاز AآبAمکعـب Aمتـر Aمیلیـون A97
AزنجانAاسـتانAصنعتAبخشAدرA،مجـوزدارAچـاه

مصـرفAمیAشـود.
AمنطقهAآبAشـرکتAعمومـیAروابطAگـزارشAبـه
AجزییاتAبیـانAبـاAرضاپـورAیوسـفA،زنجـانAای
AشـاملAکـهAAصنعـتAبخـشAدرAمجـوزAصـدور
AصنعتAوAوابسـتهAصنایعA،سـبزAفضایA،خدمـات
AدرAآبAمصـرفAوضعیتAتشـریحAبـهAباشـدAمی
A:AکردAنشـانAخاطـرAوAپرداخـتAصنعـتAبخـش
AدرA97AسـالAپایانAتـاA،AآبAبرداشـتAمیـزانAایـن

اختیـارAصنعتAاسـتانAگذاشـتهAشـدهAاسـت.
AسیاسـتهايAیAپایـهAبـرA:دادAادامـهAمسـوولAایـن
Aابالغـي(AکشـورAمصـرفAالگـويAاصـالحAکلـي
AعادالنـهAتوزیـعAقانـونA،A)رهبـريAمعظـمAمقـام
AهـایAبرنامـهAوAسـنواتیAبودجـهAقوانیـنA،Aآب
AکنتورهایAنصبAA،کشـورAتوسعهAششـمAوAپنجم
AکنتورهاAاین.AاسـتAشـدهAتکلیفAآبAهوشـمند
AشـارژAکارتAطریقAازAحقابهAشـارژAقابلیتAازAکه

AهسـتندAبرخـوردارAکارتAسـیمAطریـقAازAیـاAو
AپایانAصـورتAدرAبرداشـتAوAقطعAقابلیتAحتـی
AبهرهAکنترلAتوانایـیAخوبیAبهAوAدارنـدAراAحقابـه
AآبAشـرکتAاختیارAدرAراAآنAمدیریتAوAبـرداری

منطقـهAایAقراردادهAاسـت.
AکمAبـرایAدولتAسیاسـتAبهAاشـارهAباAپـورAرضـا
AافزودنAوAآبـیAAمنابعAازAکشـاورزیAسـهمAکـردن
AدرAاکنونAهمA:کـردAعنـوانAصنعتAبخـشAبـهAآن

AصنعتAوAشـربAآبAتامینAبـرایAزنجانAاسـتان
AازAاسـتعالمAشـرطAبـهAوAنـداردAوجـودAمشـکلی
AدرAصنعـتAدرسـتAجانمایـیAوAایAمنطقـهAآب
AصنعتAآبAتامیـنAبرایA،AاسـتانAآبAپـرAمناطـق

همـکاریAهـایAالزمAراAانجامAمـیAدهیم.
A،زنجـان Aای Aمنطقـه Aآب Aشـرکت Aمدیرعامـل
AازAصنعـتAسـهمAافزایـشAمـوردAدرAهمچنیـن
AمصـرفAازAصنعـتAسـهمA:افـزودAآبAمصـرف
AگـزارشAدرصـدAنیـمAوA3AزنجـانAاسـتانAدرAآب
AنیروAوزارتAمـدتAبلندAدربرنامهAکهAاسـتAشـده

،AایـنAمیـزانAبـهAدوبرابرخواهـدAرسـید.
AزنجانAاسـتانAدرAصنایـعAاسـتقرارAمـوردAدرAوی
AطارمAوAنشـانAمـاهAهـایAشهرسـتانA:AکـردAابـراز
AبرایAمکانAتریـنAمناسـبA،AآبAتامینAلحاظAبـه

.AهسـتندAصنعتیAهایAواحـدAاسـتقرار
AآبیAقیمـتAبـودنAارزانAبـهAاشـارهAباAپـورAرضـا
A،AمیگیردAقـرارAکننـدگانAمصـرفAاختیـارAدرAکـه
AقیمتAافزایشAراAبهینـهAمصرفAحلAراهAآخریـن
AبـاAکنیـمAمـیAتـالشA:AگفـتAوAکـردAاعـالمAآب
AمصـرفA،AAمـردمAمشـارکتAوAسـازیAفرهنـگ

بهینـهAآبAدرAمیـانAمـردمAنهادینـهAگردد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

 97میلیـون متر مکعـب آب در
بخـش صنعت استان زنجـان مصرف می شود

AAAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AهمفکریAوAاندیشیAهمAجلسهA،زنجانAایAمنطقه
AروستاهایAبرخیAآبیAAمســائلAبررسیAدرباره
AدکترAحضورAباA،نشانAماهAوAایجرودAشهرســتان
AمجلسAدرAشهرستانهاAاینAمردمAنمایندهAخاتمی
Aشهرستان Aفرماندار Aاســالمی،فتحی Aشــورای
AفرAآبساالنA،ماهنشــانAفرماندارAنوریA،ایجرود
AوAزنجانAاستانAزیستAمحیطAحفاظتAنشــین
AدستیAصنایعA،فرهنگیAمیراثAفرنشــینAرحمتی
AمسووالنAبرخیAوAزنجانAاستانAگردشــگریAو
AمدیرعاملAرضاپورAمهندسAوAایجرودAشهرستان
AشهیدAسالنAدرAزنجانAایAمنطقهAآبAشــرکت

شهریاریAاینAشرکت،برگزارAشد.
AنشسـتAابتدایAدرA،اسـتAحاکیAگزارشAایـن
Aآب Aشـرکت Aمدیرعامـل Aرضاپـور Aمهنـدس
AمنابعAوضعیتAازAگزارشـی،AزنجـانAایAمنطقـه
AوAایجـرودAشهرسـتانهایAویـژهAبهAاسـتانAآبـی

ماهنشـانAارائـهAنمود.
AدرAزیرزمینیAآبهایAافتAبهAاشــارهAباAرضاپور
AاســتانAدرکلAراAمیزانAاســتان،اینAدشــتهای
AمترAســانتیA77AحدودAمتوســطAبطورAزنجان

AشــرایطAتغییراتAبرAگفت:عالوهAوAکردAاعالم
AآبAهایAسفرهAازAغیرمجازAاقلیمی،برداشــتهای
AزیرزمینیAآبهایAترازAبیشــترAافتAبهAزیرزمینی

منجرAگردیدهAاست.
AازAاعمAاستانAچاههایAاظهارداشــت:تعدادAوی
AبیشAبهAخدماتAوAشرب،Aصنعتی،Aکشــاورزی
AآخرینAطبقAوAاستAرســیدهAحلقهAهزارA14Aاز
AاستانAدرAغیرمجازAچاهAحلقهA6618AبرداریAآمار

شناساییAگردیدهAاست.
AAبســتنAوAپلمــپAپروســهAدربــارهAســپس
AوAنمودAارائهAتوضیحاتــیAغیرمجازAچاههــای
AچاههایAمالــکانAازAبرخیAگفت:شــوربختانه
AآبAمنابعAازAبرداشــتAاضافهAبهAاقدامAنیزAمجاز
AاینAکهAکنندAمــیAخودAدســترسAدرAزیرزمینی
Aپروانه،اعمالAطریق،تعدیــلAازAآنهاAباAشــرکت

جرائمAوA...AبرخوردAمیAکند.
AوAسدگالبرAدرAگردشگریAبحثAبهAادامهAدرAوی
AشرکتAاینA:افزودAوAکردAاشارهAآنAمجاورAمناطق
AجذبAفراخوانAانتشارAبهAاقدامAمرحلهAچندAدر
AگالبرAسدAگردشگریAطرحAبرایAگذارAسرمایه
AســرمایهAبرایAمتقاضیAتاکنونAولیکنA،نموده

گذاریAاعالمAنگردیدهAاست.
A،زنجانAایAمنطقــهAآبAشــرکتAمدیرعامــل
AفرهنگیAمیــراثAســازمانAازAتائیدیهAاخذAبــه
AالزمAتضامینAارائهAنیزAوAاســتانAگردشگریAو
AکردAتاکیدAگردشگریAطرحAگذارAسرمایهAتوسط
AجذابیتAبایدAگذاریAسرمایهAگفت:طرحهایAو
AسرمایهAتاAباشدAداشتهAگذارAسرمایهAبرایAراAالزم

گذاریAمطمئنAصورتAگیرد.
AنمایندهAخاتمیAدکتــرA،نشســتAاینAادامهAدر
AدرAایجرودAوAماهنشــانAشهرســتانهایAمــردم
AطرحAواگذاریAدربارهAاسالمیAشورایAمجلس
AگذارAسرمایهAجذبAوAســدگالبرAگردشــگری
AامرAدرAگریAتســهیلAصورتAاظهارداشت:در
AآنAبرکاتAوAخیــراتA،گذارAســرمایهAجذب
AازAامرAاینAکهAچراA،شدAخواهدAنیزAاستانAشامل
AتلقیAاستانAدرAهاAگذاریAسرمایهAسودآورترین

میAشود.
AدهیاریAهایAپرسشAبهAپاسخگوییAدربارهAوی
AبهAمراشAروســتایAانتقالAباAرابطهAدرAایجرود
AروســتاییانAهمهAاکنونAهمA:گفتA،جدیدAمحل
AمنطقهAیــکAدرAســکونتAمــوردAدرAمــراش

مشخص،AاتفاقAنظرAدارند.
AایجرودAوAماهنشانAشهرستانهایAمردمAنماینده
AوAمسکنAبنیادAازA،اســالمیAشورایAمجلسAدر
AازAخارجAبررسیAباAتاAخواســتAزیستAمحیط
AراAموصوفAزمینAمالکیتA،موضوعAاینAنوبت
AمطالعاتAآتیAچندماهAعرضAدرAتاAنمودهAاحراز
AAروستایAانتقالA،آنAدنبالAبهAوAگیردAانجامAنهایی

مراشAبهAاینAمکانAمحققAشود.
AبـرAتاکیـدAبـاAخـودAسـخنانAخاتمـی،درAدکتـر
AبسـتنA،غیرمجازAچاههایAمتخلفانAبـاAبرخورد
AبـهAنسـبتAراAمصـرفAپـرAوAعمیـقAچاههـای
AدانستAاولویتAدرAسـطحیAوAدسـتیAچاههای
AوAهمدلیAآیندهAدرAکـهAنمودAامیـدواریAابـرازAو
AبرایAارگانهاAیAهمـهAمیـانAراAبیشـترAهمراهـی

پیشـرفتAاستانAشـاهدAباشیم.
AپرسشAماهنشانAوAایجرودAفرماندارانAادامهAدر
AگریAمراش،تسهیلAســدAزمینهAدرAراAخودAهای
AساختA،جدیدAمکانAبهAمراشAروستایAانتقالAدر
AآبزیAمجوزهایA،AمراشAســدAجایگزینAجاده
AپاســخAوAنظراتAوAنمودندAمطرحA...AوAپروری
هایAالزمAتوســطAمدیرانAمربوطهAارائهAگردید.

 نشست هـم انـدیشی با حضــور دکتر خاتمی نماینده مـردم شـهرستانهای
ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسالمی در شرکت آب منطقه ای زنجان

AAAآبAشـرکتAعمومیAروابطAگزارشAبـه
AعاملAمدیرA،AرضاپـورAمهندسA،AزنجانAایAمنطقـه
AمعاونAهمـراهAبـهAزنجـانAایAمنطقـهAآبAشـرکت
AحقوقـیAدفتـرAمدیـرA،AبـرداریAبهـرهAوAحفاظـت
AمدیریتAوAبازرسـیAرئیسAوAعمومیAروابطAمدیر،
AفرماندهA،AجهانبخـشAسـردارAباA،شـرکتAعملکرد
نیرویAانتظامیAاسـتانAزنجانAدیـدارAوAگفتگوAکرد.
AزنجانAایAمنطقهAآبAشـرکتAعاملAمدیرAرضاپـور
AبارشAوAاستانAآبیAمنابعAوضعیتAخصوصAدرAابتدا
هـایAفروردینAماهAتوضیحاتAمبسـوطیAارائهAداد.
Aبـا Aزنجـان Aای Aمنطقـه AآبAشـرکتAمدیرعامـل
AسـطحAدرAماهAفروردینAبارندگـیAاینکـهAبـهAتاکیـد
AاسـتAبودهAسـابقهAبیAاخیرAسـالA51AطـیAکشـور
AجنـوبAدرAهـاAبـارشAشـدتA:AداشـتAاظهـار
AورسAکینـهAسـدAوجودAباAولـیAبـودAزیـادAزنجـان
AخسارتAبروزAازAوAکردهAمهارAراAسـیالبAتوانستیم

نماییم. Aجلوگیـری
AزنجانAایAمنطقهAآبAشـرکتAمدیرهAهیاتAرییـس
AمتریAسانتیA77AسـاالنهAمتوسطAافتAبهAاشـارهAباA،
AدرAآبیAبحرانAوجودA،AاسـتانAزیرزمینیAآبهایAتراز
AاگرAکهAداشـتAعنـوانAوAدانسـتAمحرزAراAکشـور
AتاA10AازAپـسAیابدAادامهAکمـاکانAرویهAبیAمصـرف
A15سـالAآینـدهAباAفقـدانAآبAمواجـهAخواهیمAبود.
AتشـریحAبهA،AآبیAمنابعAازAحفاظتAراسـتایAدرAوی
AاضافـهAوAمجـازAغیـرAچاههـایAازAآبAبرداشـت

Aابـراز AوAپرداخـتAمجـازAچاههـایAازAبرداشـت
AوAمنابـعAدرصـدA86/7AکشـورAدرAاالنAکـهAداشـت
AشـرایطAآنAبـهAکهAمیشـوندAمصـرفAآبـیAذخایـر

بحرانـیAاطـالقAمیAگـردد.
AرسـیدنAوAبحـرانAازAخـروجAراهـکارA،Aرضاپـور
Aدرصـدی A26Aکاهـش A، Aرا Aآبـی Aتنـش Aمرحلـه
AکشـاورزیAبخـشAدرAباالخـصAآبـیAمصـارف
AتوسـعهAبایدAراسـتاAهمیـنAدر:AافـزودAوAکـردAبیـان
Aو AکشـتAنـوع Aو Aگردیـده Aمتوقـف Aکشـاورزی
AهایAکشـتAازAوAگرددAنویـنAآبیـاریAهـایAروش

AبـاAمختلـفAمناطـقAوAشـودAاسـتفادهAجایگزیـن
کشـتهایAجدیـدAسـازگارAگردنـد.

AادامهAدرAزنجـانAایAمنطقهAآبAشـرکتAعاملAمدیر
AعملیاتیAبرنامـهAیکAتهیـهAلـزومAبهAخـودAسـخنان
AغذایـیAوAکشـاورزیAتولیـداتAبخـشAدرAجامـع
AامنیتAبحـثAبـهAتوجـهAبـا:AگفـتAوAکـردAتاکیـد
A،AاسـتراتژیکAذخایرAگرفتـنAنظـرAدرAبـاAوAغذایـی
AشـدهAشناسـاییAوارداتAوAصادراتAظرفیتAAبایـد
AوAموقعیتAبـهAتوجـهAبـاAاسـتانAهـرAنیـازAسـهمAو
AتاAگرددAمشـخصAاقلیمیAوAهوایـیAوAآبAشـرایط

AتولیدAبرنامهA،AعملیاتیAبسـتهAیکAقالبAدرAسـپس
AتاAپذیردAصـورتAدامیAوAکشـاورزیAمحصـوالت
AمصرفAازAهـمAوAخاکAرویهAبـیAفرسـایشAازAهـم

بـیAرویـهAآبAجلوگیریAشـود.
AاسـتانAانتظامیAنیرویAفرمانده،AجهانبخشAسـردار
AبشـرAبدسـتAشـدهAسـاختهAآبیAبالیایAمهمترین،
AسـیلAخسـاراتAافزایشA،زمیـنAنشسـتAفـرو،Aرا
AنیرویAفرمانـدهA.نمـودAبیـانAآبیAمنابـعAکاهـشAو
AیAراهکارهاAوAهـاAتکنیـکAوجودAاسـتانAانتظامـی
AکاهشAبحـثAدرAراAعملـیAوAکوچـکAایAمنطقـه
AبایسـتهAوAمهـمAبسـیارAکشـاورزیAآبAمصـرف
AکشـتAانـدازی Aراه A: AداشـتAاظهـار AوAدانسـت
AبخشAدرAراAآبAمصـرفAایAگلخانـهAوسـیعAهای

کشـاورزیAبـهAحداقـلAمیAرسـاند.
AاگاهـیAوAرسـانیAاطـالعA،AمسـوولAمقـامAایـن
AاسـتفادهAبهAآنهاAهدایـتAوAکشـاورزانAبـهAبخشـی
AاطمینانAایجادAوAآبیاریAوAکشـتAصحیحAبرنامهAاز
A،خودAمحصـوالتAفروشAجهـتAراAقشـرAایـنAدر
AجوئیAصرفهAدرAعملـیAوAمناسـبAراهکارهـایAاز
AدیـدارAایـنAپایـانAدرA.کـردAعنـوانAآبAمصـرف
AوAصمیمانهAهمـکاریAقولAAبـاAجهانبخشAسـردار
AنسـبتA،AزنجانAایAمنطقهAآبAشـرکتAباAمسـتمر
AبـاAبرخـوردAوAمجـازAغیـرAهـایAچـاهAبسـتنAAبـه
AبرداشتAاضافهAازAپیشـگیریAوAآبAحوزهAمتخلفان

هـاAاعـالمAآمادگـیAنمود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با فرمانده نیروی انتظامی استان دیدار کرد

 دیدار مدیر امورمنابع
 آب شهرستان طارم با
 فرمانده نیروی انتظامی

این شهرستان
AAAمنطقـهAآبAشـرکتAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه

AمنابعAامـورAجدیدAمدیرAمیـریAحاجـیAمهنـدسA،زنجـانAای
AمسـوولA،AانتظامیAنیرویAفرمانـدهAبـاA،طـارمAشهرسـتانAآب

AوAدیدارAشهرسـتانAاینAناجایAحفاظـتAمسـوولAوAعقیدتـی
AغیرAچاههایAبسـتنAنحوهAراسـتایAدرAبیشـترAتعامـلAدربـاره
AشهرسـتانAآبAمنابـعAحـوزهAمتخلفـانAبـاAبرخـوردAوAمجـاز

نمود. Aطارم،گفتگـو
AضمنA،طارمAآبAمنابعAامورAمدیرAمیریAحاجیA،دیدارAاینAدر
AانتظامیAنیرویAجانبهAهمهAهایAحمایتAوAزحماتAازAتشکر
AازAگزارشــیA،آبAبخشAباAمرتبطAتخّلفاتAبــاAبرخــوردAدر
AسفرهAسالیانهAافتAمیزانAوAشهرستانAاینAآبAمنابعAوضعیت
A،راAاوزنAقزلAرودخانهAازAبرداشــتAوAزیرزمینیAآبAهــای
AمتفاوتیAوAمختلفAراهکارهایA:داشــتAاظهارAوAنمودAارائه
AوAاتخاذAآبAمنابعAپایداریAبرایAگذشــتهAســالهایAطولAدر
AاحیاءAطرحA،شدهAکســبAتجربیاتAحاصلAکهAگردیدهAاجراء

وAتعادلAبخشیAمنابعAآبAزیرزمینیAمیAباشد.
A،طارمAشهرستانAانتظامیAنیرویAفرماندهAمرادیAسرهنگAادامهAدر
AتصّدیAدلیلAبهAراAمردمAقبالAدرAشهرستانAاینAمنابعAامورAوظایف
A،امورAاینA:افزودAوAکردAتوصیفAسنگینA،بشرAنیازAترینAحیاتی
A،شــناسAوظیفهAوAمجربAنیروهایAوAمدیریتAازAگیریAبهرهAبا
باAتوجهAبهAحجمAمسئولیتAسپردهAشده،AنمرهAقابلAقبولیAدارد.

AارکانAازAیکـیAعنـوانAبهAانتظامـیAنیـرویA:داشـتAاظهـارAوی
AرابطهAهمـوارهA،بخشـیAتعـادلAوAاحیـاءAطـرحAاجـرایAاصلـی
A،فـراوانAمشـغلهAوجودAباAوAداشـتهAامـرAمتولّیـانAبـاAمثبـتAای
AمیAخودAوظایـفAتریـنAحّسـاسAازAراAآبAمنابـعAازAحفاظـت
AامکاناتAوAقـواAیAهمهA،منابـعAایـنAازAپاسـداریAبـرایAوAدانـد

خـودAراAبـهAکارAگرفتهAاسـت.
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فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

ارائه 183 خدمت مسکن به مددجویان زنجانی
AAAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAحمایتAتحتAمددجویانAبهAمسکنAخدماتAارائهAمنظورAبه

AصندوقAتسهیالتA،نهادAاینAمنابعAمحلAازAریالAمیلیونA500AوAمیلیاردA4AازAبیشAامسالAاولAماههAسه
قرضAالحسنهAامدادAوالیتAوAکمکAهایAمردمیAهزینهAشدهAاست.

A:گفتAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAفرنشینA،صفریAهدایتA،امدادAکمیتهAخبریAســایتAگزارشAبه
AامسالAاولویتAاجراییAهایAدستگاهAمشارکتAوAخیرانAکمکAباAنهادAاینAمددجویانAمسکنAتأمین
AزمینهAهدفمندAخدماتAارائهAوAموقعAبهAوAصحیحAنیازســنجیAباAکنیمAمیAتالشAوAبودهAامدادAکمیته
AمنابعAافزاییAباهمAمســکنAبخشAدرAنهادAاینAحمایتAتحتAمددجویانAموردنیازAخدماتAارائــه

داخلیAکمیتهAامدادAوAکمکAهایAمردمیAفراهمAشود.
AامدادAکمیتهAحمایتAتحتAمددجویانAبــهAمســکنAبخشAدرAخدمتAموردA183AاینکهAبابیانAوی
AتحتAمددجویانAبهAشدهAارائهAخدماتA:افزودA،استAشدهAارائهAامسالAاولAماههAسهAدرAزنجانAاستان
AوAبهســازیAوAجزئیAوAکلیAتعمیراتA،خریدA،تکمیلA،ســاختAقالبAدرAبخشAاینAدرAحمایت
AاینAمختلفAمناطقAدرAمسکنAودیعهAتأمینAوAبهداشتیAســرویسAساختAوAمسکنAسازیAمقاوم
AگذاریAسرمایهAازAصفریA.استAشدهAهزینهAریالAمیلیونA563AوAمیلیاردA4AکهAاســتAبودهAاســتان
AمددجویانAمسکنAبخشAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAتومانیAمیلیونA447AوAمیلیاردA12AازAبیش
AبرایAشــدهAهزینهAمبالغAمجموعAازA:گفتAوAدادAخبرAگذشــتهAســالAدرAنهادAاینAحمایتAتحت
AپرداختیAتســهیالتAمحلAازAتومانAمیلیونA89AوAمیلیاردAدوAمددجویانAبهAعمرانیAخدماتAارائه
AازAراAروستاییAوAمحرومAمناطقAبهAتوجهAویA.استAشدهAتأمینAوالیتAامدادAالحسنهAقرضAصندوق
AحمایتAتحتAمددجویانAبهAمختلفAخدماتAارائهAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAمهمAهایAاولویت
AحمایتAتحتAمددجویانAبهAشدهAارائهAمسکنAخدماتAمجموعAازAنگاهAهمینAباA:افزودAوAکردAعنوان
AروستاییAوAمحرومAمناطقAدرAخدماتAموردA160AامسالAاولAماههAسهAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیته

اینAاستانAبودهAاست.

در جلسه ستاد غدیر:

 برنامه های دهه امامت و والیت
کمیته امداد استان زنجان اعالم شد

AAAوبرAکردAعنوانAمذهبیAبزرگAاعیادAازAراAقربانAوAغدیرAعیدAاستانAامدادAکمیتهAفرنشــین
استفادهAازAظرفیتAهایAاینAاعیادAتأکیدAکرد

AجلسهAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAفرنشینA،صفریAهدایتA،امدادAکمیتهAخبریAسایتAگزارشAبه
AاداریAصورتAبهAهمAغدیرAموردAدرAماAهمهAدینیAوظیفهA:گفتAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAغدیرAستاد
AمختصAوAگیردAانجامAپیوستهAوAســالAطولAدرAبایدAغدیرAکارهایAوAاســتAدینیAوAاعتقادیAوهم

اینAنباشد.
AهمچونAموضوعاتیA:افزودAباشیمAداشتهAعمیقAتوجهAقربانAوعیدAغدیرAپیامAبهAبایدAاینکهAبابیانAوی
AوAامامتAدههAهایAبرنامهAدرAهوشمندانهAوAیافتهAنظامAباوریAوالیتAوAشناسیAوالیتA،شناسیAامام
AدائمAوAپیوستهAبایدAکارAوAمشخصAهدفAبایدAغدیرAکارAدرAهمهAازAترAمهمAوAشدهAگنجاندهAوالیت
AغدیرAعیدA:گفتAاستAمبارکیAبسیارAدههAوالیتAوAامامتAدههAاینکهAبهAاشــارهAباAصفریA.باشــد
AآخرAتاAراAاسالمیAحکومتAالگویAاسالمAبزرگAپیامبرAکهAماســتAمذهبیAبزرگAاعیادAازAقربانAو

بیانAفرمودهAاست.
AامامتAدههAهایAبرنامهAدرAافزاییAمعرفتAوAبخشــیAعمقAبرAتأکیدAباAاستانAامدادAکمیتهAفرنشــین
AنماییمAتشــریحAوAتبیینAراAغدیرAاهدافAوAکنیمAدرکAخوبAراAغدیرAفلســفهAاگرA:گفتAوالیتAو

فرهنگAعلویAدرAجامعهAنهادینهAشدهAوAرفتارAعلویAشکلAمیAگیرد.
AســازیAفضایA:افزودAوAکردAاشــارهAوالیتAوAامامتAدههAدرAامدادAکمیتهAهایAبرنامهAبهAصفریA
AحامیانAوAخیرانAازAتجلیلAوAهمایشA،شناســیAغدیرAموضوعAباAعلمیAهمایشAبرگزاریA،محیطی
A،جهیزیهAپرداختA،الجنهAمفتاحAطرحAقالبAدرAســاداتAایتامAازAدیدارAوAکاالAسبدAتهیهA،ســادات
AآوریAجمعAهایAپایگاهAتشکیلA،یابیAحامیAهایAپایگاهAایجادA،ورزشیAوAفرهنگیAمسابقاتAبرگزاری
AوالیتAوAامامتAدههAهایAبرنامهAازAقربانیAگوشتAتوزیعAوAنذریAگوســفندAوAمردمیAهایAکمک

درAاینAنهادAمقدسAاست.
AحلقهAنیکوکاریAمراکزA:گفتAوAکردAاشارهAروزهاAاینAدرAنیکوکاریAمراکزAتقویتAبهAهمچنینAوی
AوAقربانیAوAنذوراتAآوریAجمعAبخشAدرAروزهاAاینAدرAکهAاستAنیازمندانAوAامدادAکمیتهAواســط

توزیعAگوشتAبینAنیازمندانAفعالیتAهایAخوبیAمیAتوانندAداشتهAباشند.

خبـر

کمیته امداد

AAAزکاتAشــورایAجلســه
Aبا AخدابندهAشهرســتانAدر Aاســتان
AنمایندهAتقویAاالسالمAحجتAحضور
AکشاورزیAجهادAوزارتAدرAفقیهAولی
A،کشورAزکاتAعالیAشورایAرئیسAو
A،زنجانAاســتانAسراسرAجمعهAائمه
AمســئوالنAوAامدادAکمیتهAفرنشــین
AدفاترAمسئولینAوAامدادAکمیتهAزکات
AکشاورزیAجهادAدرAفقیهAولیAنماینده
AزنجانAتابعهAهایAشهرستانAوAاستان
درAدفترAامامAجمعهAقیدارAبرگزارAشد.
AکمیتهAخبــریAســایتAگزارشAبه
AکمیتهAفرنشینA،صفریAهدایتA،امداد
AاینکهAبهAاشارهAباAزنجانAاستانAامداد
AزکاتAآوریAجمعAوAترویجA،توسعه
AدرAنهادAایــنAمهمAهــایAفعالیتAاز
A،استAمردمیAهایAمشــارکتAحوزه
AفعالیتAبــاAکنیمAمیAتــالشA:گفت
AشــدنAنهادینه AحوزهAدرAمناســب
AاســتانAدرAزکاتAپرداختAفرهنگ
AجامعهAبیشترAمندیAبهرهAزمینهAزنجان
AاینAظرفیتAازAراAامدادAکمیتهAهدف

فریضهAالهیAفراهمAکنیم.
AزکاتA،استانAزکاتAشــورایAدبیر
AدرAزنجانAاستانAدرAشدهAآوریAجمع
A300AوAمیلیاردA10AراAامسالAماههA4
A:گفتAوAکردAاعــالمAتومانAمیلیون
AاســتانAدرAشــدهAآوریAجمعAزکات
A،واجبAزکاتAقالــبAدرA،زنجــان

AکهAاست؛AبودهAفطریهAوAمســتحبی
AاستانAزکاتAهایAبرنامهAدرصدA103

محققAشدهAاست.
AزکاتAشــورایAاقداماتAبهAصفری
AوAکردAاشــارهAهمAگذشتهAســالAدر
A14AازAبیشAگذشتهAســالAدرA:گفت
AزنجانAاستانAدرAزکاتAتومانAمیلیارد

A116AتحققAباAکهAشــدAآوریAجمع
A48AمشابهAمدتAبهAنسبتAدرصدی

درصدAرشدAداشتهAاست.
A:دادAادامــهAامدادAکمیتــهAفرنشــین
AدرصــدA79AدرAگذشــتهAســالAدر
AزکاتAشــورایAاستانAروســتاهای
AروستاهایAدرصدA80AوAشدAتشکیل

AدبیرخانهAبهAراAخودAزکاتAاســتان
AامدادAکمیتهAدرAمستقرAزکاتAشورای
AزکاتAدرصدA62AکهAکردندAپرداخت
AوAمحرومینAبرایAشــدهAآوریAجمع
AعمرانیAهایAپروژهAبرایAدرصدA38

هزینهAشدهAاست.
AدرAزکاتAظرفیتAبهAاشــارهAباAوی
AشهرســتانAویژهAبهA،زنجانAاســتان
AزکاتAدرصدA50A:گفــتAخدابنده
AخدابندهAشهرستانAدرAاســتانAبالقوه
AدبیرخانهAباهمتAامیدواریمAکهAبوده
AوAجمعــهAائمــهAهــایAحمایتAو
AمبلغینAوAمؤدیانAتوجهAوAروحانیت
AازAفراترAعملکردیA،زکاتAمؤثرینAو

تعهداتAامسالAرقمAزدهAشود.
AاســتانAبالقوهAزکاتAظرفیتAصفری
AوAکردAعنــوانAتومانAمیلیــاردA40Aرا
AشورایAکهAسهمیAاســاسAبرA:افزود
A،گرفتهAنظرAدرAکشــورAزکاتAعالــی
A18AامسالAاســتAشــدهAریزیAبرنامه
AزنجانAاستانAدرAزکاتAتومانAمیلیارد
جمعAآوریAوAبینAنیازمندانAتوزیعAشود.

AAAوAنوAهــایAطرحAبهAکمــکAمنظورAبه
AاســتعدادهایAمددجویانAفرزنــدانAازAحمایت
AاقتصادAزمینهAشدنAفراهمAوAکارآفرینAوAدرخشان
AامدادAکمیتهAمابینAفیAهمکاریAنامهAتفاهمAخــالق
AعلمAپارکAمرکزAوAزنجانAاستانA)ره(AخمینیAامام

وAفناوریAاستانAمنعقدAمیAشود
A،امـداد Aکمیتـه Aخبـری Aسـایت Aگـزارش Aبـه
AاسـتانAامدادAکمیتـهAفرنشـینAصفـریAهدایـت

AمدیـرAخانـیAمـرادAدکتـرAبـاAدیـدارAدرAزنجـان
AاینA:گفـتAاسـتانAفنـاوریAعلـمAپـارکAمرکـز
AوکارهایAکسـب Aرونـق AمنظـورAبه AنامـهAتفاهم
AهـایAتخصصAازAگیـریAبهرهAوAنـوآورAوAنویـن
Aکاربـردی Aو Aآموزشـی A،تحقیقاتـی A،علمـی
Aتحـت Aمددجویـان Aبـه Aکمـک Aبـرای Aمتقابـل

میAشـود. Aامضـا Aحمایـت
Aپایـدار Aاشـتغال Aتوسـعه Aبـرای AافزایـیAهم Aوی

A،التحصیـالنAفارغ AویـژهAبه AپذیرAآسـیب Aاقشـار
AبـهAخدمـاتAارائـهAوAسـاماندهیAدرAمشـارکت
A،امدادAکمیتـهAباAمرتبطAفعـالAهـایAآپAاسـتارت
AبنیانAدانشAوAجدیـدAآموزشـیAهایAرشـتهAمعرفی
AوAمشـاغلAمعرفیAوAمددجویـانAآمـوزشAبـرای
AوAکوچـکAهـایAکارگاهAقالـبAدرAکـهAتولیداتـی
Aازجملـه Aرا Aاشـتغال Aبـرای AاجـراAقابل Aخانگـی

اهـدافAایـنAتفاهمAنامـهAبرشـمرد.

AفرزنـدانAوAمددجویـانAهدایـتA:گفـتAصفـری
AدانشـگاهیAالتحصیالنAفارغAبخصـوصAمددجـو
AاختـراعAثبـتAبـرایAاختـراعAدارایAشـدهAمعرفی
Aکارآفرینـان Aمعرفـی A،الزم AهـایAحمایت Aو
Aدر Aآنـان Aتجربیـات Aاز Aاسـتفاده Aبـرای Aموفـق
AهمکاریA،مددجویـانAبـرایAآموزشـیAجلسـات
Aو Aنویـن Aآموزشـی AهـایAدوره Aبرگـزاری Aدر
Aگیـری Aبـکار Aدر Aمددجویـان Aبـه AدهـیAاولویت

AهایAبسـتهAارائهAباAپـارکAبـهAوابسـتهAکارAنیـروی
AایـنAاهـدافAدیگـرAازAامـدادAکمیتـهAتشـویقی

اسـت. AنامـهAتفاهم
AتشـکیلAبهAتوجهAباAاسـتانAامدادAکمیتهAفرنشـین
Aامـداد Aدر AزدایـیAمحرومیت Aتخصصـی Aهسـته
AاسـتانAامدادAکمیتهAهدفAجامعـهAبینAدرA:افـزود
AایدهAصاحبAکـهAدرخشـانAاسـتعدادهایAزنجان
AمعرفیAبـاAلـذاAداردAوجـودAباشـندAمیAاختـراعAو

A،فکـرAازAفنـاوریAوAعلـمAپـارکAمرکـزAبـهAآنـان
AبهAهاAایدهAشـدنAتبدیلAجهـتAدرAافرادAایـنAایـده

محصولAاسـتفادهAمیAشـود.
AهایAبرنامهAازAقدردانـیAضمـنAخانیAمـرادAدکتـر
AاسـتانAفناوریAوAعلمAپـارکA:گفتAامدادAکمیتـه
AایـدهAدارایAافـرادAدنبـالAاکوسیسـتمیAایجـادAبـا
AتجاریAهـایAطرحAشـکوفاییAبـرایAتاAگـرددAمی
افـرادAوAتبدیلAشـدنAآنAبهAمحصـولAکمکAکند.

AAAحمایتAتحتAمددجویA465AوAهزار
AقالبAدرAامسالAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیته
AوAزیارتیAاماکنAبهAبهAتربیتیAفرهنگیAاردوهای

تربیتیA،AآموزشیAاعزامAشدند.
AهدایتA،امدادAکمیتهAخبریAســایتAگزارشAبه
AبابیانAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAفرنشینAصفری

AدینیAباورهایAتعمیــقAوAتقویتA،رشــدAاینکه
AمهمAاهدافAازAحمایــتAتحتAهــایAخانواده
AفرهنگیAحــوزهAدرAنهادAاینAرســانیAخدمت
AارتقاءAمنظورAبهAمختلفیAهایAبرنامهA:گفتA،است
AهدفAجامعهAبرایAسالAطولAدرAدینیAباورهای

کمیتهAامدادAاجراAمیAشود.

A،اردوییAهــایAبرنامهAبهAامدادAکمیتهAفرنشــین
AبرایAامدادAکمیتهAآموزشیAوAتربیتیAوAفرهنگی
A:افزودAوAکردAاشارهAحمایتAتحتAآموزانAدانش
AکمیتهAسالهAهمهAدینیAباورهایAتقویتAمنظورAبه
A،قرآنیAمختلفAهــایAدورهAبرگزاریAبــاAامداد
AبهAراAمختلفیAخدماتA،ورزشیAوAاحکامA،دینی

جامعهAهدفAارائهAمیAدهد.
AتحتAمددجویانAرسیدنAاینکهAبهAاشــارهAباAوی
AاهدافAازAمعنویAنشــاطAبهAامدادAکمیتهAحمایت
AبهAمددجوییAمختلــفAهایAگروهAاعــزامAدیگر
AاعزامAباA:افزودA،استAتربیتیAوAفرهنگیAاردوهای
AاردوهایAبهAامدادAکمیتهAحمایتAتحتAمددجویان

AزندگیAســبکAزیارتیAاماکنAوAتربیتیAAفرهنگی
AعلویAوAرضــویAفرهنگAوAاســالمیAوAدینــی
AوAهزارAمندیAبهرهAبهAصفریA.شــودAمیAنهادینه
AامدادAکمیتهAحمایــتAتحتAمددجــویA160
AدرAنهادAاینAاردوییAخدماتAازAAزنجانAاســتان
A305A:گفتAکردوAاشارهAزیارتیAاردوهایAقالب

AاســتانAامدادAکمیتهAحمایتAتحتAمددجــوی
AفرهنگیA،تربیتیAاردوییAخدماتAازAنیزAزنجان

وAآموزشیAدرAامسالAAبهرهAمندAAشدهAاند.
AتعدادAتاکنونAAســالجاریAدرAاســتAذکرAبهAالزم
AبهAمختلفAگروههــایAدرAنفرA465AوAیکهــزار
اردوهایAAزیارتیA،فرهنگیAوتربیتیAاعزامAشدهAاند.

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستائی استان 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 3155 و شناسه ملی 

 10460064892
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1398/03/21و 
باســتنادنامه شــماره 205/14/111/184/1476 مورخ98/04/10 تعاون روستائی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - ســود و زیان سال مالی 1396 تصویب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )557003(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل پیشرو شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12502 و شناسه 

ملی 14008380100 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1398/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای مهدی نظری با کدملی 
4281406816 به ســمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیأت 
مدیره -2 آقای ســیروس خانی با کدملی 6149630587 به سمت عضو 
هیأت مدیره- عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره ) خارج از شــرکت ( 
-3 آقای مســعود رابطی با کدملی 4270267143 به سمت عضو هیأت 
مدیره- عضو اصلی و مدیر عامل ) خارج از شــرکت ( برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. *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 امضاء آقای مهدی نظری با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557004(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی 
اطلس ابهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 2102 و شناسه ملی 14003113664 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده  ب
مــورخ 1398/02/07 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : *1ـ خانــم صفــورا 
بهرامــی بــه شــماره ملــی 4411111799 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره 2ـ آقــای منوچهــر بهرامــی بــه شــماره ملــی 4411043750 
بــه ســمت نایــب هیئــت مدیــره 3ـ آقــای منوچهــر بهرامــی به شــماره 
ــرای مــدت  ــه ســمت مدیــر عامــل شــرکت ب ملــی 4411043750 ب
نامحــدود انتخــاب شــدند. * کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــاء دار 
بــا امضــاء آقــای منوچهــر بهرامــی مدیــر عامــل و نائــب رئیــس هیــأت 
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد و ســایر نامــه هــای 
ــر  ــا مه ــراه ب ــی هم ــر بهرام ــای منوچه ــا امضــای آق ــادی و اداری ب ع

شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ابهر )557005(

آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 10004 و شناسه ملی 

 10460134648
مــورخ 1397/11/17  مدیــره  هیئــت  اســتناد صورتجلســه  بــه 
ــماره  ــه ش ــرادی ب ــر م ــای امی ــد : 1ـ آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــم  ــره 2ـ خان ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ــی 4284945416ب مل
ــب  ــمت نای ــه س ــی 4284288210 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــا بدلخان بیت
رئیــس هیئــت مدیــره 3ـ آقــای مهــدی علــی پــور بــه شــماره ملــی 
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــل و عض ــر عام ــمت مدی ــه س 0049279920 ب
ــه ســمت  ــی 4270821817 ب ــه شــماره مل ــرادی ب ــا م ــم روی -4خان
عضــو هیئــت مدیــره - کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت 
از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا و عقوداســالمی بــا امضــاء 
مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر 

مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557006(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12529 و شناسه ملی 

 14008441570
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/20 تصمیمات ذیل 
ـ آقای مجید ندرلو شماره ملی 4284474979 با پرداخت 1000 ریال به  اتخاذ شد : 
صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد - سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به 100001000 
ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساســنامه به شرح مذکور اصالح می گردد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )557002(

AAAامدادAالحسـنهAقرضAصندوقAتاسـیس
AارائهAوAخیـرانAسـپردهAجـذبAهدفAبـاAوالیـت
AتالشAوAنیازمنـدانAبـهAالحسـنهAقرضAتسـهیالت
Aشـده Aانجـام Aمحرومـان Aتوانمنـدی Aجهـت Aدر

ست. ا
A،امـداد Aکمیتـه Aخبـری Aسـایت Aگـزارش Aبـه
AاسـتانAامدادAکمیتـهAفرنشـینA،صفـریAهدایـت
AراهبردیAمدیریـتAشـورایAجلسـهAزنجـان،در
Aضمن،AزنجـانAاسـتانAAوالیتAامـدادAصنـدوق
AصندوقAاینAAکارکنـانAتالشـهایAازAدانیAقـدر
AموانعAرفـعAدسـتیAباالAاسـنادAبراسـاسA:گفـت
AراههـایAوتسـهیلAوپاگیـرAدسـتAومشـکالت
Aوسـپرده A Aمنابـع Aجـذب، Aخیـران Aمشـارکت
AAوالیتAامـدادAصندوقAمهمAاهـدافAازAگـذاری

شـعبهAAاسـتانAزنجـانAمیAباشـد.
Aــدوق ــاتAصن ــهAخدم ــهAاینک ــارهAب ــاAاش ویAب
Aــتیبانی ــاAپش ــدادAب ــهAام ــتAکمیت ــدادAوالی ام
Aــن ــزود:Aای ــود،Aاف ــامAمیAش ــیAانج ــکAمل بان
AوAــوده ــلAب ــتابAمتص ــبکهAش ــهAش ــدوقAب صن

AصــورتAAبــهAآنAطریــقAازAشــدهAAارائــهAخدمــات
AوAحمایــتAتحــتAخانوارهــایAبــهAنوبــن

نیازمنــدAانجــامAمیAشــود.

AحسـابAو16فقـرهAهـزارA42AافتتـاحAازAAصفـری
AکمیتهAAحمایـتAتحتAمددجویـانAبـرایAبانکـی
AخبرAصندوقAایـنAطریقAازAزنجـانAاسـتانAامـداد

AحسـابAشـمارهAدوهزارو303فقرهA:گفـتAوAداد
در4AماهـهAاولAسـالجاریAافتتاحAAشـدهAاسـت.

AتاکیدAبـاAAزنجـانAاسـتانAAامـدادAکمیتـهAفرنشـین
AکمیتـهAمهـمAراهکارهـایAازAیکـیAکـهAایـنAبـر
AپرداختA،نیازمنـدانAمشـکالتAحلAبرایAامـداد
A،آنهاسـت Aبـه Aخودکفایـی Aو Aکارگشـایی Aوام
AAاز Aبیـش A Aتاکنـون Aامسـال Aابتـدای Aاز A:افـزود
AاعتبـاریAبـاAگشـاییAکارAوامAفقـرهAA754هـزارو
AمددجویانAبـهAتومـانA8میلیاردو88میلیـونAبالـغ

تحـتAحمایـتAپرداخـتAAشـدهAاسـت.
AAزنجانیAنیکــوکارانAوAخیــرانAازAدعــوتAبــاAوی
Aامــداد Aصنــدوق Aدر AگذاریAســپرده Aبــرای
A:افــزودA،نیازمنــدانAبــهAخدمــتAارائــهAوAAوالیــت
Aــدن ــهیمAش ــورAس ــهAAمنظ ــیAAب ــرانAزنجان خی
AتوســعهAوAنیازمنــدانAبــهAرســانیAخدمتAدر
Aزنجــان Aاســتان Aدر AالحســنهAقرض Aفرهنــگ
Aــدوق ــعبهAصن ــهAش ــهAب ــاAمراجع ــدAب میAتوانن
Aــج ــابAAدرAتروی ــاحAحس ــتAوAافتت ــدادAوالی ام

ــوند. ــهیمAش ــنهAس ــنتAحس ــنAس ای

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد:

 افـتتاح بیش از 42 هـزار حـساب بانکی
در صـندوق امـداد والیت شعبه زنجـان

با حضور رییس شورای عالی زکات؛

نشست شورای زکات استان زنجان در شهرستان خـدابنده برگـزار شد

باهدف حمایت از مددجویان نخبه و کارآفرین؛

تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد استان زنجان و پارک علم فناوری امضا می شود

فرنشین کمیته امداد خبر داد؛

اعـزام 1465  مددجــوی تحت حمایت به اردوهای آمـوزشی، تـربیتی 
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آگهی

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی اطلس ابهر 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2102 و شناسه ملی 

 14003113664
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *تعداد اعضاء هیأت مدیره به 2 نفرکاهش یافت 

و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ابهر )557019(

آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان زنگان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 9133 و شناسه ملی 

 10460125190
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/18وباستنادنامه شماره 
9810979 مورخ98/04/30 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای اصغر عباداللهی به شماره ملی 1660020646 بسمت 
رئیس و آقای محمد عبدیان به شــماره ملی 0073364045 بسمت نایب 
رئیس و خانم هانیه مقبل نیا به شماره ملی 0493609113 بسمت منشی 
هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند -2 آقای محمد عبدیان به کد 
ملی : 0073364045 برای مدت سه سال بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب 
شد. -3 کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق 
بهادار با امضای آقای محمد عبدیان )مدیرعامل ( و آقای اصغر عبداللهی )رئیس 
هیئت مدیره( ودر غیاب وی با امضای خانمهانیه مقبل نیا )منشی هیات مدیره 
(و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقایمحمد 
عبدیان )مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )556994(

آگهی تغییرات شرکت خیریه مصلی خاتم االنبیاء زنجان موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 34 و شناســه ملی 10460003991 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1398/03/28 ونامه شــماره 
2214/1302/31مورخه 98/4/22رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف.ا.ا.زنجان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : *صورتهای مالی و ترازنامه های منتهی به 96/12/29و 97/12/29به تصویب رسید. * 
آقای احمد شرمسار به شماره ملی 2722331489 به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید تفویضی 
به شماره ملی 4284654640 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )557000(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر 
افروز چرخه شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 

10333 و شناسه ملی 10460138183 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فـوق العاده مـورخ 1398/04/24 و 
نامـه شـماره 98/41/14848 مورخ 1398/05/03 مدیر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 1 - اساسـنامه جدید شرکت 
منطبـق بـر 52 مـاده و 29 تبصره به تصویب رسـید. 2 - محل شـرکت از 
آدرس قبلـی به آدرس اسـتان زنجان ، شهرسـتان زنجـان ، بخش مرکزی 
، شـهر زنجـان، محلـه اعتمادیـه ، خیابان معلـم ، خیابان شـهیدابوالفضل 
مجینـه ، پـالک 104- ، 2/1 ، طبقـه اول بـه کـد پسـتی 4515634431 
تغییر یافت و ماده 6 اساسـنامه بشـرح فوق اصالح گردید. 3 - در خصوص 
تعییـن نحـوه دعوت به مجمع عمومی بحث و تبـادل نظر صورت گرفت و 
بـه اتفـاق آراء، اعضـاء موافقت نمودند کـه آگهی های دعوت بـه مجامع از 

طریـق دعوتنامـه انجام پذیـرد. و ماده مربوطه اصالح شـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557001(

آگهی تغییرات شرکت پرشین فوالد ابهر شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 1876 و شناسه ملی 10980148377 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/20 ونامه شماره 
50103/331مورخه 98/4/23اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان ابهرتصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت به :استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، دهستان 
حومه ، آبادی شهرک صنعتی افق، محله شهرک صنعتی افق ، خیابان اصلی ، پالک 
114 ، طبقه همکف کدپستی 4561121151انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید. *اساســنامه جدید مشتمل بر52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ابهر )556999(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل زنجان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 10554 و شناسه 

ملی 14004073388
 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : 1. خانم نرگس خاتون اوجاقلــو با کدملی 4270273771 به 
سمت رئیس هیأت مدیره 2. آقای روح اله اوجاقلو با کدملی 4285474778 
به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره 3. آقای مهدی قزلباش با 
کدملی 4285036967 به سمت عضو هیئت مدیره – عضواصلی 4. آقای 
مهــدی نظری با کدملی 4281406816 به ســمت عضو هیئت مدیره – 
عضواصلی برای مدت نامحدود انتخاب شــدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای روح اله اوجاقلو با 
ســمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556993(

آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور زنجان شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 1966 و شناســه ملی 10460053240 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/26 وباستنادنامه شماره 
98/41/15249 مورخ98/05/07 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ 8.000000000 ریال منقسم به 160000 سهم 50000 
ریالی به مبلغ 25000000000 ریال منقسم به 500000 سهم 50000 ریالی افزایش یافت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )556998(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان استانداری 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1779 و شناسه 

ملی 10460051365 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/26 وباستنادنامه شماره 
98/41/11937 مــورخ 98/04/12 اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعی زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -1 با اســتعفای آقای اســداله آشوری از سمت 
مدیرعاملی آقای بهمن محمدی به شــماره ملــی 4284281305 تا تاریخ 
1398/06/17 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. -2 آقای سهراب اجلی 
به شماره ملی 6149757935 به سمت رئیس و آقای محمدرضا احمدی به 
شماره ملی 0057456739 به سمت نائب رئیس و آقای اسداله آشوری به شماره 
ملی 1532517904 به سمت منشی هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 
1398/06/17 انتخاب شدند. -3کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل 
چک ، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهمن محمدی )مدیرعامل( و 
آقای سهراب اجلی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا 
احمدی )نائب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت دارای اعتبار است . و اوراق عادی 
و نامه ها با امضای آقای بهمن محمدی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556992(

 آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10004 

و شناسه ملی 10460134648 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1397/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی علی پور به شماره 
ملی 0049279920 آقای امیر مرادی به شــماره ملی 4284945416 
خانم بیتا بدلخانی به شــماره ملی 4284288210 خانم رویا مرادی به 
شــماره ملی 4270821817 2- آقای حامد عباســزاده به شماره ملی 
009861843 به سمت بازرس اصلی آقای مجتبی نیاز بابانظر به شماره 
ملی 4284882392 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556997(

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 10980071777 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04وباستنادنامه 
شماره 645/47/97 مورخ97/06/14 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ایجرود 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -1 آقای عبدالرضا ابریشــم داربه شماره ملی 
1754125816 به ســمت رئیس و آقای محمود خالقی به شــماره ملی 
4282285680 به سمت نایب رئیس و آقای مهدی فیض اله به شماره ملی 
0057321221 به سمت منشی انتخاب شدند. -2 آقای عبدالرضا ابریشم 
دار به شماره ملی 1754125816 به سمت مدیرعامل تعاونی انتخاب شد. -3 
کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و 
اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل، آقای عبدالرضا ابریشم دار و منشی 
هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به همراه مهر شرکت تعاونی معتبر بوده و 
در غیاب منشی هیات مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود 
خالقی معتبر میباشد و کلیه نامه های اداری و اوراق عادی با امضای منشی 
هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به همراه مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ایجرود )556991(

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 

 10980071777
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1396/07/03 وباستنادنامه شماره 645/47/97 مورخ97/06/14 اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی ایجرود تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت ســه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا ابریشم 
دار بــه کد ملــی : 1754125816 و آقای مهدی فیــض اله به کد ملی : 
0057321221 و آقــای محمود خالقی به کد ملــی : 4282285680 به 
عنوان اعضای اصلی و آقای محسن کرم زاده به کدملی : 1911731531 و 
نادره حبشی رضائیه به کدملی: 2754205225 به عنوان اعضای علی البدل 
هیــات مدیره -2 آقای علی صفار زاده به کد ملی : 1881591514 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای عبدالعلی عبدی به کد ملی : 4285270196 به عنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی 97 انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ایجرود )556996(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی اطلس ابهر شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 2102 و شناسه ملی 14003113664 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *تعداد اعضاء هیأت مدیره به 2 نفرکاهش یافت 

و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ابهر )556990(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر 
افروز چرخه شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 

10333 و شناسه ملی 10460138183 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/24 و 
نامه شــماره 98/41/14851 مورخ 1398/05/03 مدیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ضرغامی پور به شماره 
ملی4284989022 ، نیکتا فردوســی به شــماره ملی 4284998900 و 
حبیب ضرغامی پور به شماره 0035525487 بعنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و فاطمه ضرغامی پور به شماره ملی 4284752480 و تکتوم فردوسی 
به شــماره ملی 4284303708 بعنوان اعضــای علی البدل هیات مدیره 
برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند. 2 - خانم رقیه مهاجری به شماره 
ملی 4280674892 به عنوان بازرس اصلی و فروغ علمی به شــمار ملی 
4280423121 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )556989(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سورین سالمت 
آریا درتاریخ 1398/05/09 به شماره ثبت 12564 به 

شناسه ملی 14008510567 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و گسترش نرم افزارها و ابزارهای 
هوشمند پزشکی، مشارکت در بازارسازی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، 
انتقال دانش فنی در زمینه نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی، ارائه مشاوره در 
حوزه کسب و کارهای حیطه ســالمت، برگزاری دوره های توانمندسازی 
در زمینه راه اندازی کســب و کارهای ســالمت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اســتان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، 
شهر زنجان، محله زینبیه ، خیابان زینبیه غربی ، خیابان شهدا ، پالک 170- 
، ســاختمان امیر ، 61/2 ، طبقه سوم ، واحد 7 کدپستی 4518667113 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای احسان آریا نسب به شماره ملی 
4271294934 دارنده 80000000 ریال سهم الشرکه خانم عصمت حسنلو 
به شماره ملی 4284315617 دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای احسان آریا نســب به شماره ملی 4271294934و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عصمت 
حسنلو به شماره ملی 4284315617و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
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 امضاء آقای احســان آریا نسب با سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 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 زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )556995(

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 

10980071777
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04وباستنادنامه شماره 
645/47/97 مورخ97/06/14 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ایجرود تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای عبدالرضا ابریشم داربه شماره ملی 1754125816 به 
سمت رئیس و آقای محمود خالقی به شماره ملی 4282285680 به سمت نایب 
رئیس و آقای مهدی فیض اله به شــماره ملی 0057321221 به سمت منشی 
انتخاب شــدند. -2 آقای عبدالرضا ابریشــم دار به شماره ملی 1754125816 
به ســمت مدیرعامل تعاونی انتخاب شــد. -3 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و 
تعهد آور بانکی از قبیل چک ، ســفته ، برات و اوراق بهادار با امضای مشــترک 
مدیرعامل، آقای عبدالرضا ابریشم دار و منشی هیئت مدیره، آقای مهدی فیض 
اله به همراه مهر شــرکت تعاونی معتبر بوده و در غیاب منشــی هیات مدیره با 
امضاء نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود خالقی معتبر میباشد و کلیه نامه 
های اداری و اوراق عادی با امضای منشی هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به 

همراه مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ایجرود )557020(

متن آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
سورین سالمت آریا درتاریخ 1398/05/09 به شماره 

ثبت 12564 به شناسه ملی 14008510567 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و گســترش نرم افزارها و ابزارهای 
هوشمند پزشکی، مشــارکت در بازارسازی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، 
انتقال دانش فنی در زمینه نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی، ارائه مشاوره در حوزه 
کسب و کارهای حیطه سالمت، برگزاری دوره های توانمندسازی در زمینه راه 
اندازی کسب و کارهای ســالمت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، محله زینبیه ، خیابان 
زینبیه غربی ، خیابان شــهدا ، پالک 170- ، ســاختمان امیر ، 61/2 ، طبقه 
سوم ، واحد 7 کدپستی 4518667113 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 100000000 ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
احسان آریا نسب به شماره ملی 4271294934 دارنده 80000000 ریال سهم 
الشرکه خانم عصمت حسنلو به شماره ملی 4284315617 دارنده 20000000 
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای احسان آریا نسب به شماره ملی 
4271294934و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
عصمت حسنلو به شماره ملی 4284315617و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء آقای احسان آریا نسب با سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 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 زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557024(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان استانداری 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1779 و شناسه 

ملی 10460051365
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/03/26 وباستنادنامه شماره 
98/41/11937 مورخ 98/04/12 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 با استعفای آقای اسداله آشوری از سمت مدیرعاملی آقای بهمن 
محمدی به شماره ملی 4284281305 تا تاریخ 1398/06/17 به سمت مدیرعامل 
شرکت انتخاب شد. -2 آقای سهراب اجلی به شماره ملی 6149757935 به سمت 
رئیس و آقای محمدرضا احمدی به شــماره ملی 0057456739 به ســمت نائب 
رئیس و آقای اسداله آشوری به شماره ملی 1532517904 به سمت منشی هیات 
مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1398/06/17 انتخاب شدند. -3کلیه قراردادها و 
اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهمن 
محمدی )مدیرعامل( و آقای سهراب اجلی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب وی با 
امضای آقای محمدرضا احمدی )نائب رئیس هیئت مدیره( و مهر شــرکت دارای 
اعتبار است. و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای بهمن محمدی )مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557021(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل زنجان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 10554 و شناسه 

ملی 14004073388
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : 1. خانم نرگس خاتون اوجاقلو با کدملی 4270273771 
به ســمت رئیس هیــأت مدیره 2. آقــای روح اله اوجاقلــو با کدملی 
4285474778 به ســمت مدیر عامل و نائــب رئیس هیأت مدیره 3. 
آقای مهدی قزلباش با کدملی 4285036967 به ســمت عضو هیئت 
مدیــره – عضواصلی 4. آقای مهدی نظــری با کدملی 4281406816 
به ســمت عضو هیئت مدیره – عضواصلی برای مدت نامحدود انتخاب 
شــدند - کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضای آقای روح اله اوجاقلو با سمت مدیر عامل و نائب رئیس 

هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557022(

آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان زنگان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 9133 و شناسه ملی 10460125190 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/03/18وباستنادنامه شماره 
9810979 مورخ98/04/30 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای اصغر عباداللهی به شماره ملی 1660020646 بسمت 
رئیس و آقای محمد عبدیان به شماره ملی 0073364045 بسمت نایب رئیس 
و خانم هانیه مقبل نیا به شــماره ملی 0493609113 بسمت منشی هیات 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند -2 آقای محمد عبدیان به کد ملی 
: 0073364045 برای مدت سه سال بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. 
-3 کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار 
با امضای آقای محمد عبدیان )مدیرعامل ( و آقای اصغر عبداللهی )رئیس هیئت 
مدیره( ودر غیاب وی با امضای خانمهانیه مقبل نیا )منشی هیات مدیره (و مهر 
شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقایمحمد عبدیان 

)مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557023(

آگهی تغییرات شرکت دیبا صعود فراز پیما شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 10842 و شناسه ملی 14004868068 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شعبه شرکت به آدرس کرج کوی ترانس برق پل آزادگان )مالرد( پالک 
2588 به کد پســتی 3173716134 به مدیریت آقای حسن محمدزاده مرادی به 

کد ملی 1728776082 تاسیس گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )557013(

 آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان
 زنگان شرکت تعاونی به شماره

ثبت 9133 و شناسه ملی 10460125190 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/18 وباستنادنامه 
شــماره 9810979 مورخ98/04/30 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر عباداللهی به کد ملی : 1660020646 
وآقای محمد عبدیان به کد ملی : 0073364045 وخانم هانیه مقبل نیا به 
کد ملی : 0493609113 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم زهرا 
عبداله زاده شیخلو به کدملی : 4285004178 به عنوان اعضای علی البدل 
مدیــره 2- خانم آیدا کوچک بیگی به کد ملــی : 0083281169 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای مســعود اســدی به کدملی : 0055812880 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شده اند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557010(

 آگهی تغییرات شرکت نیک محصول
 کهربا شرکت تعاونی به شماره ثبت 9304

و شناسه ملی 10460127116 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
1397/04/15وباستنادنامه شــماره 97/41/40438 مورخ97/12/12 اداره 
تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نوع فعالیت از 
تولیدی به تولیدی توزیعی تغییر یافت و در نتیجه ماده 1 اساسنامه به شرح 
مذکور اصالح گردید. - عبارت » خدمات فنی مهندسی درزمینه سیستم 
های مدیریت و بهبود کیفیت « به موضوع الحاق وماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید. - محل شــرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، شهر زنجان، شوغی ، کوچه شهیدمنصورولیخانفر ، خیابان 12متری 
اول ، پالک 58 ، طبقه همکف کدپستی 4514778693 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557009(

 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل
راه و ترابری استان زنجان شرکت تعاونی به شماره 

ثبت 679 و شناسه ملی 10460029680
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/28 وباســتنادنامه شماره 
97/41/41347 مورخ97/12/21 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی 4280772630 به سمت 
رئیس و آقای فرامرز محرمی به شماره ملی 4283182257 به سمت نائب رئیس و 
آقای علی عباسی به شماره ملی 4280561508 به سمت منشی هیات مدیره برای 
مدت 3 ســال تا تاریخ انتخاب شدند. 2. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی 
4280772630 برای مدت 3 سال بعنوان مدیرعامل انتخاب شد 3. کلیه قراردادها 
و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
آقای محمدحسن عباسی مدیرعامل و آقای فرامرز محرمی)نایب رئیس هیات مدیره( 
و در غیاب وی با امضای آقای علی عباسی )منشی هیات مدیره( و مهر تعاونی دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدحسن عباسی )مدیرعامل( 

و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557008(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12529 

و شناسه ملی 14008441570 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/24 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : -1 آقای اصغـر محمدی به شـماره ملی 
4284758349 بـا دریافت 1000 ریال سـهم الشـرکه خود از صندوق 
شـرکت از شرکت خارج شـد. در نتیجه سـرمایه ازمبلغ 100001000 
ریـال بـه مبلـغ 100000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه 
اساسـنامه بـه نحـو مذکـور اصـالح می گـردد. -اسـامی آخرین شـرکا 
ومیـزان سـهم الشـرکه آنان بشـرح ذیـل میباشـد: ـ آقای اکبـر میری 
دارای 99998000 ریـال سـهم الشـرکه 2ـ آقـای کریـم امیـدی فـر 
دارای 1000 ریـال سـهم الشـرکه 3ـ آقـای مجید ندرلـو دارای 1000 

ریال سـهم الشـرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557007(
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فعالیت 127 نهالستان در کشور

AAAآبخیزداریAوAمراتـع،AهاAجنگلAسـازمانAشـمالAازAخارجAهایAجنگلAمرکـزAرییـس
AدرAنهالسـتانA94AتعدادAاینAازA:گفـتAوAدادAخبـرAکشـورAدرAنهالسـتانA127AفعالیـتAازAکشـور

خارجAازAشـمالAقـرارAدارند.
AغیبیAفریبرزA،زنجـانAاسـتانAآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAکلAادارهAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه
AدرAنهالسـتانA94AتعـدادAاینAازA:گفـتAاسـتAفعالAکشـورAدرAنهالسـتانA127AکـهAایـنAبیـانAبـا

خارجAازAشـمالAقـرارAدارند.
AکهAحالیAدرAشـودAمیAتولیدAشـمالAازAخـارجAدرAنهـالAاصلـهAمیلیـونA13AسـالیانهA:افـزودAوی
AاصلهAمیلیـونA170AازAبیـشAبهAتواندAمـیAرقمAایـنAکشـورAهایAنهالسـتانAظرفیـتAاسـاسAبـر

نهالAهمAبرسـد.
AباAکشـورAآبخیزداریAوAمراتع،AهـاAجنگلAسـازمانAشـمالAازAخارجAهایAجنـگلAمرکـزAرییـس
AبهAتاAهسـتیمAتالشAدرAA:گفـتAدارندAایAویـژهAنقشAاسـتانAهرAدرAهاAنهالسـتانAکـهAایـنAبیـان
AدرAهمAبـذرAحتیAوAکنیمAتولیـدAنهالAنهالسـتانAهرAدرختـانAازAژنتیکـیAصفـاتAحفـظAمنظـور

همانAنهالسـتانAتولیدAوAدرAهمانAاسـتانAکاشـتهAشـود.
AهایAریزیAبرنامـهAنیزAهاAنهـالAسـاماندهیAوAمدیریتA،جاییAجابـهAبرایAکـهAکـردAتاکیـدAوی

مختلفیAدرAسـازمانAصورتAگرفتهAاسـت.
AهزارA25AپارسـالA:گفـتAوAبرشـمردAنهادهAتامینAوAپشـتوانهAعنـوانAبـهAراAهـاAنهالسـتانAغیبـی
AکهAاسـتAگرفتهAانجامAکشـورAسـطحAدرAکاریAجنگلAملیAتوسـعهAصنـدوقAمحـلAازAAهکتـار

ایـنAآمـارAدرAتاریـخAسـازمانAجنـگلAها،مراتعAوAآبخیـزداریAبیAنظیرAاسـت.
AباشـندAمیAشـهرهAA6FAعنوانAباAکهAمناطقیAوAجنگلیAاراضـیAدرA:کـردAبیانAمسـئولAمقـامAایـن

بـرایAاجـرایAطرحAجنگلAکاریAدرAاولویتAاسـت.
AبهAکشـورAآبخیزداریAوAمراتع،AهـاAجنگلAسـازمانAشـمالAازAخارجAهایAجنگلAمرکـزAرییـس
AفارسA،هکتـارA500AوAهـزارA9AایـالمAدرAA:گفـتAزدAگریـزیAاولAاسـتانA4AکاریAجنـگلAآمـار
AهکتارA350AوAهـزارA2AنیـزAلرسـتانAوAهکتـارA390AوAهـزارA2AخوزسـتانA،هکتـارA200AهـزارA4

اقدامـاتAجنـگلAکاریAصورتAگرفتهAاسـت.
AاسـتانAبرایA98AسـالAدرAشـدهAانجامAهایAریـزیAبرنامهAاسـاسAبرA:کـردAنشـانAخاطـرAغیبـی
AباAکهAشـدهAگرفتهAنظـرAدرAکاریAجنـگلAهکتـارA110AملـیAتوسـعهAصنـدوقAمحـلAازAزنجـان
AمیAانتظارAAداردAاسـتانAاینAکهAهاییAگونـهAتنوعAهمچنینAوAAکاریAنهـالA،بـذرکاریAبـهAتوجـه

رودAسـطحAAاجـرایAطـرحAجنـگلAکاریAAبهAیـکAهزارهکتـارAافزایشAیابد.

خبـر

AAAســازمانAشــمالAازAخــارجAهــایAجنــگلAمرکــزAرئیــس
AروزهAــک ــزداریAکشــورAدرAســفرAی ــعAوAآبخی ــاA،مرات ــگلAه جن
AانجــامAهــایAبینــیAپیــشAاســاسAبــرA:گفــتAزنجــانAبــهAخــود
Aــطح ــارAدرAس ــزارAهکت ــالA122Aه ــهAامس ــتAک ــرارAاس ــدهAق ش

ــرد. ــگلAکاریAصــورتAبگی کشــورAجن
AوAطبیعــیAمنابــع AکلAاداره AعمومــیAروابــطAگــزارشAبــه
AروزهAیــکAســفرAدرAغیبــیAفریبــرزA،زنجــانAاســتانAآبخیــزداری
AانجــامAهــایAبینــیAپیــشAاســاسAبــرA:گفــتAزنجــانAبــهAخــود
Aــطح ــارAدرAس ــزارAهکت ــالA122Aه ــهAامس ــتAک ــرارAاس ــدهAق ش

ــرد. ــورتAبگی ــگلAکاریAص ــورAجن کش
AجنــگلAســازمانAشــمالAازAخــارجAهــایAجنــگلAمرکــزAرییــس
Aــل ــالAازAمح ــورادامهAداد:AAامس ــزداریAکش ــعAوAآبخی ــاA،مرات ه

AبــهAکشــورAســطحAهکتــارازAهــزارA60AدرAملــیAتوســعهAصنــدوق
جــزAبــومAســازگانAزاگــرسAجنــگلAکاریAانجــامAخواهــدAشــد.
AایــرانAهــایAجنــگلAتــاAکنیــمAمــیAتــالشAکــهAایــنAبیــانAبــاAوی
AافزایشA:افــزودAبرســانیمAاکولوژیکــیAتعــادلAیــکAبــهAراAتورانــی
AبیــوAوAبیولوژیکــیA،مکانیکــیAعملیــاتAبــاAکــهAخــاکAرطوبــت
Aــت ــهAاولوی ــردAازAجمل ــیAگی ــزداریAصــورتAم مکانیکــیAآبخی

هــایAســازمانAجنــگلAهــاAدرAطــیAامســالAاســت.
Aــرح ــرایAط ــهAاج ــنAک ــهAای ــدAب ــاAتاکی ــئولAب ــامAمس ــنAمق ای
AاحیــاءA:گفــتAشــودAمــیAدنبــالAکشــورAدرAجدیــتAبــاAکاداســتر
Aــه ــی،Aبرنام ــشAمرتع ــاءAپوش ــی،Aاحی ــشAجنگل ــعهAپوش وAتوس
AدیگــرAهــایAبرنامــهAازAراAAمراتــعAوAهــاAجنــگلAازAویــژهAحفاظــت
ســازمانAجنــگلAهــا،AمراتــعAوAآبخیــزداریAکشــورAاعــالمAکــرد.

AAAازAخارجAهـایAجنگلAمرکزAرییـس
AآبخیزداریAوAمراتع،AهاAجنگلAسـازمانAشـمال
AکوشـکنAنهالسـتانAزودیAبـهA:AگفـتAکشـور
AهایAقطـبAازAیکیAبـهAزنجـانAطبیعـیAمنابـع
AدرAارسAنهـالAویـژهAبهAوAنهـالAکننـدهAتولیـد

کشـورAAتبدیـلAخواهدAشـد.
AمنابـعAکلAادارهAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه
AصبـحA،زنجـانAاسـتانAآبخیـزداریAوAطبیعـی
AنهالسـتانAدرAحضـورAباAغیبـیAفریبـرزAامـروز
AهـایAنهـالAانـواعAتولیـدAرونـدAازAکوشـکن

تولیـدیAدرAایـنAنهالسـتانAبازدیـدAکـرد.
AاینAبـهAاشـارهAبـاAبازدیـدAایـنAحاشـیهAدرAوی
A24AتولیـدAبـاAزنجـانAکوشـکنAنهالسـتانAکـه
AاسـتانداردAاسـاسAبـرAوAنهـالAمختلـفAگونـه
Aاز Aیکـی AعنـوانAبـه AوAشـدهAتعریـف Aهـای
AمحسـوبAکشـورAدرAAویـژهAهـایAنهالسـتان
AکوشـکنAنهالسـتانAزودیAبهA:گفتAشـودAمی
AکنندهAتولیـدAهـایAقطـبAازAیکـیAبـهAزنجـان
AتبدیلAAکشـورAدرAارسAنهالAویـژهAبـهAوAنهـال

شـد. Aخواهد
AشـمالAازAخـارجAهـایAجنـگلAمرکـزAرییـس
Aآبخیـزداری Aو Aمراتـع، Aهـا Aجنـگل Aسـازمان
AموفقAتوانسـتهAAزنجانAکـهAاینAبیانAبـاAکشـور
AنسـبتAمتفاوتیAروشAباAارسAگونهAتولیدAAبـه

AسـایرAدرAگونـهAایـنAهـایAکننـدهAتولیـدAبـه
AراAماAموفقیـتAاینA:افـزودAشـودAکشـورAنقـاط
AگونهAایـنAتوسـعهAمنظورAبهAتـاAداشـتAآنAبـر
AسـالAدرAکشـورAمناطقAدیگـرAبـهAآنAانتقـالAو
AبهAراAزنجـانAکوشـکنAنهالسـتانAAآیندهAهـای
AوAغـربAمنطقـهAدرAارسAتولیـدAمرکـزAعنـوان

.AکنیمAمعرفیAAتورانیAایران
Aدلیـل Aبـه Aزنجـان Aنهالسـتان Aافـزود Aوی
AوAمناسـبAAمکانA،خـاکA،آبAازAبرخـورداری
AارسAگونهAتولیـدAامـکانA،AمجـربAفنـیAکادر

راAفراهـمAکـردهAاسـت.
AوAدرختیAهـایAگونهAتولیدAمسـئولAمقامAایـن

AبرخیAهمچنیـنAوAاسـتانAبومـیAایAدرختچـه
AدرAکـهAسـبزAفضـایAیAویـژهAهـایAگونـهAاز
AنهالستانAاینAدرAکاریAجنگلAتوسـعهAراستای
تولیـدAAمـیAشـوندAراAمطلوبAارزیابـیAکرد.

Aمراتع،AهـاAجنگلAسـازمانAA،غیبـیAگفتـهAبـه
Aاز Aبـذر Aتهیـه Aبـرای Aکشـور Aآبخیـزداری Aو
AویـژهAصفـاتAدارایAکـهAدرختانـیAوAنهـال
AبرنامـهAنیـزAهسـتندAبرتـرAژنتیکـیAوAمـادری
AکهAداردAخـودAکارAدسـتورAدرAمتنوعـیAهـای
AکردنAدارAشناسـنامهAهـاAبرنامهAایـنAازAیکـی

بـذورAتولیدیAاسـت.
AزیســتAدیــرAدرختــانAبــذرAازAاســتفاده
Aــه ــواعAگون ــه،AوAان ــروAابرکوه،بن ــدAس همانن
Aــد ــزAدارن ــیAنی ــهAعمــرAطوالن ــارAک هــایAچن
AاســتAهــاAجنــگلAســازمانAیAبرنامــهAدیگــر
Aــارج ــایAخ ــگلAه ــزAجن ــسAمرک ــهAریی ک
AوAمراتــع،AهــاAجنــگلAســازمانAشــمالAاز
AوAــرد ــارهAک ــهAآنAاش ــورAب ــزداریAکش آبخی
AزنجــانAاســتانAازAطــرحAایــنAاجــرایA:گفــت

ــود. ــیAش ــازAم آغ
Aــادرات ــیAص ــدAوAحت ــهAداد:Aتولی ویAادام
Aنظــر Aاز Aایرانــی Aدار Aشناســنامه Aبــذور
AکشــورAوAــی ــعAمحل ــرایAجوام اقتصــادیAب

ــود. ــدAب ــرAخواه ــزAموث نی

رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

چند قدم مانده تا نهالستان زنجان یکی از قطب های تولید نهال در کشـور شود

رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور:

اجرای طرح جنگل کاری در 122 هزار هکتار از سطح کشور

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 12529 و شناسه ملی 14008441570 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره بــرای مدت نامحدود به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند:ـ  آقای مجید ندرلو شماره ملی 4284474979ـ  آقای کریم 

امیدی فر به شماره ملی 4280830228 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )557017(

آگهی تغییرات شرکت ســتاره شب ایجرود شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 10980071777 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04وباستنادنامه شماره 
645/47/97 مورخ97/06/14 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ایجرود تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -1 آقای عبدالرضا ابریشم داربه شماره ملی 1754125816 به سمت 
رئیس و آقای محمود خالقی به شماره ملی 4282285680 به سمت نایب رئیس 
و آقای مهدی فیض اله به شماره ملی 0057321221 به سمت منشی انتخاب 
شدند. -2 آقای عبدالرضا ابریشــم دار به شماره ملی 1754125816 به سمت 
مدیرعامل تعاونی انتخاب شد. -3 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از 
قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل، آقای عبدالرضا 
ابریشــم دار و منشی هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به همراه مهر شرکت 
تعاونی معتبر بوده و در غیاب منشی هیات مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره، 
آقای محمود خالقی معتبر میباشد و کلیه نامه های اداری و اوراق عادی با امضای 
منشی هیئت مدیره، آقای مهدی فیض اله به همراه مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایجرود )557020(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی کار آوران خرم 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 173 و 

شناسه ملی 10460012845 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مـورخ 1398/02/10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای مجیـد دولتـی بـه شـماره ملـی 
4371946658 کـه دارای 1980000 ریـال سـهم الشـرکه مـی باشـد 
بموجب سـند صلح به شـماره 20635 مورخ 98/03/02 صادره از دفتر 
اسـناد رسـمی شـماره حوزه ثبتی تمامی سهم الشـرکه خود را به آقای 
اکبـر دولتـی بـه کـد ملـی 4372011911 منتقـل و از شـرکت خارج 
شـد. نام شـرکاءو میزان سـهم الشـرکه بعد از نقل وانتقال 1ـ آقای اکبر 
دولتی دارای 1980000 ریال سـهم الشـرکه 2ـ آقای وهاب میرزابیگی 

ارهانی دارای 20000 ریال سـهم الشـرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری خرمدره )557015(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر 
افروز چرخه شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 

10333 و شناسه ملی 10460138183 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/24 و 
نامه شــماره 98/41/14851 مورخ 1398/05/03 مدیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ضرغامی پور به شماره 
ملی4284989022 ، نیکتا فردوســی به شــماره ملی 4284998900 و 
حبیب ضرغامی پور به شماره 0035525487 بعنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و فاطمه ضرغامی پور به شماره ملی 4284752480 و تکتوم فردوسی 
به شــماره ملی 4284303708 بعنوان اعضــای علی البدل هیات مدیره 
برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند. 2 - خانم رقیه مهاجری به شماره 
ملی 4280674892 به عنوان بازرس اصلی و فروغ علمی به شــمار ملی 
4280423121 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )557018(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 12529 و شناســه ملی 14008441570

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای 
کریم امیدی فر به شماره ملی 4280830228 به سمت رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای مجید 
ندرلو شــماره ملی 4284474979 به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. -کلیه اسناد و 

مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557014(

 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل
 راه و ترابری استان زنجان شرکت تعاونی به شماره

ثبت 679 و شناسه ملی 10460029680 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/18 وباستنادنامه 
شــماره 97/41/41347 مــورخ97/12/21 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ســه 
ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: -1محمدحســن عباســی به شماره 
ملی-4280772630 فرامرز محرمی به شماره ملی -4283182257 علی 
عباسی به شماره ملی 4280561508 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره 
وآقایان علی پیری به شماره ملی4284967452 -مجتبی حنیفی به شماره 
ملی 4280925313 -1مرتضی داداشی به شماره ملی 4280925313 به 
عنوان بازرس اصلی وحمید اشرفی به شماره ملی 4283646792 به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557016(

 آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت
 آذر افروز چرخه شمالغرب شرکت تعاونی به

شماره ثبت 10333 و شناسه ملی 10460138183 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/24 و نامه شــماره 
98/41/14851 مــورخ 1398/05/03 مدیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - آقای وحید ضرغامی پور به کد ملی 
4284989022 بســمت رئیــس هیئت مدیره خانم نیکتا فردوســی به کد 
ملی 4284998900 بســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 
آقای حبیب ضرغامی پور به کد ملی 0035525487 بســمت منشی هیات 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم نیکتا فردوسی 
و )مدیرعامل( و آقای وحید ضرغامی پور )رئیس هیات مدیره( و مهر شرکت 
معتبر اســت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای خانم نیکتا فردوســی 

)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )557012(

آگهی تغییرات شرکت روستایی ماهنشان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 30 و شناسه ملی 

 10980182327
به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1397/12/25 ونامه شـماره 
205/14/11/184/98مورخـه 98/1/27اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان 
زنجـان تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : *آقایـان علـی محمد محمـدی به 
کدملـی 5609836468 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره محمـد باقـر 
عجملـو بـه کدملـی 5609485665 به سـمت نایب رئیـس هادی فیضی 
بـه کدملـی 5609913004 بـه سـمت منشـی حمـزه علـی رحمانی به 
کدملـی 5609399068 بـه سـمت عضـو ابراهیـم سـاریجلو بـه کدملی 
 : ملـی  شـماره  بـه  اجلـی  محبـت  عضـو  بـه سـمت   5609649455
5609762790 به سـمت مدیرعامل شـرکت تا تاریـخ 98/12/24انتخاب 
شـدند. * کلیـه چکهـا ، قراردادهـا ، اسـناد و اوراقی که ایجـاد تعهد برای 
شـرکت تعاونـی نمایـد ویـا تمـام ویـا قسـمتی از حق شـرکت تعاونـی را 
منتفـی سـازد، به اسـتثنای مواردی که هیـأت مدیره به منظـور اداره امور 
جـاری شـرکت تعاونی ترتیـب خاصی داده باشـد، پـس از تصویب هیأت 
مدیـره بـا امضـای رئیس هیأت مدیـره و مدیرعامل و مهر شـرکت تعاونی 
معتبـر خواهـد بود، در غیـاب رئیس هیأت مدیره نایـب رئیس حق امضاء 
دارد ولـی اوراق عـادی شـرکت تعاونی بـا امضای مدیرعامل صـادر خواهد 
شـد مگر مراسـات هیـأت مدیره کـه با امضـای رئیس هیأت مدیـره )در 

غیـاب رئیـس، نایـب رئیس هیـأت مدیره( صـورت خواهـد گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ماهنشان )557011(

گان امر وز   تبلیغات    رد  زنـ
شماست هب سود 

شماره تماس: 
33456659
شماره تلگرام:

09330345565

AAAآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAادارهAرئیس
AآبخیزداریAپروژهAدوAافتتاحAازAسلطانیهAشهرستان
AکبودAوAواالیشAهــایAحوزهAدرAمالتAوAســنگ

گنبدAدرهفتهAدولتAخبرAداد.
AطبیعیAمنابعAکلAادارهAعمومیAروابطAگزارشAبه
AافشاریAاژدرAمالکA،زنجانAاســتانAآبخیزداریAو
AآبخیزداریAطرحAدولتAهفتهAدرAامســالA:گفت
AوAواالیشAآبخیزAهایAحوزهAدرAمالتAوAســنگ

کبودAگنبدAبهAبهرهAبرداریAخواهدAرسید.
AازAهاAطرحAاینAعملیاتAاجرایAآغازA:افــزودAوی
AپیشAاساسAبرAکهAخوردAکلیدA97AســالAماهAآبان
AبهAامسالAماهAمردادAپایانAتاAشدهAانجامAهایAبینی

AطبیعیAمنابعAادارهAرییسAگفتهAبهA.رسدAمیAاتمام
A600AتزریقAباAســلطانیهAشهرستانAآبخیزداریAو
A،ملیAتوسعهAصندوقAمحلAازAاعتبارAتومانAمیلیون
AمالتAوAســنگAآبخیزداریAهایAپروژهAاجــرای
AســرعتAگنبدAکبودAوAواالیشAآبخیزAهایAحوزه
AبهAدولتAهفتــهAدرAتاAگرفتهAخــودAبهAبیشــتری

صورتAرسمیAبهAبهرهAبرداریAبرسد.
AسیالبAطرحAدوAاینAافتتاحAباA:AکردAبیانAافشاری
AبارندگیAافزایشAAبهAتوجهAباAوAشودAمیAکنترلAها
AاراضیAدرAسیالبAوقوعAازAناشــیAخساراتAها
AکاهشAهــاAطرحAاحداثAمحــلAدســتAپائین

A.کندAمیAپیداAچشمگیری

 پروژه های آبخیزداری واالیش و کبود گنبد
مســوولAحــوزهAنمایندگیAولیAAAدرهفته دولت به بهره برداری می رسد

AآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAکلAادارهAدرAفقیه
AسالAدرAانفالAسفیرA15AاعزامAازAزنجانAاستان
AهایAماهAدرAاســتانAروســتایA40AبهAجاری

تبلیغیA(AمحرمAوAصفرA)AخبرAداد.
AطبیعیAمنابعAکلAادارهAعمومیAروابطAگزارشAبه
AوAاالسالمAحجتAزنجان؛AاستانAوآبخیزداری
AکهAاینAبیانAباAنیاAرحیمیAاصغرAعلیAالمسلمین
AامســالA)AصفرAوAمحرمA(AتبلیغیAهایAماهAدر
AآغازAراAخودAکارAروستاA40AدرAانفالAسفیرA15
AروحانیA20AحاضرAحالAدرA:گفتAکردAخواهند

مبلغAآموزشAدیدهAدرAاستانAوجودAدارد.
AدرAفقیهAولیAنمایندگیAحوزهAمسئولAگفتهAبه

AطرحAاستانAآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAکلAاداره
AوAخوردAکلیدAاستانAدرA93AسالAازAانفالAسفیران
AنیزAدیگرAهایAاستانAبهAاخیرAسالAچندAطیAدر
AاداراتAاکنونA:داشتAاظهارAویA.یافتAتسری
AهایAاستانAتمامیAآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAکل
Aباشند.درAمیAطرحAاینAاجرایAبهAموظفAکشور
AورودAبرایAدینیAعلمایAظرفیتAازAطرحAاین
AاستفادهAطبیعیAمنابعAفرهنگیAموضوعاتAبه
AحضورAنیاAرحیمیAاالسالمAحجتA.کنندAمی
AمنابعAمناقشاتAوAمشکالتAرفعAدرAروحانیون
A:گفتAوAدانستAموثرAراAروستائیانAبینAطبیعی
AظرفیتAازAجاریAســالAدرAتاAکنیمAمیAتالش
روحانیونAمستقرAدرAروستاهاAنیزAاستفادهAکنیم.

40 روستای استان زنجان در ماه های تبلیغی 
میزبان 15 سفیر انفال خواهد بود
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آگهی

سه شنبه 15 اَُمرداد ماه  1398 / نمره 365 / سال دوم

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۱۶۸ مورخه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای فرهاد 
اوصانلو فرزند داریوش به شماره شناسنامه ۱۳۹۰ صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۰۵/۹۵متر مربع پالک ۸۶۸۸ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت زنجان 

خریداری از مالک رسمی آقای مهدی رحمانی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۱۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۳۰
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 به موجب پرونده اجرایی کالسه۹۶۰۰۳۷۱ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
پالک ثبتی ۴۳/۷۶۵۱اصلی بخش هفت زنجان)به نشــانی زنجان ، شهرک 
آزادگان،خیابان دی، قطعه۵۸۰۶ طبقه دوم واحد ۶ ( به مالکیت آقای صفر 
مرتضوی صومعه ، به مساحت ۵۶/۰۵ متر مربع ذیل ۳۱۰۶۱ صفحه ۳۷۷ 
دفتر ۱۴۳ ثبت گردیده است و سپس برابر سند رهنی ۳۷۳۴۳- ۹۵/۰۹۲۸ 
دفتر ۶۰ زنجان در قبال مبلغ ۷۶۲،۵۸۰،۰۴۳ ریال در رهن بانک مســکن 
زنجان قرار گرفته اســت. حدود و مشخصات پالک مذکور: شماال: به طول 
۶/۳۰متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان ۷۶۵۲ فرعی طبقه دوم شرقا: اول 
به طول ۱/۱۵متر درب و دیواریســت اشــتراکی با راه پله اشتراکی دوم به 
طول ۴ متر دیواریســت اشتراکی با آپارتمان ۷۶۵۰ فرعی طبقه دوم سوم 
جنوبی به طول ۱/۸۰ متر دیواریســت اشتراکی چهارم به طول ۵/۲۵متر 
دیواریست اشتراکی هر دو قسمت اخیر با آپارتمان ۷۶۵۰ فرعی طبقه دوم 
جنوبا: به طول ۴/۵ متر پنجره و دیواریســت به فضای کوچه غربا: به طول 
۱۰/۴۰متر پنجره و دیواریســت به فضای کوچه به انضمام انباری قطعه دو 
به مســاحت ۲/۴۰متر با قدرالســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن وطبق نظر کارشــناس 
رســمی ارزش ملک به مبلغ کل۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) ششــصد و بیست 
میلیون ریال( ارزیابی شــده)قیمت بر اساس ارزیابی ۲۰ آذر ۹۶ می باشد( 
که مورد ارزیابی به مساحت ۵۶/۰۵ متر مربع واقع در طبقه دوم به انضمام 
انباری قطعه دو به مســاحت ۲/۴۰ متر مربع واقع در پشت بام طبقه سوم 
و فاقد پارکینگ نوع اسکلت سازه فوالدی با سقف تیر چه بلوک واحد یک 
خوابه با مشخصات کف گچ و خاک و دیوارها نقاشی شده، آشپزخانه با کف 
ســرامیک و دیوار ها کاشیکاری شــده با کابینت فلزی ، حمام و سرویس 

با کف ســرامیک و دیوار ها کاشیکاری شــده و پنجره ها از جنس پروفیل 
فلزی می باشد. نمای ساختمان مرمر پوشش پشت بام ایزوگام ف سیستم 
گرمایش بخاری گازی و فاقد سیستم سرمایش می باشد. و دارای امتیاز آب 

و برق و گاز و تلفن می باشد. 
پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز سه شنبه مورخه ۵ شهریور ۱۳۹۸ در اداره 
اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان ، خیابان صفا ، کوچه گنج خانلو  
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایــده از مبلغ ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال 
)ششصد و بیست میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته خواهد شــد) جهت شرکت در مزایده خریداران بایستی مبلغ پایه 
مزایده را طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد 
رســمی زنجان تهیه و به همراه درخواست شرکت در مزایده ارائه نمایند( 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، گاز برق اعم از انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزا باشد بایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیــز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
میگردد. و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. 
در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مورد وثیقه برابر 
اعالم بستانکار طی وارده شــماره ۸۵۰۰۲۴۵۱-۹ خرداد ۹۸ فاقد پوشش 

بیمه ای است. تاریخ انتشار روز سه شنبه مورخه ۱۵ امرداد ۱۳۹۸
مینا تقی لو-رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۷۲ مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
رقیه خان بابایی فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه ۱۴۵۳ صادره از در ششدانگ یک باب 
عمارت به مساحت ۹۲/۲۱ متر مربع پالک ۸۶۸۱ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت 

زنجان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان یار محمدی محرز گردیده است. بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نماید بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۱۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۳۰

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود 
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ۶۶ و شناســه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۱۷۷۷ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۳۹۶/۷/۳ 
وباســتنادنامه شــماره ۹۷/۴۷/۶۴۵ مورخه ۹۷/۶/۱۴ اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی ایجرود تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا ابریشم دار به کد 
ملی : ۱۷۵۴۱۲۵۸۱۶ و آقای مهدی فیض اله به کد ملی : ۰۰۵۷۳۲۱۲۲۱ 
و آقای محمود خالقی به کد ملی : ۴۲۸۲۲۸۵۶۸۰ به عنوان اعضای اصلی و 
آقای محسن کرم زاده به کدملی : ۱۹۱۱۷۳۱۵۳۱ و نادره حبشی رضائیه به 
کدملی: ۲۷۵۴۲۰۵۲۲۵ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره ۲- آقای 
علی صفار زاده به کد ملــی : ۱۸۸۱۵۹۱۵۱۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای 
عبدالعلی عبدی به کد ملی : ۴۲۸۵۲۷۰۱۹۶ به عنوان بازرس علی البدل 

برای سال مالی ۹۷ انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ایجرود 
)556967(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر افروز چرخه 
شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱0۳۳۳ و شناسه ملی 

 ۱0460۱۳8۱8۳
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴و نامه 
شماره ۱۴۸۴۸/۴۱/۹۸ مورخه ۹۸/۵/۳ مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - اساسنامه جدید شرکت منطبق 
بر ۵۲ ماده و ۲۹ تبصره به تصویب رســید. ۲ - محل شــرکت از نشانی  
قبلی به نشانی اســتان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر 
زنجان، محله اعتمادیه ، خیابان معلم ، خیابان شــهیدابوالفضل مجینه ، 
پالک -۱۰۴ ، ۱/۲ ، طبقه اول به کد پستی ۴۵۱۵۶۳۴۴۳۱ تغییر یافت 
و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. ۳ - در خصوص تعیین نحوه 
دعوت به مجمع عمومی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به اتفاق آراء، 
اعضاء موافقت نمودند که آگهی های دعوت به مجامع از طریق دعوتنامه 

انجام پذیرد. و ماده مربوطه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زنجان )556972(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی اطلس ابهر 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2۱02 

و شناسه ملی ۱400۳۱۱۳664 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 

۹۸/۱۲/۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ـ خانم صفورا بهرامی به شــماره ملی ۴۴۱۱۱۱۱۷۹۹ به سمت رئیس 
هیئت مدیره ۲ـ آقای منوچهر بهرامی به شــماره ملی ۴۴۱۱۰۴۳۷۵۰ 
به ســمت نایب هیئت مدیره ۳ـ آقای منوچهر بهرامی به شــماره ملی 
۴۴۱۱۰۴۳۷۵۰ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب 
شــدند. * کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء آقای منوچهر 
بهرامی مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای منوچهر بهرامی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ابهر )556976(

آگهی تغییرات شرکت نیک محصول کهربا 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 9۳04 و شناسه ملی 

 ۱0460۱27۱۱6
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ ۹۷/۴/۱۵ 
وباستنادنامه شماره ۴۰۴۳۸/۴۱/۹۷ مورخ۱۲/۱۲/۹۷ اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - نوع فعالیت از تولیدی به 
تولیدی توزیعی تغییر یافت و در نتیجه ماده ۱ اساسنامه به شرح مذکور 
اصالح گردید. - عبارت » خدمات فنی مهندســی درزمینه سیستم های 
مدیریت و بهبود کیفیت « به موضوع الحاق وماده مربوطه دراساســنامه 
اصالح گردید. - محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، شــهر زنجان، شوغی ، کوچه شــهیدمنصورولیخانفر ، خیابان 
۱۲متری اول ، پالک ۵۸ ، طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۴۷۷۸۶۹۳ تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556980(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی کار آوران خرم شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۱7۳ و شناسه ملی ۱04600۱2845 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۲/۱۰ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مجید دولتی به شماره ملی ۴۳۷۱۹۴۶۶۵۸ که دارای ۱۹۸۰۰۰۰ 
ریال ســهم الشرکه می باشد بموجب سند صلح به شماره ۲۰۶۳۵ مورخ ۹۸/۳/۲ 
صادره از دفتر اسناد رسمی شماره حوزه ثبتی تمامی سهم الشرکه خود را به آقای 

اکبر دولتی به کد ملی ۴۳۷۲۰۱۱۹۱۱ منتقل و از شرکت خارج شد. 
نام شــرکاءو میزان سهم الشــرکه بعد از نقل وانتقال ۱ـ آقای اکبر دولتی دارای 
۱۹۸۰۰۰۰ ریال ســهم الشرکه ۲ـ آقای وهاب میرزابیگی ارهانی دارای ۲۰۰۰۰ 

ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خرمدره )556986(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان زنجان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 679 و شناسه ملی ۱0460029680 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ وباستنادنامه شماره 
۴۱۳۴۷/۴۱/۹۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
۱-محمدحسن عباسی به شماره ملی۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰- فرامرز محرمی به شماره ملی 
۴۲۸۳۱۸۲۲۵۷- علی عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۶۱۵۰۸ به سمت اعضای اصلی 
هیات مدیره وآقایان علی پیری به شــماره ملی۴۲۸۴۹۶۷۴۵۲ -مجتبی حنیفی به 
شــماره ملی ۴۲۸۰۹۲۵۳۱۳ ۱-مرتضی داداشی به شماره ملی ۴۲۸۰۹۲۵۳۱۳ به 
عنوان بازرس اصلی وحمید اشــرفی به شماره ملی ۴۲۸۳۶۴۶۷۹۲ به عنوان بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556987(

آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان زنگان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 9۱۳۳ و شناسه ملی ۱0460۱25۱90 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۸/۳/۱۸ وباستنادنامه 
شماره ۹۸۱۰۹۷۹ مورخ ۹۸/۴/۳۰ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ســه 
ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقــای اصغر عباداللهی به کد ملی : 
۱۶۶۰۰۲۰۶۴۶ وآقای محمد عبدیان به کد ملی : ۰۰۷۳۳۶۴۰۴۵ وخانم 
هانیه مقبل نیا به کد ملی : ۰۴۹۳۶۰۹۱۱۳ به عنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و خانم زهرا عبداله زاده شــیخلو بــه کدملی : ۴۲۸۵۰۰۴۱۷۸ به 
عنوان اعضای علی البدل مدیره -۲ خانم آیدا کوچک بیگی به کد ملی : 
۰۰۸۳۲۸۱۱۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مســعود اسدی به کدملی : 
۰۰۵۵۸۱۲۸۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب 

شده اند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )55698۱(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر افروز چرخه 
شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱0۳۳۳ و شناسه 

ملی ۱0460۱۳8۱8۳ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۹۸/۴/۲۴ و نامه شــماره 
۱۴۸۵۱/۴۱/۹۸ مــورخ ۹۸/۵/۳ مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - آقای وحید ضرغامــی پور به کد ملی 
۴۲۸۴۹۸۹۰۲۲ بســمت رئیس هیئت مدیره خانم نیکتا فردوسی به کد 
ملی ۴۲۸۴۹۹۸۹۰۰ بســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل 
شــرکت آقای حبیب ضرغامی پور به کد ملی ۰۰۳۵۵۲۵۴۸۷ بســمت 
منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها 
و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
خانم نیکتا فردوســی و )مدیرعامل( و آقــای وحید ضرغامی پور )رئیس 
هیات مدیره( و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با 
امضای خانم نیکتا فردوسی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )55698۳(

آگهی تغییرات شرکت روستایی ماهنشان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت ۳0 و شناسه ملی ۱0980۱82۳27 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ ونامه شــماره 
۹۸/۱۸۴/۱۱/۱۴/۲۰۵مورخه ۹۸/۱/۲۷ اداره تعاون روستایی شهرستان 

زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
*آقایــان علی محمد محمــدی به کدملی ۵۶۰۹۸۳۶۴۶۸ به ســمت 
رئیس هیئت مدیره محمد باقر عجملو بــه کدملی ۵۶۰۹۴۸۵۶۶۵ به 
ســمت نایب رئیس هادی فیضی به کدملی ۵۶۰۹۹۱۳۰۰۴ به سمت 
منشــی حمزه علی رحمانی به کدملی ۵۶۰۹۳۹۹۰۶۸ به سمت عضو 
ابراهیم ساریجلو به کدملی ۵۶۰۹۶۴۹۴۵۵ به سمت عضو محبت اجلی 
به شــماره ملی : ۵۶۰۹۷۶۲۷۹۰ به ســمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ 

۲۴/۱۲/۹۸انتخاب شدند. 
* کلیه چکها ، قراردادها ، اســناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت 
تعاونی نماید ویا تمام ویا قسمتی از حق شرکت تعاونی را منتفی سازد، 
به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت 
تعاونی ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضای 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود، 
در غیــاب رئیس هیأت مدیره نایب رئیس حق امضــاء دارد ولی اوراق 
عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت 
هیأت مدیره که با امضای رئیــس هیأت مدیره )در غیاب رئیس، نایب 

رئیس هیأت مدیره( صورت خواهد گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ماهنشان )556982(

آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0004 و شناسه ملی 

 ۱0460۱۳4648
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : 
۱ـ آقــای امیر مرادی به شــماره ملی ۴۲۸۴۹۴۵۴۱۶به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره ۲ـ خانم بیتا بدلخانی به شــماره ملی ۴۲۸۴۲۸۸۲۱۰ به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ آقای مهدی علی پور به شماره ملی 
۰۰۴۹۲۷۹۹۲۰ به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ۴-خانم رویا 
مرادی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۲۱۸۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556977(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل پیشرو شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱2502 

و شناسه ملی ۱4008۳80۱00 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۸/۵/۲ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای مهدی نظری با کدملی ۴۲۸۱۴۰۶۸۱۶ 
به ســمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره ۲- آقای 
ســیروس خانی با کدملی ۶۱۴۹۶۳۰۵۸۷ به سمت عضو هیأت مدیره- 
عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره ) خارج از شرکت ( ۳- آقای مسعود 
رابطی با کدملی ۴۲۷۰۲۶۷۱۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی 
و مدیر عامل ) خارج از شــرکت ( برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
*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 امضاء 
آقای مهدی نظری با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556975(

آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱0004 

و شناسه ملی ۱0460۱۳4648 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
مهدی علی پور به شماره ملی ۰۰۴۹۲۷۹۹۲۰ آقای امیر مرادی به شماره 
ملی ۴۲۸۴۹۴۵۴۱۶ خانم بیتا بدلخانی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۸۸۲۱۰ خانم 

رویا مرادی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۲۱۸۱۷ 
۲. آقای حامد عباسزاده به شماره ملی ۰۰۹۸۶۱۸۴۳ به سمت بازرس اصلی 
آقای مجتبی نیاز بابانظر به شماره ملی ۴۲۸۴۸۸۲۳۹۲ به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان

)556968( 

 آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور زنجان شرکت تعاونی به 
شماره ثبت ۱966 و شناسه ملی ۱046005۳240

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۴/۲۶ وباستنادنامه 
شــماره ۱۵۲۴۹/۴۱/۹۸ مــورخ۹۸/۵/۷ اداره تعاون کارورفــاه اجتماعی زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ ۸.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
منقسم به ۱۶۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم 

به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی افزایش یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556969(

آگهی تغییرات شرکت پرشین فوالد ابهر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱876 
و شناسه ملی ۱0980۱48۳77 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۸/۱/۲۰ ونامه شماره ۳۳۱/۵۰۱۰۳مورخه 
۹۸/۴/۲۳ اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت 
به:استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، آبادی شهرک صنعتی افق، محله 
شهرک صنعتی افق ، خیابان اصلی ، پالک ۱۱۴ ، طبقه همکف کدپستی ۴۵۶۱۱۲۱۱۵۱انتقال 
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. *اساسنامه جدید مشتمل بر۵۲ ماده و ۲۹ تبصره 

به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )556970(

آگهی تغییرات شرکت خیریه مصلی خاتم االنبیاء زنجان موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت ۳4 و شناسه ملی ۱046000۳99۱ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۳/۲۸ ونامه شماره ۳۱/۱۳۰۲/۲۲۱۴مورخه 
۹۸/۴/۲۲ رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف.ا.ا.زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *صورتهای 
مالی و ترازنامه های منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹و ۹۷/۱۲/۲۹به تصویب رســید. * آقای احمد شرمسار 
به شماره ملی ۲۷۲۲۳۳۱۴۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید تفویضی به شماره ملی 

۴۲۸۴۶۵۴۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )55697۱(

آگهی تغییرات شرکت دیبا صعود فراز پیما شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۱0842 و شناسه ملی ۱4004868068

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۱۲/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شعبه شــرکت به آدرس کرج کوی ترانس برق پل آزادگان )مالرد( پالک ۲۵۸۸ 
به کد پســتی ۳۱۷۳۷۱۶۱۳۴ به مدیریت آقای حســن محمدزاده مرادی به کد ملی 

۱۷۲۸۷۷۶۰۸۲ تاسیس گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )556984(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ـ آقای مجید ندرلو شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ با پرداخت ۱۰۰۰ ریال به صندوق شرکت 
در زمره شرکاء درآمد - سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۱۰۰۰ ریال 

افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )55697۳(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستائی استان زنجان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت ۳۱55 و شناسه ملی ۱0460064892 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۳/۲۱ وباستنادنامه 
شــماره ۱۴۷۶/۱۸۴/۱۱۱/۱۴/۲۰۵ مــورخ ۹۸/۴/۱۰ تعــاون روســتائی زنجان 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556974(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

ـ آقای کریم امیدی  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱
ـ آقای مجید ندرلو شماره ملی  فر به شماره ملی ۴۲۸۰۸۳۰۲۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳
۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. -کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با 

امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556985(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای 
مجید ندرلو شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ـ  آقای کریم امیدی فر به شماره ملی ۴۲۸۰۸۳۰۲۲۸ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )556988(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )سند رهنی(در پرونده اجرایی کالسه 9600۳7۱

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی 

 ۱400844۱570
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
۱- آقای اصغر محمدی به شماره ملی ۴۲۸۴۷۵۸۳۴۹ با دریافت ۱۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه 
ســرمایه ازمبلغ ۱۰۰۰۰۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه اساســنامه به نحو مذکور اصالح می گردد. -اسامی 
آخرین شــرکا ومیزان سهم الشرکه آنان بشرح ذیل میباشد:ـ  آقای اکبر 
میری دارای ۹۹۹۹۸۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه ۲ـ آقای کریم امیدی فر 
دارای ۱۰۰۰ ریال ســهم الشرکه ۳ـ آقای مجید ندرلو دارای ۱۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556978(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 679 

و شناسه ملی ۱0460029680 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخه ۹۷/۱۱/۲۸ وباســتنادنامه شماره 
۴۱۳۴۷/۴۱/۹۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰ به سمت 
رئیس و آقای فرامرز محرمی به شماره ملی ۴۲۸۳۱۸۲۲۵۷ به سمت نائب رئیس و 
آقای علی عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۶۱۵۰۸ به سمت منشی هیات مدیره برای 
مدت ۳ ســال تا تاریخ انتخاب شدند. ۲. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی 
۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰ برای مدت ۳ سال بعنوان مدیرعامل انتخاب شد ۳. کلیه قراردادها 
و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
آقای محمدحسن عباسی مدیرعامل و آقای فرامرز محرمی)نایب رئیس هیات مدیره( 
و در غیاب وی با امضای آقای علی عباسی )منشی هیات مدیره( و مهر تعاونی دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدحسن عباسی )مدیرعامل( 

و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )556979(
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