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88498441سرويس  شهرستان

رضا نقيلو

 203 هكتار از مراتع كردستان
 غني سازي شد 

در راس�تاي اجراي عمليات بيولوژيك      كردستان
پروژه هاي آبخيزداري از محل اعتبارات 
مصوب صندوق توسعه ملي و بوم سازگان زاگرس ۲۰۳ هكتار از مراتع 
استان كردستان به وسيله گياهان دارويي احيا، توسعه و غني سازي شد. 
 سعدي نقش��بندي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كردستان 
با اشاره به غني س��ازي 203هكتار از مراتع اين استان گفت: امسال 
بيش از 7 ه��زار و ۶00 هكتار، ب��راي انجام عملي��ات بيولوژيك در 
سطح جنگل ها و مراتع استان، شامل عمليات بذرپاشي و بذركاري، 
تبديل ديم زارهاي كم بازده، حفاظت و قرق انجام  گرفته است.  وي 
افزود: براي اجراي اين عمليات از گونه هاي دارويي و شاخص استان 
نظير آوندوال )نينور( ختمي و كاس��ني با نظارت اداره كل با اولويت 
مناطقي ك��ه داراي طرح مرت��ع داري و داراي مطالعات آبخيزداري 
انجام مي شود.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كردستان، ادامه 
داد: عمليات بيولوژيكي آبخيزداري مرات��ع در زير حوزه هاي آبخيز 
مصوب آلمانه سروآباد، چمقلو قروه، اسالمدشت مريوان، دولبندي 
سنندج، چراغ ويس سقز، نمشير بانه، خورخوره ديواندره، كريم آباد 
دهگالن، كومايين كامياران و قره طور بيجار اجرا شده و با توجه به 

ش��رايط جوي پايان عمليات اجرايي پروِه ها اعالم  ش��ده اس��ت. 

اشتغالزايی كار آفرين مينابي برای 100 نفر 
يك كار آفري�ن مينابي با احداث يك      هرمزگان
واح�د س�ردخانه اي ۲۵۰۰ تن�ي و 
بسته بندي محصوالت كشاورزي در اين شهرستان براي 1۰۰ نفر به 
ص�ورت مس�تقيم و غيرمس�تقيم ش�غل ايج�اد ش�ده اس�ت. 
حسين اميري كارآفرين مينابي گفت: اين سردخانه 2500 تن گنجايش دارد 
و در زميني به مساحت 4 هزار متر مربع و در دو فاز طراحي شده است.  وي 
افزود: در فاز اول بسته بندي محصوالت كشاورزي با تمركز بر روي خرما داريم 
و در فاز دوم بس��ته بندي و فرآوري محصوالت آبزي با تمركز بر روي ميگو 
خواهيم داشت.  اين كارآفرين نمونه ادامه داد: اين مجموعه توانسته براي مردم 
بومي اين منطقه شغل ايجاد كند و 50 نفر به طور مستقيم و 50 نفر نيز به 
صورت غير مستقيم در اين واحد مشغول به كار هستند و پيش بيني مي شود 
با بهره برداري از فاز دوم اين مجموعه ظرفيت اشتغالزايي به 200 نفر برسد.  
وي با اشاره به س��رمايه گذاري 12 ميليارد توماني براي تكميل فاز نخست 
اين مجموعه سردخانه اي، گفت: فاز دوم اين مجموعه با سرمايه گذاري 18 

ميليارد توماني تا پايان سال 99 به بهره برداري خواهد رسيد. 

 خسارت 1۵ ميليارد توماني سيل 
به راه هاي جنوب كرمان

تاكنون 1۵ ميلي�ارد تومان به راه هاي      كرمان
جنوب اس�تان كرم�ان بر اث�ر جاري 
شدن سيل و بارش هاي چند روز گذشته خسارت وارد شده كه در 

حال برآورد دقيق ميزان اين خسارات هستيم. 
احس��ان ش��اهرخي معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي جنوب استان كرمان با اشاره به خسارت 15 ميليارد توماني به 
راه هاي جنوب استان كرمان بر اثر جاري شدن سيل و بارش هاي چند 
روز گذشته در خصوص آخرين وضعيت راه هاي جنوب استان كرمان 
گفت: هم اكنون بارندگي در جنوب اس��تان كرمان قطع ش��ده است و 
اكنون در حال بازگشايي مسيرهاي مسدود شده و بازسازي راه هايي كه 

براثر سيالب و بارندگي ها خرابي داشته اند، هستيم. 

صدور پروانه فعاليت در شهرك هاي 
كشاورزي فارس رايگان شد

شهرك هاي كش�اورزي را بايد جزو بهترين تصمياتي دانست كه طي 
سال هاي اخير و در جهت حمايت از صنعت كشاورزي گرفته شده است. 
شهرك هايي كه مجموعه اي از مجتمع هاي كشاورزي يا دامي يا شيالتي 
يا تركيبي از آنها و واحدهاي خدماتي، پشتيباني در راستاي تأمين و 
تكميل در زنجيره توليد كشاورزي هستند و مي توانند تحولي عظيم در 
اين عرصه ايجاد كنند.  حاال و در استان فارس تصميم بزرگي در اين باره 
گرفته شده و به سرمايه گذارن اعالم شده تعرفه مربوط به صدور پروانه 
براي واحدهاي مستقر در شهرك ها اعم از موافقت اصولي، تأسيس و 
توسعه تا ۵۰ درصد تعرفه هاي اعالمي از وزارت جهاد كشاورزي تخفيف 
داده مي ش�ود و مهم تر اينكه ش�هرك هاي كش�اورزي مشمول هيچ 
گونه تعرفه اي نبوده و بصورت رايگان تمام كارهايشان انجام مي شود. 

    
مجتمع هاي كشاورزي يك يا چند واحد توليدي كشاورزي گلخانه اي، فرآوري، 
خدماتي و پشتيباني داراي توجيه فني- اقتصادي با زنجيره توليد متناسب 
هستند كه به صورت متمركز به شكل فردي يا گروهي توسط اشخاص حقيقي 
يا حقوقي در قالب نظام بهره برداري مشخص با مجوز شركت احداث شده و 
فعاليت هايشان را آغاز مي كنند.  يك واحد كشاورزي چه دامي باشد يا شيالتي 
يا گلخانه اي، در اصل كوچك ترين جز در پيكربندي شهرك كشاورزي به شمار 
مي آيد. بخشي كه داراي حد نصاب فني و اقتصادي آن، براساس شرايط اقليم، 

الگوي كشت، كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين مي شود. 
    افتتاح ۴۳ مركز خدمات كشاورزي غيردولتي

با اينكه خيلي دير بود اما طي سال هاي اخير بحث راه اندازي شهرك هاي 
كشاورزي مطرح و با استقبال خوبي هم روبه رو شد. به طوري كه گلخانه ها 
كه محصول همين تصميم هستند حاال در تمام استان ها مورد توجه بوده 
و س��رمايه گذاران زيادي را به س��مت خود جلب كرده اند.  يكی از مزاياي 
سرمايه گذاري در س��اخت و توسعه شهرك هاي كش��اورزي در مقايسه 
با سرمايه گذاري در س��اير بخش هاي خدمات و صنعتي اين است كه در 
اين عرصه تسهيالت ارزان قيمت كس��ب و كار ارائه شده و از ريسك هاي 
اقتصادي و اجرايي كمتري برخوردار است.  اما در استان فارس تصميمات 
بزرگ تري هم گرفته شده و بر همين اساس رئيس نظام مهندسي كشاورزي 
فارس اعالم كرده: »پروانه براي واحدهاي مستقر در شهرك هاي كشاورزي 
رايگان صادر مي ش��ود.« محمدباقر ميري با بيان اينكه ايجاد فرصت هاي 
شغلي جديد متناسب با شرايط كنوني و تغيير جهت از كشاورزي سنتي به 
نوين از طريق اشاعه دانش روز به عرصه هاي كشاورزي در سطح روستاها و 
شهرستان ها با تشكيل مراكز خدمات كشاورزي غيردولتي ميسر مي شود، 
گفت: »تعرفه مربوط به صدور پروانه براي واحدهاي مستقر در شهرك ها 
اعم از موافقت اصولي، تأسيس و توسعه شامل 50 درصد تعرفه هاي اعالمي 
از وزارت جهاد كشاورزي است و براي شهرك هاي كشاورزي )كل شهرك( 
مشمول هيچ گونه تعرفه اي نبوده و بصورت رايگان انجام مي شود.« هم اكنون 
با افتتاح 43 مركز خدمات كشاورزي غيردولتي در سطح استان فارس بستر 
مناسب جهت ايجاد اشتغال براي دانش آموختگان اين بخش ميسر شده 
است و بر همين اساس و به گفته رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و 
منابع طبيعي فارس، در اجراي واگذاري امور تصدي گري به بخش غيردلتي، 
مديران بخش كش��اورزي دولتي ملزم به حمايت و توسعه مراكز خدمات 
غيردولتي در سطح استان و انعقاد قرار داد و ارجاع كار به اين مراكز هستند.  
ميري با استناد به تفاهمنامه بين ش��هرك هاي كشاورزي و سازمان نظام 
مهندسي كشاورزي براي ايجاد ارتباط فني و مهندسي بين كارشناسان و 
بهره برداران، اضافه كرد: »آسان سازي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و 
تسهيل در صدور مجوزها سبب توسعه شهرك هاي كشاورزي با مشاركت 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي شده است.«

افتتاح فاز نخست احياي گذرهاي بافت تاريخي گرگان در اسفندماه 
شهردار گرگان با      گلستان
اينك�ه  بي�ان 
گردشگري يكي از محورهاي توسعه اين شهر 
است، گفت: فاز نخس�ت احياي بافت تاريخي 
گرگان اسفندماه امسال به بهره برداري مي رسد. 
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان با تأكيد براينكه 
توسعه گردشگري يكي از محورهاي توسعه گرگان 
بوده و در يكي دو سال اخير اقدامات خوبي در اين 
زمينه انجام شده است، گفت: يكي از پروژه هاي مهم 

در شهر گرگان احياي بافت تاريخي است كه فاز نخست آن در حال اجرا بوده و تا 15 اسفندماه امسال اين پروژه 
كه شامل كف سازي و جداره سازي است به بهره برداري مي رسد.  وي افزود: بايد ظرفيت هاي گردشگري شهر 
گرگان را با استفاده از رسانه هاي ملي و سراسري به كشور معرفي كنيم و اين نويد را به مسافران و گردشگران 
نوروزي بدهيم كه مي توانند گرگان متفاوتي را تجربه كنند.  شهردار گرگان  ادامه داد: اداره كل ميراث فرهنگي 

بايد از بافت تاريخي گرگان خارج شود نه اينكه يك ساختمان تاريخي را تبديل به پاركينگ كنند.

كمك هزينه جهيزيه به 1۷00 مددجوي لرستاني پرداخت شد
كل  ي����ر مد    لرستان
كميت�ه ام�داد 
پرداخ�ت  از  لرس�تان  امام خمين�ي )ره( 
كمك هزينه جهيزي�ه به بي�ش از 1۷۰۰ نفر از 
مددجويان تحت حمايت امداد استان خبر داد. 
جاسم محمدي فارساني مديركل كميته امداد امام 
خميني )ره( لرستان در خصوص تأمين جهيزيه 
مددجويان در 9 ماهه امسال گفت: 1740 نفر در 
اين مدت كمك هزينه جهيزيه در قالب 7۶ ميليارد 
و 420 ميليون دريافت كردند.  وي افزود: از اين رقم ۶۶ ميليارد و 420 ميليون ريال از محل اعتبارت دولتي و 
10 ميليارد ريال از محل كمك هاي مردمي تأمين شده است.  مديركل كميته امداد امام خميني )ره( لرستان 
ادامه داد: براي نوعروساني كه اولين بار اقدام به ازدواج كردند 4 ميليون تومان، پسران تحت پوشش با عنوان 
هديه پسران 2 ميليون تومان، براي زنان سرپرست خانوار 4/5 ميليون تومان و افرادي كه تحت پوشش كميته 

امداد نبوده و نيازمند جهيزيه هستند 4 ميليون تومان به صورت بالعوض پرداخت مي شود.

 توليدات كشاورزي كرمانشاه
 به 4/6 ميليون تن رسيد

امسال توليدات كشاورزي استان      كرمانشاه
كرمانشاه از ۴/۲ ميليون تن در 

سال گذشته به ۴/6 ميليون تن رسيد. 
 نوربخش حاتمي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه با 
اشاره به در دست اجرا بودن برنامه سه ساله توسعه بخش كشاورزي 
استان، گفت: در اين برنامه كه از امسال آغاز شده توليدات بخش 
كشاورزي استان از 4/2 ميليون تن در سال گذشته به ۶ ميليون تن 
رسيده است.  وي افزود: در تدوين برنامه سه ساله بخش كشاورزي 
استان افزايش توليدات بخش كشاورزي در تمامي زيربخش هاي 
زراعي، باغي، دامپروري، ش��يالت و... ديده ش��ده است.  رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه گفت: تالش خواهد شد 
تا با آموزش كشاورزان آنها را توانمند كرده و از اين طريق شاهد 

افزايش توليدات بخش كشاورزي استان باشيم.

 400 ميليارد تومان اعتبار
 براي پروژه هاي معدني خراسان جنوبي 

۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي      خراسان جنوبي
اجراي پروژه ه�اي زيربنايي در 
ح�وزه مع�ادن خراس�ان جنوبي اختص�اص يافت�ه اس�ت. 
خداداد غريب پور، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در سفر يك 
روزه به خراسان جنوبي گفت: شركت ملي فوالد قاين متعهد شد تا 
بهار سال آينده فاز اول فوالد قائنات را با اعتبار 300 ميليارد تومان به 
بهره برداري برساند.  وي افزود: مطالعه راه دسترسي به معادن شاهكوه 
و تأمين مطالعات برق با اعتبار 270 ميليارد تومان يكي از نتايجي بود 
كه با پيگيري هاي استاندار محقق شد.   معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه اولين پايگاه امداد و نجات نيز در شهرستان طبس 
با تجهيزات مطلوب احداث خواهد شد، ادامه داد: در مجموع 400 
ميليارد تومان براي زيرساخت هاي برق و آب و 81 ميليارد تومان براي 

راه شهرستان طبس و معدن هيرد گاز اختصاص خواهد يافت. 

ارسال 1201  اثر به جشنواره بسيج 
رسانه اي ابوذر در گيالن

مسئول سازمان بس�يج رسانه     گيالن 
گي�الن از ارس�ال 1۲۰1 اث�ر به 
پنجمي�ن جش�نواره رس�انه اي اب�وذر اس�تان خب�ر داد. 
مهدي پارسا آئين مسئول سازمان بسيج رس��انه گيالن در اختتاميه 
پنجمين جشنواره رسانه اي ابوذر استان گيالن هدف از برگزاري جشنواره 
رسانه اي ابوذر را حمايت از توليدات ارزشمند رسانه اي بيان كرد و گفت: 
تالش اس��ت تا اين توليدات در جهت نيل به آرمان هاي انقالب و رفع 
معضالت به كار گرفته شود.  وي افزود: از مجموع آثار ارسالی 13درصد 
در بخش مصاحبه، 10 درصد در بخش عكس، 12 درصد توليد خبر، 
چهار درصد توليدات ويديويي، 23 درصد گزارش و چهار درصد سرمقاله 
است.  پارساآئين ادامه داد: برگزاري رزمايش حافظان حجاب،  برگزاري 
دوره هاي آموزشي، راه اندازي انجمن بانوان خبرنگار و روزنامه نگار گيالني 

از اقدامات سازمان بسيج رسانه گيالن است. 

بازارچه سنگ هاي قيمتي در اصفهان 
راه اندازي مي شود

 تشکيل بنياد علمي فرهنگي اميركبير 
در استان مركزي

عض�و هيئ�ت     اصفهان 
مدي�ره انجمن 
توليدكنندگان و صادركنندگان طال و سنگ هاي 
قيمتي اصفهان گفت: به زودي بازارچه سنگ هاي 
قيمتي و نيمه قيمتي با پيش بيني اشتغال ۲۵۰۰ 
ش�د.  خواه�د  ايج�اد  اصفه�ان  در  نف�ر 
ابراهيم حبيب الهي عضو هيئت مديره انجمن 
توليدكنندگان و صادركنندگان طال و سنگ هاي 
قيمتي اصفهان با بيان اينكه حدود دو سال پيش 
طرحي مبني بر بررسي توانمندي اصفهان در 
زمينه معادن، تراش و فروش سنگ هاي قيمتي 
از س��وي معاونت توس��عه ايميدرو مطرح شد، 
گفت: تشكيل اين بازارچه در اصفهان از لحاظ 
استراتژيكي 75 درصد پيشرفت فيزيكي دارد 
كه 25 درصد بقيه مربوط به عقد تفاهمنامه و 
قرارداد با شهرداري براي تعيين محل بازارچه 
است.   عضو هيئت مديره انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان طال و سنگ هاي قيمتي اصفهان 
افزود: رويكرد معاون اقتصادي استاندار اصفهان 

نيز با توجه به فعال كردن بخش خصوصي استان، 
مثبت بود كه اكنون به منظور تسهيل موانع بر 
س��ر راه همكاري مي كنن��د.   وي بابيان اينكه 
اصفهان، از لحاظ تعداد تراشنده سنگ قيمتي 
و مصرف در رتبه دوم كش��ور قرار دارد، توضيح 
داد: البته اين شامل تمام كارگاه هاي طالسازي 
و نقره س��ازي و همچنين بخش فيروزه كوبي 
مي شود.   حبيب الهي هدف اصلي كنسيرسيوم 
را صادرات و واردات محصوالت به صورت قانوني 
اعالم كرد و گفت: حجم زيادي از س��نگ هاي 
قيمتي به صورت قاچاق وارد كشور مي شود كه 
اصاًل مورد نيازمان نيست، از سوي ديگر حجم 
باالي سنگ هاي مورد نياز نيز به صورت قاچاق 
وارد كشور مي شود.  عضو هيئت مديره انجمن 
توليدكنندگان و صادركنندگان طال و سنگ هاي 
قيمتي اصفهان نخس��ت اين بازارچه آموزش و 
بروزرساني و هدف دوم آن داشتن مكاني براي 
توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ قيمتي 

براي صادرات به كشورهاي خارجي است.

مديركل ميراث      مركزي
 ، هن���گ�ي فر
گردشگري و صنايع دستي استان مركزي از 
تشكيل بنياد علمي � فرهنگي اميركبير در 
اراك ب�راي اولي�ن بار در كش�ور خب�ر داد. 
عليرض��ا اي��زدي مدي��ركل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اس��تان مركزي در 
نشست تشكيل بنياد علمي فرهنگي اميركبير 
در اراك از تشكيل بنياد علمي فرهنگي اميركبير 
خبر داد و گفت: خانه اميركبير مي تواند به عنوان 
مركز پژوهش و تشكيل بنياد باشد و با جمع آوري 
اسناد و مدارك و نوشته هاي اين مرد بزرگ يكي 
از پايگاه هاي اين بنياد باشد.  وي با تأكيد بر اينكه 
اين بنياد بايد در شأن و جايگاه اين مرد بزرگ و 
نام آور و اصالح گر بزرگ تاريخ ايران باشد، افزود: 
خانه پدري ميرزا تقي خان اميركبير در روستاي 
هزاوه اراك، به عنوان پاي��گاه »بنياد اميركبير« 
در زادگاه اين شخصيت تاريخي باشد.  مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 

اس��تان مركزي ادامه داد:  درب خانه محل تولد 
ميرزا محمد تقي خان فراهاني معروف به اميركبير 
صدر اعظم دوران ناصرالدين شاه نوروز امسال به 
روي مردم گشوده خواهد شد و ما آمادگي داريم 
براي بهره برداري از اين خانه در روستاي هدف 
گردش��گري هزاوه اقدام كني��م.  ايزدي تصريح 
كرد: بني��اد اميركبير با هدف كم��ك به ارتقای 
علمي كشور تأسيس خواهد شد و در اين راستا 
با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در راستاي 
اعتالء علمي و فرهنگي كشور گام بر مي دارد.  وي 
گفت: استان مركزي بيش از يك چهارم مفاخر 
س��رزمين ايران را در خود پ��رورش داده و اين 
نيازمند تش��كيل بنيادي براي شناخت بزرگان 
و مفاخري همچ��ون اميركبي��ر در چهارچوب 
مشخص به عنوان الگو را دارد كه ما بايد با تشكيل 
اين بنياد همه ساله بسياري از اساتيد و محققان را 
در مورد شناخت هر چه بيشتر اين بزرگان دعوت 
كنيم و به عنوان الگو براي ساختن ايراني آبادتر و 

آزادتر از امروز بگوييم و بفهميم. 

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان شرکت 
تعاونى حمل و نقل و پشتیبانى بهینه کار امروز به شماره ثبت 

322276 و شناسه ملى 10103589222 

G

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730873)

آگهى تغییرات شرکت فضا زمان انرژى سرزمین سهامى 
خاص به شماره ثبت 282409 و شناسه ملى 10103197988 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730871)

آگهى تغییرات شرکت پیام تجارت آپادانا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 375013 و شناسه ملى 10320240590 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730868)

آگهى تغییرات شرکت مهام صنعت کوشا سهامى خاص به 
شماره ثبت 438665 و شناسه ملى 10320868616 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730876)

آگهى تغییرات شرکت جویندگان تجارت پرشیا سهامى 
خاص به شماره ثبت 271208 و شناسه ملى 10103107670 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730872)

آگهى تغییرات موسسه انجمن علمى بازرسى غیر مخرب 
ایران به شماره ثبت 31282 و شناسه ملى 10320854865

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره
 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730874)

آگهى تغییرات شرکت گروه پزشکى سالمت یاران برتر طب با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 308374 و شناسه ملى 10103471754 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730865)

آگهى تغییرات شرکت جویندگان تجارت پرشیا سهامى خاص
 به شماره ثبت 271208 و شناسه ملى 10103107670 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730869)

آگهى تغییرات شرکت ماهان طرح میراب با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 432398 و شناسه ملى 14003101463

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730866)

آگهى تغییرات شرکت دیبا عمران تهاتر شرکت سهامى خاص
 به شماره ثبت 407623 و شناسه ملى 10320593177

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730867)

آگهى تاسیس شعبه شرکت صدرا تل افق نامدار با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 2108 و شناسه ملى 14003536619 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى پاکدشت (730875)

آگهى تغییرات شرکت فضا زمان انرژى سرزمین سهامى خاص 
به شماره ثبت 282409 و شناسه ملى 10103197988 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730870)

آگهى تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح پژوهش 
ساختمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 193251

 و شناسه ملى 10102351660 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (730877)


