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آگهی

میلیارد ریال برای آبرسانی به شهر مادوان اختصاص یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت 50 :میلیارد ریال اعتبار
از محل مصوبات سفر رئیس جمهوری برای آبرسانی به شهر مادوان در شهرستان
بویراحمد اختصاص یافت.
سید علی لدنینژاد افزود :تالش میشود که این اعتبار با استفاده از اسناد خزانه دولت
تأمین شود .وی افزود :برای آبرسانی به شهر مادوان  9.5کیلومتر لولهگذاری صورت
میگیرد که دو کیلومتر آن لوله فوالدی و  7.5کیلومتر لوله پلیاتیلن خواهد بود .آب
مورد نیاز شهر مادوان قرار است از تنگه دوآب در دامنه کوه دنا تأمین شود.
لدنینژادگفتکهتالشمیشودطرحآبرسانیبهشهرمادواندرکمترینزمانبابرگزاری
مناقصه به پیمانکار سپرده شود .مادوان یکی از چهار شهر شهرستان بویراحمد است.
یاسوج ،چیتاب ،گراب سفلی و مارگون دیگر شهرهای بویراحمد است .شهر مادوان با
 10هزار نفر جمعیت در حاشیه غربی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد قرار
دارد.
مادوان که در سالهای اخیر از یک روستای پیرامونی یاسوج به شهر تبدیل شده
است با مشکالت گوناگون عمرانی و اجتماعی هم دست و پنجه نرم میکند .به گفته
مسئوالن شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد شهر مادوان از جمله مناطقی در
این استان است که از سال جاری با تنش آبی روبه رو شده است.
یکی از دالیل کمبود آب شرب در شهر مادوان از سوی کارشناسان شرکت آب و
فاضالب وجود انشعابهای غیر مجاز آب ذکر میشود .لدنینژاد با قدردانی از همکاری

دستگاه قضایی در جمع آوری انشعابات غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان از
رسانههای گروهی خواست با فرهنگ سازی زمینه صرفه جویی در مصرف آب شرب را
در همه شهرهای استان فراهم کنند.
وی تاکید کرد که شرکت آبفای شهری با قاطعیت برای جلوگیری از تجاوز به حقوق
شهروندان وارد میدان شده و هیچ عاملی خللی در عزم آبفای استان وارد نخواهد شد.
حدود  10میلیون متر مکعب از  38میلیون مترمکعب آب تولیدی در کهگیلویه و
بویراحمد هدر میرود که بخشی از آن مربوط به انشعابات غیرمجاز است.
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18مجتمع آبرسانی در کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد
گفت 18 :مجتمع آبرسانی روستایی با پیشرفت فیزیکی  70درصد
در نقاط مختلف این استان در حال اجرا است.
فیض اهلل پاسره افزود :مجتمع آبرسانی روستاهای لوداب و
چین بویراحمد ،بوسنگان باشت ،باباکالن گچساران ،القچین چرام،
دهدشت شرقی کهگیلویه و دارشاهی دنا از مهمترین طرحهای در
دست اجراست .وی جمعیت تحت پوشش مجتمعهای آبرسانی در
دست اجرا را  107هزار نفر اعالم کرد.
پاسره با اشاره به اینکه دولت توجه ویژهای به مناطق محروم دارد عنوان کرد :سال
گذشته  381میلیارد ریال موافقت نامه برای اجرای این تعداد طرح مبادله شده است.
وی مجتمع آبرسانی دهدشت غربی را یکی از مهمترین این طرحها دانست و گفت:

در آینده نزدیک با اعتباری بالغ بر  20میلیارد ریال عملیات اجرایی
این طرح آغاز خواهد شد.
پاسره اظهار کرد :با بهره برداری از این طرح آب پایدار  53روستا
با جمعیتی حدود  11هزار و  450نفر در شهرستانهای چرام و
کهگیلویه تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری
از این طرح بزرگ را  160میلیارد ریال اعالم کرد.
پاسره طول خطوط انتقال شبکههای آبرسانی در سطح روستاهای
استان را حدود  26هزار کیلومتر ذکر کرد.
وی تصریح کرد :از مجموع  430منبع تأمین آب در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
بیش از  300مورد از این تعداد چشمهها و آبهای سطحی است.

دستگیری چهار قاچاقچی مواد مخدر در گچساران

فرمانده انتظامی گچساران گفت :چهار قاچاقچی سابقه دار توزیع
کننده مواد مخدر از نوع هروئین ،شیشه و تریاک در این شهرستان
دستگیرشدند.
سید محمد موسوی اظهار داشت :این قاچاقچیان در  2عملیات
جداگانه از سوی مأموران مبارزه با مواد مخدر و کالنتری 11
شهرستان گچساران دستگیر شدند.
وی تصریح کرد :در برنامه ریزی پلیس شهرستان ،مأموران
انتظامی از فعالیت چند نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد افیونی در
این شهرستان با خبر شدند.
موسوی ابراز داشت :پس از بازرسی از  2خودروی حامل این قاچاقچیان  474گرم
هروئین و  16گرم تریاک و هشت گرم شیشه کشف شد.
آگهی مزایده

بهموجبپروندهاجرائیکالسه 950389اجرایاحکاممدنیدادگستریسپیدانمحکوم
لهعلیمحمدبازیارمنصورخانیتقاضایفروشومزایدهاموالآقایعلیکاظمیفرزندعلی
زایر راکه عبارت از یک باب منزل مسکونی واقع در سپیدان روستای ابنو کوچه جنب اداره
مخابرات دارای سند ثبتی تحت پالک  307فرعی از  987مساحت عرصه 1511مترمربع
واعیانی300مترمربعبامصالحبناییآجریوسقفتیرچهوبلوکوبالکنوبااستفادهازسفال
بصورت شیبدار وداخل گچ وخاک وسفید ونمای بیرون از سنگ بادبر ومجهز به انشعاب آب
وبرق که بر اساس نظرکارشناس رسمی دادگستری1804400000ریال(یک میلیاردوهشتصد
وچهارمیلیونوچهارصدهزار ریال)ارزیابیگردیده است لذا مزایده در راس ساعت9صبح پنج
شنبه مورخ 95/11/14برگزار میگردد برنده مزایده میبایست10درصد قیمت رانقدا پرداخت
یادهدرصدازقیمتپیشنهادیرابهصندوقدادگستریواریزنماید.درصورتیکهبرندهمزایده
قیمت موردنظر را ظرف موعدمقرر پرداخت ننماید سپرده پس از کسر هزینه به نفع دولت
ضبطخواهدشد.متقاضیانمیتوانندمدت 5روزقبلازمزایدهمالموصوفرامالحضهنمایند.
مدیراجرایاحکامحقوقیدادگستریسپیدان-سیدمحمدحسینی
شناسنامه سواری پژو پارس رنگ سفید روغنی مدل 1389به شماره
پالک 691_66س65به شماره موتور  12489294065به شماره شاسی
NAAN21cavbk442998به نام لیال خسروی مفقود وفاقداعتبار میباشد.
سند وشناسنامه سواری پژو  405رنگ نقره ای متالیک مدل  1389به
شماره پالک 554_94ج 32به شماره موتور  12488352439به شماره شاسی
 Naam01ca3ar504534به نام یحیی سالمی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

وی اضافه کرد :در عملیات جداگانهای دیگر در بازرسی از منزلی
 104گرم شیشه که بهصورت بسته بندی و آماده توزیع و فروش بود
کشف شد .فرمانده انتظامی گچساران اظهار داشت :متهمان پس از
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای
طرحهای مختلف انتظامی ،از شهروندان خواست در صورت مشاهده
هرگونه جرائم و ناهنجاری اجتماعی در شهرستان ،از طریق تلفن
 110به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به
شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود .شهرستان
 120هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

آگهی تاسیس .تاسیس شرکت سهامی خاص مارون دژدهدشت درتاریخ
 1394/08/16به شماره ثبت 2028به شناسه ملی 14005361070ثبت وامضاذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیرجهت اطالع عموم آگهی میگردد
موضوع شرکت امورپیمانکاری درزمینه راه وساختمان آب برق تاسیسات
وتجهیزات نفت گازارتباطات صنعت ومعدن بارعایت قوانین ومقررات جاری
کشور وپس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح.مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکزاصلی شرکت کهگلویه دهدشت سوق خیابان شهدا شاهد21پالک
48کدپستی7573156959سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد
سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصدوپنجاه هزارریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره 0181/5/3435مورخ 30/07/94نزدبانک ملت شعبه دهدشت
پرداخت گردیده است والباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام میباشداولین مدیران
شرکت ایمان کالهی لندئی به شماره ملی 4250422429به سمت مدیرعامل وعضو
اصلی هیئت مدیره وافشارکالهی لندئی به شماره ملی 4250978419به سمت رئیس
هیئت مدیره ونویدکالهی به شماره ملی 4240101271به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا کلیه اوراق واسناد
بهاداروتعهدآورواوراق عادی واداری شرکت باامضای ایمان کالهی لندئی مدیرعامل
همراه بامهرشرکت معتبراست اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی
البدل خانم سیده مریم رادی به شماره ملی 4240027586به عنوان بازرس اصلی
وخانم مینارادی به شماره ملی 4240147141به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره ثبت شرکت هاوموسسات غیرتجاری دهدشت

