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خبر

حرکت به سوی شهر هوشمند
با ارتقای زیر ساختهای شهری در اصفهان

رئیس کمیســیون حملونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان
گفت :زیرساختهای شهر اصفهان که دو میلیون جمعیت دارد ،تنها برای جمعیت
یــک میلیــون و  ۲۰۰هزار نفری کافی اســت و برای جبــران ضعفها و کمبود
زیرساختها باید به سمت ایجاد شهر هوشــمند پیش برویم.امیراحمد زندآور در
یک گفتوگوی زنده رادیویی در خصوص لزوم تحقق شــهر هوشمند ،اظهار کرد:
مشکالت و پیچیدگیهای شهرها را باید با راهکارها و رویکردهای کارآمد حل کرد،
باید نگاهی یکپارچه به مســائل شهر داشته باشــیم ،چرا که در قرن  ۲۱در حال
ورود به موج ســوم شهرنشینی هستیم ،در دنیا شــهرها در زمینههای مختلف با
هم رقابت میکنند و در حال توســعه روزافزون هستند.وی با اشاره به اینکه اداره
شهرها با فرمولهای قدیمی امکانپذیر نیســت ،ادامه داد :باید برای اداره شهرها
به ســمت بکارگیری تکنیکهای جدید برویم تا شــهروندان بتوانند به خوبی در
شــهر زندگی کنند ،شهرنشینی در حال توسعه است ،مطالعات و گزارشها حاکی
اســت که تا ســال  ۲۰۵۰حدود  ۷۰درصد افراد در شهرها زندگی میکنند.رئیس
کمیســیون حملونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با توضیح
اینکه برنامهریزیهای امروزی جوابگوی حل مســائل شهرهای پرجمعیت نیست،
اضافه کرد :برای اینکه بتوان توسعه شهر در زمینههای مختلف را شاهد باشیم ،باید
ایجاد شهر هوشمند را در رأس برنامهها قرار دهیم و روشهایی که برای هوشمند
سازی شهر وجود دارد را مد نظر قرار دهیم.زندآور خاطرنشان کرد :زیرساختهای
شــهر اصفهان که دو میلیون جمعیت دارد ،تنها برای جمعیت یک میلیون و ۲۰۰
هزار نفری کافی اســت بنابراین برای جبران ضعفها و کمبود زیرساختها باید به
سمت ایجاد شهر هوشمند پیش برویم.وی با اشاره به ارتباط اطالعات ،شهرنشینی
و ارتباطات ،تصریح کرد :باید با سرعت به سمت ایجاد شهر هوشمند پیش برویم،
شــهر هوشمند مقولههای مختلفی را شامل میشــود و تعاریف متفاوتی برای آن
وجود دارد ،باید روند شهرنشــینی زود هنگام که موضوعی گریزناپذیر است را در
شــهرها بپذیریم و دنبال تامین امکانات و خدمات مورد نیاز برای آن باشیم.زندآور
خاطرنشان کرد :باید با توجه به زیرساختهای مورد نیاز برای شهرنشینی مدلهای
جدیدی را تعریف کنیم که بهترین مدل همان شهر هوشمند است و با تکنیک شهر
هوشمند میتوان شهر را اداره کرد ،شهر باید در تمام زمینههای توسعهای ،اقتصادی،
انســانی و زیرساختی هوشمندسازی شود.وی با تاکید بر اینکه الکترونیکی کردن
امور مختلف بخش مهمی از هوشمندسازی شهر است ،افزود :امروزه برخی امورات
شهر به صورت الکترونیکی اداره میشود که نمونهای از هوشمندسازی شهر است،
در مدیریت شــهری و اداره شهر به موارد فراوانی در زمینه هوشمندسازی پرداخته
شــده و میشــود ،البته که یک دفعه اتفاق نمیافتد و قطعاً به زمان و هزینه نیاز
دارد تا بتوان یک شهر سنتی را به یک شهر هوشمند تبدیل کرد.رئیس کمیسیون
حملونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :ابزارهایی که برای
هوشمند شدن شهر نیاز است باید به روز باشد تا بتوان با حل مشکالت به درجات
باالی هوشمندی در شهر رسید ،یکی از ویژگیهای شهر هوشمند استفاده مناسب
از وقت و زمان است ،برای هوشمندسازی شهر در زمینه کنترل و مدیریت ترافیک
نیز باید مواردی را اصالح کرد.وی با اشاره به موارد و موضوعاتی که در شهر میتوان
به هوشمند شدن آن پرداخت ،تاکید کرد :کنترل و یکپارچه کردن روشنایی شهر
و یا روشنایی هوشمند ،فناوری اینترنت اشیا به منظور بهینهسازی مصرف انرژی،
پارکینگ هوشمند ،شهروند هوشمند ،زیرساختهای هوشمند ،مدیریت هوشمند
ضایعات ساختمانی و زبالههای شهر ،ساختمانهای هوشمند و جابهجایی و حمل و
نقل هوشمند در شهر از جمله مواردی است که تا حدودی برای هوشمندسازی شهر
انجام شــده است یا میتوان انجام داد.زندآور در خصوص حمل و نقل هوشمند در
شهر ،تاکید کرد :اگر حوزه حمل و نقل هوشمندسازی شود ،قطعاً مسائل و مباحث
مربوط به ترافیک نیز تا حدودی زیادی برطرف خواهد شد و ترافیک روانتر ،تردد
راحتتر و در وقت نیز صرفهجویی میشــود ،حمل و نقل هوشمند مشخصههایی
از جمله مسیریابی هوشــمند ،پارکینگ هوشمند ،زمانبندی هوشمند چراغهای
راهنمایی را باید داشته باشد .وی با بیان اینکه برای هوشمند شدن صددرصد شهر
باید تمام امکانات فراهم باشد ،اضافه کرد :برخی امکانات و زیرساختهای الزم برای
هوشمندسازی کامل شهر فراهم نیست ،همچنین شهروند هوشمند باید مطالبهگر
و مسئولیتپذیر باشد .شهر هوشــمند در کنار شهروند هوشمند کامل میشود و
معنا پیدا میکند.

آمار تصادفات در حد فاجعه است

کابوسمرگ در جادههای حادثهخیز ایالم
محورهای کوهســتانی و نقاط حادثــه خیز جاده های
استان ایالم سالهاست به مشکل جدی استان تبدیل شده و
تهدیدی دائمی برای جان و مال مسافران محسوب میشود
بطوری که جاده هایی نظیر مهران و ملکشاهی به قتلگاهی
تبدیل شــده که روزانه حادثهساز میشوند و هر بار خانواده
ای را داغــدار میکنند.به گزارشخبرنگار ایلنا ،مشــکالت
محورهای استان ایالم بحث امروز و دیروز نیست و با وجود
تردد هــزاران خودرو از این محورهای پرخطر تاکنون اقدام
اساســی برای اصالح جادهها و رفع نقاط حادثهخیز صورت
نگرفته است .وجود جادههایی با ظرفیت و روسازی نامناسب
و نا امن ،شیبهای تند و طوالنی و همچنین لغزندگی سطح
راه ها از جمله موارد حادثه آفرین در بخش ســاخت و ساز
جاده ای به شــمار می روند.در همین راستا مرکز پزشکی
قانونی کشور آمار جان باختگان تصادفات جاده ای در ایالم
در ســال  98را  153فوتی اعالم کرده است که به تناسب
جمعیت حدود  600هزار نفری ایالم شاید کمی آمار نگران
کننده ای باشــد .یعنی در یک سال  153نفر در جاده های
ایالم جان خود را از دست داده اند موضوعی که در کشورهای
توسعه یافته آنرا بعنوان یک خسارت جبران ناپذیر یا فاجعه
قلمداد می کنند.ایالم ب ه عنوان اســتانی کوهستانی ،دارای
چ و خم بســیار خطرناک و نقاط حادثهخیز
جادههای پر پی 
جادهای نیازمند توجه ویژه مسئوالن برای اصالح این نقاط
و سفری ایمن برای مســافران و کاهش تصادفات جادهای
اســت.نماینده ایالم در شورای عالی اســتانها در این باره
به خبرنگار ایلنا ،اظهار داشــت :مشکالت جاده ای در نقاط
مختلف استان ایالم همچنان به قوت خود باقی است .البته
اداره کل راهداری در ســطح استان تاحدودی در این زمینه
اقداماتی انجام داده ولی نه به این معنی که مشکالت جاده
ای به طور کامل برطرف شده است.حمداهلل بیگی در ادامه
به دو منطقه اســتان ایالم که از شــرایط حادتری به لحاظ
مشــکالت جاده ای برخوردارند اشــاره کرد و افزود :جاده
دبیر ســتاد برگــزاری آیین اصالح پروژههــا با حضور
رییس جمهوری سازمان منطقه آزاد قشم گفت27 :پروژه
اقتصــادی ،عمرانی و گردشــگری بــه ارزش ارزی 240
میلیــون دالر و ریالی  17هــزار و  430میلیاردی دیروز ،
بهصورت ویدیو کنفرانسی توسط رییس جمهور در منطقه
آزاد قشم افتتاح میشود.
بــه گزارش روابــط عمومی و امور بینالملل ســازمان
منطقه آزاد قشم ،حســین مرادی با اعالم این خبر اظهار
داشــت :در ادامه پروژههای افتتاحی ریاست جمهوری در
سراســر کشــور ،این منطقه آزاد 27 ،پروژه در دو بخش
دولتی و خصوصی بااعتبار ارزی  240میلیون دالر و ریالی
 17هــزار و  430میلیاردی و ایجاد دو هزار و  263فرصت
شغلی در پنج صنعت نفت ،گاز و انرژی ،تولیدی ،شیالتی،
عمرانی و گردشــگری افتتاح میکند.وی افزود :در بخش
صنعت نفت ،گاز و انرژی دو شــرکت پارس بهین پاالیش
نفت قشم و قشــم مولد به ترتیب با پروژههای پااليشگاه
نفت خام فوق ســنگين درزمینه توليد قير ،سرمایهگذاری
 164میلیون دالری و ظرفیت تولید روزانه  35هزار بشکه
و پروژه تأمین پیشنیازهای مورداســتفاده در تولید قیر با
ســرمایهگذاری  76میلیــون دالری درمجموع برای 295

شهرســتانهای ایوان و ملکشــاهی اقداماتی شکل گرفته
اما نه به این صورت که مشــکالت جادهای به طور اساسی
برطرف شــود .چند روزی ماشــین آالت راه سازی در این
مناطق مشــغول به کار بودند اما مشــکالت جاده ای را به
شــکل کامل برطرف نکردند.وی ادامه داد :جاده ملکشاهی
دارای نقاط حادثه خیز بســیار زیادی است .متاسفانه طی
روزهای گذشته هم شاهد تصادفات جاده ای در این منطقه
بوده ایم .روزی نیســت که در این مسیر تصادفی رخ ندهد
و جان فرد یا افرادی گرفته نشــود و خانواده ها به ســوگ
عزیزان شــان ننشینند .چند روزی پیمانکاران در این جاده
ها کار کردند اما نه شــانه سازی ،نه آسفالت و نه رفع نقاط
حادثه خیز انجام شده است .مسئوالن مدام وعده میدهند
و عمل نمی کنند.بیگی گفت :مشــکالت جادهای استان از
حدود  4سال پیش مطرح است ولی تاکنون هیچ پروژه ای

با حضور حسن روحانی و بهصورت ویدئو کنفرانسی

 27پروژه در منطقه آزاد قشم به بهرهبرداری میرسد
نیرو اشــتغال ایجاد کردهاند.به گفته مــرادی ،جزیره در
صنایع شــیالتی با افتتاح هشــت پروژه به ارزش کلی دو
هــزار و  996میلیارد ریال قرار اســت  12هزار و  120تُن
میگو و ماهی به تولیدات کشور افزوده و برای  426نیروی
بومی اشــتغال ایجاد نماید.سخنگوی سازمان منطقه آزاد
قشم ادامه داد :ســه طرح تولیدی در حوزههای خدماتی،
بهداشــتی و غذایی نیز با سرمایهگذاری ارزی نیم میلیون
دالری و  710میلیارد ریالی شامل؛ سردخانهای با ظرفیت
ذخیرهســازی ۲۱هزار تُن محصول ،تولید ماهی خشک و
خوراک آبزیان با ظرفیت یک هزار و  500تُن در ســال و
کارخانه تولید ماســک سوبا؛ برای  155نیرو اشتغال ایجاد
کرده اســت.مرادی از آغاز به کار مركز آموزش دريانوردي
صنعت گستر هوا دريا قشم بهعنوان تنها پروژه آموزشی-
صنعتی این لیســت  27پروژهای خبــر داد و گفت :این
پروژه با  160میلیارد ریال سرمایهگذاری ،برای  20تَن نیز
اشتغال به همراه دارد.

آگهی تصمیمات شرکت سینا ریز جلبک قشم (سهامی خاص)

آگهی تغییرات شرکت ساحل پیما خلیج فارس قشم (سهامی خاص)

برابــر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فــوق العاده و هیأت مدیره مورخ  98/12/14شــرکت مزبور به واصله
 99/02/17که در تاریخ  99/09/29از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1موسسه حسابرسی شاخص روش(حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 -2ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به  1397/12/29به تصویب رسید.
-۳روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -4شرکتهای یاقوت کویر مهاباد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای یداله چاشنی دل به شماره ملی  ۲۱۵۰۶۶۲۹۸۱به
سمت رئیس هیأت مدیره ،توسعه کشت و صنعت مهر خاورمیانه ارس (سهامی خاص) با نمایندگی خانم الله داوری نژاد
به شــماره ملی  ۲۲۹۷۹۹۶۴۱۱به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین
(ســهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد شاهی به شماره ملی  ۰۰۸۲۴۸۸۲۴۱به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -۵کلیه اوراق و اســتاد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ،سفته ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای رئیس هیأت
مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای نایب رئیس هیأت مدیره همراه با
مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
رویا زاهدنيا رئیس اداره ثبت شرکتها

برابــر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فــوق العاده و هیأت مدیره مورخ  99/09/29شــرکت مزبور به واصله
مورخ  99/09/30که در تاریخ  99/10/01از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1آقایان محمد رضا آزادی رنانی به شــماره ملی  ۱۲۹۰۸۳۲۸۲۱به ســمت رئیس هیأت مدیره ،جعفر آزادی رنانی به
شــماره ملی  ۱۲۹۰۷۴۵۱۱۰به سمت عضو هیأت مدیره و خانم راضیه کاظمی به شماره ملی  ۱۲۹۳۱۷۵۶۶۸به سمت
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
-۲کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهد آور اعم از چک ،سفته ،برات و قراردادها با امضای رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل متفقأ همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر
شرکت معتبر میباشد.
 -۳آقایان جواد روشــن مهر و ســعید آشوری به ترتیب به ســمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب گردیدند.
 -۴روزنامه کثیر االنتشار صبح ساحل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۵ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال  ۹۸به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا -رئیس اداره ثبت شرکتها

به شماره ثبت  ۱۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۵۰۱۷

به شماره ثبت  ۴۲۵۴و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۰۳۱۴

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آزاد قشم (سهامی خاص)
به شماره ثبت  ۱۴۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۷۰۲۳

آگهی تأسیس شرکت راهکار گستر کوروش قشم
(سهامی خاص)

خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت راهکار گستر کوروش قشم (سهامی خاص) که در تاریخ  1399/09/29تحت شماره
 ۶۸۵۱و شناســه ملی  ۱۴۰۰۹۶۵۹۳۰۳در این اداره به ثبت رسیده اســت .برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیر
االنتشار آگهی میشود:
 -۱موضوع فعالیت شرکت :ارائه کلیه خدمات پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و شبکه و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق
مجوز فعالیت اقتصادی شماره  99/379مورخ  99/08/26سازمان منطقه آزاد قشم.
 -۲مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 -۳مرکز اصلی شرکت :استان هرمزگان ،شهر قشم ،بلوار  ۲۲بهمن ،خیابان پژوهش ،پالک ،0مجتمع داماس ،طبقه اول،
واحد  ،۱۱۷کد پستی -۷۹۵۱۶۱۷۷۳۶دفتر شرکت راهکار گستر کوروش قشم.
 -۴سرمایه شرکت :مبلغ یکصد میلیون ریال نقدى منقسم به یکصد سهم با نام یک میلیون ریالی که کلیه آن طی گواهی
شماره  3604/149مورخ  99/06/26بانک توسعه تعاون شعبه قشم پرداخت گردید.
 -۵آقایــان آرش پزندی به شــماره ملی  ۳۳۹۲1۴۶۶۵۱به ســمت رئیس هیــات مدیره ،اصغر رنجبر به شــماره ملی
 ۳۳۹۲۱۳۶۶۷۰به ســمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره ،جلیل قهرمانی به شماره ملی  ۴۴۸۹۹۵۱۱۲۴به سمت
عضو هیات مدیره و خانم صدیقه نظری به شــماره ملی  ۳۳۹۰۵۴۳۰۸۲به ســمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند.
 -۶کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ،سفته و بروات و عقود اسالمی و قراردادها
و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۷اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه شرکت میباشد.
 -۸خانم طاهره ارقش به ســمت بازرس اصلی و آقای مجتبی عمادی به ســمت بازرس على البدل برای مدت یک سال
انتخاب گردید.
 -۹روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۱۰اساسنامه شرکت مشتمل بر  ۶۴ماده و  ۱۱تبصره در مورخ  99/08/27به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تأسیس شرکت الماس خاورمیانه آداک قشم
(با مسئولیت محدود)

خالصه شــرکتنامه و اساسنامه شرکت الماس خاورمیانه آداک قشم (با مســئولیت محدود) که در تاریخ 1399/09/29
تحت شماره  ۶۸۵۳و شناسه ملی  ۱۴۰۰۹۶۶۲۱۶۴در این اداره به ثبت رسیده است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی
و کثیر االنتشار آگهی میشود:
 -1موضوع فعالیت شــرکت :تولیدی  -صنعتی با موضوع صنایع تبدیلی (برش و بســتهبندی کاغذ) و انجام کلیه عملیات
مرتبط با آن طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره  99/421مورخ  99/09/19سازمان منطقه آزاد قشم.
 -۲مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 -۳مرکز اصلی شرکت :استان هرمزگان ،شهر قشم ،بلوار گلستان جنوبی ،کوچه کوی گالیل ،پالک  ،0طبقه همکف ،کد
پستی  - ۷۹۵۱۱۱۴۶۸۱دفتر شرکت الماس خاورمیانه آداک قشم.
 -۴سرمایه شرکت :مبلغ دویست میلیون ریال نقدی میباشد.
 -۵آقایان ســعید فیضی به شماره ملی  ،۳۲۱۸۶۷۴۸۳0به ســمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و منوچهر فیضی به
شماره ملی  ۴۸۹۹۶۰۵۱۳۷به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
 -۶کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ،سفته و بروات و عقود اسالمی و قراردادها
و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۷آقایان ســعید فیضی دارنده نود و نه درصد از کل سهم الشــرکه معادل یکصد و نود و هشت میلیون ریال و منوچهر
فیضی دارنده یک درصد از کل سهم الشرکه معادل دو میلیون ریال میباشند.
 -۸روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۹اساسنامه شرکت مشتمل بر  ۲۷ماده و  ۱تبصره در مورخ  99/09/22به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تاسیسات زادکاوان تک قشم

به شماره ثبت  ۲۳۴۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۲۵۸۶
برابــر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/06/06شــرکت مزبور به واصله مــورخ  99/08/12که طی نامه
شماره /99/543ت/ق مورخ  99/08/12به تائید اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم رسیده است و در تاریخ
 99/09/22از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  ۵۲ماده و  ۲۹تبصره به تصویب رسید.
 -۲مفاد مندرج در بند  ۴ذیل ماده  ۱۲اساســنامه به شرح صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/06/06تغییر
و اصالح یافت.
 -٣مندرجات تبصره ذیل ماده  ۲۱اساســنامه به شرح صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/06/06تغییر و
اصالح یافت.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت نت لوب ایران (سهامی خاص)

به شماره ثبت  ۹۱۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۴۸۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  99/08/30شرکت مزبور به واصله مورخ  99/09/20که در
تاریخ  99/10/01از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است.
 -1ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به  1397/10/10به تصویب رسید.
 -۲موسسه حسابرسی مطلب زاده و همکاران به سمت بازرسی اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران حسابداران
رسمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 -۳روزنامه کثیراالنتشار همشهری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها

به صورت اساسی در راستای رفع مشکالت جاده ای عملیاتی
نشده است .زمانی مسئوالن می توانند ادعا کنند که قدمی
را در راستای جاده ســازی برداشته اند که مشکالت نقاط
حادثه خیز را به طور کامل برطرف کنند نه اینکه پروژهها را
نیمه کاره بدون اعتبار و نظارت و پیگیری به حال خود رها
کنند و بروند.عضو شورای عالی استان ها عنوان کرد :جاده
ملکشاهی  20کیلومتر اســت که هفته ای  3الی  4نفر در
این جاده بر اثر تصادف جان خود را از دســت میدهند20 .
کیلومتر جاده که  100میلیارد تومان هم هزینه بازســازی
آن نیست .جاده ملکشــاهی خاکی است و نیازی به انفجار
برای بازســازی ندارد .اگر مســئوالن همت و تالش کنند
اصــاح این جاده در مدت زمان  6ماه به پایان می رســد.
بیگی عنوان کرد :جاده ملکشاهی نیاز به  4بانده شدن دارد
چرا که مسیر دوم اربعین است و البته به نظرم مسیر اصلی

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  99/06/29شرکت مزبور به واصله مورخ  99/09/26که در
تاریخ  99/10/01از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت منتهی به  98/12/29به تصویب رسید.
 -۲آقایان حســن گل محمدی و منصور فرامرزی به ترتیب به ســمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک ســال
انتخاب گردیدند.
 -۳روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم (سهامی خاص)

به شماره ثبت  ۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۵۸۹۴
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ  99/07/09شرکت مزبور به واصله مورخ  99/09/22که در تاریخ  99/09/30از لحاظ
واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1شــرکتهای ســرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم (ســهامی خاص) با نمایندگی آقای محمود باقری به شماره ملی
 ۰۰۵۴۸۸۶۳۹۲به سمت رئیس هیأت مدیره ،سازمان منطقه آزاد قشم با نمایندگی آقای عابدین سعادت فر به شماره ملی
 ۴۴۳۱۷۸۴۰۴۷به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره ،ملی نفتکش ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا ایالتی به
شماره ملی  ،۵۱۹۸۱۴۹۰۲۰سرمایه گذاری راستین نوین کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای نوید جواهری به شماره
ملی  00۵۵۰۵۲۱۷۷به ســمت اعضای هیأت مدیره و سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (سهامی عام) با
نمایندگی آقای محسن فاخری به شماره ملی  ۰۶۳۹۴۲۰۳۱۱به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
 -۲کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهد آور تجاری و بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات ،عقود اسالمی و قراردادها با امضای
مدیــر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات
مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
هیأت مدیره امضای اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات ،عقود اسالمی و قراردادها را نیز تا
ســقف پانصد میلیون ریال را به آقای سید حسن اسکندر کاظمی به شماره ملی  ۰۰۶۲۶۹۶۷۲۶مدیر امور مالی و اداری
به عنوان یک نفر از دو نفر صاحب امضاء تفویض نمودند فقط در صورتی که امضاء دوم توســط مدیرعامل انجام پذیرد و
ممهور به مهر شرکت باشد.
 -3هیأت مدیره به اســتناد تبصره ذیل ماده  ۲۰اساســنامه شرکت اختیارات بندهای  ۲۰-1لغایت  ۲۰-۸ ، 20-6لغایت
 ۲۰-۱۴و  ۲۰-۱۷لغایت  ۲۰-۱۹را به مدیرعامل تفویض نمود.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت پارسه نوآور قشم (سهامی خاص) ( -در حال تصفیه)

به شماره ثبت  ۲۸۷۹و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۰۷۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  99/09/01شرکت مزبور به واصله مورخ  99/09/18که در
تاریخ  99/10/01از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1با عنایت به عدم اتمام عملیات تصفیه ،امر تصفیه شرکت برای مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
 -۲آقای حسین بهرامی به شماره ملی  0۴۵۱۱۵۹۴۳۸به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند.
 -۳محــل تصفیــه در تهران به نشــانی :خیابان گاندی  -خیابان شــهید علی شــهاب (یازدهم) پالک  -۱کد پســتی
 ۱۵۱۷۷۵۵۱۱۳تعیین گردید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
شرکت پارس حریق خلیج فارس قشم
(با مسئولیت محدود)
خالصه شــرکتنامه و اساسنامه شرکت پارس حریق خلیج فارس قشم (با مسئولیت محدود) که در تاریخ 1399/10/01
تحت شماره  ۶۸۵۴و شناسه ملی  ۱۴۰۰۹۶۶۶۴۸۹در این اداره به ثبت رسیده است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی
و کثیر االنتشار آگهی میشود:
 -۱موضوع فعالیت شــرکت :شــارژ و فروش کپسولهای آتش نشــانی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت
اقتصادی شماره  99/413مورخ  99/09/17سازمان منطقه آزاد قشم.
 -۲مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 -۳مرکز اصلی شــرکت :اســتان هرمزگان ،شهر قشم ،میدان والیت ،بلوار شهید باهنر ،پالک  ،0طبقه همکف ،کد پستی
-۷۹۵۱۸۹۸۶۳۸دفتر شرکت پارس حریق خلیج فارس قشم.
 -۴سرمایه شرکت :مبلغ شصت میلیون ریال نقدی میباشد.
 -۵آقایان محبعلی جاماسب به شماره ملی  ۶۵۵۹۴۴۲۴۵۴به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد جاماسب به شماره
ملی  ۲۲۸۲۱۶۰۴۹۵به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 -۶کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ،سفته و بروات و عقود اسالمی و قراردادها
و مکاتبــات عادی و اداری با امضــای منفرد نایب رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل و رئیــس هیات مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.
 -۷آقایان محبعلی جاماسب دارنده بیست درصد از کل سهم الشرکه معادل دوازده میلیون ریال و محمد جاماسب دارنده
هشتاد درصد از کل سهم الشرکه معادل چهل و هشت میلیون ریال میباشند.
 -۸روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۹اساسنامه شرکت مشتمل بر  ۲۷ماده و  ۱تبصره در مورخ  99/09/18به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی فرآوری سالم غذای جزیره قشم (با مسئولیت محدود)

به شماره ثبت  ۶۱۵۲و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۹۱۹۸
برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/10/01شرکت مزبور به واصله مورخ  99/10/02که در تاریخ مورد
اشاره از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است؛
موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه به شرح ذیل افزایش و اصالح بافت:
فعالیت در زمینه تولیدی صنعتی با موضوع ســاخت تجهیزات پزشــکی جراحی و وسایل ارتوپدی و انجام کلیه عملیات
مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره  99/375مورخ  99/08/25سازمان منطقه آزاد قشم.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها

بهره برداری از  12پروژه زیرساختی
در منطقه آزاد قشم

وی به پروژههای عمرانی این افتتاحیه اشاره کرد و عنوان
داشت 13 :هزار و  390میلیارد ریال اعتبار ویژه پروژههای
عمرانی با سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی است که
در ادامه لیســت پروژههای قابلافتتاح ریاست جمهوری در
منطقه آزاد قشم قرارگرفته و  12پروژه زیرساختی ،خدماتی،
رفاهی و مسکونی را شــامل میشود.مدیر روابط عمومی و
امور بینالملل ســازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد :ساخت
بلوار دسترسی به روستای دفاری ،بلوار رینگ غربی شهرک
نریمان تا ســاحل جنوبی ،بهسازی جاده سهراه دیرستان تا
فرودگاه و میدان شــهید ســتاری ،احداث سه کمپ پارک
(آفتــاب  ،2مهتاب و فــاز دوم جزایر ناز) ،احــداث کانال
جمعآوری آبهای ســطحی و اجرای خط دوم انتقال آب
هشــت پروژه بخش دولتی این لیســت هستند.وی اضافه
کرد :چهار پروژه برج مسکونی ماتیا ،مجتمع تاپ آیلند۴۰ ،

آگهی تغییرات شرکت عمران قشم (سهامی خاص)

به شماره ثبت  ۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۹۹۲
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  99/07/01شرکت مزبور به واصله مورخ  99/09/19که در تاریخ  99/10/01از لحاظ
واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -١شرکتهای بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) با نمایندگی آقای جمشید ربانی به شماره ملی ۵۰۲۹۶۲۸۸۳۵
به سمت رئیس هیأت مدیره ،سازمان منطقه آزاد قشم با نمایندگی آقای محمد شاه بیدگی به شماره ملی ۰۰۴۲۸۴۶۹۹۴
به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ،سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد راستی به شماره
ملی  ۲۵۱۰۵۷۶۳۵۶به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
 -۲کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،برات ،قراردادها و غیره با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای
هیأت مدیره که نماینده شــرکت بین المللی توسعه ســاختمان (سهامی عام) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل
با امضای متفق نماینده ســازمان منطقه آزاد قشــم و نماینده شــرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) با مهر
شرکت معتبر میباشد.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تأسیس شرکت کاوه دوام قشم (با مسئولیت محدود)
خالصه شــرکتنامه و اساســنامه شرکت کاوه دوام قشم (با مســئولیت محدود) که در تاریخ  1399/10/01تحت شماره
 ۶۸۵۵و شناســه ملی  ۱۴۰۰۹۶۶۶۶۰۷در این اداره به ثبت رســیده اســت برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیر
االنتشار آگهی میشود؛
 -۱موضوع فعالیت شــرکت :ســاخت ســایر محصوالت کانی غیر فلزی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت
اقتصادی شماره  99/428مورخ  99/09/22سازمان منطقه آزاد قشم.
 -۲مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 -۳مرکز اصلی شرکت :استان هرمزگان ،دهستان حومه ،روستای رمچاه ،خیابان جاده رمچاه ،کوچه رامان ،پالک  ،0طبقه
همکف ،کد پستی  ۷۹۵۶۱۴۳۴۴۵دفتر شرکت کاوه دوام قشم.
 -۴سرمایه شرکت :مبلغ شصت میلیون ریال نقدی میباشد.
 -۵آقایان شــهرام رضوانی رمچاهی به شماره ملی  ۳۴۵۰۱۴۷۷۸۱به سمت نایب رئیس هیات مدیره و فاروق رضوانی به
شماره ملی  ۳۴۵۰۰۷۱۷۲۶به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
 -۶کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ،سفته و بروات و عقود اسالمی و قراردادها
و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۷آقایان شــهرام رضوانی رمچاهی و فاروق رضوانی هر یک به تنهایی دارنده پنجاه درصد از کل ســهم الشــرکه معادل
سی میلیون ریال میباشند.
 -۸روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۹اساسنامه شرکت مشتمل بر  ۲۷ماده و  ۱تبصره در مورخ  99/09/22به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تأسیس شرکت تعاونی صیادی ساحل نور خلیج فارس قشم
خالصه شــرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی صیادی ساحل نور خلیج فارس قشــم که طی نامه شماره /99/626ت ق
مورخ  99/09/16به تائید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان قشــم رسیده است و در تاریخ  1399/10/02تحت
 ۶۸۵۶و شناســه ملی  ۱۴۰۰۹۶۷۰۱۰۰در این اداره به ثبت رســیده اســت برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیر
االنتشار آگهی میشود:
 -۱موضوع فعالیت شــرکت :خدمات صید و صیادی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شــماره
 99/332مورخ  99/08/05سازمان منطقه آزاد قشم.
 -۲مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
 -۳مرکز اصلی شرکت :استان هرمزگان ،شهر درگهان ،بلوار ساحلی ،خیابان بازار ،پالک ،0پاساژ قصر ،طبقه همکف ،واحد
 ،۱۵۷۷کد پستی  -۷۹۵۱۳۷۵۲۶۶دفتر شرکت تعاونی صیادی ساحل نور خلیج فارس قشم.
 -۴سرمایه شرکت :مبلغ هشتاد و هفت میلیون ریال نقدی منقسم به دویست و نود سهم با نام سیصد هزار ریالی که یک
ســوم آن معادل بیست و نه میلیون ریال طی گواهی شماره  ۳۶۰۴-۲۳۱مورخ  99/08/7بانک توسعه تعاون شعبه قشم
پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد.
 -۵آقایان هوشــنگ چابکی به شماره ملی  ۳۴۵۹۱۶۰۸۱۰به ســمت رئیس هیات مدیره ،عبداله چابکی به شماره ملی
 ۳۴۵۹۵۹۷۳۲۱به سمت نایب رئیس هیات مدیره ،فاروق چابکی به شماره ملی  ۳۴۵۰۰۲۱۴۰۰به سمت منشی هیأت
مدیره ،عیســی ســرفراز به شماره ملی  ۳۴۵۹۴۵۶۳۳۷به ســمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) ،عبداله اسالمی به شماره
ملی  ،۳۴۵۹۹۷۱۳۱۲علی ســرفراز به شــماره ملی  ۳۴۵۹۴۶۸۱۱۴به سمت اعضای اصلی هیات مدیره ،عبداهلل سرفراز
فرزند عیســی به شماره ملی  ،۳۴۵۹۴۶۸۶۶۱احمد سرفراز به شماره ملی  ۳۴۵۹۸۶۸۸۴۸و بهروز چابکی به شماره ملی
 ۳۴۵۰۰۳۹۹۸۹به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
 -۶چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای عیسی سرفراز (مدیرعامل) و آقای هوشنگ چابکی (رئيس هیأت مدیره)
و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای عبداله چابکی (نائب رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی با
امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۷آقایان حســین ماهی گیر زیرانگی و حســین احمدپور به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک
سال انتخاب گردیدند.
 -۸اساسنامه شرکت مشتمل بر  ۵۲ماده و  ۲۹تبصره در مورخ  99/08/08به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت تسال موتور قشم (سهامی خاص)

به شماره ثبت  ۵۱۵۱و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۶۸۹۷
برابــر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فــوق العاده و هیأت مدیره مورخ  99/09/10شــرکت مزبور به واصله
مورخ  99/09/26که در تاریخ  99/09/29از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1خانم رعنا راوند به شــماره ملی  0۹۴۱۸۳۳۷۷۱به ســمت رئیس هیات مدیره ،آقایان بابک یوســفی به شماره ملی
 ۲۰۶۲۸۹۱۱۲۱به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره ،رامین وطن دوست ایوریق به شماره ملی  0۰۶۰۲۷۵۸۶۳به سمت
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ،ســید حســین میری به شــماره ملی  ۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹و علیرضا عرفان فر به شماره ملی
 ۱۸۱۸۲۵۳۴۲۹به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -2کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک ،ســفته ،برات ،قراردادها عقود اسالمی و غیره با امضای رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل متفقأ همراه با مهر شرکت یا رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در
غياب رئیس هیأت مدیره با امضای متفق مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه امضاء یکی از آقایان سید حسین
میری یا علیرضا عرفان فر همراه با مهر شــرکت و امضای اوراق عادی و روزمره و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا
رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تاسیسات زادکاوان تک قشم

به شماره ثبت  ۲۳۴۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۲۵۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ  99/07/10شرکت مزبور به واصله مورخ
 99/08/12کــه طی نامه شــماره /99/543ت/ق مورخ  99/08/12به تائید اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
قشم رسیده است و در تاریخ  99/09/22از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -۱آقایان فخرالدین زادم شــا به شماره ملی  3459514851به سمت رئیس هیأت مدیره ،محمد پشتاره به شماره ملی
 ۳۴۵۹۴۹۴۴۷۶به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم صیفوره پشتاره به شماره ملی  ۳۴۵۹۸۹۷۹۷۱به سمت منشی
هیأت مدیره ،آقای فرشاد زادم شاه به شماره ملی  ۳۴۵۹۵۱۲۵۳۹به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل و احمد پشتاره
به شماره ملی  ۳۴۵۰۱۶۲۲۷۶به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
 -۲آقای شــهاب سالمی ســوزائی و خانم جمیله پشتاره به ترتیب به ســمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک
سال انتخاب گردیدند.
 -۳کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک ،سفته و برات و اوراق بهادار ،با امضای مدیرعامل و آقای فخرالدین زادم
شا (رئیس هیات مدیره) و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای خانم صیفوره پشتاره (منشی هیات مدیره) همراه با مهر
شرکت و اوراق عادی با امضای آقای فرشاد زادم شا (مدیر عامل) به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۴تعداد اعضای شرکت از  ۷نفر به  9نفر افزایش و اصالح یافت.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها

اربعین محسوب می شود .فکر االن را نکنید که کرونا هست؛
احتمال دارد تا ســال آینده مسیر اربعین و کربال باز شود و
زوار اربعین از این مسیر عبور کنند.سرهنگ رضا همتیزاده،
رئیس پلیس راهور استان ایالم نیز گفت :نقاط حادثه خیز
استان ســهم  60درصدی در تصادفات دارند و کاهش این
سهم نیازمند اصالح و ایمن سازی نقاط حادثه ساز جادهای
اســت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایالم
نیــز در این باره به خبرنگار ایلنا ،اظهار داشــت :با توجه به
اعتباری که در اختیار داشــتیم در مورد حذف نقاط حادثه
خیز در دستور کار قرار گرفت .متولی جاده های اصلی اداره
راه و شهرســازی است و ما نیز با توجه به وظایفی که داریم
بیشتر نقاط زودبازده را جزو اولویت کاریمان از جمله نصب
تابلو عالئم ،نصب نیوجرســی و چراغ چشمک زن قرار داده
ایم.نوراهلل دلخواه ادامه داد :چهاربانده کردن جاده «ایوان» به
«حاجی حاضر» را در دستور کار قرار داده ایم .یکی از نقاطی
که بســیار حادثه خیز است به صورت  2باند رفت و  2باند
برگشت توسط پیمانکار در حال اجرا است .تاکنون این پروژه
 40درصد پیشرفت داشته است .همچنین روکش آسفالت
در این جاده انجام شده و حداقل تاکنون  20کیلومتر برای
ایمن سازی جاده های این شهرستان اقدامات اصالحی انجام
شــده است .وی عنوان کرد :در شهرســتان ایوان نیز پروژه
ســاخت تونل «قالجه» را داریم که تقریبا به بهره برداری
رســیده و جزو پروژه هایی است که در ایوان صورت گرفت.
ورودی شهرســتان ایوان نیز نیوجرسی هایی نصب و جاده
جدا سازی شده است و کارهای ایمن سازی آن رو به پایان
است.دلخواه تصریح کرد :نصب نیوجرسی در مسیر ایالم به
مهران نیز انجام شده است .در حوزه راه و شهرسازی پروژه
هایی از جمله چهار بانده کردن مســیر مهران به ایالم در
دست اقدام است و سه پیمانکار در این مسیر مشغول به کار
هستند .مابقی مســیرها در استان توسط تعدادی پیمانکار
مشغول به کارند.
واحد ویالیی و آمادهســازی سایت  ۲۳هکتاری نیز حاصل
سرمایهگذاری بخش خصوصی در این منطقه میباشند که
مجموع این پروژههای  12گانه عمرانی توانستهاند برای یک
هزار و  324نیرو اشــتغال ایجاد کنند.دبیر ســتاد برگزاری
آیین اصــاح پروژهها با حضور رییس جمهوری ســازمان
منطقه آزاد قشم تصریح کرد :تنها پروژه گردشگری دیماه
منطقه آزاد قشــم ،باغ گردشگری صفا آباد با  180میلیارد
ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی است که با ایجاد اشتغال
بــرای  18نیروی بومی 54 ،تخت به ظرفیت اقامتی جزیره
اضافه کرده و یکی از مجموعههای کاشــانه مهمان جزیره
محسوب میشود.گفتنی اســت ،منطقه آزاد قشم در سال
جهش تولید با اولویت قرار دادن فرامین رهبری ،در تالش
اســت تا ضمن ایجاد رفاه و امنیت برای ســاکنان با فراهم
کردن امکانات مناسب برای حضور ســرمایهگذاران ،رونق
فعالیتهای صنایع مختلف ،اشتغالزایی و درنهایت درآمدی
پایــدار را بهویژه در حوزه ارزی و صادرات برای مردم جزیره
قشم و کشور فراهم آورد.در همین راستا  14پروژه افتتاحی
در شهریورماه امسال به دست عالیترین مقام اجرایی کشور
در منطقه آزاد قشم به افتتاح رسید و به دنبال آن  27پروژه
در  25دیماه سال  1399به بهرهبرداری میرسد.

آگهی تأسیس شرکت آتی سازان مبین ملک قشم
(با مسئولیت محدود)
خالصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت آتی سازان مبین ملک قشم (با مسئولیت محدود) که در تاریخ  1399/10/03تحت
شــماره  ۶۸۵۷و شناســه ملی  ۱۴۰۰۹۶۷۱۰۸۰در این اداره به ثبت رسیده است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و
کثیر االنتشار آگهی میشود:
 -۱موضوع فعالیت شرکت :صادرات ،واردات ،خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی در داخل کشور یا خارج از کشور،
ترخیص کاال از گمرکات داخلی ،گشــایش اعتبارات و ال سی نزد بانکهای داخلی و خارجی ،اخذ و اعطای نمایندگیهای
مجاز ،انجام کلیه عملیات ،شــرکت در نمایشــگاهها ،اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت
پیشبرد اهداف شرکت ،ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخل و خارج از کشور
و عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شــرکت و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت
اقتصادی شماره  99/417مورخ  99/09/19سازمان منطقه آزاد قشم
 -۲مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 -۳مرکز اصلی شــرکت :استان هرمزگان ،شهر قشم ،خیابان پارسا ،کوچه پارسا ،۳پالک  ،0ساختمان هما  ،۶طبقه دوم،
واحد  ،۴کد پستی -۷۹۵۱۱۷۴۵۰۱دفتر شرکت آتی سازان مبین ملک قشم.
 -۴سرمایه شرکت :مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی میباشد.
 -۵آقایان ســید رسول حسینی به شماره ملی  0۰۵۷۴۹۱۰۴۶به سمت عضو هیات مدیره ،خانمها سیده ملیکا حسینی
به شــماره ملی  0150121695به ســمت مدیرعامل و عضو هیــات مدیره و عاتکه طباطبائی جعفری به شــماره ملی
 ۶۱۸۹۲۸۴۳۳۷به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 -۶کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ،سفته و بروات و عقود اسالمی و قراردادها
و مکاتبــات عــادی و اداری با امضای ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامــل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.
 -۷خانمها ســیده مبینا حسینی دارنده هشــتاد درصد از کل سهم الشرکه معادل هشتاد میلیون ریال ،عاتکه طباطبائی
جعفری دارنده ده درصد از کل سهم الشرکه معادل ده میلیون ریال ،سیده ملیکا حسینی و آقای سید رسول حسینی هر
یک به تنهایی دارنده پنج درصد از کل سهم الشرکه معادل پنج میلیون ریال میباشند.
 -۸روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۹اساسنامه شرکت مشتمل بر  ۲۷ماده و یک تبصره در مورخ  99/09/20به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تأسیس شرکت توسعه مهندسی مکران مهر میهن قشم

(سهامی خاص)
خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسعه مهندسی مکران مهر میهن قشم (سهامی خاص) که در تاریخ 1399/09/26
تحت شماره  ۶۸۴۹و شناسه ملی  ۱۴۰۰۹۶۵۵۰۷۰در این اداره به ثبت رسیده است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی
و کثیر االنتشار آگهی میشود:
 -۱موضوع فعالیت شــرکت :ارائه خدمات مشــاورهای در زمینه طراحی ،خدمات مهندسی ،راه اندازی ،اجرای پروژههای
نفت ،گاز و پاالیش و پتروشیمی و پیمانکاری و تاسیسات پروژهها و صادرات ،واردات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز،
انجام کلیه عملیات بازرگانی و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخل و خارج از
کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت تسهیالت از کلیه بانکهای داخلی و انجام کلیه عملیات مرتبط
طبق مجوزهای فعالیت اقتصادی به شــمارههای  99/305مورخ  99/374 ،99/07/09مورخ  99/08/25و  99/307مورخ
 99/07/09سازمان منطقه آزاد قشم .کلیه مفاد مندرج در بند فوق به تأئید مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی رسیده است
 -۲مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 -۳مرکز اصلی شــرکت :استان هرمزگان ،شهر قشم ،خیابان نسترن ،کوچه نسترن  ،۶پالک ،0ساختمان مجتمع تجاری
سام و زال ،طبقه اول ،واحد  ،۱۴Fکد پستی -۷۹۵۱۱۷۵۹۰۹دفتر شرکت توسعه مهندسی مکران مهر میهن قشم.
 -۴سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ده میلیون ریالی که چهل درصد آن معادل
چهارصد میلیون ریال طی گواهی شماره  ۳۴۸۹۸۱۳۷۵مورخ  99/07/13بانک قوامین شعبه قشم پرداخت گردیده است
و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد.
 -۵آقایان امیر مســعود جباری راد به شــماره ملی  4579250850به سمت نایب رئیس هیات مدیره ،محمد عباسی به
شــماره ملی  ۳۱۹۹۸۵۵۱۲۱به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و نصراله صالحی به شماره ملی  ۱۸۶۱۰۲۶۴۶۳به
سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -۶کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ،سفته و بروات و عقود اسالمی و قراردادها
و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۷اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه شرکت میباشد.
 -۸آقایان محمدجواد قاســمی به ســمت بازرس اصلی و عزت اله جودکی به ســمت بازرس على البدل برای مدت یک
سال انتخاب گردید.
 -۹روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۱۰اساسنامه شرکت مشتمل  ۶۴ماده و  ۱۱تبصره در مورخ  99/08/30به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی موج آب الکتریک قشم
(سهامی خاص)

خالصه اظهارنامه و اساســنامه شرکت فنی مهندسی موج آب الکتریک قشم (سهامی خاص) که در تاریخ 1399/09/29
تحت شماره  ۶۸۵۲و شناسه ملی  ۱۴۰۰۹۶۶۲۲۳۸در این اداره به ثبت رسیده است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی
و کثیر االنتشار آگهی میشود:
 -۱موضوع فعالیت شــرکت پیمانکاری ســاختمان و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی طبق مجوز
فعالیت اقتصادی شماره  99/409مورخ  99/09/15سازمان منطقه آزاد قشم و پیمانکاری تاسیسات و انجام کلیه عملیات
مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره  99/410مورخ  99/09/15سازمان منطقه آزاد قشم.
 -۲مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 -۳مرکز اصلی شــرکت :استان هرمزگان ،شهر قشم ،خیابان نرگس ،کوچه نرگس  ،۴پالک  ،0طبقه همکف ،واحد  ۱کد
پستی -۷۹۵۱۱۷۱۴۹۶دفتر شرکت فنی مهندسی موج آب الکتریک قشم.
 -۴سرمایه شرکت :مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ششصد هزار ریالی که سی و پنج درصد
آن معادل بیست و یک میلیون ریال طی گواهی شماره  22/811/965مورخ  99/09/16بانک صادرات شعبه قشم پرداخت
گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد.
 -۵آقای رضا فیروزیان به شــماره ملی  ۲۵۶۰۰۰۲۴۰۱به سمت نایب رئیس هیات مدیره ،خانم صفورا نبی عبدالیوسفی
ی هادی نبی عبدالیوسفی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۵۹۵۲
به شماره ملی  ۲۵۷۱۸۴۱۵۰۵به سمت عضو هیات مدیره و آقا 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -۶کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شــرکت از قبیل چک ،ســفته و بروات و عقود اســامی و
قراردادهــا و مکاتبات عــادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۷اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه شرکت میباشد.
 -۸آقایان ســعید خدیو به سمت بازرس اصلی و امین فیروزیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب
گردیدند.
 -۹روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۱۰اساسنامه شرکت مشتمل بر  ۶۴ماده و  ۱۱تبصره در مورخ  99/09/22به تصویب رسید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت نت لوب ایران (سهامی خاص)
به شماره ثبت  ۹۱۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۴۸۲

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  99/09/01شرکت مزبور به واصله مورخ  99/09/20که در
تاریخ  99/10/01از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به  1398/10/10به تصویب رسید.
 -۲موسســه حسابرسی مطلب زاده و همکاران به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران حسابداران
رسمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 -۳روزنامه کثیراالنتشار همشهری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها

