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استاندار هرمزگان گفت :با توجه به شیوع
بیماری کرونا ،هرگونه تجمع افراد و توقف
خودرو در سواحل بهویژه ساحل شهر
بندرعباس ممنوع است و نیروی انتظامی وظیفه
دارد از این تجمعات جلوگیری و با توقف
خودروها برخورد و آنها را جریمه
کند.

تشکیل سه هزار پرونده تخلف در بخش کاال و خدمات در هرمزگان

رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت :از ابتدای سال تا کنون سه هزار پرونده تخلف در بخش کاال
و خدمات در هرمزگان تشکیل شده است.به گزارش صبح ساحل  ،محمد حمزه زاده در بازرسی گشت مشترک تعزیرات
حکومتی از واحدهای صنفی فروش مرغ در بندرعباس افزود :تا کنون برای دو هزار و  ۹۵۰فقره پرونده  ،رای نیز صادر شده
است.وی گفت :میزان جزای نقدی این پروندهها  ۱۹میلیارد ریال است.رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان
گفت :با واحدهای صنفی که گران فروشی میکنند و یا نکات بهداشتی را رعایت نکنند برابر قانون برخورد میشود.محمد
حمزه زاده افزود :با توجه به نوسانات قیمت مرغ در هفته گذشته ،بازرسی از واحدهای فروش و عرضه مرغ در دستور کار
قرار گرفته است.وی گفت :در بازرسی امروز دستور پلمپ دو واحد مرغ فروشی در بندرعباس که نکات بهداشتی را رعایت
نکرده بودند ،داده شد.

اخبـــــــار

استاندار هرمزگان تأ کید کرد:

برخورد با فعالیت آرایشگاههای زنانه در منزل
هرگونه تجمع در سواحل هرمزگان ممنوع
گروه حوادث //
استاندار هرمزگان گفت :با توجه به شیوع
بیماری کرونا ،هرگونه تجمع افراد و توقف خودرو
در سواحل بهویژه ساحل شهر بندرعباس
ممنوع است و نیروی انتظامی وظیفه دارد از این
تجمعات جلوگیری و با توقف خودروها برخورد و
آنها را جریمه کند.
به گزارش صبح ساحل فریدون همتی نماینده
عالی دولت در استان هرمزگان ،با بیان اینکه
رعایت بهداشت فردی و استفاده از ماسک را
بهترین راهکار برای مقابله با کرونا میدانیم،
عنوان کرد :پس از جلسه ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا ،ستاد استانی در هرمزگان نیز تشکیل
جلسه داد و تصمیماتی جهت مهار این بیماری در
استان اتخاذ شد.
جریمه و پلمب در انتظار واحدهای صنفی
استاندار هرمزگان با بیان اینکه واحدهای صنفی،
بازارها و پاساژها در صورت عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی جریمه و پلمب میشوند ،خاطرنشان
کرد :در همه واحدهای صنفی استفاده از ماسک
برای فروشنده و خریدار الزامی است و بازرسان در
صورت مشاهده تخلف ،اختیار برخورد قانونی،
جریمه و پلمب واحد صنفی متخلف را دارند.
عالیترین مقام دولت در هرمزگان ادامه داد :در
بازارهای بزرگ و پاساژها ،مدیران این مجتمعها
و فعاالن در آن وظیفهدارند تمامی پروتکلهای

فعالیت دستفروشان در شهر بندرعباس و ایجاد
اجتماع و امکان انتقال بیماری در مناطق حضور
دستفروشان ،تا کنون چندین بار تذکرات الزم به
شهرداری بندرعباس در این خصوص ارائهشده
است.
همتی ادامه داد :ما موافق از بین رفتن شغل
دستفروشان نیستیم اما شهرداری وظیفه دارد
سریعا نسبت به ساماندهی دستفروشان در
ً
بندرعباس اقدام کند

بهداشتی بهویژه استفاده از ماسک توسط
فروشندگان ،خریداران و سایر افراد را رعایت کنند
و در صورت عدم رعایت این موارد و تبدیلشدن
این مکانها به کانون انتشار بیماری ،پاساژها و
بازارهای متخلف جریمه و پلمب میشوند.
برگزاری مراسمهای عروسی و ختم ممنوع
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به
اینکه فرمانداران نظارت کامل را بر اجرای مصوبات
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا داشته باشند،
گفت :تجمعات و برگزاری مراسمهای عروسی و
ختم همچنان در سراسر هرمزگان ممنوع است.
همتی استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به
اینکه نیروی انتظامی باید تذکرهای الزم را در این

خصوص مطرح و با نظارت جدی از برگزاری این
مراسمات و تجمعات جلوگیری کند ،خاطرنشان
کرد :مردم نیز در صورت مشاهده این مراسمات به
مراجع مربوطه اطالع دهند و در روستاها دهیاران
باید در این زمینه نظارتهای گسترده داشته
باشد و فرمانداران و بخشداران نیز بهطورجدی در
این خصوص ممنوعیت را اعمال کنند.
ساماندهی دستفروشان
استاندار هرمزگان با بیان اینکه شهرداری
سریعا نسبت به
بندرعباس موظف است
ً
ساماندهی دستفروشان اقدام و امکان فعالیت
آنها با رعایت پروتکلهای بهداشتی را فراهم
کند ،افزود :با توجه به نابسامانی موجود در

آ گهی تغییرات شرکت گروه زا گرس پارس مهنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  17727و شناسه ملی  14006965759به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/02/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره
برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای علی مرادی نیک به شماره ملی  4689592101آقای حجت پویان به
شماره ملی  0047265485آقای اصغر حسین زاده روزنامه چی به شماره ملی  - 0034945423خانم سمیه عبدلی به شماره ملی
 0780412974به سمت بازرس اصلی و آقای علی قاسمی به شماره ملی  0794524486به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب شدند - .روزنامه صبح ساحل جهت نشر آ گهی های شرکت انتخاب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()896489
تاسیس شرکت سهامی خاص بندر مسکن ناجیان درتاریخ  1399/03/26به شماره ثبت  20160به شناسه ملی  14009210603ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری مربوط به ساخت
ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی  ،آجری  ،سنگی ،بتنی  ،فلزی  ،سازه های ساختمانی ،محوطه های کوچک  ،دیوار کشی  ،امور
پیمانکاری و تعمیر و نگهداری مربوط به بندها  ،سدها  ،و ساختمانهای نیروگاه ه آبی  ،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب  ،تاسیسات
و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک اجرای پیاده رو ها  ،ایستگاه پمپاژ آب و فاضالب  ،رشته تاسیسات و تجهیزات در
برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب ،نفت  ،گاز ،شبکه گاز رسانی شهری  ،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ،
سیستم های سرد کننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان ( آب  ،برق و فاضالب)و انتقال زباله ، ،وسایل انتقال ( آسانسور و پله
برقی ) ،سیستم های خبر و هشدار دهنده  ،انجام خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک خا ک و بتن ساختمانهای مسکونی  .تزئینات داخلی
و خارجی ساختمانها ،فعالیتهای راهسازی و آب و فاضالب  ،تهیه انواع نقشه های مورد نیاز طرفهای قرارداد از طریق نقشه برداری
،پهبادی.خرید و فروش و وا گذاری زمین و مسکن و مشاوره و اخذ قرارداد با شرکتهای پیمانکاری در امور ساختمان و سازهای عمرانی
و انبوه سازی.انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ،عقد قرارداد با
اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ،اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها وموسسات
مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان هرمزگان  ،شهرستان بندرعباس  ،بخش مرکزی  ،شهر بندرعباس ،محله سه راه گمرک  ،بلوار امام خمینی ،
کوچه صبا  ،پال ک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7914945399سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  30000000ریال نقدی منقسم
به  100سهم  300000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  30000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  99/ 81203مورخ
 1399/02/31نزد بانک شهر شعبه بندرعباس با کد  287پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد براهیمی قلعه قاضی به
شماره ملی  3390870520و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حسین عامری به شماره ملی  3391513799و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای فرجام دانش به شماره ملی  3469556032و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد واوراق بهادار بانکی با امضاء آقای فرجام دانش به سمت ( مدیر
عامل )و آقای حسین عامری به سمت ( رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای فرجام دانش
به سمت ( مدیر عامل ) بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا تاج محمد علی نژاد به
شماره ملی  2291994980به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عبدالرضا معلمی به شماره ملی  3391462310به سمت
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()896488

فعالیت آرایشگاهها  ،استخرها و ...تعطیل
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت:
با توجه به وضعیت قرمز شیوع بیماری کرونا
در استان هرمزگان ،فعالیت تمامی آرایشگاهها،
تاالرها ،استخرها ،سینماها و مهدهای کودک
در این استان تا اطالع ثانوی ممنوع است و این
واحدها تعطیل هستند .باید نظارت و بازرسی
جدی در این خصوص بهویژه برای جلوگیری از
فعالیت آرایشگاههای زنانه که در خانهها و بدون
رعایت پروتکلهای بهداشتی فعالیت میکنند،
صورت گیرد.
فریدون همتی استاندار هرمزگان در پایان گفت :با
توجه به شیوع بیماری کرونا ،هرگونه تجمع افراد
و توقف خودرو در سواحل بهویژه ساحل شهر
بندرعباس ممنوع است و نیروی انتظامی وظیفه
دارد از این تجمعات جلوگیری و با توقف خودروها
برخورد و آنها را جریمه کند.
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توقیف  9هزار کیلوگرم لواشک غیرمجاز و
تقلبی در بندرعباس
گروه حوادث //
رئیس مرکز بهداشت شهرستان
بندرعباس ،از کشف و توقیف  9هزار
و  152کیلوگرم لواشک غیر مجاز و
تقلبی توسط بازرسان بهداشت
محیط این مرکز در بندرعباس خبر
داد.
به گزارش صبح ساحل  ،یحیی میرزاده با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر
مرا کز تهیه و توزیع مواد غذایی و اما کن عمومی در پی خطر شیوع کرونا ویروس
گفت :از 31خرداد تا  6تیر1 ،هزار و  76بازدید از اما کن عمومی مرتبط با سالمت
مردم در شهرستان بندرعباس انجام شد.
وی افزود :از مجموع یک هزار و  76مورد بازدید از مرا کز تهیه و توزیع مواد
غذایی ،اما کن عمومی 143 ،واحد صنفی در سطح شهرستان بندرعباس پس
از انجام بازرسی و ارائه تذکر به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی اخطاریه
بهداشتی دریافت کردند.میرزاده عنوان کرد :در راستای این بازرسی ها  18واحد
صنفی پلمب ،و شماری از آنها پس از اخذ تعهد بازگشایی شدند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به راه اندازی سامانه تلفنی
 ۳۱۱۸بیان کرد :این سامانه برای برقراری ارتباط با مردم به منظور دریافت
مشکالت آنها در زمینه بیماری کرونا ،همچنین دریافت نارضایتی احتمالی
آنها از نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در محیطهای کار و بازار
راه اندازی شده است؛ شهروندان میتوانند از  ۸صبح تا ۱۰شب با این سامانه
تماس بگیرند.
وی بیان کرد :از  3هزار و  142تماس دریافتی از این سامانه 146 ،مورد
مربوط به بهداشت محیط بود که توسط کارشناسان این حوزه مورد بررسی
قرار گرفت.
میرزاده عنوان کرد :افرادی که آزمایش کرونا داده اند در صورت دریافت نکردن
نتیجه آن تا  ۷۲ساعت ،با شماره گیری شماره  ۳۱۱۸از نتیجه آزماش خود مطلع
شوند.
وی یادآورشد :افراد برای برقراری تماس از طریق تلفن همراه پیش شماره ۰۷۶
را نیز شماره گیری کنند.

آ گهی تغییرات شرکت گروه زا گرس پارس مهنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  17727و شناسه ملی  14006965759به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/02/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید  :آقای
اصغر حسین زاده روزنامه چی به شماره ملی  3 003494542به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حجت پویان به شماره ملی
 0047265485به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مرادی نیک به شماره ملی  4689592101به سمت رئیس هیئت مدیره
 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()896491
آ گهی تغییرات شرکت سازه ساخت تابلیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  11081و شناسه ملی  10800134629به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/03/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند - :خانم غزاله باال گر به شماره ملی  - 1829661787آقای مجید حافظی زاده به شماره ملی  - 1829441787خانم پریسا
محمدی غفاری به شماره ملی  - 2002232059خانم عذرا ایجانی به شماره ملی  3871976342به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا درویش
به شماره ملی  3380488828به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه صبح ساحل جهت درج آ گهی
های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()896490
آ گهی تغییرات شرکت سازه ساخت تابلیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  11081و شناسه ملی  10800134629به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/03/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید - :خانم غزاله باال گر به
شماره ملی  1829661787به سمت سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای مجید حافظی زاده به شماره ملی  1829441787به
سمت رئیس هیئت مدیره  -خانم پریسا محمدی غفاری به شماره ملی  2002232059به سمت عضو هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها وعقوداسالمی اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
()896487

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جاماش سی آهو درتاریخ  1399/04/08به شماره ثبت  20211به شناسه ملی  14009241627ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک
از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان هرمزگان  ،شهرستان بندرعباس  ،بخش
مرکزی  ،شهر بندرعباس ،محله برق  ،بلوار امام خمینی  ،کوچه معرفت  ، 3پال ک  ، 0طبقه همکف  ،واحد  6کدپستی  7913954435سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا زائری به شماره ملی  3391396601دارنده
 200000ریال سهم الشرکه خانم سولماز نظری به شماره ملی  3392756091دارنده  100000ریال سهم الشرکه آقای عبداله احمدیان به شماره
ملی  5379948693دارنده  700000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا زائری به شماره ملی  3391396601و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سولماز نظری به شماره ملی  3392756091و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای عبداله
احمدیان به شماره ملی  5379948693و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشار صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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