معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و
دریانوردی با اشاره به اینکه مورد دیگر در بندر
شهیدرجایی ،شهر لجستیک است که بر اساس
آن اراضی  ۲۴۰۰هکتاری به بندر شهیدرجایی
ملحق و قرار است صنایع در آن مستقر شوند،
چهارشنبه  13شهریور |98سال سی وچهارم| شماره  3853اظهار کرد :بخش از مواد معدنی می تواند در
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com
صنایعی که در این اراضی جانمایی می شود ....

معاون استاندار هرمزگان:

عرضه میگو در بورس بازاریابی
این محصول را تسهیل میکند
گروه اقتصادی//

افزایش  ۸۰درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی از گمرکات هرمزگان

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از افزایش  ۸۰درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی از گمرکات هرمزگان نسبت
به سال گذشته خبرداد.
خلیل قاسمی در جمع خبرنگاران افزود :در چهار ماه امسال بیش از پنج میلیارد و  ۸۳۰میلیون دالر کاال از گمرکات استان صادر
شده است.وی اظهار کرد :محصوالت فوالدی ،صنایع گچ ،محصوالت بهداشتی و کشاورزی از جمله کاالهای صادراتی استان
است که به کشورهای چین ،تایلند و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.
قاسمی با بیان اینکه هدفگذاری امسال صادرات از گمرکات استان نه میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر است ،اضافه کرد :محصوالت
فوالدی ،قیر ،صنایع معدنی و معادن کرومیت ظرفیتهای صادراتی است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان خاطرنشان کرد :رونق بیشتر بنادر کوچک استان از جمله برنامههای امسال
برای افزایش صادرات است.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر خبر داد؛

ساخت ترمینال  ۵۰میلیون تنی مکانیزه
مواد معدنی در بندر شهید رجایی

م عاون هماهنگی امور
ا قتصادی استانداری
ه رمزگان گفت :عرضه
م حصول میگو به بازار
بورس زمینه ساز تسهیل
بازاریابی این محصول و
افزایش درآمدهای ارزی
می گردد.

م عاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و
دریانوردی از انعقاد قرارداد با بخش خصوصی
برای ایجاد ترمینال مکانیزه مواد معدنی در بندر
شهید رجایی خبر داد.

ا یرج حیدری در
شست تخصصی
ن
نمایندگان بورس با مدیران و بخش خصوصی
ا ستان هرمزگان با محوریت عرضه میگو در
بورس با اشاره به اهمیت بازار بورس ،عنوان
کرد :عرضه میگو به بورس روند بازاریابی این
محصول را در سطح ملی و بینالمللی تسهیل
خواهد کرد.
و ی با اشاره به مزیت صادراتی میگو ،اظهار
داشت :میگو به واسطه ارزش غذایی باالیی
که دارد دارای ظرفیت صادراتی باالیی است.
م عاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
ه رمزگان تصریح کرد :توسعه صنعت میگو با
ه دف ایجاد اشتغال ،افزایش تولید و تحقق
د رآمدهای ارزی در دستور کار قرار گیرد و
این صنعت باید منافع ملی در زمینه افزایش
درآمدهای ارزی را تامین نماید.
ح یدری گفت :باید درآمدهای ارزی ناشی از
صادرات میگو به چرخه اقتصاد کشور باز گردد
ت ا این مهم زمینه ساز کاهش اتکا کشور به
درآمدهای نفتی شود .معاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری هرمزگان اظهار داشت:

ب ه گزارش صبح ساحل به نقل از سازمان
ب نادر و دریانوردی ،محمدعلی حسن زاده
ب ا اشاره به اینکه قرارداد ایجاد بزرگترین
ت رمینال مکانیزه مواد معدنی کشور طی
چ ند روزه آینده در بندر شهید رجایی با
بخش خصوصی منعقد می شود ،اظهار کرد:
ظرفیت نهایی این ترمینال  ۵۰میلیون تن
است و در سه فاز اجرا می شود که مجموع
ا ین سه فاز معادل  ۱۸۰هکتار خواهد بود
و اراضی هر فاز  ۶۰هکتار و مقدمات انعقاد
قرارداد در بندر در حال انجام است.
و ی افزود :این ترمینال به عنوان بزرگترین
ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و دریای
ع مان خواهد بود و با توجه به ظرفیت بی
نظیر معدنی کشور ،تحول در صنعت معدن
ایران رخ خواهد داد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
و دریانوردی با بیان اینکه بسیاری از معادن
کشور به صورت مستقیم و از طریق ریل به این
ترمینال متصل خواهند شد ،خاطرنشان کرد:
هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات
می توان از ظرفیت های این ترمینال استفاده

گروه اقتصادی//

وا گذاری اراضی مختلف برای پرورش میگو و
ارائه تسهیالت به متقاضیان پرورش میگو با
هدف افزایش درآمدهای ارزی است.
این مقام مسوول اظهار داشت :فعاالن صنعت
پرورش میگو از ظرفیت بازار بورس برای فروش
محصوالت تولیدی خود نهایت بهره را ببرند
و این بازار بسیاری از دغدغه های تولید
کنندگان در زمینه بازاریابی محصوالت تولیدی
آنها را مرتفع خواهد نمود.
وی گفت :عرضه میگو در بازار بورس زمینه ساز
رونق بیش از پیش صنعت میگو در هرمزگان
می گردد.
ایرج حیدری معاون هماهنگی امور اقتصادی
ا ستانداری هرمزگان در پایان تصریح کرد:
ب ا تالش های صورت پذیرفته شده از سوی
م دیریت عالی استان ،جهاد کشاورزی و
شیالت و سایر دستگاه های اجرایی ،صنعت
م یگو در هرمزگان در حال شکوفایی است و
زمینه ساز تحقق برنامه های سال رونق تولید
در هرمزگان خواهد شد.
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الوان فن مشاهیر درتاریخ  1398/05/06به شماره ثبت  19342به شناسه ملی
 14008502511ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع
فعالیت :تخلیه و بارگیری  ،انبارداری  ،کلیه پروژه های عمرانی  ،سند بالست و جوشکاری و ساخت انواع سازه ها  ،بازسازی
ابنیه ،دکوراسیون  ،عملیات راه سازی  ،خدمات شهری اعم از طراحی ،ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی ،
خدمات فنی و مهندسی و سیستم های تاسیساتی  ،برقی و مکانیکی ساختمان و کارخانجات صنعتی  ،لوله کشی گاز و آب
و فاضالب  ،خدمات رایانه  ،خدمات کشاورزی  ،سرویس ایاب و ذهاب  ،تامین نیروی انسانی ،خدمات برگزاری جشنها و
همایش ها  ،خدمات آشپزخانه و رستوران خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی ،اخذ و اعطاء نمایندگی
 ،شرکت در کلیه نمایشگاهها ،ایجاد شعب و نمایندگی  -اخذ وام و اعتبارات بانکی  ،شرکت در کلیه مناقصات ،پیمانها و
مزایدات  .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 آزادگان جنوبی  ،بلوار امام خمینی
 ،خیابان اصلی  ،پال ک  ، 0مجتمع یکتا  ،طبقه ششم  ،واحد  46کدپستی  7916775761سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الناز نقی زاده گلیانی به شماره ملی 0872947939
دارنده  990000ریال سهم الشرکه خانم سیده لیدا پوررضا به شماره ملی  2640024841دارنده  10000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره خانم الناز نقی زاده گلیانی به شماره ملی 0872947939و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سیده لیدا پوررضا به شماره ملی 2640024841و به سمت 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 باامضاء مدیر عامل 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.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()586977

آ گهی تغییرات شرکت برنا مهر بندر لنگه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1784و شناسه ملی
 14006539943به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1397/09/03تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند :
آقای مهدی مرادی پور فرد به شماره ملی  3440867188آقای غالمرضا مرادی پور فرد به شماره ملی
 3430017165خانم رابیه مرادی پور فرد به شماره ملی  - 3441109694آقای بهنام حسن پور به شماره ملی
 3430019230به سمت بازرس اصلی وآقای فاضل پورمحمدی فرد به شماره ملی  3441081821به سمت
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

کرد و امیدوار هستیم فعاالن صنعت و معدن ح سن زاده افزود :عالوه بر این فعاالن
کشور بتوانند از مزیت منطقه ویژه اقتصادی ا قتصادی می توانند با استقرار صنایع به
م نظور تولید محصول با ارزش افزوده باالتر
شهیدرجایی استفاده کنند.
و تولید محصول نهایی
ا ستفاده کنند یا از مزیت
فعاالن اقتصادی می توانند با استقرار
ا ین منطقه برای ایجاد
صنایع به منظور تولید محصول با ارزش افزوده
کارخانه و تبدیل مواد اولیه
م عدنی به فراورده های
باالتر و تولید محصول نهایی استفاده کنند یا از
ب ینابینی استفاده کرده و
م حصول نهایی را صادر
مزیت این منطقه برای ایجاد کارخانه و تبدیل
کنند.
مواد اولیه معدنی به فراورده های بینابینی
تشریح  ۳کارکرد ترمینال
مواد مکانیزه معدنی در
استفاده کرده و محصول نهایی را صادر کنند.
بندر شهیدرجایی

وی با بیان اینکه ترمینال مواد مکانیزه معدنی
در بندر شهیدرجایی دارای سه کارکرد خواهد
بود ،گفت :کارکرد اول این ترمینال صادرات
مواد معدنی کشور است تا بتوانیم از امکانات
بندر استفاده کنیم و با استانداردهای های
خیلی باالتر کشتی ها را بارگیری کرده و قیمت
ت مام شده کاالهای و مواد معدنی صادراتی
کشور را کاهش و قدرت رقابتی صادر کنندگان
در بازار هدف را ارتقا دهیم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
و دریانوردی با اشاره به اینکه مورد دیگر در
بندر شهیدرجایی ،شهر لجستیک است که
ب ر اساس آن اراضی  ۲۴۰۰هکتاری به بندر
ش هیدرجایی ملحق و قرار است صنایع در
آ ن مستقر شوند ،اظهار کرد :بخش از مواد
م عدنی می تواند در صنایعی که در این
اراضی جانمایی می شود مدنظر قرار گرفته و
مواد معدنی مربوطه از ارزش افزوده باالتری
ب رخوردار و در نهایت هم از طریق همین
ترمینال صادرات انجام می شود.
حسن زاده ادامه داد :در مورد سومین کارکرد
این ترمینال باید خاطرنشان کرد که می توان
م واد با ارزش افزوده باالتر را ازدیگر کشورها
وارد کرده و در کارخانجات به محصول نهایی
ت بدیل و از این محصول یا در داخل کشور
ً
ا ستفاده یا مجددا از بندرشهیدرجایی به
خارج از کشور صادر کرد.

تاسیس شرکت سهامی خاص نگین جاوید میناب درتاریخ  1398/06/09به شماره ثبت  2017به شناسه ملی 14008580024
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع فعالیت :تامین نیروی
انسانی -طراحی ،محاسبه ،نظارت و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های فضای سبز و محوطه سازی زیبا سازی و رنگ آمیزی
معابر -تعمیر و نگهداری تاسیسات -امور آشپزخانه و رستوران -ایاب و ذهاب -تنظیف -تعمیر و نگهداری ماشین آالت -انجام
امور اداری دستگاهای دولتی  ،و عیر دولتی و بیمارستانها -خدمات عمومی ( نامه رسانی -پیشخدمتی -امور ابدارخانه) شرکت
در مناقصات و مزایدات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان هرمزگان  ،شهرستان میناب  ،بخش بندزرک  ،دهستان کرگان  ،روستا کرگان ،محله کرگان  ،خیابان ساحلی ،
کوچه جنب مر غ فروشی رامین  ،پال ک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7998138641سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 10000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  100000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره  3561/1مورخ  1398/05/13نزد بانک بانک صادرات شعبه بندر کرگان با کد  3561پرداخت گردیده است
اعضا هیئت مدیره خانم حلیمه مالحی به شماره ملی 3410285962و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای وحید
عظیمی جعفری به شماره ملی 3410317171و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2
سال آقای رامین عظیمی جعفری به شماره ملی 3410562427و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال 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 باامضاء وحید عظیمی جعفری مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای حسین اسماعیل نژاد به شماره ملی  3410220690به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم
ندا عظیمی جعفری به شماره ملی  3410317181به 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب ()586974

آ گهی تغییرات شرکت آبزی پرور نگین دیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  17413و شناسه ملی 14006703231
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/06/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی  3579874330به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیمی
به کد ملی  3579948466به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمی به کد ملی  3579695851به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عاملو رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه ()586971
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آ گهی تغییرات شرکت سمیالن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  8371و شناسه ملی  10800111403به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/05/22که طی نامه شماره  6533مورخ  98/4/22به
تایید اداره کل شیالت استان هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :انجام کارهای شیالتی و آبزی پروریو صید و صیادی و کشاورزی گل و گیاه و گل خانه ای و صادرات و واردات گل و گیاه و میوه تره بار و درصورت ضرورت
قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمیباشد .

آ گهی تغییرات شرکت آبزی پرور نگین دیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  17413و شناسه ملی 14006703231
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/06/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء
هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی  3579695851آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی  3579948466آقای
احمد ابراهیمی به شماره ملی  - 3579874330آقای سعید مختاری به شماره ملی  3579848232به سمت بازرس
اصلی و آقای مسعود مختاری به شماره ملی  3570092161به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب گردید.
 -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 ()586972
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