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مدیر مسوول:الهام کرمی
قائم مقام مدیر مسوول وسردبیر  :مهراب رشیدی
دبیر سرویس سیاست و اقتصاد:محمد خدا کریمی
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دبیر سرویس آنالین :سامیه طهورنیان
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روند توسعه و پیشرفت
استان هرمزگان در جریان است

گروه سیاسی//
استاندار هرمزگان گفت :در ایام اهلل دهه مبارک فجر سال جاری طرح
ها و پروژه های بسیار خوبی در استان هرمزگان به بهرهبرداری رسید
که نشان میدهد روند توسعه و پیشرفت این استان با کار و تالش
گسترده در جریان است.

فریدون همتی در نشست شورای اداری استان هرمزگان با تشکر و
قدردانی از حضور باشکوه و گسترده مردم شریف استان هرمزگان
در راهپیمایی یوم اهلل  ۲۲بهمن ،عنوان کرد :ملت ایران در طول
 ۴۱سال گذشته همواره حمایت و پشتیبانی خود از انقالب اسالمی
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را نشان داده و این بار نیز
شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی چهل و یکمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی بودیم.
وی در ادامه با تا کید بر اینکه ما مدیران باید تمام توان خود را در
راستای انجام وظیفه و ارائه خدمت به مردم به کار بگیریم ،افزود:
سرعت دادن به روند انجام کارها دارای ضرورت است و موجب
میشود شاهد تسریع در اجرای پروژه ها و ایجاد اشتغال بیشتر
و رونق تولید باشیم.استاندار هرمزگان با تأ کید بر لزوم به کارگیری

همه ظرفیت ها برای اجرای کارها ،افزود:
یکی از ظرفیتهای خوب در راستای اجرا و
تکمیل پروژه های عمرانی استفاده از ردیف
بودجه متمرکز ملی تهاتر است که باید از
آن برای اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی
در استان بهره بگیریم.همتی تصریح کرد:
مدیران باید با استفاده از همه ظرفیت
های قانونی و بودجهای جهت اجرای
مناسب طر حها و پروژههای مختلف ایجاد
فرصت و ظرفیت کنند که فروش امال ک
مازاد و را کد دستگاه های اجرایی یکی از
این روش ها جهت تامین اعتبار طرح ها
و پروژه های مختلف می باشد.وی با تا کید بر اینکه مدیران باید
برای جذب سرمایه گذاران اهمیت ویژه قائل شوند ،خاطرنشان
کرد :همه باید برای تامین امنیت سرمایه گذاری در استان و
افزایش اجرای طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در
هرمزگان تالش کنیم و این امر تاثیر مستقیمی بر ایجاد اشتغال و
رونق تولید خواهد داشت.
استاندار هرمزگان اظهار داشت :در ایام اهلل دهه مبارک فجر سال
جاری طرح ها و پروژه های بسیار خوبی در استان هرمزگان به
بهرهبرداری رسید که نشان میدهد روند توسعه و پیشرفت این
استان با کار و تالش گسترده در جریان است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در دوم
اسفندماه سال جاری ،بیان داشت :برای برگزاری باشکوه و با
مشارکت حدا کثری انتخابات ،تمامی امکانات در استان هرمزگان
به کار گرفته شده تا انتخاباتی قانونمند و با حضور و مشارکت
حدا کثری همه اقشار مردم در هرمزگان برگزار شود.
وی گفت :هیچ کدام از مدیران دستگاههای اجرایی حق حضور

در ستادهای نامزدهای انتخابات و همراهی و جانبداری از
کاندیداهای انتخابات را ندارند و در همین راستا نظارت ویژه بر
مدیران صورت میگیرد و با تخلفات برخورد خواهد شد.
استاندار هرمزگان با اشاره به زمان تبلیغات انتخاباتی از  ۲۴تا ۳۰
بهمن ماه سال جاری ،اضافه کرد :تبلیغات نامزدهای انتخاباتی
باید در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد و هزینه تبلیغات
نیز باید براساس قانون باشد و در این خصوص دستگاه قضایی و
نظارتی دقت خواهند داشت تا از هزینههای نامتعارف کاندیداها
در تبلیغات انتخابات جلوگیری و با تخلفات برخورد شود.
استاندار هرمزگان تصریح کرد :همه باید برای برگزاری انتخاباتی
با مشارکت حدا کثری مردم و قانونمند تالش کنیم و تمامی امور
انتخابات در استان به شکل منظم در حال انجام است.
وی در ادامه به اقدامات جهت بازسازی مناطق سیل زده و جبران
خسارت های سیل در شرق هرمزگان اشاره کرد و گفت :عملیات
جابجایی برخی روستاهای در مسیر سیالب و همچنین احداث
دیوارهای حفاظتی برای برخی دیگر از روستاها به سرعت انجام
شود و پرداخت کمک های معیشتی و تسهیالت جهت جبران
خسارت ها نیز با سرعت بیشتری صورت گیرد.
همتی یادآور شد :احداث سدها و سازه های آبخیزداری تاثیر
بسیاری در جلوگیری و کاهش خسارتهای ناشی از سیل دارد
و همچنین موجب ذخیره سازی مناسب آب برای استفاده در
زمینه شرب و کشاورزی و تولید خواهد شد و باید احداث سدهای
جدید در استان با جدیت پیگیری شود.
وی همچنین خواستار پاسخگویی شفاف ،دقیق و سریع
دستگاههای اجرایی به ابهامات و شبهاتی که در حوزه های
مختلف مطرح میشود ،شد و خاطرنشان کرد :دستگاه ها باید با
فعال سازی بیشتر روابط عمومی های خود این امر را با جدیت در
راستای تنویر افکار عمومی پیگیری کنند.
استاندار هرمزگان بر لزوم توسعه بیمه روستائیان و عشایر در استان
هرمزگان تا کید کرد و گفت :باید تالش کنیم تا افراد تحت پوشش
این بیمه در استان افزایش یابند و این بیمه کمکهای خوبی به
سا کنان روستاها و عشایر در استان خواهد داشت.
همتی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال
ل آینده ،عنوان کرد :با توجه
و در پیش بودن تعطیالت نوروز سا 
به ورود گسترده گردشگران در این ایام به استان هرمزگان ،باید از
هم ا کنون برنامه ریزی الزم را جهت تامین امکانات مناسب برای
گردشگران در استان هرمزگان انجام دهیم و دستگاه های اجرایی
در این خصوص توجه و پیگیری الزم را داشته باشند.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده نوبت  دوم  
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شیالت تاریخ انتشار 98/11/26 :
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شیالت راس
ساعت 9صبح روز پنج شنبه مورخ  98/12/08در محل سالن اجتماعات اداره کل شیالت هرمزگان
به آدرس  :بلوار امام خمینی اداره کل شیالت هرمزگان تشکیل میگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید ویا وکیل
نماینده خود را کتبا معرفی نماید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی  ،تعداد آراء وکالتی
هرعضو حدا کثر  3رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بودو اعضای متقاضی اعطای نمایندگی
می بایست به همراه نماینده خود حدا کثر تا تاریخ  98/12/05درمحل سالن اجتماعات حاضر تا پس از
احراز هویت و تایید وکالت مطابق مورد تایید برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه  :تعیین سه نفر هیئت تسویه

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شیالت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان سازه لیدوما درتاریخ  1398/09/03به شماره ثبت  19647به شناسه ملی
 14008786421ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع
فعالیت :تعمیر و نگهداری تجهیزات  ،تامین ماشین آالت سبک و سنگین  ،طرح ،محاسبه ،نظارت و اجراء کلیه پروژه های
عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین  ،سند بالست و جوشکاری و ساخت
انواع سازه های فلزی ،بازسازی ابنیه ،تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها  ،طراحی  ،ساخت و نصب و اجرای کلیه سیستم
های تاسیساتی  ،برقی و مکانیکی ساختمان و کارخانجات صنعتی  ،طراحی و اجرای لوله کشی گاز و آب و فاضالب  ،ارائه کلیه
خدمات و سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی  ،تامین نیروی انسانی  ،خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای
بازرگانی ،اخذ و اعطاء نمایندگی  ،شرکت در کلیه نمایشگاهها -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد شعب
و نمایندگی  -اخذ وام و اعتبارات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 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 گلشهر شمالی  ،خیابان شهید حقیقت  ،کوچه فروزان
 ، 24پال ک  ، 0مجتمع سیمین  ،طبقه همکف کدپستی  7915887593سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای جاسم ملک حسن به شماره ملی  2380038694دارنده  990000ریال سهم
الشرکه خانم معصومه قائدی به شماره ملی  2380102287دارنده  10000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای جاسم
ملک حسن به شماره ملی 2380038694و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود خانم معصومه قائدی به شماره ملی 2380102287و به سمت نایب 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 با امضاء مدیر عامل 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 ()769199

گـــــز یـــــده

استاندار در نشست شورای اداری:

چاپ:مهدوی کرمان
تحريريه( 32229585 :داخلی )110
نیازمندیها076-3208 :
آ گهى ها( 32241462 - 32246751 :داخلی )105
فا كس شبانهروزى32241463 :
امور مشترکین ( 32233726 :داخلی )102
دفتر مركزى :بندرعباس ،خيابان امام خمينى ،جنب بانك رفاه
ساختمان صبح ساحل

پنجشنبه  24بهمن |98سال سی وپنجم | شماره 3981
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

از گنج نهفته ایران از دیدگاه رهبر انقالب
تا توصیه انتخاباتی آیت اهلل جنتی

اصالحطلبان لیست میدهند
مصطفی کوا کبیان ،دبیرکل حزب
مردمساالری ضمن تأیید ائتالف احزاب
اصالحطلب با حضور دوازده حزب
سیاسی این جریان اظهار داشت :البته
حزب کارگزاران گفته که میخواهد لیست
مستقل بدهد و ما بنا داریم با این حزب
وارد مذا کره و گفتوگو شویم .دبیرکل
حزب مردمساالری تأ کید کرد :در حال
رایزنی برای بستن لیست انتخاباتی
هستیم و در لیست ما نمایندگان
فعلی مجلس و دبیران کل احزاب،
شخصیتهای اجرایی اصالحطلب ،زنان،
جوانان و شخصیتهای تشکیالتی مطرح
اصالحطلب حضور دارند/.فارس
پالکارد شهروند تهرانی خطاب به آمریکا
یک شهروند تهرانی در مراسم راهپیمایی
 ۲۲بهمن ،دستنوشتهای به زبان
انگلیسی در دست داشت که نسبت به
سیاستهای دولتمردان آمریکا در منطقه
غرب آسیا خطاب به مردم آمریکا هشدار
میداد .در این دست نوشته آمده است:
«مردم آمریکا! ترامپ با جان فرزندان شما
قمار کرد و  ۱۰هزار کشته داد … منطقه را
ترک کنید تا زنده بمانید».
نظر میرسلیم درباره اعتراضات آبان ۹۸
میر سلیم در وا کنش به اعتراضات آبان ۹۸
گفت :این اعتراضات به موجب مشکالت
معیشتی مردم بود .این حق مردم است.
باید به حق مردم رسیدگی شود .شش سال
ما فرصت را از دست دادیم با امید اینکه با
آمریکا و اروپا مذا کره کنیم .باید چاره جویی
کنیم و مشکالت مردم را حل کنیم.
گنج نهفته ایران از دیدگاه رهبر انقالب
اسحاق جهانگیری در جمع مردم

سیستان و بلوچستان اظهار داشت:
رهبر معظم انقالب سواحل مکران را
گنج نهفته دانستهاند و به عبارتی این
سواحل در جنوب سیستان بلوچستان
میتواند ،توسعه کشور را رقم بزند .این
استان استعداد توسعه کشور را دارد.ما
در سیستان عزیز در شمال سیستان و
بلوچستان طرح آبرسانی با لوله به  ۴۶هزار
هکتار از اراضی کشاورزی دشت سیستان
را رقم زدیم تا با وجود خشکسالی مردم از
حداقل شرایط معیشتی بهرهمند شود.
توصیه انتخاباتی ایت اهلل جنتی
دبیر شورای نگهبان گفت :کسانی را انتخاب
کنید که طعم گرسنگی را چشیده باشند
و درد مردم را بدانند و به داد فقرا برسند.
وقتی به مجلس میروند ،به فکر جیبشان
نباشند.آیت اهلل جنتی تا کید کرد :کسانی
که به فکر مردمشان و راستگو ،راستگو و
راستگو باشند را انتخاب کنید .ا گر دیدید
راست میگویند به آنها رای دهید و ا گر
دیدید دروغ میگویند به آنها رای ندهید.
نتایج نهایی بررسی
شکایات داوطلبان اعالم شد
عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای
نگهبان در پیامی توئیتری خبر داد:
نتایج نهایی بررسی شکایات داوطلبان
اعالم شد .نتایج نهایی بررسی شکایات
داوطلبان اعالم شد عباسعلی کدخدایی
در توئیتر منتشر کرد :با شروع زمان
قانونی تبلیغات و نزدیکتر شدن به روز
انتخابات ،نظارت شورای نگهبان بر
تخلفات انتخاباتی به منظور جلوگیری
از دخالت در آرای مردم و تضمین یک
انتخابات سالم بیشتر میشود .برای
انجام این مهم شورای نگهبان آماده اند.

تاسیس شرکت سهامی خاص آئین صنعت پرهام درتاریخ  1398/11/19به شماره ثبت  19879به شناسه ملی 14008975400
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع فعالیت :تخلیه و
بارگیری  ،بارشماری و بارنویسی  ،ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای  ،طراحی و اجرا  ،نصب و راه اندازی  ،تعمیر و
نگهداری تجهیزات بندری  ،دریایی  ،راه سازی کلیه ماشین آالت صنعتی و ماشین های سبک و سنگین  ،نیمه سنگین ،
تجهیزات سرمایشی و سرد کننده  ،تامین نیروی انسانی  ،ترخیص کاال  ،مدیریت پروژه های عمرانی  ،پیمانکاری طبخ غذا و
رستوران اداری و کلیه کارهای خدماتی  ،صادرات و واردات و خرید و فروش  ،کلیه خدمات فناوری اطالعات و آی تی 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 نایبندشمالی  ،بلوار امام خمینی  ،کوچه فرزانه  ، 6پال ک ، 65
طبقه همکف کدپستی  7915763635سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم
 10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  22/2339/326مورخ
 1398/11/15نزد بانک صادرات ایران شعبه سه راه آزادگان با کد  2339پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم جواهر
عادل فر به شماره ملی 3391765321و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حجت کبابی سربارانی به
شماره ملی 3392024961و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم فاطمه
کبابی سربارانی به شماره ملی 3392486981و به سمت عضو 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه کبابی
سربارانی به شماره ملی  3380408166به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای روح اهلل جمالی به شماره
ملی  3380663859به سمت بازرس اصلی 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 ()769200

آ گهی انتقالی شرکت سهامی خاص استحکام گستر عمرانی به شناسه ملی  10800148038به موجب صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/07/29مرکزاصلی شرکت سهامی خاص استحکام گستر عمرانی به شناسه
ملی  10800148038و به شماره ثبت  414از واحد ثبتی جاسک به واحد ثبتی بندرعباس به آدرس  :بندر عباس
 ،محله سورو قدیم  ،بلوار فرزانگان  ،کوچه ساحلی سه  ،پال ک دو  ،ساختمان گروه عمرانی  ،بلوک  ، 2طبقه اول
 ،واحد یک کد پستی  7917887165 :انتقال یافت و دراین اداره تحت شماره  12319به ثبت رسیده ودرتاریخ
 21/11/1398ازالحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده است وجهت اطالع عموم آ گهی میگردد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
()769202
آ گهی تغییرات شرکت صدف سیستم هرمزگان شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  13945و شناسه ملی
 10800165452به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1398/02/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت
در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس  :والیت  ،بلوار امام خمینی
 ،خیابان بهادرشمالی  ،مجتمع ستاره شهر  ،طبقه چهارم ،
واحد  ، 6کد پستی  7914611887:تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()769197

آ گهی تغییرات شرکت حمل و نقل شمس ترابران ایرانیان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  16879و شناسه ملی
 14006098587به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1398/10/23که طی نامه شماره  64/46357مورخ
 98/11/2به تایید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :نام شرکت به "
شاهان ترابر خلیج فارس " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()769198

