روزنامه صبح ایران

خبر

نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی
در چابهار افتتاح شد

نمایش�گاه و فروش�گاه صنایع
دس�تی و هنره�ای س�نتی در
منطق�ه آزاد چابه�ار با حضور
مدیرعامل ،شماری از مسوالن
محلی و قشرهای مختلف مردم
افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور
بین الملل منطقه آزاد چابهار مدیر
گردش��گری س��ازمان منطقه آزاد چابهار در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت:
این نمایش��گاه با هدف ارتقای مشارکت های اجتماعی ،ایجاد اشتغال و درآمدزایی،
تولید برای جامعه محلی ،معرفی هنر زنان و مردان بلوچ و ایجاد فضای مناسب برای
بازدید س��رمایه گذاران و گردشگران راه اندازی شده است .طاهره شهرکی افزود :در
این مکان دوره های تخصصی ،تجاری سازی و آموزش ساخت صنایع دستی و دوره
های آموزشی مهارت و کسب و کار برگزار و برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر
می شود .مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد :در این نمایشگاه
آثار  122نفر از صنعتگران سیستان و بلوچستان در معرض نمایش و فروش گذاشته
شده است .وی ادامه داد :همچنین حدود  900اثر از رشته های مختلف نظیر صنایع
دس��تی ساخته شده از صدف ،س��وزن دوزی بلوچی ،البسه زنان بلوچ ،حصیربافی،
س��فال کلپورگان ،سفال هلنچکان قصرقند و زیور آالت محلی و انواع دکوری خانه
برای فروش عرضه شده است .نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی در
ساختمان اداری شماره سه منطقه آزاد چابهار دایر شده است.

جزیره کیش آماده میزبانی شایسته از
گردشگران در نوروز  97است

ریی�س کمیت�ه فرهنگ�ی و
اجتماع�ی س�تاد تس�هیالت
ن�وروزی کی�ش ب�ا اش�اره ب�ه
تمهی�دات پیش بینی ش�ده از
آمادگی کامل جزیره کیش برای
میزبانی شایسته از گردشگران
نوروزی خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی و امور بین
الملل س��ازمان منطقه آزاد کیش ،سعید پورعلی رییس کمیته فرهنگی و اجتماعی
س��تاد تس��هیالت نوروزی کیش با بیان اینکه تمامی حوزه های متبوعه و مرتبط با
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش برای خدمات رسانی شایسته
در نوروز  97آمادگی کامل دارند گفت :با تمهیدات پیش بینی شده در خصوص تامین
نیازهای ش��هروندان و گردش��گران در بخش های اجتماعی شامل تامین غله ،دارو و
درمان ،سوخت ،آب و برق ،نظارت های دامپزشکی بر محصوالت پروتئینی ،پشتیبانی
هالل احمر و موضوعات فرهنگی و هنری که شامل برنامه های متنوع برای خانواده ها
است برنامه ریزی منسجمی انجام شده تا در نوروز  97خدمات مناسبی ارائه شود .به
گفته پورعلی ،با افزایش  4دستگاه آمبوالنس و یک فروند قایق امداد و نجات دریایی
به تجهیزات هالل احمر کیش ،امکانات خوبی در زمینه امداد رسانی مهیا شده است.
س��عید پورعلی در پایان ضمن تاکید بر آمادگ��ی کامل معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان منطقه آزاد کیش برای برگزاری نوروزی شایسته و درشان مردم عزیز کشورمان
گفت :خلق لحظاتی شاد و تجربه سفری بی نظیر برای گردشگران تاکید دکتر انصاری
الری در برنامه ریزی های نوروزی اس��ت و تمامی کمیته ها تالش می کنند با ارائه
خدمات با کیفیت رضایت گردشگران را بدست آورند.
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺎﻭﺍﻻﻥ ﺳﻴﺮ ﺁﺳﻴﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  211350ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102528121ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0066735076ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 10000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  9500000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ :ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0066090164ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ  5000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺁﻻ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 5458764447
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ  4500000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155917
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺳﻴﻢ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺳﻴﻢ ﺳﻬﺎﻣﻰ
ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  96432ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101404890ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  3ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  2ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155918
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺳﻴﻢ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺳﻴﻢ ﺳﻬﺎﻣﻰ
ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  96432ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101404890ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺷﺘﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 1583013687ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺷﺘﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
1581714785ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،
ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺎﺟﻰ ﺍﺣﻤﺪ 0071916131ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﺍﺣﻤﺪ  0084713282ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155919
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻰ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻭﺯﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  228831ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102699608ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,03ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2679773640ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺼﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﭘﻼﻙ  8ﻃﺒﻘﻪ 5
ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  1514735431ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ 1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155920
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺁﺭﻛﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  390823ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320407266ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,04ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103566960ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪﻯ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0063390515ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2500000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ
 7500000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  10000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒﻰ ﺑﺎﺭﻭﻕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0073331597ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻣﺒﻠﻎ  5000000000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0072360011
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  2500000000ﺭﻳﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10103566960ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0063390515
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  2500000000ﺭﻳﺎﻝ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155921
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با هدف تأمین رفاه و تقدیر از خدمات قشر خدوم صورت گرفت

دیدار صمیمانه انصاری الری با کارگران کیش

مدیرعامل س�ازمان منطقه آزاد کیش در پایان سال جاری و در
آس�تانه سال نو در نشس�تی صمیمانه از خدمات کارگران جزیره
کیش تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان منطقه آزاد کیش،
دکتر انصاری الری به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه
آزاد کیش و اعضای ش��ورای شهر در نشستی صمیمانه با کارکنان فضای
سبز و پاکبان های جزیره کیش دیدار کرد و به گفت و گو پرداخت.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش ضمن ابراز خرس��ندی از حضور
در جمع این قش��ر خدوم ،بر اهمیت نقش کارگران در زیباس��ازی منظر
ش��هری و پاکیزگ��ی جزیره کیش به عنوان ویژگی ب��ارز این منطقه آزاد
تاکید کرد.
وی با بیان اینکه زیبایی جزیره کیش مرهون تالش های کارگران است
گفت :اینکه گردشگران در سفر به جزیره کیش از پاکیزگی و زیبایی شهر
لذت می برند و امروز شاهد هستیم این منطقه آزاد کشور از لحاظ فضای
س��بز و منظر زیبای شهری در کشور دارای اعتبار شده به دلیل زحمات
شبانه روزی کارگران و پاکبان ها است.
دکت��ر انصاری الری ضم��ن قدر دانی از خدمات این قش��ر زحمتکش

گف��ت :در گزارش عملکرد پیمانکاران در خص��وص ارائه خدمات رفاهی
به کارگران مواردی اعالم ش��د که امید است اجرایی شده باشد .در مورد
نظ��ارت ب��ر عملکرد پیمانکاران نی��ز با وجود اینکه برخ��ی امور از طرف
س��ازمان به پیمانکاران واگذار ش��ده اس��ت اما نظارت ه��ای حمایتی بر

افزایش همکاریهای مشترک برای توسعه خدمات انتظامی
به شهروندان و گردشگران و سرمایه گذاران در منطقه آزاد انزلی

به گ�زارش رواب�ط عمومی و ام�ور بین
الملل س�ازمان منطق�ه آزاد انزل�ی ،پیرو
جلسات تشکیل ش�ده فی مابین سازمان
منطقه آزاد انزلی و نیروی انتظامی استان،
مهن�دس مس�رور رییس هی�أت مدیره و
مدیرعام�ل س�ازمان ،بهمراه تع�دادی از
معاونین و مدیران س�ازمان ب�ا حضور در
مرک�ز فرماندهی نیروی انتظامی اس�تان،
با سردار محمد رضا اس�حاقی فرماندهی
این نیرو در اس�تان گیالن دی�دار کرده و
سازوکارهای عملیاتی سازی مصوبات نشست های قبلی و توسعه خدمات
انتظامی به شهروندان و گردشگران منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
مهندس مس��رور دراین نشس��ت ،همکاری و همراهی نی��روی انتظامی را با
س��ازمان متبوع خود بس��یار موثر عنوان نمود و وجود چنین رویکردی را یک
مزی��ت ارزیابی و اظهار داش��ت :با توجه به صدور مجوز مرز رس��می مجتمع
بندری کاس��پین از س��وی هیأت محترم دولت ،حضور دس��تگاه های خدمت
رسان در این حوزه ضروری است و امیدواریم در سایه همکاری موجود با توجه
به برنامه های این س��ازمان در حوزه گردشگری دریایی در کشورهای حاشیه
خزر ،پلیس گذرنامه نیز در این منطقه مستقر شود.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل س��ازمان آمادگی خود را برای همکاری در
زمینه اس��تقرار پلیس در بخشهای اماکن ،راهور و آگاهی در محدوده منطقه
آزاد انزلی اعالم کرد و افزود :در خصوص افراد خارجی که از طریق فرودگاه بین
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  312092ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103483634ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,09ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 -- :ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻮﻳﺎﻥ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0078735955ﺑﺎﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ
ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  60000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  800000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ - .ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺨﺒﺮﻳﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4578560449ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ  15000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﺍﺩﻧﺪ - .ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3251803921ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ 75000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ - .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ
 150000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  1000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ  -ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ :ـ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻮﻳﺎﻥ
ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺵ.ﻡ 0078735955ﺩﺍﺭﺍﻯ  800000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ـ
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺨﺒﺮﻳﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﺵ.ﻡ 4578560449ﺩﺍﺭﺍﻯ 100000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ  -ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺵ.ﻡ  3251803921ﺩﺍﺭﺍﻯ
 100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155913
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 312092ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103483634ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,09ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
- :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :
ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩ ًﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155915
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1198ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320745700ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,10,26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺍﺩﺭﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ -ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  4ﺳﻪ ﺭﺍﻩ
ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ -ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﻠﮕﻮﻥ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻴﻼﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ -ﭘﻼﻙ - 16ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ
 3353178583ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻗﺪﺱ )(155922
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻴﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 4868ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14004913242ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,02,31ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷﺪ - :ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺭﺩﻳﺰﻧﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0055877001ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺩﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0069716341ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0451099567ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ
ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﻬﺮﻯ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0067998704ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺧﺎﻧﻢ ﺭﻗﻴﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺎﻗﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1639523057ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺭﺩﻳﺰﻧﺎﺑﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ )(155923

المللی س��ردار جنگل رشت به مقصد منطقه
آزاد انزلی وارد استان می شود پیشنهاد داریم
که می ت��وان به صورت ترانزی��ت با همراهی
و تحت نظ��ارت نیروی انتظام��ی جهت بهره
مندی از توانمندیهای گردشگری و تجاری به
داخل محدوده منطقه هدایت کرد.
س��ردار محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی
انتظامی اس��تان گیالن با بی��ان اینکه در نظر
داریم در سال آینده کالنتری ویژه در منطقه
آزاد انزلی مس��تقر تا خدمات پلیس در حوزه
های اماکن ،گذرنامه ،راهور و آگاهی ارائه شود ،اضافه کرد :با عنایت به مصوبه
تعیین مرز رس��می مجتمع بندری کاس��پین ،افزایش مناسبات با کشورهای
حاشیه دریای خزر ،فرصت های متنوعی برای توسعه همکاری ها وجود دارد
وی با اعالم آمادگی در خصوص اس��تقرار پلیس های تخصصی در محدوده
منطقه افزود :توس��عه همکاریها در حوزه فناوریهای ارتباطی با فراهم ش��دن
زیرساخت های الزم از جمله اتصال دوربین های ثبت تخلف و انتظامی سطح
منطقه نیز می بایست در دستور کار قرار گیرد .
گفتنی است در این نشس��ت که معاونین فرماندهی انتظامی استان گیالن
حضور داش��تند ،در خصوص همکاری در زمین��ه آموزش انتظامی-امنیتی به
واحدهای تجاری و تولیدی فعال در منطقه ،تجمیع و ساماندهی خطوط ۱۱۰
محدوده منطقه ،ادامه همکاری در زمینه ساماندهی کاشانه میهمانان منطقه
و افزایش نیروهای حفاظتی در ایام نوروز طرفین به توافق رسیدند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﭙﺎﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 362794ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320146401ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,12ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ  ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ،ﻃﺮﺍﺣﻰ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻓﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺳﺎﺯﻯ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻥ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻰ  ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻓﻨﻰ  ،ﺍﺟﺮﺍء ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ  ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ  ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ  ،ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻯ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻩ ﻭ
ﺳﻴﻮﻳﻞ  ،ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺘﻨﻰ ﻭ ﻓﻠﺰﻯ  ،ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ  -ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ  ،ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ  ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ،ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ  ،ﺍﻗﺎﻣﺘﻰ  ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ
ﻭ ﻣﺘﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ  ،ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﻭ ﻣﺘﺮﻭ ،
ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﭘﻞ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺧﺎﻙ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
 ،ﺳﺪ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺍﺭﺍﺿﻰ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ
ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮﻯ  ،ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺷﻦ ﺭﻳﺰﻯ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺸﻰ ﻭ ﺧﻂ ﻛﺸﻰ  ،ﮔﺎﺭﺩﺭﻳﻞ ﺑﻨﺪﻯ
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻴﺮ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ  ،ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﻮﻟﻪ
ﻭ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻯ  ،ﻧﺎﺯﻙ ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﻧﻤﺎ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺍﻗﻼﻡ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺘﻨﻰ ،
ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﭘﺎﺭﻛﻰ  ،ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ  ،ﺳﺪ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ  ،ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ
 ،ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻰ  ،ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻰ  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ  ،ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ  ،ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ
 ،ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻯ  ،ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ  ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ
– ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﺭﻭﺍﺵ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ –ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻭ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ – ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ
ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ  ،ﺍﻗﺎﻣﺘﻰ ﻭ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﻞ ﻫﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻓﻨﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ  ،ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﭘﻤﭗ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﺩﺭ
ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ .ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺟﻤﺎﻟﺰﺍﺩﻩ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺟﻤﺎﻟﺰﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎﻟﻰ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻗﺮﺧﺎﻥ-ﭘﻼﻙ -15ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻭﺍﺣﺪ  1ﺑﻪ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ
 1419648591ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ4 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155895
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮﺡ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺗﻴﺴﻔﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 3459ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10195004794ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,10,13ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  15ﺑﻪ  13ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ )(155897
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺴﻮﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺁﺑﻰ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 151392ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101942047ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,01,06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0052677133ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0053890655ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155899

وضعیت کارگران را مد نظر قرار می دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه س��ازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عمران،
آب و خدمات هم نسبت به پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران موظف
هس��تند از پیمانکاران خواست مناسباتش��ان با کارگران بر محور عدل و
انصاف باش��د و در خصوص ایفای تعه��دات و پرداخت مطالبات کارگران
جانب انصاف را رعایت کنند.
س��اماندهی کمپ سحر به منظور تامین رفاه بیش��تر و ایجاد انگیزه و
دلگرمی برای کارگران ،امکان س��نجی در خصوص اس��تقرار داروخانه و
اختص��اص  4واحد اقامتی به عنوان مهمانس��را برای س��فر خانواده های
کارگران از موضوعات مورد درخواست کارگران بود که دکتر انصاری الری
در این خصوص قول مساعد داد.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کی��ش در پایان از بخش های مختلف
کمپ س��حر بازدید کرد و در خصوص بررس��ی مش��کالت این مجموعه
اقامتی دستوراتی صادر کرد.
گفتنی است دکتر انصاری الری در آستانه سال جدید با اهدای پاداش
ب��ه کارگران و پاکب��ان های جزیره کیش از خدمات این قش��ر پر تالش
تقدیر کرد.

مالکان خودروهای پالک اروند
از «نرم افزار اروند خودرو»
استفاده کنند

«ن�رم اف�زار موبایل�ی ارون�د
خ�ودرو» خدم�ات مختل�ف به
دارن�دگان خودروه�ای پلاک
اروند ارائه می دهد.
به گ��زارش روابط عموم��ی و امور
بین المل��ل س��ازمان منطقه آزاد
ارون��د کمال رضایی گفت  :مالکان
خودروهای پ�لاک اروند به منظور
س��هولت و دسترس��ی آس��ان از
اپلیکیش��ن اروند خودرو که در «فروش��گاه برنامه های اندرویدی کافه
بازار» موجود اس��ت استفاده و از پرداخت هزینه اضافه خودداری کنند.
مدیر زیر س��اخت های فن��اوری اطالعات و ارتباطات س��ازمان منطقه
آزاد ارون��د افزود  :نرم افزار اروند خودرو با هدف دسترس��ی آس��ان به
بخش��ی از خدمات س��امانه مدیریت اطالعات خودرو منطقه آزاد اروند،
جلوگی��ری از تردده��ای ش��هری و افزایش رضایتمندی و دسترس��ی
پذی��ری برای گوش��ی های تلفن هم��راه طراحی و در اختی��ار کاربران
قرار گرفته است.
وی گف��ت به منظور اس��تفاده از نرم افزار الزم اس��ت کد ملی مالک و
شماره شناسه ثبت شده در شناسنامه خودرو (کد رهگیری) در صفحه
نخست آن وارد گردد.
گفتنی است این نرم افزار بصورت رایگان با عنوان «اروند خودرو» » در
«فروشگاه برنامه های اندرویدی کافه بازار» در دسترس است.
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺴﻮﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺁﺑﻰ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 151392
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101942047ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ
ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,01,06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻯ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0052677133ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0053890655
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  1ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1532583885ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺎﺳﻢ
ﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0062833693ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155901
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺧﺰﺭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  207682ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102492860ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,09,08ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 962,126,19635ﻣﻮﺭﺧﻪ  96,10,12ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻭ
ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  53957ﻣﻮﺭﺧﻪ  96,10,11ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺻﺤﺮﺍﺋﻰ-ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺎﻩ-ﭘﻼﻙ -1-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ-ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ-ﻭﺍﺣﺪ  2ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ
 1453753917ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155903
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 136200ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101793905ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,06,25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ . :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﭘﻼﻙ 31)62
ﺟﺪﻳﺪ(ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  1966943754ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ 1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155905
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺭﻧﮓ ﺯﺭﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  301017ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103400221ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,21ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ  -ﺑﺨﺶ
ﭼﻬﺎﺭﺩﺍﻧﮕﻪ  -ﺷﻬﺮ ﭼﻬﺎﺭﺩﺍﻧﮕﻪ-ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﻨﻮﺏ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻴﺮﻭﺯ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺷﺮﻗﻰ )-(24ﭘﻼﻙ -37ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ -ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ 3319137148
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155907
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﻮﺍﺋﻰ ﻭﺩﺭﻳﺎﺋﻰ ﻭﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻯ ﺗﻴﺮﺍﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  106014ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10101499025ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1396,11,23
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1589665375ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﭙﻴﺪﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺠﺮ ﭘﻼﻙ  30ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155909
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺒﺰ ﭘﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﺩﻭﺱ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 229731ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102708085ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ -
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﻏﺮﺑﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﻭﻭﺳﻰ-
ﭘﻼﻙ  - 35ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ  -ﻭﺍﺣﺪ  ، 7ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1546939418ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155911

