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راهاندازی سامانه جامع مدیریت پروژههای عمرانی در  ۱۷استان کشور

چهار شنبه 5دی - 1397شماره395

شکوفایی

سامانه جامع مدیریت پروژههای عمرانی با هدف ثبت اطالعات مربوط به پروژههای عمرانی ،مدیریت پروژههای ثبتشده ،پایش پیشرفت پروژههای عمرانی و دسترسی آسان تحت شبکه وب در سازمان راهداری و حملونقل جادهای
راهاندازیشد.بهگزارشاقتصادسرآمد،خدادادمقبلیمعاونبرنامهریزیاینسازماناظهارداشت :اینسامانهدرجهتتحققاهدافدولتالكترونيكباامکاندسترسیسریع،لحظهایودقیقپروژههایعمرانیتوسط مدیراندستگاههای
اجرایی ،ودرآنامکانرصددقیقولحظهایپروژههایعمرانیتوسطمدیراندستگاههایاجراییپیشبینیشدهاست .ویافزود :بایگانیالکترونیکیوحذفاسنادکاغذی،دسترسیآسانمدیرانراهداریوحم لونقلجادهایاستانها
ومدیرانستادیبهاطالعاتوگزارشگیریازپیشرفتفیزیکیوریالیازپروژههاوقراردادها،دسترسیآسانبهفهرستبهاء،بخشنامهها،ازدیگراهدافراهاندازیسامانهمذکوربودهاست .معاونبرنامهریزیبیانکرد:درحالحاضرنحوه
بهرهبرداریازسامانهمذکوردر ۱۷استانکشورآموزشدادهشدهوقابلاجرااستوبابرنامهریزیهایانجامشده تاپایانبهمنماهسالجاریکلیهاستانهایکشور تحتپوششاینسامانه قرارمیگیرند.

توسعه پروژههاي حمل و نقل ريلي و
جادهاي در ارتقاي خدماتساني به
هموطنان

وزیر راه و شهرسازی و هیات همراه طی سفر
به استان گیالن ضمن بازدید از پروژه خطآهن قزوین
 رشت در جلسه شورای ترافیک استان حضور یافت.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،مهندس حسن نیا ،معاون وزیر
و رئيس اين سازمان نیز از همراهان وزیر راه و شهرسازی
در این سفر بودند.
وزیر راه و شهرســازی در جلسه شورای ترافیک استان
طی سخنانی گفت :سقف زمانی برای اتمام پروژه راه آهن
قزوین-رشت ،پایان بهمن ماه است و یک هفته نیز برای
مرور انجام همه کارها و آماده بودن تمهیدات الزم در نظر
گرفته شده است.
وي خاطرنشان كرد :بعد از این مرحله باید مقدمات راه
آهن رشت-آستارا و اتصال ریلی به بندر کاسپین و بندر
انزلی فراهم شود.
وزير راه و شهرسازي سپس درخصوص اهمیت این خط
ریلی افزود :این پروژه ریلی عالوه بر اینکه در حمل و نقل
مردم و مسافران رفاه ایجاد میکند ،برای اتصال به مناطق
فراتر از قفقاز و ترانزیت کاال برای مــا از اولویت باالیی
برخوردار است.
وی ادامه پروژه خط ریلی رشت-قزوین و اتصال آن به
آســتارا را نیز مهم خواند و گفت :در دومین روز از سفر
به گیالن ضمن بازدید از مسیر راهآهن رشت به آستارا،
برای فراهم کردن تمهیــدات و مقدمات الزم تصمیم
گیری ميشود.
ایشان ضمن مهم ارزیابی کردن ادامه پروژه خط ریلی
قزوین -رشت و اتصال آن به آستارا از این خط ریلی ،به
عنوان یکی از بهترین مسیرهای ترانزیت کاال یاد کرد و
گفت :با اتصال خط ریلی رشت به آستارا ،حمل کاال از
جنوب شرقی آسیا و حوزه اقیانوس هند به شمال قفقاز و
بخشهایی از اروپای شرقی ،زمان جابهجایی کاال تقریبا
به یک سوم زمان مسیر کشــتیرانی کاهش مییابد و
همین نسبت بر کاهش قیمت تمام شده جابجایی کاال
نیز خواهد یافت.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد :در حال حاضر با توجه
به افتتاح خطآهن آستارا خال موجود میان مسیر رشت
به آســتارا از طریق بخش حمل و نقل جادهای تکمیل
میشود تا این مسیر ریلی احداث گردد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت احداث پایانه
مشترک راهداری و راهآهن برای جابجایی کاال تاکیدكرد
و گفت :الزم است برای افتتاح خط ریلی رشت-آستارا این
نوع مقدمات فراهم شده باشد.
وی افزود :ادامه مسیر ریلی قزوین -رشت به آستارا جزو
اولویت ها بوده که امیدواریــم پس از برگزاری مناقصه
و تعیین پیمانکار ،شــروع عملیات اجرایی را تعیین و
زمانبندی در سال آینده در دستور کار قرار گيرد.
آگهی تغییرات شرکت صنعت سیم سازان خودرو با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  189034و شناســه ملی  10102310467به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  27/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :شــرکت
مذکور در تاریخ فوق منحل اعــام گردید وغالمرضا مراد فرد به شــماره ملی
 0062345206به ســمت مدیرتصفیه انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه به
آدرس تهران  -جاده قدیم کرج  -میدان فتح  -خیابان کاوش شــرقی  -پالک
 - 3کدپستی  1383614871می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328189
آگهی تغییرات موسســه خبرگزاری مهر موسســه به شــماره ثبت  15205و
شناســه ملی  10100562653به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  20/05/1397و به اســتناد مجوز شماره 330811/97
مــورخ  04/07/1397معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی و مجوز شــماره  564/11/378مورخ  22/05/1397سازمان
تبلیغات اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمدرضا اسمعیلی دارای کدملی
 - 0050617291علی عســگری دارای کد ملی - 0057017433فرید الدین
حداد عادل دارای کد ملی - 0058962425سید علیرضا شریفی دارای کد ملی
 0064194698و مهدی مجتهد دارای کد ملی  0053887115بعنوان اعضای
هیأت مدیره به مدت  4سال انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328190
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی مانا و دانا ایرانیان با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  356738و شناســه ملی  10104027250به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  03/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :پویا شیخ علیزاده
به کدملی  0015515826به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و لیال شمس
به کدملی  0069270732به سمت رئیس هیات مدیره و پرستو شیخ علیزاده
به کدملی  0017057566به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقود
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328191
آگهی تغییرات شــرکت پارس نئوپان ســهامی خاص به شماره ثبت 114856
و شناسه ملی  10101584947به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مــورخ  04/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ترازنامه و
حساب سود و زیان سال مالی  96به تصویب رسید .مؤسسه حسابرسی کارآمد
حساب ایرانیان به شناسه ملی  10103907200به سمت بازرس اصلی و خانم
منظر فرمان مواللو به کد ملی  0068959117به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند .محمد میالد پنجه شــاهی به کد ملی
 00451623592به ســمت رئیس هیأت مدیره و یاسمین پنجه شاهی به کد
ملی  4710064032به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مریم پنجه شاهی به
کد ملی  0453309747به سمت عضو هیات مدیره و محمد عبدی قیداری به
کد ملی ( 4371938442خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند .حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و
برات با امضای آقای محمد عبدی قیداری مدیرعامل (خارج از اعضاء) و آقای علی
محمد ذوالفقاری (نماینده سهامدار) به کد ملی  4569313663با مهر شرکت
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()328192
آگهی تغییرات شرکت هور سان گســتر نیرو شرکت با مســئولیت محدود به

موج اظهارنظرهای کارشناسی و غیرکارشناسی در رسانهها

پرواز ایتیآر در آسمان و تسویه
حسابهای سیاسی

انتخاب هواپیمــای ایتیآر ۷۲
برای انجام پرواز تهران-باکوی هواپیمایی
جمهوری اســامی ایر «هما» اعتراضها و
انتقادهایی را در پی داشته است .انتقادهایی
که به نظر میرسد بیش از آنکه اقتصادی و
فنی باشند ،سیاسی هستند.
همزمان بــا اعالم آغــاز پروازهای خارجی
هواپیمــای  ۶۰۰-ATR۷۲هواپیمایــی
جمهوری اســامی ایران «هما» در مسیر
تهران-باکــو ،موجــی از اظهارنظرهــای
کارشناسی و غیرکارشناسی در حمایت یا
ضدیت با این پروازها در رســانههای کشور
به راه افتاد ،اما شاید پرحاشیهترین و پر سر و
صداترین اظهار نظر ،متعلق به رضا نخجوانی،
رییس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در
دولت دوم محمود احمدینژاد باشد.
نخجوانی ،با اعالم اینکه پــرواز ایتیآر در

مسیرهای طوالنی توجیه اقتصادی و فنی
ندارد ،از مســافران خواسته اســت که در
پروازهای طوالنی از این هواپیما اســتفاده
نکنند و گویا در نظر ایشان ،پرواز تهران-باکو
نیز طوالنی محسوب میشود! همزمان تعداد
دیگری از کارشناسان و کارنشناسان!!! نیز
اعالم کردهانــد که انجام پــرواز خارجی با
ایتیآر توجیه اقتصادی نداشته و در شان
مسافر ایرانی نیست.
اما آیا واقعا پــرواز ایتیآر در مســیرهای
خارجــی توجیــه نــدارد؟ در ادبیات فنی
هوانوردی ،تقسیمبندی پروازها به دو دسته
«خارجی» و «داخلی» بی معنی است .آنچه
باعث میشود یک تایپ هواپیما برای انجام
پرواز در یک مسیر انتخاب شود ،همخوانی
مشخصات فنی و تجاری آن تایپ با مسیر
مذکور اســت .مســافت میان دو فرودگاه

شماره ثبت  446171و شناســه ملی  14003753090به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  04/08/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم
فاطمه کبیری یگانه به کد ملی 0079214436با پرداخت250000000ریال
به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت - .سرمایه شــرکت از مبلغ
500000000ریال بــه 750000000ریــال افزایش یافت و مــاده مربوطه
اساسنامه اصالح گردید .اســامی شرکاء و میزان سهم الشــرکه هر یک پس از
افزایش سرمایه  :محمد رضا فرمانی بشماره ملی  0480312631دارنده تعداد
240 000000ریال فرحناز عوض پور بشماره ملی 0048233900دارنده تعداد
10 000000ریال فاطمه کبیری یگانه بشــماره ملی  0079214436دارنده
تعداد 250 000000ریال آقای اکبر نادی شهری به شماره ملی 0073693286
دارنده 250000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()328193
آگهی تغییرات شــرکت هور سان گســتر نیرو با مســئولیت محدود به شماره
ثبت  446171و شناســه ملی  14003753090به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  04/08/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای اکبر
نادی شهری به شــماره ملی  0073693286با دریافت کلیه سهم الشرکه خود
از ردیف شرکا خارج گردید  - .سرمایه شــرکت از مبلغ  750000000ریال به
500000000ریــال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشــرکه هر یک پس از کاهش سرمایه  :محمد رضا
فرمانی بشماره ملی  0480312631دارنده تعداد 240 000000ریال فرحناز
عوض پور بشماره ملی 0048233900دارنده تعداد 10 000000ریال فاطمه
کبیری یگانه بشماره ملی  0079214436دارنده تعداد 250 000000ریال -
محل شرکت به تهران خیابان ســتارخان روبه روی برق آلستوم خ کاشانی پور
مجتمع تجاری توحید واحد  110کدپســتی 1453784511منتقل گردید و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328194
آگهی تغییرات شــرکت هور سان گســتر نیرو با مســئولیت محدود به شماره
ثبت  446171و شناســه ملی  14003753090به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ  04/08/1395تصمیمــات ذیل اتخاذ
شد  - :آقای خشــایار ســرحدی به کد ملی  0057895661بعنوان مدیرعامل
و عضو هیئت مدیــره ( خارج از شــرکا )و اقای محمد رضا فرمانــی به کد ملی
 0480312631به عنوان رئیس هئیت مدیره و و فاطمــه کبیری یگانه به کد
ملی 0079214436به عنوان عضو هئیت مدیــره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند - .کلیه اسناد و اوراق بهادار ومدارک شرکت شامل چک وسفته وبروات
با امضای فاطمه کبیری یگانه و محمد رضا فرمانی با مهر شرکت معتبر میباشد..
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()328195
آگهی تغییرات شرکت پارس التک انرژی سهامی خاص به شماره ثبت 286281
و شناسه ملی  10103237706به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  20/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیئت
مدیره عبارتند از  :آقای حســین یارمحمدی به شماره ملی  3379790095به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای احســان یارمحمدی به شماره ملی
 2297084031به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی یارمحمدی به شماره
ملی  2296294049به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال
انتخاب گردیدند  .کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل
یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .آقای

بینالمللی امام خمینی (ره) تهران و حیدر
علیاف باکو ،در حدود  ۵۷۰کیلومتر است
و برد هواپیمای ایتیآر  ۷۲ســری  ۶۰۰با
حداکثر ظرفیت ( ۷۰مســافر) .بر اســاس
اطالعاتی که سازنده هواپیما منتشر کرده،
بیش از  ۱۵۰۰کیلومتر تخمین زده شــده
است .بنابراین این مسیر کامال در دایره برد
هواپیمای ایتیآر قرار دارد .از سوی دیگر
اســتفاده از این هواپیما به جای یک جت
تجاری میانبرد ،تغییر فاحشــی در مدت
زمان پرواز ایجاد نمیکنــد .در حال حاضر
جتهای تجاری این مســیر را در زمانی در
حدود  ۵۰دقیقه طی میکنند ،و با توجه به
سرعت پیمایش ایتیآر  ۷۲سری  ۶۰۰که
در حدود  ۵۱۰کیلومتر در ساعت است ،پرواز
در این مسیر با این هواپیما چیزی در حدود
یک ساعت و  ۲۰دقیقه زمان خواهد برد که

محسن هدایتی فر به شماره ملی  0793560081به سمت بازرس اصلی و خانم
زهرا نوارچی به شماره ملی  0058769226به سمت بازرس علی البدل شرکت
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328196
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی پرتو سرد توان با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  132236و شناسه ملی  10101755212به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مــورخ  21/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
غالمرضا دامن افشان به کدملی  0579857034با پرداخت مبلغی به صندوق
شرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان  427020222264ریال افزایش داد.
عبدالرضا مکتبی به کدملــی  1753975891با پرداخــت مبلغی به صندوق
شرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان 187730252512ریال افزایش داد.
علیرضا ریسمان سنج به کدملی  1756344523با پرداخت مبلغی به صندوق
شرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان 148809276217ریال افزایش داد.
حکیمه بارفروش به کدملــی  1379888557با پرداخــت مبلغی به صندوق
شرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان 125908955407ریال افزایش داد.
محمدرضا ریســمان ســنج به کدملی  1753957941با پرداخــت مبلغی به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  107878792993ریال افزایش
داد .ســکینه کامیاب به کدملی  2002055254با پرداخت مبلغی به صندوق
شرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان  100727164326ریال افزایش داد.
محمد رضا فطرتی بــه کدملی  1965945651با پرداخــت مبلغی به صندوق
شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  56659029933ریال افزایش داد .نازیال
دامن افشــان به کدملی  0080928862با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت
ســهم الشــرکه خود را به میزان  5036358216ریال افزایش داد .فواد دامن
افشــان به کدملی  0082928862با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم
الشــرکه خود را به میزان  50363582163ریال افزایش داد .مهســا ریسمان
ســنج به کدملی  0059944927با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم
الشرکه خود را به میزان  37772686622ریال افزایش داد .پگاه ریسمان سنج
به کدملی  0055355072با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم الشرکه
خود را به میزان  37772686622ریال افزایــش داد .فاطمه داودزاده محبوب
صدیق به کدملی  2594073873با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم
الشــرکه خود را به میزان  37772686622ریال افزایش داد .مهزیار ریسمان
ســنج به کدملی  0067396720با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم
الشــرکه خود را به میزان  37772686622ریال افزایش داد .ســیف اله شــاه
محمدی بــه کدملی  3875043421بــا پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت
ســهم الشــرکه خود را به میزان 13220440318ریال افزایــش داد .فریده
ریسمان سنج به کدملی  1756343081با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت
ســهم الشــرکه خود را به میزان  21914453689ریال افزایش داد .ابراهیم
لطفی به کدملی  0051933721با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم
الشــرکه خود را به میزان 18886343311ریال افزایش داد .محمد دیده بان
به کدملی  1754284175با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم الشرکه
خود را به میزان 12590895541ریال افزایــش داد .علی دیده بان به کدملی
1753626382با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت ســهم الشرکه خود را
به میــزان 12590895541ریال افزایــش داد .مرتضی دیده بــان به کدملی
 1757093443با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت ســهم الشرکه خود را
به میــزان 12590895541ریال افزایــش داد .مجتبی دیده بــان به کدملی
 1757093451با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را به
میزان  12590895540ریال افزایش داد .در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ
 465609200000ریال به مبلــغ  1465609200000ریال افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شــرکا پس از افزایش سرمایه

نه طوالنی است و نه خسته کننده .امکانات
درون کابین این هواپیما نیز برای پذیرایی از
مسافران در این مدت زمان کفایت میکند.
مساله دیگر ،مصرف سوخت هواپیماست:
ایتیآر به واســطه موتورهای توربوپراپ
خود مصرف ســوخت کمتری نســبت به
هواپیماهــای همــرده خــود دارد ،و برد
 ۱۵۰۰کیلومتری آن نشان میدهد که این
هواپیما میتواند بدون نیاز به سوختگیری
در باکو ،پــرواز تهران-باکو-تهران را انجام
دهد .بنابراین ســوخت نیــز مانعی برای
انجام این پرواز نیست .از سوی دیگر هر دو
فرودگاه امام خمینــی (ره) و حیدر علیاف
به واســطه باندهای طوالنی خــود ،امکان
پذیرش بزرگترین هواپیماهــای جهان را
دارند ،بنابراین قطعا پرواز و فرود هواپیمایی
چون ایتیآر که به کمترین طول باند برای
پرواز و فرود در میان هواپیماهای همزده خود
نیاز دارد ،در این دو فرودگاه خالی از اشکال
خواهد بود.
ارتفاع پرواز ایتــیآر نیز مانع انجام پرواز
تهران-باکو توسط این هواپیما نمیشود.
هواپیما در این مســیر باید از فراز رشته
کوه البرز بگذرد که میانگین ارتفاع آن در
حدود  ۳۰۰۰متر اســت و بلندترین نقطه
آن (یعنی قله دماوند ،که از قضا در مسیر
تهران-باکو نیســت)  ۵۶۱۰متــر ارتفاع
دارد .این در حالی است که سقف پروازی
ایتیآر  ۲۵هزار پا یا  ۷۶۲۰متر است ،که
یعنی فاصله هواپیما در این مســیر از قلل
البرز ،در صورت پرواز در حداکثر ارتفاع،
بسیار بیشتر از حداقل فاصله ایمن ،یعنی
 ۳۰۰متر است.
و اما از منظر میــزان بار و مســافر پرواز
تهران باکو ،به گفته مسئوالن هواپیمایی
جمهوری اسالمی ،این پرواز در زمان «لو-
سیزن» کم مسافر است و یک هواپیمای
جت میا نبرد مانند ایرباس  ،۳۲۰ Aکه
نزدیک به  ۲۰۰نفر ظرفیت دارد ،این پرواز
را با صندلی خالی انجام میدهد .واقعیتی
که به معنای اسراف در مصرف سوخت و
هزینههای عملیاتی هواپیماســت .حال
آنکه هواپیمایــی مانند ایتیآر  ۷۲با ۶۸
صندلی ،میتواند بــا حداکثر ظرفیت در
این مســیر پرواز کند .تکمیــل ظرفیت،
مصــرف ســوخت کمتــر و هزینههای
عملیاتی پایینتر باعث میشــود در زمان
کمبود مسافر ،ایتیآر گزینه مناسبتری
نسبت به هواپیمایی چون ایرباس ۳۲۰ A
باشد.

به شــرح ذیل می باشــد :غالمرضا دامن افشــان به کدملی 0579857034
دارنده  427020222264ریال ســهم الشــرکه عبدالرضا مکتبی به کدملی
 1753975891دارنده 187730252512ریال سهم الشرکه علیرضا ریسمان
سنج به کدملی  1756344523دارنده  148809276217ریال سهم الشرکه
حکیمه بارفروش به کدملــی  1379888557دارنده 125908955407ریال
سهم الشــرکه محمدرضا ریســمان ســنج به کدملی  1753957941دارنده
 107878792993ریال سهم الشرکه سکینه کامیاب به کدملی 2002055254
دارنده  100727164326ریال ســهم الشــرکه محمد رضا فطرتی به کدملی
 1965945651دارنده  56659029933ریال سهم الشرکه نازیال دامن افشان
به کدملی  0080928862دارنده  5036358216ریال سهم الشرکه فواد دامن
افشان به کدملی  0082928862دارنده  50363582163ریال سهم الشرکه
مهســا ریســمان ســنج به کدملی  0059944927دارنده 37772686622
ریال سهم الشــرکه پگاه ریســمان ســنج به کدملی  0055355072دارنده
 37772686622ریال سهم الشرکه فاطمه داودزاده محبوب صدیق به کدملی
 2594073873دارنده  37772686622ریال ســهم الشرکه مهزیار ریسمان
ســنج به کدملی  0067396720دارنده  37772686622ریال سهم الشرکه
سیف اله شاه محمدی به کدملی  3875043421دارنده 13220440318ریال
ســهم الشــرکه فریده ریســمان ســنج به کدملــی  1756343081دارنده
 21914453689ریال سهم الشرکه ابراهیم لطفی به کدملی 0051933721
دارنــده 18886343311ریال ســهم الشــرکه محمد دیده بــان به کدملی
 1754284175دارنده 12590895541ریال ســهم الشرکه علی دیده بان به
کدملی  1753626382دارنده 12590895541ریال ســهم الشرکه مرتضی
دیده بان به کدملی  1757093443دارنده 12590895541ریال سهم الشرکه
مجتبی دیده بان به کدملی  1757093451دارنــده  12590895540ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()328197
آگهی تغییرات شــرکت مانا ساختمان سهامی خاص به شــماره ثبت 89050
و شناسه ملی  10101334386به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  05/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :افراد ذیل به
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند :پرویز ابراهیمی آذر
خامنه با شماره ملی 0047329475سهراب ابراهیمی آذر خامنه با شماره ملی
 0069683913فهیمه اهرابی با شــماره ملی 0050915037محمد فرجیان
مشهدی به شماره ملی  0937391611به سمت بازرس اصلی و ماهان فرجیان
مشهدی به شماره ملی 0945619383به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1
سال مالی انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()328198
آگهی تغییرات شرکت برق گستران صاعقه شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  135701و شناســه ملی  10101789020به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  02/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :مواردذیل
به موضوع شرکت الحاق شد .طراحی و نظارت و مشاوره و اجراء و نگهداری کلیه
تاسیسات یرقی و مکانیکی و کامپیوتری و مخابراتی واحد های صنعتی و وتجاری
و اداری و مســکونی و عمرانی و ابنیه –برق رسانی و آب رسانی وساخت و تولید
لوازم الکتریکی و قطعات بتنی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای
مجاز بازرگانی ( الکتریکی و قطعات بتنی) وشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی
و خصوصی در زمینه های فــوق همراه مجوزات الزم و تهیه ملزومات شــرکت
از منابع داخلــی و خارجی پس از اخذ مجوزهــای الزم .در نتیجه ماده مربوطه
اساسنامه شرکت بشرح فوق اصالح می گردد ..سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328199

مدیرعامل شرکت راهآهن:

حمل کاال با راهآهن در شبکه ریلی ۱۷درصد افزایش
یافتهاست

مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسالمی گفت :جابجایی
کاالباشبکهریلی ۱۷درصدافزایشیافتهوبه ۴۷میلیونتنرسیدهوپیش
بینی میشود امسال این میزان به ۵۰میلیون تن برسد.
به گزارش اقتصاد سرآمد  ،سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راه آهن
جمهوری اسالمی که همراه وزیر راه و شهرسازی به قزوین سفر کرده بود
درحاشیه بازدید از پروژه راه آهن قزوین به رشت درگفتگو با خبرنگاران
اظهارداشت :خوشبختانه در سال جاری نسبت به ســال قبل در حوزه
لونقل ریلی و میزان بار در تن کیلومتر حدود  ۱۷درصد و در بخش
حم 
تناژ بیش از ۱۳درصد رشد داشتیم و این روند ادامه خواهد یافت و در طول
سالهای ۹۲تا ۹۶اتفاقات خوبی رخ داده است.
وی اضافه کرد :قبل از سال ۹۲حداکثر میزان بار جابجا شده توسط شبکه
ریلی ۳۴میلیون تن بود که در سال ۹۴این رقم به ۳۵میلیون تن و در سال
 ۹۵به میزان ۴۰میلیون تن و سال قبل به ۴۷میلیون تن رسید و امسال هم
پیش بینی می کنیم این میزان به بیش از ۵۰میلیون تن برسد.
مدیرعامل شرکت راه آهن تصریح کرد :هر چند از سهم بازار فاصله داریم اما
ارقام محقق شده بسیار قابل توجه است و برای درک موضوع باید گفت در
سال ۹۲میزان «تن کیلومتر» حمل بار حدود ۲۲.۵میلیارد کیلومتر بود و
سال ۸۴این میزان به ۱۹.۵میلیارد تن کیلومتر رسید.
وی اظهارداشت :در مدت هشت سال حدود ۳میلیارد تن کیلومتر حمل بار
داشتیم که در مدت ۴سال این وضعیت به  ۱.۵میلیارد تن کیلومتر رسید
و در سال ۹۶این میزان حدود ۸میلیارد تن کیلومتر اضافه شد و ما از۲۲.۵
میلیارد تن کیلومتر به  ۳۰.۵میلیارد تن کیلومتر رسیدیم که دستاورد
ارزشمندی در تحول در حوزه جابجایی کاال با راه آهن است.
محمدزاده بیان کرد :برنامه ما این است که بتوانیم تا سال ۱۴۰۰از مرز۱۰۰
میلیونتنجابجاییبارازطریقشبکهریلیعبورکنیمواینموضوعهدف
گذاری شده و به آن دست خواهیم یافت.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی بیان کرد :وضعیت ناوگان
باری در شروع این دولت  ۲۲هزار دستگاه بود که البته به بخش خصوصی
تعلقداردولیباپشتیبانیانجامشدهاینتعدادبه ۲۵هزاردستگاهرسیدهو
پیشبینیمیکنیمتاقبلازسال ۱۴۰۰اینمیزانبه ۱۰۰هزارواگنبرسد.
ویوضعیتناوگانمسافریرانامناسبدانستویادآورشد:ناوگانمسافری
شرایطمناسبینداردچونصنعتریلیدربخشمسافریغیرسودآوراست
ومانیزازواگنهایمسافریریلیهیچحقدسترسینمیگیریمودرحوزه
نیرویکششقیمتهایغیرواقعیرادریافتمیکنیمچونفعالیتسودآور
نیستبااینحالچونقیمتتمامشدهبرایشرکتهایمسافریومیزان
هزینهودرآمدهمخواننیستدربخشمسافریرشدمناسبینداشتهایم.
محمدزاده اضافه کرد :البته تعداد واگن های مسافربری اضافه شده که هنوز
باشرایطمناسبفاصلهداریملذاتدبیریدرحالپیگیریاستکهباحمایت
وزیرمحترمامیدواریمازظرفیتتبصره ۱۸بتوانیمتعدادقابلتوجهیواگن
مسافری خریداری کنیم.
وی اظهارداشت :در حال حاضر تعداد  ۱۳۰۰واگن مسافربری فعال داریم
که ۸۰۰واگن هم نیازمند نوسازی است و امیدواریم از اعتبارات تبصره۱۸
بتوانیمیکهزارواگنجدیدمسافری،تعدد ۲۰۰لوکوموتیوو ۱۰هزارواگن
مسافری خریداری کرده و وارد ناوگان کنیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن مطرح کرد:

ساختاسکلهسرپوشیده

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیــان گفت :با صدور
الکترونیکی قبوض انبار ،فعاالن اقتصادی به سرعت می توانند عملیات
تخلیه و بارگیری کاال را انجام دهند .به گزارش اقتصاد سرآمد  ،حمیدرضا
آباییدردیدارمشترکباناظرگمرکاتگیالنومدیرکلگمرکشهرستان
بندرانزلی و رئیس اداره استاندارد این شهرستان ،اظهار داشت :با تمهیدات
جدیدی که صورت گرفته ،کلیه قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و
برای گمرک ارسال می شود تا گمرک با صدور کد رهگیری موجب تسریع
در فعالیت های تجار و فعاالن اقتصادی شود.
ویبابیاناینکهسازمانبنادرودریانوردیوگمرکجمهوریاسالمیایران
تعاملوهمکاریمناسبیبایکدیگردارند،تصریحکرد:باصدورالکترونیکی
قبوض انبار ،دیگر فعاالن اقتصادی با اتالف وقت روبرو نخواهند شد.
آبایی با بیان اینکه صدور الکترونیکی قبوض انبار در بخش کانتینری بندر
شهیدرجاییبهعنوانپایلوتشروعشدهبود،خاطرنشانکرد:بندرانزلیبه
عنوان پایلوت غیر کانتینری در این بخش معرفی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سازمان پایانه ها ،حلقه دیگری در کنار گمرک و سازمان
بنادر و دریانوردی است ،اذعان داشت :اگر مجموعه های یاد شده همکاری
و تعامل مناسبی داشته باشند دیگر معضل و اتالف وقتی در روند امور به
وجود نخواهد آمد.
همکاری بنادر استان گیالن و اوکراین
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن تاکید کرد :به دنبال راهکارهای
جدید هســتیم تا بنادر گیالن و به خصوص بندرانزلی از رونق بیشتری
برخوردار شوند و بهره وری ،تجهیزات و خدمات رسانی در محدوده دریای
خزر افزایش پیدا کند.
وی ساخت اسکله سرپوشیده را از برنامه های اداره کل بنادر و دریانوردی
استان گیالن دانست و گفت :در کشورهای  CISکشور اوکراین یکی از
تولیدکنندگان برتر غالت و طیور است که با استفاده از این فرصت و جذب
سرمایه گذاران می توان در صادرات غالت با کشور اوکراین همکاری کرد.
آمادگی گمرک بندر انزلی برای خدمت رسانی ٢٤ساعته به صاحبان کاال
ابوالقاسم یوسفی نژاد؛ ناظر گمرکات گیالن و مدیرکل گمرک شهرستان
بندرانزلی نیز گفت :برای صاحبان کاال هزینه تمام شده بسیار مهم است
و با تدابیری که اندیشه خواهد شد شاهد تسریع در امور و کاهش هزینه
تمام شده برای آنها خواهیم بود .وی با اشاره به جلب رضایت صاحبان کاال
و سرمایه گذاران ادامه داد :وظیفه ما؛ خدمت رسانی سریع و دقیق به ارباب
رجوع است و در همین راستا ،گمرک بندرانزلی آماده خدمت رسانی و ارائه
تسهیالت ۲۴ساعته است.

