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پینگ پنگ دانشگاه آزاد در جاسک

برگزاری مسابقات پینگ پنگ در دانشگاه آزاد جاسک

برگزاریآیینهایعزاداریگستردهدرجاسک

مذهبی

سواحل مکران

ج اسک در روز عاشورا با برگزاری آیین های عزاداری گسترده و به راه انداختن

چـــــــهره ها

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جاسک از برگزاری مسابقات پینگپنگ
واحدهای دانشگاه آزاد هرمزگان در این شهرستان خبر داد.
محمد جمال الدینی در گفتوگو با خبرنگار ما در شهرستان جاسک با بیان اینکه
برگزاری این مسابقات در جاسک میتواند به توسعه این ورزش در شرق هرمزگان
کمک کند ،اظهار داشت :به منظور شادابی و نشاط و تندرستی در بین دانشجویان
و تاکید مسئوالن دانشگاه اسالمی استان این مسابقات روز  22آبان ماه راس ساعت
هشت صبح به میزبانی شهرستان جاسک با شرکت  50نفر برگزار میشود.
و ی تصریح کرد :تمامی امکانات برگزاری این مسابقات با همکاری اداره ورزش و
جوانان و هیئت پینگپنگ شهرستان جاسک فراهم میشود .شهرستان جاسک در
شرق مرکز هرمزگان واقع است.

اجتماعی

مراسم شام غریبان در جاسک

هیات های سینه زنی و زنجیرزنی ،غرق در ماتم و عزا شد .مردم عزادار جاسک با راه

با فریاد ای زمین کربال تو جان حسین ،مردم جاسک،مراسم شام غریبان امام

اندازی دسته های سینه زنی و زنجیر زنی از محل هیات ها ،مساجد و تکایا به سمت

سوگواران حسینی در شهرستان جاسک در قالب هیات ها ودسته های عزادار برای

سوگ نشستند.بانوان نیز در پشت دسته های سینه زنی و زنجیرزنی همراه با فرزندان

حسین (ع) ویاران باوفایش دراین شهرستان برگزار شد.

شرکت در مراسم شام غریبان امام حسین(ع) در گلزار شهدای گمنام این شهرستان
حاضر شدند وبه عزاداری پرداختند.

گلزارشهدای گمنام حرکت کرده وبا اجتماع خود دراین محل به یادعاشورای حسینی به
خردسالشان ،عزاداران حسینی را همراهی و خود را در نوحه سرایی و سینه زنی آنان

سهیم کردند.اجرای صحنه هایی از تعزیه خوانی به یاد ساالر شهیدان ،پخش نذورات و

درمساجد،تکایا ومحل های عزاداری درنقاط دیگر شهرستان جاسک نیز آیین

قربانی کردن ،دادن آب به عزاداران به یاد تشنه لبان کربال ،عزاداری در منازل و تکیه

سوگواران جاسکی هرساله با فرارسیدن ماه محرم وصفر با برپایی آیین های مذهبی

جاسک در روز عاشورا به سرور و ساالر شهیدان حضرت حسین (ع)بود.عزاداران جاسکی

باشکوه شام غریبان به یاد شهدای کربال برگزار شد.

همراه با سراسرکشور دراین مراسم شرکت می کنند.
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ها و حسینیه ها در نقاط مختلف ،جلوه ای از عشق و ارادت مردم شیعه و اهل سنت

درمسجد امام علی(ع)به امامت حجت االسالم جواد غالمی نماز عاشورا را بجای آوردند.

فرماندار جاسک :

آگاه سازی مردم برای مشارکت درمبارزه با موادمخدر یک اصل مهم است
معاون برنامهریزی فرماندار جاسک:

شهرداری در پرداخت سهم نیم درصد کتابخانهها تعلل نکند

معاون برنامهریزی فرمانداری جاسک از مسئوالن شهرداری مرکز این شهرستان خواست ،در پرداخت سهم نیم درصد
کتابخانهها تعلل نکنند .به گزارش خبرنگارما از بندرجاسک ،مراد زرهی در نشست انجمن کتابخانههای عمومی و نهضت
مطالعه مفید این شهرستان اظهار داشت :کتابخوانی یکی از مسائل مهم در هر جامعهای است که باید بیشتر نسل جوان
و مردم را به سمت کتاب سوق دهیم.وی با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان افزود :با
ی هنری کانون صورت گرفت متوجه شدیم این
توجه به گزارشهای رسیده و بازدیدهای مستمری که از مرکز فرهنگ 
مرکز در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان توانسته به موفقیتهای خوبی دست پیدا کند.این
مسئول اضافه کرد :از شهرداری جاسک انتظار میرود که اعتبارات نیم درصد کتابخانهها را بدون اتالف وقت و در نظر
گرفتن سختی ،تامین و بپردازد.یونس طاهری رئیس کتابخانه عمومی شهرستان جاسک نیز در ادامه این نشست گفت :مسئوالن شهری و
کانون زمینهای را فراهم کنیم تا مربیان کانون با حضور در روستاها به کودکان و نوجوانان روستایی هم در حد نهادینه کردن مطالعه مفید کتاب
و هم در حد امکان ،خدمات فرهنگی ارائه کنند.وی تصریح کرد :در زمینه برگزاری مسابقات فرهنگی و امضای تفاهمنامه فی مابین انجمن
کتابخانه عمومی شهرستان با اداره آموزش و پرورش و دانشگاهها در شهرستان یکی از مهمترین طرحهای در حال پیگیری است.یونس طاهری
همگان را به ترویج فرهنگ کتابخوانی دعوت کرد و افزود :شایسته است کتابهای ارزشمند به دیگران اهدا شود تا از این طریق شاهد توسعه
علم و ترویج فرهنگ کتابخوانی باشیم.

آموزش وپرورش زیربنای توسعه هرجامعه است

معاون برنامه ریزی وعمرانی فرمانداری شهرستان جاسک گفت :آموزش وپرورش بزرگترین جامعه انسانی است که دایره ارتباطی آن به نوعی
کل افراد جامعه را دربرمی گیرد به همین جهت همه ی دستگاه ها باید برای پیشرفت آموزش وپرورش با این نهاد همکاری داشته باشند.
مراد زرهی درجلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان گفت :جامعه امروز ما نیاز به متخصص ومتعهد دارد وآموزش وپرورش دراین خصوص
وظیفه سنگینی برعهده دارد که باید با تمام توان ودقت آن را انجام دهد .زرهی افزود :باتوجه به نامگذاری سال به نام اقتصاد وفرهنگ باید
دانست که هرکشوری که در زمینه اقتصادی وفرهنگ قوی باشد می تواند برهمه مشکالت غلبه نماید.وی تاکید کرد :همه ی دستگاه ها باید
برای پیشرفت آموزش وپرورش با این نهادهمکاری الزم داشته باشند.درادامه جلسه ابراهیم کریمی رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان
ضمن عرض خیرمقدم به همه ی حاضران گزارشی از وضعیت ساماندهی نیروهای آموزش وپرورش ارائه دادوگفت :با توجه به وسعت شهرستان
جاسک ودورافتادگی روستاهای شهرستان ساماندهی نیروها امری مشکل است .وی افزود :با کمک همکاران درمجموع اداره هیچ کالسی بدون
معلم نبوده وتمام مدارس ما دارای معلم و کالس ها دایر می باشد .کریمی خاطرنشان کرد :با کمک بخشداران و دهیاران دانش آموزان بازمانده
از تحصیل شناسایی وبرای آنان کالس های درس دایر خواهیم نمود .رئیس اداره آموزش وپرورش جاسک از عدم همکاری برخی از ادارات
در پروژه مهر وبازگشایی مدارس گالیه کرد وگفت :برای از بین بردن بی سوادی درشهرستان هماهنگی و همکاری همه ی ادارات وارگان ها
ضروریست و به تنهایی نمی توان کار را پیش برد.

جناب آقای رامین تفضلی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس

جناب آقای قاسمی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد جاسک تبریک عرض

سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان هرمزگان

عبدالمجید مرادی ،فرزاد بادروج،عبدالخالق
مسقطی،محمد سبزعلی،عباس اهلل دادی

رستمنجفی

می نماییم موفق وموید باشید.

تبریک عرض نموده موفق وموید باشید.

آگهی تغییرات

شرکت حیدر الکترونیک گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  13646و
شناسه ملی 10800162143

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1393/5/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای محمد حیدری با شماره ملی  4699852718به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
خانم راضیه عامری سیاهوئی با شمار ملی  3392664782به سمت نایب رییس هیئت مدیره
آقای علی عامری سیاهوئی با شماره ملی 3380175560به سمت عضو هیئت مدیره
 -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اسمعیل ربیعی نژاد -رییس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس
 4621 93/8/18م الف 4573

آگهی تغییرات

شرکت عمران طرح نیرو هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11275و
شناسه ملی 10800136654

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1393/6/1تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سرمایه شرکت از مبلغ  200/000/000ریال به مبلغ  6250000000ریال منقسم به  100سهم  62500000ریالی با نام از طریق باالبردن ارزش اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی به موجب گواهی بانکی شماره  3286/206مورخ  1393/6/1بانک
صادرات استان هرمزگان شعبه گلشهر بندرعباس افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

اسمعیل ربیعی نژاد -رییس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس
 4618 93/8/18م الف 4569

آگهی تاسیس

شرکت مکران پرواز جاسک(سهامی خاص)

شماره ثبت 280و شناسه ملی14004495405

شرکت فوق الذکر درتاریخ  1393/8/5تحت شــماره ثبت  280این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ  1393/8/5از لحاظ
امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده است و خالصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد:
الف) موضوع شــرکت :دفتر خدمات ایرانگردی وجهانگردی در زمینه روادید وتنظیم انجام مســافرت گروهی داخلی و
خارجی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی
ب)مرکز اصلی شرکت:بندر جاسک -بازارچه شهرداری -جنب بیمه خدمات درمانی-کدپستی7979134356
پ)سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام به ارزش ده هزار ریالی می باشد.
ت) مدیران ودارندگان حق امضاء :آقای صاحبداد باالنده فرزند علی شــماره شناسنامه  5صادره از جاسک بشماره ملی
 3469878765بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای کریمداد باالنده فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه  8صادره از از جاسک
بشــماره ملی  3469901384بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد باالنده فرزند صاحبداد بشماره شناسنامه 52
صادره از جاسک بشماره ملی  3469962049عضو هیئت مدیره وآقای عبدالمهدی حیدری فرزند رضا بشماره شناسنامه
 10صادره از رودان بشماره ملی  4699752756برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات با امضای منفردآقای صاحبداد باالنده (رئیس هیئت
مدیره ) همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی ونامه های اداری با امضای صاحبداد باالنده (رئیس هیئت
مدیره) مهراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ث) بازرســان شرکت :آقای عبدالرحمن پدرود فرزند رحیمداد به شماره شناســنامه  190صادره از جاسک بشماره ملی
 3469959587به سمت بازرس اصلی وآقای حسین مومنی فرزند دادشا بشماره شناسنامه  261صادره جاسک بشماره
ملی  3469613788بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شد.
فعالیت منوط به اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح می باشد و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه
فعالیت نمی باشد.

علی امیری-کفیل ثبت اسناد و امالک بندرجاسک
 392 93/8/5م الف

4583

فرماندار جاسک :

آگاه سازی مردم برای مشارکت درمبارزه با موادمخدر یک اصل مهم است
فرماندار جاسک گفت :باتوجه به ویژگی های شهرستان وهمچنین توجهات ویژه دولت به جاسک می طلبد که مردم در مبارزه با موادمخدر درشهرستان
مشارکت داشته باشند وآگاه سازی آنان برای این مشارکت یک اصل مهم است.به گزارش خبرنگارما علی ساالری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه
با موادمخدر شهرستان گفت:مبارزه با موادمخدر کار یک دستگاه یا مجموعه نیست ولذا از کلیه اعضای شورای فرعی مبارزه با موادمخدر شهرستان
جاسک می خواهیم تا با همدلی و همراهی هرچه تمام تر دراین مسیرمقدس مشارکت کنند.ساالری ضمن تجلیل از خدمات ارزنده ناجا وگرامیداشت
مقام شهدای این نیرو گفت :در شش ماه اول سال جاری بیش از  4تن از موادمخدر درشهرستان جاسک کشف وضبط شده است .وی ادامه داد :برای
رسیدن به افق  1404مبارزه با موادمخدر با عزم ملی و مشارکت عمومی می طلبد .فرماندار جاسک تصریح کرد :باتوجه به ابعاد آسیب های ناشی از
اعتیاد در جامعه ،امروز راهی جز استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی برای مبارزه با موادمخدرنداریم چرا که دستگاه ها به تنهایی قادر به حذف این
پدیده شوم نیستند .وی در پایان برآگاه سازی مردم برای مشارکت در مبارزه با موادمخدر تاکید کرد.

رئیس جدید دانشگاه آزاد جاسک معرفی شد

رامین تفضلی به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد جاسک با حضور مسئوالن معرفی شد .به گزارش خبرنگار ما از
بندرجاسک ،محسن دهقانی معاون ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان در نشست تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی واحد جاسک با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش اظهار داشت :نقش دانشگاه
و مرکز آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی کار آمد و متخصص بر هیچ کس پوشیده نیست .وی ادامه داد :جامعهای میتواند
رشد و پیشرفت داشته باشد که از یک نیروی انسانی کار آمد برخوردار باشد .دهقانی با بیان اینکه بیش از سه دهه از عمر دانشگاه آزاد اسالمی میگذرد،
اضافه کرد :این دانشگاه تاکنون هیچ وابستگی به منابع دولتی و بودجه دولتی نداشته است .این مسئول ،گفت :برای توسعه کشور نیاز داریم که آموزش
عالی را توسعه داده و هنوز با کشورهای توسعه یافته از نظر استانداردها در تربیت دانشجو فاصله بسیار زیادی داریم .دهقانی افزود 20 :واحد دانشگاهی
دانشگاه آزاد در سطح استان هرمزگان وجود دارد که در آنها  480رشته تدریس و ارائه میشود .به گزارش خبرنگار ما ،در مراسم مذکور رامین تفضلی
رئیس جدید دانشگاه آزاد واحد جاسک معرفی و از زحمات چهار ساله رحمان مهدی زاده رئیس سابق دانشگاه آزاد این شهر قدردانی شد .رامین تفضلی
برخوردار از سوابقی همانند معاونت اداری مالی است و به مدت شش سال به عنوان عضو هیئت امنا دانشگاه آزاد اسالمی واحد جاسک فعالیت کرده
است .نشست تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد جاسک با حضور امام جمعه ،مراد زرهی معاون برنامه ریزی فرمانداری جاسک ،دکتر محسن دهقانی
معاون ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان ،دکتر باقری دبیر هیت امنا دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان برگزار شد .جاسک در
بخش شرقی هرمزگان و در مجاورت استان سیستان و بلوچستان واقع است .این شهرستان از جنوب به ساحل شمالی دریای عمان منتهی است.

جناب آقای رامین تفضلی

جناب آقای رحمان مهدی زاده

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس
دانشکده سما استان تبریک عرض نموده موفق
وموید باشید.

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد جاسک تبریک
عرض نموده وموفق وموید باشید.

محسن آبست  ،داوود شیخ زهی

محسن آبست  ،داوود شیخ زهی
اسالم ُدر زاده

آگهی تاسیس

اسالم ُدر زاده

موسسه اروانه بهشتی میناب

خالصه تقاضانامه و اساســنامه موسسه اروانه بهشــتی میناب که درتاریخ  93/7/17تحت شماره  204و شناسه ملی
 14004454960در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ  93/7/17از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطالع عموم
در روزنامه رسمی وکثیراالنتشار صبح ساحل آگهی می شود:
 -1موضوع موسسه:توانبخشی معلولین.هرگونه فعالیت منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح می باشد.
 -2مدت موسسه :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
-3مرکز اصلی موسسه:شهرستان میناب بلوار امام خمینی جنب بیمه ایران-کدپستی 7981983111
 -4سرمایه موسسه :مبلغ یک میلیون ریال نقد.
 -5اولین مدیران موسسه :آقای سهراب استخری به شماره ملی 2491818140به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره
ذاکری گورزانگی به شــماره ملی 3421985375به ســمت خزانــه دار و خانم لیال ذاکری گورزانگی به شــماره ملی
 3420157479به ســمت بازرس اصلی و خانم زینب امینی دمشهری به شماره ملی  3420442602به سمت بازرس علی
البدل به مدت ســه سال مالی و خانم طیبه ذاکری گورزانگی به شــماره ملی  3422107861به سمت مدیرعامل به مدت
دوسال مالی انتخاب شدند.
 -6دارندگان حق امضاء:کلیه اوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک ســفته برات قراردادها و عقود اسالمی با امضای خانم
طیبه ذاکری گورزانگی مدیرعامل به همراه مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

فایق محمودی نوژ -کفیل ثبت اسناد و امالک میناب
 / 1302 93/7/10م الف
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آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای مراد شهدادی فرزند دادشاه به شرح درخواستی که به کالسه 319/1/93این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که خانم خدیجه شهدادی فرزند موسی به شماره شناسنامه  1504صادره از میناب درتاریخ
 1393/7/28در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جاسک فوت نموده و وارث حین الفوت وی عبارتند از 1-:مراد شهدادی فرزند
دادشاه به شماره شناسنامه  1260ت ت  1348صادره از جاسک (زوج مرحوم)  2-حوری خوردکی فرزند ابراهیم به شماره
شناسنامه  946ت ت  1336صادره از جاسک (مادر مرحوم) 3-کبری شهدادی فرزند مراد به شماره شناسنامه 3460154527
ت ت  1379صادره از جاسک (فرزند اناث مرحوم)  4-علی اصغر شهدادی فرزند مراد به شماره شناسنامه  3460327774ت ت
 1391صادره از جاسک (فرزند ذکور مرحوم)  5-حسین شهدادی فرزند مراد به شماره شناسنامه  5860078722ت ت 1376
صادره از بشاگرد (فرزند ذکور مرحوم) .
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگه می نماید تا هرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه
ای از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهر جاسک -زارعی کریانی
93/8/18

 391م الف 4585

آگهی تغییرات

شرکت حیدر الکترونیک گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  13646و
شناسه ملی 10800162143

مدیر بهزیستی جاسک  :فعالیت  80پایگاه بینایی سنجی

مدیر اداره بهزیستی جاسک از فعالیت  80پایگاه بینایی سنجی دراین شهرستان به صورت ثابت وسیار خبرداد.احمد بلوچ در گفتوگو با خبرنگار
فارس در بندرجاسک با اشاره به اجرای برنامه پیشگیری از آمبلیوپی (تنبلی چشم) و سایر اختالالت بینایی کودکان سه تا پنچ سال در این
شهرستان اظهار داشت :برای پیشگیری و تشخیص زودرس آمبلیوپی ،سنین طالیی وجود دارد که آن هم زیر پنج سال است ،لذا به منظور کاهش
شیوع و بروز آمبلیوپی هر ساله برنامه پیشگیری در جاسک همزمان با سایر استانها و شهرستانها آغاز و اجرایی شده و به مدت یک ماه ادامه
مییابد.وی با بیان اینکه طرح پیشگیری از آمبلیوپی و سایر اختالالت بینایی کودکان توسط  80پایگاه ثابت و سیار در مهدکودکها ،آمادگیها،
مدارس ابتدایی روستایی ،خانههای بهداشت روستایی و پایگاههای خدمات اجتماعی محالت آسیبخیز شهرستان سنجش کودکان را به عهده
دارند.مدیر اداره بهزیستی جاسک با بیان اینکه این طرح در روستاها به صورت رایگان اجرا میشود ،اضافه کرد :در سال قبل بیش از  18میلیون
ریال به عنوان حقالزحمه عوامل اجرایی در روستاهای جاسک از طرف بهزیستی استان پرداخت شد.بلوچ تصریح کرد :همچنین در سال جاری در
قالب این طرح قریب به  200کودک سنجش شدند و از این تعداد  100کودک عدم همکاری یا مشکوک به تنبلی چشم تشخیص داده شده و به
بیناییسنج ارجاع داده شدند.وی یادآور شد :از  70کودک مراجعه کرده نیز  15نفر نیازمند استفاده از عینک تشخیص داده شدند که تعدادی از آنها
باید به چشمپزشک باید مراجعه کنند و در همین راستا سه نفر از کودکان جهت عمل پیوند قرینه و آب مروارید به بیمارستان چشم پزشکی تهران
از طرف بهزیستی استان فرستاده شدند.بلوچ با بیان اینکه امسال تالش داریم  100درصد جامعه هدف تحت پوشش قرار بگیرند از مردم خواست
طی یک ماه اجرای طرح ،نهایت همکاری را با ماموران مربوطه داشته باشند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان جاسک:

دانشآموزان منابع سرشاری از توانایی هستند

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان جاسک گفت :دانشآموزان منابع سرشاری از توانایی هستند که میتوان با قرار دادن این تواناییها
در یک چارچوب و سیستم آنها را به نفع بالندگی و توسعه مدارس به کار گرفت.به گزارش خبرنگارما از جاسک ،محمود شهدادی در بخش
پایانی انتخابات دانشآموزی که با حضور مسئوالن شهرستان در مدرسه نمونه عترت برگزار شد در جمع دانشآموزان گفت :دانشآموزان در قالب
شوراهای دانشآموزی با فرآیندهای مشارکت آشنا شده ،حقوق خود به عنوان یک دانشآموز یا شهروند و راههای استیفای آن را در چارچوب
مقررات مدرسه و جامعه میآموزند و چگونگی استفاده از این حقوق را همراه با همکاری و جامعهپذیری فرا میگیرند.وی ادامه داد :امروزه غالب
صاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند که تربیت موثر با حضور فعال دانشآموزان نهادینه میشود و تربیت دانشآموز محور بر اساس حضور
داوطلبانه و آگاهانه دانشآموزان شکل میگیرد؛ از سوی دیگر مدرسه محیط تمرین فعالیتهای علمی و اجتماعی است ،محیطی که در آن
دانشآموزان مهیای ورود به جامعه بزرگ آینده میشوند .معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان جاسک اضافه کرد :با توجه به استقبال نسل
جدید دانشآموزان در امر مشارکت در مدرسه و ضرورت بهکارگیری استعدادهایشان در بهرهوری بیشتر از امکانات و لزوم بازنگری در تصدی و
سیاستگذاری یک سویه از طرف مسئوالن مدارس ،طرح شوراهای دانشآموزی ارائه شده است.شهدادی بیان داشت :دانشآموزان منابع سرشاری
از توانایی هستند که میتوان با قرار دادن این تواناییها در یک چارچوب و سیستم آنها را به نفع بالندگی و توسعه مدارس به کار گرفت.وی از
حضور خوب و چشمگیر دانشآموزان جاسکی در این انتخابات خبر داد و گفت :انتخابات مذکور با رویه و نظم خاصی برگزار شد.

 43هیئت مذهبی درجاسک فعال است

اسحق فکری رئیس شورای هیات های مذهبی شهرستان جاسک در خصوص برگزاری مراسم عزاداری سرور وساالر شهیدان حضرت امام
حسین(ع) گفت :شهرستان جاسک دارای  43هیات مذهبی اعم از خواهران وبرادران،دانش آموزی،دانشجویی وروستایی می باشند .رئیس
هیات با توجه به کمبودهای فراوانی که دارند باعنایت ومدیریت خوب برادر بزرگوار حاج آقا درویشی مدیراداره تبلیغات اسالمی شهرستان
ومساعدت های اداره کل سازمان تبلیغات استان هرمزگان درسطح شهرستان ودر روستاهای تابع فعالیت های خوبی دارند وخصوصاً درایام
محرم وبرپایی هرچه باشکوه تر عزاداری ساالر شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین(ع) می پردازند .وی افزود :چون شهرستان جاسک منطقه
حساس بوده همه مسئولین به اتفاق مسئولین محترم هیات مذهبی شهرستان محیط بسیار آرام ومناسب با تعامل و وحدت وهمدلی دربین
شهروندان ساکن درشهرستان به ویژه برادران عزیز تسنن نموده و کما فی سابق در کلیه مراسمات مذهبی وفرهنگی به صورت خیلی جدی
وفعال عزیزان حضور دارند که مایه خرسندی بوده واز این بابت خدا را به خاطر وحدت وهمدلی سپاسگزاریم.

آگهی مزایده (نوبت اول)

اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه اول (نیابت) به موجب پرونده اجرایی کالسه
 9009983433100774محکوم علیهم  1-ترکان خالویی  2-موسی خدادادی فرزند ابراهیم محکوم به
پرداخت تعداد  250عدد سکه بهار آزادی به ارزش ریالی 208/000/000تومان درحق محکوم له خانم فاطمه
رزاق پور فرزند محمد گردیده اند ،لذا در قبال مطالبات محکوم له  6دانگ اعیان دو واحد آپارتمان اوقافی
واقع در شهرک آسمان خیابان پرواز کوچه پرواز  13ساختمان دو طبقه ،طبقه دوم توقیف گردیده است که از
طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند:
 -1موضوع مزایده :ششدانگ عیان یک واحد از پالک 3از  3اصلی قطعه  140بخش دو بندرعباس طبقه اول
 اعیان ملک  122مترمربعطبقه اول دارای پارکینگ و امتیاز برق و آبقیمتی که از مزایده از آن شروع می شود 1/367/000/000:ریال( یک میلیارد و سیصد وشصت وهفت میلیونریال) تعیین می گردد.
 -2موضوع مزایده :ششدانگ عیان یک واحد از پالک  4از قطعه  140بخش دو بندرعباس
 عرصه ملک  122مترمربع طبقه دوم دارای پارکینگ و امتیاز برق و آبقیمتی که مزایده از آن شروع می شود 1/500/000/000 :ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) تعیین میگردد.
-3محل انجام مزایده :دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در بندرعباس خیابان
رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه همکف دفتر شعبه سوم اجرای احکام
مدنی بندرعباس
شرایط مزایده:
 فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد. کلیه هزینه های مربوط به معامله و هزینه های انجام مزایده به عهده خریدار می باشد. پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده باهماهنگی اجرای احکام ده درصد مبلغ ارزیابی شده را بهصورت نقدی به حساب شماره  2171295409008به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت
و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم تحویل نمایند.
 اجرای احکام در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. مزایده درساعت  11صبح روز سه شنبه مورخ  1393/9/4صبح در ساعت  11تا  12صبح به صورت حضوریدر محل دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس به عمل می آید برنده شخصی است که باالترین قیمت را
پیشنهادنماید.
 درصورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خوددارینماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او
استیفا می شود وسپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد.
 متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقیبندرعباس مراجعه نمایند.

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس -عباس زاده
93/8/11
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1393/5/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال تعیین گردیدند:آقای محمد حیدری با شماره ملی 4699852718
خانم راضیه عامری سیاهوئی با شمار ملی 3392664782
آقای علی عامری سیاهوئی با شماره ملی3380175560
 آقای محمدرضا افسائی به شماره ملی  3391864427به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد آشوری زاده خورگو به شمارهملی  3391874661به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
 -روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

به استناد درخواست وارده شماره  3/17245مورخ  1393/8/7به انضمام پروانه وکالت پایه یک دادگستری به شماره
/187/23358م /پ مورخ  1393/6/15صادره از مرکز امور مشاوران حقوقی  ،وکال و کارشناسان نوع موسسه از پایه دو به
پایه یک ومدت موسسه از دو سال به نامحدود تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید

اسمعیل ربیعی نژاد -رییس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس

پرویز شیروانی -رییس ثبت اسناد و امالک میناب

 4621 93/8/18م الف 4573

آگهی تغییرات

موسسه مشاوره حقوقی و وکالت محمد حسین گیالنی به شماره ثبت  48و
شناسه ملی 10800004175

 1304 93/8/7م الف 4581

