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افزايش انگيزه در كارمندان

شروطبازنشستگیپیشازموعدتعیینشد

چـــــــهره ها

معاونتوسعهمديريتومنابعانسانياستانداريهرمزگانگفت:منابعانسانييكيازمهمترين
و ارزشمندترين منابع و دارايي ها و عامل اصلي پويايي يك سازمان و دستگاه است و مديران
بايد براي افزايش انگيزه در كارمندان برنامه داشته باشند و آنها را به حركت وادارند.دكتر رضا
برومنداظهار داشت :انگيزه يكي از مهمترين عوامل رشد ،شكوفايي و حركت است و اگر در
سازمانوكارمندانشانگيزهالزموجودنداشتهباشدآنسازماننميتواندبهپوياييورشدالزم
دستپيداكند.وياضافهكرد:منابعانسانييكيازمهمترينوارزشمندترينمنابعوداراييهاو
عاملاصليپويايييكسازمانودستگاهاستومديرانبايدبرايافزايشانگيزهدركارمندان
برنامهداشتهباشندوآنهارابهحركتوادارند.ويگفت:مديربايدانرژيكارمندخودرادرمسير
كارآمديوافزايشبهرهوريهدايتكندواجازهندهدكارمندباكارهايحاشيهايوزايدانرژي
خودرادرمحيطكارهدربدهد.ویادامهداد:مديرانبايدكارمندانخودراتحليلكردهوانگيزه
آنها را از كار بدانند و با تصميمات درست ،تشويق هاي به موقع و بر طرف كردن مشكالت و
رفع دغدغه هاي ذهني كارمند ،فضا و بستر الزم را براي رشد تك تك كارمندان فراهم كنند.

هرمزگان

نمایندگان در بررسی الیحه بودجه  ۹۴شروط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

جهان
فوران آتشفشان در شیلی

فعال شدن آتشفشان «ویاریکا» در شیلی این کشور را در حالت آمادهباش هشدار
قرمز قرار داد .به گزارش فارس در آمریکای التین به نقل از «تلهسور» ،سرویس ملی
زمینشناسی شیلی اعالم کرد که فوران آتشفشان «ویاریکا» در منطقه آتشفشان
«ویاریکا» در جنوب ایالت «ال آرائوکانیا» این منطقه را در حالت هشدار قرمز
قرار داده است.بر اساس بیانیه سرویس ملی زمینشناسی شیلی ،فعالیت لرزهای
آتشفشان «ویاریکا» پایدار و با یک روند افزایشی روبرو است.این سرویس همچنین
با تاکید بر افزایش  3برابری فعالیت لرزهای آتشفشانی در این کشور در مقایسه
با اوایل ماه فوریه سال جاری اعالم کرد که وضعیت این آتشفشان ،یک بیثباتی
گسترده در سیستم آتشفشانی ایجاد کرده و ممکن است به سمت یک چرخه
فورانی بسیار مداوم تکامل یابد.

را تعیین کردند.
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به گزارش فارس از صحن علنی مجلس ،نمایندگان بند (د) تبصره  18الیحه بودجه 94
را تصویب کردند.

براین اساس بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون بازنشستگی پیش از موعد

دولت مصوب  1386.6.5و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولت با موافقت

باالترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد  52و  53محاسبات عمومی
کشور و بدون سنوات ارفاغی مجاز است.

اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینهای دستگاهها مصوب تا سقف حداکثر  75درصد

یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تائید سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور به تائید میرسد قابل تامین و پرداخت است.

گزارش خبری

آمادگی برای استقبال از گردشگران

زنگ خطری که کسی نمی شنود

تخلیه آب توازن آلوده در خلیج فارس
گروه اجتماعی:
امروزه مسأله انتقال گونههای مضر آبزی غیر بومی ناشی از تخلیه
آب توازن کشتیها به دریابه شکل یک معضل جهانی نمود یافته و
نیازمند همکاریها و عملکرد یکنواخت جهانی و منطقه ای است.آب

توازن ،آب شیرین یا شوری است كه در تانكهای توازن و انبار كاالی
كشتی ها نگه داشته می شود این آب برای حفظ ثبات كشتی و
قابلیت مانور آن در طول سفر هنگامی كه كاال حمل نمی كند یا
وقتی كه ثبات بیشتر بواسطه دریای متالطم نیاز است استفاده می
شود همچنین آب توازن ممكن است به منظور اضافه كردن وزن
جهت فرو رفتن بیشتر در آب برای عبور از زیر پل ها و دیگر سازه
ها بكار گرفته شود معموال آب توازن هنگامی كه كشتی در حال
تحویل كاال به بندر و جدا شدن با كاالی كمتر یا بدون كاال از اسكله
است به درون تانكها پمپ می شود.با توجه به تردد شناورهای
اقیانوس پیما در خلیج فارس و احتمال بروز معضالت زیست
محیطی برای منطقه به واسطه آب توازن این شناورها ،آلودگی های
احتمالی موجود در آب توازن کشتی ها و اثرات تخربی آن را در
گفت و گو با کارشناس ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان مورد بررسی
قرار دادیم.دکتر سعید تمدنی جهرمی در گفت و گو با خبرنگار
خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خلیج فارس ،با بیان اینکه
امروزه چهار معضل اصلی برای اکولوژی دریاها وجود دارد افزود:
منابع آلوده کننده دریایی مربوط به خشکی ها ،بهره برداری زیاد از
منابع زنده دریایی،تغییر و تخریب فیزیکی زیستگاه های دریایی و
ساحلی و همچنین گونه های مهاجم آبزی چهار معضل اصلی
هستندکه امروزه گریبان گیر دریاها شده اند.وی اضافه کرد :از این
چهار معضل ،انتقال گونه های آبزی به عنوان اساسی ترین اشکال
وارده به آب توازن کشتی ها مطرح می شود؛ هر چند این عمل به
صورت غیر عمد و سهوی صورت می گیرد  ،اما اثرات جبران ناپذیر
آن قابل چشم پوشی نخواهد بود.این کارشناس ژنتیک و
بیوتکنولوژی آبزیان با اشاره به اینکه آب توازن می تواند موجب
انتقال بسیاری از جمعیت های آبزی و پاتوژن های وابسته به آنها به
دیگر مناطق شود ،گفت :از آنجا که آب تخلیه شده از مخازن آب
توزان معموال حاوی ترکیبات و ارگانیسم های منتوعی از گیاهان،
جانوران و باکتری ها است ،بالطبع می تواند موجب انتقال بسیاری
از جمعیت های آبزی و پاتوژن های وابسته به آنها بین نقاطی شود
که بطور معمول ،توسط موانع طبیعی و یا مصنوعی از یکدیگر جدا
شده و دور از هم واقع شده اند که این انتقال اثرات اکولوژیک و
اقتصادی بعضا پراهمیتی در مناطق مختلف جهان داشته و حتی
سالمت جوامع انسانی را در برخی کشورها تهدید می کند.وی اضافه
کرد :اغلب این ارگانیسم ها غیر بومی هستند که در صورت
بازماندگی در محیط جدید قابلیت باالیی جهت تبدیل به گونه های
مهاجم را خواهند داشت به همین دلیل آب تخلیه شده از این
مخازن را منبع عمده گونه های مهاجم دریاها می دانند که خسارت

های جبران ناپذیری را به محیط زیست دریا و همچنین مسائل
اقتصادی و اجتماعی می تواند وارد سازد.تمدنی جهرمی در خصوص
اینکه گونه های مهاجم آبزی چه گونه های هستند افزود :گونه های
مهاجم به موجودی(اعم از گیاه یا جانور) اطالق می شود که غالبا غیر
بومی بوده و اثرات سوء اقتصادی ،محیطی و یا اکولوژیکی بر محیط
زیست جدید وارد کند این اثرات بستگی کامل به منشا ارگانیسم و
نقطه دارد.این کارشناس ژنتیک آبزیان اضافه کرد :بخش اعظم
ارگانیسم های حمل شده در مخازن آب توازن کشتی ها چه به دلیل
محیط بسته و شرایط نامطلوب مخزن یا محیط مغایر با پارامترهای
اپتیمم زیستی از بین می روند حتی فشار آبگیری و تخلیه این
مخازن نیز می تواند سبب بروز تلفات در میان این موجودات شود
حتی پس از تخلیه نیز رقابت با گونه های بومی یا شکار توسط سایر
موجودات بومی و ساکن محیط جدید از دالیل حذف این موجودات
خواهد بود اما هرگاه شرایط زیستی در محدوده مناسبی برای گونه
های جدید باشد این گونه مهاجهم سبب حذف گونه های بومی
شوند.وی با بیان اینکه هر گاه گونه ای قادر باشد در محیط جدید به
خوبی سازگاری یابد و به گونه ای مهاجم تبدیل شود که اثرات
متنوعی بر اکوسیستم منطقه خواهد داشت افزود :این امر می تواند
اثراتی مانند ،شکار گونه های بومی ،تغییر در زنجیره غدایی ،کاهش
تنوع زیستی و حتی حذف برخی گونه ها را در پی داشته باشد.دکتر
تمدنی جهرمی خاطرنشان کرد :در مورد بر هم زدن اکوسیستم ها
می توان گفت ،گونه های مهاجم با ورود به اکوسیستم منطقه و
تغییر ساختار شبکه غذایی ،باعث کاهش تنوع زیستی شده و در
نهایت تغییرات اساسی را در ذخائر ژنی منطقه باعث می شود.این
کارشناس بیوتکنولوژی آبزیان بیان کرد :با ایجاد این تغییرات در
اکوسیستم ،اقتصاد مناطق ساحلی که عمدتا وابسته به صید و
صیادی است به طور بسیار محسوسی کاهش می یابد حتی کاهش
صنعت گردشگری و توریسم در مناطق و تهدید مناطق آبزی پروری
در نزدیکی ساحل نیز از دیگر اثرات سوء اقتصادی گونه های آبزی
مهاجم هستند.وی به اثرات اقتصادی که تکثیر گونه های مهاجم می
تواند در منطقه داشته باشد اشاره کرد و افزود :کاهش تولیدات
شیالتی ،شکار یا جایگزینی گونه های شیالتی محلی توسط گونه
های مهاجم یا تغییرات محیطی ناشی از فعالیت این گونه ها ،تاثیر
بر آبزی پروری به ویژه از طریق شکوفایی غیرقابل مهار جلبکی،
اثرات فیزیکی بر زیر ساخت های ساحلی بویژه به دلیل استقرار یا
فعالیت گونه های مهاجم ،تاثیر سوء بر صنعت توریسم از طریق
تخریب سواحل ،اثرات ثانویه ناشی از کاهش تنوع زیستی و اثرات
اکولوژیک ،هزینه مقابله با مشکالت از قبیل بودجه های تحقیقات،
آموزش و پایش مدیریت از تاثیرات سوء انتقال آبزیان مهاجم به سایر
مناطق دنیا است.این کارشناس ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان ،به
اثرات گونه های مهاجم و مقایسه آن با آلودگی نفتی ناشی از نشت
نفت از نفتکش ها و چاه های نفت اشاره کرد و گفت :در آلودگی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم دادیه لطف الهی دارای شناسنامه شماره  321به شرح دادخواست به کالسه  9309987669600605ازاین شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین لطف الهی بشناسنامه5860031149
درتاریخ  92/1/3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1دادیه لطف الهی
فرزند اکبر به ش ش  321متولد  1338مادر متوفی  -2علیداد لطف الهی فرزند عباس به ش ش  75متولد  1339پدر
متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.

علیرضا مالزاده -قاضی شورای حل اختالف حوزه  3میناب
5934 93/12/1

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عارف قاسم زاده دارای شناسنامه شماره  1341به شرح دادخواست به کالسه  9309987669600ازاین شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه ایازاده بشناسنامه  7854در تاریخ 1388
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
-1عارف قاسم زاده فرزند محمد ش ش  1341فرزند متوفی متولد 1363
-2عابد قاسم زاده فرزند محمد ش ش  3410017917فرزند متوفی متولد 1368
-3عادل قاسم زاده فرزند محمد ش ش  282فرزند متوفی متولد 1362
 -4صدیقه قاسم زاده فرزند محمد ش ش  155دختر متوفی متولد 1358
 -5محمد قاسم زاده فرزند رضا ش ش  9921همسر متوفی متولد 1334
 -6سکینه اعتمادی فرزند قنبر ش ش  6704مادر متوفی متولد 1301
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.

علیرضا مالزاده -قاضی شورای حل اختالف حوزه  3میناب
5938
93/9/15

آگهی تاسیس

شرکت مهندسی گلنار صنعت خلیج فارس سهامی خاص

درتاریخ 1393/11/30به شماره ثبت  15527به شناســه ملی  14004747173ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
 موضوع شــرکت :تهیه وتامین ( واردات و صادرات) قطعات ،طراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی ،بهره برداری ،تعمیر ونگهداری ،مشــاوره و اجرای پروژه در زمینه های برق صنعتی ،شبکه های توزیع و پست برق ،ساختمان ،کشاورزی ،ابزار
دقیق و اتوماســیون صنعتی ،اعالم حریق ،دزدگیر ،ارتینگ وصاعقه گیر ،کامپیوتر وشــبکه های کامپیوتری ،آی تی،
مخابرات ،شهربازی و سیستم های تهویه وتبرید و مکانیزه کردن کشاروزی با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 مدت شرکت :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکزی اصلی شرکت :بندرعباس -بلوار امام خمینی غرب شهرداری مرکزی بندرعباس کد پستی7914694846 ســرمایه شرکت :مبلغ 10/000/000ریال منقسم به  100ســهم  100/000ریالی که تعداد  100سهم با نام می باشدکه مبلغ 10/000/000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  375مورخ  1393/11/27نزد بانک ملی ایران شعبه استانداری
هرمزگان پرداخت گردیده است.
 اولین مدیران شرکت آقای باقر عبداله پوردریائی به شماره ملی  3391427582به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مهدی شمشیری به شماره ملی  4431899065به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حامدعبداله پوردریائی به شماره ملی  3392590347به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسام عبداهلل پور دریائی به شماره ملی  3380349951به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد امین باحور به شماره ملی  3390359664به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سولماز خوش روئی به شــماره ملی  3391623389به سمت عضو هیئت مدیره (علی البدل) برای مدت دوسالانتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
 اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه.بازرس اصلی و علی البدل: آقای احمد شنبه زاده نخلی به شماره ملی  3391253622به سمت بازرس اصلی. آقای محمد نورافشــان فسایی به شماره ملی 2572585367به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالیانتخاب گردیدند.
 -روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
6112 93/12/11م الف 5951

گروه اجتماعی :فرماندار بندرعباس گفت :خدمات سفرهای

های نفتی ،اثرات اکولوژیک بسیار سریع اتفاق افتاده و حاد است با
این حال این تاثیرات به مرور زمان با کاربرد تمهیدات تکنولؤژیک و
یا جمع آوری و روش های تجزیه شیمیایی و زیستی روند کاهشی
پیدا می کند اما در تهاجم زیستی گونه های غیر بومی به یک
اکوسیستم آبزی اثرات اولیه جزیی و غیر محسوس است و در عوض
به مرور زمان و با تکثیر جمعیت این تاثیرات سرعت و شدت می یابد
بنابراین اثرگونه های مهاجم بر اکوسیستم مزمن فرض می شود .از
طرفی برخلف آلودگی های نفتی که انسان موفق به ابداع روش هایی
موثر برای دفع اثرات آنها شده تا کنون در مقابل تهاجم یک گونه
به محیط زیست دریاهای آزاد راه حل مناسب و کارآمد ارائه و ثبت
نشده است.وی به پیدایش پدیده کشند قرمز در خلیج فارس اشاره
کرد و افزود :پدیده کشند قرمز نخستین بار مرداد سال  87در خلیج
فارس و دریای عمان مشاهده شد که عامل آن نوعی جلبک به نام
ککلودینیوم بود و باعث نابودی ده ها تن آبزی در منطقه شد.تمدنی
جهرمی به علل پیدایش غیرعادی کشند قرمز در خلیج فارس اشاره
کرد و گفت :تخلیه آب توازن آلوده کشتیها در خلیج فارس ،
پسابهای شهری ،پسابهای صنعتی ،پساب های ناشی از پرورش میگو
و ماهی و سموم مورد استفاده در اراضی کشاورزی که در اثر جریان
آب یا باد به دریا می ریزند و تغییرات دمای آب (افزایش دمای آب
باالتر از حد میانگین) از جمله مواردی بوده که بر روی پدیده
شکوفایی جلبکی این منطقه تأثیرداشته است.وی با بیان اینکه مدت
دوام کشند قرمز پدیده بستگی به عوامل زیادی دارد افزود :مواد
غذایی موجود و نور خورشید ،دمای آب ،تغییر در باد و رقابت با دیگر
انواع و تغذیه شدن بوسیله زئوپالنكتونها و ماهی های كوچك از
جمله عواملی است که می تواند در مدت دوام این پدیده نقش
داشته باشد.این کارشناس ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان با بیان اینکه
هنوز روشی اثبات شده یا قطعی برای جلوگیری و کاهش رشد و
نمود کشند قرمز اجرا نشده است ،گفت :استفاده از نوع خاصی از گل
رس(به صوررت پودر یا مایع) بطور مؤثری از رشد و شکوفایی کشند
قرمزدر در خلیج فارس جلوگیری کرد.تمدنی جهرمی اضافه کرد:
حضور گونه های مهاجم عالوه بر اثرات نامطلوب بیان شده ،عاملی
برای ایجاد و انتقال بیماریها در موجودات بویژه انسان و به خطر
انداختن سالمت آنها محسوب می شود.وی به روشهای فرآوری آب
توازن اشاره کرد و افزود :امروزه به سه روش مکانیکی ،فیزیکی و

شیمیایی می توان آب توازن را فرآوری کرد که در روش مکانیکی
فیلتراسیون ،جداسازی ،سرریز ،رقیق سازی ،رسوب دهی،
شناورسازی ،تعویض آب در آبهای آزاد اقیانوسی صورت می گیرد و
در روشهای فیزیکی فرآوری حرارتی ،برودتی ،تشعشع ماوراء بنفش،
روش ما فوق صوت و میکروویو ،تغییر سریع فشار روش الکتریکی،
کاربرد میدان مغناطیسی هستند و در روش های شیمیایی استفاده
از اکسید کننده های قوی همچون ترکیبات کلر ،برم ،ازن  ،پراکسید
هیدروژن و مونوکلروآمین ،استفاده از یون های فلزی ،حذف
اکسیژن(تزریق گاز بی اثر) ،لخته سازی (انعقاد) ،تغییر  ،PHتغییر
شوری ،استفاده از رنگ های ضد جلبک برای پوشش دهی دیواره
داخلی مخازن و بکارگیری ضدعفونی کننده های آلی است که می
تواند از این روشها به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر بهره گرفت.
بیش از  90درصد از کاالهای تجاری توسط کشتی ها جابه جا می
شوند .در این میان روزانه سه تا پنج میلیارد تن آب توازن توسط 85
هزار کشتی شناور جابه جا می شود.هر کشتی بسته به نوع و هدف
و اندازه توانایی حمل آب توازن تا  130هزار تن را دارا است که در
این میان حدود هفت هزار گونه مهاجم آبزی قادر به حمل و جابه
جایی به کمک آب توازن هستد و روزانه حدود سه تا پنج هزار گونه
جدید آبی به سراسر دنیا معرفی می شوند.با توجه به تامین  50تا
 60درصد از کل نفت دنیا و عبور ساالنه 10هزار شناور از خلیج
فارس و دریای عمان ،ساالنه  192میلیون تن آب توازن به همراه
گونه های جانوری جدید وارد آبهای خلیج فارس می شوند.برنامه
محیط زیست سازمان ملل متحد گونه های مهاجم را به عنوان
دومین عامل عمده کاهش تنوع زیستی(پس از تخریب محیط
زیست) معرفی کرده است نکته مهم در مورد اثرات اکولوژیک ناشی
از فعالیت گونه های مهاجم این است که برگشت و اصالح این
تغییرات نامطلوب معموال غیر ممکن خواهد بود.برآوردها حاکی از
این است که با توجه به وضعیت ناوگان کشتیهای جهان همه ساله
در حدود  4میلیارد تن آب توازن توسط کشتیها جابهجا می شود
و روزانه دست کم  3تا  4هزار گونه از موجودات زنده به این وسیله
از محلی به محل دیگر انتقال مییابند.در این راستا برای جلوگیری
از انتشار گونههای غیربومی دریاهادر نهایت منجر به تهیه و تصویب
سند حقوقی الزم االجرای بین المللی در  13فوریه سال 2004
میالدی شد.

آگهی مزایده (نوبت اول)

اجرای احکام شــعبه دوم حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی  920779محکوم علیه کیوان
سیفایی به اســتناد رای شــماره  9009977610700020محکوم به پرداخت مبلغ  1/515/669/584ریال بابت
محکوم به و مبلغ  30/150/000ریال بابت نیم عشر اجرایی توقیف شده و اموال توقیفی به شرح ذیل می باشد
موضوع مزایده:
سهام شرکت ســیف دانه که ارزش اسمی هر برگ سهام این شــرکت از مجموع چهل و هفت هزار برگ سهام
 50/361ریال در تاریخ  1393/9/4کارشناسی و ارزیابی شده که بعنوان قیمت پایه مزایده است و با شرایط ذیل به
مزایده گذاشته می شود.
 -1فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بها یک ماه می باشد.
 - 2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت بعهده خريدار است.
 - 3پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ
ارزيابي شده را به صورت سپرده نقدي به حساب شماره 2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري توديع و
قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند.
 - 4اجراي احكام در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 - 5مزايده در ساعت  12مورخ  1393/12/26در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس به صورت
حضوري بعمل مي آيد و برنده كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.
 - 6در صورتيكه برنده تا يك ماه از جلســه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خودداري نمايد
مسئول كسر احتمالي قيمت و خســاراتي كه از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود كه بدوا از سپرده او استيفا
ميشــود و سپرده تا تعيين كسر قيمت و خسارات وارده مســترد نخواهد شد و متقاضيان شركت در مزايده براي
كسب اطالع بيشتر ميتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه هفتم دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند.

مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی بندرعباس 5949 93/12/11
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای غالم فقیری نژاد جویمی فرزند حسن به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده اند که سند
مالکیت پالک باقیمانده  3261فرعی از  - 8اصلی که تحت عنوان شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت
 289.38دویست و هشتاد و نه متر سی و هشت دسی و مربع واقع در رودان بخش سه بندرعباس که در صفحه 336
دفتر جلد  74ذیل ثبت  10636به شماره سریال  065996سری الف سال  85صادر و تسلیم گردیده است به علت
جابجائی اثاثیه منزل مفقود گردیده است نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده  120آئین
نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل نموده است .لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام
معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10روز اعتراض خود را به اداره
ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک
رودان مطابق ماده  120آئین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 93/12/13

یحیی شیروانی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودان
5958 93/11/21

رونوشت آ گهی حصر وراثت
آقای رجب نجفی دارای شناسنامه شماره  521به شرح دادخواست به کالسه 31/93ازاین شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محبوبه نجفی بشناسنامه  4690063508درتاریخ  93/10/5اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1رجب نجفی متقاضی فوق با مشخصات فوق پدر
متوفی -2محمد عارف داوری به ش ش  4690650381فرزند متوفی  -3زهرا داوری به ش ش  4690546649فرزند
متوفی  -4محمد داوری به ش ش  7228همسر دائمی متوفی  .متوفی به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا
وصیت نامه از متوفی نزد اومی باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .قاضی شورای حل اختالف شعبه شماره یک رودان 5957 93/12/11

رونوشت آ گهی حصر وراثت
آقای اصغر نجفی دارای شناسنامه شماره  6970به شرح دادخواست به کالسه 32/93ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین
توضیح داده که شادروان سکینه پور نجفی بشناسنامه  2127درتاریخ  93/10/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به  -1اصغر نجفی متقاضی فوق با مشخصات فوق فرزند متوفی  -2منصوره نجفی به ش ش  69-0407932فرزند متوفی
 -3معصومه نجفی به ش ش  4690286493فرزند متوفی  -4صدیقه نجفی  4690092621فرزند متوفی  -5طاهره نجفی به ش ش  4280فرزند
متوفی  -6سمنبر نجفی به ش ش  1399فرزند متوفی  -7محبوبه نجفی  4690063508فرزند متوفی  -8حسین پور نجفی به ش ش  1499پدر
متوفی  -9کلثوم پاکار به ش ش  1387مادر متوفی  .متوفی به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی
نزد اومی باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

کوهزاد -قاضی شورای حل اختالف شعبه شماره یک رودان 5959 93/12/11

نوروزی مستلزم هماهنگی ادارات با همدیگر باشد.جلسه ستاد
تسهيالت مهمانان نوروزي به رياست احمد پويافر در محل
فرمانداري بندرعباس برگزار شد .فرماندار بندرعباس در اين جلسه
با اعالم آمادگي شهرستان بندرعباس براي ميزباني از هموطنان در
ايام تعطيالت نوروزي اظهار داشت  :در اين راستا تدابير الزم جهت
فراهم نمودن فضاي سالم و امن براي ميزباني و اسكان هموطنان
عزيز انديشيده شده و در بخش تامين ارزاق عمومي و مايحتاج
مردمي كمبودي در سطح شهرستان و استان موجود نيست  .احمد
پويافر خاطر نشان كرد  :همه دستگاههای اجرایی بايد در ارایه
خدمات هر چه بهتر به مسافران و گردشگران در ايام نوروز همكاري

الزم را داشته باشند .رئيس ستاد تسهيالت نوروزي شهرستان بيان
داشت :سازمان صنعت و معدن ،اصناف و تعزيرات حكومتي و ديگر
دستگاههاي مرتبط در اين ايام بايد مراقب تامين ارزاق عمومي
و سوء استفاده سودجويان در بازار باشند و مركز بهداشت مراقب
تامين سالمت شهروندان و هموطنان در اين ايام باشند .پويافر در
پايان گفت  :مسئوالن بايد همه ظرفيت دستگاهها و توان خود را
به كار گيرند تا شرايطي مناسب جهت رضايتمندي و رفاه حال
مهمانان نوروزي فراهم شود و مناسب است .ستاد تسهیالت خدمات
سفرهای نوروزی شهرستان مستلزم هماهنگی ادارات با همدیگر
باشد ادارات و دستگاههای اجرایی در تامین شرایط مناسب جهت
استقبال از میهمانان نوروزی را داشته باشند.

رویداد مهم « استارتاپ ویکند» بندرعباس سال آینده برگزار می شود
گروه اجتماعی:

رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان از برگزاری رویداد
مهم استارتاپ ویکند در بندرعباس خبر داد .مهندس علی فتی
افزود :این رویداد مهم اواخر فروردین ماه سال آینده توسط پارک
علم و فناوری استان هرمزگان با همکاری موسسه آموزشی
پژوهشی نانو صنعت مستقر در پارک استان برای اولین بار در
بندرعباس برگزار خواهد شد.وی تصریح کرد ،استارتاپ ویکند
بندرعباس از  26الی  28فروردین ماه برگزار خواهد شد و عالقه
مندان می توانند با مراجعه به سایت  swhormozgan.irدر
این رویداد مهم شرکت کنند.فتی ،در تشریح رویداد استارتاپ
ویکند گفت :استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی -تجربی در
سراسر دنیاست که در  ۳روز متوالی (در انتهای هفته) برگزار
میشود .در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزهای شامل برنامه
نویسان ،مدیران تجاری ،عاشقان استارتاپ ،بازاریابها و طراحان

گرافیک گرد هم میآیند تا طی  ۵۴ساعت ایده هایشان را مطرح
کنند ،گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایدهای را اجرا کند.رئیس
پارک علم و فناوری هرمزگان بیان داشت :در این برنامه شرکت
کنندگان همگی در یک فضای مشترک قرار میگیرند و با کمک
مربیان خبره که از میان کارآفرینان موفق انتخاب میشوند ایدهها
را به کسب و کار تبدیل میکنند .در پایان برنامه تیمها پروژههای
خود را به هیئتی از داوران که از میان جامعه سرمایهگذار و اساتید
دانشگاهی و کارآفرینان هستند ،ارائه میدهند.وی به برنامه های
این رویداد در بندرعباس اشاره کرد و افزود :در این برنامه که به
مدت سه روز برگزار می شود ،کارآفرینان موفق و اساتید حوزه
کسب و کار سخنرانی می کنند .به گفته فتی ،آموزش تجربی
تبدیل ایده به طرح از دیگر برنامه های مورد توجه این رویداد
در بندرعباس است.

استان هرمزگان از نظر تامين آب به خط قرمز رسيد...
گروه اجتماعی:
مديرعامل شركت آب منطقه اي هرمزگان با اشاره به وضعيت
قرمز منابع آب استان گفت :با توجه به كاهش بيش از  70درصدي
ميزان بارش ها نسبت به سال گذشته منابع آب استان در حالت
بحراني است.محمدباقر حيدري اظهار داشت  :برداشت از منابع

آب زيرزميني بر اساس تغذيه و تخليه بايد حالت تعادل داشته
باشد  ،بسبب برداشت هاي بي رويه طي سنوات گذشته ساليانه
بالغ بر 210ميليون متر مكعب كسري مخزن داريم.حيدري
افزود :در سال جاري بدليل كاهش شديد بارندگي ها تغذيه در
حد صفر و كليه تخليه و بهره برداري از منابع آب زيرزميني
از ذخاير اندوخته شده مي باشد كه اين امر باعث افت شديد
آب زيرزميني در دشتها مي گردد.مديرعامل شركت سهامي آب

منطقه اي هرمزگان گفت  :افت سطح آب زیرزمینی مشکالتی
همچون خشک شدن چاه های عمیق و نیمه عمیق ،کاهش
دبی رودخانه ها ،قناتها ،چشمه ها ،تنزل کیفیت آب ،افزایش
هزینه هاي پمپاژ و همچنین استحصال آب را درپی دارد که در
نتیجه منجر به خشک شدن دشت ها،نشست زمین و تعطیلی
فعالیت های کشاورزی و دامداری می شود.وي افزود  :با توجه به
برداشت هاي فعلي صدمات جبران ناپذيري به مخازن و منابع آب
زيرزميني وارد مي گردد .حيدري تنها راه جلوگيري از صدمات
مذكور را صرفه جويي هر چه بيشتر كشاورزان داراي مجوز بهره
برداري ،تسريع در نصب كنتورهاي هوشمند و پر و مسلوب
المنفعه كردن چاههاي غيرمجاز دانست وبيان داشت  :اين امر
همت ملي را مي طلبد.

آگهی تغییرات

شرکت پیوند امواج خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  5677و
شناسه ملی 10800084703

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1393/2/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای قدیر جلیلیان به شماره ملی 6419858291
آقای صمد جلیلیان به شماره ملی 6419938554
آقای عبدالرضا جلیلیان به شماره ملی 6419927706
خانم فاطمه موالیی به شماره ملی  3341373993به سمت بازرس اصلی آقای رسول جلیلیان به شماره ملی 6419861251
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به  1389/12/29به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
 6101 93/12/10م الف 5944

آگهی تغییرات

شرکت پیوند امواج خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  5677و
شناسه ملی 10800084703

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1393/2/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای عبدالرضا جلیلیان به شماره ملی  6419927706به سمت رییس هیئت مدیره
آقای صمد جلیلیان به شماره ملی  6419938554به سمت نایب رییس هیئت مدیره
آقای قدیر جلیلیان به شماره ملی  6419858291به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
 6102 93/12/10م الف 5943

آگهی تغییرات

شرکت پیوند امواج خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  5677و
شناسه ملی 10800084703

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1393/2/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل دفتر شرکت در بندرعباس به آدرس مجتمع بندری شهید رجایی پایانه اختصاصی شماره  3شرکت حد دریا کد
پستی  7917183797انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
 6103 93/12/10م الف 5942

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره139360323054001946
مورخ  93/10/21تصرفات مالکانه آقای محمد پیش دار فرزند کهور تحت عنوان  5دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
به مساحت  107/19مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک  1-/257اصلی بخش دو بندرعباس به استناد بند الف ماده 1
قانون مذکور را تائید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت
رسمی صادر و تسلیم گردید و علی هذا در اجرای بند ب ماده  1و ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  15روزه آگهی جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق
آگهی می گردد چنانچه ظرف مهلت دوماه ازتاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک
بندرعباس وارد نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای صادر فوق درحدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید
درصورت وصول اعتراض معترض می بایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالحه
محل مراجعه وتقدیم دادخواست نمائید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت
اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و در صورت صدور سند مالکیت مانع از مراجعه معترض
به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/27:تاریخ انتشار نوبت دوم93/12/13:

اسمعیل ربیعی نژاد -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندرعباس
6507 93/11/21م الف 5724

