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عالئمی از بیماری ماالریا دیده نمیشود

اهدای 925واحد خون در تاسوعا و عاشورا

چـــــــهره ها

مردم نوعدوست هرمزگان همگام و همدل در تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور در
مراکز انتقال خون استان در طرح نذر اهدای خون مشارکت کردند وبرای یاری رساندن
به بیماران نیازمند اهدای خون کردند .دکتر زارعی مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت
 925 :واحد خون توسط مردم عزادار در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در استان
اهدا گردید  .وی افزود  :بیشتر این افراد در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با نیت نذر
اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان مراجعه کردند و در این میان اهداکنندگان
باسابقه  ،مستمر و برخی افراد نیز برای بار اول جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون
مراجعه داشتند  .وی همچنین گفت :بیشترین آمار اهدای خون در این ایام به ترتیب
شهرستان بندرعباس ،بندرلنگه و میناب بوده است .وی بیان داشت  :امسال طرح نذر
اهدای خون همزمان با شروع ماه محرم و ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین
( ع ) آغاز گردیده و تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت که این اداره کل از افرادی که بنا
به عللی خصوصا ازدحام جمعیت اهداکنندگان موفق به اهدای خون نگردیدند  ،ثبت نام به
عمل آورده که در زمان نیاز آنان را به مراکز خونگیری دعوت نماید .

میز خبر

اهدای50واحد مسکونی به نیازمندان
در جاسک\\
معاون فرماندار جاسک هرمزگان گفت :یک فرد
نیکوکاردراین شهرستان 50واحد مسکونی 45تا 60متری
به ارزش 43میلیارد ریال به نیازمندان این شهرستان
هدیه کرد.مراد زرهی در گفت وگو با ایرنا افزود :فرد خیر
این واحدهای مسکونی را در روستاهای گروک باال ،گیگن،
کویک ،گزدان ،زمین لشکری  ،جاسک کهنه ،بحل و محالت
یکبنی و شهر جاسک احداث کرده است.وی با اشاره به اینکه
نیکوکار یاد شده سال گذشته نیز  31واحد مسکونی احداث
و به نیازمندان این شهرستان اهدا کرد ادامه داد:از دیگر
خدمات این فرد احداث  14چشمه سرویس بهداشتی با
هزینه 700میلیون ریال درغرب جاسک است.

آغاز طرح بینایی سنجی درقشم

جهان
افزایش آستانه تحمل درد

محققان دانشگاه منچستر بر این باورند که بیماران با تغییر ساختار مغزیشان
میتوانند مقاومت بیشتری در برابر درد پیدا کنند.به گزارش ایسنا ،یافتههای
جدید میتواند احتمال ایجاد درمانهای موثرتر را برای بیمارانی که از دردهای مزمن
رنج میبرند ،افزایش دهد.دانشمندان برای نخستین بار کشف کردهاند افرادی که
از درد مزمن ورم مفاصل رنج میبرند ،گیرندههای بیشتری در مغز تولید میکنند
که به مسکنهای درد واکنش نشان میدهند.آنها بر این باورند که برخورداری
از گیرندههای بیشتر میتواند چه با استفاده از مسکنهای طبیعی بدن یعنی
آندروفینها یا داروهای مسکن تجویزی مانند مورفین ،بدن را در برابر درد مقاومتر
کند.آنها میگویند :اگر بتوان دریافت چگونه بدن تعداد گیرندههای مسکن را
افزایش میدهد ،میتوان درمانهای تسکین دهنده درد را ارتقاء بخشید.

شهرستان سیریک در شرق استان هرمزگان قرار گرفته که به لحاظ
پتاسیلها و ظرفیتهای باالی گردشگری و برخورداری از طبیعتی
بکر بهمانند نگینی در دل خلیجفارس و دریای مکران میدرخشد.
این شهرستان با وجود ظرفیتهای گردشگری و توریستی همواره
در محاق فراموشی بوده است  .تاالب بین المللی آذینی و تالقی
خلیج فارس با دریای عمان و جاذبه ادغام بیابان و دریا طبیعتی زیبا
و دیدنی خلق کرده است.
در روزگاری که کشورهای پیشرفته دنیا با ساخت جاذبه های طبیعی
و گردشگری به شکل مصنوعی ،به دنبال درآمدهای میلیارد دالری
از صنعت گردشگری هستند در این سوی مرزها و شاید به فاصله
ای اندک از همسایه های جنوبی خلیج فارس ،شهر سیریک مملو
از ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری طبیعی و خدادادی است.
نبود متولی در حوزه گردشگری این منطقه موجب شده تا یکی از
سرمایه ها و گنج های طبیعی این شهر در پس غبار فراموشی و بی
تدبیری قرار بگیرد.
جوامع هستند که دستبهدست هم میدهند
معموالً این جریانها و
ِ
و یک منطقه گردشگری برای توریسم ایجاد میکنند و از طرفی
طبیعت و تاریخ در گسترش صنعت گردشگر نقش دارند و بهنوعی
ساکنان آن شهر میتوانند به کمک گردشگری بیایند و از همه
مهمتر مسئوالن و دولتها با ارائه زیرساختها و خدمات مانند راه
و حملونقل ،آب و برق و با بهره گیری از سرمایه گذاران و ایجاد
اماکن گردشگری میتوانند یک منطقه را به عنوان مقصد گردشگران
معرفی کنند .معموالً سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میتواند با
ابزارهای موجود این فضا را نیز ایجاد کند که متأسفانه دستگاه متولی
واصلی در جذب گردشگر در این شهرستان مستقر نیست.

مدیر کل دفتر اطالعات ،آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با
اشاره به اینکه  ۱۳.۳درصدطالقها درکمتراز یکسال اول زندگی
ثبت شده است  ،گفت :براساس آخرین آمارها ازهر  ۲.۸ازدواج
در تهران یکی منجر به طالق می شود.علی اکبر محزون در
گفتگو با مهر به آمار ششماهه طالق اشاره کرد و گفت :بر
اساس آمارهای پایگاه اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال،
طی این مدت  ۸۳هزار و  ۲۷۷مورد طالق به ثبت رسیده که
 ۷۴هزار و  ۹۴۲مورد در مناطق شهری و  ۸هزار و  ۳۳۵مورد
نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.وی تاکید کرد:
آمار طالق نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۹.۳درصد رشد
داشته است.وی گفت :بیشترین آمار طالق در مردان  ۲۵تا ۲۹
سال و زنان  ۲۵تا  ۲۹سال رخ داده که در گروه مردان  ۲۰هزار
و  ۱۴۸طالق و در گروه زنان نیز  ۱۹هزار و  ۳۸۲مورد واقعه
طالق ثبت شده است.

آنچه شاید در وهله اول باید مورد توجه قرار گیرد فراموشی این
شهرستان به عنوان یک منطقه گردشگری در استان است ،دارا
بودن تاالب بین المللی آذینی که یکی از تاالب های مطرح و مهم
زیست محیطی است به فراموشی سپرده شده است و به نوعی در
اختیار قاچاقچیان سوخت و کاال قرار دارد .چند صباحی است که
مبارزه جدی با قاچاق کاال و سوخت در مرزهای آبی استان هرمزگان
توانسته تا حدودی این تاالب بین المللی را از گزند قاچاقچیان در
امان نگهدارد.
سیریک برای توسعه و پیشرفت باید به فکر داشتن یک سیستم حمل
و نقل شهری باشد .شهری که هنوز تاکسی ندارد و مسافرخانه ای
برای در راه مانده ها ،خود دلیلی بر عقب ماندگی این شهر استان
دارد .همجواری شهرستان سیریک با منطقه ویژه اقتصادی و انرژی
جاسک لزوم ایجاد زیرساختهای اولیه در این شهر را تقویت می کند.
دریا بهترین جاذبه گردشگری در سیریک
صنعت توریسم عالوه بر اینکه میتواند در کاهش نرخ بیکاری و

سیریک متولی و مدیر برنامهریری برای جذب گردشگر ندارد

سیریک شهری بدون تاکسی و مسافرخانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان کمیته امداد
استان هرمزگان
جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر کمیته امداد راس ساعت 15:30
روز چهارشنبه مورخ  1394/8/20درمحل نمازخانه اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می گردد
لذا ازکلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتن کارت ویا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر درمحل
مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل  -نماینده خود را کتب ًا معرفی نمایید ضمنا به اطالع می رساند که به
موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعدادآرا وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و هرشخص
غیرعضو تنها یک رای خواهد بود واعضای متقاضی اعطای نمایندگی  ،می بایست به همراه نماینده خود
حداکثر تا تاریخ  94/8/15درمحل اداره کل کمیته امداد حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت  ،برگه
ورود به مجمع را دریافت دارند داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده ( )2دستورالعمل موظفند
حداکثر ظرف یک هفته ازانتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند
دستورکار جلسه :
-1گزارش توسط هیات مدیره وبازرس
 -2طرح وتصویب صورت های مالی سالهای 93،92،91،90
 -3تصمیم گیری درخصوص برآورد هزینه های مالی سال  94مربوط به احداث پارکینگ ها ووصول مطالبات
ازاعضای بدهکار تعاونی
 -4تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 94
 -5تعیین وتکلیف وضعیت واحدهایی که متراژ باالتری دارند
 -6انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل -7تصمیم گیری درخصوص عضویت دراتاق تعاون شهرستان بندرعباس

حسین خادمی  -رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن

اطالعیه

در اجرای ماده  28قانون نظام صنفی بدینوسیله به اطالع اعضا محترم مشروحه ذیل می رساند
با عنایت به واگذاری ویا تعطیلی بیش از مدت مقرر واحد صنفی خود ظرف مدت  10روز
بمنظور تعیین تکلیف پروانه کسب مربوطه به دفتر اتحادیه به آدرس حدفاصل چهارراه قدس
ومیدان شریعتی نبش کوچه مژده  5برج اصناف طبقه پنجم واحد  504مراجعه فرمایند
بدیهی است در صورت عدم مراجعه و انقضاء مدت تعیین شده وبرابر وضوابط ومقررات
نسبت به ابطال پروانه کسب صادر اقدام خواهد شود.

 -1مسعود آذری آستانه شماره پروانه 12/102/466:آدرس :بازارچه علت :واگذاری به شخص دیگری
 -2مرتضی اخش جان شماره پروانه 12/102/569:آدرس :باالتر ازمیدان قدس علت :جمع آوری محل کسب
 -3سیاوش آشفته شماره پروانه 12/102/709:آدرس :مجتمع تجار ستاره جنوب ط اول پالک  001-3علت:
تعطیلی بیش از حد و عدم مراجعه و واگذار به شخص دیگری
-4علی احمدی شماره پروانه 0386543457:آدرس :بلوار طالقانی نبش خ دانش .علت :تعطیلی بیش از حد
وعدم مراجعه
 -5علی احمدی شماره پروانه 04014459998:آدرس :مجتمع تجاری پاسارگاد ط پنجم .علت :تعطیلی بیش از
حد وعدم مراجعه
 -6صالح بی نیاز دمیلویی شماره پروانه 12/102/619:آدرس :بازارچه ستایش ط همکف پالک  30علت:
تعطیلی بیش از حد و عدم مراجعه
 -7احمد پورسرحدی شماره پروانه 12/102/719:آدرس :نرسیده به میدان شریعتی علت :تعطیلی بیش از
حد و عدم مراجعه ورثه بعداز مهلت قانونی
 -8محمد پیشدار شماره پروانه/ 344:چ آدرس :بازارچه امام حسین(ع) علت :تعطیلی و واگذار به صنف
دیگری
 -9محمد دستباز شماره پروانه 12/102/771:آدرس :بازار روز پاساژ محترم علت:تعطیلی بیش از حد و عدم
مراجعه
 -10حیدر زیبائی شماره پروانه 12/102/644:آدرس :سرای جام جم پالک  30علت :تعطیلی بیش ازحد و عدم
مراجعه
 -11ویدا گچینی پور شماره پروانه 12/102/391 :آدرس :روستای گچین علت :تعطیلی بیش از حد وعدم
مراجعه
 -12فتحیه حمیدی نیا شماره پروانه 12/102/700:آدرس :خ امام موسی صدر جنوبی علت:تخریب محل کسب

محمد طیب فتحی -رییس اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان بندرعباس
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رئیس اداره مبارزه با بیماری ماالریای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت:
با بررسی نقشه مبازره با بیماری ماالریا در ایران عالئمی از شیوع مجدد این بیماری در
شهرستانهای جنوب و جنوب شرقی دیده نمیشود.به گزارش ایسنا،احمد رئیسی در
گردهمایی بررسی راهکارهای حذف بیماری ماالریا در بیرجند ،افزود :وجود لکههای قرمز
در نقشه ماالریا حاکی از انتقال محلی ماالریا به ازای هر هزار نفر بیش از پنج مورد است.وی
افزود:افتخارایرانایناستامروزازنظربیماریماالریانسبتبهگذشتهشرایطبهتریداردو
درنقشهبیماریماالریالکهقرمزیدرآبادیهاوشهرستانهایجنوبوجنوبشرقمشاهده
نمیشود.رئیسی ادامه داد :در سال  2013میالدی 584 ،هزار مورد مرگ و میر در اثر ماالریا
در جهان گزارش شد که  90درصد مربوط به آفریقاست و منطقه مدیترانه شرقی که ایران
بخشی از آن است شاهد دو درصد از این مرگ و میرها بود.وی افزود :در ایران و  21کشور
منطقه مذکور  460میلیون نفر زندگی می کنند که طبق تارنمای سازمان جهانی بهداشت،
نیمی از این افراد در معرض خطر ماالریا هستند.وی اظهار کرد :افغانستان ،پاکستان ،یمن
و سومالی در این منطقه شاهد بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری ماالریا بودند.

گزارش خبری

گروه اجتماعی:
«سیریک» با بهره مندی از ظرفیتهای گردشگری ،شیالتی ،تجاری
و قرار داشتن در میان دو دریای عمان و خلیج فارس یکی از
شهرستانهای ناشناخته هرمزگان به حساب می آید ظرفیتی که غبار
فراموشی بر تن آن نشسته است.

طرح بینایی سنجی همزمان با سراسر کشور از اول آبان تا
سی ام آذر و با هدف غربالگری هفت هزار نفر از جمعیت
هشت هزار نفری کودک در قشم آغازشد.کارشناس مسئول
دفتر پیشگیری بهزیستی قشم بیان کرد :در طرح بینایی
سنجی،چشم کودکان سه تا شش سال در  55پایگاه ثابت
و سیار در جزیره قشم ،مورد ارزیابی و معاینه قرار خواهد
گرفت.فاطمه دل آرامی بیان کرد :این طرح با هدف
پیداکردن عیوب انکساری چشم آغازشده و در مرحله اول
توسط مراکز معاینه ای ،در مرحله دوم توسط اپتومتریست
و در مرحله سوم نیز کودکانی که نیاز به انجام انجام عملیات
پیشگیرانه ودرمانی دارند ،به چشم پزشک و یا جراح معرفی
می شوند.وی پیش بینی کرد :از جمعیت هشت هزار نفری
کودک سه تا شش ساله قشم ،حداقل هفت هزار نفر زیر
پوشش طرح بینایی سنجی قرار گیرند.

ثبت ۱۳.۳درصد طالقها درسال اول

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید // SOBHESAHEL.COM //

اشتغال مناسب با حفظ کرامت خانواده های شهدا و ایثارگران در اولویت باشد
گروه اجتماعی:
مديركل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي هرمزگان با اشاره به ضرورت
فراهم کردن زمینه اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان گفت:
ایجاد زمینه اشتغال مناسب با حفظ کرامت خانواده های شهدا و
ایثارگران باید اولویت دستگاهها اجرایی و بخش خصوصي باشد.

عروس طبیعت هرمزگان در پس غبار فراموشی؛

«سیریک» نگین ناشناخته جنوب
تاالب بین المللی خورآذینی

درآمدزایی تأثیرگذار باشد ،زمینههای اقتصادی سیریک را متحول
می کند و باید توجهی خاص به این صنعت شود  .در صنعت
گردشگری تابستانی سیریک میتواند اماکن قابلتوجهی در جذب
گردشگری داشته باشد و در تمام فصول از دریا برای گردشگری بهره
برد .به دلیل شرایط جوی سیریک در این زمینه از ظرفیت باالیی
برخوردار است و در اکثر فصلها به یک صنعت اقتصادی تبدیل می
فرماندار سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای
ایجاد رونق و جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری گفت :سیریک
برخوردار از جاذبههای جهانی و شهرستانی مانند تاالب بینالمللی
آذینی است و امکانات و زیرساختهای فعلی پاسخگوی نیازهای
گردشگران است.سعید اهلل مبارکی افزود :سیریک در ایام نوروز
گردشگران بسیاری جذب میکند .
وی بابیان اینکه با برخورداری از ظرفیتهای جذب گردشگر در
سیریک  ،فراهم کردن ریرساخت ها در بین مسئوالن ایجادشده
اضافه کرد :چندین جاذبه گردشگری در سیریک باعث شده که در
تمام فصلها سیریک گردشگر داشته باشد مخصوصاً وجود دریا که
مسئوالن را به توسعه مکانهای گردشگری دریایی واداشته است.
مبارکی با اشاره به اینکه ساحل سیریک زیباترین مکان تفریحی و
گردشگری استان محسوب میشود افزود :در سالهای گذشته این

ساحل بکر و زیبا به مردم معرفی نشده بود که با آشنا شدن مردم
نسبت به این ساحل و ایجاد فضاهای جدید ،در تمام فصلها و روزها
ساحل سیریک میزبان مسافر خارج از شهرستان است.
مبارکی افزود  :در آیندهای نزدیک اداره میراث فرهنگی و گردشگری
در سیریک مستقر خواهد شد و شهرداری سیریک تالش خواهد کرد
فاز دوم پارک ساحلی برای ساحل سیریک ایجاد و راهاندازی کند.
فرماندار سیریک با اشاره با توریست تجاری گفت  :سیریک در جذب
گردشگر در چند جهت موفق بوده که یکی از عوامل جذب توریست
تجاری است  ،سیریک به لحاظ منطقه تجاری و مرزی و برخورداری
از بازار میشی در جذب توریسم تجاری موفق بوده است.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه بازار میشی در جذب گردشگر برای
سیریک نقش اصلی دارد برنامه خاصی برای این بازار داریم و به دنبال
توسعه و گسترش این بازار هستیم.مبارکی افزود :تاالب بینالمللی
آذینی به بخش خصوصی واگذار شده و قطعا بخش خصوصی برای
کسب درآمد این مکان را نیز توسعه خواهد داد.
وی با تأکید به مسئوالن بر اینکه سیریک باید شهری توریستی
معرفی شود گفت :با توسعه صنعت گردشگری در سیریک میتوان
این شهرستان را یک شهر توریستی به دنیا معرفی کرد ،فقط همتی
همهجانبه از سوی مسئوالن میخواهد.

آگهی تغییرات

شرکت پلیمر هرمز برکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7586و
شناسه ملی10800103624

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1394/3/3تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رسا محاسب امین به شماره ثبت  31249و شناسه ملی  10320857454به سمتبازرس اصلی و آقای عبدالرحیم اشرافی به شماره ملی  6499779504به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی
انتخاب شدند.
 روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
 30974 94/8/4م الف 8203

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد علی رحیمی فرزند محمد صالح به شماره ملی  3489640950به استشهاد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی
شناسنامه روثه درخواستی به شماره  /185/94ح ش تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان
عبدالرحیم رحیمی فرزند محمد علی بشماره ملی  3489679539در تاریخ  1394/6/11در اقامتگاه دائمی خود درگذشته
است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :آقای عبدالستار رحیمی فرزند عبدالرحیم به شماره ملی  3480388541متولد
 1392/7/4صادره از بستک (فرزند ذکور متوفی)  -2خانم آمنه آذین نژاد فرزند محمد به شماره ملی 5549964422
متولد  1366/9/1صادره از حوزه  6بندرعباس(همسردائمی متوفی)  -3آقای محمدعلی رحیمی فرزند محمد صالح به
شماره ملی  3489640950متولد  1326/5/3صادره از بستک(پدر متوفی) والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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.

قدرت اله حاجی زاده -قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان بستک
 /206/94 94/7/26ح ش 8205

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گیسی شاه محمدی دارای شناسنامه شماره  416به شرح دادخواست به کالسه  9409987695100014از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مژگان شاه محمدی بشناسنامه  111درتاریخ
 1394/5/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1رحمت شاه محمدی
فرزند محمد علی به شماره شناسنامه  371متولد  1343صادره از حوزه  3شهرستان داراب (پدر متوفیه)  -2گیسی شاه
محمدی فرزند دیدار قلی به شماره شناسنامه  416متولد  1346صادره از حوزه بخش شهرستان داراب (مادر متوفیه)
 -3فرهاد صادقی گوغری فرزند رستم به شماره شناسنامه  3470061556متولد  1370صادره از حوزه یک شهرستان
حاجی آباد (همسر متوفیه) والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رییس شعبه اول شورای حل اختالف حاجی آباد
 /1704/480 94/7/27م الف 8206

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به بهشته هاشمی پور فرزند اکبر شماره شناسنامه  718به نشانی :بندرعباس خیابان سید جمال
کوچه پزشکان جالینوس و هاشم ماندگاری فرزند سیاوش به شماره ملی  3479886991به نشانی بندرعباس
گلشهر شمالی کوچه مرجان  9پالک  9ابالغ می شودکه بانک ملی به استناد قرارداد بانکی شماره 89000767
جهت وصول مبلغ  1/295/735/200ریال تا تاریخ  92/10/5و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9200537دراین اداره تشکیل شده وطبق
گزارش مورخ  94/2/3مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق
ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود
و چنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود
اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار94/8/6:
عقیل قاسمی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرعباس
94/8/3
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«سليمي» در ديدار «پاكدامن» مديركل بنياد شهيد و امور
ايثارگران استان با وي ،بر افزايش مهارتهاي فني و تغيير نگرش
فرزندان شهدا و ايثارگران نسبت به كار ،تاكيد كرد.وي بيان داشت:
هرمزگان بعنوان یکی از استانهای برخوردار و دارای ظرفیتها و
پتانسیلهای بالقوه در حوزه های مختلف اقتصادی می تواند دغدغه
اشتغال بسیاری از متقاضیان کار از جمله جامعه هدف بنياد شهيد
را مرتفع کند و در اين راستا بايد با ارائه راهكار و بازنگري تفاهم
نامه (حل مشکالت اشتغال جامعه ایثارگری هرمزگان) اشتغال
فرزندان شهدا و ايثارگران و جانبازان را ساماندهي كرد.سليمي
در ادامه ،برگزاري دوره هاي مشاوره و هدايت شغلي ،مطرح شدن
موضوع اشتغال فرزندان شاهد در جلسه كارگروه تخصصي اشتغال
و سرمايه گذاري ،استفاده از تسهيالت كارآفريني و اشتغال و
برگزاري همايش مشاوره اي براي اين افراد در کنار ایجاد زمینه
های خود اشتغالی و ایجاد تعاونی هارا از جمله راهكارهايي عنوان
كرد كه مي تواند منجر به جذب آنان در بازار كار شود.مديركل
بنياد شهيد و امور ايثارگران و جانبازان استان نيز در اين ديدار
گفت :در راستای اشتغال جامعه بزرگ و ارزشمندی که برای
پایداری نظام جمهوری اسالمی ایران مجاهدت به خرج داده اند،
باید نهایت همراهی و تالش را به کار گیریم«.پاكدامن» افزود:
براي جذب جامعه هدف تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران
استان ،بايد مشكالت عدم جذب آنان آسيب شناسي شود و با هم
انديشي و همفكري مسووالن دولتي و مديران بخش خصوصي
اين مشكل برطرف شود.عدم مراجعه به كاريابي ها ،عدم تمايل به
كار در بخش خصوصي به دليل نبود امنيت شغلي ،عدم مهارت و

توانايي الزم از جمله مسايل مطرح شده در اين جلسه در خصوص
عدم جذب جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران در بازار كار
استان عنوان شد.

برگزاري نشست اتاق فكر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در
جامعه كارگري هرمزگان

جلسه اتاق فكر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در جامعه
كارگري هرمزگان با حضور «سليمي» مديركل تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي استان و نماينده دستگاههاي اجرايي مرتبط و
كارخانجات در اين اداره كل برگزار شد«.سليمي» با اشاره به
اينكه ارتقاء سالمت روان در محیطهای کاری از اهمیت زیادی
برخوردار است ،گفت :بايد اقدامات و برنامه ريزي صحيحي در
مسیر توسعه سالمت روان در محیطهای کاری به ویژه کارگری
صورت گيرد.وي با بيان اينكه برخی آسیب های اجتماعی در
محیط های کارگری منجر به مشکالت روحی و روانی و جسمانی
برای کارگران مي شود ،افزود :با تشكيل اتاق فكر مي توان
راهکارهايي بمنظور شناسايي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
و سالم سازي محيط هاي كارگري ارايه كرد.سليمي در ادامه
اظهار داشت :تاكنون پژوهش ها و مطالعات زيادي در خصوص
شناسايي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي انجام شده است اما
آنچنان كه بايد نتايج ملموسي نداشته اند.وي با اشاره اينكه 54
درصد جمعيت استان كارگري است ،گفت :بايد با شناخت كامل
و استفاده از ظرفيت و توان ساير دستگاهها ،مطالعات انجام شده
را جمع آوري و طبقه بندي كرد و با شناخت كامل نسبت به حل
موضوع اقدام كرد.
سليمي اضافه كرد :كميته آموزش و پژوهش اداره كل تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي مي تواند زمينه اجرايي مراحلي كه در اتاق فكر
طراحي مي شود را به مورد اجرا بگذارد.در پايان پس از بحث و
تبادل نظر اعضاءدر خصوص موضوعات مطرح شده در اين نشست،
احكام اعضاي اتاق فكر صادر شد.

بازديد از مدارس روستايي بندرعباس
گروه اجتماعی:
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس در جلسه شورای
اداري آن ناحيه ضمن تأكيد بر نگاه عدالت محورانه به همه
مدارس تحت پوشش ازبازديد مستمر همه مدارس روستايي
خبرداد.محمد قویدل مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک

بندرعباس در جلسه شورای اداري اين ناحيه ضمن اشاره به بحث
بازدید از مدارس روستایی ناحیه یک  ،خواستار تهیه برنامه مدون
و مستمر بازدید از مدارس شدواظهارداشت :در این خصوص
باید نگاه ویژه به مدارس دورافتاده وحاشيه شهر داشته باشیم
و با عنایت به کمبود ها و تفاوت سطح و امکانات آموزشی ،باید
به نحوی مدیریت نمائیم که با حفظ نقاط قوت مدارس،نقطه
ضعف آنها نيز تقویت شود  .وی در ادامه ضمن تقدیر از فعاليت
هاي مطلوب صورت گرفته توسط كارشناسان مديريت آموزش
وپرورش ،بر سريع جواب دادن نامه و بخشنامه ها ،سهولت
وبهبود هرچه بيشتر روند اداري ،وجود نظم و انضباط کاری و
برنامه محور بودن كارشناسان تاکید كرد.به گفته قويدل ؛آفت
دستگاه های اداری مسائلی از قبیل شایعه پراکنی در خصوص
مسائل واهی و کذب و است وخواستار ارتقاء وضعیت سالمت
کاری سیستم اداری با پرهیز از شایعه سازي شد .مدیرآموزش
و پرورش ناحیه یک بندرعباس خاطرنشان ساخت :از آبان ماه
بايد به دنبال کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی مدارس
باشیم واستفاده از ظرفیت و پتانسیل های موجود استان ازجمله
توانمندي فعاالن و نخبگان درراستاي بهبود وضعيت آموزشی،
پرورشی و تربیتی دانش آموزان مدارس ؛حداکثر استفاده را

ببريم .شایان ذکر است درادامه به موضوعاتي همچون افراد
بازمانده از تحصیل،رسيدگي به نماز خانه هاي مدارس  ،فعالیت
های دارالقرآن و امورات پرورشی پرداخته شد.
پرداخت قريب به 50ميليارد ريال وام صندق ضروري

معاون توسعه مديريت وپشتيباني آموزش وپرورش ناحيه يك
بندرعباس از پرداخت چهل ونه ميليارد و260ميليون و600هزار
ريال وام صندوق ضروري به فرهنگيان در نيمه اول سال 94
خبر داد.حسين عالي زاده معاون توسعه مديريت و پشتيباني
آموزش وپرورش ناحيه يك بندرعباس گفت:بيش از بيش از
530فرهنگي شاغل وبازنشسته در نيمه نخست سال جاري از وام
صندوق ضروري آموزش وپرورش ناحيه يك برخوردار شده اند.
وي افزود:ازابتداي سال جاري تا پايان شهريور ماه بيش از
49ميليارد و و260ميليون و600هزار ريال وام صندوق ضروري
به فرهنگياني كه عضو اين صندوق هستند واريز شده است.
عالي زاده به پيگيري وتالش درراستاي تأمين رفاه بيشتر براي
همكاران فرهنگي ودانش آموزان اشاره كرد و اظهار داشت:
پيگيري جهت اخذ قرارداد با كلنيك دندان پزشكي مهرگان و
افزايش قرارداد مراكز درماني با بيمه طاليي فرهنگيان وهمچنين
انعقاد قرارداد با مراكز فروش محصوالت خانگي واصناف را در
دستوركار داريم.معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش
وپرورش ناحيه يك بندرعباس؛پرداخت بيمه عمر هشت فرهنگي
و دانش آموز ،واريزي بيمه هاي دانش آموزي در295مدرسه،
پيگيري مطالبات 19نفر از جانبازان را از جمله مهمترين اقدامات
اين حوزه در دوماهه اخير نام برد.

دستاوردهای بندر شهید رجایی در زمینه پدافند غیرعامل
گروه اجتماعی:
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به ارائه گزارشی
درباره عملکرد هفته پدافند غیرعامل در بندر شهید رجایی
پرداخت«.ابراهیم ایدنی» برگزاری دوره آموزشی کارکنان و

حضور پر رنگ در نمایشگاه پدافند غیرعامل در هرمزگان ،تهیه
و توزیع بروشور ،چاپ بنرهای تبلیغاتی با شعار هفته پدافند
غیرعامل و رهنمودهای مقام معظم رهبری در ورودیهای
بندر را از جمله برنامههای این هفته عنوان کرد.وی موفقیت و
اثرگذاری این پروژه را در گرو مساعدت و تعامل همکاران بندر،
مشاور طرح و مسئوالن ستادی سازمان بنادر اعالم کرد.مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن تشریح و تبیین دیدگاه
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل گفت:
پروژه مطالعات تفصیلی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بندر
شهید رجایی در این بندر اجرایی شده است.ایدنی ضمن تشریح
اهمیت پدافند غیرعامل در بنادر تجاری تراز اول کشور ،گفت:
اقدامات اساسی صورت گرفته در بندر شهید رجایی در راستای
توسعه پایدار این بندر عملیاتی شده است.عالی ترین مقام دریایی
و بندری استان هرمزگان اضافه کرد :پدافند غیرعامل امروزه اقدام
غیر مسلحانه ای است که باعث کاهش آسیب پذیری تاسیسات

و تجهیزات و مراکز حیاتی و حساس و نیروی انسانی است و این
اقدامات از اصولی چون استتار ،اختفا ،پوشش ،فریب ،تفرقه و
پراکندگی و مقاوم سازی استحکامات و اعالم خبر تبعیت می
نماید.این مقام مسئول کاهش توانایی سامانه های شناسایی
و هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن و باالبردن قابلیت بقا
استمرار و خدمات رسانی تجهیزات در شرایط وقوع بحران و
جنگ از اهداف پدافند غیر عامل در این بندر است.وی افزود:
کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی در برابر تهدیدات ،سلب
ابتکار عمل برای دشمن ،تقویت بازدارندگی با تحمیل هزینه
بیشتر به دشمن و افزایش آستانه مقاومت نیروی خودی در برابر
تهاجمات از دیگر اهداف اجرایی در بزرگترین بندر کشور است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اظهار داشت :حفظ
تمامیت ارضی و روحیه و انسجام در کنار سرمایه و استقالل
کشور از اهداف اجرای این طرح در بندر شهید رجایی است.
وی در پایان گفت :آمار و سوابق جنگ های گذشته نشان می
دهد پدافند عامل به تنهایی قادر به مقابله با سالح های مدرن
جهت جلوگیری از اثرات ویرانگر آنها به مراکز حیاتی و نیروی
انسانی نیست.بکار گیری اصول و معیارهای پدافند غیرعامل می
تواند به تکمیل زنجیره دفاعی کمکی موثر و قابل توجه نماید.

آگهی تاسیس

شرکت مهران کوالک هرمز کاال با مسئولیت محدود

در تاریخ  1394/7/26به شماره ثبت  16090به شناسه ملی  14005300544ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
 موضوع شرکت :اخذ نمایندگی محصوالت مجاز بهداشتی و آرایشی وغذایی و زیست محیطی داخلی و خارجیوتوزیع و فروش آن در سطح کشور از طریق ایجاد فروشگاههای زنجیره ای عرضه مستقیم کاال وهمکاری های مشترک
تجاری داخلی وخارجی ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز از طریق دریافت کارت بازرگانی وهمچنین شرکت
درمناقصات داخلی وخارجی و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت :هرمزگان ،بندرعباس ،بلوار امام حسین ،شهرک نبوت نبش میثم 36کدپستی7919113959: سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا:آقای محمدرضا زهی دارنده  700000ریال سهم الشرکه.
خانم رویا احمدئی دارنده 300000ریال سهم الشرکه.
 اولین مدیران شرکت:آقای محمدرضا زهی به شماره ملی  0943162051به سمت مدیرعامل
خانم رویا احمدئی به شماره ملی  0941826813به سمت عضو هیئت مدیره -عضو اصلی همگی برای مدت نامحدود
انتخابگردیدند.
 دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته بروات ،قراردادها و عقود اسالمیبا امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است.
 اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامهاداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
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