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استاندار هرمزگان: 
به دنبال عدم نیاز از آب سدهای شرق 
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معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان:

بالغ بر ۵۸۰ تن میگو از آبهای هرمزگان صید شد
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 هیات تنیس از ساختار خوبی 
برخوردار است

جوانه زنی بذرهای کاشته شده 
در نهالستان شهرستان

 جاسک 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
هرمزگان خبرداد:

بهره منـدی روزانـه ۱۵ هـزار زائر 
حسینی در مرز شلمچه

 از نیات واقفین

 روی ورزش های آبی
 سرمایه گذاری نکرده ایم

آغاز عملیات پ�ی کنی  پروژه آبخیزداری 
ح�وزه کل�م از مح�ل اعتب�ارات صن�دوق 

توسعه ملی

ان�در حکای�ت برخی نمایش�گاه 
های خارجی صنایع دستی
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 با رها کردن ظروف نذری در خیابان زحمت
 پاکبان ها را چند برابر نکنیم
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بیایید 

این ش�رکت س�هم به س�زایی در 
اقتصاد کش�ور و به تب�ع آن اقتصاد 
بندرعب�اس  شهرس�تان  محل�ی 
داراست، یکی از عوامل تاثیرگذاری 
اقتصاد محلی این ش�رکت، گردش 
های مال�ی فوالد هرمزگان در بانک 
ه�ای اس�تان، پرداخت ه�ای بیمه 
و مالی�ات ای�ن ش�رکت در اس�تان 
هرمزگان می باشد که این خود می 
تواند نقش مهمی در اقتصاد استان 

هرمزگان ایفا نماید .
ب��ه گ��زارش خبرگزاری عل��م و فناوری از 
استان هرمزگان، ش��رکت فوالد هرمزگان 
س��ومین ش��رکت بزرگ فوالدی کشور با 
ظرفیت تولید یک و نیم میلیون تن تختال 
در کران��ه خلی��ج همیش��ه ف��ارس و غرب 
بندرعباس واقع ش��ده اس��ت، این شرکت 
سهم به س��زایی در اقتصاد کشور و به تبع 
آن اقتص��اد محلی شهرس��تان بندرعباس 
داراست. یکی از عوامل تاثیرگذاری اقتصاد 
محلی این شرکت، گردش های مالی فوالد 
هرمزگان در بانک های اس��تان و پرداخت 
های بیمه و مالیات این ش��رکت در استان 
هرمزگان می باش��د که این خود می تواند 
نقش مهمی در اقتصاد استان هرمزگان ایفا 
نماید .عمل به مسئولیت های اجتماعی در 
استان هرمزگان در خالل وظایف تولیدی، 
نکته مهم دیگری است که می توان به آن 
اشاره نمود ، مهمتر از همه این نکات بحث 
اشتغال زایی این شرکت می باشد. مبحثی 
که ارتباط مس��تقیمی با اقتصاد هرمزگان و 
مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم این خطه 
دارد.مع��اون منابع انس��انی ش��رکت فوالد 
هرمزگان اظهار داشت: سازماندهی، تامین 
، نگهداشت و توسعه پایدار منابع انسانی در 

راس��تای تحقق اهداف استراتژیک مامویت 
اصلی منابع انسانی فوالد هرمزگان است .

اش�تغالزایی از دس�تاوردهای مهم 
فوالد هرمزگان

مهمتری��ن  از  یک��ی  ندای��ی  کی��کاوس 
دس��تاوردهای فوالد هرمزگان در استان را 
اشتغال زایی دانس��ت و گفت: در مجموعه 
فوالد هرمزگان و ش��رکت های پیمانکاری 
این مجموعه تعداد 3929 نفر مش��غول به 
کار می باش��ند که از این تع��داد 77درصد 

بومی و ماندگار استان هرمزگان هستند .
وی، حف��ظ کرام��ت و افزای��ش بهره وری 
نی��روی انس��انی را موضوعی دانس��ت که  
ب��ا پایداری اش��تغال گره خ��ورده و این در 
حالیس��ت که در ش��رکت فوالد هرمزگان 
و پیمان��کاران این ش��رکت امنیت ش��غلی 
همواره مورد توجه بوده است .معاون منابع 
انس��انی ش��رکت فوالد هرمزگان با اعالم 
این مطلب ک��ه با نظارت ب��ر قراردادهای 
پیمانکاران عزت نیروی انسانی مورد توجه 
می باش، خاطرنش��ان کرد:  به نحوی که 
در ی��ک موضوع قرارداد ک��ه نیاز به تامین 
نیروهای انسانی دارد مجوز تعدیل و اخراج 
نیروه��ای قبلی ب��ه پیمان��کار جدید صادر 
نخواهد شد. به همین منظور واحدی به نام 
امور پیمارنکاران در معاونت منابع انسانی بر 
نح��وه صحیح اجرای قانون کار و بر تمامی 

امور پرسنلی پیمانکاران نظارت دارد.
ندای��ی با  اش��اره به تعداد عائل��ه کارکنان 
ش��اغل در مجموعه فوالد هرمزگان گفت 
: امرار معاش حدود 14000 نفر در اس��تان 
هرمزگان مس��تقیما به فعالیت های فوالد 
هرم��زگان گ��ره خ��ورده و از ای��ن لحاظ 
بیشترین دقت را در پرداخت به موقع حقوق 

و مزایا با کمترین تاخیر به کار می بریم .

حفظ اش�تغال فعلی و ع�دم تعدیل 
نیرو؛ سیاست پیشرو

وی، میزان اشتغال در صنعت فوالد ایران را 
بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی دانست 
و افزود: این موضوع در فوالد هرمزگان نیز 
صادق است، سیاس��ت ما در این خصوص 
حفظ اش��تغال فعلی و عدم تعدیل نیرو می 
باش��د .ندایی، آینده اشتغال در فوالد استان 
را بس��یار روش��ن و امیدوار کننده دانست و 
گفت : با اجرای طرح 10 میلیون تن فوالد 
در اس��تان هرمزگان ، زمینه اش��تغال تعداد 
زیادی از هرمزگانی ها فراهم خواهد شد .

وج�ود نی�روی متخص�ص از الزمه 
های جذب نیرو در زمان معین

معاون منابع انس��انی فوالد هرمزگان وجود 
نی��روی متخصص را یک��ی از الزمه های 
ج��ذب نیرو در زم��ان معین دانس��ت و به 
دانش آموزان دوره متوس��طه که عالقه به 
صنعت ف��والد دارند توصیه کرد در رش��ته 
ه��ای مرتب��ط مانن��د متال��وژی و ... ادامه 

تحصیل بدهند .
بوم�ی س�ازی؛ نگاه وی�ژه هلدینگ 

فوالد
ندایی اش��اره ای نیز به مبحث بومی سازی 
داشت که در یکسال اخیر از سوی هلدینگ 
فوالد مبارکه بس��یار به آن توجه شده است 
و گفت: فوالد هرمزگان در راس��تای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید که از موکده 
های رهبر معظم انقالب می باشند، از بومی 
سازی در تمام حوزه های فوالد حمایت می 
کن��د که این موضوع نقش مهمی را نیز در 

تولید شغل و اشتغال پایدار دارد .
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه  مدیرعام��ل فوالد 
هرم��زگان در جلس��ات و مصاحب��ه های 
مختلف از ش��رکت ه��ای دان��ش بنیان ، 

نخب��گان و س��رمایه گ��ذاران دع��وت به 
همکاری نموده اس��ت ،گف��ت:  همانگونه 
که حت��ی االم��کان نیازه��ای خ��ود را از 
درون اس��تان تامین م��ی کنیم، در صورت 
تامین زیرس��اخت ها و آمادگی بخش های 
خصوص��ی،  آمادگی تامی��ن همه نیازهای 
فن��ی خ��ود را نی��ز از درون اس��تان داریم. 
مطمئن��ا این موضوع می تواند نقش مهمی 
را در ایجاد اشتغال در هرمزگان ایفا نماید.

ن�گاه ف�والد هرم�زگان به اس�تان 
تعامل موثر و دوسویه است

ندای��ی در ادام��ه تصریح کرد: ن��گاه فوالد 
هرمزگان به اس��تان تعامل موثر و دوسویه 
م��ی باش��د، ا معتقد ب��ه ارتقای س��المت 
کارکنان خود می باش��یم و از س��وی دیگر 
معتقد به حمایت از اماکن ورزشی و رفاهی 
استان هستیم ازین رو با قرارداد های متنوع 
ب��ا بس��یاری از اماکن ورزش��ی و تفریحی 
بندرعباس و س��ایر نقاط اس��تان توانستیم 
به نقطه تالقی حمایت همزمان از کارکنان 
خود و جامعه برس��یم .معاون منابع انسانی 
یادآورشد:  فوالد هرمزگان توسعه توانمندی 
های کارکن��ان، ارتقای ایمنی و س��المت 
کارکنان و ارتقای عملکرد زیست محیطی 
از اهداف استرتژیک شرکت در حوزه منابع 
انس��انی اس��ت. وی در پایان توسعه نظام 
کارانه کارکنان، بهبود ارتباطات و تعامالت 
دوس��ویه با کارکنان، ارتقای سطح خدمات 
و تس��هیالت به کارکنان، توس��عه جانشین 
پ��روری و جایگزین��ی، و توس��عه خدمات 
فرهنگ��ی و اجتماعی مطلوب به کارکنان و 
خان��واده ها را از مواردی دانس��ت که برای 
آن ه��ا پروژه ها و برنامه های مش��خصی 

تدوین شده است .

معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان:

فوالد هرمزگان نقش مهمی در اقتصاد هرمزگان دارد

فوالد هرمزگان نقش مهمی در اقتصاد هرمزگان دارد

رییس هیات تنیس روی میز میناب 
در گفت وگو با افتاب جنوب:  
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خب�ری

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: ما در کنار 
دریا هستیم اما آن چنان که باید بر روی ورزش های 
آبی سرمایه گذاری نکرده ایم که باید به آن توجه و 
جدی گرفته شود؛ ورزش برای ما یک امر ضروری 

است تا گرفتار روزمره گی نشویم.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین محمد 
عب��ادی زاده در خطب��ه های نم��از جمعه این هفته 
بندرعباس اظهار کرد: با توجه به س��ال رونق تولید 
نیاز اس��ت نکاتی در مورد صادرات بگوییم؛ ما خدا 

را شکر می کنیم که گاهی دشمن می خواهد ضربه 
هایی بزند اما در هایی در جاهای دیگر به روی ما باز 
می شود.وی ادامه داد: زمانی که به دلیل تحریم ها 
ارزش پول ملی ما کمتر ش��د خداوند درب دیگری 
را ب��ه روی ما باز کرد که صادرات مقرون به صرفه 
باشد.حجت االسالم والمسلیمن عبادی زاده بیان کرد: 
علی رغم عزم جدی مس��وولین در بحث صادرات 
مشکالت جدی وجود دارد که باید رفع شود و عزم 
و جزممان کامل تر شود.امام جمعه بندرعباس تاکید 

ک��رد: در بحث داخلی کم توجهی به کیفیت کاال ها 
پس��ندیده نیست، ما می خواهیم با دنیا رقابت کنیم 
و بای��د به کیفیت کاال دقت کنیم.وی عنوان کرد: ما 
در صنعت بس��ته بندی مش��کل داریم، عقل مردم 
به چش��م شان اس��ت و دنیا از همین حربه برای در 
دست گرفتن بازار ها اس��تفاده می کند چنانچه در 
همین استان هرمزگان کلی موارد وجود دارد که باید 
درس��ت بسته بندی شود و همه باید در این مسئله 
ورود کنند تا نگذارند در رقابت با کشور های خارجی 

مغموم باشیم.امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: در 
نظام مالیاتی هم مش��کل داریم، کشورهایی هستند 
ک��ه نه نفت و گاز دارند و نه معادن اما کشورش��ان 
با مالیات اداره می ش��ود و مردم باید بدانند زمانی 
ک��ه اقتصاد ما با مالیات و محصوالت غیرنفتی اداره 
ش��ود اقتصادی مطمئن تر و غیر متزلزل تر خواهیم 
داشت.حجت االس��الم والمسلمین عبادی زاده بیان 
کرد: بسیاری از مردم تولید می کنند اما بازار ندارند 
اگر دستگاه های حمایتی توجه کنند و بازار مناسبی 

ب��رای تولیدات مردمی ایجاد کنند به س��مت رونق 
اقتص��اد خواهیم رفت.وی با اش��اره به هفته تربیت 
بدنی خاطرنش��ان کرد: امروز مدارس ما باید توجه 
به ورزش داشته باشند زیرا عقل سالم در بدن سالم 
اس��ت و نباید اجازه داد ک��ه ورزش در مدارس به 
یک امر سمبلیک تبدیل شود.امام جمعه بندرعباس 
اضافه کرد: ما در کنار دریا هستیم اما آن چنان که 
باید بر روی ورزش های آبی سرمایه گذاری نکرده 
ایم که باید به آن توجه و جدی گرفته شود؛ ورزش 
برای ما یک امر ضروری است تا گرفتار روزمره گی 
نشویم.وی عنوان کرد: به ورزش های همگانی بیشتر 
باید توجه ش��ود زیرا جایش خالی اس��ت و ورزش 
قهرمان��ی اس��تان هم ک��ه رو به افول اس��ت و باید 
 دادش برسید تا برای جوانان ما ایجاد نشاط و غرور

 کند./

    
یادداشت

آغاز عملیات پی کنی  پروژه 
آبخیزداری حوزه کلم از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی
آبخی��زداری  و  طبیع��ی  مناب��ع  اداره  رئی��س 
شهرس��تان بندرعب��اس از آغاز عملی��ات پی کنی 
 پ��روژه آبخی��زداری ح��وزه کل��م این شهرس��تان  

خبر داد.
به گ��زارش پایگاه اط��الع رس��انی اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری هرم��زگان ؛ روح اهلل وفاکیش 
گفت: این س��ازه آبخی��زداری  از مح��ل اعتبارات 
صندوق توس��عه ملی  و با ارتفاع کل 5 متر ، ارتفاع 
مفید 4 متر و  ظرفیت کنترل رواناب سالیانه حدود 

35 هزار مترمکعب آغاز شده است.
وی اف��زود: این پ��روژه با ه��دف مدیریت رواناب 
،کنترل س��یالب های فصلی و مقابل��ه با پیامدهای 
ناش��ی از سیل ، خشکس��الی و کم آبی و تامین آب 
موردنیاز روس��تاهای پایین دست ،افزایش عمر سد 
ش��میل نیان،  تغذیه س��فره های زیرزمینی، توسعه 
کشاورزی و رونق تولیدات  روستاهای پایین دست 
،جلوگی��ری از مهاجرت و اش��تغال زایی و همچنین  
بهب��ود کیفیت آب و کاهش می��زان  EC آب در 

دست اجرا قرار دارد.
پایان عملیات اجرایی پروژه 
آبخیزداری حوزه قلعه قاضی 

تخت از محل صندوق توسعه ملی 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
بندرعب��اس از پایان یافتن عملی��ات اجرایی پروژه 
آبخیزداری حوزه قلعه قاضی تخت این شهرس��تان  

خبر داد.
به گ��زارش پایگاه اط��الع رس��انی اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری هرم��زگان ؛ روح اهلل وفاکیش 
گفت: این س��ازه آبخی��زداری  از مح��ل اعتبارات 
صندوق توس��عه ملی  با ارتفاع مفید 6 متر  با حجم 
مخ��زن 40 هزار مترمکعب در بهترین زمان ممکن 

وظرف مدت دو ماه به پایان رسیده است.
وی اف��زود: این پ��روژه با ه��دف مدیریت رواناب 
،کنترل س��یالب های فصلی و مقابل��ه با پیامدهای 
ناش��ی از س��یل ، خشکس��الی و کم آب��ی و تامین 
آب موردنی��از روس��تاهای پایی��ن دس��ت ، تغذیه 
س��فره های زیرزمینی، توس��عه کش��اورزی و رونق 
تولی��دات  روس��تاهای پایی��ن دس��ت ،جلوگی��ری 
از مهاج��رت و اش��تغال زای��ی و همچنی��ن  بهبود 
 کیفی��ت آب و کاهش میزان  EC آب اجرا ش��ده

 است.
پیشرفت فیزیکی پروژه حوزه 
پوراحمدی از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی حاجی آباد

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
حاج��ی آب��اد از پیش��رفت فیزیک��ی 55 درصدی 
عملی��ات مکانیکی) احداث س��د ( حوزه پوراحمدی 
در روس��تای ) جائ�ر ( شهرس��تان حاج��ی آباد از 
محل اعتبارات صندوق توس��عه ملی این شهرستان 
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اداره کل 
منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان ؛ ایوب شکاری 
گفت : بمنظور جمع آوری هرزآبها و تامین س��فره 
های آب زیرزمینی و آب سطحی و تقویت پوشش 
گیاهی ح��وزه آبخی��ز پوراحمدی ، پ��روژه احداث 
هاللی آبگیر در دس��ت اقدام می باش��د که پروژه 
مذکور تا 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

وی ارزش ریال��ی ای��ن پروژه آبخی��رداری را یک 
میلیارد و دویس��ت و بیس��ت میلی��ون ریال عنوان 

کرد .
جوانه زنی بذرهای کاشته شده 
در نهالستان شهرستان جاسک 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
جاس��ک از جوان��ه زنی بذرهای کاش��ته ش��ده در 

نهالستان این شهرستان خبر داد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی مناب��ع طبیعی و 
ابخی��زداری هرمزگان ؛ اس��الم بهرام��ی  گفت:  با 
توجه به  اینکه  اجرای عملیات نهالکاری ،آبیاری و 
مراقبت در راستای مقابله با بیابان ها در شهرستان 
جاسک در س��ال جاری و س��نوات آتی در دستور 
کار این اداره قرار دارد و از طرفی  نهالس��تان منابع 
طبیع��ی و آبخی��زداری  این شهرس��تان ظرفیت و 
پتانسیل مناسبی برای تولید نهال های گلدانی دارد 
، بدی��ن منظ��ور  اجرای عملیات تولی��د نهال مورد 
اس��تفاده در پروژه های بیابانزدائی در این نهالستان 
از مدت��ی پیش آغاز گردیده بود که در حال حاضر 
بذرهای کاش��ته ش��ده در گلدان های پالس��تیکی 
ش��روع به جوانه زنی نم��وده و با آبیاری و مراقبت 
های در حال انجام ظ��رف چندین ماه به یک نهال 
بالغ و آماده برای کاشت در عرصه تبدیل گردند.

وی افزود :این نهالس��تان  در فاصله 12 کیلومتری 
غرب مرکز شهرس��تان در منطقه گ��زدان واقع  و 
دارای ظرفی��ت تولی��د نهال به می��زان 250 هزار 
اصل��ه می باش��د ک��ه در س��ال ج��اری  بذرهای 
گونه ه��ای بیابانی مغیر ،آکاس��یا چتری،اس��تبرق 
،ک��رت محل��ی  و گون��ه ه��ای زینت��ی و فض��ای 
س��بزی مانن��د چری��ش،گاروم زنگ��ی و کن��ار در 
 ای��ن نهالس��تان به می��زان 60 هزار اصله  کاش��ته

 شده است.
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آن چنان که باید در هرمزگان بر روی ورزش های آبی سرمایه گذاری نکرده ایم

مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری هرمزگان:

اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی اولویت کاری منابع طبیعی است
مدیرکل مناب��ع طبیعی و ابخیزداری 
هرم��زگان گف��ت: از آنجائ��ی ک��ه 
اج��رای ط��رح کاداس��تر تصرفات و 
تخلفات به اراضی ملی را به ش��دت 
کاه��ش می ده��د، بر همین اس��اس 
اجرای طرح کاداس��تر اراضی ملی و 
دولت��ی در اولوی��ت کاری این اداره 

کل قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

با  اظهارداشت:  امیدذاکری  هرمزگان؛ 
توجه به تعامل و هم اندیشی که بین این 
اداره کل  ثبت اسناد وامالک و منابع 
طبیعی و ابخی��زداری هرمزگان وجود 
دارد اج��رای این ط��رح در هرمزگان 
 از پیش��رفت بس��یار خوبی برخوردار

 است.
وی ادام��ه داد: به منظور تس��ریع در 
روند صدور اسناد تک برگ کاداستری 
برای اراضی ملی، الزم است که گزارش 

 هفتگ��ی به صورت دقیق و جزیی ارائه
 شود.

ذاکری تصری��ح کرد: می��زان اراضی 
ملی اس��تان ح��دود 6 میلیون و ۸55 
ه��زار هکتار اس��ت ک��ه تاکن��ون در 
30 درص��د از اراض��ی اس��تان طرح 
حدنگاری )کاداس��تر( اجرا شده است 
و ط��ی س��ال ۹۷ نیز طرح کاداس��تر 
اراض��ی  از  هکت��ار  ه��زار   ۸00 در 
اس��تان با هزین��ه 13 میلی��ارد یال از 

 مح��ل اعتبارات صندوق توس��عه ملی
 اجرا شد.

مدی��رکل منابع طبیع��ی و ابخیزداری 
هرم��زگان در پای��ان تاکید ک��رد:  از 
ابتدای امس��ال تاکنون طرح کاداستر 
در 500 ه��زار هکت��ار از اراضی ملی 
هرم��زگان اجرا ش��ده و پی��ش بینی 
می ش��ود تا پایان امس��ال در بیش از 
 یک میلی��ون هکتار ای��ن کار صورت

 گیرد.

ای  منطق��ه  آب  ش��رکت  عام��ل  مدی��ر 
وبررس��ی  تقوی��ت  راس��تای  در  هرم��زگان 
خدم��ات الکترونیک��ی ای��ن ش��رکت ب��ا مدی��ر 
هرم��زگان اس��تان  مخاب��رات  ش��رکت   عام��ل 

 دیدار کرد .  
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای 
هرمزگان : هوش��نگ مالیی در این نشست با اشاره 
ب��ه تعامل مثب��ت بین آب منطق��ه ای و مخابرات 
گفت : شرکت مخابرات یکی از بهترین ارائه دهنده 

خدمات ارتباطی در استان است .
وی اظهارامیدواری کرد که این ارتباط دو سویه در 
ارتقای ارتباطی زیر س��اخت خدمات الکترونیکی و 

شبکه دولت موثر باشد .
مالیی با اشاره به اینکه  مشکالت حضور کارشناسان 
در بعضی از نقاط صعب العبور و باال دست رودخانه 
ه��ا جهت مطالعه و پایش ایس��تگاهها را به حداقل 
برساند ، اظهار داش��ت :  با توجه به حدود 3 هزار 
استعالم در سال واستفاده از سیستم های اطالعاتی 

لزوم همکاری بیش��ترومداوم با ش��رکت مخابرات  
ضروی می باشد.

 مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای همچنین به 
وجود 152 ایس��تگاه هواشناس��ی و باران سنجی در 
سطح استان اشاره کرد و گفت : اطالعات بارندگیها 
به محض بارش باید به س��رعت انتقال داده شود تا 
ضمن آگاهی از موقعیت س��یل و س��یالب ، پایش 
آنالین بارندگی و س��یالب را نیز انجام گیرد که در 
همین راستا پوش��ش دیتای ایستگاههای شاخص با 

همکاری شرکت مخابرات امکان پذیر است .
گفتنی اس��ت در پایان مقرر ش��د شرکت مخابرات 
ب��ا همکاری در تقوی��ت خطوط ارتباط��ی اقدامات 
الزم در نق��اط و ایس��تگاههای ش��اخص و مبن��ا و 
افزای��ش پهن��ای باند جه��ت کنترل کلیه س��امانه 
ه��ا وهمچنین برق��راری ارتباط ام��ن و دائم برای 
 کلیه س��دها و اماکن ش��رکت جهت مواقع بحرانی

 انجام دهد./

تعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با شرکت مخابرات در راستای تقویت ارتباطات 

روستا قطب اشتغال وتولید
فروغ مسلم زاده-مدیرمسئول

جوامع روس��تایی از دیرب��از مرکز تولید واش��تغال و 
کارفراین��ی بوده و با بکارگیری نیروی انس��انی بومی 

سعی در رونق اقتصاد محلی خود داشتند.
در برنامه ششم توسعه، روستاها به عنوان قطب اصلی 
تولید و اشتغال در کشور به شکل ویژه ای مورد توجه 
قرار گرفته اند.بر اس��اس ماده 2۷ قانون برنامه ششم، 
دولت موظف اس��ت ب��ه منظور تحقق سیاس��ت های 
کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، نس��بت به شناسایی و 
بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی 
وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها 

در اقتصاد ملی اقدام کند.
ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در روستاها، یکی 
از برنامه های مهم در توسعه روستاها و افزایش انگیزه 
برای ماندن در روستاها است که توسعه اقامتگاه های 

روستایی کمک بزرگی به تحقق این هدف می کند.
قطعا مناطق روس��تایی قطب تولید جامعه هس��تند و 
مدی��ران اجرایی بای��د در مهارت کس��ب و روزآمد 
ک��ردن خدمات روس��تایی و بهبود زیرس��اخت های 
اقتص��ادی و تولیدی س��هم و جایگاه روس��تاها را در 

چرخه توسعه تقویت کنند.
دربرنامه شش��م توسعه، روستاها به عنوان قطب هاي 
اصلي تولید و اش��تغال در کش��ور به طور ویژه مورد 

توجه قرار گرفته اند.
هم اکنون اکثر روس��تاهاي کشور از امکانات مختلفي 
چ��ون جاده آس��فالته، برق، فرس��تنده ه��اي رادیو و 
تلویزی��ون، تلف��ن ثابت و همراه برخوردار هس��تند، و 
گازرساني نیز با سرعت زیاد در همه روستاها در حال 
اجرا است که این یکی از نقاط قوت سکونت دایم در 
روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان می باشد.
وقتي درکشور با معضل بیکاري جوانان مواجه هستیم، 
باید شرایط و بسترهاي آباداني از سوي دولت فراهم 
ش��ود و در برنامه پنج س��اله آینده نیز یکي از نقاطي 
که روي آن تمرکز ش��ده روس��تاها اس��ت که از یک 

وضعیت اقتصادي مطلوب برخوردار باشند.
بنابراین باید با هموار نمودن مس��یر تولید در روستاها 
ش��رایطي را ایجاد کنیم که روس��تائیان بواسطه بهره 
مندي از یک پشتوانه قوي با رغبت و عالقه بیشتري 

در کارشان فعال باشند.
همچنین اس��تفاده از ظرفیت نخبگ�ان روس��ت�ایی در 
توس��عه و تقوی��ت بخش خص�وصی، مقوله رش��د در 
روس��تا را سرعت می بخشد وتوس��عه صنایع کوچک 
متناسب با ظرفیتهای هر منطقه از راهکارهای توسعه 

روستاها به شمار می رود.
ناگفت��ه پیداس��ت که آباد ک��ردن روس��تاها و رونق 
اقتصادی و رفاهی با مشارکت مردم موجب ماندگاری 
جمعیت روس��تایی، رونق تولید و ارزش افزوده باال و 
کاهش آسیب های ناشی از مهاجرت های بی رویه می 

شود. 
هرچندخشکس��الی های اخیر اقتصاد روس��تا را تحت 
تاثی��ر قرار داده و به بیکاری و مهاجرت دامن می زند 
و در این حین بهترین راهبرد حمایت های اشتغالزایی 

و تقویت تولید در روستاها است.
ایجاد مش��اغل خانگی با اس��تفاده از پتانسیل های هر 
روستا بهترین راهبرد برای افزایش درآمد روستاییان 

و کاهش مهاجرت است.
نقش اکوتوریسم در اقتصادروستا

معموال مردم روس��تایي که در نزدیکي مناطق طبیعي 
زندگي مي کنند، درآمد کمي دارند و اغلب گزینه هاي 
اقتص��ادي پایداري ندارند.اکوتوریس��م مي تواند براي 
این دسته از مردم گزینه اقتصادي با ارزشي به شمار 
آید. امتیاز دیگري که اکوتوریس��م براي مردم محلي 
دارد  این اس��ت که مي تواند آنها را به عوامل اجرایي 

مؤثر در حفاظت از منابع طبیعي تبدیل نماید.
و چون رفاهش��ان وابس��ته به حف��ظ طبیعت و محیط 
زیست اس��ت، از هیچ گونه تالشي در حفاظت از آن 
دریغ نخواهن��د کرد.  مردم محل��ي از دانش تجربي 
و عمل��ي زیادي در مورد محی��ط طبیعي منطقه خود 
برخوردارن��د که از اجداد خود ب��ه ارث برده اند و با 
مقداري آموزش مي توانند به راهنمایان بس��یار خوبي 

در  معرفی طبیعت پیرامون خود تبدیل شوند.
در عی��ن ح��ال مردم محل��ی مي توانند مس��تقیما در 
فعالیت هاي اقتصادي وابسته به توریسم )اداره هتل ها، 
رستوران ها و س��ایر خدمات توریستي( نیز مشارکت 

داشته باشند.
 در بس��یاري از م��وارد، س��ازمان هاي جوامع محلي 
مي توانن��د از طریق آموزش هاي مناس��ب در زمینه  
اداره و مدیری��ت، همانن��د صاحبان امتی��از خدمات 

توریستي عمل کنند.
جاذبه های گردش��گری و فعالیتهای مربوط به آن نه 
تنه��ا از عوامل و پدیده های طبیعی ناش��ی می ش��ود 
بلکه از حوزه های فعالیت زیس��تی انس��ان در محیط 

نیز تأثیرمی پذیرد.
 هر یک از جوامع روس��تایی و عش��ایری دارای چشم 
اندازهای زیس��تی خاص خود هستند که طبیعت در 
اختیار آنها گذاشته است و نوع معیشت آنها مستقیما 

از طبیعت پیرامون آنها نشأت گرفته است.
 فعالیت های انس��انی در این گونه از مراکز معیشتی 
چش��م اندازهای جغرافیای��ی متفاوت��ی را بوجود می 
آورند که عالوه بر ایفای نقش اقتصادی، دارای جاذبه 
های گردشگری نیز می باشند که می تواند آنها را به 

صورت کانونهای جلب گردشگر درآورد
هدف اصلی اکوتوریس��م  توس��عه پایدار روس��تاها از 
طریق گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل 

کنونی و انتقال آن به نسلهای آینده می باشد.
  با توجه به ویژگی بارز گردشگری روستایی به مثابه 
یکي از مردمی ترین اشکال گردشگري مي توان انتظار 
داش��ت که اکوتوریسم از یک سو به رشد اقتصادي و 
تنوع فعالیت هاي روس��تایی و از سویي دیگر با جذب 
مازراد نیروی انس��انی به ایجاد اشتغال و درآمدزایی 
براي ساکنان روستاها کمک کند بدین ترتیب فرصتی 

برای توسعه همه جانبه قلمداد مي شود .

فقر شب را گرسنه تا صبح خوابیدن نیست روز را بیهوده به شب رساندن است
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان  

امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است

بندرعباس_ایرنا_رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی 
هرمزگان از  برکن��اری و انفصال موقت از خدمت 

مس��ئوالن و عامالن  مرتبط با حادثه س��قوط بیمار 
از تخت در اتاق عمل بیمارس��تان ش��هید محمدی 

بندرعباس خبر داد.به گزارش ش��امگاه پنجش��نبه 
دانش��گاه علوم پزش��کی هرمزگان دکتر فرشیدی 
ضمن همدردی و ابراز تاس��ف از این حادثه گفت: 
پس از بررسی حادثه س��قوط منجر به فوت بیمار 
۸4 س��اله در ریکاوری اتاق عمل بیمارستان شهید 
محم��دی برگزار ش��د  پس از بررس��ی مدارک و 
مس��تندات مش��خص ش��د دلیل این اتفاق  اهمال 
گروه ریکاوری اتاق عمل بوده اس��ت.وی ادامه داد 
هیات اولیه بررس��ی موض��وع ، برکناری دو نفر از 
مسئولین مدیریتی مرتبط با حادثه و انفصال موقت 
از خدمت تا صدور حکم، به دلیل س��هل انگاری و 
ارجاع پرونده جهت بررس��ی تخصصی به سازمان 

نظام پزشکی را تصویب کرد.
ب��ه گفت��ه دکتر فرش��یدی  معرفی و ارج��اع تمام 
پرس��نل ش��یفت ریکاوری در روز حادث��ه ، اعم از 

پزشک ، پرستار و مسئولین بخش به تخلفات اداری 
دانشگاه علوم پزشکی جهت رسیدگی و صدور حکم 

از دیگر تصمیم های این هیات است.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد: 
متاس��فانه غفلت و کم توجهی تع��دادی از کارکنان 
باعث بروز این حادثه و تالم خاطر خانواده و جامعه 

شد.
وی با بیان اینکه متاس��فانه بازتاب این حادثه باعث 
ش��د که زحمات س��ایر همکاران ح��وزه درمان در 
این مجموعه مورد س��وال واقع ش��ود  یادآور شد:  
بیمارس��تان ش��هید محمدی تنها بیمارستان مرجع 
استان با بیش��ترین پذیرش بیمار است، بطوری که 
ضریب اش��غال تختها  ۸۸ درصد است که در روز 
حادث��ه که یک��ی از روزهای ش��لوغ کاری بود  55 

عمل در این بیمارستان انجام شده است .  
وی در خاتم��ه ضمن ابراز هم��دردی و عذرخواهی 
از خانواده متوفی گف��ت: به جهت جلوگیری از این 
دس��ت اهمال ها قطعا برخورده��ای قانونی مصوب 

اعمال خواهد شد.

مقصران حادثه مرگ بیمار بیمارستان شهید محمدی برکنار شدند

بندرعباس - معاون صید و بنادر ماهیگیری 
شیالت هرمزگان از صید بالغ بر ۵۸۰ تن 
میگ��و از آبهای هرم��زگان و از آغاز فصل 

صید میگو تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جوانمرد 
با اش��اره به آغاز فصل صی��د میگو از دهم 

مهرم��اه جاری گفت:امس��ال ح��دود 1۷۹ 
فروند ش��ناور صیادی با بی��ش از دوهزار و 
140 نف��ر صیاد در فص��ل صید میگوی ۹۸ 

مشارکت دارند.
وی با اش��اره به اینکه طبق کارشناسی های 
به عمل آمده پیش بینی میشود امسال بالغ 

بر هزار و 2۷0 تن میگو از آبهای هرمزگان 
صید ش��ود گفت:طبق پیش بین��ی های به 
عمل آم��ده از این میزان ح��دود ۹50 تن 
میگ��وی درش��ت و حدود 320 ت��ن از آن 
میگوی س��رتیز اس��ت.معاون صید و بنادر 
ماهیگیری ش��یالت هرمزگان با بیان اینکه 

تاکنون و در فصل صید میگوی س��ال جاری 
بالغ بر 5۸0 تن میگو صید شده است گفت: 
از این میزان بال��ف بر 4۷0 تن آن میگوی 
درشت و حدود 10۸ تن آن میگوی سر تیز 

بوده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان:
بالغ بر ۵۸۰ تن میگو از آبهای هرمزگان صید شد

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

اس��تاندار هرمزگان گفت: خط انتقال آب، 
از آب ش��یرین ک��ن صد ه��زار مترمکعبی 
بندرعباس، یک زیرس��اخت اساس��ی برای 

تامین آب این ش��هر اس��ت.
فری��دون همت��ی در  ایس��نا،  ب��ه گ��زارش 
جریان بازدید از اج��رای این طرح در جمع 

خبرن��گاران، افزود: این خ��ط انتقال به طول 
33 کیلومت��ر، آب تولیدی آب ش��یرین کن 
صد ه��زار مت��ر مکعب��ی غرب شهرس��تان 
بندرعب��اس را ب��ه مخازن داماهی در ش��هر 

منتق��ل م��ی کن��د.
وی اضاف��ه ک��رد: هزینه اج��رای این طرح 

250 میلی��ارد توم��ان ب��رآورد ش��ده که با 
همکاری س��رمایه گذار درحال اجراس��ت.

اس��تاندار هرمزگان خاطرنش��ان کرد: هزینه 
اجرای این ط��رح بر قیمت خرید تضمینی از 
این آب شیرین کن اضافه می شود و وزارت 

نیرو نیز همکاری الزم را داش��ته اس��ت.

آب  تامی��ن  ص��ورت  در  اف��زود:  همت��ی 
آش��امیدنی شهرس��تان بندرخمیر نیز از این 
آب ش��یرین ک��ن ها نی��ز، دیگر نی��ازی به 
اس��تفاده از آب سدهای ش��رق استان برای 

ش��هرهای بندرعباس و خمیر نیس��ت.

استاندار هرمزگان تأکید کرد:

به دنبال عدم نیاز به استفاده از آب سدهای شرق هرمزگان برای بندرعباس و خمیر هستیم

بندرعباس - مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان 
هرم��زگان از بهره مندی بیش از 15 هزار زائر امام 
حسین )ع( از نیات واقفین در موکب شهدای مدافع 

حرم مرز شلمچه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االس��الم حسین 
مهدیان اظهار کرد: فعالیت موکب ش��هدای مدافع 
حرم از روز پنجش��نبه هفته گذشته در مرز شلمچه 
آغاز شد و تا دو روز بعد از اربعین به زائران اطعام 

و اسکان داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: خدمات موکب شامل پذیرایی 
صبحانه، نهار، ش��ام، آب معدنی، چای و....است که 
به صورت 24 س��اعته به زائرین امام حس��ین)ع( 

ارائه می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان با اش��اره به 
سایر خدمات ارائه شده در موکب گفت: ۷0درصد  

هزینه های انجام ش��ده از عوای��د موقوفات مرتبط 
با عزاداری سیدالشهدا)ع( از این سه استان است.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب اس��المی هم بر 
اجرای دقیق نیت واقفان تاکید بس��یار زیادی دارند 
و ما موظف هس��تیم موقوفاتی را که بعنوان امانت 
در اختی��ار داردیم طبق نی��ات واقفین نیک اندیش 

عمل کنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان از مستأجران 
و کس��انی که متصرف موقوفات هستند خواست تا 
همس��و با اج��رای دقیق نیت واقف��ان خیراندیش و 
نیکوکار حقوق موقوفات را پرداخت کنند تا در اجر 

و پاداش آن در این برنامه ها شریک باشند.
وی اضاف��ه ک��رد: راهکار احی��ای فرهنگ وقف در 
جامعه این اس��ت که نیت واقف��ان ملموس بوده و 
در جامعه انعکاس یابد از این رو اعتمادسازی اداره 

اوقاف و امور خیریه میان 
مردم برای احیای فرهنگ 
وقف هم بسیار مهم است.

مدی��رکل اوق��اف و امور 
خیری��ه هرم��زگان اظهار 
ک��ه  اف��رادی  داش��ت: 
عالقمند به وقف هس��تند 
می توانند با ی��ک نیت یا 
نیات مختل��ف این کار را 
انج��ام دهند و ما نیازهای 
وقف جدی��د را به مردم 
اعالم می نمائیم که اکنون 
جامع��ه چ��ه چیزهایی را 

نیاز دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان خبرداد:
بهره مندی روزانه ۱۵ هزار زائر حسینی در مرز شلمچه از نیات واقفین



آگهی تغییرات
آگهی تغییرات ش��رکت پارس معدن برنطین شرکت با مسئولیت   
محدود به ش��ماره ثبت 14۸56 و شناس��ه ملی 10۸001۷5۷25 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ ۹۸/6/20تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : - خانم مهین جهان تیغی به ش��ماره مل��ی 3421۸65۷۹5 با پرداخت 
50.000 ریال به صندوق ش��رکت در زمره شرکاء درآمد. - آقای مجید ذاکر 
به ش��ماره ملی 0۷0262۸6۸۹ با پرداخت 450.000 ریال به صندوق شرکت 
س��هم الش��رکه خود را به مبلغ ۹50.000 ریال افزایش داد. - سرمایه شرکت 
از مبل��غ 1.000.000 ریال به 1.500.000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید . - میزان س��هم الش��رکه هر یک از ش��رکا بعد 
از افزایش س��رمایه به ش��رح ذیل میباش��د : آقای مجید ذاکر به ش��ماره ملی 
0۷0262۸6۸۹ دارای ۹50.000 ریال س��هم الش��رکه آقای سیدعلی شاه به 
ش��ماره ملی 22۹۷۸4۸35۸ دارای 500.000 ریال س��هم الشرکه خانم مهین 
جهان تیغی به شماره ملی 3421۸65۷۹5 دارای 50.000 ریال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )627۸۰4(

3

اس��تاندار هرم��زگان در معی��ت نماینده مردم 
و  اس��المی  ش��ورای  مجل��س  در  هرم��زگان 
فرمان��دار بندرعب��اس از پروژه آبش��یرین کن 
یکصد ه��زار مترمکعبی و طرح خط انتقال آب 
 از آب شیرین کن بندرعباس تا مخازن داماهی

 بازدی��د ک��رد.
اس��تاندار هرمزگان در این بازدید با تاکید بر 
ضرورت توسعه آب ش��یرین کن ها در استان 
به عنوان منابع آبی اس��تان، پروژه آب شیرین 

کن بندرعباس را پروژه ای مهم و زیرس��اختی 
بی��ان ک��رد.

فری��دون همتی تصریح کرد: اقدامات و پروژه 
های مهمی در جهت رفع مش��کالت کمبود آب 
ش��رب شهرهای اس��تان انجام ش��ده است که 
الزم اس��ت مردم بدانند چ��را که تالش دولت 
هم��واره ب��ر تامی��ن رفاه م��ردم بوده اس��ت و 
اج��رای پروژه هایی نظیر احداث آب ش��یرین 
ک��ن یکص��د ه��زار مترمکعب��ی بندرعباس از 

طری��ق س��رمایه گ��ذاری بخ��ش خصوصی در 
همین راس��تا صورت گرفته اس��ت.

در ادامه مدیرعامل آبفای اس��تان در خصوص 
اجرای ط��رح انتق��ال آب از آب ش��یرین کن 
بندرعب��اس تا مخ��ازن داماهی اظهار داش��ت: 
این طرح ش��اهرگ حیاتی آب شهر بندرعباس 
اس��ت ک��ه ب��ه ط��ول ۳۳ کیلومت��ر در ح��ال 
اجراس��ت که  هم اکن��ون ۹ کیلومتر آن انجام 

ش��ده اس��ت. 

امی��ن قصم��ی ه��دف از اج��رای ای��ن ط��رح 
انتق��ال  جه��ت  الزم  تاسیس��ات  ایج��اد  را 
آب تولی��دی آبش��یرین ک��ن بندرعب��اس ب��ه 
مخ��ازن داماه��ی ای��ن ش��هر و تامی��ن کمبود 
آب ش��هر بندرعب��اس و مناط��ق غربی ش��امل 
بندرعب��اس غ��رب  روس��تاهای  و   ش��هرها 

 عن��وان ک��رد./

بازدید استاندار هرمزگان از پروژه های آبشیرین کن و خط انتقال آب به مخازن ذخیره آب بندرعباس
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تلخی نمایشگاه سلیمانیه عراق
جهت ش��رکت در نمایشگاه صنایع دستی در 
ش��هر س��لیمانیه عراق به اتفاق دیگر شرکت 
کننده ها از س��نندج عازم نمایش��گاه شدیم 
ش��ب به محل نمایش��گاه رس��یدیم و صنایع 
دس��تی را تحویل گرفت��ه و روز بعد چیدمان 

کردیم.
ابت��دای فروردین ماه ۱۳۹۸ب��ود و هوا بارانی 
و سردنمایش��گاه در کنار پارک��ی بزرگ بنام 
هواری ش��ار برگزار ش��د نمایش��گاه در محل 

سرپوش��یده نبود و وزش روزان��ه باد وباران و 
عدم تبلیغات باعث ش��د که ما هیچ فروش��ی 
نداش��ته باش��یمبعد از گذش��ت چند روز با 
س��یل و طوف��ان مواجه ش��دیم ک��ه به علت 
اطالع رس��انی به موفع وس��ایل مان را جمع 
کردیم و بنابر دستور مدیر نمایشگاه در غرفه 
گذاشتیم .و قرار ش��د که صنایع دستی همه 
ش��رکت کننده ه��ا در انبار مدیر نمایش��گاه 
بماند و ما به کش��ور برگردیم و یک ماه دیگر 
در همان ش��هردر نمایش��گاه دیگری شرکت 

کنیم ولی چند ماه گذش��ت و مدیر نتوانست 
نمایش��گاهی دایر کند و م��ن هم بارها با این 
مدی��ر عزیز تماس گرفتم و جواب��م را نداد و 
وقتی که جواب می داد می گفت که وس��ایل 
شما را می فرس��تم .حاال شش ماه گذشته و 
می گوید نصف صنایع دس��تی ش��ما تو انبار 
به عل��ت بارندگی خراب ش��ده و نصف دیگر 
هم فرس��تاده ام و تو راه گم شده استمن که 
از هی��چ نه��اد و ارگانی حمایت نمی ش��وم و 
خودس��اخته هس��تم و باید مخارج مادر پیرم 
و دو ک��ودک یتیم را تامی��ن کنم چطور می 
 توانم از س��رمایه بیست و پنج میلیونی خودم

 بگذرم ؟
من حت��ی از این مدیر عزی��ز خواهش کردم 
که حداقل نصف صنایع دس��تی مرا برگرداند 
ولی این��کار نکرد.یاد آور می ش��وم که مدیر 
این نمایش��گاه یک هم وطن کرد بود .من از 
ش��ما خواننده این پی��ام تمنا می کنم به دور 
از تعصب مرا راهنمایی کنی و بگویی چه کار 
کنم تا بتوانم حداقل بخشی از صنایع دستی ام 
را دریافت کنم .البته من به این هم وطن کرد 
و غیور بارها گفتم که به علت نان و نمکی که 
 باهم خوردیم قصد ندارم کار به شکایت کشیده 

شود/
با سپاس :ناصررهسپار

اندر حکایت برخی نمایشگاههای خارجی صنایع دستی

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات ش��رکت پارس معدن برنطین شرکت با مسئولیت محدود به   
شماره ثبت 14۸56 و شناسه ملی 10۸001۷5۷25 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ۹۸/6/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای س��یدعلی ش��اه به شماره 
ملی 22۹۷۸4۸35۸ با دریافت مبلغ 500.000 ریال کلیه س��هم الشرکه خود از صندوق 
شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. - در نتیجه سرمایه شرکت 
از 1.500.000 ری��ال ب��ه 1.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
اصالح گردید . - میزان س��هم الش��رکه هر یک از ش��رکا پس از کاهش سرمایه به شرح 
ذیل میباش��د : آقای مجید ذاکر به ش��ماره ملی 0۷0262۸6۸۹ دارای ۹50.000 ریال 
سهم الشرکه خانم مهین جهان تیغی به شماره ملی 3421۸65۷۹5 دارای 50.000 ریال 
سهم الشرکه - محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس : شهر بندرعباس، محله 
گلش��هر شمالی ، بلوار رسالت شمالی ، کوچه رسالت 5 ، ساختمان دیپلمات ، طبقه چهارم 
، واحد 12 کدپستی ۷۹15۸6۷۸5۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری بندرعباس )627۸۰۵(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات ش��رکت مس��کن مهرورزان س��احل بندرخمیر ش��رکت تعاونی به ش��ماره ثبت ۸۹۹۹ و شناسه ملی 
10۸0011۷660 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۸/6/30که طی نامه شماره ۷4۸ مورخ ۹۸/۷/۷ 
به تایید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان خمیر رس��یده اس��ت تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضا هیئت 
مدیره برای مدت س��ه س��ال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای علی حافظی به ش��ماره ملی 554002۸521 آقای 
فرهاد خمس��ه به ش��ماره ملی 00۸0632۸31 آقای محمد میرشکاری به ش��ماره ملی 33۹054۹1۷1 آقای عبداله 
احمدنیا به ش��ماره ملی 554۹۹۸۸12۷ آقای عبدالرحمن قاس��می به شماره ملی 554۹۷۸06۹0 آقای محمدپارسی 
نژاد به ش��ماره ملی 554۹۹5۷41۸ )عضو علی البدل( آقای غالمرضا زینلی به ش��ماره ملی 33۹2020۹31 )عضو 
علی البدل( - آقای عباس دراستی به شماره ملی 554۹۹416۹4 ، خانم نجمه دهقان به شماره ملی 554۹۹3۷565 
به عنوان بازرس��ان اصلی ، خانم س��عیده زعیمی به شماره ملی 33۸02۹5۸41 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بندرعباس )627۸۰6(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت پارس معدن برنطین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 14۸56 و شناسه   
ملی 10۸001۷5۷25 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹۸/6/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید ذاکر به شماره ملی 

0۷0262۸6۸۹ خانم مهین جهان تیغی به شماره ملی 3421۸65۷۹5
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بندرعباس )627۸۰7(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت مسکن مهرورزان ساحل بندرخمیر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۹۹۹ و شناسه ملی 10۸0011۷660 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره   
مورخ ۹۸/6/31 که طی نامه ش��ماره ۷4۸ مورخ۹۸/۷/۷به تایید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان خمیر رس��یده اس��ت تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - سمت اعضا 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی حافظی به ش��ماره ملی 554002۸521 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد خمس��ه به ش��ماره ملی 00۸0632۸31 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد میرش��کاری به ش��ماره ملی 33۹054۹1۷1 به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبداله احمدنیا به شماره ملی 554۹۹۸۸12۷ 
به س��مت منش��ی هیئت مدیره آقای عبدالرحمن قاس��می به شماره ملی 554۹۷۸06۹0 به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدپارسی نژاد به شماره ملی 554۹۹5۷41۸ به 
سمت عضو هیئت مدیره )عضو علی البدل( آقای غالمرضا زینلی به شماره ملی 33۹2020۹31 به سمت عضو هیئت مدیره )عضو علی البدل( آقای طالب احمدی به شماره 
ملی 554۹۹356۷۸ به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره ( - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر خواد بود و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )627۸۰۸(

آگهی المثنی )تاسیس(
آگهی المثنی )تاس��یس( شرکت یخسازی نعیم جاسک ش��رکت تعاونی به شماره ثبت 121 و شناسه ملی   
10۸0001۹۷۸2 خالصه اظهارنامه و اساس��نامه ش��رکت تعاونی یخ س��ازی نعیم جاس��ک در تاریخ ۷4/1/۸تحت 
ش��ماره 365 در دفاتر ثبت ش��رکتهای داخلی این اداره به ثبت رس��یده از لحاظ امضاء تکمیل گردیده و برای اطالع 
عموم در روزنامه رس��می و کثیراالنتش��ار آگهی می گردد. -موضوع ش��رکت : تولید یخ ارائه به بازار فروش -مرکز 
اصلی ش��رکت:بندر جاس��ک دوراهی کنارک -مدت ش��رکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -سرمایه شرکت مبلغ 
33.150.000 ریال منقس��م به 663 س��هم 50.000 ریالی بانام که مبلغ 11.050.000 ریال طی گواهی شماره ۷40 
مورخه ۷4/06/04 بانک صادرات ش��عبه جاسک پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. -مدیران شرکت 
آقای موس��ی اسدی بسمت رئیس و مدیرعامل و آقای عزیزاله اس��دی بسمت نایب رئیس و خانم فرحناز شهنوازی 
بس��مت منش��ی هیات مدیره انتخاب شدند. -دارندگان حق امضاء کلیه قراردادها و اس��ناد رسمی و تعهد آور بانکی 
از قبیل چک ، س��فته ، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای موس اس��دی رئیس و مدیرعامل و آقای عزیزاله اس��دی 
نایب رئیس و یا خانم فرحناز شهنوازی منشی و مهر شرکت دارای اعتبار است اسناد عادی و نامه ها با امضاء آقای 
موسی اسدی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. -اختیارات مدیرعامل : طبق اختیار مصوبه اساسنامه شرکت 
-محمد ابراهیم قنبری دریائی بازرس اصلی و خانم زلیخا س��لمانی بازرس علی البدل برای مدت 2 سال مالی انتخاب 

شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاسک 

)627۸۱۰(

آگهی تاسیس
تاس��یس ش��رکت تعاونی آبخیز داران س��یاهو درتاریخ۹۸/6/16به ش��ماره ثبت 1۹44۸ به شناس��ه ملی 1400۸601614 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : فعالیت خدمات ترویجی و تس��هیلگری و مش��اوره ای و پژوهش��ی منابع طبیعی ،کشاورزی ،شیالت ، آبخیزداری 
،حفاظت و حمایت و احداث جنکلکار ی،جنگلداری ،گسترش فضای سبز و پوشش گیاهی ،زراعت ، کشاورزی ،شیالت وچوب ،گیاهان دارویی –حفظ و احیا ء و اصالح و بهره 
برداری اصولی و پایه دار منابع طبیعی در زمینه جنگل ،مرتع ،بیابان ،حوضه آبخیز ،مرتعداری ،بیابان زدایی ، مالچ پاشی ، ،ارائه خدمات در زمینه نهال ،پرورش گل و ،اجرای 
سیستم آبیاری ،عملیات مربوط به سم پاشی ،توزیع کود ،سم ،بذر و نهاده های کشاورزی –تسلیح و آماده سازی زمین ،احداث باغ ، کشت گلخانه ای ،خرید و فروش ماشین 
آالت کش��اورزی و ادوات کش��اورزی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس ازاخذ مجوزهای الزم به ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدورپروانه 
فعالیت نمیباش��د. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان هرمزگان ، شهرس��تان بندرعباس ، بخش مرکزی ، دهستان سیاهو ، روستا سغ، خیابان )اصلی( ، 
کوچه ))مظفر جهانگیری (( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی ۷۹36154545 س��رمایه شخصیت حقوقی : 21.000.000 ریال منقسم به 21 سهم 1.000.000ریالی که مبلغ 
21.000.000ریال طی گواهی بانکی به شماره 64/360۸مورخ۹۸/5/12 نزد بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی پرداخت گردید. اولین مدیران : آقای مظفر عامری سیاهوئی 
به شماره ملی 33۸013445۷ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم فرزانه احمدی طیفکانی به شماره ملی 33۸0453056 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای عبدالحسین عامری سیاهوئی به شماره ملی 33۹2554200 و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال 
خانم مریم رمضانی به شماره ملی 53۷۹63۷5۹0 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای رضا عامری سیاهوئی به شماره ملی 33۹2554200 
وبه سمت منشی هئیت مدیره به مدت3 سال دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل 
به اتفاق نائب رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل شرکت تعاونی و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. بازرسین : آقای 
عباس احمدی طیفکانی به شماره ملی 53۷۹۹53001 بازرس اصلی وخانم سبحان کریمی سراجی به شماره ملی 33۸05۹2315به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب شدند اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رونوشت : اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان بندرعباس عطف بشماره 20۹3۷ مورخ ۹۸/5/2۸ جهت اطالع .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )627۸۱۱(

آگهی المثنی )تاسیس(   
آگهی المثنی )تاس��یس ( ش��رکت تولیدی توزیعی پردیس میگوی هرمز ش��رکت تعاونی به شماره ثبت 4300 و شناسه ملی 10۸000۷1010 شرکت    
تعاونی تولیدی و توزیعی دارسرخ بندر در تاریخ۹۷/۹/14 تحت شماره 4300 در دفاتر ثبت شرکتهای داخلی این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹۷/۹/24 از لحاظ امضاء 
تکمیل گردیده خالصه اساسنامه و تقاضانامه آن جهت اطالع عموم بشرح زیر آگهی می گردد: 1-موضوع شرکت تکثیر و پرورش آبزیان ماکول و بسته بندی و عمل آوری 
و مولدس��ازی و س��ید و صیادی پس از اخذ مجوز 2-مرکز اصلی شرکت:بندرعباس پمپ بنزین بالل آپارتمان شماره یک مسکن پالک 22 تلفن66۷152 3-مدت شرکت از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4- س��رمایه ش��رکت مبلغ 10.500.000 ریال. 5-مدیران ش��رکت جهانگیر بهره بر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مجید بهره بر نای رئیس 
هیات مدیره و مهری فرجی جهرمی منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند کلیه اسناد و قراردادهای تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیات 

مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6-محمد صادق اصداقی جهرمی بازرس اصلی و میترا جابری بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )62۸47۱(

آگهی تغییرات
آگه��ی تغییرات ش��رکت پارس مع��دن برنطین 
ش��رکت با مس��ئولیت مح��دود به ش��ماره ثبت 
 10۸001۷5۷25 مل��ی  شناس��ه  و   14۸56
مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
اتخ��اذ ذی��ل   مورخ۹۸/6/21تصمیم��ات 

 ش��د : - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیی��ن گردید : آقای مجید ذاکر به ش��ماره ملی 
0۷0262۸6۸۹ ب��ه س��مت مدیرعامل و رئیس 
هیئ��ت مدیره خانم مهین جهان تیغی به ش��ماره 
ملی 3421۸65۷۹5 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و 
س��ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بندرعباس 

)62۸472(

   

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات ش��رکت تولیدی روستایی سدیج جاسک شرکت تعاونی به شماره ثبت 430 و شناسه ملی 10۸00030010 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹۷/12/1۸که طی نامه ش��ماره ۸6۸/342 مورخ۹۷/12/2۹به تایید اداره تعاون روس��تایی شهرستان 
بندرجاس��ک رس��یده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای پیرداد حبیب 
زاده به ش��ماره ملی 346۹۷۷36۸۸ آقای عبدالرحیم کریمی به ش��ماره ملی 346۹۷۷166۹ آقای محمد مردانی به شماره ملی 346۹۸035۸۷ 
آقای پیربخش ش��یهی به ش��ماره ملی 346۹۹203۹۷ )عضوعلی البدل( - آقای عبدالرحمن بهادرزاده به ش��ماره ملی 346001۹۸5۹ به عنوان 

بازرس اصلی ، آقای مهیم دری به شماره ملی 3465۸435۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاسک )63۰۵۱7(

آگهی تغییرات
آگه��ی تغیی��رات ش��رکت دان��ش پژوه��ان بس��تک ش��رکت تعاونی ب��ه ش��ماره ثب��ت 2۹4 و شناس��ه مل��ی 1400026۸65۷ ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
 س��الیانه مورخ۹۸/3/4ک��ه ط��ی نام��ه ش��ماره 3۸10 م��ورخ ۹۸/6/31 ب��ه تایی��د اداره تع��اون ، کار و رف��اه اجتماعی شهرس��تان بس��تک رس��یده اس��ت تصمیمات ذی��ل اتخاذ

 ش��د : - ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 13۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . - آقای یوسف حسینی به شماره ملی 34۸۹41۷641 به عنوان بازرس اصلی ، آقای 
سعید لطیف زاده به شماره ملی 34۸۹۸40232 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستک )63۰۵۱6(

آگهی تغییرات  
آگهی تغییرات ش��رکت بهره برداران صنعت هرمزگان ش��رکت تعاونی به 
ش��ماره ثبت 13۷1۹ و شناسه ملی 10۸00162۹3۷ به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۷/12/21 و مصوبه ش��ماره 
۸0/1644مورخ ۹۷/5/30هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای 
کس��ب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضای هیئت مدیره به ش��رح 
ذیل برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند: - آقای حسین دوراندیش به 
ش��ماره ملی 46۹۹۸2۹53۸ - آقای جاوید مالیی برجهری به ش��ماره ملی 
33۹2۷606۷6 - آق��ای محمد تاجیکی به ش��ماره ملی 33۹2524530 - 
آقای محمد سلیمانی به شماره ملی 33۸010343۸)عضو علی البدل هیئت 
مدیره( - آقای احس��ان شریفی به ش��ماره ملی 33۸0102۸۸1 )عضو علی 
البدل هیئت مدیره( - آقای ابوذر دهقانی به شماره ملی 33۹25۸20۹3 به 
سمت بازرس اصلی و آقای صادق رکن الدینی به شماره ملی 46۹۹۹۸4045 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 13۹3 الی 13۹4 به 

تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )63۰۵۱9(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات ش��رکت تولیدی روستایی س��دیج جاسک شرکت تعاونی   
به ش��ماره ثبت 430 و شناس��ه ملی 10۸00030010 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت 
مدیره مورخ ۹۷/12/1۸ که طی نامه شماره342/۸6۸مورخ ۹۷/12/2۹ به تایید اداره 
تعاون روستایی شهرستان بندرجاسک رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت 
اعض��ا هیئت مدیره به قرار ذی��ل تعیین گردیدند: آقای پیرداد حبیب زاده به ش��ماره 
ملی 346۹۷۷36۸۸ به س��مت منش��ی هیئت مدیره آقای عبدالرحیم کریمی به شماره 
ملی 346۹۷۷166۹ به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مردانی به شماره ملی 
346۹۸035۸۷ به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای پیربخش ش��یهی به شماره 
ملی 346۹۹203۹۷ به س��مت عضو هیئت مدیره )عضوعل��ی البدل( آقای نبی بخش 
رهبر به ش��ماره ملی 35۹1122653 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره 
( - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب ایش��ان نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر خواد بود و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری جاسک )63۰۵۱۸(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات ش��رکت بهره برداران صنعت هرمزگان شرکت   
تعاونی به ش��ماره ثبت 13۷1۹ و شناس��ه ملی 10۸00162۹3۷ به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹۷/12/21و مصوبه 
ش��ماره ۸0/1644مورخ۹۷/5/30هیئ��ت مق��ررات زدائی و تس��هیل صدور 
مجوزهای کس��ب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به 
ش��رح ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: - آقای حسین دوراندیش 
به ش��ماره ملی 46۹۹۸2۹53۸ - آقای جاوید مالیی برجهری به شماره ملی 
33۹2۷606۷6 - آق��ای محمد تاجیکی به ش��ماره مل��ی 33۹2524530 - 
آقای محمد سلیمانی به ش��ماره ملی 33۸010343۸)عضو علی البدل هیئت 
مدیره( - آقای احس��ان ش��ریفی به ش��ماره ملی 33۸0102۸۸1 )عضو علی 
البدل هیئت مدیره( - آقای ابوذر دهقانی به ش��ماره ملی 33۹25۸20۹3 به 
سمت بازرس اصلی و آقای صادق رکن الدینی به شماره ملی 46۹۹۹۸4045 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. - 
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 13۹3 الی 13۹4 به 

تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بندرعباس )63۰۵۱9(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات ش��رکت بهره برداران صنعت هرمزگان ش��رکت تعاونی به ش��ماره ثبت 13۷1۹ و شناس��ه ملی 10۸00162۹3۷ به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره   
مورخ۹۷/12/25 و مصوبه ش��ماره۸0/1644 مورخ ۹۷/5/30 هیئت مقررات زدائی و تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به 
ش��رح ذیل برای مدت س��ه سال انتخاب گردیدند: - آقای حسین دوراندیش به ش��ماره ملی 46۹۹۸2۹53۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - آقای جاوید مالیی 
برجهری به شماره ملی 33۹2۷606۷6 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمد تاجیکی به شماره ملی 33۹2524530 به سمت منشی هیئت مدیره - آقای محمد سلیمانی به 
شماره ملی 33۸010343۸ به سمت عضو هیئت مدیره )عضو علی البدل( - آقای احسان شریفی به شماره ملی 33۸0102۸۸1 به سمت عضو هیئت مدیره )عضو علی البدل( - کلیه 
قراردادها و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک ، س��فته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

)63۰۵77( 

آگهی تغییرات
 13۷1۹ ثب��ت  ش��ماره  ب��ه  تعاون��ی  ش��رکت  هرم��زگان  صنع��ت  ب��رداران  به��ره  ش��رکت  تغیی��رات  آگه��ی  متن آگهی 
مصوب��ه  و  م��ورخ۹۷/12/۷   الع��اده  ف��وق  عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   10۸00162۹3۷ مل��ی  شناس��ه  و 
ذی��ل  تصمیم��ات  کار  و  کس��ب  مجوزه��ای  ص��دور  تس��هیل  و  زدائ��ی  مق��ررات  هیئ��ت   ۹۷/5/30 م��ورخ   ش��ماره۸0/1644 
اتخ��اذ ش��د : - مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی بندرعب��اس ب��ه آدرس : محل��ه آزادگان ، بل��وار ام��ام خمین��ی ، کوچ��ه آزادگان 1 ، 
 مجتم��ع عرف��ان ، طبق��ه پنج��م ، واح��د 5۷ ، کدپس��تی: ۷۹15۷3۹۹۸۹ تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه بش��رح ف��وق 

اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
)63۰۵7۸( 
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1( روزنامه نگار ما به واقعیت هاي عیني توجه مي کند و اخبار صحیح و دقیق و 
تفسیرهاي منطقي و منصفانه را در اختیار خوانندگان مي گذارد.

2( روزنامه ن��گاري ی��ک خدمت اجتماعي اس��ت، نه یک فعالی��ت بازرگاني 
و روزنامه ن��گار همواره براس��اس وج��دان اخالق عمل مي کن��د. لذا رعایت 
 انص��اف و قض��اوت منصفان��ه در م��ورد عملک��رد مدیران در گزارش��ات ، 
رپرتاژ ها ، خبرها و تحلیل ها و ... از پایه های اصلی اعتقادی مدیر مس��ئول 

روزنامه است.
3( روزنامه نگار ما اخباري را منتشر مي کند که منبع آنها مشخص باشد. 

 4( اگر هر گونه اشتباه و اعوجاج سهوی در مصاحبه و نقل قول افراد به وجود 
آی��د و مورد اعتراض قرار گیرد روزنامه خ��ود را موظف می داند در همان 

صفحه بالفاصله در اسرع وقت جبران و اصالح نماید.
5( س��رقت ادبي، مخدوش ساختن متن ها و سندها و حذف اطالعات اساسي 

رویدادها در روزنامه نگاري مطرود است.

  آفتاب جنوب آیین نامه اخالق حرفه ای

WWW.Aftabjnews.ir

مقام   معظم  رهبری :
ما مطبوعات را از غرب گرفتیم. غربیها س��ابقه زیادي در حرفه روزنامه نگاري داش��تند. از 
اواخر دوران ناصر الّدین ش��اه هم مطبوعات وارد ایران ش��د و فّعالیتش را آغاز کرد. اوِج 
 کار مطبوعات، در دوران مش��روطه بود؛ یعني از عهد مظفرالدین ش��اه بتدریج افزایش پیدا 

ک��رد. 
مطبوعاِت آن وقت را که نگاه مي کنیم، مي بینیم به خالف اصل روشنفکري در ایران - که 
بارها عرض کرده ام »روشنفکري در ایران، بیمار متولد شد« - کساني که پدیده روشنفکري 

را به معناي غربي و اروپایي اش وارد کش��ور ما کردند، آدمهاي س��المي نبودند./

به صفحه رسمی هفته نامه آفتاب جنوب در  Instagram بپیوندید

Aftabjonobnews  
09303375549

داستانک -دزد باورها 
 گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن 

بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.

او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال 

او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس منی دادم و عقیده صاحب 

آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

به امید روزی که هر فردی یک شبکه باشد .

رسول اهلل صلى  اهلل  عليه  و  آله :                          
    امر به معروف و نهى از منكر نكند مگر كس�ى كه س�ه 
خصلت در او باشد: در امر و نهى خود مدارا كند، در امر 
و نهى خود ميانه روى نمايد و به آنچه امر و نهى مى كند، 

دانا باشد . 
)بحاراألنوار، ج100، ص87، ح64(

آفت�اب جن�وب- نم�ک پ�ور
س�ال ۹۷-۹۸ س�ال بس�یار خوبی برای پینگ 
پن�گ شهرس�تان مین�اب ب�ود بعد از بدس�ت 
گرفتن س�کان هدایت هئیت تنی�س روی میز 
شهرس�تان میناب به دس�ت آقای یاسر ذاکری 
که از دلس�وزان و پیش کس�وتان این رشته در 

شهرس�تان میناب می باش�د.
این هئیت توانس��ت بعد از س��الها ج��ان دوباره ای 
بگی��رد تنی��س روی میز شهرس��تان مین��اب که در 
سالهای نه چندان دور یکی از مدعیان این رشته در 
اس��تان هرمزگان بوده ولی به دلیل مشکالت عدیده 
ایی که در س��الهلی گذش��ته گریبان ای��ن هئیت را 
گرفته تنیس روی میز شهرس��تان میناب نتواس��ته 

ب��ود خود را در جای��گاه اصل��ی خ��ود ق��رار ده��د.
ولی با به دس��ت گرفتن س��کان هدایت این هئیت و 
رشته ورزشی مستعد یکبار دیگر ورزشکاران مستعد 
میناابی ب��ا برنامه ریزهای مدون و اصولی از س��وی 
هویت تازه جان گرفته توانس��ته اند دوباره نام تنیس 
روهای و پینگ پنگ بازان مینابی را بعد از س��الها بر 

س��ر زبانها بگذارند.
نتای��ج درخش��ان بازیکن��ان شهرس��تان میناب در 
رویداده��ای مختلف اس��تانی و برگزاری مس��تمر و 
مداوم این رشته در میناب دوباره پتانسیل بازیکنان 
مس��تعد مینابی را در تمامی رده ای س��نی به وجود 

اورده.
برنامه ری��زی های مدون هیأت در امور فنی،اجرایی 
و همینط��ور کمیت��ه ها با نظارت مس��تقیم و دقیق 
شخص رئیس هئیت تنیس رئی میز شهرستان آقای 
ذاکری حاصل نتایج درخش��ان اخیر اس��ت. مشغله 
ه��ای کاری هنوز ایش��ان را از تب و ت��اب تمرین با 
برترینه��ای اس��تان غاف��ل ننموده اس��ت و عالوه بر 
حض��ور در جلس��ات مختلف کمیته ها ی اس��تان با 
اعالم فراخوان ار مرکز اس��تان و حضور در تمرینات 
بازیکنان مینابی باعث ش��ده که رش��ته تنیس روی 
میز اس��تان ن��گاه خاصی را طی این م��دت کوتاه به 

تنیس رئووی میز شهرس��تان داش��ته باش��د.
و همی��ن مطلب باعث ش��د ت��ا خبر نگار ما س��راغ 
م��رد اول هئیت تنیس روی میز شهرس��تان میناب 
برود و ب��ا وی گفتگویی را انجام دهد که نظر ش��ما 
خوانن��دگان هفته نامه را به ای��ن مصاحبه جلب می 

نمایی��م.
آفت�اب جنوب:جن�اب آق�ای ذاک�ری عملکرد 

هیات در س�ال ۹۷ و ۹۸ را چگونه ارزیابی می 
کنی�د؟

با عرض س��الم و احترام خدمت شما و کلیه اعضای 
خانواده دوس��ت داش��تنی تنیس روی میز استان و 
آرزوی س��الی توام با س��المتی، موفقیت و شادکامی 
برای تمام��ی عزیزان با لطف خ��دا همت و تالش و 
همکاری کلیه اعضاء هیات س��ال س��ال ۹۷ و ۹۸ را 
س��ال موفق برای هیات م��ی دانم که می توان گفت 
که اکثریت برنامه های پیش بینی ش��ده این هئیت 
محقق گشته، از نظر زیرساختی در سطح شهرستان 
مین��اب اتفاق��ات جال��ب و خوبی افت��اده و از لحاظ 
فنی برنامه های خوبی ش��روع شده است، حضور در 
لیگه��ای دس��ته یک آقایان و بان��وان از نکات جالب 
توجه در س��ال گذش��ته و ادامه سال پیش رو را می 

ت��وان قلم��داد نم��ود.
آفت�اب جنوب:س�اختار هی�ات و کمیت�ه های 
مختل�ف آن را چگون�ه ارزیابی م�ی نمائید و از 
نظ�ر فنی عملکرد آنها را قابل قبول می دانید؟

هی��ت تنیس روی میز میناب ب��ا برنامه ریزی انجام 
داده ش��ده توانسته از یک ساختار خوب و منسجمی 
برخوردار ش��ود که با حضور مربیان و پیشکس��وتان 
این رش��ته بخص��وص آقای مرتض��ی زمانی و مجید 
نژاد ذاکری،و فعالییتهای مثبت و فش��رده ای که در 
این راه در حال انجام هستند .نوید بخش آینده بهتر 
و روش��نتری برای این رشته ورزش��ی در شهرستان 
هس��تیم جا دارد که همینجا از زحمات این عزیزان 

تش��کر و قدرانی کنم.
آفت�اب جنوب:آی�ا در بع�د قهرمان�ی ه�م به 
خواسته های خود در سال ۹۷و ۸۹ دست پیدا 

نم�وده ای�د؟
ذاکری در پاس��خ به این سوال خبر نگار ما گفت: ما 
از اردیبهش��ت ۹۸ که رس��ما کار خود را آغاز نموده 

ایئ��م
که می توان به ش��رکت در مسابقات قهرمانی استان 
در دو رده س��نی جوان��ان و نوجوانان و ش��رکت در 
مس��ابقات بزرگس��االن اس��تان و کس��ب مقام نایب 
قهرمان��ی بازیکن مینابی آقای مرتض��ی زمانیحضور 
و ش��رکت در مسابقات پیشکس��وتان استان و کسب 
مقام قهرمانی توس��ط مرتضی زمانی اعزام بازیکنان 
جوانان و امید به مسابقات استانی و راهیابی ۴ نفر از 

بازیکنان مستعد مینابی به جمع برترینهای اس��تان
اع��زام بازیکن��ان نوج��وان و جوان��ان به مس��ابقات 
اس��تانی جام دونیک در شهرس��تان رودان و کسب 
مق��ام نایب قهرمانی توس��ط محمد ص��ادق دهقانی 
در رده س��نی نوجوانان و کس��ب مقام سوم جوانان 
توس��ط محمد زارعی .اعزام به مس��ابقات آزاد بندر 
عب��اس آکادمی امین و راهیابی ۴ نفر از بازیکنان به 
جمع ۱۶ بازیکن برتر با حضور ۸۶ نفر در این رش��ته 
ورزش��ی اشاره کرد.وی همچنین به برگزاری ۳ دوره 

مس��ابقات داخلی در شهرستان میناب اش��اره کرد .
آفتاب جنوب:زیرس�اختارهای تنیس روی میز 
شهرستان چگونه اس�ت و برای ارتقاء آنها چه 

برنام�ه های�ی داری�د؟
شهرس��تان میناب همیش��ه ار قطب ه��ای بی نظیر 
ورزش در اکثری��ت رش��ته ها بوده که س��هم تنیس 
روی میز شهرستان میناب در استان همیشه جایگاه 
خود را حفظ کرده و امیدواریم با حمایت های اداره 
ورزش وجوان��ان شهرس��تان و اس��تان هئیت تنیس 

روی میز اس��تان بتوانیم پتانسیل باالی این رشته را 
در سطح شهرستان در استان و کشور نمودار سازیم.
ذاکری با اش��اره به تنها س��الن تنیس روی میز شهر 
مین��اب گفت:اگ��ر با حمایت مس��ئولین امر و جذب 
اسپانس��ر بتوانیم س��طح کمی و کیفی این سالن را 
ارتقا دهیم قطعا ما ش��اهد در خش��ش رشته تنیس 

روی میز شهرس��تان خواهیم بود.
آفت�اب جنوب:آی�ا عملکرد در قس�مت بانوان 
قابل قبول بوده، ش�رایط آنها را چگونه تحلیل 

و ارزیاب�ی م�ی نمائی�د؟
در قس��مت بانوان ش��رایط بس��یار متفاوت تر است، 
م��ا با صبر و حوصله و گام به گام اقدامات، نگرش��ها 
و ط��رز تفکرات را بررس��ی و با تقوی��ت نقاط ضعف 
و ق��وت بخش��یدن بیش��تر ب��ه نقاط قوی تر س��عی 
نم��وده ایم نف��رات برگزیده و دلس��وز و صمیمی را 
ب��ا تفکرات مثبتی که در آنان س��راغ داریم به جمع 
دنبال کنندگان این رش��ته بکشا نیم.که این امر می 
تواند ما را در راه رس��یدن به اهداف هیات که همانا 
تقویت زیرس��اخت ها و ش��کوفا شدن این رشته می 

باش��د یاری کند.
وی اظهار داشت: بررسی وضعیت بانوان استعدادیابی 
و تش��خیص نیروهای مس��تعد در پیش��برد پایه در 
اولویت کاری ما قرار دارد. هیات حضور پر قدرت در 
لیگهای شهرس��تان ،اس��تان و با تقویت با حضور در 
کش��ور را جهت تقویت نوجوانان، جوانان و امیدهای 
این شهرس��تان را الزم می داند که حضور نیروهای 
جوان و با انگیزه در کلی��ه فعالیتها از دیگر اقدامات 

صورت گرفته می تواند باش��د.

رییس هیات تنیس روی میز میناب در گفت وگو با افتاب جنوب:   هیات تنیس از ساختار خوبی برخوردار است


