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همزمــان بــا ســوگواری عــزاداران مینابــی در مراســم شــام غریبــان انتشــار شــایعه
ای مبنــی بــر احتمــال وقــوع عملیــات انتحــاری مراســم ســینه زنــی در ایــن
شهرســتان را تعطیــل کــرد.
بــه گــزارش مهــر ،ســوگواران و عــزاداران حســینی در شهرســتان مینــاب
بــرای برگــزاری مراســم شــام غریبــان آمــاده بودنــد تــا ماننــد
ســالهای گذشــته بــه عــزاداری بپردازنــد امــا انتشــار
شــایعاتی مبنــی بــر عملیــات خرابکارانــه برخــی از ایــن
مراســم هــا را بــه تعطیلــی کشــاند.
مــردم و هیئــت هــای عــزاداری شهرســتان مینــاب کــه
بعــد از پایــان مراســم روز دهــم محــرم در ظهــر عاشــورا
بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا بــرای شــرکت در مراســم شــام
غریبــان در خیابانهــا و هیئتهــای خــود بــه عــزاداری مشــغول
بودنــد ایــن بــار بــا تعطیلــی و ممنوعیــت برخــی از هیئــت هــا از ســوی
نیــروی انتظامــی نتوانســتند کــه بــه عــزاداری بپردازنــد و تنهــا در نقاطــی از شــهر
عــزاداری صــورت گرفــت.
مطــرح شــدن شــایعه احتمــال وقــوع عملیــات انتحــاری در بیــن هیئــت هــای
مذهبــی از ســوی نیــروی انتظامــی نــه تنهــا نیروهــای بســیجی و انتظامــی
شهرســتان را در حالــت آمــاده بــاش قــرار داد بلکــه باعــث ایجــاد رعــب و وحشــت
در بیــن مــردم شــد تــا مــردم بــا شــرکت نکــردن در مراســم شــام غریبــان ســید
الشــهدا در خانــه هــای خــود بماننــد.
فردی که خود را سرهنگ نیروی انتظامی معرفی کرد
غــام بــارج خــواه از مداحــان اهــل بیــت و متولــی یکــی از باشــکوهترین مراســم
هــای شــب اربعیــن در مینــاب در گفتوگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت :در
حالــی کــه جمعیــت زیــادی بــرای برگــزاری مراســم شــام غریبــان و تعزیــه خوانــی
منتظــر بودنــد فــردی کــه خــود را «ســرهنگ شــا کر» از فرماندهــان انتظامــی
مینــاب معرفــی کــرد بــا حضــور در محــل برگــزاری مراســم عــزاداری و بیــان ایــن
مطلــب کــه قــرار اســت عملیــات خرابکارانــه و انتحــاری رخ دهــد مســئوالن
هیئــت را از ادامــه برگــزاری مراســم منــع کــرد.
بــارج خــواه گفــت :همزمــان بــا تعطیلــی ایــن مراســم ،ایــن فــرد مانــع برگــزاری
چنــد مراســم دیگــر در هیئــت هــا و حســینیه هــای ســطح شــهر مینــاب شــده
و اعــام کــرده بــود کــه بــه لحــاظ امنیتــی بــودن و حفــظ جــان مــردم از انجــام
مراســم ســینه زنــی و عــزاداری ممانعــت شــده اســت.علیرضا بنــی خزائــی رئیــس
اداره تبلیغــات اســامی مینــاب هــم در گفتوگــو بــا مهــر بیــان داشــت :بــا اطــاع
از ایــن ماجــرا بــه ســرعت وارد عمــل شــده تــا از صحــت ایــن موضــوع اطالعــات
کافــی کســب کنم.ایــن مطلــب شــایعه ای بیــش نبــوده کــه پــس از تحقیقــات
از ســوی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان مینــاب صحــت ایــن موضــوع رد
شــده اســتبنی خزایــی گفــت :ایــن مطلــب شــایعه ای بیــش نبــوده کــه پــس
از تحقیقــات از ســوی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان مینــاب صحــت ایــن
موضــوع رد شــده و وی تا کیــد کــرد کــه ایــن موضــوع از ســوی دســتگاه انتظامــی
نبــوده اســت.محمد ریاضــی معــاون سیاســی امنیتــی فرمانداری مینــاب هم در
گفتوگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه شــایعه شــب گذشــته کــه ســبب تشــویش
اذهــان عمومــی و رعــب وحشــت در بیــن برخــی از عــزاداران در مجالس عــزاداری
و ســبب تعطیلــی آنهــا شــد ،گفــت :هیــچ گونــه عملیــات انتحــاری در مینــاب
صــورت نگرفتــه و یــا قصــد انجــام آن هــم وجــود نداشــته و برخــی بــا راه انــدازی
شــایعه ســبب تشــویش اذهــان عمومــی و ایجــاد رعــب و وحشــت در بیــن مــردم
شــدند.
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شیرینی شله زرد کام دیابتیها را تلخ میکند

آغاز فصل فروش میگو در بندرعباس
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صفحه آخر

محمد خدا کریمی

یک پزشک عمومی با اشاره به حجم باالی نذورات در ایام ماه محرم به بیماران
دیابتی هشدار داد و گفت :بهتر است این بیماران از مصرف گروههای غذایی
خطرنا ک از جمله شل ه زرد اجتناب کنند.اردشیر ممتازمنش پزشک عمومی در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره افراد دیابتی اظهار کرد :مهمترین
توصیه متخصصین به افراد با سابقه بیماری دیابت مصرف کم کربوهیدراتها،
کالریها ،چربیها و همچنین کاهش وزن است.وی تصریح کرد :با توجه به اینکه
در ایام ماه محرم مصرف شله زرد ،شربت و نذوراتی که غالبا بر پایه برنج میباشد
بیشتر است ،به بیماران دیابتی توصیه میشود در مصرف این گروههای غذایی
دقت و توجه بیشتری داشته باشند.این پزشک عمومی بیان کرد :حجم باالی
نذورات موجب جذب و تشویق افراد به مصرف بیشتر آن میشود ،لذا افراد
دیابتی باید در مصرف خورا کیها طبق دستور پزشک خود عمل نموده و توصیه
میشود افراد سعی کنند به سبب حجم باالی توزیع ،حجم زیادی غذا مصرف
نکنند.ممتازمنش گفت :همچنین توصیه میشود از هر گروه غذایی حجم کم و
در فواصل زمانی طوالنیتری مصرف شود .وی ادامه داد :افرادی که دیابت دارند
از مصرف مواد کربوهیدراتدار مانند قند و شکر که در غذاهایی همچون شله زرد
مورد استفاده قرار میگیرد ،پرهیز کنند.این پزشک عمومی اظهار داشت :از آنجا
که مواد نشاسته دار نیز قند آزاد میکنند توصیه میشود افراد دیابتی در مصرف
غذاهایی مانند برنج و سیب زمینی محدودیت قائل شده و در صورت امکان از
مصرف برنج بپرهیزند و یا به مصرف دو تا سه قاشق ا کتفا کنند.ممتازمنش بیان
کرد :اضافه وزن مهمترین علت در ایجاد دیابت میباشد و به دلیل این که در این
ایام غذاها با حجم زیاد پخت میشود میزان چربی در آن افزایش یافته و ممکن
است مشکالتی را برای افراد دیابتی ایجاد کند.این پزشک عمومی توصیه کرد:
هرچند معتقدیم با یک یا دوبار مصرف برنج و یا نذورات شیرین اتفاقی نمیافتد.

چرا قامتی خمیده شود

عاشورای
و
تاسوعا
1438هجری قمری هم سپری
شد.بی گمان زنده نگه داشتن
نهضت عاشورا موجب زنده نگه
داشتن اسالم می شود عزاداری
های شهروندان دردهه اول
محرم و حضورهیات های
مذهبی درسطح شهر وخیابان
بیانگر عظمت نهضت عاشورا است ازاین اجتماع بزرگ مردمی فرصتی برای تبیین
اهداف قیام عاشورا یاد می شود.در روزهای تاسوعا وعاشورای حسینی شهر پرشده
بودازایستگاههای صلواتی .متاسفانه این رفتار ،فرهنگ خوبی نیست که لیوانها
و ظروف یک بار مصرف روی زمین انداخته شود و شهرداری در راستای پا کسازی
مجبورشود از مال بیت المال برای جمع آوری و پا کسازی هزینه نماید .درروزهای
تاسوعا وعاشورای هرجا که خبرازپخش نذری بود ،شاهد انبوهی از زباله های
رهاشده بودیم. .در سخنان بزرگان دین بسیار مورد تأ کید قرارگرفته که اقامه عزای
حسینی بعد از انجام واجبات و ترک محرمات ،برترین اعمال است .اما آیا ما همچون
سال های گذشته در تاسوعا وعاشورای امسال به آن توجه کردیم.؟ امسال نیز
متاسفانه در این دوروز عزیزشاهد رها شدن زباله ها در سطح شهر بودیم که این
اقدام با هیچ گونه از رفتار های ائمه اطهار ،امام حسین(ع) و شهدای کربال سازگار
نیست.دهمین روز از ماه محرم الحرام نیز گذشت .با در نظر گرفتن این اقدام حسنه،
متاسفانه شاهد تصاویر در سطح شهر بودیم که توسط برخی از شهروندان محیط
شهری در مدت چند ساعت تبدیل به زباله دانی شد و تعدادی از مردم عمدا یا سهوا
ظروف های یکبار مصرف و … را در گوشه ای از شهر رها می کردندو در خیال خود
می پنداشتند که شهرداری از مردم عوارض می گیرد و وظیفه رفتگران شهرداری
است که زباله های تولید شده مردم را جمع آوری کنند ،در حالی که وظیفه همه
ما است که در تمیز شدن و آبادانی شهر خود تالش کنیم ..فقط یک بار از خودمان

آ گهی مزایده (نوبت دوم)
اجــرای احــکام شــعبه دوم حقوقــی دادگســتری بندرعبــاس بــه موجــب پرونــده اجرایــی( کالســه بایگانی)
 930548کــه محکــوم علیــه مهــدی فالحــت رفتــار فرزنــد محمــد صــادق بــه اســتناد اجرائیــه شــماره
 9310427610600061و رای شــماره  9209977610601318مــورخ  1392/10/24محکــوم بــه پرداخــت
 2/298/150/000ریــال بابــت محکــوم بــه در حق محکوم له رضا قادری فرزند کیامــرث و مبلغ 75/000/000
ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده است که در راستای اجرای حکم صادره  16سهم
از  50ســهم متعلق به محکوم علیه در شــرکت حمل ونقل محبوب ترابر ســهامی خاص به شــماره ثبت 2942
توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده :فروش  16ســهم از  50ســهم متعلق به محکوم علیه صدرالذکر در شرکت حمل و نقل محبوب
ترابر ســهامی خاص به شــماره ثبت  2942که در تاریخ  1393/9/29حســب اعالم نظر کارشــناس ارزش هر
ســهم  152/850/000هــزار ریــال که جمعــا بــه ارزش  2/445/600/000ریال تعیین و ارزیابــی گردیده که بعنوان
قیمت پایه مزایده است و باشرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
 -1فروش نقدی است و حدا کثر مهلت پرداخت بها یک ماه می باشد.
 -2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت بعهده خريدار است.
 -3پيشــنهاد دهنــدگان بايــد قبــل از انجام مزايده در تار یــخ روز مزایده با هماهنگي اجــراي احكام مبلغ 10
درصد مبلغ ارزيابي شده را به صورت سپرده نقدي به حساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي شعبه
دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
 -4اجراي احكام در رد یا قبول پيشنهاد مختار است.
 -5مزايــده در ســاعت  11مــورخ  1395/8/9در محــل دفتــر اجــرای احــکام شــعبه دوم اجرای احــکام حقوقی
دادگســتری بندرعبــاس واقــع در رســالت جنوبی کوچه فتــح المبین مجتمع قضائی شــهید بهشــتی بصورت
حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 -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 خساراتي كه از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود كه بدوا از سپرده
او استيفا ميشود و سپرده تا تعيين كسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
متقاضيــان شــركت در مزايــده براي كســب اطالع بيشــتر ميتوانند به دفتر شــعبه دوم اجــرای احکام حقوقی
دادگستری بندرعباس مراجعه نمايند.

مرتضی تاجیک -دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس 11314 95/7/17

آ گهی مزایده نوبت اول

به موجب دادنامه شماره 9109977652301680صادره به اين اجرا واصل که به كالسه9009987653100433
ثبت شده است محكوم عليه آقاي وحید معقولی فرزند موسی و شرکت پارس فرا گام به شماره ثبت 1735
محکوم است به پرداخت مبلغ  327/300/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  15/300/000ریال بابت هزینه
دادرسی ،کارشناسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم االداء در حق آقای
اصغر مختاری فرزند مصیب و مبلغ  283/300/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  15/700/000ریال بابت
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و کارشناسی در حق علی اسکندری فرزند برزو که در راستای اجرای
حکم از محکوم علیه یک دستگاه خودرو ذیل سواری استیشن سوزوکی  XIVمدل  2008طالیی رنگ
بشماره انتظامی  48762قشم توقیف که برابر نظر کارشناس به مبلغ  280/000/000ریال ارزیابی گردیده است
مقرر گردیده از طریق مزایده در پارکینگ طوال قشم(محل توقیف اتومبیل ) به فروش برسد.
- 1فروش نقدي است و حدا كثر مهلت پرداخت بها سه روز است
 - 2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت بعهده خريداراست.
 - 3پيشنهادات بايد در پا كت مهر و الك شده با ذكر جمله مربوط به مزايده و مشخصات كامل و محل
اقامت پيشنهاد دهنده روي پا كت تا آخر وقت اداري روز پنج شنبه  1395/8/13به اجراي احكام کیفری
قشم تسليم گردد .
 - 4به پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرايط آ گهي و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از
وقت مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - 5اجراي احكام در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 - 6پيشنهادات در ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1395/8/16باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد
دهندگان در جلسه مزايده بالمانع و عند االقتضا در همان جلسه مزايده حضوري بعمل خواهدآمد و برنده
كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد .
 - 8در صورتيكه برنده سه روز پس از جلسه مزايده و يا در انقضای مهلت از پرداخت بهاي مورد مزايده
خودداري نمايد مسئول كسر احتمالي قيمت و خساراتي كه از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود كه بدوا
از سپرده او استيفا ميشود رسيد مربوطه تا تعيين خسارت وارده مسترد نخواهد شد متقاضيان شركت در
مزايده براي كسب اطالعات بيشتر به اجراي احكام کیفری دادسرای عمومی و انقالب قشم مراجعه نمايند.

قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم 11330 95/7/17

این سوال را بپرسیم که آیا از اقدامات روزانه ما خدا و ائمه اطهار رضایت دارند یا خیر؟
در این دوروز قامت های بسیاری خم شد.مگر غیر ازاین است که هر لیوان یا ظرفی
که به زمین می افتد ،یک قامت خم می شود استفاده از ظروف یکبار مصرف و رها
کردن آنها در اطراف محلهای برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم ،عاملی برای
تشدید مشکالت زیستمحیطی ،آبگرفتگیها و نازیباشدن چهره شهر است رعایت
نظافت و پرهیز از آلوده کردن شهر به هنگام استفاده از نذری و رعایت حال رفتگران
شهرداری در کنار برگزاری باشکوه عزای حسینی میتوانست فضای معنوی بیشتری
را به مراسم بخشیده و شأن مراسم را حفظ کند.بازخوانی  ،اهداف و فلسفه قیام
حضرت اباعبدا… مغایر با این رفتار است فلسفه قیام امام حسین (ع) جزء این موارد
نبوده و به آن تا کید نیز داشته ا گر به شخصیت دیگران و اعتبار دیگران اهمیت ندهیم
قابل بخشش نیست .هر ساله همزمان با آغاز ماه محرم و گسترده شدن سفره نذری
در سطح شهرهای ایران اسالمی ،زحمات رفتگران شهرها نیز چند برابر می شود.در
کنار شکوه و عظمت هیئت ها و دستههای عزاداری امام حسین(ع) در ایام محرم و
حضور پیر و جوان و خردسال و کودک در مراسمات به ویژه در روز عاشورا که چهره ای
معنوی به شهر می بخشد و روزهایی که غم محرمی بر کوچهها و خیابانها و قلب
یاندازد ،قامت خمیده رفتگران زحمتکشی که زبالهها و ظروف یکبار
مردم سایه م 
مصرف نذری را از زیر پای عزاداران جمع می کنند ،غمی مضاعف است که البته در
چهره هایشان موج می زند.هر سال پس از پایان عزاداری ها و تقسیم نذری در گوشه
گوشه شهر به ویژه در روز عاشور ،تصاویری از چهره ناخوشایند سطح خیابانها و کوچه
ها منتشر می شود که نه تنها با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی سازگاری ندارد بلکه
باری دوچندان بر دوش قشری تالشگر است که از سوی مردم به آنها تحمیل می
شود .امسال نیز این عادت تکرارشد و رفتگران یا به تعبیری پا کبانان بالفاصله پس
از پایان مراسم عزاداری های تاسوعا وعاشورای حسینی به نظا فت شهر پرداختند.
چه بسا ا گر مردم کمی بیشتر بر رفتار خود در مراسمات عزاداری دقت می کردند ،
نه خیابانی در زباله ها غرق می شود و نه قامت انسانهایی زحمتکش خم خواهد
شد.متأسفانه پس از جمع شدن سفره نذری در سطح شهر و بازگشتن مردم به خانه
هایشان ،رفتگران ماندند تا زباله هایی که هر چند قدم یکبار روی زمین ریخته شده را
بردارند تا مبادا اعتراض مردم در خصوص کثیف بودن کوچه ها و خیابانها را بشنوند.
شهروندان ما در این دوروز کاری کردند که شربت نذری درکام پا کبانان تلخ شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی معلمی دارای شناسنامه شماره  788به شرح دادخواست به کالسه  9509987669400549از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه معلمی بشناسنامه 3410235299
درتاریخ  95/6/7اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1افشین حیدری
فرزند غالم به ش ش  8486متولد  1366همسر متوفی -2معصومه ذاکری بلبلی فرزند حاجی به ش ش  384متولد 1348
مادر متوفی  -3مرتضی معلمی فرزند عبدالرحیم به ش ش  788متولد 1350پدر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مالزاده -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف میناب
11324 95/7/11

بهروز درویشی -قاضی شورای حل اختالف شعبه  10حصر وراثت بندرعباس
11321 95/405 95/7/18

آگهی تغییرات

آگهی مزایده( نوبت اول)
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 950223که محکوم علیه ابوذر شریفی شمیلی فرزند
سپساالر محکوم به پرداخت  694/500/912ریال بابت محکوم به در حق محمود وطن پور و  32/500/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق
صندوق دولت گردیده است که در راستای اجرای حکم صادره پالک ثبتی  32780فرعی از  3اصلی بخش دو متعلق به محکوم علیه فوق
توقیف وبه شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
 -1نشانی و آدرس ملک :بندرعباس-غرب هنرستان(غرب تربیت معلم) -خیابان سبالن -کوچه سبالن  ،8/1کدپستی 79159-64346
ساختمان پارمیدا -طبقه سوم
 -2مشخصات ملک :ششدانگ یک باب آپارتمان دارای سه اتاق و پذیرایی وآشپزخانه وسرویسهای بهداشتی از ساختمان / 5pکه در
ضلع شمال ،نماسنگ و در ضلع جنوب ،نمای ساختمان سرامیک می باشد.
 -3مشخصات ثبتی ملک :دارای پالک  32780/3بشماره ثبت  96554در دفتر  521به صفحه  176و به نام آقای ابوذر شریفی شمیلی
 -4مشخصات عرصه و اعیان :به مساحت 124/6مترمربع در خاتمه ارزش ملک باتوجه به موقعیت آن وشرایط اقتصادی عرصه واعیان آن
متر مربعی  17/000/000ریال کال به مبلغ  2/118/200/000ریال( دومیلیارد و صدو و هجده میلیون و دویست هزار ریال) اعالم می گردد.
 -1فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت
سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -5مزایده در روز یکشنبه ساعت  11مورخه  95/8/9در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت
جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید.
-6در صورتی که برنده تا یک ماه ازتاریخ جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر
احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفای می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت
وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی
دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

کمالی -منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس
94/994 95/7/18

خانم شهربان انصاری بشناسنامه شماره  1737باستناد شهادتنامه وگواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه ،درخواستی
بشماره  9509987621300405تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی انصاری بشناسنامه
شماره  36درتاریخ شنبه  12تیر  1395درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از  -1شهربان انصاری فرزند
ابراهیم شماره شناسنامه  1737نسبت با متوفی :زوجه  -2عبدالواحد انصاری فرزند علی شماره شناسنامه 3380030910
نسبت با متوفی :فرزند.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

11327

آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر آرا هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
رودان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد و امال ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدور سند مالکیت
جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
-1سید مجید هاشمی فرزند سید مهدی به شماره شناسنامه  2679صادره از رودان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 225/04متر مربع قسمتی از پال ک  587فرعی از  -7اصلی واقع در چاه تمر دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که
پال ک  587فرعی از  -7اصلی ذیل ثبت  2422صفحه  422دفتر جلد  14بنام آقای همایون مختاری ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده است و متقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است.
 -2سید عبدالجبار هاشمی فرزند سیدمهدی به شماره شناسنامه  1صادره از رودان در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  682/50متر مربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پال ک باقیمانده  -7اصلی واقع در باالشهر دهبارز رودان
هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/7/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/8/10:

یحیی شیروانی -رییس اداره ثبت اسناد وامال ک رودان11326 95/7/7

شرکت آزمایشگاه فنی ومهندسی صنعت کیفیت نامداران شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  8628و شناسه ملی 10800113973
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/5/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:انجام کلیه امور خدماتی بندری و دریایی شامل تخلیه وبارگیری ،ایجاد انبار و محوطه نگهداری و بارگیری کانتینر ،ماشین
آالت وکاال ،پشتیبانی ،تهیه وتوزیع وسایل و اقالم مورد نیاز و سوخت رسانی شناورها ،انجام کلیه امور فنی بندری و
تعمیر و نگهداری شناورها وماشین آالت و وسایل نقلیه مورد استفاده در بنادر ،انجام امور پیمانکاری وتامین نیروی
تخصصی تولیدی ،خدماتی ،صنعتی و دریایی وبندری ،بازرسی و نمونه برداری کاالهای صادراتی و وارداتی و انجام امور
آزمایشگاهی،آموزش و پژوهش ،تحقیق وتوسعه وتهیه طرح و ارائه خدمات مشاوره ای و در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (تغییر موضوع فعالیت) 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 وامالک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 33488 95/7/18م الف 11322

آگهی تغییرات

شرکت ابرراه بندر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 2652و شناسه ملی10800027751

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/5/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سرمایه شرکت از مبلغ  50/000/000/000ریال به مبلغ  58/000/000/000ریال منقسم به  5/800/000سهم  10/000ریالی باناماز طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی به موجب گواهی بانکی شماره  1764/295مورخ  1395/5/6بانک
مسکن شعبه گلشهر بندرعباس افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه 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 وامالک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 33484 95/7/18م الف 11318

آگهی تغییرات

شرکت ابرراه بندر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 2652و شناسه ملی10800027751

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1395/5/4تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 خانم شهره امینی به شماره ملی  3421809186به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر جعفری دهبارز به شماره ملی 3421820147به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 33485 95/7/18م الف 11319

