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حفظ ارزش ها رسالت بسیج

ایران

امنیت در کشورحا کم است

چــــهرههــــــا

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان تاکید کرد :حفظ ارزش های انقالب
اسالمی و صیانت از اصل انقالبی گری مهمترین رسالت کنونی بسیج است.به
گزارش ایرنا ،سردار رضا ترابی اظهار داشت:پیشرفت کنونی کشور و شهرها
درابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی و سایرعرصه ها به تفکر بسیجی برمی
گردد.وی با اشاره به اینکه بسیج متعلق به جریان خاصی نیست ،بیان داشت:
بسیج متعلق به همه ایران و نماد وحدت ،همدلی ،صداقت و یکرنگی است.این
مقام مسئول تاکید کرد :بسیج یک فرهنگ است و باید تفکربسیجی روز به روز
در جامعه گسترش یابد.سردار ترابی خاطرنشان کرد :امروز فرهنگ تشکیل
بسیج و نیروهای مردمی از مرزهای کشور عبور کرده و تشکیل نیروهای
مردمی در عراق و سوریه و یمن گواه این مطلب است.وی تصریح کرد :آسایش
و امنیت کنونی میهن عزیز اسالمی مان حاصل رشادتها و فداکاری های شهدا
و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و سایر شهدای گرانقدرمی باشد و از این
رو حفظ یاد و خاطره این عزیزان بر همگان واجب است.

جهان

تقدیر پاپ از ایران

ن مسلمانان و
رهبر کاتولیکهای جهان از نقش ایران در گفتوگوی بی 
مسیحیان تقدیر کرد و از هیأت ایران که در نشست گفتوگوی بین مذاهب
در واتیکان شرکت کرده بودند ،قدردانی کرد.به گزارش فارس ،شبکه المنار
گزارش کرد ،پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان ،در این کنفرانس از
نقش ایران در گفتوگوی بین مسلمانان و مسیحیان تقدیر کرد و با هیأتی
از ایران که در دهمین دور از گفتوگوهای بین مذاهب و تعامل برادرانه
در واتیکان شرکت کرده بودند ،دیدار و گفتوگو کرد.رهبر کاتولیکهای
جهان با شادی از نشست ماه ژانویه گذشته خود با «حسن روحانی»
رئیسجمهوری ایران یاد کرد و به سفر «شهیندخت موالوردی» معاون
رئیسجمهور ایران در امور زنان و خانواده اشاره کرد که به همراه گروهی از
اساتید خانم دانشگاه در فوریه  2015به واتیکان سفر کرده بودند.

مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :به لطف خدا ،درایت
رهبری و برکت خون شهدا آرامش وامنیت بر کشورمان حاکم است.به گزارش
ایرنا ،امیرحسین یاسینی در یادواره شهدای گمنام روستای ستلو شهرستان
پارسیان اظهار کرد:اگر امروز امنیت وآرامشی داریم و از آن سود می بریم
به برکت خون شهداست وما باید قدردان خون شهیدان وخانواده معظم آنان
باشیم.وی ادامه داد  :جنگ هشت ساله دفاع مقدس با وجود خرابی ها و
ویرانی ها ،خواسته ومورد قبول کشورر ما نبود بلکه به ما تحمیل شد واز
هرسو هجوم آوردند تا خاک مقدس این سرزمین را به اشغال درآوردند  ،اما
ناکام ماندند.مشاورفرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان خاطراتی
از شهدای هشت سال دفاع مقدس ادامه داد :شهیدان واالمقام دفاع مقدس
با از خودگذشتگی وغیرت به دل دشمن زده و معبرها و راه را برای دیگر
رزمندگان بازکردند  ،این شجاعت وغیرت دلیر مردان کشورمان بود وبطور
حتم تا سال های سال برای دشمنان اسالم درس خواهد داشت.

میــــــــز خبــــر

گزارش خبــــــــــری

عضو هیأت رئیسه مجلس:

آمریکاییها با تحریم ایران
توافقات جهانی را بیآبرو میکنند
گروه سیاسی  :عضو هیأت رئیسه مجلس گفت:
آمریکاییها با بیتوجهی به روح برجام مبنی بر منع صدور
تحریم جدید علیه ایران ،عمال توافقات جهانی را بیآبرو
میکنند.به گزارش فارس  ،محمد آشوری در نشستی با
جمعی فعاالن حوزه سیاست بینالملل اظهار کرد :به شکست
کشاندن برجام از سوی آمریکاییها به عنوان یک اقدام
اعتمادشکن در عرصه جهانی قابل ارزیابی است که به بیثباتی
اقتصادی و سیاسی جهان منجر خواهد شد چرا که دیگر هیچ
کشوری در جهان اعتمادی به میز مذا کره نخواهد کرد.
وی از عدم پایبندی غربیها در موضوع برجام به عنوان
یک عهدشکنی بینالمللی یاد کرد و افزود :بر اساس توافق
هستهای ایران با گروه  5+1بنا بود تا دیگر هیچ تحریم جدیدی
بر علیه ایران صادر نشود اما آمریکاییها بی توجه به توافق
هستهای ،قانون داماتو را علیه ملت ایران تمدید کردند و این
اقدام در تناقض با روح برجام است.عضو هیأت رئیسه مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :رفتار آمریکاییها در تناقض با اصول
بینالمللی و بر خالف مفاد مختلف برجام است و این نشان
میدهد که آمریکاییها تمامی توافقات جهانی را به سخره
گرفتهاند و به هیچ اصلی در دنیا پایبند نیستند و عزمی در
ثباتبخشی به جهان امروز نیز ندارند.
آشوری تأ کید کرد :دستگاه سیاست خارجی کشورمان و
شورای عالی امنیت ملی به دقت رفتارهای طرف مقابل را در
موضوع برجام پیگیری میکنند و مجلس شورای اسالمی نیز
در این زمینه هوشیارانه موضوع را بررسی و نحوه وا کنش به آن
را ارزیابی خواهد کرد.
وی گفت :بسیاری از کشورهای اروپایی در فضای پسابرجام به
دنبال توسعه روابط خود با ایران هستند و ترس آمریکاییها
نیز گسترش روابط ایران با کشورهای مختلف دنیا است و لذا
رفتارهای چندگانه آنها در قبال موضوعات مختلف در جهان
راه به جایی نخواهد برد.
نماینده مردم بندرعباس به فرمایشات رهبر معظم انقالب
اسالمی درباره انتخابات اخیر آمریکا اشاره و تصریح کرد :ما باید
سیاستهای داخلی خودمان را بر پایه اصول اقتصاد مقاومتی
بنا کرده و به ظرفیتهای درونزای خویش متکی باشیم تا
کمترین نوسان را از سیاستهای خصمانه دشمنان بر علیه
کشورمان متحمل شویم.
آشوری در عین حال بر ضرورت توجه به تجربههای جهانی در
زمینه توسعه و پیشرفت و استفاده از سرمایهها و مواهب الهی
در درون کشورمان نیز تأ کید کرد و عنوان داشت :ما کشور بزرگ،
پهناور و پرظرفیتی در سطح منطقه و جهان هستیم که نباید از
این پتانسیلها غافل شویم و یکی از اصلیترین مأموریتهای
سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف جهان میبایست
فراهم کردن زمینه انتقال تجربه و ایجاد امکان رشد تبادالت
اقتصادی میان ایران با ملل مختلف باشد.

آ گهی تاسیس
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فرمانده منطقه یکم امامت نداجا تاکیدکرد:

تسلط نیروی دریایی ارتش
از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس
بیشترین ساحل و صنایع وابسته در بندرعباس است
ولی هنوز یک دانشگاه فنی دریایی بزرگ در بندرعباس نداریم

صبحساحل//محمدخداکریمی
فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران گفت  :امروز از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس تحت تسلط کامل
این نیرو قراردارد.

امیر دریادار حسین آزاد در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفم آذر
روز نیروی دریایی ارتش به تشریح اقتدار این نیرودر طول جنگ
تحمیلی پرداخت و افزود :با حضوراین نیروهیچ کشوری جرات
حضور در آبهای ایران را به خود نداده است.
فرمانده منطقه یکم نداجا ،با تا کید بر اینکه بازدارندگی نیروی
دریایی ارتش جهموری اسالمی ایران در منطقه و جهان
مثالزدنی است ابرازداشت :این نیرو در طول  ۸سال دفاع مقدس
اقتصاد جنگ و کشور را مدیریت کرد.
امیردریادار آزاد با اشاره به رشادتهای نیروی دریایی ارتش
جهموری اسالمی ایران در طول  8سال دفاع مقدس تصریحکرد:
اقتصاد ایران و عراق متکی به صادرات نفت بود ،ایران توانست با
استفاده از این فرصت ضربه بزرگی را به رژیم بعث عراق وارد کرده
و با بمباران سکوهای نفتی البدر و االمیه در روزهای آغازین جنگ
توسط نیروی دریایی ارتش و همچنین جلوگیری از صادرات نفت

شرکت سهامی خاص آریا ارتباط گنو

در تاریخ  1395/8/23به شماره ثبت  17070به شناسه ملی  14006336705ثبت و امضا ذیل دفاتر
تکمیل گردیده که خالصه آن به شر ح زیر جهت اطالع عموم آ گهی می گردد.
موضوع شرکت :خرید و فروش و مشاوره و نصب و راه اندازی وتعمیر ونگهداری کلیه سیستم های
مخابراتی اعم از تجهیزات سوئیچ ،الین،رادیو ،سرور ،شبکه های کامپیوتری  ،فیبرنوری وکابل مسی و
جی پی اس و جی اس ام وماهواره -خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه قطعات و دستگاههای
الکترونیکی  ،الکتریکی (فشار ضعیف ،فشار متوسط،فشار قوی) و مخابراتی  -خرید و فروش و مشاوره
نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های برقی دی سی و ای سی اضطراری اعم از دیزل
ژنراتور ،یوپی اس ،استابالیزر ،اینورتر ،کنورتور ،یکسو کننده و باطری و سلول های خورشیدی  ،انجام
کلیه امور و پروژه های برق رسانی شامل اجرای شبکه های فشار ضعیف متوسط هوایی و زمینی-
انجام عملیات طراحی و نظارت واجرای تاسیسات برق ساختمان و نیروگاه های تجدید پذیر و نیروگاه
های گازی  ،حرارتی  ،بادی  ،خورشیدی و سیستم های انتقال و فوق توزیع  ،سرویس های پست
های هوایی و زمینی ،بازسازی و تعمیر تابلوهای فشار ضعیف و متوسط  -نصب اصالح انشعاب ها و
قرائت کنتور  -نصب و تعمیر ترانس -نصب چراغ معابر -سرویس پست های هوایی و زمینی ،عملیات
اصالح و سرویس خطوط هوایی و زمینی  -خرید و فروش و مشاوره نصب و راه اندازی و تعمیرو نگهداری
سیستم های هوشمند سازی ساختمان های مسکونی واداری و مدارس و اجرایی پروژه برق رسانی
فشار قوی ومتوسط ضعیف و ارتینگ  -اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی -انجام
کلیه امور خدماتی سرویس و تنظیف دفاتر شرکتها  ،ارگان های دولتی و شخصی و امور پشتیبانی و
تامین نیروی انسانی متخصص و سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات مربوط به سلف سرویس و
تنظیف دفاتر شرکتها ارگان های دولتی و شخصی و امور پشتیبانی وتامین نیروی انسانی متخصص و
سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات مربوط به سلف و سرویس و رستوران و طبخ و توزیع غذا و ایجاد
ونگهداری از فضای سبز و باغبانی و سرویس وتعمیر و نصب انواع سیستم های برودتی و حرارتی شامل
انواع چیلر و کولرهای ثابت و متحرک و سردخانه های صنعتی و طراحی -انجام کلیه امور پروژه های
ساختمانی و عمرانی وتجاری و تفریحی و مسکونی ،آسفالت کاری ،اسکلت سازی و تونل سازی محوطه
سازی و راه سازی و سدسازی وتخریب و خا کبرداری و خا کریزی و پی کنی ودیوار چینی و ساخت تونل
های ارتباطی و پل سازی و تهیه ،تولید و فروش کلیه مصالح وتجهیزات ساختمانی تیرچه و بلوک و
قطعات پیش ساخته بتنی انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص و حق العمل
کاری و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز از کلیه گمرکات و بنادر کشور  .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.
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت :هرمزگان -بندرعباس  -بازارچه امام حسین  -پال ک  9کدپستی 7919951171
سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال منقسم به  100سهم  10000ریالی که تعداد  100سهم با نام می باشد که
مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  430مورخ  95/8/8نزد بانک ملت شعبه
گلشهر بندرعباس پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
راضیه کریم پور به شماره ملی 2491183633به سمت نائب رییس هیئت مدیره
علی میرزائی به شماره ملی  2491610469به سمت رییس هیئت مدیره
سید حسین هنرمندپیشه به شماره ملی  2491137283به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
عضو اصلی برای مدت دوسال انتخاب شدند.دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و
اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل :
حسین آب روان به شماره ملی  3501065450به عنوان بازرس اصلی  ،سکینه حاجی پشتگل به شماره
ملی 2754977988به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه صبح ساحل برای درج آ گهی شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
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این کشور از طریق خلیج فارس ،مهلکترین ضربه را به دشمن
بعثی وارد کرد .وی در ادامه گفت :نیروی دریایی ارتش با مدیریت
اقتصاد جنگ را در دست گرفت ،ا گر نداجا به خوبی اقتصاد دریا
را مدیریت نمی کرد شاید سرنوشت نظام این که هست ،نبود و
اقتصاد وجنگ و کشور مختل می شد.
فرمانده منطقه یکم نداجا اذعانداشت :ا گر حمایت کشورهای
غربی از عراق نبود صدام بیش از  6ماه نمیتوانست مقاومت کند
و سرنوشت جنگ در روزهای نخستین به نفع ایران اسالمی رقم
میخورد.امیردریادار آزاد در ادامه به حمایت کشورهای منطقه
و جهان در ارسال تجهیزات نظامی و ماشینآالت به عراق در
طول جنگ تحمیلی از طریق خلیج فارس اشاره داشت و گفت:
ناوچههای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با انجام
ماموریت و کنترل آبهای منطقه محمولههای متعدد تجهیزات
نظامی به خصوص ماسک شیمیایی در پوشش ارسال بستنی
و همچنین خودرو در قالب حمل احشام به کشور عراق را به
بندرعباس هدایت و محموله های آنان را به نفع ایران اسالمی
مصادره کردند.
وی همچنین تصریحکرد :نیروی دریایی با اسکورت بیش از 10

هزار کشتی در طول 8سال دفاع مقدس توانست ثبات را به ایران
اسالمی بازگرداند و چرخ اقتصاد کشور را با تامین امنیت در بخش
حمل و نقل دریایی به گردش درآورد.فرمانده منطقه یکم امامت
نداجا به ماموریت خطیر این نیرو در ایجاد امنیت برای خطوط
کشتیرانی ایران و منطقه اشاره داشت و تصریح کرد :از خرداد ماه
سال  1387با آغاز پدیده دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن بالغ
بر  3هزار و  853کشتی توسط ناوگان ارتش ایران اسکورت شده
است.
امیر دریادار آزاد با اشاره به اجرای 114برنامه نظامی ،علمی،
فرهنگی و ورزشی در هفته نیروی دریایی در هرمزگان
افزود:نوسازی و بهینه سازی یگانها و تجهیزات تخصصی ،انتقال
فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان و تحکیم فرهنگ مقاومت از
جمله مهمترین اهداف اجرای ویژه برنامه های روز نیروی دریایی
ارتش در هرمزگان است .وی اظهارداشت :ناو پشتیبانی خارک
بزرگترین ناو غرب آسیا با بهره گیری از توانمندی نیروی دریایی در
بندرعباس بعد از ۳۵سال تعمیرات اساسی آن انجام شد و بزودی
به آب اندازی می شود.
به گفته آزاد ،چندین فروند شناور سطحی ،زیرسطحی و واحدهای
پروازی شامل بالگرد وهواناو در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش
در بندرعباس رونمایی خواهد شد.وی ادامه داد نیروی راهبردی
دریایی جمهوری اسالمی یک نیروی علمی ،سیاسی ،نظامی
و بین المللی است که طبق سیاست های مقام معظم رهبری
وظیفه دارد ،با حضور و تعامل با کشورهای منطقه و جهان به
دیپلماسی کشور کمک کند.
فرمانده منطقه یکم امامت نداجا حضور بیش از 90روزه ناوگروه
های نداجا در آبهای آزاد و بنادر کشورهای مختلف را نشانه
اقتدار و سیادت ایران اسالمی در جهان و آبهای آزاد دانست و
افزود :به احتزاز درآمدن پرچم کشور در آب های آزاد افتخاری
است که توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی
ایران با اقتدارادامه دارد.
وی گفت :ناوگروه چهل و چهارم نیروی دریایی ارتش در بندر
دوربان کشور آفریقای جنوبی پهلو گرفته است .ماموریت این
ناوگروه حفاظت ،حراست و تامین امنیت خطوط کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران است.
فرمانده منطقه یکم امامت نداجا با اشاره به اینکه ناوگروه های
ارتش از خط استوا عبور کرده است ،خاطرنشان کرد :نیروی
دریایی ارتش امروز با افتخار در اقیانوس اطلس حضور پیدا کرده
است و در بندر دوربان کشور آفریقای جنوبی پهلو گرفته است،
همچنین تا کنون در تنگه باب المندب ،جبل الطارق ،اقیانوس
هند جنوبی ،دریای چین ،دریای سرخ و مدیترانه حضور داشته
است .امیر آزاد بیان داشت :بیشترین ساحل و صنایع وابسته
در بندرعباس است ولی هنوز یک آموزشگاه فنی دریایی بزرگ
در بندرعباس نداریم .با تدبیر مقام معظم رهبری و فرماندهی
نیروی دریایی ارتش چندین پایگاه نظامی نیروی دریایی ارتش در
منطقه مکران ایجاد خواهد شد.
وی عنوان کرد :بندرعباس که بیشترین سهم در اقتصاد و صنعت
دریایی دارد هنوز فاقد دانشگاه و آموزشکده فنی دریایی است.

آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک بندرعباس به شرح رای شماره 139560323054000545
مورخ  1395/6/3تصرفات مالکانه علی آژند فرزند حسن تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 45493/58متر مربع دارای پال ک  -70/11اصلی واقع در چاهرو بخش دو بندرعباس به استناد ماده بند ت ماده یک و
ماده سه قانون آئین نامه مذکور را تائید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار
آ گهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردید وعلی هذا در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  15روزه آ گهی جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق
آ گهی می گردد چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آ گهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امال ک
بندرعباس وارد نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای صادره فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید و
در صورت وصول اعتراض می بایست از تاریخ اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالحه محل مراجعه و
تقدیم دادخواست نمایند لذا پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد و امال ک
بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
بود .تاریخ انتشار نوبت اول 1395/9/3 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/9/20

اسمعیل ربیعی نژاد  -رییس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بندرعباس
11692 95/8/29
 33752م الف
آ گهی تغییرات

شرکت مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  7775و شناسه ملی 10800105514

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1395/8/1تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای یونس مهدی زاده به شماره ملی 2511051958
آقای سعید معتمد به شماره ملی3391662700
خانم سلما مهدی زاده به شماره ملی 2298231389
آقای محمدکاظم پرنیان به شماره ملی 2511318822
آقای مهدی زار ع به شماره ملی 6489637324
آقای مجید رحیمی نژادان به شماره ملی 2511904780
 آقای ایمان صادق پور به شماره ملی  2299000283به سمت بازرس اصلی و خانم لقاء حق پرست به شماره ملی 2510121413برای یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت نشر آ گهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به  1394مورد تصویب قرار گرفت.با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس ،انتخاب
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان
ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
33770 95/9/1م الف 11705

آ گهی تغییرات

شرکت مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  7775و شناسه ملی 10800105514

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1395/8/1تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای یونس مهدی زاده به شماره ملی  2511051958به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای سعید معتمد به شماره ملی 3391662700به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم سلما مهدی زاده به شماره ملی  2298231389به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره
آقای محمدکاظم پرنیان به شماره ملی  2511318822به سمت عضو هیئت مدیره
آقای مهدی زار ع به شماره ملی  6489637324به سمت عضو هیئت مدیره
آقای مجید رحیمی نژادان به شماره ملی  2511904780به سمت عضو هیئت مدیره
 کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها وعقود اسالمی با  2امضاء از  3امضامدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم پرنیان عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
33769 95/9/1م الف 11706

هرمزگان نمونه یک استان موفق
در زمینه اقتصاد مقاومتی است
گروه سیاسی//
استاندار هرمزگان با بیان اینکه  70دستگاه اجرایی در استان داریم
که همه موظف شده اند در بخش اقتصاد مقاومتی کار کنند ،گفت:
هرمزگان پایلوتی برای توسعه و معرفی یک استان موفق در زمینه
اقتصاد مقاومتی است.

جاسم جادری در یک برنامه تلویزیونی ،به موفقیت های
هرمزگان در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت:
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور از عملکرد
همه استان ها ارزیابی داشت که استان هرمزگان به دلیل اجرای
برنامه های خوب ،رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داد
که این اقدام در نتیجه تالش دسته جمعی نیروهای خدمتگزار و
مدیران استان به دست آمد.
وی ادامه داد :از عوامل موثر در کسب این موفقیت میزان
صادرات غیرنفتی استان بود که در هفت ماه اول سال جاری
بالغ بر هفت میلیارد و  310میلیون دالر بوده که بر این اساس
بیش از  95درصد هدف تعیین شده در این بخش برای سال
جاری ،تحقق یافته است.استاندار هرمزگان افزود :وا گذاری
پروژه های عمرانی به بخش خصوصی و صرفه جویی و بهره
وری که در یک اقدام سوخت مازوت نیروگاه برق بندرعباس به
سوخت گاز تبدیل شد که با این کار در طول سال هزار و 440
میلیارد تومان صرفه جویی صورت می گیرد از دیگر اقدامات در
راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.
جادری عنوان کرد :در زمینه رفع موانع تولید هدف گذاری
تعیین شده برای هرمزگان پرداخت تسهیالت به  302واحد در
استان بود که بانک ها در این زمینه همکاری بسیاری خوبی
داشتند و دبیرخانه کارگروه در بخش صنعت و کشاورزی به موقع
متقاضیان را شناسایی و به بانک ها معرفی کرد و تا امروز به
 474واحد تسهیالت رفع موانع تولید پرداخت شده و رتبه سوم
کشوری را در این زمینه داریم.وی با بیان اینکه فرصت های
سرمایه گذاری خوبی در استان ایجاد شده است ،اظهار داشت:
همه آمار و اطالعاتی که ارائه می دهیم مستند به گزارش های
سازمان های باالدستی است.
استاندار هرمزگان ظرفیت های این استان را کم نظیر دانست
و گفت :برنامه توسعه استان هرمزگان دریامحور تعریف شده
و ظرفیت های دریایی از جمله صنایع دریایی ،بنادر بزرگ و
صنایع کشتی سازی کمک بسیاری به توسعه استان داشته
است.جادری خاطرنشان کرد :هرمزگان حلقه وصل مناطق
جنوبی دنیا به آسیای میانه و اروپاست و امروز با هجوم سرمایه
گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در استان مواجه
هستیم.وی اضافه کرد :ظرفیت های مردمی و امنیت خوبی در
هرمزگان وجود دارد و وحدت رویه در اجرا در استان حا کم است
که می تواند به هرمزگان به عنوان یک استان پیشران کمک کند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه  70دستگاه اجرایی در استان

داریم که همه موظف شده اند در بخش اقتصاد مقاومتی کار
کنند ،افزود :هرمزگان پایلوتی برای توسعه و معرفی یک استان
موفق در زمینه اقتصاد مقاومتی است.جادری راه نجات اقتصاد
کشور را توجه به بخش خصوصی دانست و اظهار داشت :ا گر می
خواهیم اقتصاد ساخته شود همه باید به این نتیجه برسیم که
غیر از امور حا کمیتی ،کارهای اجرایی به مردم سپرده شود و باید
اعتماد و باور و زمینه را برای سرمایه گذاری مردم ایجاد کنیم
و برای اقتصاد مقاومتی راهی جز مردمی کردن اقتصاد نداریم.
مدیران هرمزگن درگیر مسائل حاشی ه ای نشوند
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت :دولت در
هرمزگان در بسیاری از بخشها توفیق داشته است اما عدهای
نمیخواهند این توفیقات را که متعلق به نظام است را ببینند،
فار غ از اینکه استاندار یک شخص است و کار اصلی را همان
مردم و بدنه اصلی جامعه انجام می دهد.
جاسم جادری در نشست شورای مدیران استانداری هرمزگان با
بیان اینکه به دلیل تجربیات باالی سیاسی درگیر مسائل حاشی ه
ای نمیشوم و دوست ندارم مدیران نیز درگیر این مسائل شوند،
اظهار داشت :استاندار شخصا به تنهایی نمیتواند کارها را انجام
بدهد بلکه شورای اداری استان متشکل از  220مدیر است و ا گر
موفقیت و یا ضعفی وجود دارد به پای همه ادارات و سیستم
است.وی ادامه داد :ا گر ضعفی در حوزه ای وجود دارد نتیجه
عملکرد ده ها مجموعه و سازمان متوازن است ،و این را باید
تفکیک کرد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه عملکردها را باید بیان کرد ،افزود:
در بسیاری از حوزهها از جمله مقابله با قاچاق کاال عملکرد
کنونی دولت قابل قیاس با دولت قبل نیست ،کما اینکه در سایر
حوزهها نیز موفقیتهای متعددی به دست آمده است.جادری
تصریح کرد :مردم امروزه به حدی دانا و مدبر هستند و بر اساس
عقالنیت و منطق تحلیل میکنند که هر کاری که انجام شود
ش گذاری میشود.وی گفت :ا گر گفته
توسط آنها دیده و ارز 
میشود هرمزگان در اقتصاد مقاومتی رتبه نخست را به دست
آورده است ،این موفقیت به استانداری برنمیگردد بلکه نتیجه
کار جمعی تمامی دستگاهها در استان است که بخشی از آن نیز
استانداری هرمزگان است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه منطقه
ویژه کشتیسازی در بندرعباس طی سه سال اخیر متحول شده
است ،خاطرنشان کرد :این مجموعه سه سال قبل دارای تراز
منفی  400میلیاردی بود اما امروز عالوه بر رفع تنگناها ،به رونق
خوبی رسیده است.جادری با بیان اینکه دولت در هرمزگان
در بسیاری از بخشها توفیق داشته است ،یادآور شد :عدهای
نمیخواهند این توفیقات را که متعلق به نظام است را ببینند،
فار غ از اینکه استاندار یک شخص است و کار اصلی را همان
مردم و بدنه اصلی جامعه انجام می دهد.

آ گهی مزایده( نوبت اول)
اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم به موجب پرونده اجرایی کالسه 9409987700100987
صادره از شعبه یازده دادگاه حقوقی بندرعباس دادگاه خواسته محکوم له را وارد و ثابت تشخیص ومستندا به مواد
 ،300326/2325/316/315/304از قانون امور حسبی حکم به فروش ملک متعلق به مرحوم محمدبقازاده دریائی
فرزند موسی وتقسیم ثمن حاصل از فروش براساس حصه هریک از وراث صادر و اعالم می نماید .ملک به آدرس
بندرعباس ،محله پشت شهر ،بر بلوار  45متری جنب مسجد صاحب الزمان(عج) روبروی بازار درحال ساخت ماهی
فروشان را ازطریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند:
موضوع مزایده :ششدانگ یک باب خانه به پال ک  2875اصلی بنام مرحوم محمدبقازاده دریایی باحدود اربعه
موصوفی به مساحت  309/33مترمربع ثبت در دفتر  10صفحه  208و شماره ثبت  1861می باشد که واحد مسکونی فوق
شامل سه اطاق که دو اطاق و ایوان آجری قدیمی درشمال ملک و یک اطاق وسرویس بهداشتی وحمام در جنوب
حیاط با مصالح آجری گری قدیمی وسقف چوب و حصیر ونمای سیمانی ساخته شده ودر بیرون حیاط و ادامه دیوار
اوار شده وجود دارد .به آدرس بندرعباس محله پشت شهر بربلوار  45متری جنب مسجد صاحب الزمان(عج) روبروی
بازار درحال ساخت ماهی فروشان.
مبلغ کارشناسی  9/539/900/000ریال می باشد.شرایط مزایده:
 فروش نقدی است و حدا کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.کلیه هزینه های مربوط به معامله و هزینه های انجام مزایده به عهده خریدار است. پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ ده درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورتنقدی بحساب شماره  2171295409008به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت و فیش مربوطه را
به دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم تحویل نمایند.
 اجرای احکام در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. مزایده در ساعت روز یک شنبه مورخ  1395/9/28ساعت  11الی 11:30به صورت حضوری در محل دفتر اجرای احکامحقوقی بندرعباس به عمل می آید برنده شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئولکسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا
تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد
 متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباسمراجعه نمایند.

عباس زاده -مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس
11714 94/100987 95/9/1

رونوشت آ گهی حصر وراثت
خانم مریم هاجی پور دارای شناسنامه (کارت ملی ) شماره  345981433به شرح دادخواست کالسه  95/530از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد هاجی پور به شناسنامه (کارت ملی) شماره
 3459739517در تاریخ  86/7/28از اقامتگاه دنیوی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
-1مریم هاجی پور فرزند محمد کدملی  3459801433نسبت با متوفی فرزند -2فاطمه هاجی پور فرزند محمد کدملی
نسبت با متوفی فرزند  -3بلقیس هاجی پور فرزند محمد کدملی  3459796170نسبت با متوفی فرزند  -4محمدامین
هاجی پور فرزند محمد کدملی نسبت با متوفی فرزند  -5عبداهلل هاجی پور فرزند محمد کدملی  3459148241نسبت با
متوفی فرزند  -6آمنه شادان فرزند احمد شماره شناسنامه  261نسبت با متوفی همسر
اینک با انجام تحقیقات مقدماتی درخواست مزبور را در یکمرتبه آ گهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شماره یک قشم 11694 95/8/22

آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک بندرعباس به شرح رای شماره 139560323054000652
مورخ  1395/7/7تصرفات مالکانه غالم تب فرزند حسین تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
20264متر مربع باقیمانده پال ک  -29اصلی واقع در حسنلنگی بخش شش بندرعباس به استناد ماده  13به میزان 50/4
سهم از  96سهم ششدانگ به تنظیم اظهارنامه و ماده  3و نسبت به  45/6سهم از  96سهم ششدانگ و تبصره  2و 4
ماده  6و ماده  3قانون را تائید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آ گهی سند
مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردید وعلی هذا در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  15روزه آ گهی جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آ گهی می گردد
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آ گهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امال ک بندرعباس
وارد نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای صادره فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید و در صورت
وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالحه محل مراجعه و
تقدیم دادخواست نمایند لذا پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد و امال ک
بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
بود .تاریخ انتشار نوبت اول 1395/8/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/9/2

اسمعیل ربیعی نژاد  -رییس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بندرعباس
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