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تأثیر سنی که احساس می کنید بیشتر است یا سن واقعی تان ؟!
درست است؛ سن ذهنی شما مهمتر از سن واقعی تان است
سن ذهنی شما  -یعنی همان سنی که در روح و استخوان
های خود احساس می کنید – عددی جادویی است.
تحقیقات انجام شده در مورد رشد بدن نشان می دهد که در
حقیقت سن ذهنی شما می تواند پیشگوی بهتری از سالمت
جسمانی ،سرزندگی ،توانایی و حتی امید به زندگی باشد.
وقتی "احساس 22ساله بودن" داشته باشید ،احتماال همه چیز
بسیارخوبوزیبابنظرمیرسد.امادرمقابلچهاتفاقیمیافتد
اگر عوامل استرس زا ،عوارض خود را دخیل کرده و سن
ذهني شما باالتر از تعداد شمع های روی کيک شما باشد؟
اخم نکنید ،چراکه بر خالف سن واقعی تان ،می توانید سن
ذهنی خود را تغییر داده و در آن زندگی کنید.
 هدف جوان و سالمت ماندن قلب است
این گفته همچنان ادامه دارد که نیروی جوانی در جوانی هدر
می شود ،و عقل و خرد (توانایی ذهنی) در پیری از دست
می رود .اما با سن ذهنی جوانتر ،می توانید آن ها را تماما
داشته باشد :یادگیری ،انرژی و درس گرفتن از تجربیات
گذشته .ممکن است دهه  20سالگی مان را – تحت عنوان
سالهای پر نوسان  -بیشتر از سال های دیگر به خاطر
بیاوریم .سالهایی که مدرسه و دانشگاه می رفتیم ،کار می
کردیم ،شغل عوض کردیم ،سفر کردیم ،دوستان متفاوت
داشتیم ..شاید هم تمام موارد باال!
با این حال  ،تحقیقات نشان میدهند که ما در این دهه برای
تمام تغییرات گفته شده برنامهریزی کرده و مشتاق هستیم.
بیشتر پذیرای تجربیات جدید بوده ،شادتر و حتی باهوشتر
هستیم .سپس وقتی به دهه های  ۴۰ ،۳۰و  ۵۰میرسیم،
شخصیت ما تغییر میکند .شروع میکنیم به زندگی کردن و
انجام و حل و فصل نقشهایمان در زندگی .در این سن ها
بیشتر تمایل داریم که همه چیز را از قبل برنامهریزی کنیم،
با وجدان بیشتری پیش برویم ،انضباط فردی خود را بیشتر
کنیم و دلسوزی و سازگاری مان نسبت به دیگران را افزایش
دهیم .همچنین ممکن است مسئولیت های بیشتری را اتخاذ

کنیم که مانع از رفتن و سفر دور دنیا شود .اما کم تحرکی
به این معنا نیست که نمی توانیم یک زندگی پر سر و صدا
داشته باشیم .تحقیقات نشان می دهند ،هنگامی که نسبت به
سن واقعی مان احساس جوانتر بودن می کنیم ،همچنان با آن
سرزندگی و نشاط جوانی خود روبرو می شویم.
بنابراینحتیاگرقسطمسکنداشتهباشید،یایکشغلثابت
برای حفظ و حراست ،باز هم باید با انجام کارهایی معمولی
تالش کنید تا از زندگی لذت ببرید .کلی باس  -روانپزشک
 میگوید :چیزهای جدید را امتحان کنید ،این کار برای مغزخوب است و باعث میشود که شما در یک برنامه روتین
گرفتارنشوید.مجبورنیستیدبهفانوسدریایییایکآتشفشان

آگهیتأسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص امیران انرژی گستر پارسه
درتاریخ  1397/10/25به شماره ثبت  2472به شناسه ملی
 14008081971ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :کنترل پروژه و مدیریت پیمان و عقد قرارداد
با سازمانها و شرکت ها،نهاد ها و اشخاص حقیقی و حقوقی
و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی ،فعالیت
در زمینه ی نفت و گاز ،پتروشیمی ،پاالیشگاه ،فوالد ،سیمان،
خودروسازی ،آب و فاضالب و صنایع وابسته ،خرید و اجرای
به طور تخصصی در زمینه ی برق و کنترل و الکترونیک قدرت،
سیستمهای مخابراتی ،ابزار دقیق مکانیک ،فرایند و مهندسی
سازه از تولید و انتقال و توزیع  ،انجام پیمانکاری پروژه در
زمینه مشاوره مدیریت انرژی در کارخانه ها،ساختمانها،برجها
و هتلها،ارایه خدمات مشاوره مدیریتی در مراحل طراحی
مقدماتی و تفضیلی ،خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی.
طراحی ،ساخت ،نصب و نظارت فنی و اجزاء کلیه سیستم
های تاسیساتی اعم از تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها
و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها  ،تعمیر و نگهداری فنی
خطوط انتقال آب و فاضالب ،نفت و گاز و پتروشیمی ،اخذ
وام و اعطای نمایندگی ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی
و خصوصی ،شرکت در کلیه نمایشگاه ها و غرفه آرایی .انجام
مشاوره،بازاریابیغیرشبکهایوغیرهرمی،ارائهزیرساختهای
فنی ،حقوقی و بازرگانی ،مشارکت ،مدیریت ،خرید و فروش،
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،شرکت در
مناقصات و مزایدات ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
داخلی و خارجی ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه
بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری
داخلی و خارجی ،اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و
موسسات داخلی و خارجی ،مشارکت و شرکت در نمایشگاه
های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج
کشور .طراحی ،محاسبه ،نظارت و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه
های فضای سبز و محوطه سازی زیبا سازی و رنگ آمیزی
معابر  ،انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات ،محوطه سازی
فضای سبز ،تامین نیروی انسانی مجاز شرکت ،اجرای کلیه
خدمات شهری اعم از مبلمانهای شهری رنگ آمیزی جداول و
جدول کشی ،تسطیح اراضی  ،خرید و فروش وتهیه و توزیع
و واردات و صادرات کلیه کاال های بازرگانی  ،اخذ واعطای

فعالبروید-البتهمگراینکهبخواهید.برایاینکاررفتنبهیک
سفر کوتاه ساده و یا یک کالس یوگا مبتدی ،می تواند انتخاب
خوبی باشد .هر کاری که میکنید ،یک دوست ( یا حتی چند
تن ) را با خودتان همراه کنید .باس اضافه میکند :داشتن افراد
مثبت و حامی در کنار خود نیز میتواند به جوان تر شدن
کمک کند .ما می توانیم به سادگی از طریق مشارکت در این
جمعها،بیشترانرژیبگیریم.

 پیشنهادهایی برای شما :
بدن خود را با داشتن یک روتین ورزشی و انجام فعالیت
های جدید ،جوان نگه دارید.
استرس های خود را کاهش دهید.
برای خودتان وقت بگذارید.

 توجه به سالمت ذهن ،برای داشتن زندگی سالم تر
و جوان تر
همانطور که سالها جمع شده و می گذرد ،تجربیات خوب

منبع  :بی بی سی
نویسنده  :جنیفر چزاک
مترجم  :آرزو مومیوند

نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی  ،شرکت در
کلیه مناقصات وپیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی  ,تعمیر
ونگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیرات و وسائل اداری
(غیر از امور رایانه) ،خدمات فنی خودرو  ،خدمات عمومی
شامل تنظیفات  ،نامه رسانی  ،پیشخدمتی  ،امور آبدارخانه ،
خدمات پاسخ گویی تلفنی  ،نگهداری وخدمات فضای سبز:
شامل خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبز  ،امور تاسیساتی:
شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات برودتی
وحرارتی  ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان بوشهر  -شهرستان عسلویه  -بخش مرکزی
 شهر عسلویه -محله کار آفرین-کوچه (اداره برق)-بلوارامام خمینی-پالک  -0طبقه چهارم -کدپستی 7511976171
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000
ریال نقدی منقسم به  10000سهم  1000ریالی تعداد 10000
سهم آن با نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره  1800674مورخ  15/07/1397نزد بانک
سپه شعبه بندر عسلویه با کد  1800پرداخت گردیده است
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره
آقای امیر حریت به شماره ملی2297028318و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2
سال آقای علیرضا حریت به شماره ملی 2297960158و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حمید
رضا رضایی به شماره ملی 3501564163و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات
قراردادهاعقوداسالمیصورتجلساتوهمچنینکلیهنامههای
عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرسان آقای امیر
دوالب به شماره ملی  3540008047به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک سال مالی آقای آذر دوالب به شماره ملی
 3540057218به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال
مالی روزنامه کثیر االنتشار پیام عسلویه جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کنگان ()359843

آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه واقع در بخش  2بوشهر كوي امامزاده ملكي آقاي احمد
خياطي نژاد پالك  2664/2به مساحت  70/54مترمربع به بعمل نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت
انتشار آگهي اختصاصي وقت تحديد حدود مورخه  97/11/29تعيين و عمليات تحديد از ساعت  8صبح
ن آگهي از متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده 14
در محل شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اي 
قانون ثبت دعوت مي شود كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي به مدت
 30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب ًا به اداره ثبت بوشهر تسليم نمايد .معترض مكلف است طبق
ماده  74و  86آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست
به مرجع قضايي ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد شد- 979590./.تاريخ انتشار97/11/07 :
شماره/1730:م .الف-سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

و بد نیز روی هم جمع شده و تلنبار می شوند .متاسفانه،
گاهی اوقات با اتفاقاتی چون ضربه روحی ،افسردگی ،یا
از دست دادن یک عزیز زندگی از دستمان در می رود.
زندگی میتواند سخت باشد ،به همین دلیل است که تقویت
سالمت و رفاه ذهنی نیز بسیار مهم است.
تحقیقات نشان میدهد زمانیکه احساس می کنیم کم سن
و سال تر هستیم به طور طبیعی سالمت روانی خود را
بیشتر پرورش میدهیم.
عالوه بر این ،یک سن ذهنی پایین تر ،در خطر کمتر و
پایین تری از ابتال به افسردگی است .بنابراین ،پس اگر
سالمت روانی ما سبکبار و رها نباشد چگونه میتوانیم
احساس جوانی و طراوت کنیم؟ به سالمت خود توجه
داشته باشید .کارال ماری ماگوت  -متخصص روانشناسی
بالینی  -میگوید :سالمت روانی را در زندگی اولویت
روزانه خود قرار دهید .تکنیکهای خودتان ممکن است
همیشه برای مدیریت سالمت روانی کافی و به اندازه
نباشد ،به خصوص اگر در حال سپری کردن زمان
خاصی بوده و یا با افسردگی یا اضطراب دست و پنجه
نرم میکنید .هرگز در مراجعه به یک متخصص سالمت
روانی برای پیدا کردن بهترین استراتژی های مقابله تردید
نکنید .تنها صحبت کردن در مورد مسائل دشوار است که
میتواند از طاقت فرسا بودن آنها بکاهد و در نزدیک تر
شدن به سن ذهنی شما کمک کنند.

رونوشت آگهي حصروراثت
خانم سكينه حسين پور داراي شناسنامه شماره...
به شرح دادخواست كالسه 970041از اين دادگاه
درخواست گواهي حصروراثت را نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان حسن بيسر بشناسنامه 1144
در تاريخ1386/1/6دراقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1محمدرضا محدثي نژاد به ش ملي 3540167234
متولد  1377/1/2صادره از دشتي(پسر متوفي)
.2احمد محدثي نژاد به ش ملي  3540088709متولد
 1371/10/15صادره از دشتي(پسر متوفي)
.3عليرضا بيسر به ش ملي  3540286081متولد
 1386/2/26صادره از دشتي(پسر متوفي)
.4آمنه بيسر به ش ش 949متولد  1366/8/21صادره
از دشتي(دختر متوفي)
.5خديجه بيسر به ش ملي  3540005056متولد
 1367/12/18صادره از دشتي(دخترمتوفي)
.6فاطمه بيسر به ش ش 576804متولد 1370/2/7
صادره از دشتي(دختر متوفي)
.7سكينه حسين پور به ش ش  345متولد 1344/6/5
صادره از دشتي(همسر متوفي)والغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را
در يك نوبت آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر
نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال
گواهي صادر خواهد شد.شماره /432:م الف-
رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف خورموج

بسمهتعالي
در اجراي نيابت شماره  960640شعبه اول اجراي احكام مدني
دادگستري شهرستان كرج يك دستگاه خودرو وانت دوكابين
مزدا بي  2000مدل  1388به رنگ نقره اي متاليك شماره شاسي
 19836شماره موتور  543889به شماره پالك  58ايران 576
ب  51بنام محكوم عليه علي دهداري فرزند اهلل كرم جهت
وصول مطالبات محكوم له خانم مرجان نيري كه از ناحيه اين
اجرا توقيف شده است و به موجب نظر كارشناس رسمي
دادگستري  350/000/000ريال قيمت گذاري گرديده است در
تاريخ  1397/11/9روز سه شنبه ساعت  12الي  13در محل شعبه
اجراي احكام دادگاه عمومي سعدآباد به مزايده گذاشته مي شود
طالبين مي توانند يك هفته قبل از تاريخ مزايده با مراجعه به اجراي
احكام دادگاه عمومي سعدآباد از مال توقيفي ديدن و بازديد نموده
در جلسه مزايده شركت نمايند.مبلغ ده درصد به عنوان وديعه
از متقاضيان اخذ ميشود و در جلسه مزايده شركت داده خواهند
شد كسي كه باالترين رقم پيشنهادي را ارائه دهد برنده مزايده
خواهد بود مال توقيفي پس از پرداخت بهاي كامل آن و تصويب
دادگاه در مورد صحت مزايده به برنده مزايده تحويل خواهد
شد.شماره /1278:م الف-
قاضي اجراي احكام دادگاه عمومي سعدآباد-علي بهي نيا
رونوشت آگهي حصروراثت
خانم زينب آتياز داراي شناسنامه شماره 1535به شرح دادخواست
كالسه 970078از اين دادگاه درخواست گواهي حصروراثت را
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه آزمون بشناسنامه
 3549386192در تاريخ1397/8/5دراقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1محمود آتياز به ش ملي  3549166273متولد  1358/1/2صادره
از دشتي
 .2محمد آتيار به ش ملي  3549455461متولد  1345/6/27صادره
از دشتي(فرزندان ذكور متوفي)
 .3نازبانو آتيار به ش ملي  3549455471متولد  1346/7/13صادره
از دشتي
 .4زهرا آتياز به ش ملي 3549456141متولد 1353/5/5صادره از دشتي
 .5عصمت آزمون به ش ملي  3549391511متولد 1348/6/30
صادره از دشتي(فرزندان اناث متوفي)والغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت
آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
نمايد واال گواهي صادر خواهد.شد.
شماره /434:م الف-
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف دشتي

7

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و
ساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رأي شماره  139760324002001044مورخه  1397/08/22هيأت اول موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي غالمعلي اسدي فرزند علي به شناسنامه شماره
 7و كدملي  3559852749صادره از تنگستان در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت
 44/83متر مربع پالك  182فرعي از  1311اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك
برازجان شهربرازجان خريداري شده از آقاي نجف پاپري ثابت و شركاء محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود .در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم
نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد .صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح
قانوني(دادگاه)نيست.
شماره/1252:م.الف تاريخ انتشار نوبت اول1397/10/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم- 1397/11/07 :
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و
ساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رأي شماره 139760324002001281مورخه 1397/10/04هيأت اول موضوع قانون
تعيينتكليفوضعيتاراضيوساختمانهايفاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيبرازجان
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم عفت اميري فرزند علي به شناسنامه شماره
 998و كدملي  3520900874صادره از دشتستان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت
 330/23متر مربع پالك 316فرعي از  3285اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك
برازجان شهربرازجان با كاربري مسكوني خريداري شده از آقاي علي اميري محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود .در
صورتيكهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتوانند
از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع
ذيصالحقانوني(دادگاه)نيست.
شماره/1275:م.الف
تاريخ انتشار نوبت اول- 1397/10/22 :تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/07 :
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان
((آگهي تحديد حدود اختصاصي))
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه واقع در بخش دو بوشهر كوي سر تل
ملكي آقاي اله يار گرشاسبي پالك  2307/11بمساحت  89/80متر مربع بعمل نيامده لذا
حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهي اختصاصي وقت تحديد حدود مورخه
 97/11/29تعيين و عمليات تحديد از ساعت  8صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد
اينك بوسيله اين آگهي از متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
ميشود كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس
تحديدي بمدت  30روزپديرفته خواهد شد كه بايستي كتبا به اداره ثبت بوشهر تسليم
نمايد معترض مكلف است طبق ماده  74و  86آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه از
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي ذيصالح تقديم نمايد و
اال حق او ساقط خواهد شد980955/
تاريخ انتشار 97/11/7:شماره  1752م الف
سهراب خواجه/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهی تغییرات شرکت خدماتی راه و ساختمانی انو شیروان جنوب شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  179و شناسه ملی  10320017985به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/22تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - 1 :محل شرکت به نشانی استان بوشهر ،شهرستان دیر ،بخش
مرکزی ،شهر بندردیر ،استادیوم ورزشی ،خیابان شهید چمران ،کوچه  16شهید
چمران ،پالک  ،0طبقه اول کدپستی  7554165320تغییر یافت و ماده مربوطه
اساسنامه اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیر ()359845

آگهی تغییرات شرکت خدماتی راه و ساختمانی انو شیروان جنوب
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  179و شناسه ملی 10320017985
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/10/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :روزنامه کثیراالنتشار
جمهوری اسالمی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دیر ()359844

آگهي ابالغ اخطاريه ماده  102به خانم سيده فاطمه
هاشمي رودباركي كالسه 9500419 :
بدين وسيله به خانم سيده فاطمه هاشمي رودباركي
فرزند سيدرضا شناسنامه شماره يك و كد ملي
 4723240152صادره از بوشهر با توجه به عدم
شناسايي شما در آدرس متن سند :بوشهر -كوي
نيدي-منزل شخصي بدينوسيله مراتب بشما ابالغ
ميگردد كه:در خصوص پرونده اجرايي كالسه
 9500419له تعاوني ثامن االئمه ع مطهري بوشهر
و عليه امين اكبري و سيده فاطمه هاشمي رودباركي
طبق گزارش وارده مورخ  1397/8/12مهندس اسدي
كارشناس رسمي دادگستري  ،پالك ثبتي فرعي:
 1151از پالك اصلي  3014در بخش 2 :بوشهر
ناحيه :ندارد واقع در :بوشهرمتعلق به فاطمه هاشمي
رودباركي مورد وثيقه سند رهني شماره 210640
تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي شماره  2شهر بوشهر
استان بوشهر براي مرتبه دوم به مبلغ 4/352/160/000
ريال ارزيابي گرديده .لذا چنانچه به مبلغ ارزيابي
پالك مذكور معترض مي باشيد ،اعتراض كتبي خود
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه
(آگهي) به ضميمه فيش بانكي دستمزد كارشناس
تجديد نظربه مبلغ 12/000/000ريال علي الحساب
نزد بانك ملي بشماره حساب  0110798599000بنام
مركزكارشناسان واريز و به دفتر اين اجرا تسليم نماييد.
ضمنا به اعتراضي كه خارج از موعد يا فاقد فيش
بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر
داده نخواهند شد/.شماره 1735:م .الف-مسئول واحد
اجراي اسناد رسمي بوشهر

آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  8113/21متر مربع
پالك  3200اصلي واقع در بخش سه بوشهر -برازجان  -اراضي جمغازي مورد درخواست آقاي
ياسين صداقت كه از طرف آقاي براتعلي صداقت به ايشان واگذار گرديده است .نامبرده در اجراي
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي تقاضاي ثبت نموده
است .و حسب تقاضاي نامبرده كه در اجراي ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي درخواست انتشار اگهي تحديد حدود نموده است در روز
 1397/11/27در محل شروع بعمل خواهد آمد اينك بوسيله اين آگهي از متقاضي و كليه صاحبان
امالك مجاور طبق ماده 14قانون ثبت دعوت ميشود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت
مجلس تحديدي تا30روز پذيرفته خواهد شد .ضمنا معترض مكلف است طبق تبصره  20ماده
واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبتي مصوب 1373/2/25و ماده  86آئين نامه
اجرايي ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي محل
تسليمدارد.تاريخانتشار-1397/11/07:شماره/1386:م.الف-
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه واقع در بخش  2بوشهر كوي ريشهر ملكي خانم ليلي
جاويد پالك  1748/80به مساحت  101مترمربع به بعمل نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت
انتشار آگهي اختصاصي وقت تحديد حدود مورخه  97/11/29تعيين و عمليات تحديد از ساعت  8صبح
ن آگهي از متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده 14
در محل شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اي 
قانون ثبت دعوت مي شود كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي به مدت
 30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب ًا به اداره ثبت بوشهر تسليم نمايد .معترض مكلف است طبق
ماده  74و  86آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به
مرجع قضايي ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد شد- 979997./.
تاريخ انتشار- 97/11/07 :شماره/1734:م .الف-
سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه واقع در بخش  2بوشهر كوي سرتل ملكي خانم حوا
لوائي منفرد پالك  2032/48به مساحت  99مترمربع به بعمل نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت
انتشار آگهي اختصاصي وقت تحديد حدود مورخه  97/11/29تعيين و عمليات تحديد از ساعت  8صبح
ن آگهي از متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده 14
در محل شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اي 
قانون ثبت دعوت مي شود كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي به مدت
 30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب ًا به اداره ثبت بوشهر تسليم نمايد .معترض مكلف است طبق
ماده  74و  86آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به
مرجع قضايي ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد شد- 979800./.
تاريخ انتشار- 97/11/07 :شماره/1731:م .الف-
سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهی تغییرات شرکت تایماز صنعت پترو آذرخش شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2148و شناسه ملی  14004055682به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1397/05/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ
 10000000ریال به  500000000ریال منقسم به  1000سهم  500/000ریالی طی
گواهی شماره  520/1800مورخ  1397/07/07بانک سپه شعبه عسلویه پرداخت
گردیده افزایش یافت .در نتیجه ماده  5اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کنگان ()359837
آگهي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين جاي
خانه پالك 466/9واقع در شهر برازجان بخش سه بوشهر
آقاي حسين قرباني بموجب تعويض وكالت نامه شماره
 1397/10/12-16307تنظيمي دفترخانه شماره 67
برازجان بموجب دو برگ استشهاد محلي مدعي است كه
يكفقره سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين جاي خانه
پالك 466/9واقع در بخش سه بوشهر شهربرازجان كه در
دفتر امالك  6صفحه  9ذيل ثبت  548بنام آقاي رسول
پورآزاد صادر و تسليم گرديده است و سپس بموجب
صلح مشروط شماره 1385/2/12- 27115دفتر 10
برازجان به خانم زهرا پورآزاد صلح گرديده است مشروط
بر اينكه مادام الحيات مورد صلح در اختيار مصالح باشد و
حق فسخ براي مصالح مادام الحيات محفوظ مي باشد و
بعد از فوت به متصالح تعلق مي گيرد سپس نامبرده(آقاي
حسين قرباني) طي مشروحه شماره -97/111/25855
 1397/10/17اعالم نموده كه سند مالكيت در اثر جابجايي
مفقود گرديده است و درخواست صدورالمثني سند
مالكيت مذكور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك
اصالحي ماده120آئين نامه قانون ثبت اعالم مي شود كه
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده و يا
مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس
از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان
دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت
مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي
تسليم خواهد شد .شماره/1313:م.الف
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