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خیز احمدینژاد برای کسب کرسی ریاست مجلس

مثلث نوشت« :احمدی نژاد
شخصیتیغیرقابلپیشبینیاست»،

این تحلیل را خیلی از صاحب
نظران عرصه سیاسی درباره او بیان

میکنند .روزگاری که در ریاست
جمهوری بود ،همه تالش خود را
به کار گرفت تا مجمع تشخیص
مصلحت نظام حذف یا تضعیف
شود ،اما بعد از ترک پاستور،
برخالف تصور همگان عضویت
در مجمع تشخص مصلحت نظام
را پذیرفت و حضوری فعال از
خود در جلسات نشان داد .در
روزهایی که اصولگرایان و اصالح
طلبانبرایانتخابسرلیستتردید
دارند و با وجود نامهای متنوع،
نتوانستند به اجماع برسند؛ احمدی
نژاد میخواهد با نامزدی در رقابت

www. payameasalooye.ir

با آزادی مشروط نزار زاکا امروز موافقت شد

سیاسی پیش رو بازی هر دو جریان
را با چالش جدی مواجه کند .تصور
اوایناستکهبانامزدیوسرلیست
قرار گرفتن از حوزه انتخابیه تهران
در انتخابات مجلس ،شاید نتواند
اکثریت کرسیهای مجلس را به
دست گیرد ،اما این امکان را پیدا
میکند که مانع ورود چهرههای
اصولگرا و اصالح طلب به مجلس
شود .سکوت این روزهای او شاید
آرامشپیشازطوفاناست،طوفانی
که دی ماه با آغاز ثبت نام نامزدهای
انتخابات مجلس شروع میشود و
در دوم اسفند آرام میگیرد.

به گزارش ایسنا ،غالمحسین اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نزار زاکا اظهار کرد :من  ۴۸ساعت
قبل خبری را در این ارتباط اعالم کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضای
آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبهای را انجام دادند و مساعدتی در رابطه به این شهروند و تبعه
کشورشان را داشتهاند .وی افزود :اعالم کردم که این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد :تمام هنر ما اجرایی قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرایی قانون
نمیشناسیم .اسماعیلی گفت :این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم و هماهنگی با عزیزان در جبهه
مقاومت و حزب اهلل مواجه شدیم که حزب اهلل لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت میدانستند
که این موضوع به دادگاه ارجاع دادیم .در چارچوب قانون این موضوع را بررسی کردیم و برابر قانون کسانی که
تا  ۱۰سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود را سپری کنند و همچنین در دوران مجازات
حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از آزادی مجددا ًمرتکب جرم نشوند،
اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد میتوانند حکم به آزادی مشروط صادر کند.

علیمطهریخطاببهبرادرمیترااستاد:مراقبپرستوسازانباشید

برخی مستقلین به ریاست من بر کمیسیون امنیت رای خواهند داد
مجتبی ذوالنور؛ کاندیدای ریاست
کمیسیون امنیت ملی درباره
رقابت در کمیسیون متبوعیش بر
سر صندلی ریاست به خبرآنالین
گفت:کواکبیانمیگفت:عزممجزم
است که برای ریاست کمیسیون
کاندیدا شوم .اگر قرار باشد من
و آقای بروجردی هر دو کاندیدا
شویمعقلسلیماقتضامیکندیکی
از ما در انتخابات ثبت نام کند در

این رابطه حرف و حدیثهای
پراکنده شده است ،اما هنوز تصمیم
قطعی نگرفتیم .کسانی هستنند در
میان مستقلین که به ریاست من
به ریاست کمیسیون امنیت رای
میدهند .آقای بروجردی اگر کنار
برود مستقلین غالبا رایشان به بنده
اضافه میشود طبیعتا اگر من نیایم
رای اعضای فراکسیون والیی به
بروجردی اضافه میشود.

الریجانی خواستار پیگیری موضوع مهمانی سفارت انگلیس شد
رئیس مجلس از کمیسیون امنیت
ملی مجلس خواست موضوع
برگزاری مهمانیها در برخی
سفارتخانهها را پیگیری کند.
علیرضا سلیمی در تذکری در
جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه)
گفت :متأسفانه در کشور ما برخی
از سفارتخانههای خارجی
مهمانیهای مختلط برگزار کردند
و در ماه مبارک رمضان مشروب
سرو کردند .همچنین برخی از
هنرمند نماها در این مراسم شرکت

سخنگوی قوه قضاییه گفت :یک نماد عینی
در امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از
شهروندان که مشغول رانندگی بود را شاهد بودیم
و برادر عزیزی که در برابر عمل ناهنجار امر به معروف
و نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر اثربخش بود .غالمحسین اسماعیلی در
چهارمین نشست خبری امروز با رسانهها ضمن تبریک عید سعید فطر گذشته
گفت:هنوزعالمبشریتوخلقتعطرزیبایعیدسعیدفطررااستشماممیکند
و فضا آکنده از بوی خوش عید فطر است .از مردم انقالبی به جهت شرکت
حماسی آنها در روز قدس و در مراسم عید فطر کمال تشکر را دارم .وی افزود:
فلسفه ماه رمضان یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است و توصیهای که
انجام شد اختصاص به این ماه نداشت .فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین
احساس نگرانی میکنند که نکند تحت تأثیر شرایط جوی برخی شهروندان ما
الزامات ایرانی و قانونی و اسالمی را مراعات نکنند؛ لذا توصیه مجدد من به
استمرار و تداوم دستاوردهای ماه رمضان بویژه در حوزه عفاف و حجاب است.

آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مساحت  122646متر مربع پالك
 575فرعي از  2831اصلي واقع در بخش سه بوشهر – برازجان – اراضي زيرراه مورد درخواست آقاي
علي شبانكاره كه از طرف آقاي لطف علي شبانكاره و شركاء 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 اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي درخواست انتشار آگهي تحديد حدود نموده است در روز 1398/04/19
در محل شروع بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اينآگهي از متقاضي و كليه صاحبان امالك مجاور
طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي شود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهي
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس
تحديدي تا  30روز پذيرفته خواهد شد ضمن ًا معترض مكلف است طبق تبصره  2ماده واحده قانون
تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبتي مصوب  1373/2/25و ماده  86آيين نامه اجرايي ظرف
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي محل تسليم دارد.
تاريخ انتشار/ 1398/03/22 :شماره/1986:م .الف
محمد چهابدار -رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهی تغییرات شرکت سپاهان سیراف گروه چهار هزار و هشتصد و سی شرکت
تعاونی به شماره ثبت  1727و شناسه ملی  14003402560به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/05و نامه شماره 14/11723مورخ 1398/3/5
اداره تعاون شهرستان کنگان تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :قای بهرام حقیقی به
شماره ملی  5419557029وآقای محمد حسن پور به شماره ملی 3569968243
وآقای غالمرضا حقیقی قهنویه به شماره ملی  5419461056به سمت اعضای
اصلی هیئت مدیره وآقای سعید خدارحمی به شماره ملی  5419556693وآقای
شاهین حقیقی به شماره ملی  1160104085به سمت اعضای علی البدل هیئت
مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند -خانم مریم کفاش زاده به شماره
ملی  0068919034به عنوان بازرس اصلی و آقای عزت اله حقیقی قهنویه به
شماره ملی  5419543321به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب
گردیدند - .روزنامه کثیراالنتشار پیام عسلویه جهت درج آگهی های شرکت تعیین
شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کنگان ()497251

میکنند که جای تعجب دارد.
وی افزود :انگلیسیها در شرایط
کنونی از هر ابزاری برای پیشبرد
اهداف خود استفاده میکنند؛ لذا
یک روز مراسم افطاری برگزار
کرده و یک روز مهمانی مختلط
میگیرند .ما از وزارتخانههای
خارجی و ارشاد میخواهیم جلوی
این هنجارشکنیها را بگیرند .علی
الریجانی رئیس مجلس در پاسخ
به این تذکر از کمیسیون امنیت ملی
خواست تا موضوع را پیگیری کند.

در پی اظهار نظر علی مطهری در خصوص اتفاقات پیش آمده حول خانواده محمدعلی نجفی ،برادر
میترا استاد طی یادداشتی خطاب به نایب رئیس مجلس خواستار عذرخواهی علی مطهری برای آنچه که
وی پرستو نامیدن خواهر خود از سوی مطهری ،خوانده ،شد .مطهری در کانال تلگرامی خود در پاسخ به
مسعوداستادنوشت:جنابآقایمسعوداستاد
با اهداء سالم ،مطلب شما را خواندم .ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم به خاطر قتل
فجیع خواهر گرامیتان ،به عرض میرساند درباره آن مرحومه به عنوان یک فعال سیاسی دورادور مطالبی
شنیده بودم و هیچ گاه تصور منفی از قبیل :پرستو بودن در خصوص ایشان نداشتم .آنچه من گفتم یک
موضوع کلی بود نه صرف ًا درباره شخص ایشان .به دو چیز استناد کردم ،یکی تاریخچهای از پرستوها در
جمهوری اسالمی که در آن ایام در رسانهها منتشر شد و دوم سخن خود آقای نجفی که در مصاحبه با
خبرنگاران گفتند مکالمات تلفنی من شنود میشد و برای آن مرحومه ارسال میگردید .از این دو مطلب
یک مطلب کلی را نتیجه گرفتم که متأسفانه در کشور ما چنین پدیدهای وجود دارد و البته با اسالم که
استفاده از وسیله نامقدس را حتی برای هدف مقدس ممنوع میشمارد سازگار نیست .مضمون حرف من
این بود که قاعدتا عدهای میخواستهاند از آن مرحومه به عنوان یک ابزار برای اهداف سیاسی خود استفاده
کنند،نهاینکهویازابتدایکپرستوبودهاست؛بنابرایناینجانبهیچنگاهمنفیازقبیل:پرستوبودننسبت
به خواهر گرامی مرحومه شما نداشته و ندارم و در آن یادداشت صرفا تالش برخی افراد برای استفاده از
این پیوند مشروع در جهت هدفهای سیاسی خود را گوشزد کردم .در پایان به جنابعالی توصیه میکنم
مراقبباشیدابزاردستپرستوسازانواقعنشوید.

تکمیلوتحویلبیشاز
 ۱۶هزارخودرو ناقص

واکنشاسامعیلی
به امر به معروف یک راننده
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گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تامین
نیاز بازار و افزایش عرضه ،تکمیل محصوالت
دارای کسری را آغاز کرده و در روزهای اخیر
 ۱۶هزار و  ۲۵۵دستگاه خودرو را تحویل مشتریان
داده است .به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس ،نماینده مدیرعامل گروه
صنعتی ایران خودرو با اعالم این خبر گفت :با توجه به آغاز فصل افزایش
تقاضا در بازار خودرو و ضرورت تامین نیاز مشتریان از سویی و ایجاد
گردش نقدینگی در زنجیره تولید خودرو از سویی دیگر ،با دستور مدیرعامل
گروه صنعتی ایران خودرو تمامی گروههای تامین ،تولید ،برنامه ریزی و
سازندگان ،بر تجاری سازی خودروهای ناقص و تحویل به مشتریان تمرکز
کرده اند .علیرضا بخت آزما با اشاره به مشکالت تحمیلی ایجاد شده به دلیل
تحریمهای ظالمانه گفت :در حال حاضر سازندگان نیز با شرایط جدید
منطبق شده و با تمهیداتی که اندیشیده شد ،زنجیره تامین درحال بازگشت
به شرایط عادی است.

آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مساحت  186270/06متر مربع
پالك  95فرعي از  7092اصلي واقع در بخش سه بوشهر – برازجان – اراضي نوكار گزي مورد
درخواست آقاي شكراله روان گرد كه از طرف آقاي غالمرضا برزگر 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 اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي درخواست انتشار آگهي تحديد حدود نموده است در روز 1398/04/17
در محل شروع بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اينآگهي از متقاضي و كليه صاحبان امالك مجاور
طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي شود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهي
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس
تحديدي تا  30روز پذيرفته خواهد شد ضمن ًا معترض مكلف است طبق تبصره  2ماده واحده قانون
تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبتي مصوب  1373/2/25و ماده  86آيين نامه اجرايي ظرف
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي محل تسليم دارد.
تاريخ انتشار/ 1398/03/22 :شماره/1958:م .الف
محمد چهابدار -رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهی تغییرات شرکت سپاهان سیراف گروه چهار هزار و هشتصد و سی شرکت
تعاونی به شماره ثبت  1727و شناسه ملی  14003402560به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ 1398/01/05و نامه شماره  11723 /14مورخ  1398/3/5اداره
تعاون شهرستان کنگانتصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای بهرام حقیقی به شماره
ملی  5419557029به سمت سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن پور
به شماره ملی  3569968243به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای غالمرضا
حقیقی قهنویه به شماره ملی  5419461056به سمت منشی هیئت مدیره تعیین
گردیدند- .آقای بهرام حقیقی به شماره ملی  5419557029به سمت مدیرعامل
برای مدت سه سال انتخاب گردیدند  -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور
بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار بانکی با امضا آقای محمد حسن
پور (نائب رئیس هیات مدیره) و در غیاب ایشان آقای غالمرضا حقیقی قهنویه
(منشی هیأت مدیره ) باتفاق آقای بهرام حقیقی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت
واوراق عادی و نامه های عادی با امضا آقای بهرام حقیقی (مدیر عامل ) و مهر
شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان ()497252

دردرس یک توافق جنجالی بر رس صندلی
ریاست کمیسیون امنیت
رقابت بر سر صندلی ریاست کمیسیون
امنیت ملی داغ شده است .کواکبیان با سندی
که از ائتالف جنجالی فراکسیون امید و مستقلین
در دست دارد تاکید میکند باید ریاست کمیسیون در
سال آخر به او برسد ،اما این تردید وجود دارد که آیا بهتر نیست فالحت
پیشه که هم در این یک سال خوش درخشیده در این جایگاه ماندگار شود .با
وجود اینکه برخی خبرها حکایت از انصراف فالحت پیشه از کاندیداتوری
برای ریاست این کمیسیون دارد ،اما جمال نوبندگانی در گفتگو باخبرآنالین
گفت :منشا این حرف و حدیثها بحثهایی است که در فراکسیون امید میان
فالحت پیشه و کواکبیان وجود دارد .تا دیروز که من با فالحتچیشه صحبت
کردم چیزی درباره انصراف نگفت .جمالی درباره حضور ذالنوری نیز میگوید:
ذالنور که تا دیروز میگفت :من حتما میآیم ،اما آقای بروجردی هنوز تصمیم
قطعی نگرفته بود و به نظر میرسید منتظر این است که ببیند چه کسی در
انتخاباتشرکتمیکند.

متن آگهي مزايده
آگهي مزايده اموال غير منقول كالسه  9500717بين بانك
صادرات بوشهر و محمدعلي واقفي بعنوان وام گيرنده و محب
واقفي بعنوان راهن:
ششدانگ يكباب خانه طبق سند تحت پالك ( 554/16شانزده
فرعي از پانصد و پنجاه و چهار اصلي) واقع در بخش دو بوشهر كوي
بن مانع به مساحت طبق سند  305/25مترمربع باقيمانده (سيصد و
پنج متر و بيست و پنج سانتيمتر) به آدرس :بوشهر-كوي بن مانع-
شرق مجتمع مسكوني امام حسن مجتبي ع كه سند آن در دفتر
 589صفحه  321بنام محب واقفي صادر و تسليم گرديده است/.
محدود بحدود پالك مذكور طبق گردش ثبتي :شمال اولبصورت پخي است بطول سه متر به خيابان تعريض ،دوم بطول
 17/88متر به قطعه تعريض ،سوم بطول  18/78متر بگذر بيست و
چهار متري آينده ،شرقا بطول هشت متر ديوار به ديوار پالك 554

اصلي ،جنوبا ديوار بديوار بطول  38/70متر به پالك  694اصلي،
غربا ديواريست بطول  5/88متر به گذر ده متري ،كه طي سند
رهني  36261مورخه  1392/10/24دفترخانه بيست بوشهر در قبال
مبلغ چهارميليارد و صد و شش ميليون ريال و سند رهني 38749
مورخه  1393/06/05دفترخانه بيست بوشهر در رهن بانك صادرات
بوشهر قرار گرفته است.
مشخصات پالك مذكور طبق نظركارشناس رسمي :اعياني ملكدر دو طبقه(شامل :طبقه همكف به زيربناي  270مترمربع و طبقه
اول به زيربناي  80متر مربع) است كه البته طبق نظركارشناس
ملك مذكور تخريب و فاقد اعياني مي باشد كه جمع ًا بمبلغ ده
ميليارد و ششصد و هشتاد و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال
ارزيابي گرديده است/.
پالك فوق از ساعت  9الي  12روز سه شنبه مورخ 1398/04/18واقع در اجراي ثبت اسناد بوشهر از طريق مزايده به فروش مي رسد.

نظر وزیر دولت اصالحات
درباره مذاکره با دولت ترامپ

یک فعال سیاسی گفت :وقتی آمریکا
قلدری میکند و از موضع باال فرمان
مذاکره میدهد یعنی میخواهد ایران
تسلیم شود .علی صوفی با بیان اینکه
«در دیپلماسی مسیر خوبی را پیش
گرفتهایم» اظهار کرد :پیشتر روال
منطقی را حول محور مشترک منافع
ملی در مذاکرات  ۵+۱طی کردیم
که منجر به برجام و موفقیتهای
چشمگیری ،چون لغو  ۶قطعنامه ذیل
فصل هفت منشور سازمان ملل بود.
آن قطعنامهها تهدید جدی و مجوزی
برای حمله نظامی به ایران بود که از
بین رفت .وی ادامه داد :علیرغم
خروج آمریکا از برجام همچنان
اعالم کردیم در برجام هستیم و
خواهان پایبندی سایر کشورهای
عضو برجام به تعهداتشان هستیم.
آمریکا به خاطر دشمنیهایی که
با ما داشت عالوه بر خروج از
برجام ،تحریمهایش را با شدت
بیشتری پیش گرفت؛ اما این بار
تهدیدها و موضع گیریهایش
پشتوانه اجماع بینالمللی را نداشته
است .وی گفت :بر اساس پیگیری
اجرای تعهدات دیگر کشورها ،ما
باب مذاکره را هیچ وقت نبستیم؛
اما منطق ًا نمیشد با کشوری که در
زیر پا گذاشتن تعهدات بینالمللی و
خروج از برجام خیلی بیپروا است
دوباره مذاکره کرد .تعبیر رهبری
این است که آنها روی نقاط قوت
ما میخواهند مذاکره کنند ،یکی از
نقطه قوتهای ما صنایع دفاعی و
موشکی است .دیگری هم این است
که آمریکا میگوید حوزه نفوذتان را
در منطقه کم کنید .فراموش نکنیم
این موضوعات به شدت ما را آسیب
پذیر خواهد کرد.

مزايده از مبلغ (ده ميليارد و ششصد و هشتاد و سه ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته
مي شود.
الزم به ذكر است بدهي هاي مربوط به آب ،برق و گاز اعم از حق
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي
آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ
مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده باشد يا نشده باشد به
عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي
بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و
نيم عشر اجرایی و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمن ًا چنانچه روز
مزايده تعطيل رسمي گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان
ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار:چهارشنبه مورخه 1398/03/22شماره /431:م الف
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر -شعبه اجراء/زمان قائدي

تاسیس شرکت سهامی خاص داده گستران توسعه ارتباطات هوشمند درتاریخ1398/03/19به شماره ثبت  1844به شناسه ملی  14008380093ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک طراحی،توسعه ،تولید ،مستندسازی ،راه اندازی و نگه داری
نرم افزار های رایانه ای و سخت افزار و خدمات مربوطه ارائه خدمات سیستم های اتوماسیون اداری و صنعتی ارائه خدمات و مشاوره و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی انجام پروژه
های انفورماتیکی و فن آوری اطالعات انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاه ها اخذ وام و
تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان بوشهر  ،شهرستان دشتی  ،بخش مرکزی  ،شهر خورموج ،شهرک شهید چمران  ،خیابان شهید شهریاری  ،کوچه ((فرهنگیان  ، ))1پالک
 ،0طبقه همکف کدپستی  7541886547سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  10000سهم  1000ریالی تعداد  10000سهم آن با
نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  3338 /65مورخ1398/02/21نزد بانک ملت شعبه خورموج با کد  37382پرداخت گردیده است والباقی
در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه حاجی زاده به شماره ملی 3490118928و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم سمیه حاجی زاده به
شماره ملی 3501577931و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمدصادق نصیری به شماره ملی 3549909829و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء محمدصادق نصیری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای علی جعفری به شماره ملی
 3540086511به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مرتضی مقام نیا به شماره ملی  3549908172به سمت بازرس علی البدل 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 دشتی ()497259

