آگهی

سال سیزدهم شماره  1430چهارشنبه  31اردیبهشت ماه 1399

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال  ۱۳۹۸شهرستان تنگستان

برابر مقررات ماده  ۱۱و  ۱۲قانون ثبت و ماده  ۵۹آیین نامه قانون مزبور فهرست اسامی اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه
چهارم سال  ۱۳۹۸قبول ثبت گردیده اند و امالکی که به استناد ماده  ۱۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مبنی بر تنظیم اظهارنامه ثبتی حاوي تحديد قبول ثبت گردیده اند به شرح زیر و با
ذکر شماره و پالك فرعی و اصلی جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
پالك  81/9خانم زینب عاشوری فرزند محمد علي ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در اهرم قطعه 1بخش  ۴بوشهر
پالك  298/42خانم فروزان جمالی فرزند محمد تقی ششدانگ یک باب خانه واقع در اهرم قطعه  1بخش  ۴بوشهر
اداره کل ثبــت اسـنادو امــاک اسـتان بوشـهر
پالک  340/4آقای مسلم ارجمندی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه واقع در اهرم قطعه  1بخش  ۴بوشهر
پالک 1147/1آقای خداکرم ملکی فرزند غالمحسين ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در اهرم قطعه 1بخش  ۴بوشهر
پالك  2440/25خانه مرضيه زارعی فرزند قربانعلی ششدانگ یک قطعه باغ واقع در روستای خائیز (فريه يخ ) قطعه  ۳بخش  4بوشهر
پالك  2451/2204خانم ماه بگم نيرومند فرزند خدر ششدانگ يك قطعه زمين محصور واقع در دلوار قطعه  4بخش  4بوشهر
پالك 2451 / 2211آقای امر اهلل حیدری فرزند علی ششدانگ یک باب خانه واقع در دلوار قطعه  ۴بخش  4بوشهر
پالک  2451 / 2229آقای عادل جمالي فرزند عبدالعلی ششدانگ یک باب خانه واقع در دلوار قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر
پالک  2451/2230آقای حامد جمالی فرزند عبدالعلي ششدانگ یک قطعه زمين محصور واقع در دلوار قطعه ۴بخش  4بوشهر
پالک  2451 / 3249آقای محمد دلواری فرزند هادی (حاجی) ششدانگ یک باب خانه واقع در دلوار قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر
پالک  2451 / 3252آقای یوسف نعمتی فرزند علی ششدانگ یک بابخانه واقع در دلوار قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر
پالك  2451/3253آقای یوسف نعمتی فرزند علی ششدانگ یک باب خانه واقع در دلوار قطعه  ۴بخش ۴بوشهر
پالك  2451 / 3254خانم عشرت آتشی فرزند غالم ششدانگ یک باب خانه واقع در دلوار قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر
پالك  2452 / 1418خانم نصرت بزرگ فرزند محمد علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در جائينك قطعه  ۴بخش  4بوشهر
پالك  2458/29خانم فرزانه مصباحی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمين مزروعي واقع در روستاي دل آرام قطعه  4بخش  4بوشهر
پالک  2458 / 30خانم فرزانه مصباحی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمين مزروعي واقع در روستاي دل آرام قطعه  4بخش  4بوشهر
هر کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض دارد می تواند مطابق ماده  ۱۶قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت  ۹۰روز و نسبت به آگهی نوبتی اصالحی
تا  ۳۰روز و در آگهی نوبتی حاوی تحدید حدود اشخاصی که به ماهیت ملک معترض هستند ظرف مدت  90روز و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفافی معترض هستند
ظرف مدت  3۰روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت اسناد و امالک تنگستان تسلیم و رسید اخذ نماید ،و چنانچه بین مستدعی ثبت و دیگری قبل
از انتشار اولین اعالن آگهی نوبتی ،دعوايي اقامه شده و در جریان رسیدگی باشد؛ کسی که طرف دعوى یا مستدعی ثبت می باشد ،می بایست برابر ماده  ۱۷قانون ثبت از
تاریخ نشر اعالن اولین آگهی نوبتی تا  9۰روز تصديق محکمه را مشعر به جريان دعوی اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تنگستان تسلیم نماید .ضمنا معترض مکلف است
مطابق تبصره  ۲ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی که فاقد سابقه ثبت بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است؛ مصوب  1373/2/25و ماده
 ۸۶آیین نامه اجرایی قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم را به مرجع قضایی تسلیم نماید و اال حق او ساقط خواهد شد ،تحدید
حدود امالك فوق برابر مقررات مواد  ۱۴و  ۱۵قانون ثبت بعداً به عمل خواهد آمد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/02/01 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان /عيسي رضايي
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/02/31

شناسه اگهی۸۱۶۵۸۲ :

99010470

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398
واقع در بخش  ۵بوشهر  -دشتی
برابر مقررات مواد ۱۱و ۱۲و  59ق ،و آ ،ثبت اسامی
اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه چهارم سال
 ۱۳۹۸قبول ثبت گردیده و همچنین امالکی که
پذیرش ثبت گردیده اند ،و همچنین امالک شمول
تبصره  ۱ماده  ۲۵اصالحی ق.ث به شرح ذیل و به
ترتیب آگهی می گردد.
قطعه يك
پالك  - 1040/4253آقای سهراب ظريف خلق ششدانگ
یک باب خانه واقع در شهر خورموج بخشی  5بوشهر.
قطعه دو
پالک  - 1554 /1آقای سیدمحمدباقر طاهری شدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به اتمام یک باب ساختمان
مسکونی واقع در روستای عربی بخش  5بوشهر
قطعه سه
پالك  - 1645 /673خانم هاجر علی زاده ششدانگ
یک قطعه زمین به انضمام بنای احداثی در آن واقع
در روستای بحیری بخشی  ۵بوشهر پالک 1645 / 674
 آقای بهمنيار همرائیان نژاد ششدانگ یک قطعهزمین به انضمام بنای احداثی در آن واقع در روستای
بحیری بخش  5بوشهر
اشخاصی که نسبت به ماهيت امالك مندرج در متن
این آگهی و همچنین اشخاصی که نسبت به ماهیت
امالکی که در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست
ثبت پذيرفته شده ،اعتراض دارند می توانند مطابق
تاسیس موسسه غیر تجاری مرکز رشد و تحول فردی اوج درتاریخ
 21/02/1399به شماره ثبت  823به شناسه ملی  14009130794ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع  :الف -اهداف :ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و باال بردن
دانش و بینش عمومی در حوزههای مختلف فرهنگی آموزش مبانی و مهارت
های زندگی سالم ب -موضوع فعالیت :برگزاری همایش ،گردهمایی ،سمینار و
همکاری در برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی و هنری و مشارکت
در برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی از طریق خدمات فرهنگی
هنری شماره مجوز  2099638تاریخ مجوز  14/02/1399مرجع صادرکننده
مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان بوشهر  ،شهرستان
بوشهر  ،بخش مرکزی  ،شهر بوشهر ،محله باغ زهرا  ،خ سامان  ،خیابان باغ نار
 ،کوچه ((جواهری))  ،پالک  ، 0طبقه اول  ،واحد  3کدپستی 7516695543
سرمایه شخصیت حقوقی  150,000,000 :ریال می باشد .اسامی و میزان
سهم الشرکه شرکا  :آقای عادل فرزانه به شماره ملی  3501069601دارنده
 120,000,000ریال سهم الشرکه خانم سیده مرضیه ریاضی به شماره ملی
 3520960621دارنده  30,000,000ریال سهم الشرکه اولین مدیران  :آقای
عادل فرزانه به شماره ملی  3501069601و به سمت مدیرعامل و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  5سال خانم سیده مرضیه ریاضی به شماره ملی
 3520960621و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  5سال دارندگان حق
امضا  :تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضای خانم /آقای
«عادل فرزانه» مدیر عامل و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و هنری «موسسه
اوج» معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای « (امضا یکی از این دونفر کافی است)
رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضای هیأت مدیره « مؤسسه صادر خواهد شد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()852613

99010459

مواد  ۱۶و  ۱۷و 86
قانون و آیین نامه ثبت
از تاریخ انتشار آگهی اداره کل ثبــت اسـنادو امــاک اسـتان بوشـهر
نوبتي به مدت  ۹۰روز و
آگهی اصالحی به مدت  ۳۰روز اعتراض خود را كتب ًا
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتی تسلیم
و رسید اخذ نماید ،سپس از تاریخ تسلیم اعتراضی
باید ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به مراجع
ذیصالح قضائی محل وقوع ملک تقديم و گواهی الزم
را اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمايد واال پس از
گذشت موعد مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط
خواهد شد .مطابق ماده  ۲۰ق.ث معترضین نسبت
به حقوق ارتفاقي وحدود پالکهای مشمول قانون
مذکور ظرف مهلت  3۰روز از عملیات تحديد حدود
و تنظیم صورتجلسه تحديدی اعتراض خود را به
اداره ثبت دشتی تسليم و رسید دریافت نمایند.
معترضين به تقاضای ثبت و تحديد حدود مکلفند
طبق تبصره ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های
معترض ثبتي مصوب  73/02/25اقدام نماید
در غیر آن عملیات ثبتی را با رعایت تشریفات و
مقررات ادامه خواهد یافت .این آگهی در دو نوبت
به فاصله  ۳۰روز منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/02/31
شناسه آگهی 819309
99010471
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زاگرس تجارت یکتا ماهان درتاریخ
 27/02/1399به شماره ثبت  13232به شناسه ملی  14009144720ثبت و
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز  -ترخیص
کاال از گمرک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان بوشهر  ،شهرستان
بوشهر  ،بخش مرکزی  ،شهر بوشهر ،محله بازار  ،خیابان لیان شرقی  ،بلوار دهقان
 ،پالک  ، 0مجتمع تجاری مرکزتجارت بوشهر  ،طبقه دوم  ،واحد  14کدپستی
 7513869499سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  500000000ریال
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی محمودی به شماره ملی
 3490072561دارنده  250000000ریال سهم الشرکه آقای رضا شریفیان به
شماره ملی  3490115643دارنده  250000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیره آقای مهدی محمودی به شماره ملی  3490072561و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا شریفیان به شماره ملی 3490115643
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 باامضاء رضا شریفیان (مدیر عامل) همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی
فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بوشهر (852697

99010460

payameasalooye@gmail.com

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  ۶۴۵واقع در
بخش دو بوشهر
آقای عبدالرضا فرجام پور بموجب وکالتنامه شماره -۲۷۱۴۶
 1398/2/13دفتر  ۴۱بوشهر وکیل از طرف خانم صبریه
گرمازده با تسليم استشهاد محلی مدعی است یک جلد سند
مالکیت  ۱۴۴سهم مشاع از  ۲۸۸سهم عرصه واقع در بخش
دو بوشهر که در دفتر  ۱۳۹۶۲۰۳۲۴۰۰۹۰۱۰۴۳۶بنام صبریه
گرمازده صادر و تسلیم گردیده و به علت جا به جائی مفقود
شده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا
مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آئیننامه
قانون ثبت اعالم میشود که هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد شد.
99010466
تاریخ انتشار آگهی 1399/02/31 :شماره/ 118 :م .الف
مجید امیری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
.......................................................................................
ابالغ اجراییه به آقای علی بهرادنيا
به این وسیله به آقای علی بهرادنيا بدهکار پرونده
کالسه  ۹۸۰۰۵۲۵که برابر گزارش مامور پست در تاریخ
 1398/05/31شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر
چک به شماره  1396/03/01 -472929مبلغ 4/891/250
ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار

www. payameasalooye.ir

درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه
صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد .لذا طبق
ماده  ۱۸آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب
است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار منتشر می گردد.
لذا ظرف مدت  ۲۰روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام تا
مشمول معافیت از حقوق دولتی گردید و در غیر این صورت
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه
شما تعقیب خواهد شد.
99010467
شماره/119 :م .الف
زمان قائدي -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بوشهر
.......................................................................................
آگهی ابالغ اجراییه به آسیه سعادتمند کالسه:
۹۸۰۱۲۱6
بدین وسیله به خانم آسیه سعادتمند فرزند محمد شناسنامه
شماره  ۲۱صادره از برازجان ساکن بوشهر خیابان عاشوری
ابالغ می شود که شهرداری بندر بوشهر جهت وصول مبلغ
بیست و هفت میلیون ریال به استناد چک شماره های
 551471و  551472و  551473همگي مورخ 1387/1/15
بشماره گواهی عدم پرداخت بترتیب  ۸۷۰۰۰۰۱۹و
 ۸۷۰۰۰۰۲۰و  ۸۷۰۰۰۰۲۱مورخ  1387 / ۱ / 26علیه شما
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9801216در
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/12/25
مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا
به تقاضای بستانکار طبق ماده  ۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی
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که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود
اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
شماره /120م .الف
99010468
زمان قائدی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بوشهر
.......................................................................................
آگهی فقدان سند مالکیت پالك 3768/3311
واقع در بخش دو بوشهر
آقای فرشاد کاویانی به نمایندگی از شرکت تضامنی محسن
حاجی رسولیها و مجید مرندی با تسليم استشهاد محلی مدعی
است یک جلد سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین صنعتی
واقع در بخش دو بوشهر که در دفتر ۱۳۹۶۲۰۳۲۴۰۰۹۰۰۰۸۶۴
بنام محسن حاجی رسولیها و مجید مرندی به شماره ثبت
 ۹۸۵۳و شناسه ملی
 ۱۰۹۶۰۰۳۸770صادر و تسلیم گردیده و به علت جا به جائی
مفقود شده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را
نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰
آئیننامه قانون ثبت اعالم میشود که هر کس نسبت به ملک
مورد آگهي معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد شد .شماره/121 :م .الف
تاریخ انتشار آگهی1399/02/31 :
مجید امیری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
بوشهر
99010469

دادنامه

به تاریخ  98/12/4در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف کنگان به تصدی اینجانب كننده
امضاء كننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  ۹۸ /۱۷۵ش ۳تحت نظر است با عنایت اوراق و
محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خدای متعال و تکیه بر شرف و وجدان
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواست آقای علی حسن پور به وكالت خانم زهرا قاسمی فرزند عبداهلل به طرفيت
آقای محمد گشتی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه به مبلغ  200/000/000ریال بابت -
معوقه که شورای حل اختالف به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده ایشان را از طریق روزنامه
کثيراالنتشار دعوت نموده و آقای محمد گشتی در جلسه شورا حاضر نشده و هیچگونه اليحه
و دفاعیه به شورا حل اختالف ارائه نکرده است .لذا ضمن ذی حق دانستن خواهان مستنداً به
مواد  519-198و  522قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به
محکومیت خوانده به پرداخت  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱ریال بابت اصل خواسته  ۲۵۰۰۰۰۰ -۲ریال بابت
هزینه دادرسی  -۳خسارت تأخیر تأدیه از تاريخ تقديم دادخواست تا روز اجرای حکم که با توجه به
تغيير شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توسط واحد اجرای احکام مدنی
دادگستری تعیین می شود  -۴حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادرو اعالم می دارد .رأی
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت  ۲۰روز از
تاریخ ابالغ تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کنگان می باشد
تجدید نظر در دادگاه عمومی کنگان می باشد.شماره/۷۱:م .الف
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان کنگان
99010465

آگهی تغییرات شرکت راهسازان پدیده اخند شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  523و شناسه ملی  10320040959به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  14/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای
هیات مدیره بشرح ذیل میباشد  - 1 :آقای مهرداد سهرابی قالتی به شماره ملی
 2298751080 :به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله حقیقی به شماره
ملی 3569785785به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید شفیعی زاده به
شماره ملی  5159922067به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند  -2 .آقای رسول بحرینی با شناسه ملی  2500136647 :به سمت
حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رحمانیان به شماره ملی 3569449653 :
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند -3 .روزنامه
کثیراالنتشارپیام عسلویه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید  -4 .ترازنامه
و حساب سود و زیان شرکت منتهی به  29/12/1397مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کنگان ()852713

99010464

تاسیس موسسه غیر تجاری پیشگامان توسعه و حامیان اندیشه های برتر درتاریخ  21/02/1399به شماره ثبت  138به شناسه ملی  14009131436ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع  :نوع فعالیت :کلیه فعالیت های موسسه غیرسیاسی ،غیرانتفاعی و غیردولتی و عام المنفعه بوده و در
موضوع توسعه اجتماعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .شماره مجوز  263517336تاریخ مجوز  26/12/1398مرجع
صادرکننده مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان بوشهر  ،شهرستان کنگان  ،بخش مرکزی  ،شهر بندرکنگان ،محله اصلی  ،امام خمینی  ،کوچه  3مدرس
شرقی  ،کوچه  9امام خمینی  ،پالک  ، 0طبقه اول کدپستی  7551437483سرمایه شخصیت حقوقی  5,000,000 :ریال می باشد .اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا  :خانم فاطمه
یزدان پور به شماره ملی  2390076335دارنده  100,000ریال سهم الشرکه آقای بهاء الدین خوش نویس به شماره ملی  3560036992دارنده  100,000ریال سهم الشرکه آقای
صالح الدین زارعی به شماره ملی  3560118530دارنده  100,000ریال سهم الشرکه خانم کبری پرهیزکار به شماره ملی  3569414213دارنده  100,000ریال سهم الشرکه آقای
مرتضی بحرینی به شماره ملی  3569910490دارنده  100,000ریال سهم الشرکه خانم معصومه خرم به شماره ملی  6559970604دارنده  4,500,000ریال سهم الشرکه اولین
مدیران  :خانم فاطمه یزدان پور به شماره ملی  2390076335به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  2سال خانم رضوان بخشی به شماره ملی 3521293513
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای بهاء الدین خوش نویس به شماره ملی  3560036992به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت  2سال آقای صالح الدین
زارعی به شماره ملی  3560118530به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم کبری پرهیزکار به شماره ملی  3569414213به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو
علی البدل به مدت  2سال خانم معصومه خرم به شماره ملی  6559970604به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای مرتضی بحرینی به شماره
ملی  3569910490به سمت دبیر هیئت مدیره به مدت دو سال دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار به
امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان موسس  :هدی روستا  3560033136بازرس اصلی  1سال  2راضیه
رجبی  3569912035بازرس علی البدل  1سال اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان ()852646

99010463

تاسیس شرکت تعاونی نوآوران معماری و زیباسازان عسلویه گروه چهار هزار و ششصد و شصت درتاریخ  09/09/1398به شماره ثبت  28به شناسه ملی
 14008797581ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع  :خدمات مالی و اداری و پشتیبانی ،
خدمات تاسیسات توزیع و انتقال نیرو فشار ضعیف و متوسط و قوی ،پیمانکاری راه و ساختمان ،نقشه کشی  ،نقشه برداری زمینی و هوایی اراضی  ،تسطیح اراضی
 ،ایجاد و نگهداری از فضای سبز شهری و عمومی  ،تعمیرات  ،تنظیفات  ،رستوران و طبخ غذا و آشپزخانه  ،ایاب و ذهاب پرسنل نهادها و شرکتها  ،انبارداری ،
راهبری بندری  ،خدمات بازرگانی و واردات و صادرات  ،خاکریزی و خاکبرداری  ،فنس و دیوار کشی  ،خدمات کشاورزی و اجرای شبکه های ابیاری تحت فشار
 ،اصالح نباتات و سم پاشی و سم زدایی  ،تامین نیروی انسانی و تامین ماشین االت ،لوله کشی صنعتی زیر زمینی و سطحی  ،انجام کلیه امور مربوط به فرآیند
فالشینگ انواع توربین ها و کمپرسورهای صنعتی  ،پالیشگاهی و نیروگاهی  ،رنگ زدایی و زنگ زدایی تاسیسات نفتی و گازی  ،تامین مسباره و سیلیس  ،تعمیرات
اساسی پاالیشگاهها  ،طراحی ،مدیریت  ،اجرا  ،پیش راه اندازی  ،راه اندازی و بهره برداری پروژهای پاالیشگاهی ،بازیافت و تبدیل مواد و زباله  ،مدیریت پسماندها
 ،گشایش اعتبار اسنادی  ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ( در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیربط) مدت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان بوشهر  ،شهرستان عسلویه  ،بخش چاه مبارک  ،دهستان چاه مبارک  ،روستا خیارو ،خیابان ((جانبازان))  ،پالک  ، 3طبقه همکف
 ،واحد  5کدپستی  7511374497سرمایه شخصیت حقوقی  10,500,000 :ریال می باشد منقسم به  105سهم  000/100ریالی که مبلغ  000/500/3ریال آن
طی گواهی شماره  613/1609مورخ  28/07/1398بانک توسعه تعاون شعبه عسلویه پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست  .اولین مدیران  :خانم آمنه هاللی
به شماره ملی  3560053821و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال آقای جابر هاللی به شماره ملی  3569543811و به سمت عضو
هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال آقای علی هاللی به شماره ملی  3569788229و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3
سال آقای حسین هاللی به شماره ملی  3569955631و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای عبداله هاللی بشماره ملی  3569543579بسمت
منشی هیات مدیره به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,سفته ,برات و اوراق بهادار با امضای حسین
هاللی (نائب رئیس هیات مدیره ) به اتفاق علی هاللی مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و سایر اوراق عادی و نامه ها با امضای علی هاللی (مدیرعامل
) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه خانم زینب محمدی بشماره ملی  3560123569بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی
و آقای ناصر هاللی بشماره ملی  3569542203بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .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 عسلویه ()852645

99010462

تاسیس شرکت سهامی خاص شاهین یکتا نور آریا درتاریخ  24/02/1399به شماره ثبت  2775به شناسه ملی  14009139526ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :صادرات،واردات ،خرید ،فروش ،توزیع و ترخیص کاالهای مجاز از گمرکات
داخلی و بین المللی  ،تولید مونتاژ و طراحی لوستر و چراغ روشنایی ،گشایش اعتبارات و ال سی ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان بوشهر  ،شهرستان دشتستان  ،بخش
مرکزی  ،شهر برازجان ،محله نجف آباد  ،خیابان هفت تیر  ،بلوار پاسداران  ،پالک  ، 147پاساژ استوار  ،طبقه اول  ،واحد  113کدپستی  7561639947سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  4718/3718مورخ  26/12/1398نزد بانک ملت شعبه مرکزی برازجان با کد  4718پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره
آقای جواد خوش بختی به شماره ملی  1819228339و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای عبداله خوش
بختی به شماره ملی  3520940647و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای اکبر خوش بختی به
شماره ملی  3521212556و به سمت عضو 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 باامضاء آقای جواد خوش بختی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است اضافه
کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید خلیفه برازجانی به شماره ملی
 3520981114به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی زاهدی به شماره ملی  3521174506به 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 دشتستان ()852655

99010461

