
فاصله گذاری اجتماعی در 
آموزش و پرورش

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در 
بخشنامه ای در خصوص تداوم اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و آغاز فاصله هوشمند و ساعت و نحوه حضور 
فرهنگیــان از 23 فروردیــن در ادارات توضیــح داد. 
علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توســعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش در بخشــنامه ای در خصوص 
تداوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و آغاز فاصله 
هوشــمند، اعالم کرد: پیرو بخشنامه مورخ 6 فروردین 
۹۹ و به اســتناد بخشــنامه ۱۹ فروردین ۹۹ سازمان 
اداری و استخدامی کشور به آگاهی می رساند به منظور 
تــداوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و آغاز طرح 
فاصله گذاری اجتماعی به گونه ای برنامه ریزی شود تا با 
تشــخیص باالترین مقام مسؤول، در عین کاهش تردد 
و تجمع، از تاریخ 23 فروردین ۹۹ با حضور دو ســوم 
کارکنــان، خدمات عمومی به ویژه خدمات ضروری به 

ارباب رجوع ارائه شود. فارس

هشدار WHO درباره افزایش 
داروهای تقلبی کرونا

ســازمان جهانی بهداشت )WHO( نسبت به افزایش 
داروهای تقلبی مرتبط با کروناویروس در کشــورهای 
در حال توسعه هشدار داد. بنابر اعالم سازمان جهانی 
بهداشت موارد قابل توجهی از داروهای تقلبی مرتبط 
بــا کروناویروس در کشــورهای در حال توســعه به 
فروش می رســد که مصرف آنهــا میتواند با عوارض 
جانبی جدی همراه باشــد. گفته شــده تنها در مدت 
یک هفته پس از آنکه سازمان جهانی بهداشت شیوع 
کروناویــروس را یک همه گیری اعالم کرد اینترپل از 
۱2۱ مورد دســتگیری در ۹۰ کشور و کشف و ضبط 
مواد دارویی خطرناک بــه ارزش بیش از ۱۴ میلیون 

دالر خبر داد.  ایسنا

۸۶ درصد موافق اعمال محدودیت ها 
هستند

فرمانده مدیریت مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با 
بیان اینکه 86 درصد شــهروندان با اعمال محدودیت 
ها موافقت دارند، گفت: بر این اساس 32 درصد مردم 
هنوز تجربه شســتن 2۰ ثانیه دســتها را نداشــته یا 
اعتقادی به آن ندارند.  علیرضا زالی، فرمانده مدیریت 
مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با اشاره به آخرین 
وضعیت مبتالیان به کرونا در تهران ، اظهار داشــت: 
3۴۰ مورد جدید ابتال در تهران داشتیم که در بخش 
های عــادی و 8۰ مورد نیز در بخــش مراقبت ویژه 
بستری شــده اند.وی با اشاره به اینکه تغییر شگرفی 
در آمار تهران دیده نمی شود،ادامه داد:هرگونه تحلیل 

آمار در تهران نیاز به زمان مکفی تر دارد.  ایرنا
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گزارش

بنا بر تصمیم ســتاد ملی کرونا از امــروز 23 فروردین ماه می 
بایست دو سوم کارمندان و کارگران در محیط کاری خود حاضر 
باشند، باتوجه به این تصمیم اتخاذ شده طبیعی است با دو برابر 
شدن حضور کارمندان و کارگران در فضاهای کاری، بار مضاعف 
به سیستم حمل و نقل عمومی وارد می شود واین یعنی شلوغ 

شدن اتوبوس، مترو و وسایل حمل ونقل عمومی.
عالوه بر تصمیم ســتاد ملی کرونا، شورای ترافیک نیز تصمیم 
گرفتــه که از امروز 23 فروردین ماه طــرح های ترافیکی اما با 
سبک و سیاق جدید مجددا اجرایی شود که اجرای این طرح ها 
نیز قطعا موجب گرایش افراد بیشتری به استفاده از شبکه حمل 
ونقل عمومی می شود، این افزایش تقاضا در حالی است که در 
روزهای اخیربا انتشار تصاویری از شلوغی اتوبوس و مترو،  نگرانی 
از شــیوع دوباره کرونا دوباره مطرح شده است و برهمین اساس 
مسئوالن شهرداری تهران سعی کردند تا در راستای اجرای طرح 
فاصلــه گذاری اجتماعی در حمل ونقل عمومی، راهی برای کم 
کردن نگرانی شــهروندان پیدا کنند که در ذیل اشاره ای به این 

اقدامات  می شود:
 تغییر طرح ترافیک متناسب با روزهای کرونایی

عمار ســعیدیانفر مدیر واحد ساماندهی طرح ها و محدوده های 
ترافیکی شــهرداری تهران با اعالم خبر تغییر نحوه اجرای طرح 
های ترافیکی متناسب با شیوع کرونا می گوید: براساس مصوبه 
ســتاد ملی کرونا ساعت کاری ادارات از 23 فروردین ماه ساعت 
٧ الی۱۴ تعیین شــده است، به همین دلیل تصمیمات شورای 
ترافیک نیز در راســتای این تصمیمات اتخاذ شد، به طوریکه بر 
اساس مصوبه شورای ترافیک تهران ، از فردا شنبه 23 فروردین 
طرح ترافیک از ساعت ٧:3۰ صبح تا ۱۹ بعد از ظهر اجرا می شود.

به گفته وی، طرح ترافیک و آلودگی هوا از ســاعت٧:3۰ تا ۱۹ 

اجرایی می شــود و از ســاعت ۱۴ تا ۱6 به شهروندان شاغل در 
تهران فرصت دو ســاعته داده خواهد شــد کــه در طرح های 
ترافیکی از داخل طرح فقط یکبار به صورت رایگان خارج شوند. 
سعیدیانفر با بیان اینکه از روز شنبه 23 فروردین ماه، شهروندان 
باید در کارت شــهروندی خود حداقل ۵6 هــزار تومان اعتبار 
داشته باشند، ادامه می دهد: درصورت عدم موجودی در حساب 
شهروندی، طرح ترافیک با ضریب یک حساب می شود و در واقع 
2۰ درصــد به ضرر آنها خواهد بود. در ضمن رزرو طرح ترافیک 

در هفته آینده الزامی نیست.
 فاصله گزاری در اتوبوس 

محمود ترفع مدیرعامل شــرکت واحد اتویوسرانی شهر تهران 
نیز با اعــالم اجرای طرح فاصله گــذاری اجتماعی در اتوبوس 
هــای خصوصی و عمومی از شــنبه 23 فرودین ماه می گوید: 
از آنجایی که از روز شــنبه23 فروردین ماه بنا به تصمیم ستاد 
ملی کرونا باید »دو ســوم« کارکنــان در محل کار خود حاضر 
باشند، تمهیدات خاصی برای پوشش حمل و نقل عمومی علی 
الخصوص اتوبوس ها اندیشــیده شــده است.مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه از روز شنبه هیچیک 
از اتوبوس های پایتخــت در پارکنیگ ها متوقف نخواهد بود و 
ناوگان اتوبوسرانی علی الخصوص خطوط بی آرتی فعال خواهند 
بود، اظهارمی کند: البته سعی کردیم با وجود کمبود امکانات و 

وقت، اتوبوس ها را عالمت گذاری کنیم.
وی با بیان اینکه از روز شــنبه مسافران با عالمت هایی بر روی 
صندلی های اتوبوس مواجه می شــوند، ادامه می دهد: بر روی 
صندلی های 2تایی، تنها یک نفر می تواند بنشــیند و صندلی 
خالی نیز با عالمت مشخص می شود؛ همچنین در کف اتوبوس 
ها عالمتی نصب خواهد شد که مردم را به رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی دعوت می کند.ترفع در مورد اجرای طرح رزرو صندلی، 
با تاکید بر اینکه این طرح برای اتوبوس های حمل و نقل عمومی 
نیست، گفت: این طرح برای ناوگان اتوبوسرانی نیست، بلکه یک 
اســتارتاپ، اپلیکیشــنی را به نام »به همراه« طراحی کرده که 
مردم در صورتیکه مایل نباشند از حمل و نقل عمومی استفاده 
کنند، می توانند با در اختیار گرفتن یک مینی بوس یا اتوبوس 
خصوصی دربستی، با درج مبداء و مقصد خود، از این طرح برای 
صندلی های این مینی بوس ها و اتوبوس های دربستی استفاده 

کنند.
 سوار شدن تنها ۳ مسافر 

علیرضا قنادان مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز با 
اشاره به طراحی فضایی برای استقرار رانندگان می گوید: اجرای 
طرح فاصله گذاری در تاکســی های پایتخت اجرا می شود، به 
طوریکه در راستای حفظ سالمت مسافران و رانندگان تاکسی، 
از روزهای گذشــته اقدام به نصب طلق هایی برای ایجاد فاصله 
میان رانندگان و مسافران کرده ایم و این در حالی است که برای 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تنها دو مسافر می توانند در 
صندلی های عقب سوار شوند.وی بیان اینکه در مرحله اول این 

جداکننده ها برروی 3۰۰۰ دستگاه تاکسی نصب می شود، ادامه 
می دهد: این طرح در خطوط پرتقاضا اجرایی می شــود و بعد از 

آن، این طرح در مابقی تاکسی ها نیز اجرایی می شود.
  در مترو؛ روی عالمت ها بشین و بایست

فرنوش نوبخت مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متروی تهران 
و حومــه نیزاز اجــرای طرح فاصله گــذاری اجتماعی با نصب 
نشانه هایی در مترو پایتخت خبر داد و به ایسنا می گوید: محل 
نشستن و ایستادن مسافران در قطارها، پله برقی ها، مقابل باجه 
های فروش بلیت و دســتگاه های خودپرداز درایســتگاه های 

خطوط مترو را عالمت گذاری کرده ایم.
وی با اشاره به استقبال شهروندان از مترو می افزاید: اگر پروتکلی 
برای تردد در سطح شهر ویا ممانعت برای خروج از منازل وجود 
نداشته باشد استفاده از مترو نیز همانند دیگر وسایل حمل و نقل 
عمومی انجام می گیرد و تعداد مســافران نیز روز به روز افزایش 
می یابد؛ ما نمی توانیم مانع استفاده شهروندان از مترو شویم یا 
برای این موضوع مامور پیش بینی کنیم و تنها راه اجرای موفق 
این طرح، همکاری شهروندان و مسافران در مترو رعایت فاصله 

اجتماعی می باشد. ایسنا

مدیر کل درمان و حمایت اجتماعی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر خبر داد

آخرین جزئیات از جمع آوری معتادان 
متجاهر 

حمید جمعه پور مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ســتاد مبارزه با مواد مخدر ، 
دربــاره آخرین جزئیات از جمع آوری معتادان متجاهر در این روزهای کرونایی، اظهار 

کرد: همه ما تابع دستورات و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم.

وی بیان کرد: معتادان متجاهر سیستم ایمنی بدنی ضعیفی دارند و به دلیل عدم رعایت 
بهداشــت، دچار بیماری های همراه به جز اعتیاد می شــوند به همین دلیل بیشتر در 
معرض خطر ابتال به این ویروس قرار دارند.جمعه پور با بیان اینکه جمع کردن این افراد 
به شــکل گسترده بدون رعایت ضوابط و استاندارد های بهداشتی عاملی برای گسترش 
کروناســت، ادامه داد: برنامه ریزی های الزم برای جمع آوری آن ها در حال انجام است 
جلسات متعددی در این روز ها برگزار شده تا تمام جوانب بررسی شود. مدیرکل درمان و 
حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: یک دستورالعمل برای مدیریت 
و غربالگری بیماری کرونا در معتادان متجاهر با همکاری وزارت بهداشــت، ســازمان 
بهزیســتی کشور، استانداری تهران، ســازمان زندان ها در حال طراحی است که بعد از 

تدوین و ابالغ این دســتورالعمل اقدامات الزم را انجام می دهیم. وی با اشــاره به اینکه 
امروز دســتورالعمل تدوین و ابالغ می شود، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که برای جمع 
آوری و نگهداری معتادان متجاهر بخواهد صورت بگیرد در چارچوب این دستورالعمل 

خواهد بود.
الزم به ذکر وضعیت بحرانی معتادان طی هفته های اخیر بویژه در برخی مناطق تهران 
نگرانی شدید و نارضایتی شهروندان را به همراه داشته است. نیروی انتظامی نیز ضمن 
تاکید بــر توانش برای مقابله با وضعیت بحرانی کنونی، عــدم اقداماتش را برگرفته از 
اجرای تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا عنوان کرده است. در عین حال ناجا تاکید کرده 
که به زودی اقدامات گسترده ای را برای مقابله و جمعه آوری معتادین آغاز خواهد کرد.

طرح فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی از امروز اجرا می شود

عزم ملی برای تحقق 
سالمت و اقتصاد

آگهی تغییرات شــرکت فنی مهندســی بسپار پایش پارس شــرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 53138 و شناسه ملی 14004589789 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجتبی دیزبادی به شماره ملی 0941000354 
به عنوان بازرس اصلی و خانم ســیده زهره رضائی به شماره ملی 0652690858 
بــه عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. 2 - صورتهای 

مالی منتهی به سال 1397 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )809497(

آگهی تاسیس
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بهــار نارنــج شــاهوار درتاریخ 
ملــی  شناســه  بــه   4952 ثبــت  شــماره  بــه   1398/12/20
14009046517 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن بــه شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهــی میگردد. موضــوع فعالیت 
:انجام کلیه فعالیتها در زمینه طراحی ،ساخت وانجام تاسیسات مربوط 
بــه اماکــن خدماتی _ رفاهــی –اجرای کلیــه امور مربوط بــه مدیریت 
ســاخت وطراحــی مجتمع های خدماتی _ رفاهــی و احداث مجتمع های 
خدماتــی _ رفاهی -ســاخت و ایجــاد وبهره بــرداری جایــگاه وپخش 
فرآورده های نفتی از قبیل بنزین -گازوئیل وجایگاه فروش گاز)ســی 
ان جی( صــادرات و واردا ت کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،شــرکت در 
مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی 
و خارجی، اخذ وام وتســهیالت ریالــی و ارزی از کلیه بانک های دولتی 
و خصوصی و موسســات مالــی و اعتباری داخلی جهت شــرکت، اخذ و 
اعطای نمایندگی از شــرکت ها و موسســات داخلی وخارجی، مشارکت 
و شــرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل 
و خارج کشــور. تماماً طبــق قوانین و مقررات جمهوری اســالمی ایران 
و پــس از اخذ مجوزهــای الزم درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان سمنان ، شهرستان شاهرود ، بخش مرکزی ، شهر 
شــاهرود، محله 15خــرداد ، خیابان پانزده خــرداد ، کوچه خرداد 7 ، 
پالک 100 ، طبقه همکف کدپستی 3614677175 سرمایه شخصیت 
حقوقــی عبارت اســت از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقســم به 
10000 ســهم 10000 ریالــی تعداد 10000 ســهم آن با نام عادی 
مبلغ 35000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 
98/4405/457 مــورخ 13/12/1398  نــزد بانک قرض الحســنه 
مهرایــران شــعبه میــدان جمهــوری با کــد 4405 پرداخــت گردیده 
اســت والباقی در تعهد صاحبان ســهام می باشــد اعضا هیئت مدیره 
آقای حســن فردیان به شــماره ملی 0041360478و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
خانم فاطمه عرب ســرحدی به شماره ملی 2030270075و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم معصومه مصطفائی به شماره 
ملی 4591919110و به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره به مدت 
2 ســال خانم مریم عطاری به شــماره ملی 4592258630و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، 
قراردادهــا عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عــادی و اداری 
باامضــاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرســان خانم سهیال شیرینی به شماره 
ملی 0084159685 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی آقای مجتبی شــمس به شــماره ملی 4592164113 به ســمت 
بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشــار سیاست 
روز جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شاهرود )808896(

آگهی تاسیس 
تاســیس شــرکت ســهامی خاص فاطر فرزانگان پارس میامی درتاریخ 
1398/12/22 به شماره ثبت 4953 به شناسه ملی 14009050350 
ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگــردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتها در زمینه 
طراحی ،ساخت وانجام تاسیسات مربوط به اماکن خدماتی _ رفاهی –اجرای 
کلیه امور مربوط به مدیریت ساخت وطراحی مجتمع های خدماتی _ رفاهی 
و احــداث مجتمع های خدماتی _ رفاهی -ســاخت و ایجــاد وبهره برداری 
جایــگاه وپخــش فرآورده هــای نفتی از قبیــل بنزین -گازوئیــل وجایگاه 
فروش گاز)ســی ان جی( صــادرات و واردا ت کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
،شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
داخلــی و خارجــی، اخذ وام وتســهیالت ریالــی و ارزی از کلیــه بانک های 
دولتی و خصوصی و موسســات مالی و اعتباری داخلی جهت شــرکت، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شــرکت ها و موسســات داخلی وخارجی، مشارکت و 
شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج 
کشــور. تماماً طبق قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و پس از اخذ 
مجوزهــای الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان سمنان 
، شهرستان شاهرود ، بخش مرکزی ، شهر شاهرود، محله شهنما ، کوچه بی 
نام ، خیابان 16 متری ، پالک 13 ، طبقه همکف کدپستی 3619674181 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی 
منقســم به 10000 ســهم 10000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 35000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 
98/4405/456 مــورخ 13/12/1398 نــزد بانک قرض الحســنه مهر 
ایران شــعبه میدان جمهوری با کد 4405 پرداخت گردیده است والباقی 
در تعهد صاحبان ســهام می باشــد اعضــا هیئت مدیره خانــم فاطمه عرب 
ســرحدی به شــماره ملی 2030270075و به ســمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال خانم نازنین کدیور به شــماره ملی 2572544458و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن حسین زرگری 
به شــماره ملی 4591679977و به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت 
2 ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 ســال خانم معصومه مصطفائی 
به شــماره ملی 4591919110و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
ســال خانم مریم عطاری به شماره ملی 4592258630و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، با امضا رئیس 
هیئت مدیره و قراردادها عقود اســالمی و همچنیــن کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرســان خانم سهیال شیرینی به شماره ملی 
0084159685 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
مجتبی شمس به شــماره ملی 4592164113 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشــار سیاست روز جهت درج آگهی 
های شــرکت تعیین گردیــد. ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شاهرود )808895(

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازی و پیمانکاری برج و بنا شاهرود سهامی خاص 
به شماره ثبت 2789 و شناسه ملی 10860421624 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/2/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فاطمه حسنی به شماره ملی : 4591527344 
به سمت بازرس اصلی و آقای علی عباسی به شماره ملی : 4591337758 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شاهرود )808894(

آگهی تغییرات شــرکت خدمات فنی مهندســی بنیان ســازان شاهوار)ســهامی 
خاص(به شماره ثبت 2251 و شناسه ملی 10480087130 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/9/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : سرمایه تعهدی شرکت مبلغ 650.000 ریال بابت سرمایه تعهدی 
شــرکت طی گواهــی شــماره 509/60566 مورخ 97.9.21 بانک ملت شــعبه 
مرکزی شــاهرود پرداخت شد. بنابراین ســرمایه شرکت 100% پرداخت شده 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شاهرود )808893(

دعوت مجموع عمومی فوق العاده شرکت  آبیاری و کشاورزی بسطام
بشماره ثبت : 27 )سهامی خاص( شناسه ملی 10480003107

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت آبیاری و کشاورزی بسطام دعوت 
میگردد تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده این شــرکت که در ســاعت 16 
عصر روز شــنبه مورخ 1399/02/13 در محل مرکز اصلی شــرکت به آدرس 
بزرگراه شــاهرود ، بســطام ، جنب پارک چغول گیر ، دفتر شرکت رضوان نهال 
تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. جلسه با حضور اکثریت سهامداران برگزار 

میگردد.
دستور جلسه: اصالح آدرس مرکز اصلی شرکت و تغییر مکان شرکت

 از طرف هیئت مدیره شرکت

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آبیاری و کشاورزی بسطام
بشماره ثبت: 27 )سهامی خاص( شناسه ملی 10480003107

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت آبیاری و کشــاورزی بســطام دعوت 
میگردد تا درجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه این شرکت که در ساعت 14 عصر 
روز شــنبه مورخ 1399/02/13 در محل مرکز اصلی شــرکت بــه  آدرس بزرگراه 
شاهرود ، بسطام ، جنب پارک چغول گیر ، دفتر شرکت رضوان نهال تشکیل میگردد 

حضور بهم رسانند. جلسه با حضور اکثریت سهامداران برگزار میگردد. 
دستورجلســه: 1- انتخاب هیئت مدیره بمدت دو ســال  2- انتخاب بازرســان 
بمدت یکســال  3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های شــرکت 4- 

انتخاب صاحبان امضا مجاز
از طرف هیئت مدیره شرکت

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت رضوان نهال 
بشماره ثبت: 2271 )سهامی خاص( شناسه ملی 10480087506

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت رضوان نهال دعوت میگردد تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 17 عصر روز شنبه 
مورخ 1399/2/13 در محل مرکز اصلی شرکت به آدرس بزرگراه شاهرود 
، بسطام ، جنب پارک چغول گیر ، دفتر شرکت رضوان نهال تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند. جلسه با حضور اکثریت سهامداران برگزار می گردد. 
دستور جلسه: اصالح آدرس مرکز اصلی شرکت و تغییر مکان شرکت

از طرف هیئت مدیره شرکت

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رضوان نهال 
بشماره ثبت: 2271 )سهامی خاص( شناسه ملی 10480087506

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت شــرکت رضوان نهال دعوت می گردد تا 
درجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه این شــرکت که در ســاعت 15 عصر روز شنبه 
مورخ 1399/2/13 در محل مرکز اصلی شرکت به آدرس بزرگراه شاهرود ، بسطام ، 
جنب پارک چغول گیر ، دفتر شرکت  رضوان نهال تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. 

جلسه با حضور اکثریت سهامداران برگزار میگردد.
دستورجلسه: 1- انتخاب هیئت مدیره بمدت دو سال  2- انتخاب بازرسان بمدت 
یکســال  3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های شــرکت 4- انتخاب 

صاحبان امضا مجاز
از طرف هیئت مدیره شرکت

آگهی اجرائیه
مشــخصات محکوم له: کامران اکبری فرزند اله کرم به نشــانی دیلم خ شریعتی 
شمالی قبل از بانک ملی مرکزی ، مشخصات محکوم علیه: خالدنیسی مجهول المکان 
، محکــوم به: پیرو دادنامه 98/260 به تاریخ 98/8/1 محکوم علیه محکوم اســت 
به پرداخت مبلغ 15/200/000 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و 
خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له شایســته اســت ظرف مهلت مقرر 10 روز اقدام نمایید در غیر این صورت وفق 
مقــررات اقدام خواهد شــد. محکوم علیــه مکلف به رعایت مــاده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دیلم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد باقر پیران بشناســنامه شــماره 40 به شــرح دادخواســت به کالســه 
98/373 از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شــادروان فاطمه جوی بشناســنامه شــماره 49 در تاریــخ 1398/11/2 اقامتگاه 
دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
عبدالــه پیــران فرزند جواد ش ملــی 5299631111 صــادره از دیلم ت ت 1351 
فرزند متوفی 2- جعفر پیران فرزند جواد ش ملی 5299632231 صادره از دیلم ت 
ت  1352 فرزنــد متوفی 3- محمد باقر پیران فرزند جواد ش ملی 5299837410 
صــادره از دیلــم ت ت 1354 فرزند متوفی 4- عباســعلی پیران فرزند جواد ش ملی 
5299843429 صــادره از دیلــم ت ت 1355 فرزند متوفــی 5- علی پیران فرزند 
جــواد ش ملی 5299970277 صادره از دیلم ت ت 1367 فرزند متوفی 6- نرگس 
پیــران فرزنــد جواد ش ملــی 5299849540 صــادره از دیلــم ت ت 1357 فرزند 
متوفــی 7- طیبــه پیران فرزنــد جواد ش ملــی 5299636768 صــادره از دیلم ت 
ت 1359 فرزنــد متوفــی 8- مرضیه پیــران فرزند جواد ش ملــی 5299867840 
صــادره از دیلــم ت ت 1362 فرزند متوفی 9- معصومه پیــران فرزند جواد ش ملی 
5299875495 صادره از دیلم ت ت 1363 فرزند متوفی 10- زینب پیران فرزند 
جواد ش ملی 3530030457 صادره از دیلم تاریخ تولد 1368 فرزند متوفی ، اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دیلم

رونوشت آگهی حصر وراثت
فاطمــه ضیایــی دارای شناســنامه شــماره 88 به شــرح دادخواســت به کالســه 
428/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان ماشااهلل پیرو بشناسنامه 102 در تاریخ 98/10/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا پیرو فرزند 
ماشااهلل ش م 5290024281 ص از دیلم ت ت 72/12/27 فرزند 2- زینب پیرو 
فرزند ماشااله ش م 5290050434 ص از دیلم ت ت 78/3/13 فرزند 3- فاطمه 
ضیایی فرزند ماشــااهلل ش م 5299825102 ص از گناوه ت ت 50/5/14 همســر 
متوفی ، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دیلم

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860301024002847 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی شــیخی فرزند 
عیســی بشــماره شناســنامه 11793 صادره از ری در یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بــه مســاحت 62/44 مترمربع پــالک 6713 فرعی از 123 اصلــی واقع در بخش 12 
خریداری از مالک رســمی شــرکت فنی ســاختمانی دولت آباد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

99/1/19- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/03- م الف/1
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آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860301024002765 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حســین اخالقی 
قرانفیه فرزند ســتار بشــماره شناســنامه 8022 صادره از ری در یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 90/80 مترمربع پالک 8038 فرعی از 123 اصلی واقع در 
بخش 12 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/1/19- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/03- م 

الف/1930
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