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اخبار

تردد بین شهرهای زرد نیاز به مجوز
تردد ندارد

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا با اشاره به
قرارگیری تهران در وضعیت زرد گفت :برای تردد بین شهرهای
زرد نیاز به مجوز تردد نیست.
حسین قاســمی در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح آخرین وضعیت
اعمال محدودیــت های کرونایی در طرح «هوشــمند مدیریت
کرونا» گفت :بر اســاس این طــرح ،ورود خودرو با پالکهای
غیر بومی به شــهرهای قرمز و نارنجی ممنوع اســت و از سوی
دیگر ورود پالکهای بومی شهرهای قرمز و نارنجی به شهرهای
دیگر ممنوع و تا زمانی که وضعیت شــهرهای قرمز و نارنجی به
وضعیت عادی برگردد ،شرایط به همین منوال است.
وی افــزود :تهــران در وضعیــت زرد قرار گرفته اســت لذا اگر
همشــهریان تهرانی بخواهند از تهران به  ۲۱۲شــهر زرد بروند
نیازی به برگه تردد بین شــهری نیســت ،اما بی تردید ورود به
 ۲۹شهر نارنجی و قرمز برای پالکهای غیر بومی ممنوع است.
وی تاکید کرد :با وجود اینکه در چند هفته گذشــته شــهر قرمز
نداشــتیم اما متاسفانه  ۶شــهر اســتان مازندران قرمز هستند،
همچنین  ۲۳شهر در کشور نارنجی و  ۲۱۲شهر هم زرد هستند.
قطعا در  ۶شــهر قرمز ،اصناف بجز گروه یک ،مابقی نمیتوانند
فعالیت کنند و جلسات ادارات با توجه به محدودیتهای کرونایی
باید برگزار شود.

هوای تهران در آستانه ورود
به شرایط قرمز

انباشــت آالیندههای هوا در ســاعات ابتدایی روز حاکی از ورود
هوا به شــرایط ناســالم برای همه گروههای جامعه طی ساعات
آینده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،هــوای تهران تنها دو واحد برای ورود
به شرایط ناســالم همه گروههای جامعه فاصله دارد .پیش بینی
میشود طی ساعات آینده هوای تهران برای دومین هفته پیاپی
در شرایط ناسالم برای همه گروههای جامعه قرار بگیرد.
ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون در حال نزدیک شدن به شرایط
ناسالم برای همه گروههای جامعه قرار دارند.
با توجه به پیش بینیهای هواشناســی ،پایداریهای جوی طی
روزهای آینده ادامه خواهد داشــت و با توجه به این شــرایط در
ساعات آینده به میزان آالیندههای هوا افزوده میشود.
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دولت و شهرداری توسعه
خط  ۳مترو در جنوب غربی تهران را اجرایی کنند

رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران گفت:
بیش از  ۱۴ســال اســت که پروژه توســعه
خط  ۳مترو در مناطق  ۱۷و  ۱۸اجرا نشــده
و امیدواریم در دولــت آقای روحانی این امر
عملی شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،محســن هاشــمی
صبح امروز در مراسم آغاز عملیات باز آفرینی
شــار باغ (محور نیلوفری) و بهره برداری از
فاز دوم بزرگراه شهید «نجفی رستگار» گفت:
امیدواریم از فردا شــاهد آشتی هیئت دولت
و شــهرداری و حضور آقای پیروز حناچی در
هیئت دولت باشیم.
وی با توضیح دربــاره این پروژه عنوان کرد:
ســابقه پروژه شــارباغ به دو دوره ریاســت
جمهوری قبلــی و دوران شــهرداری آقای
احمدی نژاد باز میگــردد .در آن زمان یکی
از تقاضاها در منطقه  ۱۷و  ۱۸راه اندازی مترو
بود و درنهایت تصمیم بر این شــد که شمال
راه آهن در این منطقه برای آسایش مردم به
زیرزمین برود و همان ایام بنده تالش کردم
تا همزمان دو خط مترو نیز برای مردم ساخته
شود.هاشــمی ادامه داد :ایــن طرح برای راه

خبر

آهن با تالش بی وقفه پیمان کار پروژه یعنی
قــرارگاه خاتم االنبیا پیش رفت و راه آهن به
زیرزمین رفت اما متأســفانه آن دو خط مترو
بیش از  ۱۴ســال است که مورد استفاده قرار
نگرفته و باید در انتهای دولت آقای روحانی
یــک اقدامی برای آن انجام شــود.وی ابراز
داشت :با اجرا شدن پروژه مترو در این منطقه،
توسعهای به خط  ۳مترو داده میشود و بخش
جنوب غربی تهران نیز از حمل و نقل عمومی
بهرهمند شــوند .پیش بینی میشود که بیش

ماجرای بیمههایچند روزه معلمان مدارسغیردولتی

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش
به برخی مشکالت بیمه ای معلمان و بیمه های چند روزه آنها
اشاره کرد و گفت :تقبل بخشی از هزینه بیمه کارکنان مدارس
غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس
غیردولتی که در قانون تاسیس مدارس غیردولتی مورداشاره
قرار گرفته ،یکی از مطالبات معلمان و از جمله موارد در دست
پیگیری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی هست.
سعید صالح در گفت وگو با ایسنا ،درباره بیمه معلمان و وعده
ای که پیرامون تقبل بخشــی از حق بیمه معلمان دولتی از
ســوی دولت داده شــده بود اظهار کرد :در مــاده  ۲۵قانون
تاسیس مدارس غیردولتی قید شده است که بخشی از هزینه
بیمه کارکنان مــدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق
حمایت از توســعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است که
یکــی از مطالبات و پیگیری های ســازمان مدارس و مراکز
غیردولتی هم هست.
وی افزود :در بودجه  ۹۹مبلغی برای پرداخت بیمه پرســنل

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی روســتایی میثم به شماره ثبت  411و
شناســه ملی  10980054293به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
عــادی بطــور فوق العــاده نوبــت دوم مــورخ  1398/09/10و تائیدیه
شــماره  205/18/111/184/2739مــورخ  1398/10/02اداره
تعــاون روســتائی شهرســتان قزویــن تصمیمــات ذیل اتخــاذ گردید:
-1آقای حســین شاه قلی کدملی- 5909440853آقای وحید باجلوند
کدملی4321563410به ســمت بازرسان شــرکت برای مدت یکسال
مالــی انتخاب گردیدند -2 .ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی
 1397به تصویب رسید -3 .سرمایه شرکت از مبلغ 164/920/000
ریال به مبلغ  165/020/000افزایش یافت .اداره کل ثبت اســناد و
امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
()1070846

 ۳۰۰هزار ســفر با راه اندازی این خط مترو
انجام شــود و تراکم شــهریار ،اندیشه ،قلعه
حسن خان و غیره نیز از این خدمات بهرهمند
میشوند.رئیس شــورای شهر تهران تصریح
کرد :پروژه شهید نجفی رستگار نیز ابتدا بیش
از  ۶کیلومتر بود که بخش ابتدایی آن افتتاح
شد و حال حدود  ۵کیلومتر آن در حال افتتاح
اســت و بخش جنوبی آن فعال است و مردم
میتوانند به سمت جاده خراسان بروند.
هاشمی افزود :امروز  ۲۰دی ماه است و حدود

تعیین شــده بود که تا کنون تخصیص پیدا نکرده است .هر
هفته پیگیر تخصیص این بودجه هستیم و برای بودجه سال
آینده هم پیگیری های دائمی در حال انجام است .برای سال
آینده تعامل الزم با نهادهای تصمیم گیر انجام شده که این
اتفاق برای معلمان غیردولتی بیفتد.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش
با بیان اینکه تاسیس صندوق توسعه مدارس غیردولتی ،راهی
است که پس از تصویب قانون در سال  ۹۵شروع شده و امید
است صندوق بتواند خدمات مناسبی به مدارس غیردولتی و
کارکنان آن ارائه دهد؛ درباره مشــکالت بیمه ای معلمان و
بیمه های چند روزه نیز توضیح داد و گفت :قانون دائمی شدن
تاسیس مدارس مصوب سال  ،۹۵همکاری مدارس غیردولتی
با معلمان را تابع ضوابط قانون کار دانسته است.
صالح ادامه داد :ما نسبت به پرداخت حقوق و بیمه مسئولیت
نظارتــی داریم .اولیا و معلمان می توانند شــکایت خود را از
طریق سامانه مشارکت ها ثبت کنند که طی فرایندی مورد

آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی روســتایی کوشــش به شــماره ثبت
 777و شناســه ملــی  10980045631بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومی عادی ســالیانه مــورخ  1398/02/19و تائیدیه شــماره
 205/18/111/184/631مــورخ  1398/04/12اداره تعــاون
روســتایی شهرســتان بوئین زهرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :آقایان
ســید مرتضی حســینی آقابابائی کد ملی  ، 5099845371ســید کمال
حســینی آقابابائی کد ملی  ، 5099932622ابوالفضل عباس ولدی کد
ملی  ، 4390843931رحمــان اینانلو مرانلو کد ملی 4391619806
و حســین کاکاوند نکهداری کد ملــی  5099172857به عنوان اعضای
اصلی هئیت مدیره برای مدت ســه ســال و امید مشــایخ موینی کد ملی
 5099974376و عبداله عســگری نودهــی کد ملی 5099819801
بــه عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب
گردیدند .2 .آقایان اسالم عزیزی پور کد ملی  4324528918و عباس
مشــایخ موینی کد ملــی  4324528918به عنوان بازرســان شــرکت
بــرای مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند .3 .ترازنامــه و صورتهای
مالی ســال  1396به تصویب مجمع رسید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان قزوین مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا
()1070845

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی شیر جهان نوش (سهامی خاص) به شماره ثبت

آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــخوان عصــر ارتباطــات ارک تبریز
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  49181و شناســه ملی
 14008609339به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده
مــورخ  1399/06/22تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ریحانه الســادات
صالحی پور با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ
 500000ریال از شــرکت خارج گردید و منبعد هیچ سهم و سمتی در
شــرکت ندارد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1500000ریال به
مبلغ  1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساســنامه بشرح
مذکــور اصالح گردیــد .تعداد اعضــای هئیت مدیره منــدرج در ماده
مربوطه اساســنامه از  3نفر به  2نفــر اصالح گردید و ماده مربوطه در
اساســنامه به شــرح مذکور اصالح گردید .لیست شــرکاء و مبلغ سهم
الشــرکه آنها بعد از کاهش سرمایه  :میثم احمدیان دارای 500000
ریال ســهم الشــرکه آیدا بابازاده فردی دارای  500000ریال سهم
الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()1073412

 845و شناسه ملی  10862080719به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1399/09/23تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای محســن جهان بخشی به شماره
ملــی  4285698560به ســمت رئیــس هیئت مدیره آقای نــادر جهان بخش به
شماره ملی  4380151506به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید جهان
بخشــی به شماره ملی  4390408607به ســمت عضو هیئت مدیره آقای محمد
صالح همدانی ها به شماره ملی (0016348354خارج از هیئت مدیره و خارج از
ســهامداران) فرزند علی اصغر متولد  1372/06/19به نشــانی استان قزوین
شهرستان تاکستان جاده روستای برزلجین جاده اراضی کشمرز پالک  0کد پستی
 3489113165بــه ســمت مدیر عامــل انتخاب گردیدند .کلیه اســناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی
متفقــا بــا امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامــل و در غیاب رئیس هیئت مدیره
با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و ســایر
نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بوئین زهرا ()1071940

 ۱۶۸سال پیش در چنین روزی میرزا تقیخان
امیرکبیر به قتل رسید و میتوان او را نخستین
سردار سازندگی ایران نام نهاد .این پروژه به
نام ســردار جنگ تحمیلی کشــور و شهید
بزرگوار کاظم نجفی رستگار نام گذاری شده و
از دستاوردهای مدیریت قبلی و فعلی شهری
است که با وجود همه مشکالت اقتصادی و
تالش کارگران و پیمانکار پروژه ،شــاهد به
نتیجه رسیدن این پروژه هستیم.
وی تصریح کرد :این پروژه بخشی از ترافیک
آزادگان و میدان افسریه را حل میکند .شهید
رستگار از نســل اولیه فرماندهان جنگ و از
یاران شهید چمران و شهید متوسلیان بود اما
به دلیل برخی مســائل کمتر نام ایشان برده
میشد اما خوشبختانه امروز شاهد نام گذاری
این پروژه به نام این شهید بزرگوار هستیم.
رئیس شــورای شــهر گفت :الزم اســت تا
رســانهها و صدا و سیما نیز بیشتر به موضوع
این شــهدای گرانقدر کشور بپردازند و آنها را
یاد کنند .متأســفانه در سالروز فوت آیت اهلل
رفســنجانی نیز در صدا و سیما هیچ یادی از
ایشان نشد.

رســیدگی قرار می گیرد .مشکل ما این است که کشور دچار
چالشی است که با تعداد بسیار زیادی از جوانان تحصیلکرده
مواجهیم که فرصت های شــغلی متناسب با رشته تحصیلی
ایشــان فراهم نیست و لذا متقاضیان تدریس در این مدارس
را باال برده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضا
وضعیت برای متقاضیان اشتغال در این مدارس دشوار می شود
و رصد کار برای ناظرین نیز با دشواری هایی مواجه است .ما
برنامه های نظارتی داریم و در کنار آن اگر همکاران ما گزارش
دهند رسیدگی می کنیم.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش
همچنین در پاسخ به اینکه آیا حق الزحمه معلمان در تعطیالت
رسمی یا تعطیالت غیرمترقبه باید پرداخت شود یا خیر؟ گفت:
نوع قرارداد معلم با موسسین قرارداد کار معین است و همان
مالک اقدام است و تعهداتی که طرفین قبول می کنند باید
انجام شود.

اخبار

 ۸۲فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۵۹۲۴بیمار جدید کووید ۱۹-در سراسر کشور
طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا امروز  ۲۰دی  ۱۳۹۹و بر
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۵ ،هزار و  ۹۲۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که  ۴۵۶نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۲۸۰هزار و  ۴۳۸نفر
رســید.الری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۸۲ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۶هزار و  ۱۰۰نفر رسید.
به گفته وی ،خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۶۷هزار و  ۴۶۶نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود ۴۶۸۶ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری
تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد :تا کنون  ۸میلیون و ۹۹
هزار و  ۱۹۱آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی همچنین گفت :در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها ۷ ،شهرستان ساری،
آمل ،فریدونکنار ،قائمشــهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان
گلســتان در وضعیت قرمز قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود :همچنین ۳۰
شهرســتان در وضعیت نارنجی ۲۱۹ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۹۲شهرستان در
وضعیت آبی قرار دارند.

ممنوعیت تردد به استان های شمالی
ادامه دارد

اســتاندار تهران با اشاره به ضعیت زرد در استان تهران از استمرار ممنوعیت تردد به
استان های شمالی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا گفت :با
رعایت پروتکل های بهداشتی و همکاری مردم و مسئوالن ،خوشبختانه استان تهران
در وضعیت زرد قرار دارد.
وی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی افزود :هر گونه عادی انگاری شرایط را
دشوار می کند ،از اینرو رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت های اعالم شده
برای استمرار این روند ضروری است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار تهران با تشریح محدودیت های وضعیت زرد تاکید کرد :دورکاری یک سوم
کارکنان دســتگاه های اجرایی در اســتان تهران اعمال می شود و محدودیت تردد
خودروها از  ۹شب تا  ۴صبح استمرار دارد.
استاندار تهران با اشاره به ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه  ۴در مورد وضعیت تردد بین
استانی تاکید کرد :با توجه به اینکه اکثر درخواست ها مربوط به تردد به استان های
شــمالی می باشد که بعضا در شــرایط قرمز و نارنجی قرار دارند ،محدودیت تردد به
استان های شمالی ادامه دارد و تردد به سایر استان ها مجاز می باشد.
آگهی تغییرات شــرکت تعاونی اتحادیه شــرکتهای تعاونی کشاورزی
دامــداران اســتان گلســتان بــه شــماره ثبــت  1669و شناســه ملــی
 10700086250بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1397/12/08تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :سرمایه
اتحادیــه از مبلــغ  496260000ریــال به مبــغ  556260000ریال
افزایــش یافــت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردیــد .اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان گلستان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری گرگان ()1075622

آگهی فقدان سندمالكيت
آقــای احمداحمد الهیجانی بــا وکالتنامه شــماره  99/8/19-8488از طرف
پژمان گلشــن با تســلیم دوبرگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره 4569
دفتراسنادرســمی  1154تهــران و برگ تقاضــای وارده  ۲۵۳۸۷مورخ / ۸ /19
 99مدعی قندان سند مالكيتسه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان
به مســاحت  155 .13متر مربع به شــماره 8566فرعی از 7022اصلی مقروز از
 2990فرعــی از اصلی مذکــور واقع در بخش  ۲تهران کــه در دفتر الکترونیکی
 139520301025049121و چایــی  ۴۱۳۱۳۳ســری د ســال
 ۹۴اثبــت وســند صادروتســلیم گردیــده اســت ایــن ملــک برابرســند
96/5/5-14608دفترخانــه ۱۴۲۸تهــران در رهــن استســپس وی به علت
ســهل انگاری ســند مالکیت خودراگم ودرخواست صدور ســند مالكيت المثنی
نمــوده اســت .لذا مراتب باســتناد ماده  ۱۲۰ائين نامه قانــون ثبت در یک نوبت
اگهی می شــود تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم غیر از
اســتاد فوق و با وجود ســند مالكيت مذكورنزد خودباشــد از تاریخ نشر این اگهی
ظرف عدت  ۱۰روز به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد
به اعتراض بدون ارایه اصل ســند مالكيت ترتیب اثر داده نخواهد شــد ،پس از
انقضای مهلت مزبور و ترســیدن واخواهی نســبت به صدور سند مالكيت المثنی
طبق مقررات اقدام خواهدشد
شهمیرزادی
رییس ثبت اسناد وامالک نارمک

آگهی تغییرات شــرکت روســتایی کشــاورزی گاوداران بخش کاخک
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  438و شناســه ملی 10380063671
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ  1399/09/19و نامه
شــماره 516/9/2/7/1645مــورخ 1399/09/22اداره تعــاون
روســتائی شهرســتان گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای حسین
خیــاط کاخکی کد ملــی  0919133940عضو علی البــدل هیئت مدیره
بــه عنــوان عضو اصلــی هیئت مدیــره جایگزین اقای فریــدون نصیری
مقدم تا تاریــخ  1401/10/30انتخاب گردید -2آقای احمد صداقتی
 0919698778بــه ســمت رئیس هیــات مدیره -آقای جــواد چیتگر
کاخکــی  0919133991به ســمت نائــب رئیس هیات مدیــره -آقای
حسین خیاط  0919133940به سمت منشی هیات مدیره -آقای ذبیح
محمدی  0919667910به ســمت عضو هیات مدیره-آقای محمد رضا
زیرک 0919248721به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت
تصدی مدیران تا تاریــخ  1401/10/30انتخاب گردیدند و کلیه چکها
،قرار داد ها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام
و یا قســمتی از حق شــرکت منتفی سازد به اســتثنای مواردی که هیئت
مدیره به منظور اداره امور جاری شــرکت ترتیب خاصی داده باشد.پس
از تصویــب هیئت مدیره با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر
شرکت معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیر عامل
صادر خواهد شــد .مگر مراســات هیئت مدیره که با امضا رئیس هیئت
مدیره صورت خواهد گرفت.ضمنا بر اســاس تبصره ماده  43اساسنامه
شــرکت در غیاب رئیس هیــات مدیره وظایف وی به عهــده نائب رئیس
خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد ()1076092

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری
پــارس رنــگ ســفید مــدل  ١٣٩١بــه شــماره
موتــور  ١٢٤k0117457و شــماره شاســی
 NAAN01CA4DHو شــماره پــاک  685ه 88
ایــران  66متعلق به آقای علیرضا دهقان مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو ۲۰۶اریان

آگهــی تغییرات شــرکت خدماتی حســابداری کاوشــگران شبســتر
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  754و شناســه ملی
 10861669404به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العــاده مــورخ  1399/08/19تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای الیاس
ارشــادی ســیس به شــماره ملی  1728343186-خانم زهرا محبوبی
به شــماره ملی  1728159458امضاء به ســمت اعضــای هیئت مدیره
شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان آذربایجان شــرقی مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
شبستر ()1073416

رنــگ نقــره ای مــدل  ۱۳۸۷بــه شــماره موتــور
 ۱۳۵۸۶۰۰۲۱۷۱و شماره شاسی ۲۲۷۰۰۴۳۳
و شماره پالک  ۲۶۶و  ۷۶ایران  ۷۲متعلق به آقای
هامان اسدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سندکمپانیوانتمزدادوکابینرنگنقرهایآبی
متالیکمدل1395بهشمارهموتورFEA35998
و شماره شاسی NAGP2PC12GA233816
و شماره پالک  872م  48ایران  99متعلق به آقای
شــرکت حفران تاسیسات مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند ماشین ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو
ســواری پژو رنگ خاکســتری متالیک مدل ۱۳۹۳
بــه شــماره موتــور  124k0430026و شــماره
شاسی  NAAM11CA5ER927117و شماره
پالک  ۷۴۵د  ۶۸ایران  ۲۲متعلق به آقای رســتم
دودانگه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز ســند ماشــین و ســند کمپانی وانت
پیکان رنگ ســفید مدل  1382به شــماره موتور
 11538208748و شماره شاسی 82908589
و شماره پالک  981ط  32ایران  20متعلق به آقای
علــی محمد زیبایی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

برگ سبز خودرو سواری پراید رنگ مشکی مدل
 83به شماره موتور  00655460و شماره شاسی
 S1412282199505و شــماره پــاک  885ی
 28ایــران  13متعلــق بــه آقای مهرداد ســلطانی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری دنا رنگ مشکی مدل
 1394بــه شــماره موتــور  147h0146545و
شماره شاسی  NAAW01HE9FE028917و
شــماره پالک  148ل  66ایران  33متعلق به آقای
محمدحســن کمالی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

برگ ســبز خودرو ســواری پــژو 207اتوماتیک
رنــگ ســفید مــدل  1399بــه شــماره موتــور
 177B0045022و شماره شاسی LJ092131
و شماره پالک  119ه  38ایران  69متعلق به خانم
مائــده مرادی فرد مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

برگ ســبز وانت مزدا رنگ نقره ایی،ابی متالیک
مدل  ۱۳۹۵به شــماره موتور 118P0150291
و شماره شاسی NAGP2PE22GA212982
و شــماره پــاک  835ب  64ایــران  10متعلق به
آقــای مهــدی عبدالونــد مفقود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

بــرگ ســبز موتورســیکلت تیــپ 125بــه رنــگ آبی
مــدل 1383به نام علی قربانی فرزنــد امراهلل به کد ملی
 4592104692به شــماره موتور10429و شــماره تنه
 83001324وشــمارهانتظامــی 31873/753مفقــود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

