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حوادث

طرح دوستی ،شیوه زن خالفکار
برای سرقت از رانندگان

بخش اجتماعی -رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری زنی که در پوشش مسافر و پس از طرح دوستی با
رانندگان اقدام به سرقت از آنان کرده بود ،خبر داد .به گزارش ایسنا،
حوالی ساعت  16:30روز  26شهریورماه امسال فردی در خیابان
قزوین درحالیکه مانع از متواری شدن یک خانم شده بود به واحد
گشت کالنتری  112ابوسعید مراجعه و به مأموران اعالم کرد که این
خانم اقدام به سرقت از داخل ماشین وی کرده است .
در ادامه با انتقال راننده خودروی مسافرکش و همچنین زن دستگیر
شده به اتهام سرقت به مقر انتظامی ،راننده در طرح شکایتش به
ماموران گفت :این خانم را به عنوان مسافر از میدان انقالب و به
مقصد میدان قزوین سوار ماشین کردم ،در میدان قزوین این خانم
از ماشین پیاده شد اما پس از طی مسیر کوتاهی متوجه سرقت
محتویات داخل داشبورد ماشین خود شدم که سریعا به میدان
قزوین برگشتم و با کمی چرخیدن در محدوده میدان قزوین موفق
به شناسایی این خانم شدم ،او به محض مشاهده بنده قصد متواری
شدن از محل را داشت که با کمک شهروندان دستگیر شد.
در تحقیقات اولیه  ،متهم خودش را به نام سوگند معرفی کرده بود
اما پس از انتقال به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،وی به
عنوان یکی از مجرمان سابقه دار بهنام پروانه شناسایی شد.
بررسی سوابق متهم حکایت از آن داشت که وی طی سال های 86
تا  94بارها به اتهام ارتکاب جرائم مختلف نظیر «سرقت های متعدد
از داخل خودرو» « ،مشارکت در سرقت مسلحانه و تحصیل مال
مسروقه» « ،دایر کردن مراکز فساد» و «نگهداری مواد مخدر» و ...
دستگیر و روانه زندان شده است .متهم که پس از شناسایی هویت
واقعیاش و کشف چند گوشی تلفن همراه و دارا بودن سابقه سرقت
به شیوه مشابه چاره ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت  ،صراحتا
به دهها فقره سرقت به شیوه جیب بری و سرقت از داخل خودرو در
پوشش مسافر اعتراف کرد و در اعترافاتش به کارآگاهان گفت :به
عنوان مسافر سوار خودروهای مسافرکش می شدم ؛ ابتدا سعی می
کردم تا در صورت امکان اقدام به سرقت محتویات داشبورد و  ...کنم
و در ادامه با چرب زبانی و طرح دوستی تالش می کردم تا اعتماد
رانندگان را جلب کرده و آنها را فریب دهم .اگر شرایط برای سرقت
مهیا می شد  ،در یک لحظه از غفلت رانندگان استفاده می کردم و با
سرقت پول و گوشی تلفن همراه رانندهها به سرعت از ماشین پیاده
شده و از محل دور می شدم.

فردینهای چاقو به دست
که مسافران را لخت میکردند

بخش اجتماعی -پسر جوان برای خرید فرش دستبافتی که عروس
خانم برای ازدواج خواسته بود مجبور به دزدی شد.
یکشنبه گذشته مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از سرنشینان یک
خودروی پراید شکایت کرد .او گفت :در میدان آزادی منتظر تاکسی
بودم که خودروی پرایدی مقابل پایم توقف کرد .به غیر از راننده دو
سرنشین دیگر هم داشت .سوار ماشین شدم اما بین راه راننده تغییر
مسیر داد .وقتی اعتراض کردم دو مرد دیگر با تهدید چاقو و قمه از
من خواستند ساکت شوم .آنها پول و گوشی تلفن همراهم را سرقت
کرده و مرا در کنار بزرگراه رها کردند.با شکایت مرد جوان تحقیقات
آغاز شد و کارآگاهان با شکایتهای مشابه دیگری در اطراف تهران
مواجه شدند .بدین ترتیب طرح کمین اجرا شده و در کمتر از 24
ساعت سرنشینان خودروی پراید شناسایی و دستگیر شدند.
متهمان در بازجوییها به زورگیری از مسافران اعتراف کردند.یکی از
متهمان در رابطه با انگیزهشان از زورگیریها به خبرنگار ما چنین
گفت :یکی ازهمدستانم دو ماه دیگر ازدواج میکند .چند روز قبل به
سراغمان آمد و گفت یکی از شروط ازدواجش تهیه فرش دستباف
است .من هم قبول کردم ،البته وقتی این شرط را پذیرفتم هزینه
فرش دستباف  10میلیون تومان بود .اما االن با این گرانی قیمتها
حدود  50میلیون تومان شده است.
تصمیم داشتیم که تا هر زمانی پول فرش فراهم شد به سرقت
هایمان ادامه دهیم .ما خالفکار نیستیم وفقط از روی معرفت و برای
حل مشکل دوستمان این کار را انجام دادیم.

پیشبینی وجود یک میلیون و  ۷۵۰هزار
معتاد قطعی در کشور

بخش اجتماعی -سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به
اینکه  ۲میلیون و  ۸۰۸هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در
سال گذشته بودهاند ،گفت :مجموع مصرف کنندگان مستمر ،تفننی
و معتادان در کشور به حدود  ۴میلیون نفر میرسد.
پرویز افشار در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در ارزیابی سوء مصرف
مواد ،تجربه مصرف مواد با مصرف تفننی متفاوت است ،افزود :به
عبارت دیگر کسی که در عمرش حتی یک بار برای سرماخوردگی
هم مواد مصرف کرده باشد جزو گروهی که تجربه مصرف دارند،
قرار میگیرد .برای مثال قدیمیترها معتقد بودند تریاک برای
کاهش سرفه و  ...موثر است؛ البته بیتاثیر هم نیست اما به چه
قیمتی؟ کاهش سرفه به خاطر یک سرماخوردگی با هزینه معتاد
شدن معقول نیست .وی با بیان اینکه برخی از مواد مخدر جنبه
سم-دارو دارند ،اظهار کرد :یعنی این مواد دارویی هستند که اگر از
آن سوء استفاده شود ،تبدیل به سم میشوند .برای مثال ترکیبات
«دیفنوکسیالت» که برای درمان اسهال استفاده میشود ،ترکیبات
شبه مخدر دارد ولی آنقدر میزانش کم است که اگر فرد به همان
مصرف دارویی بسنده کند و ادامه ندهد ،وابستگی نخواهد داشت.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد :تعداد افرادی که در
این کشور تجربه مصرف مواد مخدر به شکل تفننی یا مستمر دارند،
به عالوه معتادان نیازمند درمان ،در مجموع حدود  ۴میلیون نفر
هستند .در این آمار افرادی که در عمرشان حتی یک بار مواد مصرف
کردهاند هم قرار میگیرند .همچنین از این بیش از  ۴میلیون ۲ ،
میلیون و  ۸۰۸هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد در سال گذشته
بودهاند .وی تاکید کرد :این مصرف مستمر به معنای اعتیاد نیست
یعنی کسی ممکن است حشیش ،گل ،ماریجوآنا یا ترکیبات بنزای
را به صورت مستمر استفاده کنند اما به آن وابستگی کامل پیدا نکرده
باشد .مصرف مواد در این افراد به گونهای نیست که برایشان سخت
باشد ،اما با این حال مصرف کننده مستمر هستند .افشار با بیان
اینکه سومین گروه هم وابستگان به مواد یا معتادان هستند ،تصریح
کرد :در طرح ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر و پایشی که انجام شده
است به همان تعداد  ۲میلیون و  ۸۰۸هزار نفر رسیدهایم اما در اینکه
از این تعداد چه تعداد معتاد هستند؟ مطالعه جدیدی در دست انجام
است که نتایج آن منتشر میشود؛ اما فکر میکنم که از این تعداد
حدود  ۱میلیون  ۷۵۰هرار نفرشان قطعا باید معتاد باشند به طوریکه
اگر یک روز مواد به آنها نرسند دچار عوارض جسمی و روانی شوند.

{اجتماعی}

سال هجدهم /شماره 5040

این رفتار در پاییز بدخلق تان می کند

بخش اجتماعی -برخی افراد در فصل پاییز با توجه به تغییرات آب و هوا بسیار
بداخالق و بدخلق می شوند که ما برای رفع آن راهکار داریم.
اگر پاییز سال گذشته دورانی ناخوشایند برای شما بوده
است ،ممکن است فرض کنید پاییز امسال نیز به همان بدی
یا حتی بدتر خواهد بود .یا اگر به رویدادهای پیش رو – به
عنوان مثال شرکت در امتحانی دشوار،رویدادی مرتبط با
شغل شما یا کار مهمی که فرزندتان باید انجام دهد – می
اندیشید ،احتماال درباره این که همه چیز چقدر بد پیش
خواهد رفت ،افکاری مبالغه آمیز خواهید داشت .آیا از جمله
افرادی هستید که دوست دارند عاشق پاییز باشند اما با فرا
رسیدن این فصل احساسات مثبتی در آنها شکل نمی گیرد؟
برگ های رنگارنگ ،ژاکت های راحت و رایحه هایی مانند
دارچین و کدو تنبل می توانند برخی از جنبه های برجسته
فصل پاییز باشند اما کوتاه شدن روز که صبح ها و بعد از
ظهرهایی تاریکتر نسبت به بهار و تابستان را به همراه دارد،
سردتر شدن آب و هوا و استرس زا بودن یا یکنواختی برنامه
روزانه نیز برخی از جنبه های منفی و ناخوشایندی هستند
که انسان با آغاز فصل خزان با آنها مواجه می شود.
هر فصلی از سال دارای جنبه های مثبت و منفی مخصوص
به خود است و هر فردی با اندکی تفاوت آنها را تجربه می
کند .در ادامه قصد داریم چند پیشنهاد برای چگونگی
برخورد با جنبه های نه چندان دلچسب فصل پاییز ارائه
کنیم.

درک چگونگی تاثیر نور بر خلق و خو
هیچ گاه قدرت نور را در زمینه ساعت داخلی بدن خود
دست کم نگیرید .هنگامی که خلق و خوی شما در وضعیت
درست و خوب قرار دارد ،قادر خواهید بود تا راحتتر باورها
و فرضیات خود را در مورد سرما یا اتفاقاتی که ممکن است با کوتاهتر شدن
روزها رخ دهند زیر سوال ببرید و کمبود نور یا حتی مواجهه بیش از اندازه با نور
مصنوعی به طور قطع می تواند مانعی در این مسیر باشد.
قرار گرفتن در معرض نور مناسب هنگام صبح می تواند به کاهش اضطراب در

برخی افراد منتج شود و در روزهای کوتاه و شب های طوالنی و سرد پاییزی
نور درمانی می تواند جایگزینی خوب برای عدم دسترسی به نور خورشید واقعی

صبحگاهی باشد .یک محیط کار بیش از اندازه تاریک یا روشن نیز می تواند اثر
منفی بر خلق و خوی انسان داشته باشد .همچنین ،پیش از خواب شبانگاهی
قرار گرفتن در برابر دستگاه هایی که از آنها نور آبی ساطع می شود می تواند
به اختالل در عملکرد ساعت داخلی بدن و تاخیر در به خواب رفتن منجر شود.

شرکت در فعالیت های بدنی که حواس شما را از سرما پرت می کنند
این که  24ساعت شبانه روز و هفت روز هفته را طی فصل های پاییز و زمستان
در خانه سپری کنید ،روشی موثر برای گرم نگه داشتن بدن محسوب
می شود اما این مساله در دنیای امروز تقریبا غیرممکن است زیرا به
دالیل مختلف مانند حضور در محل کار یا مدرسه و یا خرید کاالهای
مورد نیاز باید از خانه خارج شوید .اما می توانید با انجام فعالیت هایی
مانند پیاده روی ،دوچرخه سواری یا دویدن که به گرم شدن بدن و پرت
شدن حواستان از سرمای هوا منتج می شوند می توانید با سرمای هوا
در فصل پاییز مقابله کنید .هر چه تحرک کمتری داشته باشید ،بیشتر
احساس سرما خواهید کرد و احتمال تمرکز بر این احساس ناراحت
کننده نیز بیشتر می شود .ورزش کردن به انتشار اندورفین در بدن منتج
شده و می تواند خلق و خوی انسان را بهبود ببخشد .با در نظر گرفتن
این حقیقت ،فعالیت های بدنی حتی با شدت کم یا متوسط فوایدی
واقعی برای شما به همراه خواهد داشت.
تقویت سیستم ایمنی بدن با مصرف مواد غذایی فصلی
فصل ابتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا با آغاز پاییز کلید می خورد و هیچ
چیزی ماند بیماری نمی تواند احساس بدی که درباره پاییز دارید را بدتر
سازد .برای مقابله با این شرایط مصرف مواد غذایی فصلی مانند انواع
مختلف سیب ،کدو ،ریشه قاصدک ،دمنوش های گیاهی مورد عالقهتان
و ریشه سبزیجات مانند سیب زمینی شیرین رویکردی منطقی است.
تمامی این مواد غذایی حاوی مواد مغذی ارزشمندی هستند که سیستم
ایمنی بدن را تقویت می کنند و در نتیجه ،سد دفاعی قدرتمندتری برابر
با عفونت های ویروسی در اختیار خواهید داشت.

توجه به عادات خواب
قرار گرفتن در معرض نور خورشید به میزان کافی و محدود کردن
مواجهه بیش از اندازه با تاریکی و نورهای مصنوعی مضر در ترکیب با
برنامه زمانی منظم به خواب رفتن و بیدار شدن حکایت از این دارد که
در مسیر درست عادات خواب بهتر حرکت می کنید.
پاییز فصل دوست داشتنی و مورد عالقه همه انسان ها محسوب نمی شود اما
اگر نسبت به عادات ذهنی و جسمی خود توجه کافی را داشته باشید می تواند
به دورانی خوبی از سال برای شما مبدل شود.

هرگز به نوزاد زیر  6ماه آب ندهید

بخش اجتماعی -اگر به تازگی مادر شده اید و با راه و روش بزرگ کردن
نوزادتان آشنا نیستید باید بدانید که هرگز به نوزاد زیر  6ماه آب ندهید! دلیل
این محدودیت چیزی جز سالمتی کودک نیست که در این مقاله می توانید
بخوانید .نوزادی که به دنیا می آید تا سنی خاص باید مراقب تغذیه و خواب
وی بود تا به درستی رشد کند و هیچ مشکلی برای سالمتی وی به وجود نیاید.
یکی از عاداتی که باید به آن توجه کرد آب دادن به نوزاد است که متخصصین
معتقدند که هرگز به نوزاد زیر  6ماه آب ندهید! علت این مساله را در ادامه ی
این مطلب می توانید بخوانید و به سالمتی نوزاد کمک کنید.
چرا تا  6ماهگی آب دادن به نوزاد خطرناک است؟
برخی اشتباههای بچه داری که از دوران قدیم رواج دارد ،میتواند بر سالمت
نوزاد اثر منفی بگذارد .کارشناسان به والدین توصیه میکنند ،به نوزاد زیر شش
ماه آب ندهند؛ سالمترین خوراکی تا پایان شش ماهگی شیرمادر یا مخلوط
شیر خشک و آب جوشیده است .نوشیدن آب زیاد میتواند کالریهای بدن
نوزاد را که برای رشد به آنها نیاز دارد ،رقیق و از بدن دفع کند؛ به این ترتیب
نوزاد دچار کاهش وزن میشود.گفته می شود این حالت باعث افزایش سطح
بیلی روبین*  Bilirubinخون می شود.
*بیلی روبین : Bilirubinبیلیروبین یکی از رنگدانه های زردرنگ صفراوی
است که از شکست و تجزیهٔ طبیعی هموگلوبین حاصل میشود و عامل رنگ
زرد ادرار و رنگ قهوهای مدفوع است.
همچنین نوشیدن بیش از اندازه آب میتواند سبب بروز مسمومیت در نوزادان
(از بدو تولد تا پایان شش ماهگی) ،سوء تغذیه ،تشنج و حتی مرگ آنها شود.
محققان دانشگاه جان هاپکینز می گویند نباید تا قبل از شش ماهگی به
کودک آب خورانده شود زیرا کلیه های او هنوز کارایی الزم را ندارد واحتمال

به بدن نوزاد و تقویت قوای جسمی وی شود .نوشیدن آب بیش از اندازه سبب
تورم اعضای بدن به ویژه در مغز نوزاد میشود که بر اثر آن امکان تشنج ،به
کما رفتن و حتی مرگ مغزی وجود دارد .اندامهای کوچک بدن نوزاد به شدت
به کالری که از خوردن شیر مادر یا شیر خشک به دست میآید ،نیاز دارد تا
به رشد ادامه دهد ،پژوهشها نشان میدهد نوزادان هر  ۲تا  ۴ساعت یک بار
به تغذیه با شیر نیاز دارند .بررسی میزان رشد نوزاد ،زدن واکسنهای دوره
ای ،درمان بیماریهای احتمالی و جلوگیری از سوء تغذیه یا چاقی نوزاد پس
از تولد از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود .نوزاد باید زیر نظر

پزشک متخصص اطفال قرار داشته باشد تا رژیم غذایی مناسب او تعیین شود.
پژوهشها نشان میدهد حدود  ۸۸درصد از شیر مادر از آب تشکیل شده
است ،به همین دلیل مادران نگران کم آبی بدن نوزاد به دلیل صرفا تغذیه
شدن وی با شیر مادر نباشند.
شیر مادر ،بهترین گزینه برای تغذیه نوزادان است و حداقل باید تا شش
ماهگی ادامه داشته باشد ،اما برخی از مادران دارای شیر کافی برای تغذیه
نوزاد نیستند یا داروهایی مصرف میکنند که میتواند به وسیله شیر وارد بدن
نوزاد شود به همین دلیل باید از شیر خشک برای تغذیه نوزاد استفاده کنند.
برای تغذیه نوزاد باشیر خشک ،نوع و نام تجاری محصول باید مورد تایید
پزشک متخصص اطفال قرار بگیرد ،همچنین درصد ترکیب آب و شیر نیز
باید به دقت رعایت شود و از همه مهمتر پاکیزگی و ضدعفونی کردن شیشه
و سایر ملزومات مورد نیاز و جوشاندن آنها در آب جوش قبل از تغذیه نوزاد
است که مانع از ورود میکروب ها و باکتریهای مرگبار به بدن نوزاد میشود.
هنگامی که کودک وارد ماه دوازدهم می شود ،مصرف شیر مادر در روز کاهش
می یابد و غذاهای کمکی به کودک داده می شود .بنابراین ،با کاهش مصرف
شیر ،مصرف غذای متنوع و افزایش فعالیت ،نیاز کودک به آب به طور طبیعی
افزایش می یابد.
بهترین وسیله برای آب دادن
 از یک فنجان دسته دار استفاده کنید. کودک خود را برای نگهداری فنجان آموزش دهید. سپس فنجان را به اندازه کافی شیب دهید تا آب به طور پیوسته جریان یابد. شما باید این کار را به طور مرتب انجام دهید تا زمانی که کودک بتواندفنجان را بدون کمک نگه دارد.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آریا دندان سپید شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  19566و شناسه ملی 14005546006
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ 1397/04/07
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1اعضاء هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ایرج پورنصیری به شماره ملی  2721618814و آقای رضا عباس پور راد داخلی
به شماره ملی  2591155641و خانم ایلناز پورنصیری به شماره ملی 0063583291
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 3805ر م الف ث
تاریخ انتشار97/7/15 :
---------------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آریا دندان سپید شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  19566و شناسه ملی 14005546006
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/04/06تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 – 1آقای الیاس پورنصیری به شماره ملی  0077960041با دریافت کل سهم الشرکه
خود به مبلغ  1500000ریال از صندوق از شرکت خارج گردید .در نتیجه سرمایه
شرکت از مبلغ  10000000ریال به مبلغ  8500000ریال کاهش یافته و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکاء شرکت به قرار ذیل می باشند:
ایرج پورنصیری سهم الشرکه  3500000ریال سهم الشرکه
ایلناز پورنصیری سهم الشرکه  1500000ریال سهم الشرکه
رضا عباس پور راد داخلی سهم الشرکه  3500000ریال سهم الشرکه
 – 2تعداد اعضای هیات مدیره از  4نفر به  3نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (کاهش  /افزایش تعداد اعضا هیات
مدیره) ،کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 3807ر م الف ث
تاریخ انتشار97/7/15 :

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آریا دندان سپید شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  19566و شناسه ملی 14005546006
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/04/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 – 1آقای ایرج پورنصیری به کد ملی  2721618814با پرداخت مبلغ  700000ریال
به صندوق شرکت مقدار سهم الشرکه خود را از  3500000ریال به مبلغ 4200000
ریال افزایش داد .آقای رضا عباس پور راد داخلی به کد ملی  2591155641با پرداخت
مبلغ  800000ریال به صندوق شرکت مقدار سهم الشرکه خود را از  3500000ریال به
مبلغ  4300000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  8500000ریال به
مبلغ  10000000ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
شرکاء شرکت به قرار ذیل می باشند:
ایرج پورنصیری  4200000ریال سهم الشرکه
ایلناز پورنصیری  1500000ریال سهم الشرکه
رضا عباس پور راد داخلی  4300000ریال سهم الشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه انتخاب شده
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های
سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 3806ر م الف ث تاریخ انتشار97/7/15 :
---------------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آریا دندان سپید شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  19566و شناسه ملی 14005546006
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1397/04/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1ایلناز پورنصیری به شماره ملی  0063583291به عنوان مدیرعامل و آقای ایرج
پورنصیری به شماره ملی  2721618814به عنوان رییس هیات مدیره و آقای رضا
عباس پور راد داخلی به شماره ملی  2591155641به عنوان نایب رییس هیات مدیره
انتخاب شدند.
 – 2حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک ،سفته و بروات و
عقد عقود اسالمی و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیات مدیره یا نایب
رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 3804ر م الف ث تاریخ انتشار97/7/15 :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره  97/07/08 - 139760318004002260هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی رودبار ،تصرفات نجات شیری هرزویلی فرزند مسلم در:
 -1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  389/38مترمربع به
شماره پالک فرعی  1590مجزی از  884واقع در هرزویل سنگ اصلی  1بخش  18گیالن.
به آدرس واقع در منجیل – هرزویل باال – خیابان شهید طاهری محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
 254ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول97/07/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/07/30 :
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه
---------------------------------------------------------------هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760318603001919
  97/6/13هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهایفاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  2رشت ،تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمد فتاحی سیاهمزگی فرزند حسن به شماره شناسنامه
 2078صادره از احمدسرگوراب در قریه حمیدیان در شش دانگ یک باب خانه و محوطه
به مساحت  123/56مترمربع پالک فرعی  6370از اصلی  54مفروز و مجزی شده از
پالک فرعی  6و  8از اصلی  54واقع در بخش  4رشت خریداری از مالک رسمی آقای
یعقوب علیزاده کلش طالشانی محرز گردیده است؛ لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 3812ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت دوم97/7/30 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/7/15 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  2رشت  -حسین اسالمی

دفع سدیم با آب اضافه وجود دارد .کارشناسان دریافته اند تنها نوشیدن
شیرمادر یا شیرخشک محلول در آب جوش میتواند سبب آب رسانی کامل

