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اجتماعی

سه شنبه  25شهریور ماه -1399شمــاره 4024
اخبار

کرونا جان 156نفر دیگر را در ایران

گرفت

ســخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۴۰۴هزار
و  ۶۴۸نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ۱۵۶
نفر در  ۲۴ســاعت گذشــته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشــور به  ۲۳هزار و
 ۳۱۳نفر رسیده است.
به گزارش عصر توسعه؛ســیما ســادات الری روز دوشــنبه درباره آخرین آمار
مبتالیــان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشــی از ابتال به این ویروس
در کشــور بیان کرد :از روز  23شهریور تا روز  ۲۴شــهریور  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هــزار و  ۶۱۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۳۸۲نفر از آنها بستری شدند .با این حساب،
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۴۰۴هزار و  ۶۴۸نفر رسید.
وی ادامه داد :متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت گذشته ۱۵۶ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری به  ۲۳هزار و ۳۱۳
نفر رسید.
معاون وزیر بهداشــت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۳۴۸هزار و  ۱۳نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارســتانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳۷۹۸نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری افزود :تاکنون سه میلیون و  ۵۸۶هزار و  ۸۴۸آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد :بر اساس آخرین اطالعات کرونا در کشور،
اســتانهای تهران ،مازندران ،گیالن ،قم ،اصفهان ،خراسان رضوی ،آذربایجان
شــرقی ،کرمان ،خراسان شــمالی ،ســمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت
قرمز قرار دارند .همچنین اســتانهای آذربایجان غربی ،البرز ،فارس ،لرســتان،
هرمزگان ،اردبیل ،بوشــهر ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان جنوبی،
مرکزی ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،گلســتان و خوزستان در وضعیت هشدار
قرار دارند.
وضعیت کرونا در استان قم
وی درباره وضعیت کرونا در اســتان قم اظهار کرد :پس از خیز شــدید بیماری
در اســفند سال گذشــته در اســتان قم ،با همکاری مردم این استان در رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،تالش کادر بهداشت و درمان و همکاری مسئوالن ستاد
اســتانی کرونا ،از ابتدای فرودین تا اواسط خرداد ســال جاری شاهد یک روند
نزولی در موارد ابتال و بستری روزانه در این استان بودیم ،ولی متاسفانه از اواخر
خرداد ماه ،نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در این استان مجددا روند صعودی
به خود گرفته و این شــیب صعودی همچنان در حال امتداد است.
الری افزود :اکنون حدود  500بیمار مبتال به بیماری کووید  19در بیمارستانها
و مراکز درمانی اســتان قم بستری هســتند که وضعیت عمومی  95نفر از آنها
وخیم گزارش شده است.
معاون وزیر بهداشــت ادامه داد :اســتان قم برای چندین هفته متوالی است که
در وضعیت قرمز بیماری قرار دارد .بروز موارد بســتری در این اســتان ،باالتر از
متوسط کشوری است و بیم آن میرود که عادی انگاری شرایط و سهل انگاری
در رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،زمینهای را جهت خیز مجدد بیماری در این
استان فراهم کند.
بازرسی بهداشتی از مراکز متخلف استان قم
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :از زمان شیوع بیماری بیش از  156هزار بازدید
از اماکن عمومی و واحدهای صنفی و صنعتی استان قم انجام شد که برای بیش
از  27هزار مورد از اماکن مذکور به دلیل ســهل انگاری در رعایت پروتکلهای
بهداشــتی اخطار صادر شده و تعداد  197واحد متخلف پلمب شدهاند.

آگهــی تغییــرات شــرکت فــرم فضــا منظــر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  11654و شناســه ملــی  10760391667بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1399/05/05تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :الــف)
نامبــردگان ذیــل بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت
دو ســال انتخــاب شــدند 1- :آقــای میــاد ســیفی بــه شــماره
ملــی  2- 2063155755آقــای محمدجــواد بــی آزار بــه شــماره
ملــی  3- 0079623646آقــای افشــین نظــری بــه شــماره
ملــی  2093441608ب-آقــای پیمــان علــی نــژاد بــه شــماره
ملــی 2161820011بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای رادمــان
دوانلــو بــه شــماره ملــی  2092260091بعنــوان بــازرس علــی
البــدل شــرکت بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند .ج)
روزنامــه کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی هــای داخلــی
شــرکت انتخــاب گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
مازنــدران اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاری
()947253
«آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»
برابــر رای شــماره  139460313010000214هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بــوکان تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای کریــم خضریــان فرزند خضــر بشــماره شناســنامه  338صادره
از بــوکان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  165.27مترمربــع مفروز
و مجــزی شــده از پــاک  -131اصلــی واقــع در بخــش  ۱۷شهرســتان بــوکان
بلــوار اســتاد هــژار کوچــه ســروش  26نبــش کوچــه ســروش  24خریــداری
از آقــای رحمــان عبدالــه زاده احــدی از وراث محمــد عبدالــه زاده احــدی از
زارعــان صاحــب نســق در پــاک مذکــور مــع الواســطه محــرز گردیــده کــه برای
آن پــاک  4588فرعــی از  -131اصلــی تعییــن و اختصــاص یافتــه اســت .لذا
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/25 :
هادی حبیبی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

جزئیات جدید از ساخت داروی ایرانی مؤثر در درمان عوارض ریوی ناشی از کرونا

دانشــمندان ایرانی از همان ابتدای شیوع ویروس
کرونــا بهفکر تولید دارویی بودند که بتواند بســیار
زودتر از شرکتهای خارجی در درمان بیماری کرونا
مؤثر باشــد؛ در این مطلب دکتر جزنی و صفاری،
پزشکان داروساز ،مراحل ســاخت داروی مؤثر در
کرونا را توضیح میدهند.
به گزارش عصر توســعه؛ دکتر مجید جزنی و دکتر
مصطفی صفاری با حضور در برنامه انارســتان به
تشریح توانمندیهای کشــور در حوزه تولید دارو
پرداختند.
دکتــر مصطفــی صفــاری اظهار کــرد :صنعت
داروسازی در ایران ،صنعت بسیار ریشهداری است
و شاید بتوان گفت یکی از سه صنعتی است که در
جهان دارای ادعا است؛ خوشبختانه تمهیدات خوبی
در زمینه داروسازی انجام شده است و به هیچ وجه
در تولید دارو جای نگرانی نیست.
وی افزود :ما بســیار جلوتر از شرکتهای آسیایی و
همردیف با شرکتهای اروپایی و آمریکایی در زمینه
ســاخت دارو هســتیم و نهادهای معتبر بینالمللی

این مسئله را تأیید کردهاند؛ امروزه زمینه صادرات
داروهــای ما به سرتاســر جهان وجــود دارد و با
کمترین کمبودهــای دارویی مواجه بودهایم؛ طبق
آمارهای رســمی که اعالم شده است حتی نسبت
به کشور ایاالت متحده آمریکا نیز کمترین کمبود
دارویی را داریم.
صفاری با بیان اینکه در کشــورهایی مانند آلمان و

بیمه ها همه داروهای مورد نیاز بیماران
دیابت را پوشش نمی دهند

اســتاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :هزینه داروهای آنالوگ طوالنی اثر و مهار کننده برای
بیماران دیابت باالســت و باید سازمانهای بیمهگر اقدامات الزم را برای تحت پوشش قرار دادن
این داروها در جهت کمک به بیماران انجام دهند.
به گزارش عصر توســعه ،علیرضا اســتقامتی ،فوق تخصص غدد و بیمــاری های متابولیک روز
دوشنبه در یک نشست مجازی با متخصصان غدد افزود :این داروها (شامل داروهای آنالوگهای
طوالنی اثر  ۱-GLPو دیگری داروهای مهارکننده  ) SGLT۲با قیمت باال در کشور موجود است
اما تحت پوشش بیمه نیســتند در حالی که استفاده از آنها خطر مرگومیر بیماران دیابتی بهدلیل
مشــکالت قلبی و عروقی را کاهش میدهد ضمن اینکه قند خون را هم کنترل میکند ،پیشرفت
نارســایی کلیه را نیز در بیماران دیابتی به تاخیر میاندازد.
وی با اشــاره به اینکه درمان بیماران دیابتی از روش قندمحور به رویکرد جامعهنگر تبدیل شده،
اظهار داشــت :درمان دیابت در حال حاضر متفاوت از گذشــته انجام می شــود .این موضوع بر
اســاس شرایط هر فرد متفاوت اســت و نمیتوان نسخه واحدی برای همه بیماران در نظر گرفت
و تجویز کرد.این اســتاد دانشگاه علوم پزشــکی تهران ،درماندیابت را مانند لباسی که برای هر
فرد متناســب با شرایط او طراحی و دوخته میشود ،متفاوت دانست و ادامه داد :در حال حاضر به
تعداد بیماران دیابتی ،تنوع در درمان داریم و بیماریهای زمینهای مانند مشکالت کلیوی و قلبی،
ســطح سواد و دسترسی به منابع درمان ،سن فرد و شــرایط فرهنگی و اجتماعی از جمله عواملی
اســت که در درمان دیابت اهمیت دارد .بنابراین اگر بیمار برای درمان به پزشک مراجعه کند باید
همه این عوامل در مورد او بررسی و ارزیابی شود.
اســتقامتی افزود :در صورتی که بیمار مشکل قلبی و عروقی داشتهیا گرفتار نارسایی قلبی باشد و
پیش از این جراحی قلب باز انجام داده یا گرفتار ســکته قلبی شــده است درمان دیابت آاو با یک
فرد معمولی دیابتی کامال متفاوت اســت.وی تصریح کرد :در درمان دیابت باید همه عوامل خطر
را کنترل کنیم ،شــایعترین علت مرگو میر بیماران مبتال به دیابت ،مشــکالت قلبی و عروقی
اســت بنابراین باید اقدامات الزم را در این زمینه انجام داد.
آگهــی تغییــرات شــرکت فــرم فضــا منظــر شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  11654و شناســه ملــی
 10760391667بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1399/05/05تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :
آقــای میــاد ســیفی بــه کدملــی  2063155755بعنــوان
رئیــس هیئــت مدیــره  2-آقــای افشــین نظــری بــه کدملــی
 2093441608بعنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره
 3آقــای محمدجــواد بــی آزار بــه کدملــی 0079623646بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره  4-خانــم گلنــوش حریــری
بــه کدملــی  2064742591بعنــوان مدیرعامــل (خــارج
از اعضــاء) شــرکت بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد.
همچنیــن کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی و تعهــدآور از
قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــرات  ،عقوداســامی و قراردادهــا و
نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــای منفــرد رئیــس هیئــت
مدیــره یــا نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهر شــرکت
معتبــر میباشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
مازنــدران اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
ســاری ()947262
آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع ســیم و کابــل ســارو ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3460و شناســه ملــی 10760291052
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399/04/10
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره
تــا تاریــخ  1401/04/10بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیدنــد:
آقــای نصــرت الــه آذری بــه شــماره ملــی  2141506514بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای ســامان آذری بــه شــماره
ملــی  2143349459بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و
خانــم مــژگان غالمــی بــه شــماره ملــی  4988668215بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره -2 .آقــای صائــب بهــرام بــه شــماره ملــی
 2143006561بــه ســمت مدیرعامــل (خــارج از اعضــای هیئــت
مدیــره) تــا تاریــخ  1401/04/10انتخــاب گردیــد -3 .کلیــه اوراق
بهــادار و اســناد تعهــدآور و بانکــی از قبیــل چــک و ســفته و بــرات و
عقــود و قراردادهــا و اوراق عــادی بــا امضــای منفــرد آقــای نصــرت
الــه آذری (رئیــس هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می
باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجع ثبت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری آمــل ()947152

مفقودی

ایتالیا بیش از  30درصد از داروهای ساختهشــده،
منشأ گیاهی دارند ،ادامه داد :این عدد متأسفانه در
کشور ما زیر  10درصد است!
تحریمهــا تــا چهانــدازه در تأمیــن دارو برای ما
مشکلساز بوده است؟
دکتر مجیــد جزنی نیز در این برنامه اظهار کرد :از
آنجا که دارو جزو تحریمها به حســاب نمیآید اما

تحریمها موانعی بهوجــود میآورند که خرید دارو
را مشکلســاز میکند؛ اینکه ادعا میشود که «ما
دارو را تحریم نکردهایم» کام ً
ال نادرســت است و
بهدلیل وجود چنین مشکالتی میتوان گفت داروها
نیز تحریم شدهاند.
ایــن پزشــک داروســاز اضافه کرد :یک ســری
داروهایی که بــرای بیماریهای خاص هســتند و
بسیار هم گرانقیمت هستند ،وارد نمیشوند و اگر
هم با ســختی فراوان وارد شوند ،دارای قیمتهای
گزاف هســتند؛ ما حدود  97درصد از داروها را در
ایران تولید میکنیم و حدود  70درصد از مواد اولیه
داروها را نیز در ایران میسازیم.
وی ادامــه داد :بعد از اینکه پاندمی کرونا در جهان
به وقوع پیوســت و به ایران رســید ،دانشمندان ما
با اطمینان و احســاس نداشــتن هیچ گونه کم و
کاســتی در رابطه با علم پزشکی ،شروع به ساخت
فرمولی طبیعی کردند که نهایت ًا با مشــارکت یکی
از شــرکتهای ایرانی تبدیل به یک محصولی شد
که خوشــبختانه در زمان حاضر میتواند عوارض

ریوی و عوارض ناشی از کرونا را تا حد قابلتوجهی
کاهش دهد و وضعیت بیمار را به یک حالت پایدار
برساند همچنین مانع پیشرفت بیماری شود.
این پزشک داروساز در پاسخ به این سؤال که روند
ساخت دارو به چه صورت بوده است ،گفت :مطالعات
در زمینه ساخت دارو از بهمن ماه  98آغاز شد و ما
در اول اسفند به یک فرمول تئوریک رسیدیم؛ پس
از مشورت با مسئوالن مربوطه از جنبههای مختلف
منجمله تأمین بودجه و حمایتهای معنوی ساخت
دارو را مورد بحث و برسی قرار دادیم.جزنی افزود:
ابتدا یکهزار عدد از این محصول را در اســفند ماه
تولیــد کردیم؛ بعد از کارآزمایی بالینی در فاز یک و
دو نتایج شــگفتانگیزی از تأثیر این دارو بهدست
آمد؛ این دارو که  phr160نام دارد ،در زمان حاضر
بعد از گذراندن تمام مراحــل گرفتن پروانه تولید،
ساخته شد و به تمام بیماران کرونایی چه در ایران
و چه در جهــان تعلق دارد؛ ما آماده کمک به تمام
کشــورها چــه در زمینه صادرات و چــه در زمینه
فرموالسیون هستیم.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:

ایران تا  ۶ماه آینده روی واکسن کرونا حساب باز نمیکند

معاون مرکز مدیریت بیماریهــای واگیر وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :شیوع
کرونا در پاییز و زمستان امسال افزایش مییابد و
روند صعودی خواهد داشت ،مهمترین اقدام رعایت
پروتکلهای بهداشتی است و تا  ۶ماه آینده روی
واکسن کرونا هیچ حسابی باز نمیکنیم.
شــهنام عرشی روز دوشــنبه در گفت وگو با ایرنا
افزود :انتظار این است که در پاییز و زمستان موارد
بیماری کرونا بیشــتر شــود و در همه کشورهای
نیمکره شمالی این پیش بینی وجود دارد .مهمترین
اقدامات وزارت بهداشــت برای کنترل اپیدمی این
بیماری ها در نیمه دوم سال همان اقداماتی است
کــه در نیمه اول ســال هم انجام شــد به عالوه
اقدامات دیگری مانند تامین واکســن آنفلوانزا که
به مقدار کافی و بیش از سالهای گذشته خریداری
می شود.
وی گفت :در مورد واکســن کرونا برخی کشورها
مطالبی در مورد تولید این واکسن اعالم کرده اند
و حتی برخی گفته اند که به فاز آزمایش انســانی
رســیده اند اما در ایران در  ۶ماه دوم امسال انتظار
تامین واکســن کرونا را نداریم و روی تامین این
واکسن حساب باز نمی کنیم.معاون مرکز مدیریت
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت افزود :پیک

های کرونا که تاکنون ســپری شده با پیک هایی
که انتظار داریم در پاییز و زمستان به وجود بیاید،
قدری تفاوت دارد ،پیک های کرونا که هر از گاهی
در برخی استانها دیده می شود ،مثال در استانهای
کرمانشاه ،کردســتان ،خوزستان ،آذربایجان غربی
که در خبرها اعالم می شود مثال یک دوره زمانی
پیک را پشت سر گذاشــته اند ،به معنای عبور از
یک موج اپیدمی نیست و افزایش و کاهش موارد
بیماری در یک موج اپیدمی طبیعی است.
وی افــزود :در برخی اســتانها بــه علت رعایت
پروتکل های بهداشتی و استفاده بیشتر از ماسک
پیک شیوع کرونا کاهش یافته و هر زمان رعایت
پروتکل ها کمتر شــود ،دوباره با یک پیک و روند
افزایشــی موارد کرونا در یک یا چند استان مواجه
می شویم.
معاون مرکز مدیریت بیمــاری های واگیر وزارت
بهداشــت گفت :برخی استانها اکنون کوهان دوم
نمودار کرونا را گذرانده اند که در واقع همان پیک
دوم کروناســت البته ممکن اســت در یک موج
اپیدمی کرونا نمودار  ۱۰کوهانه هم داشــته باشیم
و این روند ادامه دار است ،در ماه های گذشته نیز
بحران های مقطعی که بــه علت رعایت نکردن
پروتکل های بهداشتی بوده را شاهد بودیم و آنها

آگهــی تغییــرات موسســه حقوقــی داوری شــمیم حامیــان عــدل اشــرف البــاد به
شــماره ثبــت  371و شناســه ملــی  14008484416بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  08/06/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد 1- :آقــای ابــوذر صدقــی بــه کــد ملــی  2181258384بــا دریافــت
10000ریــال ســهم الشــرکه از صنــدوق موسســه از موسســه خــارج و هیــچ
گونــه ســهم و ســمتی نــدارد- .در نتیجــه ســرمایه موسســه از 1010000ریال
بــه  1000000ریــال کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه بــه نحــو مذکــور
اصــاح مــی گــردد - .شــرکاء بعــد از کاهــش ســرمایه و خــروج شــریک  1- :آقای
امیــن حیدریــان گرجــی بــه کــد ملــی  2170104801دارای  490000ریــال
ســهم الشــرکه  2-آقــای مرتضــی مقیمــی فــر بــه کــد ملــی 2181148058
دارای  490000ریــال ســهم الشــرکه 3-آقــای علــی اکبــر رحمتیــان بــه کــد
ملــی  2181397694دارای  10000ریــال ســهم الشــرکه 4-خانــم اکــرم
ناظــری تیلــه نوئــی بــه کــد ملــی 579995751دارای 10000ریــال ســهم
الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت شــرکت
هــا و موسســات غیرتجــاری بهشــهر ()946367

را رد کرده ایم.
عرشــی افزود :در مورد پاییز و زمســتان توصیه
وزارت بهداشــت همچنان رعایت پروتکل های
بهداشــتی کنونی است ،یعنی از مردم می خواهیم
ماسک بزنند ،فاصله گذاری و عدم تجمع را رعایت
کنند و دســتها را مرتب بشــویند ،اقــدام دیگر و
دســتورالعمل جدیدی نداریم ،روی واکسن و دارو
هم برای اپیدمی پاییز و زمســتان حساب باز نمی
کنیم ،اکنون بهترین واکسن و درمان در برابر کرونا
در همه دنیا رعایت همان اصول سه گانه بهداشتی
است که بارها تاکید شده است.
معاون مرکز مدیریت بیمــاری های واگیر وزارت
بهداشت در مورد همزمانی اپیدمی آنفلوانزا و کرونا
گفت :مثل همه کشورها در ایران هم این فرض را
داریم ،پاییز و زمستان فصل شیوع ویروس آنفلوانزا
و سایر ویروس های سرماخوردگی است و به طور
طبیعی همزمانی چند ویروس با هم شدت و موارد
بیماری را باال می برد به خصوص اینکه در فصول
ســرد سال در و پنجره ها بسته است و این مساله
انتقال ویروس را بین افراد تسهیل می کند بنابراین
افزایش این بیماری را در ایران مثل بقیه کشورها
و حتی با شدت بیشــتری پیش بینی می کنیم و
تمهیدات الزم را برای کنترل آن آماده می کنیم.

آگهــی تغییــرات موسســه حقوقــی داوری شــمیم حامیــان
عــدل اشــرف البــاد بــه شــماره ثبــت  371و شناســه ملــی
 14008484416بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  1398/06/07تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
-1خانــم اکــرم ناظــری تیلــه نوئــی بــه کدملــی 5799905751
بــا پرداخــت  10000ریــال بــه صنــدوق موسســه در زمــره
شــرکاء درآمــد-2 .ســرمایه موسســه از مبلــغ  1000000ریــال
بــه  1010000ریــال افزایــش یافــت .در نتیجــه مــاده مربوطــه
اساســنامه بــه شــرح مذکــور اصالح مــی گردد--3 .اســامی شــرکاء
بعــد از افزایــش ســرمایه -1 :آقــای امیــن حیدریــان گرجــی بــه
کــد ملــی  2170104801دارای  490000ریــال ســهم الشــرکه
 -2آقــای مرتضــی مقیمــی فر به کــد ملــی  2181148058دارای
 490000ریــال ســهم الشــرکه -3آقــای علــی اکبــر رحمتیــان بــه
کــد ملــی  2181397694دارای  10000ریــال ســهم الشــرکه
-4آقــای ابــوذر صدقــی بــه کــد ملــی  2181258384دارای
 10000ریــال ســهم الشــرکه -5خانــم اکــرم ناظــری تیلــه نوئــی
بــه کــد ملــی 579995751دارای 10000ریــال ســهم الشــرکه
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بهشــهر ()946368

آگهــی تغییــرات شــرکت مازنــد طــرح ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت

آگهــی تغییــرات شــرکت دهنــو ره گشــت نوشــهر شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3172و شناســه ملــی 14006209406
بموجــب نامــه شــماره 16/5/34225مــورخ1399/04/31
اداره راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای نوشــهروبه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399/04/10تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد 1- :آقــای شــعبان طاهــری کالدوز بــه شــماره
ملــی  5829871963بعنــوان رئیــس هیئــت مدیــره و
مدیرعامــل 2-آقــای کاظــم غــام نــژاد ســورکی بــه شــماره ملــی
 2092669230بعنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره 3-آقــای
مهــدی خــان محمــدی کفشــگری بــه شــماره ملــی 2090824611
بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره 4-آقــای رضــا شــیرعلی زاده
منــور بــه شــماره ملــی  5779838437بعنــوان عضــو هیئــت
مدیــره  5-آقــای محمــد روحــی قاســم خیلــی بــه شــماره ملــی
 5829790637بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره شــرکت بــرای
مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد .کلیــه اوراق و اســناد بهــادار
و تعهــدآور بانکــی از قبیــل چــک ،ســفته ،بــرات ،عقوداســامی و
قراردادهــا بــا امضــای مشــترک مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .و اوراق عــادی
و اداری شــرکت بــا امضــای مدیرعامــل یــا نائــب رئیــس هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری نوشــهر ()947196

مفقودی

مفقودی

 2114و شناســه ملــی  10760237390بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  02/04/1399تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد 1- :روزنامــه کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد 2- .اعضــاء هیئــت مدیــره
تاتاریــخ 02/04/1401بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :آقــای
علــی مــرادی بــه شــماره ملــی  2092843281آقــای علــی تــوکل
بــه شــماره ملــی  0054589002آقــای مصطفــی خــاوری نــژاد بــه
شــماره ملــی  3- 2161481231آقــای علــی برومنــد قهنویــه بــه
شــماره ملــی  2160867454بــه عنــوان بــازرس اصلــی  ،خانــم
فاطمــه عبــاس زاده بــه شــماره ملــی  2060375665بــه عنــوان
بــازرس علــی البــدل بــرای یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد .اداره
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران اداره ثبــت شــرکت هــا
و موسســات غیرتجــاری ســاری ()947178

مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو رنــگ بژمتالیــک
مــدل  1382بــه شــماره موتــور  3650354و
شــماره شاســی  82606372و شــماره پــاک 362
ی  31ایــران  15متعلــق بــه خانــم رحیمــه مــددی
جاویــد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری تیبــا  1رنــگ ســفید مــدل
 1397بــه شــماره موتــور  8561934/m15و شــماره
شاســی  nas811100j5782258و شــماره پــاک  69ب
 93ایــران  31متعلــق بــه خانــم فرشــته صالحــی نــژاد فــرد
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز ســواری الدزموبیــل تیــپ  FEGبــه
شــماره موتــور 6338912 :و شــماره شاســی:
 6338912رنــگ ســفید-روغنی مــدل 1990بــه
شــماره پــاک  141و  95ایــران  10بــه نــام آقــای
مهــدی میرزایــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
اســت.

ســند کمپانــی ســواری خــودروی ســواری دنــا EF7
رنــگ  :ســفید روغنــی جمعــا  ۵نفــر بنزینــی شــماره
موتـ�ور   147H0136049 :شــماره شاســی�:
 NAAW01HE9FE026875مشــخصات مالــک  :پیمــان
قــزل شــماره پــاک۱۲۸ - ۶۹ :ج ۷۶مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط اســت.

مفقودی

مفقودی

مفقودی

مفقودی

کارت موتــور و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت هونــدا رنــگ
نقــره ای مــدل  1394بــه شــماره موتــور  2934548و
شــماره شاســی  125k9454776***ne2و شــماره پــاک
 636الــف  12ایــران  58متعلــق بــه آقــای حســن مولــوی
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری دنــا رنــگ خاکســتری مــدل
 1394بــه شــماره موتــور  147H0158692و شــماره
شاســی  NAAW01IIE8FE032022و شــماره پــاک
 766س  93ایــران  77متعلــق بــه آقــای منوچهــر آقاپــور
نهــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

کارت خــودرو خــودرو ســواری ســمند رنــگ ســفید مــدل
 1393بــه شــماره موتــور  124K0517065و شــماره
شاســی  NAAC91CW1BF678230و شــماره پــاک
 955و  43ایــران  69متعلــق بــه آقــای ابراهیــم اکبــری
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

ســند کمپانــی ســواری نیســان بــه شــماره شاســی
 03193ِDوشــماره موتــور 204933 :رنــگ آبی -
ِ
روغنــی مــدل  1382بــه شــماره  456ج  68پــاک
ایــران 97-بــه نــام آقــای ملکعلــی طارمــی مفقــود و
از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

