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شنبه  1آذر ماه 1399
شمــاره 4067

واکسن کرونا در مسیر مجوز عرضه در آمریکا

هیچگونه واردات ماسک نداریم

دو شرکت آلمانی و آمریکایی بایونتک و فایزر ،یک مانع تعیین کننده برای عرضه واکسن کرونا در ایاالت متحده را از سر راه برداشتند و ارزیابی
و بررســی نهایی واکسن ،ایمن سازی  ۹۵درصدی در برابر ویروس را اثبات کرده است.به گزارش ایسنا ،مدیران دو شرکت تحقیقاتی و داروسازی
بایونتک و فایزر از ضریب اثربخشی  ۹۵درصدی واکسن کرونا خبردادند .جزییات مثبتی که آنها از ایمنی واکسن و عوارض جانبی احتمالی منتشر
کردند ،سنگبنای کسب مجوز اضطراری واکسن از «سازمان غذا و دارو در آمریکا» محسوب میشود.حال این دو شرکت میخواهند در دو سه روز
آتی ،تقاضای خود را به اداره بهداشت ایاالت متحده ( )FDAارسال کنند.اطالعات و توضیحات مربوط به این واکسن همچنین قرار است در اختیار
تمامی مقامات مسئول شبکه بهداشت و درمان در سراسر دنیا قرار گیرد.بایونتک و فایزر ،اولین شرکتهای تحقیقات دارویی در دنیا بودند که از
فرایند موفقیتآمیز تولید واکسن کووید  ۱۹خبر دادند .پژوهشهای اولیه نشان میداد که واکسن تا ۹۰درصد اثربخشی دارد.

اخبار

در خانه بمانید

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران از مردم خواست با در خانه ماندن
و عدم انجام کارهای غیرضرور در بیرون از منزل به مهار موج سوم پاندمی
کرونا کمک کنند
ناهید خداکرمی در گفت و گو با ایســنا ،با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده
توســط دولت برای اجرای محدودیت های جدید تردد از روز شــنبه اول
آذر در کالنشــهر تهران گفت :در شرایط فعلی با توجه به گسترش کرونا
ویروس که به نظر مهارنشدنی است اتخاذ محدودیت های بیشتر یکی از
بهترین تصمیمات بود.وی با بیان اینکه قرنطینه و اعمال محدودیت های
رفت و آمد یکی از بهترین تصمیمات اخیر بوده که قطعا در کاهش ابتال
و مرگ ناشی از کرونا موثر است ،افزود :اگر این تمهیدات استمرار داشته
باشد و شاهد همراهی و همکاری مردم باشیم،قطعا می توان سیر صعودی
ابتال و مرگ ناشی از کرونا ویروس را مهار کرد.خداکرمی با تاکید بر اینکه
برای مهار کرونا مردم و مسئولین باید در کنار هم حرکت کنند ،ادامه داد:
با توجه به وضعیت و شرایط کشور شاهد هستیم که این روزها دولت یکی
از ســخت ترین تصمیمات خود را گرفته و باهمدلی و همراهی دستگاه
های مختلف این محدودیت ها را اعمال میکند پس حاال الزم است که
مردم نیز با همکاری و همراهی،دولت را یاری کنند.رئیس کمیته سالمت
شورای شهر تهران با بیان اینکه از مردم تهران و همه کشور می خواهم
که با دو هفته در خانه ماندن و عدم انجام کارهای غیر ضرور در خارج از
منزل به مهار کرونا کمک کنند ،افزود :از تک تک مردم تقاضا دارم که با
رعایت پروتکل های بهداشتی ،پرهیز از دید و بازدید و انجام کارهای غیر
ضرور در خارج از منزل و با در خانه ماندن به کادر درمان برای مهار کرونا
کمک کنند.وی در پاســخ به برخی انتقادات مبنی بر عدم تعطیلی مراکز
اقتصادی همچون بانک،بورس و ...گفت:در همه کشورهایی که قرنطینه
انجام شد ،مراکزی اقتصادی و اجتماعی که نبض حیات اقتصادی و ...در
آنجا بود فعال ماندند و درســت است که باید مراکز درمانی و ارائه دهنده
خدمات فعال باشند ،اما در این شرایط واحدهای پشتیبانی کننده همچون
بانکها نیز الزم است که فعال باشند و با رعایت دستورالمعل دورکاری باید
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.خداکرمی با بیان اینکه ساعت کاری
ناوگان حمل ونقل عمومی نیز تا ساعت  22افزایش یافت ،در مورد فعالیت
بوســتانها از اول آذر افزود :اعمال محدودیت ها باید براساس مستندات
علمی باشد و بررسی ها چه در تهران و چه در سایرشهرها نشان داد است
که حمل ونقل عمومی و بوستانها مراکز پرخطر نیستند بلکه اگر افراد در
یک فضای بسته بیش از نیم ساعت توقف کنند احتمال ابتال افزایش می
یابد .به همین دلیل به افراد توصیه می شود یا در فضای بسته قرار نگیرند
یا در صورت اجبار اصال صحبت نکنند و اگر مجبور به صحبت هســتند
آهسته صحبت کنند.

سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت :هیچگونه واردات ماسک نداریم و ظرفیت تولید ماسک در کشور نیز نزدیک
به  ۴۵تا  ۵۰میلیون عدد در روز است.سعیدرضا شاهمرادی روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره برخی مطالب منتشر شده مبنی بر
واردات ماسک بی کیفیت از چین بیان کرد :میزان تولید روزانه ماسک در کشور به حدی است که حتی میتوانیم صادرات هم انجام بدهیم .با توجه
به اینکه قیمت ارز نیز افزایش یافته ،واردات ماسک نسبت به تولید به هیچ عنوان جنبه رقابتی هم ندارد.وی ادامه داد :در ابتدای شیوع ویروس کرونا
در کشور که تولید ماسک به اندازه کافی نبود ،مباحثی در زمینه واردات ماسک وجود داشت ،البته این مشکل در همه کشورها دیده می شد ،اما تولید
ماسک در کشور به سرعت رشد کرد.سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت :مباحثی که در مورد واردات ماسک از
چین مطرح شده ،صحت ندارد و وزارت بهداشت و وزارت صمت مجوز رسمی در این زمینه نداده اند و گمرک نیز اجازه ترخیص ندارد.

شهدای مدافع سالمت میراث گرانبهای اعتالی کشور هستند

فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونای پایتخت
به منظور تکریم و تجلیل از مقام شــامخ شهدای مدافع
ســامت با خانواده های معزز آنان دیدار و گفت و گو می
کند.
به گزرش ایسنا ،ماه ها از شیوع کرونا در کشور می گذرد
و متاسفانه علیرغم تمام زحمات کادر درمان هر روز شاهد
فقدان تعداد بســیاری از هموطنان در اثــر این بیماری
منحوس هستیم.
چه حزن انگیز! کم نیستند خانواده های مدافعان سالمت
که امروز داغدار فقدان عزیزان خود هستند .داوطلبانی که
دیروز شــجاعانه پا به میدان نهــاده و در جنگی نابرابر و
ناشناخته به نبرد با کووید  ۱۹پرداختند تا نجات بخش جان
هموطن خویش باشند و امروز جای خالی این سلحشوران
مدافع ســامت ،اشــک را به مهمانی چشمان خانواده و
همکاران شــان دعوت می کند.رزمندگان سپیدپوشی که
در برابر این مهاجم منحوس به ماسک و گان و دستکش
مسلح شده و دل به دریای خطر زدند تا مرهم آالم جسمی،
آرامش روحی و امیدی تازه برای ادامه حیات بیماران باشند.
در این جنگ فرسایشی زخم خورده و آلوده بیماری شدند
و بر بالینی خفتند که همیشه پرستار و مراقب آن بودند .اما
این بار باید در نبردی تن به تن با کرونا می جنگیدند؛ با تنی
نحیف و خسته از یک مبارزه نفس گیر  ۹ماهه برای حفظ
جان دیگران .دیگر توانی برای مبارزه خویشتن نداشته و
پس از یک دوره مبارزه تن به تن با بیماری متاســفانه از
فرط خستگی و فرسودگی تسلیم بیماری شدند.
یادشان گرامی و روحشان شاد.
فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونای پایتخت
به منظور تکریم و تجلیل از مقام شــامخ شهدای مدافع
ســامت با خانواده های معزز آنان دیدار و گفت و گو می
کند.
در نخستین دیدار دکتر علیرضا زالی به همراه دکتر ملک
پور رییس بیمارستان شهید مدرس ،مژگان کریمی مدیر
روابط عمومی دانشگاه به دیدار خانواده شهید علی صفرلو
پرستار بیمارســتان شهید مدرس می رود که چندی قبل
پس از یک دوره سخت مبارزه با کرونا دعوت حق را لبیک
گفت و به جمع شهدای مدافع سالمت پیوست.
گرچه همسر شــهید صفرلو با متانت و صبوری پذیرای
ماست اما جای خالی شهید در همه جا احساس می شود.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پــوالد گســتران عمــارت مــدرن
درتاریــخ  1399/08/26بــه شــماره ثبــت  74508بــه شناســه ملــی
 14009586122ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تهیه ،توزیع
،خرید و فروش آهن آالت و محصوالت فلزی و مصالح ســاختمانی – شرکت
در نمایشــگاههای داخلــی و خارجی – عقــد قرارداد با اشــخاص حقیقی و
حقوقی – اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی
و خارجی جهت شــرکت – مشــاوره و اجــرای کلیه پروژه هــا ،امور عمرانی
و پیمانکاری اعم از  :کلیه ســازه ها ،ســاخت و احداث و بازســازی مجتمع
های مســکونی ،تجاری  ،اداری ،ورزشــی ،صنعتی  -نقشــه برداری و انبوه
سازی  -بهینه سازی  ،نوسازی و زیباسازی بافت های فرسوده شهری و غیر
شــهری  -مدیریت پیمان و مشــارکت در پروژه های عمرانی  -اخذ و اعطاء
نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی – شرکت در مناقصات
و مزایــدات دولتی و خصوصی درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز
اصلی  :اســتان خراســان رضوی  ،شهرستان مشــهد  ،بخش مرکزی  ،شهر
مشــهد ،محلــه نوید  ،خیابــان شــهیدطرحچی  ، 28خیابان شــهید طرحچی
[شــهید چراغچی  ، ]53پالک  ، 0طبقه همکف کدپســتی 9196984721
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
منقســم به  100ســهم  10000ریالی تعداد  100ســهم آن با نام عادی
مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 49775
مورخ  1399/05/04نزد بانک ملت شــعبه فجر مشــهد با کد 4977/5
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محسن رضائی ازغندی به
شــماره ملی  0939041324و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال و به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سید محمد موسوی
حجازی به شــماره ملی  0941065553و به ســمت رئیس هیئت مدیره
بــه مدت  2ســال آقای صادق مهتدی به شــماره ملــی  3674141957و
بــه ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال دارنــدگان حق امضا
 :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته ،
بروات  ،قراردادها عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات
مدیــر عامل  :طبق اساســنامه بازرســان آقای محمد کیانی به شــماره ملی
 0930792467به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال آقای علیرضا
علی پور به شــماره ملی  0940502720به ســمت بازرس اصلی به مدت
 1ســال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال 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 خراسان رضوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1048609

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی ماهی سان به شماره ثبت4698
وشناســهملی 10780081600بهاســتنادصورتجلســهمجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/07/07و به اســتناد
مصوبهشماره80/1644مورخ97/5/30هیئتمقرراتزادایی
وتســهیلصدورمجوزهایکســبوکارتصمیماتذیلاتخاذشد:
 -1ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال های مالی 1394
الی 1397به تصویب رســید  -2.ابوالفضل خاکی به شــماره ملی
 ، 0532286138فاطمه خاکی به شــماره ملی 0622297082و
مجتبیخاکیبهشمارهملی0622261711بهسمتاعضایاصلی
هیئت مدیره و مرضیه ســلطانی به شماره ملی  0062603728و
مریمخاکیبهشــمارهملی 0610106902بهســمتاعضایعلی
البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند -3.محسن
خاکی به شــماره ملی 0530483963به ســمت بــازرس اصلی و
ســعید خاکی به شماره ملی 0533206278به سمت بازرس علی
البدل شــرکت برای یکسال مالی انتخاب شــدند /.اداره کل ثبت
اســناد و امالک اســتان مرکزی اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری اراک ()1048581

دخترشــیرین و یادگار شهید را که می بینی غم فراق پدر
در چشمانش موج می زند .دخترک با عروسکش درد دل
می کند و از آمدن پدر می پرســد و دلت به درد می آید.
پس از قرائت فاتحه زالی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به
خانواده شهید صفرلو ،تکریم خانواده شهدای مدافع سالمت
و تقدیر از رشادت های آنان را یک وظیفه مسلم ذکر می
کند.وی شهدای مدافع سالمت را فرزندان رشید این مرز و
بوم می داند که به وظیفه ملی و حرفه ای خود عمل کرده
وبر گردن ملت ایران حق ویژه ای دارند .چرا که در سخت
ترین شرایط و جنگی نابرابر که ویروس کرونا هموطنان
را تهدید می کرد از جان خود گذشــتند تا زندگی دیگران
را نجات دهند.
زالی مدافعان ســامت را ســتارگانی درخشان می خواند
که مردم ایران قدر و منزلت آنان را دانســته و بر اهمیت
کارشــان در این روزهای سخت و بحرانی واقف هستند.
وی با اشاره به سختی کار در حوزه بهداشت و درمان می
گوید :صرفنظر از کرونا ارایه خدمات بهداشــتی و درمانی
واقعا دشوار و همراه با صعوبت و مرارت و مشقت است .در
واقع این گروه یکی از مظلومترین گروههای ارایه خدمات
اجتماعی در کشور هســتند که به ارایه باالترین خدمات
را بدون چشمداشــت و با مزایای نه چندان مطلوب می
پردازند.
فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت با اشاره به ویژگی
های بارز شخصیتی شهید صفرلو از وی به عنوان پرستاری
متخصص و ممتــاز یاد می کند که برای ارایه خدمات به
بیماران کرونایی داوطلبانه مشــارکت کرد و در راه نجات
جان هموطنان خود و اعتالی حرفه ای حوزه سالمت به
شهادت رسید.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص کاوش آزمــا رابیــن طبرســتان
درتاریــخ  1399/08/28بــه شــماره ثبــت  8286به شناســه ملی
 14009594427ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن بــه شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهــی میگردد .موضــوع فعالیت
:طراحی ،نظارت ،مشــاوره ،محاســبه فنــی و پشــتیبانی و اجرای کلیه
امــور عمرانــی و پیمانکاری اعم از ســازه های فلزی و چوبی ،ســنگی و
بتنی ،ســاخت مجتمع های مســکونی ،تجاری ،اداری ،ورزشی ،صنعتی،
اجرای دکوراســیون های داخلی و نمای بیرون ســاختمان با اســتفاده
از فناوریهای نوین صنعت ســاختمان ،خاکبرداری و خاکریزی بهســازی
بازســازی بافتهای فرسوده ،انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز،
مدیریت پیمان و مشارکت در پروژه های عمرانی ،شهرک سازی و انبوه
ســازی ،اجرای پروژه های راه ســازی شــامل اتوبانها ،بزرگراه ها ،راه
های فرعی و اصلی ،گادریل بندی ،زیرســازی ،آسفالت ریزی و روکش
معابر و زیربنای شــهری ،راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و اجرای
پروژ ه های آب و فاضالب شــامل سدســازی ،تونل ســازی ،پل سازی و
شبکه های آبرسانی ،کانال کشی و امور باغبانی ،طراحی و اجرای پروژه
های تاسیساتی الکتریکال و مکانیکال شامل کلیه سیستم های کنترل
هوشــمند و خدمات شــهری شامل جدول کشــی ،رنگ آمیزی المانهای
شهری ،انجام امور پیمانکاری ابنیه ،آب و پروژه های عمرانی انجام امور
آزمایشگاهی در زمینه خاک و ژئوتکنیک ،آب و فاضالب ،محیط زیست،
بتن ،ســازه و زلزله ،راه و ترابری ،روســازی ،هیدرولیک و ســیاالت و
ســاخت مجتمع های مســکونی و سازه های بتنی سبک و سنگین ،انجام
پروژه های شهری و خدمات شهری ،اجرا و طراحی فضای سبز و محوطه
ســازی و احداث گلخانه ،انجام امــور طراحی نظارت پروزه های عمرانی
و ســاخت گارخانــه و تولید قطعــات و مصنوعات عمرانی و ســاختمانی،
انجــام امور تاسیســاتی نظیر تاسیســات واحدهای صنعتــی ،اداری،
ســاختمانی ،شــرکت در مناقصات و مزایدات داخلــی و خارجی ،انجام
امــور خدماتــی و بازرگانی ،تجاری ،صنعتی و هرگونه امور مجازی که در
قانون مشخص شده است ،اخذ قرارداد و اعطای نمایندگی با اشخاص
حقیقــی و حقوقــی در داخــل و خارج از کشــور ،اخذ وام و تســهیالت و
اعتبــارات بانکی از کلیه بانکهای دولتــی و غیردولتی داخلی و خارجی،
صــادرات و واردات و صنایــع مربوطه در بخش امور عمرانی و هرگونه
کاالی مجــاز بازرگانــی در صورت لزوم پس از اخــذ مجوز از مراجع ذی
صــاح .درصــورت لزوم پس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط
مــدت فعالیــت  :از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
مازنــدران  ،شهرســتان آمل  ،بخش مرکزی  ،شــهر آمل ،محله مدرس
 ،کوچه آفتاب چهل وســوم[ش مســکوب تهرانی]  ،بن بســت شــهید
مســکوب تهرانی  ، 4پالک  ، 19طبقه اول کدپســتی 4615617676
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریال
نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام
عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 721699253مــورخ  1399/06/11نــزد بانک آینده شــعبه آمل
بــا کد  7216پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای پارســا
محمــدزاده فیروزکالئی به شــماره ملی  2130040926و به ســمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای یاســر نعمت پورنیازی
به شــماره ملی  2142619053و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2ســال آقای حسین اکبریان به شماره ملی 2143138679
و به ســمت مدیرعامل به مدت  2ســال و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و
همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای علی اصغر اســمعیلی کشــتلی به شماره ملی  2050386745به
ســمت بازرس علی البدل به مدت  1ســال آقای نعیم نبیان به شــماره
ملی  2170158677به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه
کثیــر االنتشــار اعتدال جهــت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید.
ثبــت موضــوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1048535
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زالی با نگاهی مهربانانه به فرزند شهید صفرلو خطاب به
همسرش می گوید :بدون تردید دوری و فراق این شهید
بزرگوار و تحمل این روزها برای شــما بســیار سخت و
جانکاه است .اما شما از جایگاه ممتازی در عرصه اجتماعی
برخوردار هستید و تمام مردم متواضعانه و با قدرشناسی در
برابر زحمات شما سرخم می کنند که این جایگاه در سایه
شهادت این شهید حاصل شده است.
وی به مقام شامخ و ارزنده تمامی شهدا در دوران مختلف
دفاع مقدس ،انقالب ،مدافعان حرم و مدافعان ســامت
اشــاره می کند که همگی در راه اعتــای مام وطن به
شــهادت نایل آمدند و آنان را مایــه افتخار جامعه و جزو
ذخایر گرانسنگ و میراث گرانبهای اعتالی کشور می داند.
زالی ضمن ابراز همدردی با همسر شهید صفرلو که خود
نیز از کادر درمان است ابراز امیدواری می کند که همگی
بتوانیم رهرو شایسته ای برای این شهدای گرانقدر باشیم
که جانشــان را در طبق اخالص گذاشته و ازهیچ تالشی
برای مقابله با بیماری و نجات زندگی هموطنان فروگذار
نکردند.
فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونای پایتخت یادآوری می
کند که برای انعکاس رشــادت های مدافعان سالمت در
این اپیدمی منحوس ،مستندسازی و تهیه یادمان تفصیلی
از زندگی فردی و حرفه ای شــهدای مدافع ســامت با
اســتفاده از خاطرات خانواده و همکارانشان در حال اجرا
اســت.دکتر ملک پور رییس بیمارستان شهید مدرس نیز
در این دیدار به ســابقه درخشان  ۱۵ساله شهید صفرلو
در بیمارستان شــهید مدرس اشاره می کند و می گوید:
شــهید صفرلو در بخش مراقبت های ویژه اطفال خدمت
مــی کرد که کامال از بحث کرونا مجــزا بود اما از همان
روزهای اول با همسرش داوطلب خدمت رسانی به بیماران
کرونایی شدند.
وی با ابراز تاســف می گوید :بدون اغراق یکی از بهترین
نیروهای مان که از نظر مهارت ،توانمندی ،اخالق و رفتار
حرفه ای منحصر به فرد بود را از دست دادیم.
دکتر ملک پور با اشاره به این که بیمارستان شهید مدرس
به عنوان یکی از مراکز درمانی دانشگاه درخط مقدم مبارزه
با کرونا در حال فعالیت است از زحمات تمامی کارکنان این
مرکز و به ویژه شــهیدصفرلو و همسرش در طول  ۹ماه
گذشته قدردانی می کند.

خبر

کرونا جان  ۴۷۹نفر دیگر
را در ایران گرفت

تهران  -ایرنا  -ســخنگوی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی گفت :با فوت ۴۷۹
بیمار دیگــر از مبتالیان قطعی به کرونا در ۲۴
ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعی بیماری
کووید ۱۹در کشور به ۴۳هزار و  ۸۹۶نفر رسید.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،ســیما ســادات الری
روز جمعــه در بــاره آخرین آمــار مبتالیان و
جانباختــگان کرونــا در ایران افــزود :در ۲۴
ساعت گذشــته تا ظهر امروز ( ۳۰آبان )۱۳۹۹
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۱۳ ،هزار و
 ۲۶۰بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که از این تعداد سه هزار و  ۴۴نفر بستری
و پنــج هزار و  ۷۵۶نفر نیز در وضعیت شــدید
این بیماری تحت مراقبتهای ویژه قرار دارند.
الری افزود :بنابرایــن در مجموع  ۸۲۸هزار و
 ۳۷۷بیمار مبتال به کرونا نیز تاکنون در کشــور
شناســایی شده است که از این تعداد  ۵۸۹هزار
و  ۲۵نفر هم بهبود یافتهاند.
وی ادامه داد :اســتفاده از خون بهبود یافتگان
کرونا یکــی از روشهای درمانــی موثر برای
بیماران مبتال به کرونا است که در آغاز ابتالی
بیمار از بدحال شدن وی جلوگیری میکند.
الری با اشــاره به شمار اندک مراجعهکنندگان
بــه مراکز انتقــال خون ،گفــت :پروتکلهای
بهداشتی در سراســر مراکز انتقال خون کشور
رعایت و تمامی تجهیزات پروسه اهداء پالسما
استریل و یکبار مصرف است.
وی افزود :در  ۲۵استان کشور در مراکز انتقال
خون پالسما دریافت میشــود و در تهران نیز
بهبودیافتــگان کرونا میتواننــد در مرکز خون
اســتان تهران واقع در خیابان وصال شــیرازی
و مرکز نوآوری انتقــال خون (جنب برج میالد
تهران) جهت اهداء مراجعه کنند.

الری گفت :اســتان های تهران ،اصفهان ،قم،
آذربایجان شــرقی ،خراســان جنوبی ،سمنان،
قزوین ،لرســتان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشــهر ،زنجان،
ایالم ،خراســان رضوی ،مازندران ،چهارمحال
و بختیاری ،البرز ،آذربایجــان غربی ،مرکزی،
کرمــان ،خراســان شــمالی ،همــدان ،یزد و
کردســتان در وضعیــت قرمز و اســتان های
هرمــزگان ،فــارس ،گلســتان و سیســتان و
بلوچســتان نیز در وضعیــت نارنجی و زرد قرار
دارند.
به گزارش ایرنا ،ویــروس کرونا عامل بیماری
کووید ۱۹از اواخر ســال  ۲۰۱۹در شهر ووهان
چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان
منتشر شــد؛ به طوری که ســازمان بهداشت
جهانــی در اســفند ( ۹۸فوریــه  )۲۰۲۰بروز
پاندمی (همــه گیری جهانی) ایــن بیماری را
تایید کرد.
بیماری کووید  ۱۹بر اساس آمار رسمی تاکنون
بیــش از  ۵۵میلیون نفــر را در دنیا مبتال کرده
و بیــش از یــک میلیون و  ۳۰۰هــزار نفر نیز
بر اثر این بیمــاری جانباختهاند .ایران از نظر
تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن نســبت
جمعیت نهمین کشور دنیاست .تعداد فوت کرونا
در آمریکا ،برزیــل ،هند ،مکزیــک ،انگلیس،
ایتالیا ،فرانسه و اسپانیا بیش از ایران بوده است.
ویروس کرونا با دســت آلوده یا عطسه و سرفه
از طریق دهان ،بینی و چشم به افراد منتقل می
شود .تنگی نفس ،خستگی و بدن درد ،اختالل
در بویایی و چشــایی و مشــکالت گوارشی از
جمله عالیم بیماری کووید ۱۹اســت .بیش از
 ۸۰درصــد مبتالیان به ویــروس دچار بیماری
خفیف می شوند.

آگهیتغییراتشــرکتفیدارنیرویکاسپینسهامیخاصبهشماره

آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل انصار زنجان شرکت با مسئولیت محدود
بهشــمارهثبت 2050وشناسهملی 10460054066بهاستنادصورتجلسه
مجمععمومیفوقالعادهمورخ1397/10/08وبرابرنامهشماره67/41330
مــورخ 97/11/11ادارهکلراهــداری وحمل ونقل جادهایزنجان تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :هیئت مدیره شرکت مرکب از 2الی 10نفرخواهد بود که از بین
شــرکاء و یا خارج ازشــرکت انتخاب می شوند .و ماده 15اساسنامه به شرح فوق
اصالح می گردد  -آقای حسین موالئی فرزند خمس علی متولد01/12/1361
شماره شناسنامه  65590و کدملی  4280640742با پرداخت 50000ریال
بهصندوقشــرکتدرزمرهشرکاءدرآمدسرمایهشرکتاز10100000ریال
بــه100150000ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده 4اساســنامه به شــرح
مذکور اصالح می گردد- .اسامی آخرین شرکا ومیزان سهم الشرکه آنان بشرح
ذیل میباشــد - :ســعید عربیان دارای  80000000ریال  -شــرکت معدنی و
صنعتیشاهیندارای 50000ریال-شرکترنگینرویپارسدارای50000
ریــال  -خانم لیال رشــیدی دارای  250000ریال -خانم المیــرا عربیان دارای
 9800000ریــال -خانم ملیکا عربیــان دارای  9800000ریال -آقای پرویز
مقــدم دارای  50000ریال  -آقای خانعلی امامیان دارای  50000ریال  -آقای
خســرومعینیدارای 50000ریال-آقایحســینموالئیدارای 50000ریال
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاریزنجان()1048369

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی ایمن پخــش گاز قابوس به شــماره
ثبت  7144و شناســه ملی  14007775872به اســتناد صورتجلســه
هیئــت تصفیــه  /مدیــر تصفیــه مــورخ 1399/05/02ونامه شــماره
 99/2702/957مورخ  1399/06/03اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی
شهرستانگنبدکاووستصمیماتذیلاتخاذشد:بهرامطیاربهشمارهملی
 2030266779بهســمترئیسهیئتتصفیهوحســینطیاربهشماره
ملی  1652086889به ســمت نائب رئیس هیئت تصفیه و شهرام طیار
به شماره ملی  2031552031به سمت منشی هیات تصفیه و نورالدین
فیروزمند شرجین به شماره ملی  2031515993به سمت مدیراجرایی
هیئت تصفیه به مدت 2سال انتخاب شد .کلیه قراردادها و اسناد رسمی
وتعهــدآوربانکــیازقبیلچک،ســفته،براتواوراقبهادارباامضاءثابت
نورالدیــنفیروزمندشــرجین(مدیراجراییهیئتتصفیه)وبهرامطیار
(رئیــسهیاتتصفیه)ومهرشــرکتدارایاعتباراســت.درغیاببهرام
طیار ,حســین طیار (نائب رئیس هیات تصفیه)حق امضاءخواهد داشــت و
اوراق عادی و نامه ها با امضاء نورالدین فیروزمند شــرجین (مدیراجرایی
هیئتتصفیه)ومهرشرکتمعتبرخواهدبود.ادارهکلثبتاسنادوامالک
استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
()1048189

آگهیتغییرات شــرکتمسکنکارکنان دولت شماره دوگلشهرکاظمیه
زنجانشرکتتعاونیبهشمارهثبت2005وشناسهملی10460053635
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/23و باستنادنامه
شــماره 9912924مــورخ 99/04/31اداره تعــاون کارورفاه اجتماعی
زنجــان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 1-:آقای نوروز محمدی به شــماره ملی
 5609500362بســمت رئیس و آقای عطااله ســهرابی به شــماره ملی
 1532406819نائــب رئیــس و آقــای مهــدی عباســی به شــماره ملی
 4284194666بســمت منشــی هیأت مدیره تا تاریخ 1401/06/14
انتخاب شــدند 2- .آقای نوروز محمدی به شــماره ملی 5609500362
تا تاریخ 1401/06/14بســمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد3-.کلیه
قراردادهاواسنادرسمیتعهدآوربانکیازقبیلچک،سفته،براتواوراق
بهادار باامضا آقای نوروز محمدی بعنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
و آقای عطااله سهرابی نائب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار
اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای نوروز محمدی و مهر شــرکت
معتبر خواهد بود  .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1048379

آگهیتغییراتشــرکتتعاونیتولیدیمرغگوشــتیوجینکابهشماره
هشــتصد و چهل به شــماره ثبت 278و شناســه ملی10760059405
بموجبنامهشــماره1997مورخ1398/03/25ادارهتعاونوکارورفاه
اجتماعی شهرستان سوادکوه و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1398/02/25تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :الف ) ســمت اعضای هیئت
مدیــره به قــرار ذیل  :آقای محســن کاظمی به کدملــی5779887985
بــهســمترئیــسهیئــتمدیــرهوآقــایاســماعیلکاظمیبــهکدملی
 2161806750به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه کاظمی
به کدملی 2150433745به سمت منشی هیئت مدیره برای باقی مدت
دورهانتخابشــدند.خانمسکینهشــمسبهکدملی 2162645769به
ســمت مدیرعامل برای بقیه مدت دوره انتخاب شد ب ) کلیه قراردادها و
اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل ( چک  ،سفته  ،برات  ،اوراق بهادار)
با امضای مدیر عامل ســکینه شمس به کدملی  2162645769به اتفاق
آقایاســماعیلکاظمیبهکدملی 2161806750بهســمتنایبرئیس
هیئــت مدیــره د غیاب ایشــان با امضای آقای محســن کاظمــی به کدملی
 5779887985رئیــسهیئــتمدیــرهممهوربهمهرشــرکتتعاونیو
سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل سکینه شمس به کدملی
 2162645769ممهور به مهر شــرکت تعاونی دارای اعتبار است .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریسوادکوه()1048534

آگهــی تغییرات شــرکت ایجــرود معدن زرین شــرکت با
مســئولیت محدود به شــماره ثبــت  8454و شناســه ملی
 10980154101بــهاســتنادصورتجلســهمجمععمومی
فوق العــاده مــورخ  1399/02/01تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد*:آقایروحالهعســگرلوبهکدملی 4284465449با
پرداخت 4999999ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خودرابه 7499999ریالافزایشداد*..سرمایهشرکتاز
5000001ریالبه10000000ریالافزایشیافتوماده
مربوطهاساسنامهبهشرحمذکوراصالحگردید*.اسایشرکا
ومیزانســهمالشــرکهآنانپسازافزایشسرمایهعبارت
اســت از:آقــای روح الــه عســگرلو دارای7499999ریال
سهم الشــرکه-آقای اذن اله عسگرلو دارای یک ریال سهم
الشــرکه-آقای ابوالفضل عســگرلو دارای 833333ریال
ســهم الشــرکه-خانم ملیحه جعفری دارای 833333ریال
ســهمالشــرکه-آقاییوســفتورکدارای833334ریال
سهمالشرکهادارهکلثبتاسنادوامالکاستانزنجاناداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1048385

ثبت 1168و شناســه ملی 14006421546به اســتناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ 1399/07/27تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :جواد
احمدی آسور به کد ملی  2180084501به سمت مدیر عامل و رئیس
هیئتمدیرهومحمدطاهرقاسمیبهکدملی 5179699428بهسمت
نائــبرئیسهیئتمدیــرهوزهرهعرببهکدملی 0201329786به
ســمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو
سالانتخابشدندکلیهاسنادواوراقبهاداروتعهدآورشرکتباامضای
مدیرعامل( جواد احمدی آسور) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبودو
سایر نامه های عادی و اداری شرکت با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره
همراهبامهرشــرکتخواهدبود.ادارهکلثبتاســنادوامالکاســتان
گلستانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریآققال()1048199

