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پزشکی و سالمت

 شماره 1231
 شنبه  22شهریور 1399

مریم کاظمی
فصل شیوع ویروس آنفلوانزا نزدیک است
و بسیاری از نقاط جهان و ایران همچنان
با پدیده شــیوع ویروس کرونا ،دســت و
پنجه نرم میکنند .این مساله موجب شده
تا پاییز و زمســتان امسال ،بسیار چالش
برانگیز به نظر برســد و برخی این سوال
را مطــرح کنند چطور میتــوان تا جای
ممکن از شیوع همزمان آنفلوانزا و ویروس
کرونا و تشدید فعالیت در بیمارستانها و
مراکز درمانی جلوگیری کرد؟ بسیاری از
مراکز بهداشت و درمان ،تحت تاثیر شیوع
ویــروس کرونا ،تا حد زیادی توان خود را
در این رابطه گذاشــته اند و شاید قادر به
تحمل بحرانهای مضاعف تری نباشند.
ویروس کرونا تمام جهان را درگیر خودش
کرده اســت .بیش از پنج میلیون نفر در
آمریــکا به ویروس کرونا مبتال شــدهاند
و نزدیک بــه همین تعــداد در هرکدام
ازکشــورهای دیگر چون هنــد ،برزیل،
اســپانیا ،مکزیک ،روسیه و سایر کشورها
درگیر این بحران هستند.
ســخنگوی مرکز بهداشــت ایران هم در
گفتگوهای روزانــه اش از ابتــای روزانه
بطور متوســط دوهزار نفــر و در مجموع
حــدود چهارصــد هــزار نفر مبتــا به
کرونــا تا امــروز در ایران خبــر می دهد.
نیمی از استان های کشور در وضعیت قرمز
و نیم دیگر در وضعیت هشــدار قرار دارند.
تهران ،مازنــدران ،گیالن ،قــم ،اصفهان،
خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کرمان،
خراســان شمالی ،ســمنان ،یزد ،زنجان و
قزوین استان هایی هستند که شرایطشان
قرمز اســت .آذربایجان غربی ،البرز ،فارس،
لرستان ،هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر ،کرمانشاه،
کهگیلویه ،خراسان جنوبی ،مرکزی ،ایالم،
چهارمحال ،گلســتان و خوزستان نیز در
وضعیت هشــدار قــرار دارندکــه چنانچه
در هفته هــای آینده با وجود بازگشــایی
مدارس و آغاز فصل سرما دستوالعملهای
پیشــگیری را در دســتور کار قرار ندهند
شــرایط آن هــا هــم قرمز خواهد شــد.
به هر حال آنفلوانزا اســب های خودش را
زین کرده تا با استفاده از بستری که کرونا
برایش فراهم ســاخته بساط خود را فصل
زمستان در جامعه پهن کند.

سهم استان کرمان از واکسن آنفلوانزا چقدر است؟

هشدار درباره یک پاییز پرخطر

ویروس کرونا و آنفلوانزا هر دو بیماریهای
تنفسی هستند و نیاز به ادوات و تجهیزات
درمانی تقریبا مشابه دارند ،بیمارستانهایی
که پیش از این ،درگیر ایجاد فضای کافی
برای پذیرش بیماران مبتال به ویروس کرونا
بوده اند ،ممکن است اکنون دیگر از قدرت
و توان کافی جهت پذیرش بیماران مبتال
به ویروس آنفلوانزا برخوردار نباشند.اضافه
بر ایــن ،نباید فراموش کــرد که کودکان
زیر  ۵سال ،به شــدت در برابر آنفلوانزای
فصلی ضعیف هســتند و در فصل ســرد،
تعــداد زیادی از کودکان بــه این بیماری
مبتال میشوند و بایستی کامال تحت نظر
قرار بگیرند تا از بروز تبعات وخیم سالمتی
برای آنها (که در مواردی به مرگ نیز ختم
میشــود) جلوگیری شود .این مساله خود

حاکی از این نکته اســت که بیمارستانها
حتی در زمینه توســعه ظرفیت خود نیز
بایستی توجه زیادی را به کودکان معطوف
جدی
کنند که این موضوع خود مشــکلی ّ
برای آنها جهت توســعه ظرفیتهایشان
برای دیگر گروههای سنی است.
◄ ◄ چگونــه از خطــر همزمان
آنفلوانزا و کرونا ،جلوگیری کنیم؟
اخیرا کارشناســان این بیمــاری در یک
گــزارش تحلیلی ،چندیــن توصیه عمده
را جهت مقابله با خطر شــیوع و گسترش
همزمــان ویروسهای کرونــا و آنفلوانزا و
تاثیر مخرب آنها بر ظرفیت بیمارستانها
و مراکز درمانــی ،ارائه کرده اند که به این
توصیهها اشاره می شود:
 -۱بایستی تا جای ممکن شمار افرادی

که واکســن آنفلوانزا را دریافت میکنند،
افزایش داد .واکسن آنفلوانزا ،بهترین شیوه
دفاعــی در برابر آنفلوانزای فصلی اســت.
واکسیناسیون گسترده در این زمینه موجب
خواهد شد تا میلیونها نفر از بزرگساالن و
کودکان ،از فضای بیمارستانی به علت ابتال
به ویروس آنفلوانزا دور شوند و این مساله،
موجب خواهد شد تا مراکز درمانی به نحو
بهتری بر بیمــاران کرونایی و درمان آنها
تمرکز کنند.
 -۲اجــرای سرســختانه و گســترده
پروتکلهای بهداشتی بایستی همچنان در
دستورکار قرار گیرد .به طور خاص استفاده
از ماسک و رعایت مقررات مرتبط با فاصله
گذاری اجتماعی ،هم برای در امان ماندن از
آنفلوانزا خوب است و هم کرونا .این مساله

 به هر حال ویروس آنفلوانزا اسبهای خودش را زین کرده تا با استفاده از بستری که کرونا برایش
فراهم ساخته بساط خود را فصل زمستان در جامعه پهن کند .ویروس کرونا و آنفلوانزا هر دو بیماریهای
تنفسی هستند و نیاز به ادوات و تجهیزات درمانی تقریبا مشابه دارند ،بیمارستانهایی که پیش از این،
درگیر ایجاد فضای کافی برای پذیرش بیماران مبتال به ویروس کرونا بوده اند ،ممکن است اکنون دیگر از
ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران مبتال به ویروس آنفلوانزا برخوردار نباشند.
اضافه بر این ،نباید فراموش کرد که کودکان زیر  ۵سال ،به شدت در برابر آنفلوانزای فصلی ضعیف هستند
و در فصل سرد ،تعداد زیادی از کودکان به این بیماری مبتال میشوند و بایستی کامال تحت نظر قرار بگیرند تا
از بروز تبعات وخیم سالمتی برای آنها (که در مواردی به مرگ نیز ختم میشود) جلوگیری شود.

آگهی تغییرات ش�رکت کارآفرینان ماندگار خاورمیانه ش�رکت س�هامی خاص به شماره ثبت 3535
و شناس�ه ملی  14003825363به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/05/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف-ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال  1398مورد
تصویب قرار گرفت  .ب-آقای محس�ن جهانپور به شماره ملی  3071282842به سمت بازرس اصلی
و خانم مهین یزدی به ش�ماره ملی  3070943179به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال
مالی انتخاب ش�دند .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()981093
آگهی تغییرات ش�رکت س�بز دانه کویر شرکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  1686و شناسه ملی
 10860540992به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/12/22تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  :س�رمایه ش�رکت از مبلغ  150.000.000.000ریال به مبلغ  200.000.000.000ریال منقسم به
 2000سهم با نام 100.000.000ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()979024
آگهی تغییرات ش�رکت معین آرمین الماس ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4453و شناسه
ملی  14007677994به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/05/01تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :به موضوع ش�رکت کلیه امور مربوط به آتشنش�انی از جمله تامین نیرو انسانی
جهت اطفاء حریق ،ش�ارژ -فروش کپسولهای اتشنشانی و ایمنی دستگاهها الحاق و ماده مربوطه در
اساس�نامه اصالح گردید .در صورت ضرورت قانونی انج�ام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های
الزم ( ثب�ت موضوع فعالی�ت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د ).اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()976273
آگهی تغییرات ش�رکت پسته س�یرجان توتیا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  1965و شناسه
ملی  10860546394به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1399/02/16تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د  1- :آقای مهدی زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی 3070395953به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت
مدیره  -آقای رمضان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071378319به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم بتول زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071444095به س�مت عضو هیئت مدیره  - 2کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته وبرات ) وقراردادهای ش�رکت و سایر نامه
های اداری با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()975527
آگهی تغییرات شرکت پسته سیرجان توتیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1965و شناسه ملی
 10860546394به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند - :مهدی زیدآبادی نژاد
ش�ماره ملی  - 3070395953رمضان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  - 3071378319بتول زیدآبادی
نژاد ش�ماره ملی  - 2 3071444095آقای یداهلل زیدآبادی نژاد ش�ماره مل�ی  3070298133بعنوان
بازرس اصلی و آقای روح اهلل زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071398591به عنوان بازرس علی البدل
ش�رکت برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد - 3 .روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()975526
آگهی تغییرات ش�رکت سیرجان غذای فرهاد ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  4587و شناسه
ملی  14008192097به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/12تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :نام ش�رکت به “ یگانه صنعت فرهاد “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه
اص�الح گردی�د .اداره کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()974929
آگهی تغییرات ش�رکت یگانه صنعت فرهاد ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4587و شناسه
ملی  14008192097به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/03/12تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو س�ال انتخاب گردیدند- :فرهاد نصرت
آبادی ش�ماره ملی  - 3060303665مهدی نصرت آبادی ش�ماره ملی  - 3060512991آقای کیانوش
سلجوقی شماره ملی  - 2 3131555726آقای عیسی علیمردانی شماره ملی  3130277374بعنوان
بازرس اصلی و خانم س�میه بحرینی شماره ملی 3071834888به عنوان بازرس علی البدل شرکت
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد - 3 .روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
ش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()974913
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیان آروشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3170و شناسه ملی
 14000292051به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - : 1398/02/08محل شرکت
به اس�تان کرمان  ،شهرستان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،شهرداری  ،کوچه ولی عصر
 ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعصر  ،طبقه دوم  ،واحد  4کدپس�تی  7814714362تغییر
یافت بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()972819
آگهی تغییرات ش�رکت بازرگانی کیان آروش�ا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  3170و شناسه
ملی  14000292051به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  - : 1398/02/08اعضاء
هیئت مدیره عبارتند از - :آقای مهدی پرس�ته ش�ماره مل�ی  - 2559592908آقای کورش زینلی
بوجانی ش�ماره ملی - 3071063660خانم مهدیه رضائی زاده شماره ملی  3071064421برای مدت 2
س�ال انتخاب گردیدند - .آقای وحید عباسلو شماره ملی 3071152264بعنوان بازرس اصلی و خانم
محدثه مالداری شماره ملی  0640595456بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند  - .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()972812
تاس�یس شرکت با مس�ئولیت محدود نورا مهر ارتباط سیرجان درتاریخ  05/06/1399به شماره ثبت
 4978به شناس�ه ملی  14009392549ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زی�ر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیش�خوان دولت الکترونیک
از قبی�ل ایجاد و بهره ب�رداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیش�خوان دولت و
بخ�ش عمومی غی�ر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت
 :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی
 ،ش�هر س�یرجان ،محله مکی آباد  ،خیابان ش�هید محمد دهیادگاری  ،کوچه ش�هیددهیادگاری ، 6
پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  7817947787س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از ش�رکا آقای محمدمهدی نظری مکی ابادی به
شماره ملی  3071351097دارنده  500000ریال سهم الشرکه خانم معظمه نظری مکی آبادی به شماره
ملی  3071949677دارنده  500000ریال س�هم الش�رکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدمهدی نظری
مکی ابادی به ش�ماره ملی  3071351097و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س�مت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم معظمه نظری مکی آبادی به ش�ماره ملی 3071949677
و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و
تعهدآور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق
عادی با امضاء منفرد خانم معظمه نظری مکی آبادی فرزند محمدمهدی به شماره ملی 3061949677
(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه
روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()972806
آگهی تغییرات ش�رکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4352و شناسه

ملی  14007275676به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/04/24تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  :تعداد مدیران ش�رکت به س�ه نفر افزایش یافت بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه
اص�الح گردی�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()971034
آگهی تغییرات ش�رکت تراکتورسازی عمران سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  1307و
شناسه ملی  10860536254به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/14
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :ترازنامه وسودوزیان منتهی به  1397/12/29مورد تصویب قرار گرفت.
 2آقای حسین صالحی شماره ملی  3070287034وخانم نسرین صالحی شماره ملی 0051904871و خان�م فاطمه صالحی ش�ماره مل�ی  3071257767بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوس�ال
انتخاب گردیدند 3- .نش�ریه نگارستان س�یرجان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید4- .
موسس�ه آئین محاسب وهمکاران شناسه ملی  10380626700بس�مت بازرس اصلی و آقای مرتضی
رس�تمی ش�ماره ملی  3920186303بس�مت بازرس علی البدل ب�رای مدت یکس�ال مالی انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()971030
آگهی تغییرات ش�رکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4352و شناسه
ملی  14007275676به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی م�ورخ  1399/04/24تصمیمات
ذی�ل اتخاذ ش�د  :ال�ف  -اعضاء هیئت مدی�ره  :آقای جواد عماد ابادی ش�ماره مل�ی 3071263031
 خان�م طاهره نصرت آبادی ش�ماره مل�ی  - 3071288069آقای ایمان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی 3071929765خارج از ش�رکا برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()971026
آگهی تغییرات ش�رکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4352و شناسه
ملی  14007275676به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/04/24تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د  :ال�ف  -تعیین س�مت مدیران  :آقای ج�واد عماد ابادی ش�ماره ملی  3071263031به س�مت
مدیرعام�ل وعضو هیئ�ت مدیره  -خانم طاهره نصرت آبادی ش�ماره ملی  3071288069به س�مت
رئیس هیئت مدیره  -آقای ایمان زیدآبادی نژاد شماره ملی  3071929765خارج از شرکاء به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره  .ب -کلیه اس�نادواوراق بهادار وتعهد آور ش�رکت از قبیل (چک –سفته –
بروات ) وهمچنین قراردادها وس�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر
می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()971025
آگهی تغییرات ش�رکت همیار گهر حدید س�یرجان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4675و
شناس�ه ملی  14007759620به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :در راستای تصمیم راجع به افزایش سرمایه مقرر گردید :سهام اختصاص
یافته به شرکت سنگ آهن گهر زمین سهام ممتاز بوده وخصوصیت سهام ممتازاین است که هر سهم
ممتاز دارای سود برابر با سهام عادی است اما در مجامع  ،حق رای هر سهم ممتاز برابر 50رای سهم
عادی خواهد بود .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()971024
آگهی تغییرات ش�رکت تراکتورسازی عمران سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  1307و
شناسه ملی  10860536254به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/02/14تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  1- :آقای حس�ین صالحی ش�ماره ملی  3070287034بس�مت مدیرعامل ورئیس هیئت
مدیره  -خانم نس�رین صالحی ش�ماره ملی  0051904871بس�مت نائب رئیس هیئت مدیره  -خانم
فاطمه صالحی ش�ماره ملی  3071257767بس�مت عضو هیئت مدیره و منش�ی  2-کلیه اس�ناد و
اوراق رس�می وبهادار و تعهدآور و همچنین اس�ناد عادی با امضاء ثابت ومنفرد رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل ( آقای حس�ین صالحی ش�ماره ملی  )3070287034همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()971019
آگهی تغییرات ش�رکت همیار گهر حدید س�یرجان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4675و
شناس�ه ملی  14007759620به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ  1399/05/22تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - :بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/04/25س�رمایه
ش�رکت از مبلغ1000000ریال به مبلغ 1383358000ریال منقس�م به 1383358سهم 1000ریالی که
988000سهم آن بانام عادی و  395358سهم آن با نام ممتاز از محل پرداخت نقدی طبق نامه بانک
س�په به ش�ماره  106مورخ  1399/05/22افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()971018
آگهی تغییرات ش�رکت گهر کاوش گران برق س�یرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4829و
شناسه ملی  14008973636به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/05/27تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای مهدی نورمحمدی چناری شماره ملی 3070690726
به س�مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مجتبی نورمحمدی چناری شماره ملی 3071165757
به س�مت رئیس هیئت مدیره خانم صدیقه پاریزی ش�ماره ملی  3071992874به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره ب -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود
اس�المی و س�ایر نامه های اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می
باش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()970682
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل و باربری و پیمانکاری لنگر بار س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص
به ش�ماره ثبت  702و شناس�ه مل�ی  10860522203به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره مورخ
 1399/05/25و منض�م به نامه ش�ماره  45/20132مورخ  99/05/27اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمان  - 1آقای علی عباس زاده به شماره ملی 3070944434به سمت مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره -خانم ناهید حیدری پاریزی به ش�ماره ملی 3070092721به س�مت رئیس هیئت
مدیره -خانم نادیا عباس زاده به ش�ماره ملی 3071812477به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره - 2
کلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهدآور شرکت به امضاء علی عباس زاده و ناهید حیدری پاریزی به همراه
بامهرش�رکت دارای اعتبارمیباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()970655
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل و باربری و پیمانکاری لنگر بار س�یرجان شرکت سهامی خاص به
ش�ماره ثبت  702و شناس�ه ملی  10860522203به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ
 1399/05/25تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د - 1 :اعضای هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال
انتخاب گردیدند- :آقای علی عباس زاده ش�ماره مل�ی - 3070944434خانم ناهید حیدری پاریزی
شماره ملی 3070092721-خانم نادیا عباس زاده به شماره ملی  - 2 3071812477آقای مرتضی ده
ش�یری زاده شماره ملی  3071212747به س�مت بازرس اصلی و آقای غالمعباس ده یادگاری شماره
ملی  3070350569به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند- 3 .روزنامه
کثیراالنتش�ار نگارس�تان جهت نشرآگهی های ش�رکت انتخاب ش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()970654
تاس�یس شرکت س�هامی خاص هامین مس پارس�یان درتاریخ  12/12/1398به ش�ماره ثبت 4845
به شناس�ه مل�ی  14009030078ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  :تولید  ،فرآوری انواع س�نگ های معدنی از قبیل
کروم  ،مس  ،آهن ،کلیه س�نگهای قیمتی وتزئینی ،تولید خط سلولهای الکترولیز به روش EMEW
و تولی�د آنودهای تیتانیوم الکترولی�ز و آبکاری کلیه قطعات ب�ه روش الکترولیز  ،صادرات وواردات
کلی�ه کاالهای مجاز بازرگانی  ،ترخی�ص کاال از گمرکات  ،خریدو فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی

ســبب خواهد شــد تا از گسترش هر چه
بیشــتر این دو ویروس و ایجاد فشار برای
مراکز بهداشتی و درمانی ،جلوگیری شود.
 -۳بایستی امکانات بهداشتی نظیر مواد
ضدعفونی کننده و شوینده برای شستشوی
دســت ،و همچنین تاسیسات الزم جهت
تهویه اتاقهای درس فراهم شوند .از سویی
باید ســعی شود تا جای ممکن کالسها و
تجمعات دانش آموزان را با رعایت مقررات
فاصله گذاری اجتماعی و یا حتی به صورت
مجازی برگزار کرد.
 -۴بایســتی وضعیت قلبــی و عروقی
ورزشکارانی که به ویروس کرونا مبتال شده
انــد را قبل از بازگشــت آنها به تمرین و
میادین ورزشــی با دقت بررسی کرد تا از
ایجاد آســیبهای قلبی و عروقی به آنها
جلوگیــری شــود .در عرصــه رقابتهای
ورزشی ،هم بایستی ســامت و بهداشت
بازیکنان و هم تماشــاچیان به دقت مورد
توجه قــرار گیرد و اقدامــات الزم در این
زمینه انجام شود.
 -۵مقررات مرتبط با قرنطینه و فاصله
گذاری اجتماعی را بایستی همچنان برای
مسافران اجرایی کرد .این مساله میتواند به
تضعیف شیوع ویروسهای کرونا و آنفلوانزا
کمک شایان توجهی بکند.
 -6بایستی کارزارهای آموزشی تشکیل
شوند تا با ترویج اطالعات غلط و نادرستی
کــه در مــورد اســتفاده از واکســنهای
ویروسهــای کرونــا و آنفلوانــزا مطرح
میشــوند ،قویا برخورد کرد .بدون تردید
دیدگاه برخی مبنی بر اینکه این واکسنها
تاثیرات بســیار بدی بر وضعیت ســامت
دارند و نباید استفاده شوند ،موجب خواهد
شد تا دامنه بحران شیوع ویروس کرونا ،تا
حد زیادی گسترده شود .
 -7بایستی ظرفیتهای بیمارستانی را
توسعه داد و زیرساختهای تولید تجهیزات
دارویی را نیز گسترش بخشید .آنفلوانزای
فصلی به تنهایی قادر است ظرفیت بسیاری
از بیمارستانها را تکمیل کند .برای مقابله

موثر با دو بیماری تنفســی مثل آنفلوانزا و
کرونا ،بایستی تا جای ممکن ظرفیتهای
بیمارستانها و همچنین ظرفیتهای تولید
دارو و تجهیزات پزشکی را توسعه بخشید.
◄ ◄ سهم استان کرمان در توزیع
واکسن آنفلوانزا
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
وزارت بهداشت و درمان درخواست  ۱۰تا
 ۱۶میلیون واکسن آنفلوانزا داده که تاکنون
ارز آن تامین نشده اما در حال حاضر وزارت
بهداشت  1/5میلیون واکسن آنفلوانزا دارد
که سهم استان کرمان فقط  ۵۰۰۰واکسن
است که تاکنون وزارت بهداشت و درمان آنها
را توزیع نکرده است .وی گفت چنانچه آمار
درخواستی این وزارت خانه تامین شد قطعا
سهمیه استان کرمان نیز بیشتر خواهد شد.
دکترحمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد
استانی مدیریت کرونا گفت :هر ساله دو نوع
توزیع واکسن آنفلوانزا داریم که یک بخش
آن بین کادر بهداشت و درمان و یک بخش
دیگر آن توزیع عمومی است.
وی تصریح کرد :امیدواریــم ارز مورد نیاز
برای تامیــن  ۱۰تا  ۱۶میلیون واکســن
آنفلوانزای درخواســت شده تامین شود به
گزارش ایسنا ،دکتر سید وحید طباطبایی
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی
کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد :آموزش
و پــرورش لیســت مــدارس را در اختیار
دانشگاه علوم پزشــکی قرار دهند تا ما در
امر نظارت به آنها کمک کنیم.
وی دربــاره نظارت بر ســرویس مدارس
عنــوان کرد :مــدارس برای ســرویسها
ســامانهای اعــام کننــد تــا خــود
مــدارس به تخلفــات رســیدگی کنند.
«حمیدرضا گلزاری» مدیر گروه بهداشت
محیط و حرفهای معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان نیز در این جلسه بیان
کرد :کالسهای برخی از مدارس غیردولتی
وضعیت مناسبی ندارند که باید درباره آنها
تصمیمگیری شود.
وی گفــت :ما مکلف بــه رعایت مصوبات
ابالغی ستاد ملی کرونا هستیم لذا اگر در
مدارس ،کالسی شرایط برگزاری ندارد باید
آموزش و پرورش آن را اصالح کند.
◄ ◄ نحوه توزیع واکســن چگونه
است؟
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

درص�ورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالی�ت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،ش�هر سیرجان ،محله
منطقه ویژه اقتصادی  ،خیابان (س�ردار س�یرجان)  ،بلوار جهاد س�ازندگی  ،پ�الک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  7815351087سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم
ب�ه  100س�هم  100000ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  10000000ریال توس�ط موسس�ین
طی گواهی بانکی ش�ماره  616مورخ  1398/12/06نزد بانک انصار ش�عبه ش�عبه صاحب الزمان با کد
 2717پرداخ�ت گردیده اس�ت اعض�ا هیئت مدیره خانم مهرناز منجزی ایس�تادگی به ش�ماره ملی
1742159605و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای داریوش منجزی ایستادگی
به شماره ملی 1971846791و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای جمشید دهیادگاری
به ش�ماره ملی 3070956734و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،
بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرس�ان خانم مهری
دهیادگاری به ش�ماره ملی  3071006500به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی آقای
مس�عود پیروز به ش�ماره ملی  3071576609به س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه
کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968448
تاس�یس ش�رکت س�هامی خاص صنایع غذایی مانا صنعت رای�کا درتاریخ  05/06/1399به ش�ماره
ثبت  4977به شناس�ه ملی  14009391607ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید و فروش و توزیع و بس�ته بندی
خشکبار  ،مواد غذایی  ،مواد خوراکی  ،آشامیدنی ها  -خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ،ترخیص کاال از گمرکات  -طبخ و توزیع غذا  ،سلف
س�رویس  ،رس�توران داری  -تامین نیروی انسانی شرکت  -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوص�ی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرستان س�یرجان  ،بخش زیدآباد  ،دهستان زیدآباد
 ،روس�تا جعفر اباد ،محله جعفرآباد  ،کوچه (ترانس)  ،کوچه فرعی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی
 7837346647س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به 100
س�هم  10000ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توس�ط موسسین طی گواهی
بانکی ش�ماره  3542/5مورخ  1399/05/28نزد بانک صادرات ش�عبه زیدآباد با کد  3542پرداخت
گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای محمد فقیه میرزائی به شماره ملی  3040377213و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت  2س�ال آقای امیرحس�ین فقیه
میرزائی به شماره ملی  3060288100و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای امین فقیه
میرزائی به ش�ماره ملی  3060546169و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت و در
غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای مصطفی رسولی لری به ش�ماره ملی  3060132135به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدمهدی ملک پورافشار به شماره ملی 3060378312
به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج
آگه�ی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزل�ه اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()968296
آگهی تغییرات ش�رکت گهر تامین سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 105و شناسه ملی
 10862092981به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ف�وق العاده م�ورخ  1399/03/31تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  :انتقال شرکت گهر تامین سیرجان (س�هامی خاص) در تاریخ  99/6/2بشماره ثبت
 105در اداره ثبت ش�رکت های ثبت ارزوئیه به شناس�ه ملی  10862092981ثبت و امضاء ذیل دفاتر
تکمیل گردید که خالصه آن بش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .به موجب آگهی ش�ماره
 139930419588000548مورخ  99/5/8مرجع ثبت ش�رکتها و موسس�ات غیر تجاری س�یرجان و
مس�تند صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/31مرکز اصلی ش�رکت به نشانی ،
شهرستان ارزوئیه  ،بخش مرکزی  ،شهر ارزوئیه ،محله بلوار غدیر  ،کوچه باغ  ،کوچه تاالر و رستوران
س�امان  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  7859117858انتقال یافت و در اداره ثبت ش�رکت های
ثبت ارزوئیه تحت شماره  105به ثبت رسیده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارزوئیه ()968022
آگهی تغییرات ش�رکت فنی مهندس�ی کیمیا صنعت فن س�منگان شرکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  2224و شناس�ه ملی  10860550564به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :آقای ابوالقاس�م کافی شماره ملی 3149034851به سمت مدیر عامل
وعض�و هیئت مدی�ره  -آقای اصغر کافی ش�ماره ملی  3149409756به س�مت رئیس هیئت مدیره
 آقای علی کافی ش�ماره ملی 3149871441به س�مت نائب هیئت مدیره  - 2کلیه اس�ناد و اوراقبهادار و تعهد آور ش�رکت و س�ایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت معتبر
می باش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()968019
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی کیمیا صنعت فن سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2224و شناسه ملی  10860550564به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
 ابوالقاس�م کافی ش�ماره ملی  - 3149034851اصغر کافی شماره ملی  - 3149409756علی کافیش�ماره ملی  - 2 3149871441آقای محمد جابر رضا زاده شماره ملی  3149601274بعنوان بازرس
اصلی و خانم سحر کافی شماره ملی  3060137341بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند  - 3روزنامه نگارستان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968016
آگهی تغییرات ش�رکت گهر تامین س�یرجان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  2802و شناسه
ملی  10862092981به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/31تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  :آدرس ش�رکت به  :استان کرمان  ،شهرستان ارزوئیه  ،بخش مرکزی  ،شهر ارزوئیه،
محل�ه بل�وار غدی�ر  ،کوچه باغ  ،کوچه تاالر و رس�توران س�امان  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی
 7859117858تغیی�ر یاف�ت بنابراین ماده مربوطه در در اساس�نامه اصالح گردی�د  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968014
تاسیس ش�رکت سهامی خاص نسیم دانش رایانه سیرجان فن آوری درتاریخ  1399/06/10به شماره
ثب�ت  4980به شناس�ه ملی  14009396162ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :برگزاری دوره های آموزشی در تمامی
زمینه های مربوط به فناوری اطالعات از قبیل س�خت افزار  ,نرم افزار  ,ش�بکه-برگزاری دوره های
آموزش�ی در زمینه امور مالی و بازرگانی مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
اس�تان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله بازار  ،کوچه ((موحدی)) ،
کوچه ش�هید غالمحسین حیدری زاده  ،پالک  ، 156طبقه همکف کدپستی  7813643979سرمایه
ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقس�م به  100سهم  1000000ریالی
تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  35000000ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره
 329/99/206مورخ  1399/05/20نزد بانک س�ینا ش�عبه سیرجان با کد  329پرداخت گردیده است

ســیرجان نیزدر رابطه با سهمیه واکسن
آنفلوانزا و نحوه توزیع آن به نگارســتان
گفــت :هنوز هیچ واکســنی دســت ما
نرســیده و چیزی هم در رابطه با میزان
ســهمیه و نحوه توزیع آن ابالغ نشــده
است .دکتر موقری افزود :سال های قبل
این موقع درخواست ها را می گرفتند و
شرایط مشخص تر بود اما امسال بخاطر
کرونــا وضــع پیچیده تر شــده و هنوز
تکلیف روشن نیست.
وی گفت :قاعدتاً باید اگر سهمیه ای داده
شــد عمده آن از طریق داروخانه ها در
اختیار مردم قرار گیرد و یا در گروههای
پرخطر افراد بر اســاس ســن و سال و
بیماری شناسایی شــوند و توزیع شود.
دکتر موقری در پاسخ این سوال که پیش
بینی می کنید چه زمان تکلیف واکسن
آنفلوآنزا روشن شــود گفت :به احتمال
زیاد تا اواخر این هفته وضعیت آن روشن
میشــود .وی در خصــوص آخرین آمار
بستریهای کرونا هم در سیرجان گفت
در حال حاضر  19نفر در دو بیمارستان
السالم) و غرضی بستری
امام رضا (علیه ّ
هستند که نسبت به گذشته آمار کمتری
اســت چرا که بستری های ما به  40نفر
هم گاهی رســیده بود .وی در خصوص
تعــداد قربانیان کرونا هم در ســیرجان
گفــت :تا این لحظــه  34نفر از ابتدای
شیوع کرونا تا کنون در سیرجان به دلیل
ابتال به این بیماری فوت کرده اند.
دکتر موقــری در خصوص بازگشــایی
مدارس هم گفت :با این شرایط بازگشایی
مدارس ریسک بزرگی است که آموزش
و پرورش کرده اســت .وی گفت تصمیم
نهایی با وزارت آموزش و پرورش اســت
کــه در هماهنگی با وزارت بهداشــت و
درمان تصمیم بگیرد ولی آنچه بســیار
مهم اســت اینکه مدیــران مدارس باید
نسبت به این موضوع احساس مسئولیت
کنند و امکانات و تجهیزات بهداشــتی
برای دانش آموزان مهیا نمایند و خود نیز
بر رعایت فاصله ،داشــتن ماسک و دیگر
امکانات مــورد نیاز دانش آموزان نظارت
و دقت کنند چرا کــه دانش آموزان در
فاصله زمانی حضورشــان در مدرسه نزد
آنها امانت هســتند و باید از آنها مراقبت
کنند.

والباقی در تعهد صاحبان س�هام می باش�د اعضا هیئت مدیره خانم نس�یم طالبی نس�ب به ش�ماره
ملی  3060032408و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت 2
س�ال آقای محمد طالبی نسب به ش�ماره ملی  3060288615و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت  2س�ال خانم صبا طالبی نسب به ش�ماره ملی  3060374775و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2س�ال دارندگان حق امضا  :و کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت به امضای نسیم
طالبی نس�ب به شماره ملی  3060032408به س�مت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و
اداری به امضای نس�یم طالبی نس�ب به ش�ماره ملی  3060032408به سمت مدیرعامل همراه با مهر
ش�رکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرسان خانم اسماء تاج آبادی پور
به ش�ماره ملی  3060019150به س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی خانم س�ارا طالبیگی به
ش�ماره ملی  3060063915به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار
نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .بموجب مجوز شماره  97/21/2/114051مورخ
 1396/09/02س�ازمان آموزش فنی و حرفه ای تاس�یس گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968011
تاس�یس ش�رکت با مس�ئولیت محدود همگام ارتباط ابریش�م درتاریخ  04/06/1399به شماره ثبت
 4975به شناس�ه ملی  14009388495ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زی�ر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیش�خوان دولت الکترونیک
از قبی�ل ایجاد و بهره ب�رداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیش�خوان دولت و
بخ�ش عمومی غی�ر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت
 :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی ،
شهر سیرجان ،محله سعیدی  ،خیابان تختی  ،خیابان سعیدی  ،پالک  ، -224طبقه همکف کدپستی
 7813854673س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم
الش�رکه هر یک از شرکا خانم س�ارا ابریشم به ش�ماره ملی  3071113218دارنده  100000ریال سهم
الش�رکه خانم افس�انه ابریشم به ش�ماره ملی  3071232691دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای
علیرضا ابریش�م به ش�ماره ملی  3071858906دارنده  400000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
خانم سارا ابریشم به شماره ملی  3071113218و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم
افس�انه ابریش�م به شماره ملی  3071232691و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به
س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علیرضا ابریش�م به ش�ماره ملی  3071858906و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداس�المی و نامه های اداری و اوراق عادی با
امضاء منفرد خانم افس�انه ابریش�م به ش�ماره ملی (3071232691مدیر عامل )ب�ا امضاء مدیر عامل
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتشار
نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()965090
آگهی تغییرات ش�رکت آرشیا پاالیش س�یرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3200و شناسه
ملی  14002517410به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
 مجتبی رفیعی نژاد ش�ماره ملی  - 3071120729محس�ن رفیعی نژاد شماره ملی - 3071106203احمد رفیعی نژاد ش�ماره ملی - 2 3070940765آقای سعداله سعید پور شماره ملی 3149051932
بعنوان بازرس اصلی و آقای میالد س�عیدپور ش�ماره ملی  3060366098بعن�وان بازرس علی البدل
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند - 3روزنامه نگارستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب
گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()961804
آگهی تغییرات ش�رکت توان بتن س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  2297و شناسه
ملی  10860551263به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  : 1397/09/25کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته ،بروات  ،عقود اس�المی وس�ایر نام�ه های اداری با
امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د  .سرمایه تعهدی
ش�رکت به مبلغ 500000ریال طبق نامه به ش�ماره  69/22310/576مورخ  1397/10/04بانک تجارت
ش�عبه مرکزی شرکت پرداخت گردید بنابراین سرمایه تعهدی شرکت  100%پرداخت شده می باشد.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()961424
آگهی تغییرات ش�رکت توان بتن س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  2297و شناسه
ملی  10860551263به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  : 1397/09/25سرمایه
از مبلغ1000000ریال به مبلغ 500000000ریال منقس�م به یکصد س�هم 5000000ریالی می باش�د از محل
پرداخت نقدی ش�رکت طبق نامه به ش�ماره  69/22310/546مورخ  1397/09/24بانک تجارت شعبه
مرکزی سیرجان افزایش و ماده  5اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()961423
آگهی تغییرات ش�رکت امین پل سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت  1570و شناسه ملی
 10860539808به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1397/10/15الف-تعیین سمت مدیران:
آقای احمد اوالدی به کد ملی  3130840508به س�مت رئیس هیئت مدیره آقای حامد ش�ریعتی مقدم
به کد ملی  2219118843به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم تهمینه نوری امیر کالیی به کد ملی
 2063539456به س�مت مدی�ر عامل و عضو هیئت مدیره ب -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء
آقای احمد اوالدی به کد ملی  3130840508به س�مت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()961397
تاس�یس شرکت با مس�ئولیت محدود سانا صنعت س�منگان جنوب درتاریخ  03/06/1399به شماره
ثبت  4974به شناس�ه ملی  14009386324ثبت و امض�ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید انواع صنایع غذایی از جمله فرآورده
های لبنی  -کمپوت و کنسرو  -گیاهان دارویی  -خشکبار  -روغن  -کیک و کلوچه  -نان  -فرآورده
ه�ای گوش�تی  -فرآورده های غل�ه ای  -چیپس و پفک درصورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان
سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله خیابان شریعتی  ،خیابان طالقانی  ،کوچه [طالقانی]12
امیرکبیر ، 11پالک  ، 39طبقه همکف کدپستی  7814645765سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  100,000ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از شرکا خانم سمیرا اسمعیل زاده آشینی به
ش�ماره ملی  3060201498دارنده  50000ریال س�هم الش�رکه خانم حمیده روح بخش به ش�ماره ملی
 3071199929دارنده  50000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمیرا اسمعیل زاده آشینی به
شماره ملی  3060201498و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم حمیده روح بخش
به شماره ملی  3071199929و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
ب�روات ،قرارداده�ا و نامه های اداری و اوراق عادی و عقوداس�المی با امضاء خان�م حمیده روح بخش
فرزند علیرضا به ش�ماره ملی ( 3071199929مدیرعامل) یا امضاء خانم س�میرا اس�معیل زاده آشینی
فرزند هوشنگ به شماره ملی ( 3060201498عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت
تعیی�ن گردید .ثب�ت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()961387

