سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون
 ۲۵۷هزار و  ۳۰۳نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال
شــده و با فوت  ۱۹۴نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان
کرونا در کشور به  ۱۲هزار و  ۸۲۹نفر رسیده است.
به گزارش اعتدال،سیما سادات الری روز یکشنبه درباره آخرین آمار

کرونا جان  ۱94نفر دیگر را در ایران گرفت

مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشــی از ابتال به این
ویروس در کشــور بیان کرد :از روز ۲1تیرماه تا روز  ۲۲تیر  ۱۳۹۹و
بر اساس معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هزار و  ۱۸۶بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که هزار و  ۴۹۹نفر از آنها
بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به

خبر
یک فعال حوزه آسیبهای اجتماعی اعالم کرد

 ۲۵۷هزار و  ۳۰۳نفر رسید.
وی ادامه داد :متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت گذشــته ۱۹۴ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۲هزار و  ۸۲۹نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشــبختانه تاکنون  ۲۱۹هزار و

هاشمی :ارتش از پروژه پادگان  ۰۶تهران عقبنشینی کرد

کاهش طالقهای توافقی بعد ازمراجعه
زوجین به مراکز مشاوره

یک روانشــناس بالینی با بیان اینکه در کشــور در برابر هر  ۱۰۰ازدواج ۳۳
طــاق ،وجود دارد ،گفت :در تهران نیز در برابــر هر  ۱۰۰ازدواج  ۴۶طالق
وجود دارد.
حسین اسد بیگی در گفتوگو با ایسنا ،با استناد بر آمارهای ثبت احوال گفت:
بر پایه این آمارها ساالنه میزان ازدواج کاهش و میزان طالق نسبتا ثابت بوده
اما این آمارها ساالنه مقدار اندکی افزایش می یابد.
کاهش ازدواج و افزایش طالق طی  ۸سال اخیر
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته این رقم در ازدواج به بیش از  ۵۳۰هزار
و در طالق به حدود  ۱۷۵هزار تعداد رسیده است ،افزود :براساس آمارها موارد
ازدواج طی  ۸سال بیش از  ۲۶۳هزار مورد کاهش داشته و طالق نیز حدود ۶
هزار مورد افزایش داشته است.
کاهش «ازدواج» و «طالقهای» ثبت شده در سال گذشته
این فعال حوزه آسیبهای اجتماعی ادامه داد :میزان ازدواج در کشور در سال
 ۹۸نسبت به سال  ۹۷تعداد  ۲۲هزار و  ۶۷۰مورد کمتر و میزان طالق در سال
 ۹۸نسبت به سال  ۹۷تعداد  ۲۰۹۰مورد کمتر بوده است.
به گفته اســد بیگی ،در تهران نیز در ســال  ۱۳۹۲حدود  ۱۰۰هزار ازدواج و
نزدیک به  ۳۵هزار طالق ثبت شده اما در سال  ۹۸در تهران  ۶۸هزار و ۶۰۰
ازدواج و حدود  ۳۱هزار و  ۷۵۰طالق را داشته ایم.
وی با بیان اینکه این آمارها نشــان دهنده کاهش شــدید ازدواج و افزایش
طالق اســت ،تصریح کرد :ممکن است از همه این آمارها استنباط شود که
در ایران یک ســوم ازدواج ها به طالق منجر میشــود اما با توجه به اینکه
برخی متقاضیان طالق چند دهه قبل ازدواج کردهاند و امسال طالق میگیرند
نمیتوان اینگونه اظهار نظر کرد.
کاهش تــا  ۱۵درصدی طالقهای توافقی بعــد از مراجعه زوجین به مراکز
مشاوره
این روانشــناس ادامه داد :از آذرماه ســال  ۹۷به عنوان یک اقدام موثر برای
کاهش طالق  ،طرح «تصمیم» اجرا میشود که بنابر آن در شهرهای بزرگ
همه زوجهای متقاضی طالق توافقی میبایســت حداقل  ۵جلسه به مراکز
مشــاوره خانواده مراجعه کنند و  ۴۵روز صبر کنند .این قانون باعث شده در
شهرهای مختلف بین  ۵تا  ۱۵درصد از میزان طالقهای توافقی کاسته شود
اما این کافی نیســت و الزم است برای پیشگیری از طالق ،تسهیالتی برای
مشاوره و زوج درمانی و خانواده درمانی ایجاد شود.
اســد بیگی با بیان اینکه مشــاوره خانواده باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد،
گفت :از طرف دیگر آموزشهای قبل از ازدواج باید جدی گرفته شــود و به
یک جلســه کوتاه آموزش موارد پراکنده برای افراد در شرف ازدواج خالصه
نشود ،بلکه توسط کارشناسان زبده و با تجربه مهارتهای ارتباطی و اطالعات
الزم در چند جلسه به متقاضیان ازدواج ارائه شود.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران درباره تفاهمنامه
شــهرداری با پــادگان  ،۰۶گفت :به گفته شــهردار
تهران ارتش به دلیل مخالفت اعضای شــورای شهر
با نحوه این تفاهمنامه از آن عقبنشینی کرده اما این
تفاهمنامه به طور کامل لغو نشده است و اجرای آن
به زمان نیاز دارد.
محسن هاشمی روز یکشــنبه در حاشیه دویست و
بیستوششمین جلســه شورای شهر تهران در جمع
خبرنگاران گفت :وقتــی تفاهمنامه پادگان  ۰۶امضا
شــد ،برخی از اعضای شورای شــهر گفتند حرکت
خوبی نبوده چون باید همه پادگان پارک میشد.
وی ادامه داد :شهردار به من گفت چون مخالفتهایی
شده و ارتش دید مورد سوال قرار گرفته و کار مناسب
تبدیل به ضد ارتش برای شهر میشود ،فعال از پروژه
عقبنشینی کرده است.
به گفته هاشــمی اجرای این نوع از پروژهها برد برد
است و اگر یک طرف احســاس خطر کند پایش را
عقب میکشد و البته هنوز کامال این امر منتفی نشده
است.
هاشمی همچنین گفت :مقرر شده است هر یکشنبه
با شهردار تهران هماندیشی برای پیگیری برنامههای
تحققمحور داشــته باشــیم و در این جلســات در
خصوص پروژهها و برنامهها از وی میپرسیم.
وی با اشاره به خروجی جلسه امروز هماندیشی ،گفت:
شهردار امروز در این جلسه اعالم کرد که پروژه شهید
رستگار تا اواخر تابستان به بزرگراه امام رضا(ع) وصل
میشود و این یک خبر خوب برای شهروندان است.

به گفته هاشــمی امروز مناف هاشــمی و علی امام
همراه شــهردار بودند و درباره ســاخت  ۱۲ایستگاه
جدیــد مترو گفتنــد که در حال دریافــت وام اوراق
مشارکت هستند و تاکنون نصف  ۹۱۰میلیارد تومان
را از بانک آینده گرفتهاند.
وی ادامه داد :نصف دیگر را دولت باید نامه تضمین
مــیداد که داده اســت و مابقی بــه زودی پرداخت
میشود.
رئیس شــورای شــهر تهــران در خصــوص زمان
افتتاح طرح راهآهن تهران -تبریز در محدوده شــهر
تهران موســوم به طرح نیلوفری ،گفت :در خصوص
ساماندهی این محور یک مسابقه برگزار و برنده آن
تعیین شد و میخواستند کار را شروع کنند که راهآهن
مدعی شد که شهرداری باید هزینهای برای این مقدار
از ریل که به زیر زمین منتقل شدهاست ،بپردازد.
وی ادامه داد :در این راستا شهردار تهران با مسئوالن
راهآهن جلســههایی داشــت و تفاهمنامهای در این
خصوص امضا و کلنگ پروژه نیلوفری  ۲هفته دیگر
در چهار ایستگاه  ۲۵۰متری زده میشود.
هاشــمی همچنین از گالیه اهالی گیشا از زیرگذر
افتتاح شده در آن منطقه خبر داد که چرا خروجی به
ســمت کوی نصر ندارد؛ در این باره نیز حناچی گفته
مشــکل لوله آب هزار و  ۱۸۰۰میلی متری در گیشا
حل و قرار شد کلنگ خروجی این زیرگذر تا  ۲هفته
دیگر زده شود.
وی ادامه داد :پروژه شــهید بروجردی به دلیل چهار
قطعه تملکی به تاخیر افتاده و قرار شد از طریق تهاتر

آگهی انحالل تاکســی تلفنی شــاهین تیز پرواز موسســه غیر تجاری به
شماره ثبت  633و شناسه ملی  10630057867به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  - 1 :موسســه مذکــور بــه علت عــدم فعالیت در تاریخ فــوق منحل
گردیــد - 2 .آقای علی اکبر واعظی زاده به شــماره ملی 2991302054
به آدرس اســتان کرمان  ،شهرســتان کرمان  ،بخش مرکزی  ،شهر کرمان،
محله غدیر  ( 2شب بو )  ،کوچه شب بو  ، 3کوچه جنوبی  ، 4پالک  ، 0قطعه84
 ،طبقه اول کدپســتی  7618185634 :به ســمت مدیــر تصفیه انتخاب
شــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان کرمان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرمان ()912128

آگهــی تغییــرات شــرکت حمل و نقــل پیمانــکاران مواد
نفتی اســتان کرمان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 5454
و شناســه ملی  10860562240به اســتناد صورتجلسه
مجمــع عمومی فوق العاده مــورخ  1399/03/22و بر طبق
نامــه شــماره  45/7940مــورخ  99/03/11اداره کل
راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمــان و منضم به
نامــه شــماره  99/1345مــورخ  99/04/11اداره تعاون
کار ورفاه اجتماعی شهرســتان کرمان  - 1موضوع شرکت به
شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح
گردیــد :انجام امــور حمل و نقل داخلی فــرآورده های نفتی
از مبدإ شهرســتان کرمان به ســایر نقاط کشور و همچنین از
شهرستانهایاستانکرمانبهسایرنقاطکشوربرایبارهای
تحــت قرارداد و برای کامیون های ملکی ،اســتیجاری و تحت
پوشش و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندگی با کسب
موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای کشور امکان پذیر باشد” ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ).اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمان ()912190

آگهــی تغییــرات شــرکت اندیشــه ورزان جاویــد گلســتان
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  7727و شناســه ملی
 10700164334به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
ســالیانه مورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :مینا
عدلخواه ســلجوقی و کیانا کفاش باشــی (خارج از شــرکا)بعنوان
اعضــای هیئــت مدیره برای مــدت نامحدودانتخــاب گردیدند0
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلستان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری گرگان ()912076

آگهی تغییرات شرکت مازند کیمه ساحل با مسئولیت محدود به

آگهی تغییرات شــرکت اتحادیه تعاونی روستائی استان کرمان شرکت
تعاونی به شماره ثبت  3959و شناسه ملی  10630113861به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/03/12و منضم به نامه شماره
 205/20/342/26173مــورخ  99/04/02اداره تعاون روســتایی
اســتان کرمان  -بنا بــه تفویض اختیار مجمــع عمومی مورخ98/12/22
ســرمایه از مبلغ  882400000ریال بــه مبلغ  36882400000ریال
افزایش وتعداد ســهام از  88240به  3688240سهم افزایش یافت.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرمان ()912127

آگهی تغییرات شــرکت اندیشــه ورزان جاوید گلســتان با مســئولیت
محدود به شماره ثبت  7727و شناسه ملی  10700164334به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  - :مینا عدلخواه ســلجوقی به شماره ملی  2269855851به سمت
رئیس هیئت مدیره و کیانا کفاش باشــی به شماره ملی 2110554010
به ســمت مدیر عامل(خارج از شــرکا) شــرکت انتخــاب گردیدند -کلیه
اســناد و مــدارک و اوراق بهــاء دار با امضــاء مدیر عامل(خارج ازشــرکای
شــرکت) کیانا کفاش باشــی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری گرگان ()912070
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی شــن و ماســه همــت آوران نویــن
مینودشــت به شــماره ثبت  1857و شناســه ملی  10980299590به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1399/03/26
ونامــه شــماره /99/2706/182ص مــورخ  1399/03/27اداره
تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرســتان منیودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد
:به موضوع شــرکت اســتخراج و اکتشــاف و بهره برداری از معادن ( ثبت
موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد )
الحاق گردیدو ماده مربوطه در اساســنامه اصــاح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مینو دشت ()912060
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام کشاورز استان گلستان تعاونی
به شــماره ثبــت  1530و شناســه ملــی  10700083108به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/08/13که طی نامه
شــماره 327-1399/02/23اداره تعاون گــرگان به این اداره واصل
گردیده اســت  ،تصمیمات ذیل اتخاذ گردید - :ماده  6اساسنامه به شرح
ذیل تغییر یافت  :مرکز اصلی عملیات تعاونی شهرســتان گرگان و نشــانی
آن اســتان گلســتان – شهرســتان گرگان –بخش مرکزی  -شهر گرگان –
محلــه قزاق محله  -خیابان شهیدبهشــتی – بلوار بهارســتان – طبقه اول
 کد پستی  4913833131است . .اداره کل ثبت اسناد و امالک استانگلســتان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان ()912055

 ۹۹۳نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارســتانها ترخیص شدهاند.
همچنین  ۳۳۵۹نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شــدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.الری افزود :تاکنون یک میلیون
و  ۹۷۲هزار و  ۲۰۷آزمایش تشــخیص کووید  ۱۹در کشــور انجام
شده است.

شــماره ثبت  12378و شناسه ملی  10760399776به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/03/24تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  -1 :ســمت اعضــاء هیئت مدیره به مــدت نامحدود به
قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای مســعود فرســاد به شــماره ملی
 2092444281به ســمت رئیــس هیئت مدیــره و آقای مجتبی
مهردادی به شــماره ملی  2092406825به ســمت نایب رئیس
هیئت مدیره (خارج از شــرکاء) و خانم زهرا رحیمی به شــماره ملی
 0068294735بــه ســمت عضو هیئــت مدیره و آقای مســعود
فرســاد به شــماره ملی  2092444281به سمت مدیرعامل-2 .
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات
و ســایر قراردادهــا و اوراق عــادی و اداری با امضــای منفرد آقای
مســعود فرساد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری ساری ()912175

با امالک شهرداری مساله حل شود.
هاشمی بیان کرد :بحث پروژه صبا به نتیجه نرسیده
چون شــهرداری دچار مشــکالت حقوقی است و از
گلههای اعضای شورا بود که چرا مستقیم ورود پیدا
نمیکنند؛ ما گفتیم اگر نیاز به مصوبهای در این زمینه
دارند بگویند که ما تهیه کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما
در خصوص طــرح ترافیک نیز گفت :صدا وســیما
صحبتهای من را تقطیع شده پخش میکند؛ بارها
در خصوص طــرح ترافیک صحبت کردم اما پخش
نکردید و در گفتوگوی تفصیلی با جامجم مســائل
زیادی را مطرح کردم اما فقط آن قســمت  ۷۰درصد
مقصر بودن دولت در موضوع کرونا پخش شد.
تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در اجرای طرح
ترافیک هستیم
هاشــمی گفت :طرح ترافیک در تهران چندوجهی،
چندمعادلهای و چندمجهولی است و کاهش آلودگی
هــوا و درآمد ،تنهــا جنبههای اجرای آن به شــمار
نمیرود.
وی چندیــن ســوال مطرح کرد و ادامــه داد :وقتی
طرح ترافیک برداشــته میشــود آیا واقعا سفرهای
غیرضروری انجام نمیشــود؟ ،آیــا آلودگی هوا باال
نمیرود و از ایمنی شهروندان کاسته نمیشود؟ و آیا
اگر طرح ترافیک برداشــته شود ،حملونقل عمومی
خلوت میماند؟
هاشــمی افزود :با یک میلیون ســفر درون شهری
با متــرو هنوز یکونیم میلیون ســفر در حملونقل
عمومی در پی کرونا کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد :این مسایل باید در ستاد ملی کرونا
بررسی شود و ما در این مورد تصمیمگیری متمرکز
داریم و هر تصمیمی بگیرد ما باید عمل کنیم.
هاشمی افزود :ستاد ملی کرونا باید تصمیم بگیرد که
طرح ترافیک در تهران باشــد یا نباشد؛ اگر تصمیم
بگیرند که نباشــد ما بالفاصله عمل می کنیم .آنها
چون نمی خواهند تصمیــم بگیرند توپ را در زمین
شورای شهر و شهرداری می اندازند.
رئیس شورای شــهر تهران درباره برگزاری جلسات
شــورای شــهر گفت :ما اجازه آنالین برگزار کردن
جلسات را نداریم و تصمیم در این خصوص با مراجع
باالتر است.

تاسیسشرکتسهامیخاصگروهتجارتمسعودویعقوب
درتاریخ  1399/04/19به شــماره ثبت  1264به شناسه
ملــی  14009275278ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل
گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :تولید وصادرات انواع شــوینده و
لوازم بهداشتی  .خوراکی های بهداشتی کلیه خدمات مربوط
به تولید و پخش و صادرات فروش واردات و صادرات کلیه
کاالهای مجــاز بازرگانی ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین
المللی  ،گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها  ،اخذ و اعطای
نمایندگی های مجاز بازرگانی  ،شرکت در نمایشگاهها و غرفه
آرائی اخذ وام و تســهیالت از کلیه بانکها و موسســات مالی و
اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربــط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود مرکز
اصلی:استانگلستان،شهرستانآققال،بخشمرکزی،شهر
آق قال ،محله امام خمینی  ،بلوار شــهید باهنر شمالی [معلم]
 ،خیابان شــهیدرجائی  ،پالک  ، -587طبقه همکف کدپســتی
 4931634686سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  1000سهم 1000
ریالی تعداد  1000ســهم آن با نــام عادی مبلغ 1000000
ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 28/168
مورخ  1399/04/11نزد بانک صادرات شــعبه آق قال با کد
 1900168پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم
مــارال کاظمی به شــماره ملی  4970051232و به ســمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای یعقوب کلته
به شــماره ملــی  4979902324و به ســمت مدیرعامل به
مدت  2ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای مســعود رجب پور به شماره ملی  4979965636و به
ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادها عقود اســامی و همچنین
کلیــه نامــه های عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرسان آقای طاهر جاوید مهر
به شماره ملی  4979720080به سمت بازرس علی البدل
به مدت یک ســال مالــی خانم حمیده دهقان به شــماره ملی
 6289930710به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال
مالــی روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهــت درج آگهی های
شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری آق قال ()912296

آگهی تغییرات شــرکت آکام پارینه سازه شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت آکام پارینه سازه شرکت سهامی خاص به

بــه شــماره ثبت  16786و شناســه ملــی  14009203158به

شماره ثبت  16786و شناسه ملی  14009203158به استناد

اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ

صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/04/07تصمیمات ذیل

 1399/04/07تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  - 1 :خانم عصمت

اتخاذ شد  - 1 :آقای محمد رضا قائم پناه تاج آبادی به شماره ملی

کار بخــش راوری به شــماره ملــی  6079744392و آقای محمد

 3090784191به ســمت مدیر عامــل  -خانم عصمت کاربخش

منصوری بیدکانی به مشــاره ملــی  2991627409و خانم زهرا

راوری بــه شــماره ملی  6079744392به ســمت ریئس هیئت

ماهانی به شــماره ملــی  6079967537به عنوان اعضای اصلی

مدیــره  3-خــام زهرا ماهانی به شــماره ملــی 6079967537

هیئت مدیره جدید شــرکت برای مدت دو ســال انتخاب شــدند.

به ســمت عضــو هیئت مدیره  -آقای محمد منصــوری بیدکانی به

 - 2آقــای ابوالفضل جعفری به شــماره ملی  0046924396به

شــماره ملی  2991627409به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

عنوان بازرس علی البدل و خانم معصومه میر محمدی به شــماره

 - 2کلیــه اســناد مالی و اوراق بهادار بانکــی و قراردادهای تعهد

ملی 3179815086به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکســال

آور شــرکت و ســایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره

مالــی اتخــاب شــدند- 3 .روزنامه اعتدال جهــت درج آگهی های

ممهــور به مهر شــرکت معتبر می باشــد  .اداره کل ثبت اســناد و

شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

امالک اســتان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()912155

کرمان ()912166

جامعه
دوشنبه  23تیر ماه 1399
شمــاره 3981

3

خبر

افزایش «قلب شکسته» در دوران کرونا

تحقیقــات جدیــد یک انجمن پزشــکی آمریکایی نشــان مــی دهد که
کاردیومیوپاتی یا همان ســندرم قلب شکسته که یک بیماری موقت قلبی
اســت که اغلب توسط اوضاع استرسزا و احساسات شدید بروز میکند؛ در
دوران همهگیری ویروس کرونا افزایش یافته است.
بــه گزارش تارنمای شــبکه فاکس نیوز ،تحقیقات مجله انجمن پزشــکی
آمریکا توســط گروهی از محققان کلینیــک کلیولند بر روی هزار و ۹۱۴
بیمار و در یک بازه زمانی دو ماهه انجام شــده اســت کــه این افراد در
فاصلــه زمانی بین ماه مارس تا آوریل (اســفند  ۹۸تا فروردین  )۹۹در دو
بیمارســتان اوهایو بستری بودند و نشانه های انســداد شدید عروق قلب
را بروز دادند.
این تحقیقات نشــان داد که کاردیومیوپاتی اســترس یا سندرم تاکاتسوبو
که عنوان دیگر ســندرم قلب شکســته هســتند افزایش قابل توجهی به
میزان  ۷.۸درصد در دوران نخســتین اوج همه گیری کرونا داشته اند .این
افزایش قبل از دوران همه گیری افزایشــی بین  ۱.۵تا  ۱.۸درصد داشت.
یافته های این محققان نشــان می دهد که فشارهای روانی ،اجتماعی و
اقتصادی ناشــی از ویروس کرونا با افزایش نشانگان قلب شکسته ارتباط
دارد.
نخســتین بار دانشمندان ژاپنی در سال  ۱۹۹۰میالدی سندرم تاکاتسوبو را
شناســایی کردند ولی دالیل آن به طور کامل مشخص نبود.
پزشــکان معتقدند واکنش فــرد به یک رویداد اســترس زای غیرمنتظره
می تواند باعث آزاد شــدن هورمون های اســترس شده که به طور موقت
توانایــی قلب بــرای پمپاژ کردن را کاهش می دهــد و این امر باعث می
شود که قلب نتواند به صورت موثر عمل کرده و دچار بی نظمی می شود.
تهیه کننــدگان این تحقیق تاکید دارند که ارتبــاط بین کاردیومیوپاتی و
افزایش سطح استرس و اضطراب ثابت شده است و فشار روانی ،اجتماعی
و اقتصادی ناشــی از همه گیری بدون دخالت مستقیم ابتال به ویروس یا
تبعات آن احتماال عوامی هســتند که باعــث افزایش موارد کاردیومیوپاتی
استرس می شود.
ایــن نتایج با آزمایشــات منفی کوویــد  ۱۹-در همه بیمــاران مبتال به
کاردیومیوپاتی اســترس در گروه بیماران هدف این تحقیق تایید شد.
البتــه محققان مربوطه بر محدود بودن دامنــه تحقیقات خود با توجه به
این مطالعه روی بیمارانی از اوهایوی شــمالی انجام شده است تاکید کرده
انــد .آنها می گوینــد نتایج مربوطه را باید با احتیاط بیشــتری در رابطه با
دیگر کشــورها یا ایالت های آمریکا تفســیر کرد و به تحقیقات بیشــتری
درباره ارتباط بین کووید ۱۹-با موارد اســترس ناشی از کاردیومیوپاتی نیاز
هست.تدروس آدهانوم دبیر کل ســازمان جهانی بهداشت در گزارش می
گذشــته به سازمان ملل نوشــت :تاثیر همه پرسی بر سالمات روانی مردم
بشــدت نگران کننده اســت .انزوای اجتماعی ،ترس از سرایت بیماری ،از
دست دادن اعضای خانواده استرس با استرس ناشی از بیکاری و از دست
دادن درامد همراه است.

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139960327003000274مورخه 99/4/1
هیــات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل یوزباشــی
فرزند نظامعلی بشــماره شناســنامه  3182صادره از گرماب به کد ملی
 5879851362درششــدانگ یــک واحد انبار نگهــداری محصوالت
کشــاورزی و ومواد غذایی به مســاحت  3000متر مربع به پالک 1160
فرعــی از  129اصلی بخش  4زنجان واقــع در گرماب خریداری از مالک
رســمی آقــای اکبر یوزباشــی برابر ســند قطعی شــماره  5237مورخه
 95/4/26دفترخانــه  56خدابنده محرز گردیده اســت.لذا به منظور
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاصی اعتراضی
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیــم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/04/07:
تاریخ انتشارنوبت دوم1399/04/23:
علیرضا محمدی -رئیس ثبت اسناد و امالک خدابنده
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود فناوری اطالعات رایان
ســپهر ماهــان درتاریخ  1398/08/06به شــماره ثبت 16366
به شناســه ملی  14008722338ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضــوع فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک و فناوری
اطالعــات  ،تولید و توســعه نرم افزار  ،تولید محتــوا  ،تولید محتوا
آمــوزش مجــازی  ،خدمــات میزبانــی و نگهداری ســرور  ،خدمات
پشــتیبانی نــرم افزار درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود
مرکــز اصلی  :اســتان کرمان  ،شهرســتان کرمــان  ،بخش مرکزی ،
شــهر کرمان ،محله حاجی آباد  ،خیابان باب الحوائج  ،خیابان فاطمیه
 ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  7617115491ســرمایه
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  10000000ریال نقدی
میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه السادات واعظی
نژاد به شــماره ملی  2993776126دارنــده  1000000ریال
سهم الشــرکه آقای نوید زراعتی به شماره ملی 2993921614
دارنده  9000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم
فاطمه الســادات واعظی نژاد به شــماره ملــی 2993776126و
به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای نوید
زراعتی به شــماره ملی 2993921614و به ســمت مدیرعامل به
مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیــره به مدت نامحدود
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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع
فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرمان ()912200
آگهی تغییرات شرکت مازند کیمه ساحل با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  12378و شناسه ملی  10760399776به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1399/03/24
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  -1 :اعضــاء هیئت مدیــره به مدت
نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای مســعود فرســاد به
شــماره ملی  2092444281و آقای مجتبی مهردادی به شــماره
ملــی ( 2092406825خارج از شــرکاء) و خانــم زهرا رحیمی به
شــماره ملــی  . 0068294735اداره کل ثبــت اســناد و امالک
اســتان مازندران اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری
ساری ()912170

