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نجمهمحمودآبادی
دکتر علی امجدی متخصص بیماریهای
عفونی درگفتوگویی با پاسارگاد نسبت به مصرف
خودسرانه داروهایی نظیر دگزامتازون و ویتامین
 Dهشدار داد و از مردم خواست در روزهایی که
سیرجان وضعیتی باالتر از وضعیت قرمز دارد با
مصرف خودسرانهی این داروها موجب تشدید
بیماری کرونا نشوند .او همچنین ازمردم خواست
مانند پیش ازعید مسایل بهداشتی را رعایت کنند
و تا میتوانند درخانه بمانند.
واقعادگزامتازونتاثیرضدویروسیدارد؟
دگزامتازون به هیچ عنوان تاثیر ضدویروسی
ندارد و یک داروی سرکوبکننده ایمنی است.
بیماری کرونا سه مرحله دارد؛ مرحله اول ورود
ویروس به بدن است .مرحله دوم درگیری
ارگانهای بدن مثل ریه است و مرحله سوم
که خیلی فرم شدیدی دارد ،حالتی است که
اصطالحا به آن فعال شدن آبشارهای سایتوکاینی
میگوییم .یعنی یکسری مواد التهابی داخل بدن
به مقدار زیادی آزاد میشوند که همینها منجر
به از کار افتادن ارگانهای بدن میشوند .در این
حالت معموال بیمارها بستری هستند و حالشان
وخیم است .کال داروهای سرکوبگر ایمنی مثل
دگزامتازون و بقیه داروهایی که ایمنی را سرکوب
میکنند ،تنها درمرحلهای که همراه با بقیه داروها
استفاده میشوند میتوانند مفید باشند .ولی
اگر در مراحل اولیه استفاده شود یا به عنوان
پیشگیری مصرف شوند نه تنها فایده ندارند بلکه
باعث میشوند ایمنی بدن ضعیف شود و ویروس
راحتترپخش شود و فرد با دست خودش بیماری
را تشدید میکند.
 مصرف خودسرانه دگزامتازون چه
عوارضی دارد؟
وقتی شما دگزامتازون مصرف میکنید ،برای
مدت کوتاهی عالیم بیماری را میپوشاند ،مریض
هم میخواهد خیلی زود نتیجه بگیرد ولی این
زود نتیجه گرفتن و پوشاندن و ازبین بردن عالیم
بیماری ،به قیمت پخش شدن ویروس و باکتری
دربدن است و سیستم ایمنی بدن را ضعیف و کار
را خرابترمیکند .درواقع اگربخواهم به صراحت
بگویممصرفخودسرانهدگزامتازونمانندریختن
بنزین روی آتش زیرخاکستر است.
 خانمی اظهار میکرد که قرص ویتامین
 Dو کلسیم را دکترزنان در این دوران کرونایی
برایش تجویز کرده است و گفته است همه
خانمها در این دوران باید این دو قرص را
مصرفکنند.دلیلشچیست؟

قبل ازعید چند تا مطالعه انجام شده بود.
کسانی را که حالشان بد بود و درگیری ریهشان
به علت ابتال به کرونا زیاد بود و دربیمارستان
بستری شده بودند ،بررسی کرده بودند و دیده
بودند اینهاسطحویتامینDشانخیلیپایین
است و این باعث شده بود بگویند کسانی که
سطح ویتامین Dپایین دارند احتمال تشدید
کرونا در آنها باال است .گفته میشد افرادی
که سطح ویتامین Dشان پایین است حتما
از ویتامین  Dاستفاده کنند .این باعث شد
متاسفانه هم ازطرف پزشکان تجویزبیرویه
ویتامین  Dشروع شود و هم منجربه مصرف
بیرویه و خودسرانه خود بیماران شود.
ویتامین  Dویتامین محلول در چربی
است و با خوردن یکی از قرصهای  50هزار
و یا زدن آمپول  100هزارتا مدتها سطحش
درخون باال خواهد بود و این منجربه جذب
خیلی باالی کلسیم خواهد شد و االن به این
نتیجه رسیدند که یک گیرنده درسطح سلول
وجود دارد که ویروس ازطریق آن وارد سلول
عکس :پاسارگاد
میشود که اصطالحا به آن فیورین میگویند
و این فیروین وابسته به کلسیم است؛
دکتر علی امجدی متخصص بیماریهای عفونی هشدار داد:
یعنی هر چه سطح کلسیم خون باالتر باشد
احتمال درگیر شدن سلولها و شدت یافتن
بیماری در کسی که به ویروس کرونا آلوده
میشود زیادتراست.
از همکاران پزشک میخواهم در تجویز
 مصرف خودسرانه داروهای دگزامتازون و ویتامین  Dرا متوقف کنید
تودلبازانه عمل
ویتامین  Dو کلسیم دس 
نکنند و مردم هم به هیچ عنوان از این داروها
خودسرانه استفاده نکنند .به ویژه فرم ویتامینی که باالی کلسیم و ویتامین  Dدارند و تا دو هفته است که کمبود زینک و ویتامین  Dباعث آن ویتامین یا مکمل را دربدن بیمارچک و در
به صورت قرصهای شفاف  50هزار یا آمپول  100کسی که به ویروس مبتالست را ازمصرف لبنیات تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود ،ولی صورت لزوم تجویزکنند.
هزار هستند ،به هیچ عنوان استفاده نشود .اگر منعمیکنیم.
 چرا به بیمارانتان توصیه میکنید که
مصرف بیرویهاش باعث میشود که ورود
 مصرف خودسرانه آهن و زینک هم ویروس به سلولها تسریع شود و ویروس گوجه پخته شدهو مویزمصرف کنند؟
فردی هم آزمایش داد و کمبودش را داشت سعی
گوجه پخته شده به دلیل لیکوپنی که دارد،
کند ازقرصهای  1000واحدی استفاده کنند.
داخل بدن پخش شود .در کل مردم باید بدانند
میتواندمضرباشد؟
بله ،آهن و زینک هم همین قضیه را هر دارویی که میخواهند مصرف کنند حتما اثر ضدویروس دارد و هم گیرندهها را بلوک
ما حتی در مورد کسانی که مبتال میشوند و
بستریشان میکنیم میخواهیم که از لبنیات دارند .اینها هم با یک مکانسیم دیگرمیتوانند با نظر و تجویز پزشک باشد و همکاران پزشک میکند و از ورود ویروس به سلول پیشگیری
پرهیزداشته باشند .به این دلیل که لبنیات سطح با مصرف نابهجا به بدن صدمه بزنند .درست هم قبل از تجویز هرگونه مکملی حتما سطح میکند .مویز هم به خاطر مادهای به اسم

بنزین بر آتش کرونا نریزید

افزایش میزان مرگومیر ناشی از ابتال به کرونا در استان کرمان
 ایسنا :رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :متوسط مرگ
و میرناشی از ابتال به ویروس کرونا تا یک ماه گذشته در استان کرمان
درحدود یک تا دو نفربوده که متاسفانه این میزان مرگ و میردریک
ماه اخیربه  ۴نفررسیده است.
دکتر "حمیدرضا رشیدینژاد" با اشاره به اینکه طبق آخرین اعالم
رسمی سازمان بهداشت جهانی حدود ۱۰میلیون نفردرجهان به ویروس
کرونا مبتال شده اند بیان کرد :انتظارمی رفت بعد ازبازگشاییها ،شاهد

در سطح شهر سیرجان و حومه نیازمندیم.
-1مدرک تحصیلی دیپلم

-2گواهینامه رانندگی -3حداکثر سن  35سال
 -4عدم سوء پیشینه

مزایا -1 :حقوق باالی  3میلیون تومان در ماه

به یک نفر صندوقدار
جهت کار در رستوران ترخون
با بیمه و حقوق مکفی نیازمندیم
09132795740

 -2بیمه تامین اجتماعی

-3پاداش ،عیدی ،سنوات

شماره تماس:

آغازموج دوم ویروس کرونا درکشورباشیم و این قابل پیشبینی بود.
وی با اشاره به کاهش میزان حساسیت مردم به ویروس کرونا گفت:
در اوایل اپیدمی ویروس کرونا در کشور ،مردم نسبت به این قضیه
حساس بوده و تا حدودی ترس ابتال به این ویروس دربین مردم وجود
داشت اما متاسفانه هم اکنون میزان رعایت اصول بهداشتی و فاصله
گذاری فیزیکی و اجتماعی در سطح جامعه از حدود  ۸۰درصد ابتدای
شیوع این ویروس درکشور ،به کمتر از ۲۰درصد رسیده است .رییس

کلینیک مهرگان برای تکمیل کادر
خود به تعدادی نیروی خانم جهت
دستیار دندانپزشک نیازمند است.
034-42203171

به تعدادی نیروی آقا جهت پخش مواد غذایی
شرایط استخدام:

رزوراترول که توی پوسته انگور سیاه
است اثر ضد ویروس دارد و تا حدودی
کمککننده است ما این رژیم را معموال برای
کسانی که بستری میشوند توصیه میکنیم.
میتوانیم بگوییموضعیتسیرجان
قرمزاست؟
ازقرمزیک چیزی هم آن طرفتر است.
 عالیم بیماری کرونا نسبت به قبل
تغییرکرده است؟
تغییر خاصی نکرده است .ما االن شاهد
مریضهایی هستیم که بیشتر با احساس
خستگی،سنگینی،بدندردو کسالتمراجعه
میکنند .قرار نیست حتما طرف با تب و لرز
و سرفه و تنگینفس داشته باشد .اول کار
ممکن است احساس سنگینی ،بیحالی،
کوفتگی و سردرد داشته باشد و بعد دارای
عالیم تنفسی شود.
 تعداد بیماران بستری شده افزایش
پیدا کرده است؟
بله االن متاسفانه بخش  ARGیکی
از بیمارستانهایمان که مربوط به بیماران
کرونایی است پر شده و مجبور شدند از
بخشهایدیگراستفاده کنند.
 پیشبینیتان برای آینده کرونا در
سیرجانچیست؟
من قبل از عید هم عرض کردم،
سیرجان به خاطر پتانسیلهای خاصی
که دارد من جمله؛ وجود حداقل بیست
تا سی هزارتا جمعیت اتباع خارجی که
خیلیهایشان غیرقانونی و غیرقابل شناسایی
هستند ،همچنین به خاطر وجود معدن و قرار
چهارراه و وجود منطقه ویژه ،از آن
گرفتن در 
شهرهایی است که اگر به حال خود رها شود،
حتی از شهرهای استان خوزستان و هرمزگان و
گیالن هم بدترخواهیم شد .متاسفانه اوج پیک
کرونا درسیرجان همزمان شده است با بیخیال
شدن مردم و مسئوالن .تا قبل از عید و حتی

09133780180

تماس فقط از ساعت  9الی 12

با کاد

ر
ی مجرب

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان این مطلب که دستها باید مرتب
شست و شو شوند ،تاکید کرد :همچنان بحث رعایت فاصله گذاری
فیزیکی و اجتماعی مورد تاکید است که این فاصله حداقل باید ۱.۵متر
باشد و هرچه این فاصله بیشترباشد ،احتمال سرایت ویروس کمتر
است و زدن ماسک برای فرد سالم و فرد ناقل باالی  ۹۵درصد احتمال
واگیری را کمترمیکند.
رشیدینژاد به ورود دستگاههای نظارتی بر امررعایت پروتکلهای

به یک فروشنده
خانم با روابط عمومی
باال جهت کار در
مانتوفروشی نیازمندیم
09175261320

به یک

منشی خانم
نیازمندیم

۰۹۱۳۵۲۴۵۰۳۳

از دونفر آقا و یک خانم با حقوق
و مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.
09210984584 -09137313135

سلطانی

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

بهداشتی در سطح جامعه اشاره و با اعالم خبر اعمال جریمههای
سنگینی برای متخلفین تصریح کرد :براساس اطالعات استخراجی
از سوی وزارت بهداشت ،شهرستانهای استان کرمان هم اکنون در
وضعیت قرمزو نارنجی و با خطرمتوسط قراردارند این درحالی است
که تا  ۲ماه گذشته ماه شاهد همهگیری ویروس در استان نبودیم و
رعایت پروتکل های بهداشتی و مسائل بهداشتی و حفاظتی از سوی
مردم بیشتربود.

شبان
هروزی
بدون ت
عطیلی

آگهــی تغییــرات شــرکت پویــا پالســتیک ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1639و شناســه ملــی
 10860540458بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1397/10/03تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
-1تعییــن ســمت مدیــران  -آقــای مهــدی فرهمنــد
بــه شــماره ملــی  3070895646بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره  -خانــم الهــام احمــدی بــه شــماره ملــی
 3070168620بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره -
آقــای عبــاس فرهمنــد بــه شــماره ملــی 3071074255
بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره -2کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک،
ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــای
آقــای عبــاس فرهمنــد (مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره)
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()880376

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی  14007238725بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده مــورخ 1399/02/21
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدنــد:
ســجاد ســنجریپور شــماره ملــی  2980297925زهــرا محمــودی شــماره
ملــی  2281845443علــی ســعید شــماره ملــی  2992842508مرضیــه
شــمسالدینی لــری شــماره ملــی  5830032880بهنــود آقــا بــراری شــماره
ملــی 0064636313
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()880365

آگهــی تغییــرات شــرکت ترنــم کشــت رویــش پــارس شــرکت تعاونــی
بــه شــماره ثبــت  4209و شناســه ملــی  14006653179بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1399/02/20منضــم بــه نامــه
شــماره /99/740ص مــورخ  99/2/28اداره تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان ســیرجان
الــف -تعییــن ســمت مدیــران بــرای مــدت باقیمانــده :آقــای
حســین گلمحمدپــور لــری کــد ملــی  3070970729بــه ســمت
رییــس هیئتمدیــره خانــم پرویــن گلمحمدپــور لــری کــد ملــی
 3071760639بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره خانــم نســرین
گلمحمدپــور لــری کــد ملــی  3070165338بــه ســمت منشــی

هیئتمد یــر ه
ب -کلیــه قراردادهــا ،اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره
(اعــم از بــرات ،ســفته ،چــک) و ســایر اوراق بهــادار تعاونــی پــس از
تصویــب هیئتمدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای حســین گلمحمدپــور
لــری مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام امضــای خانــم پرویــن
گلمحمدپــور لــری (نایبرییــس هیئتمدیره)همــراه بــا مهــر تعاونــی
اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل یــا
نایبرییــس هیئتمدیــره و مهــر تعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()878199

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی  14007238725بــه
اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1399/02/21تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد:
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :خانــم زهــرا محمــودی شــماره
ملی2281845443بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره آقــای علــی ســعید
شــماره ملــی  2992842508بــه ســمت مدیرعامــل و نایــب رییــس
هیئتمدیــره آقــای ســجاد ســنجریپور شــماره ملــی 2980297925
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره خانــم مرضیــه شــمسالدینی لــری شــماره
ملــی  5830032880بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره آقــای بهنــود آقــا
بــراری شــماره ملــی  0064636313بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل (چــک،
ســفته و بــرات ) و قراردادهــای شــرکت بــا امضــای مدیرعامــل و یکــی از
اعضــای هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و ســایر نامههــای اداری بــا
امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()880367

ب
ا %30ت

خفیف

 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی
 14007238725بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ  1399/02/21تعــداد اعضــای هیئتمدیــره
شــرکت بــه  5نفــر افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکتها
و موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()880362

درفروردین،خوشبختانهوضعیتسیرجانحتی
زرد هم نبود .نسبت به بقیه شهرها و استانهای
اطراف خیلی وضعیتمان بهتر بود و مردم
همه پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکردند.
ولی االن که اوضاع از قرمز هم رد شده ،مردم
بیخیال درخیابان و بازارهستند و همهی مراکز
باز است .از امروزهیچ صنفی عمال بسته نیست
و مردم هم رعایت نمیکنند .فکر میکنند
کرونایی که قبل از عید بود با کرونای االن فرق
کرده است .در صورتی که خفیفتر نشده هیچ،
حتی در این یک هفته و ده روز اخیرمریضهای
شدیدترو بدحالتری داریم.
 بیمار کرونایی داشتهاید که بهبود پیدا
کند و دوباره مریض شود و برگردد؟
دوباره مبتال نشدهاند اما خیلی از مریضها
هستند که به دالیلی مثل این که زود ترخیص
شدهاند یا خودشان رعایت نکردند ،بعد از چند
روزمجبورشدهاند دوباره بستری شوند ولی اینکه
دوباره بگیرند نه .البته بعد از گذشت حدود دو تا
سه ماه سطح آنتیبادی خون پایین میاد و طرف
مستعد ابتالی مجدد بیماری کرونا میشود و این
درست نیست که کسی که یک بار گرفته دیگر
نخواهد گرفت و نیازبه رعایت کردن نیست.
 یک بیمار کرونایی بعد ازبهبودی عمال
کی میتوانددوباره کارهای روزمرهاش را انجام
دهد و وارد جامعه شود؟
بستگی به شدت عالیم و سطح ویروس در
بدنش دارد .کسانی که بستری میشوند معموال
بعد از ترخیص تا حدود دو هفته باید رعایت
کنند ،چون تا دو هفته ویروس در بدنشان
است و احتمال سرایت وجود دارد اما دو هفته
بعد ازترخیص این حالت خیلی کمترمیشود.
 اگر با بیماران کرونایی روبهرو شدیم
جای نگرانی نیست؟ آیا با رعایت فاصله
اجتماعی و زدن ماسک میتوانیم با آنها
رفت و آمد کنیم؟
اصال شما کاری نداشته باشید که کسی گرفته
یا نگرفته .خودتان گرفتهاید یا نگرفتهاید .اصال
تا پایان قضیه کرونا که حداقل دو سال طول
میکشد ،بهداشت را رعایت کنید و کاری به
عالمتدار بودن بیمار و عالمتدار نبودن بیمار
نداشته باشید .شما باید فرض را بر این بگذارید
که همه کرونایی هستند .اول خودتان رعایت
کنید و بعد هم به اطرافیانتان آموزش دهید.
ما باید همهمان ازخودمان و ازخانواده خودمان
شروع کنیم و کمکم این فرهنگ گسترش پیدا
میکند.

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

 09136342007 42252330سلطانی(قدیم)

آگهــی تغییــرات شــرکت کیهــان گســتر ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  3757و شناســه ملــی  14004507436بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1399/02/22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 ســرمایه شــرکت از مبلــغ  700000000ریــال بــه مبلــغ 5000000000ریــال منقســم بــه 100ســهم  50000000ریالــی بانــام عــادی از محــل پرداخت
نقــدی طــی نامــه بانــک کشــاورزی بــه شــماره  402/13مــورخ 1399/02/22
افزایــش یافــت و مــاده  5اساســنامه اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()878214

آگهــی تغییــرات شــرکت عمرانــی ســاختمانی بشارتگســتر ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2334و شناســه ملی  10860551605به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/12/22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس اســتان کرمــان ،شهرســتان
ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،وحیــد ،خیابــان ظفــر ،کوچــه ظفر[8بســیج،]7
پــاک  ،27طبقــه همکــف کدپســتی  7816765689تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســیرجان ()882793

آگهــی تغییــرات شــرکت پویــا پالســتیک ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1639و شناســه ملــی
 10860540458بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی مــورخ  1397/10/03تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد:
آقــای عبــاس فرهمنــد بــه شــماره ملــی  3071074255و
خانــم الهــام احمــدی بــه شــماره ملــی  3070168620و مهــدی
فرهمنــد بــه شــماره ملــی 307895646
 -2آقــای حســن محمدینــژاد به شــماره ملــی 3070112201
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای محســن یزدینــژاد بــه
شــماره ملــی  3071016549بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل
بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد.
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر
-3
آگهیهــای شــرکت پویــا پالســتیک ســیرجان انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()880360

آگهــی تغییــرات شــرکت صــادرات و واردات خشــکبار ایلیــا گســتر
ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1629و شناســه
ملــی  10860540365بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه مــورخ  1399/01/26تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1ترازنامــه حســاب ســود و زیــان منتهــی بــه ســال  1398بــه مــورد
تصویــب قــرار گرفت.
 2ـ اعضــای هیــات مدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد - :آقــای ابوالفضــل پورجعفرآبــادی بــه شــماره
ملــی  - 3071449321آقــای احمــد زیدآبادینــژاد بــه شــماره
ملــی  - 3070132049آقــای علــی پورجعفــری بــه شــماره ملــی
 - 3 3070337317آقــای محمدعلــی ایراننــژاد پاریــزی بــه شــماره
ملــی  3070676103بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای عبدالکریــم
رنجبــر بــه شــماره ملــی  3070676189بــه ســمت بــازرس
علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()888192

