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در داروخانه هالل احمــر مرکزی صفی طویل 
تشکیل شده است؛ مسئول این باجه، نسخه دارویی را 
دریافت کرده و در سیستم رایانه ای جست وجو می کند 
که آیا داروی مورد نظر در انبار موجود است یا خیر؟ 
نفر اول صف زنی ســالخورده است که مبتال به 
بیماری قلبی اســت. در این شرایط کرونایی همه 
خطرات را به جان خریده و پا در این صف گذاشــته 

بلکه جوابش دهند: »داریم.«
مسئول باجه به او می گوید: »متاسفانه نداریم.«

زن مستاصل می پرسد: »پس چه کار کنم؟«
مسئول باجه بی درنگ و همانند یک ربات که تنها 
جمله ای را حفظ کرده و از صبح تکرارش می کند، به 
او می گوید: »با پزشکتان مشورت کنید، دارو مشابه 

بنویسد. نفر بعدی...«
- آخر »پالویکس« مشابه ندارد.

- نمی دانم، نفر بعدی...
زن ناامید راه خویش می گیرد تا دست خالی به 

خانه بازگردد.
آنچــه در باال خواندید قصه پُرغصه پُرشــمار بیماران 
خاص در این روزهای بحرانی کرونایی اســت. از یک ســو 
تشکیل صف های طویل بالی جانشان است و از سوی دیگر 

اضطراب نبود دارو.
افزایش تصاعدی قیمت های دارو و جوالن دالالن

کافی اســت زمزمه نبود فالن دارو به دهان ها بیفتد تا 
بساط داروفروشان آزاد، سیار و موتوری گرم تر شود. برای مثال 
می توان به یکی از این دالالن دارو زنگ زد و بابت یک پَک 5 
تایی انسولین نارنجی نوورپید بین ۸5۰ تا یک میلیون  تومان 

پرداخت کرد تا دارو به در خانه ات آورده شود.

یک بیمــار قلبــی: تقاضای 
عاجزانه از مسئوالن دارم جلو 
را  »پالویکس«  دارو  احتــکار 
بگیرند و نگذارند در دســت 
به  قیمت  برابر  چندین  دالالن 
بیماران قلبی فروخته شــود. 
حیاتی  نقش  برایمان  دارو  این 
دارد و نمونه های مشــابه اصال 
کارایی نمونــه اصلی را ندارد.

کافی اســت زمزمه نبود فالن 
دارو به دهان ها بیفتد تا بساط 
داروفروشــان آزاد، ســیار و 
موتوری گرم تــر شــود. برای 
مثال می توان بــه یکی از این 
دالالن دارو زنــگ زد و بابت 
یــک پَک ۵ تایی انســولین 
نارنجی نوورپید بین ۸۵۰ تا یک 
میلیون  تومان پرداخت کرد تا 
دارو به در خانه ات آورده شود.

قصه پُرغصه بیماران خاص 
و هزار و یک خم تهیه دارو- بخش دوم

دپـوی داروهـای خـاص و کمیـاب 
زیر صندلی موتور دالل دارو!

یک بیمار کرونایی از خطه کرمانشاه:  چالش کمیاب شدن داروهای کرونایی 
سبب شده که خیلی از بیماران کرونایی در شهرستان، برای تهیه اقالم 
دارویی خود دست به دامن اقوامشان در پایتخت شوند. این امر باعث شده 
هم تردد در سطح کالنشهرها زیاد شود، که سبب شیوع بیشتر می شود 
و هم قیمت داروها با بازارگرمی دالالن دارویی، سرســام آور باال رود.

گرانی دارو هم که جای خود دارد. در داروخانه محله مان 
)شرق تهران( مسئول تحویل دارو، دو بسته قرص آسپرین 
)جهت اســتفاده در ایام احتمالی ابتالی کرونا(، دو بســته 
ویتامین دی 5۰۰۰۰ و دو ورق تب بُر را رو به رویم می گذارد 

و فیش 5۰ هزار تومانی را به دستم می دهد.
بــا تعجب آب گلویم را به ســختی قــورت می دهم و 

می گویمش: »5۰ هزار تومان؟!«
می گوید: »با دفترچه می شود 4۰ هزار تومان. می خواهی 

ببر نسخه کن.«
توی دلم می گویم: »برای گرفتن آسپرین و ویتامین دی، 

بروم و چند هزار تومان پول نوشتن نسخه بدهم؟«
اما در این بین جایگزینی برخی داروها که نایابند با برخی 

اقالم مشابه نیز حکایت خودش را دارد.
مهری حسن زاده یک بیمار دیابتی به گزارشگر کیهان 
می گوید: »در حال حاضر قلم انسولین »بازالین« جایگزین 
قلم انسولین »النتوس« شده است. اما از شما چه پنهان نزنیم، 
بهتر است. این نوع انسولین، انسولین طوالنی االثر بوده و 24 
ساعت اثرش در بدن می ماند. »بازالین« در مقایسه با نمونه 
قبلی شب ها باعث اُفت قند شدید می شود و روزها هم عدد 

قند همچنان باال می ماند.«

کمبود و گرانی پالویکس
 رد پای تحریم ها یا احتکار؟

محمد صحرا پور یک بیمار قلبی می گوید: »تقاضای 
عاجزانه از مسئوالن دارم جلو احتکار دارو »پالویکس« را 
بگیرند و نگذارند در دســت دالالن چندین برابر قیمت به 
بیماران قلبی فروخته شود. این دارو برایمان نقش حیاتی 
دارد و نمونه های مشابه اصال کارایی نمونه اصلی را ندارد.«

این درحالی اســت که چندی پیش دکتر محمدرضا 
شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفته بود: »ارز تخصیصی 
به دارو های تحت لیسانس تبدیل به ارز نیمایی شده و به 
همین خاطر قیمت داروی »پالویکس« افزایش یافته است. 
سال گذشته تصور ما این نبود که ارز نیمایی تا این حد با ارز 
42۰۰ تومانی تفاوت پیدا خواهد کرد، بر اساس محاسبات 
کمیســیون قیمت گذاری، اکنون که قیمت ارز نیمایی به 
این حد رســیده است قیمت »پالویکس« هم همین رقم 
جدید خواهد شد. الزامی نیست که بیماران حتما پالویکس 
مصرف کنند و ما نمونه های مشابه داریم که تحت پوشش 
بیمه هم هستند و اگر بیماری اصرار به مصرف »پالویکس« 
دارد با توجه به مشکالت ارز، قیمت آن نیز برایش متفاوت 

رقم می خورد.«
زمزمه کمبــود و گرانی قرص »پالویکس« این روزها 
بیش از پیش به گوش می رســد. پالویکس پرمصرف ترین 
داروی بیماران قلبی و عروقی است که توانسته میلیون ها 
نفر را در سراسر جهان درمان کند. هرچند گفته می شود 
کــه اقالم دارویی تحریم نیســتند، اما بیماران قلبی برای 
تهیه قرص »پالویکس« باید داروخانه های تمام شــهر را 
بگردند و در نهایت مجبور می شوند قرص »اوسویکس« را 
جایگزین پالویکس کنند. قرصی که برای برخی از بیماران 

آلرژی زا است.
ســازمان غذا و دارو اما می گویــد: »توزیع قرص های 
»پالویکس« آغاز شده و تا پایان هفته در تمام داروخانه ها 

موجود خواهد بود و بیماران نگران تهیه آن نباشند.«
برای پیگیری آخرین وضعیت قرص پالوکس و موجودی 
یا عدم موجودی آن با 149۰ ، که ســامانه داروهای نایاب 
محسوب می شود، تماس گرفتیم. این داروخانه برای تهیه 
قرص پالویکس تنها نشانی و شماره تماس دو داروخانه را 
در سطح شهر تهران داد. هر دو داروخانه از ارائه قرص بدون 
نسخه پزشک خودداری کرده و اعالم کردند قرص ها را در 
صورت داشتن نسخه پزشک به فروش می رسانند، آن هم 
فقط یک ورق و با قیمتــی بیش از 14۰ هزار تومان. این 
در حالی است که قیمت هر ورق قرص »پالویکس« تا دو 

ماه قبل 57 هزار تومان بود. مشکل عدم بیمه »پالویکس« 
بیمار را وادار می کند برای خرید آن هزینه باالیی بپردازد.

کمبود قرص های پالویکس به اســتان تهران محدود 
نمی شــود و شهرســتان ها نیز مانند تهران با این کمبود 

مواجه اند.
»پالویکس« و» اوســویکس« با کاهش چســبندگی 
پالکت ها از تجمع پالکتی و تشکیل لخته جلوگیری می کنند و 
این کار احتمال بروز حمالت قلبی یا سکته را کاهش می دهد.

عاطفه ثقفی یک شهروند که در به در دنبال تهیه داروی 
»پالویکس« برای مادرِ بیمار خود است، مستاصل و ناراحت 
به گزارشگر کیهان می گوید: »اگر هم در یکی، دو داروخانه 
دولتی پیدا شود، آن قدر کم می دهند-تنها یک ورق- که 
مجبوریم مابقی نیاز بیمار را آزاد تهیه کنیم. چطور است که 

وقتی به دالل دارو زنگ می زنم، می گوید موجود است و گاه 
تا ورقی 2۰۰ هزار تومان رقم را باال می برد، اما در داروخانه ها 
اصال موجود نیست. به نظر می رسد در ماه های اخیر با جوالن 
دالالن و محتکران دارو، داروخانه های سطح شهر تنها به مرکز 
فروش اقالم آرایشی و بهداشتی تبدیل شده اند و هر چه از 

انواع داروی ضروری سراغ می گیریم، می گویند نداریم!« 
داروخانه سیار زیر صندلی موتور دالل دارو! 

دالالن دارویی در این ایام کرونا بخشی از رونق کارشان 
معطوف به فروش داروهای کرونایی با چند برابر قیمت است. 
فرقی نمی کند که این دالل دارویی در ناصر خســرو تهران 
مشغول باشند یا در مکانی به اسم »گاراژ« در شهر کرمانشاه. 
در نگاه اول با خیال آسوده روی موتور پارک شده اش نشسته 
و فقط گهگاهی خیلی آرام زیر گوش عابران زمزمه می کند: 

»دارو... انسولین، پالویکس، دارو عالج کرونا و...«
وقتی یکی از اقالم دارویی را از یک دالل طلب کنی، از 
روی صندلی موتورش بلند می شود، رویه صندلی را باال می زند 
و درست زیر این صندلی یک سبد بزرگ دارو نهفته است 
که به یک داروخانه کوچک می ماند. با تعجب نگاه می کنی 
و از خود می پرسی: »اگر این اقالم دارویی در کشور هست، 

چرا این ها در داروخانه های سطح شهر موجود نیستند؟«
البتــه یک نکته را نباید فراموش کرد که خرید دارو با 
چند برابر قیمــت از دالالن همان و خطر دریافت داروی 
تقلبی و یا تاریخ مصرف گذشته را به جان خریدن، همان. 
در این بین از روند دسترسی بیماران کرونایی به اقالم 
دارویی پیشنهادی پزشک شان –به ویژه در شهرستان ها- 

جویا شدم. 

رودابه شهابی یک بیمار کرونایی از خطه کرمانشاه به 
گزارشگر کیهان می گوید: »اقالم دارویی را که پزشکم نوشته 
بود، بچه هایم نتوانستند در داروخانه های کرمانشاه پیدا کنند. 
ما حتی به محله »گاراژ« شبانه هم سر زدیم تا از دالالن دارو 
آن حوالی اقالم مورد نظر را تهیه کنیم، اما نداشتند. یکی از 
بچه هایم ساکن تهران است، عکس نسخه را برایش فرستادیم 
تا بگردد و پیدا کند. امروز گفت، با چند برابر قیمت-نزدیک 

3۰۰ هزار تومان بابت چند ورق قرص-یافته ام.«
وی ادامه می دهد: »برای دریافت داروها هم مشــکل 
داشــتیم؛ چون می خواستیم سریع به دستمان برسد و با 
پُست دست کم 4۸ ساعت طول می کشید، پسرم داروها را 
به انبار یکی از تعاونی های مسافربری ترمینال غرب تحویل 

داده تا سریع تر به دستمان برسد.«

این مــادرِ مبتال به کرونــا در تکمیل صحبت هایش 
می گوید: »چالش کمیاب شــدن داروهای کرونایی سبب 
شده که خیلی از بیماران کرونایی در شهرستان، برای تهیه 
اقالم دارویی خود دست به دامن اقوامشان در پایتخت شوند. 
این امر باعث شده هم تردد در سطح کالنشهرها زیاد شود، 
که سبب شیوع بیشتر می شود و هم قیمت داروها با بازار 

گرمی دالالن دارویی، سرسام آور باال رود.«
بیماران کلیوی در به در دنبال دارو

درد بیماری و احتمال دیالیزی شدن یا نگرفتن پیوند 
که با هزار تا مشقت اهدا کننده را پیدا کرده بودی، توی دلت 
تلنبار شده باشد، بعد بروی داروخانه و دو ورق قرص حیاتی 
بــرای تداوم زندگی ات را مطالبه کنی و بگویند: »نداریم.« 
آن وقت دنیا روی سرت خراب می شود به گونه ای که قبل 

از مرگ، روحت می میرد! 
این روزها دو داروی ضروری »سلسپت« و »مایفورتیک« 

برای بیماران کلیوی، نایاب شده است. 
داروهای مورد نیاز افرادی که پیوند کلیه انجام داده اند، 
در داروخانه های هالل احمر و حتی انجمن بیماران کلیوی 
وجود ندارد. اکثر بیمــاران دیالیزی بعد از پیوند کلیه تا 
پایان عمر باید از دو داروی »سلســپت« و »مایفورتیک« 
اســتفاده  کنند. این بیماران نگران هستند که در صورت 
استفاده  نکردن از داروهای فوق، بدن آنها کلیه را به اصطالح 

پس بزند.
»سلسپت«، یک داروی وارداتی است و زمانی که این 
دارو در بازار ایران نایاب شد، پزشکان داروی »مایفورتیک« 
را جایگزین کردند اما حاال تهیه »مایفورتیک« نیز با مشکل 

روبه رو شده است. از سوی دیگر برخی از پزشکان استفاده از 
داروی »سیتوگان« را به عنوان جایگزین توصیه نمی کنند.

انجمن بیماران کلیوی معتقد اســت تامین نشــدن 
 ارز مــورد نیــاز، دلیــل اصلی وارد نشــدن ایــن داروها 

است.
این نخستین بار نیست که چنین مشکلی رخ می دهد. 
چندی پیش و در خرداد امســال نیز همین کمبود پیش 
آمده بود و مهدی شــادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند 
و بیماری های وزارت بهداشــت، دلیل نایاب شدن داروی 
سلسپت را »نبود پرواز چارتر« برای وارد کردن آن به کشور 

عنوان کرده بود.
مهران رضاییان یک بیمار پیوندی کلیه با ناراحتی به 
گزارشگر کیهان می گوید: »اگر این قرص ها به دستم نرسد، 

ممکن است بدنم کلیه پیوندی را پس بزند. من به سختی و 
از مادرم پیوند گرفته ام. زندگی و ادامه حیاتم به همین چند 
ورق قرص بســتگی دارد. حتی دالالن هم اکثرا می گویند: 
نداریم. در این شــرایط با تحمل فشــارهای روحی فراوان 
دچار افســردگی نیز شده ام. درس و کارم را رها کرده ام و 
دائما می خوابم. هیچ آینده ای را برای خود متصور نیستم.« 
وی ادامه می دهد: »دلم نمی خواهد به روزهای دیالیزی 
شدنم بازگردم. حتی تصورش هم برایم مشکل است. بیشتر 
شب ها با گریه می خوابم. دیگر تحمل این گونه زیستن برایم 

سخت است.«
از وی ســؤال می کنم: »تا چــه زمانی به این قرص ها 

نیاز داری؟«
وی زمزمه می کند: »تا پایان عمرم!«

و بعد با دو دست شقیقه هایش را از درد می فشارد.
موضوع نایاب شدن داروهای ضروری بیماران کلیوی 
در حالی مطرح می شود که حدود یک ماه پیش، انسولین 
نیز در ایران نایاب شد و موجی از نگرانی را در میان بیماران 
ایجاد کرد. در آن زمان معاون وزارت بهداشت مدعی شده 

بود که تحریم ها مانع ورود دارو به کشورند.

افقی:
1- جگر- نوعی سپرده نزد بانک ها 2- علت 
تروریست  اعالن شدن چند کشور مستقل 
3- عریان- دوست همدل- پاکدامن- پول 
سابق ایتالیا 4- توشه و معاش نداشتن- روز 
ازل- ســطح ناصاف تایرها 5- بی دقت- 
نوعی مدال ورزشــی- شــهری در مسیر 
تبریز به ماکو 6- شهر تاج محل- سهیم- 
رخسار 7- تنبل و بیکاره- پایتخت سابق 
نیجریه- درشــکه بود حاال وسیله حمل 
بچه شــده اســت ۸- امتیازی در شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد- گاه با ضرب 
می آیــد- نیرومند- خواهش نفس، هوس 
9- زادگاه شیخ اشراق- امیدوار شدن- پول 
ژاپنی 1۰- دوستی و عالقه- رشته هایی در 
دوات خوشــنویس- مرکز استان سرسبز 
11- گلــوگاه صادرات نفت ایران- باالتر- 
ناسازگاری، مخالفت 12- از غذاها- مظهر 
و ســمبل- جریانــی در مرز شــرقی ما 
13- مخفف فنی در کشــتی- همســایه 
بودن- صوت تاسف- دودمان 14- ضربه ای 
که کرونا به صنعت گردشگری زده است 
15- از شگردهای پردرآمدها برای سهیم 
نشدن در هزینه های کشورمان- کوچک.

عمودی:
1- جایگاه ِقر- ریاکار- شهری بزرگ 
در اوکراین 2- بداقبال، بیچاره- نمایان 
3- درد و مرض- دانه ای برای ساخت 
تسبیح- زر زر، حرف زیادی- قیمت 
بی بندوبار  بود حــاال  آزادیخواه   -4
شده است- رها کن! در تهران- فتنه 
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و بدی 5- از شرکت های تابع صنعت 
نفت ما- بــه جریان انداختن- تصور 
چیزی در ذهــن 6- بزرگ- مهارت 
فنی در ورزش- مقابل جفاکار 7- نیاز 
اساســی موجودات زنده- گیاهی با 
خــواص طبی- دو عنوان اشــرافی 
در انگلســتان 8- دروازه- بن فعل 
رشــتن- معجزه الهی- برده و بنده 
لوازم  از  9- گول زنــک نــوزادان- 
خیاطی- یک سوار یک 10- ماده اولیه 
کاغذســازی- مقابل دراز- مشاهده 
کردن 11- از اقیانوس ها- مرســوم و 
متداول- ظلمت 12- پاســخ منفی- 
برای  و مکنت داشتن- شیوه ای  مال 
ضبط و پخش موزیک 13- نادرست- 
رشــته المپ های زینتی- قمر بزرگ 
 سیاره مشتری- پسوند رفتار و کردار 
14- قوم هند و اروپایی- عنوانی برای 
کاهش ســطح بیابان ها 15- سنگی 
نیمه قیمتی- نامی برای زنان- لغزنده.

جدو    ل
بدون نقطه کور

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
فوق العاده مورخ 1397/12/19 و مجوز شــماره 
117/23/445۸53 مــورخ 1397/12/۰1 اداره 
صنعــت، معدن و تجــارت شهرســتان مالرد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اساســنامه جدید 
مشتمل بر 3۰ ماده به تصویب رسید و جایگزین 

اساسنامه قبلی گردید. 

آگهی تغییرات 
موسسه اتحادیه صنف مشاورین امالک 

شهرستان مالرد 
به شماره ثبت 7۵4 

و شناسه ملی 1400۵173472

حجت اله قلی تبار - سرپرست ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان   تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 139۸/11/۰۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان هرمز خواجوی با کد ملی 
1۸4۰261315 به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به 
شناسه ملی 14۰۰3691943 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملی 272۰9۰6۰77 
به نمایندگی از شــرکت جهــاد خانه ســازی رزمندگان به 
شناســه ملی 1۰1۰1394۰5۸ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، مجید خلیلی خشــنود به کد ملی 42۸۰7256۸3 
بــه نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به 
شناســه ملی 1۰1۰127۸92۸ به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با 
امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه 
مهر شرکت معتبر، و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 

سهامی خاص به شماره ثبت 81916
 و شناسه ملی 1010126۵667

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 139۸/۰9/2۰ تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای بابک رادمندان به ش ملی ۰44۰1146۸3 به 
ســمت بازرس اصلی و خانم ملیحه الســادات قصاب زاده 
به ش ملی ۰۰52۸1۰429 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. خانم راحله 
پورعلیرضــا به شــماره ملی ۰۰592۰9۰۰3 به ســمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره و آقــا ایرج غالمعلی به 
شماره ملی ۰45۰19۸243 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضو هیئت مدیره و آقای اشــکان غالمعلی به شــماره 
ملی ۰۰236541۸1 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، 
بــروات، قراردادهــا و عقود اســالمی و مکاتبات عادی و 
اداری بــا امضاء رئیس هیئت مدیــره به تنهایی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
مرغ و تخم مرغ نازنین سهامی خاص 

به شماره ثبت 96396
 و شناسه ملی 10101404۵30

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 139۸/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به 
تصویب رسید. موسســه حسابرسی و خدمات مالی 
حافظ گام به شناســه ملی 1۰1۰۰4۸4۰35 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای محســن بیدی به شــماره ملی 
۰۰795946۸9 بعنــوان بــازرس علی البــدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای داود 
رشیدی نژاد)به شماره ملی ۰۰57611769( و آقای 
حســین ریحانی)به شــماره ملی ۰۰21۸657۰1( 
و آقــای جواد هنــرور ترشــیزی)به شــماره ملی 
۰۸9۰2۰5663( به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 

شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 

به شماره ثبت 163821 

و شناسه ملی 10102064221

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/۸/3۰
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 12۵463

و شناسه ملی 
1010168898۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 


