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شماره 108۹۳

در کنار زمین شناسی پزشکی طی سال های 
اخیر نگاه مردم به خواص درمانی کانی ها و سنگ ها 
معطوف شده است. البته نباید از ذهن دور داشت 
که شاخه درمانی کانی ها و سنگ ها قدمتی دیرینه 
دارد که در کتب باســتانی هندی و چینی به آن 

پرداخته شده است.
حکمای صاحب نام ایرانی  همچون ابن سینا، 
ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالدین طوسی در 
آثارشان به ارزش های درمانی سنگ ها و گوهرهای 
ارزشمند اشاره کرده و نسخه های درمانی متنوعی 
را ارائــه کرده اند. در حال حاضــر چین یکی از 
بزرگترین صادر کنندگان کانی ها و ســنگ ها 
محسوب می شود؛این در حالی ست که کشورمان 
ایران نیز از نظر تنوع و تعدد کانی ها و سنگ های 
قیمتی در زمره یکی از توانمندترین نقاط دنیا به 
حساب آمده و می تواند به قطب صادراتی جهان 
تبدیل گردد. فراموش نکنیم همین مسیر می توانند 
برای خیلی از جوانان این مرزو بوم افق های روشن 

و اشتغالزایی را ایجاد کند. 
زمین شناســی پزشکی به بررسی تاثیر فاکتورهای 
زمین شناســی بر ســالمتی و پراکندگــی بیماری ها 
می پردازد. بیماری های فلورزیس)اشــباع عنصر فلوئور 
در آب و خاک( ، گواتر، کرتینیســم، بلک فوت، کشان، 
کاشین بک، ســرطان ریه، آسیب دیدگی های سیستم 
عصبی و ناهنجــاری در حیوانات با آلودگی ناشــی از 
عناصر در ارتباط بــوده اند که به تفصیل مورد مطالعه 

قرار گرفته است.
 مطالعه بیماری ها امکان ارائه راه حل های مناسب 
برای پیشــگیری یــا درمان آنها را فراهــم می کند. بر 
این اســاس پس از بررسی ارتباط بیماری ها و عناصر، 
روش های نوینــی که برای تعیین پراکندگی عناصر در 
برخی کشورها بکار می رود. تالش های علمی هماهنگ 
بین علوم زمین، زندگی و بهداشــت می تواند به عنوان 
یکی از بهترین روش های ارتقاء سالمت جوامع در حال 
و آینده باشــد. نمونه های جهانی مستندی از تاثیرات 
آرســنیک، زغال سنگ ، آب های اسیدی، گرد و خاک 
بر ســالمتی یافت شده اســت. این نمونه ها چگونگی 
ارتباط مخاطرات ژئوشــیمیایی و فرایندهای طبیعی را 
توضیح می دهنــد و به این نکته می پردازند که ممکن 
است تغییرات صورت گرفته به دست انسان به جای چاره 
ســازی، منجر به بیماری شود. راه حل های موثر برای 
مبارزه با مخاطرات زیست محیطی و جلوگیری از تکرار 
چنین اشتباهاتی هنگامی ایجاد می شود که بسیاری از 
افراد صاحب نظر هنگام تصمیم گیری های مهم ، روابط 
متقابل انســان با محیط و ضرورت فعالیت های جهانی 
و جامع علوم زمین و بهداشــت را کامال درک کنند. به 
علت اهمیت تاثیر فاکتورهای زمین شناسی و پراکندگی 
جغرافیایی بر بیماری ها و سالمت در سال 1996 کنگره 
زیست محیطی تصمیم گرفت که گروه کاری بین المللی 
را در ارتباط با زمین شناســی پزشکی به وجود آورد با 
این هدف که اهمیت این موضوع را میان دانشــمندان، 

متخصصین امور پزشکی و عموم مردم ارتقا دهد.
ظرفیت های کم نظیر معادن ایران

نتایج آمارگیری ســال 1392 معادن کشور نشان 
می دهد که در سال 1392 تعداد 5445 معدن در حال 

جدو    ل

نگاهی به زمین شناسی پزشکی،خواص درمانی کانی ها 
وتوسعه بهره برداری اقتصادی از معادن– بخش دوم

نگین کانی های ایرانی 
بر انگشتر صنایع داخلی 

اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه باالیی در 
فهرســت جهانی دارد و طبق پیش بینی و بررسی های 
به عمل آمده ، کشورمان روی کمربند آهن، روی، سرب، 
مرمریت، مس و طال قرار دارد و دســت کم 100 سال 
مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد . اما با وجود همه 
این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی 
کشور به واســطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است 
برداشت مناســبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و 
ســهم صادرات مواد معدنی در تولیــد ناخالص داخلی 

کشور بسیار اندک است.
کشــوری با این همه منابع غنی همــراه با نیروی 
تحصیلکرده جوان و جویای کار البته که نباید در رکود 
بماند و تنها کافی اســت به ایــن منابع با دیدی ملی و 
مسئولیت پذیر نگاه کرده و همگرایی واقعی ایجاد کنیم.

محسن زین العابدینی یک پژوهشگر عرصه سنگ ها 
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اثرگذاری هوش تصویری در آموزش علم زمین شناسی 
در شهر اصفهان انجام شد. نتایج حاصل گواه آن هستند 
که در کتاب درسی علوم زمین به هوش تصویری فضایی 
در قالب عکس، ترسیم شکل، نمودار و نقشه توجه کافی 
شــده؛ اما دبیران اطالعات نســبتاً کاملی در این مورد 
نداشــته و در کالس های درس از آن ها اســتفاده کافی 
نبرده انــد که علت آن بکارگیــری برخی از دبیران غیر 

متخصص بوده است.«
زمین شناسی پزشکی کانی آزبست

ژئومدیســین یا زمین شناســی پزشــکی یکی از 
شــاخه های نویــن دانش زمین شناســی اســت. این 
گرایش،کاربرد زمین شناســی در مورد اثرات مثبت و 
منفی کانی ها وســنگ ها را بر محیط زیست و سالمت 
انسان مورد مطالعه وبررســی قرار می دهد. همچنین 
ارتباط بین فاکتورهای زمین شناسی و مشکالت سالمتی 
انســان، حیوان و نقش کانی های دارویی در پزشکی و 

داروسازی را بررسی می کند.
مریم مومنی کارشــناس زمین شناســی، مسئول 
انجمن علمی و ســرگروه دبیران زمین شناسی استان 
مرکزی کــه خود دبیــر اجرایی اولیــن همایش ملی 
زمین شناســی پزشــکی و کانی درمانی ست،برایمان 
درباره شاخه زمین شناسی پزشکی بیشتر توضیح داده 
و می گوید:»این علم بیشــتر روی فرآیندها و تاثیر مواد 

تشکیل دهنده زمین بر روی انسان ها و حیوانات تمرکز 
دارد. دانشمندان این رشته تاثیرات ژئو شیمیایی عناصر 
را بر حیات موجودات زنده معرفی و بررســی می کنند. 
یکی از مباحث مهم این دانش بین رشــته ای بررسی 
اثــرات مخرب کانی های ســمی و ســرطان زا به ویژه 

“آزبست” است.«
این کارشــناس زمین شناســی که خود در اولین 
همایش زمین شناســی پزشکی و کانی درمانی به ارائه 
مقاله ای درباره زمین شناســی پزشــکی کانی سمی 
آزبســت« همت گمارده اســت،برایمان در باره نتایج  «
تحقیقاتش توضیح می دهد:»این کانی به دلیل داشتن 
خصوصیات منحصــر به فردی که دارد- نظیر نســوز 
بودن- مورد اســتفاده و استقبال گســترده در صنایع 
مختلــف –همانند پارچه ها و البســه ضد حریق و نیز 
عایق ها - است. نقش این کانی در ایجاد انواع سرطان ها، 
راه های پیشــگیری و مقابله با خطرات آزبست موضوع 
مشترک زمین شناســان پزشکی و پزشکان است. این 
همکاری زمینه مناســبی در جهت کاهش سرطان ها 
و حل مشــکالت زیست محیطی ناشی از حضور الیاف 

آزبست در محیط است.«
 اعجاز درمانی سنگ ها از دیرباز 

 شاید برایتان عجیب باشد اگر بدانید برخی درمانگران 
طبیعــی از هزاران ســال پیش با قراردادن ســنگ های 
شفابخش بر نقاط مختلف بدن یا با تجویز آبی که سنگی 
خاص در آن قرار داده شــده، درد بیماران خود را تسکین 
می دادند و نتایج درمانی موفقیت آمیزی به دست می آوردند. 
در منابــع قدیمی مکاتب درمانی متعددی همچون 
طب سنتی ایران، طب سنتی آیورودا و چین به خاصیت 
درمانی سنگ ها و گوهرها اشاره های فراوانی شده است و 
حکمای صاحب نامی همچون  ابن سینا، ابوریحان بیرونی 
و خواجه نصیرالدین طوســی در آثارشان به ارزش های 
درمانی ســنگ ها و گوهرهای ارزشــمند اشاره کرده و 
نسخه های درمانی متنوعی را ارائه کرده اند. امروزه مردم 
در سراســر جهان نیز با فرهنگ ها و زبان های مختلف از 
ســنگ  درمانی و خواص آرامش بخش و تسکین دهنده 
ســنگ ها نه تنها برای درمــان بیماری ها و اختالل های 
روحی و جسمی بلکه برای پیشگیری از ابتال به بسیاری 
از بیمارها نیز اســتفاده می کنند. اگــر تصمیم دارید از 
انرژی موجود در ســنگ ها برای تسکین و درمان روح و 
جســم خود استفاده کنید، سنگ را با یکی از روش های 
زیر شست وشــو دهید تا پاکسازی شود. به عنوان مثال 
می توانید ســنگ را برای 7-8ساعت درون نمک خشک 
دریا یا خاک بگذارید و در نهایت آن را با آب بشــویید تا 
آماده اســتفاده شود. بهترین شیوه استفاده آن است که 
در فضایی آرام و مناسب که اکسیژن کافی در آن وجود 
دارد دراز بکشید و سنگ ها را به طور مستقیم بدون هیچ 
پوششی به مدت 20 دقیقه روی پوست تان قرار دهید تا 

از خواص درمانی آنها بهره مند شوید.

و کانی های ایرانی برایمان توضیح می دهد:» تاســیس 
یک سازمان اختصاصی جزو ضروریات است تا فعالیت ها 
به صورت هماهنگ و منســجم انجام شود،ولی متاسفانه 
علی رغم اینکه انجمن سنگ ایران  تأسیس شده است،هنوز 
از جهت فراگیر شدن آن و پیوستن کلیه دست اندرکاران 
ایــن صنعت به نتایج مناســبی نرســیده ایم. حضور در 
نمایشــگاه های خارجی زمانی می تواند بیشتر مثمر ثمر 
واقع شــود که از یک انسجام و هماهنگی خاص و کامل 
برخوردار باشیم. نظیر شرکت کننده های کشور ترکیه در 
نمایشگاه سال 2002 “کارارا” در ایتالیا و یا در امر تبلیغات 
و بازاریابی و صادرات مسلما اگر به صورت متشکل و با یک 
سازماندهی اصولی حرکت کنیم،درصد حصول موفقیت 
بیشتر خواهد بود و به عبارتی توانایی های منفرد و جداگانه 
را باید به صورت یک قدرت عمده و واحد درآورد تا بتوانیم 

حرکتی اساسی و نتیجه بخش صورت دهیم.«
چطورشیوه آموزشی را 

برای ارتقا زمین شناسی تغییر دهیم؟
روشن است برای رســیدن به پتانسیل های باالتر 
برداری از معادن باید به توسعه و تقویت زمین شناسی  بهره 

از سال های مدرسه توجه و اهتمام ویژه داشت. 
کشوری که پایتخت کانی ها و سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی جهان محسوب می شود،باید از نظر تربیت 
زمین شناسان جوان کاری و خالق و نیز تکنیسین های 

موفق در معادن حرف اول را بزند.
احسان قاسم خانی کارشناس ارشد ژئوشیمی یکی 
از شــرکت کنندگان اولین همایش ملی زمین شناسی 

پزشــکی و کانی درمانی )اســتان مرکــزی 22 تیرماه 
96( به خوبی به موانع ســد راه رغبت دانش آموزی به 
سمت درس زمین شناسی اشاره کرده و می گوید:»در 
شــرایطی که معلم تمام فکرش معطوف به تمام کردن 
کتاب درســی زمین شناسی باشد، دیگر چه جایی برای 
خالقیت و گفت وگو و مشارکت در بحث باقی می ماند؟! 
تأکید غیر منطقی بر یک شــیوه آموزشی هماهنگ و 
بی مورد در سراسر کشور ضمن کشتن قدرت خالقیت و 
ایده پردازی دانش آموزان و معلمین مدارس، معلمان را 
در فشار و استرس روانی بیش از حدی  قرار می دهد که 

منجر به فرسودگی آن ها می شود.«
وی ادامه می دهد:»وجود امکانات و ابزار آموزشــی 
زمین شناســی مناســب در مدارس و استفاده صحیح 
ومؤثر از آن ها موجب ارتقای کیفیت آموزشــی خواهد 
شد. نمونه هایی از این امکانات آموزشی عبارتند از جعبه 
سنگ و کانی، درصورت امکان میکروسکوپ، نمونه های 
ماکروسکوپی فسیل های واقعی و یا موالژ فسیل ها، لوازم 

آزمایشگاهی و وسایلی مانند جعبه سختی موس و...
 یکــی از مهم ترین رویکرد هــای جدید در آموزش 
علم زمین شناســی که امروزه در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته جهان مورد استفاده قرار می گیرد به خدمت 

گرفتن فناوری اطالعات و ارتباطات ICT است. «
این مهندس زمین شناسی در تکمیل صحبت هایش 

نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است. 
همچنین طبق بررسی های صورت گرفته تاکنون حدود 
6 هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی 
شده است و 15 هزار محدوده امید بخش معدنی با 40 
میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از 770 میلیارد 

دالر شناسایی شده است.
ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد 
معدنــی درجهان از جایگاه باالیی برخوردار اســت ، به 
شــکلی که 12 معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه 
در ایران قرار دارد؛ 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر 
ســرب جهان در ایران جای گرفته وکشور ما چهارمین 
تولید کننده ســنگ تزیینی در دنیا اســت ؛ همچنین 
ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از 30 میلیون 

تن می رسد. 
از ســوی دیگر کشــورمان به دلیل داشتن ذخایر 

بهره برداری در کشــور وجود داشته است. از این تعداد، 
معادن شن و ماسه، سنگ تزیینی و سنگ الشه به ترتیب 
بــا 1437 ، 859 و 771 معدن بیش ترین تعداد را دارا 
بوده اند. توزیع استانی معادن نشان می دهد که استان های 
کرمان، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با 487، 479 
و 412 معدن بیشترین تعداد معادن در حال بهره برداری 
را داشته اند. البته باید اذعان داشت که خیلی از معادن و 
ذخایر همچنان بالتکلیف رها شده هستند وباید گفت از 
خیلی از پتانسیل ها هنوز هیچ استفاده ای نشده است.

ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو 10 کشور نخست 
جهان و اولین کشــور غرب آســیا است و طبق گزارش 
مرکز پژوهــش های مجلس 7 درصــد ذخایر معدنی 
جهان در ایــران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم 
معدنی، کشــور ما را یکی از غنی ترین مناطق جهان از 

دبیر اجرایی اولین همایش ملی زمین شناسی پزشکی و کانی درمانی: 
دانشــمندان رشته زمین شناسی پزشــکی تاثیرات ژئوشیمیایی 
عناصر را بر حیات موجودات زنده معرفی و بررسی می کنند. یکی از 

مباحث مهم این دانش بین رشته ای بررسی اثرات مخرب 
کانی های ســمی و ســرطان زا به ویژه»آزبست« است.

یک مهندس زمین شناســی: زمین شناســی یکــی از علوم پایه 
کامال تخصصی اســت که تدریس آن باید بر عهده کســی باشد 
که با مبانی اساســی این علم همچون پترولوژی، کانی شناســی، 
فسیل شناســی، ژئوشیمی و...آشنایی داشــته باشد. بدون تردید 

ســپردن تدریس ایــن درس به فــردی غیرمتخصص 
به میــزان زیــادی از بازده ایــن کار خواهد کاســت.

سنگ ها  عرصه  پژوهشــگر  یک 
و کانی های ایرانی: تاســیس یک 
سازمان اختصاصی جزو ضروریات 
صورت  بــه  فعالیت ها  تا  اســت 
هماهنگ و منسجم انجام شود،ولی 
انجمن  اینکه  رغم  علی  متاسفانه 
است،  شده  تأسیس  ایران   سنگ 
هنوز از جهت فراگیر شــدن آن و 
اندرکاران  دســت  کلیه  پیوستن 

نتایج  بــه  صنعت  این 
نرســیده ایم. مناسبی 

می گوید:» زمین شناسی یکی از علوم پایه کامال تخصصی 
اســت که تدریس آن باید بر عهده کســی باشد که با 
مبانی اساسی این علم همچون پترولوژی، کانی شناسی، 
فسیل شناسی، ژئوشیمی و...آشنایی داشته باشد. بدون 
تردید سپردن تدریس این درس به فردی غیر متخصص 
به میزان زیادی از بازده این کار خواهد کاست. در همین 
راستا در سال 1395 پژوهشی به منظور بررسی میزان 
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آقای حمیدرضا زارع بهرام آبادی )11۹۳20۳02(
کارمند: امور مالیاتی شهر و استان تهران

نظر به اینکه پرونده شــما به اتهــام نقض قوانین 
و مقررات و غیره در )شــعبه ســوم( هیئت بدوی 
رســیدگی به تخلفــات اداری ویژه ســازمان امور 
مالیاتی مطرح می باشــد بدینوســیله به شما ابالغ 
می گــردد ظرف مدت 30 روز پس از نشــر آگهی 
به محل هیئت واقع در تهران، خیابان داور، خیابان 
ســازمان امور مالیاتی کشور، طبقه سوم اتاق 306 
مراجعه یا دفاعیات خود را کتبا تسلیم نمایید. بدیهی 
اســت در صورت عدم مراجعه با توجه به مستندات 

پرونده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

آگهی اخطار
سازمان امور مالیاتی کشور

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی
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ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع شرکت: انجام کلیه امور فنی، مهندسی، تولیدی، 
صنعتــی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشــاوره، انتقال تکنولوژی، نصــب و راه اندازی، تعمیر و 
نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، 
مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، 
مکانیک، رباتیک و مکاترونیک، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندسی مواد، 
نرم افزار و سخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی مربوط به آن، تجارت الکترونیک 
و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و 
مشاوره کیفی استاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شرکت های 
داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشــور، شــرکت در کلیه 
نمایشــگاههای داخلــی و خارجی، صادرات و واردات، خریــد و فروش و تهیه و 
توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای 
معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
بین المللی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت 
ارزی و ریالی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها 
و مزایــدات دولتی و خصوصی اعــم از داخلی و بین المللی و به طور کلی هرگونه 
فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شــمس آباد باالتر از میدان 
ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پســتی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 

3/000/000/000 ریال منقســم به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 
100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد 
بانک سامان شعبه دولت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد. - اولین مدیران شرکت: خلیل ابراهیمی شــنگل آباد به شماره 
ملی 0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش 
دوست نوبر به شــماره ملی 1375574231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- 
مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آ باد همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آباد 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- 
بازرس اصلی و علی البدل: ســلمان باستانی به شــماره ملی 0073290841 به 
عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان برای درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ 1395/6/23 
به شماره ثبت 498333 به شناسه ملی 14006170135 

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

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
فوق العاده  بطور  عادی  عمومی 
تصمیمات   1394/7/12 مورخ 

ذیل اتخاذ شد:
ترازنامــه و حســاب ســود و 
زیان ســال مالــی 93/12/29 
آقایان  رســید.  تصویــب  بــه 
وحیــد اکبری داریــان به کد 
محمد   0054797780 ملــی 
اســمعیل موســائی داریان به 
کــد ملــی 1728631191 و 
عباس موســائی داریان به کد 
به سمت  ملی 1729762506 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب شدند.
آقای حمید کریمی آذر داریانی 
بــه کد ملــی 0035427647 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
آقای اصغر عباســی به کد ملی 
ســمت  بــه   1719587744
بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیــره، تصویــب ترازنامــه و 
صورت هــای مالــی، انتخــاب 
بازرس انتخاب شــده توســط 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
آگهی های سازمان  پایگاه  در  و 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت کشت 
و صنعت نوشینه
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 133164
و شناسه ملی 

10101764347

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

م الف 1241


