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بدون نقطه کور

نه ماســکی زده و نه حتی دستمالی جلو 
دهانش گرفته اســت. بی مالحظه در صورت 
هر مسافری ذرات ریز دستگاه تنفسی اش را 
می پراکند و هیچ احساس مسئولیتی هم ندارد 
که شاید آن مسافر یک کودک، یک سالمند 
و یا یک نفر با ضعف دســتگاه ایمنی باشد و 
خیلی سریع به آنفلوانزا  مبتال گردد. شاید این 
بیماری برای او که جوان و سالم است، پیامد 
چندانی نداشته باشد، اما هیچ می دانید برای 
یک سالمند با پیشینه ضعف دستگاه ایمنی، 
بیماری های قلبــی و عروقی و احیانا دیابت، 
می تواند چقدر خطرناک و حتی مرگ آور باشد؟! 
علــی محمد بیگی یــک دانش آمــوز برایمان 
می گوید: »از وقتی که شــیوع آنفلوانــزا  رخ داده، 
در مدرسه مسئول بهداشتمان دائما تاکید می کند 
که حین رفت و آمد با وســایل نقلیه عمومی حتما 
از ماسک فیلتردار اســتفاده کنیم. اما من وقتی به 
بابام گفتم: »آنفلوانزا  آمده، چند تا ماسک بگیریم و 
بزنیم.« گفت: »این ها همه اش خرج بی خودی هست. 

آدم بخواهد ویروس بگیرد، آخرش می گیرد!!«
بیشتر ما نسبت به پیشگیری بسیاری از بیماری ها 
بی اعتناییم، حاضریم پول خرج دارو و درمان کنیم، 
اما حاضر نیستیم با یادگیری و به کارگیری چند نکته 
بهداشتی ساده، خود و خانواده مان را از بیماری های 

مهلک شایع مصون بداریم.
ویروس به دنبال افرادی که

 بهداشت را رعایت نمی کنند
صفحــه اخبار جهان را در روزنامه که باز کنید، 

بی شک یکی از خبرها مربوط به »کرونا« است.
به گفته مقامــات چینی ویروس کرونا در دوره 
نهفتگی یعنی قبل از بروز نشانه های بیماری، می تواند 
از فردی به فرد دیگر منتقل شــود. به نظر می رسد 
دوره درمان عفونت ناشی از این ویروس طوالنی  است 
به همین دلیل احتمال دارد که بیماران بیشتری جان 
خود را از دســت بدهند. البته شمار دقیق مبتالیان 
به این ویروس مشخص نیست. این ویروس از کجا 
آمده اســت؟ ویروس های تازه ای که کشف شده اند، 
معموال از حیوان به انسان منتقل شده اند. مثال منشا 
ویروس های »کرونا« که در گذشته همه گیر شده بود، 
در حیوانات بود. ویروس »سارس« اول در خفاش بروز 
کرد و بعد به گربه های ولگرد منتقل شــد و بعد هم 
به انســان رسید. از سال 2014 تاکنون که ویروس 
»مــرس« در خاورمیانه موجب مــرگ 858 نفر از 
2494 بیمار مبتال شد، از شتر به انسان رسیده بود. 
محل انتقال این ویروس بازار غذای دریایی در شهر 
»ووهان« چین اعالم شده است، با اینکه پستانداران 
دریایی مانند نهنگ سفید می توانند ناقل این ویروس 
باشند، اما احتمال اینکه این ویروس از حیوانات زنده 
دیگــر این بازار مثل مرغ، خفــاش، خرگوش و مار 

منتقل شده باشد، بیشتر است.
دکتر محمدرضا حیدری متخصص بیماری های 
داخلــی برایمان می گوید: »همیــن امروز یک مرد 
میانســال با هراس کرونا بــه من مراجعه کرد. پس 
از بررســی وضعیت او متوجه شــدم که دچار یک 
ســرما خوردگی ساده شده است، اما بیش از اینکه 
سرماخوردگی حالش را بد کرده باشد، هراس بی مورد 

مقابله با هراس بیماری های واگیردار با تغذیه سالم و رعایت بهداشت عمومی
 بخش نخست

رعایت نکردن بهداشت و تغذیه ناسالم، خطرناک تر از »کرونا«

گالیا توانگر

از کرونا دگرگون و متشنجش کرده بود.«
این پزشک متخصص درباره خطر شیوع بیماری 
»کرونا« در داخل کشور به ما اطمینان خاطر می دهد: 
»اوال این ویروس از طریق حیواناتی که به هیچ وجه 
جزو منوی غذایی ما ایرانی ها نیستند، منتقل می شود. 
دوما این گونه نیســت که هر کس دچار آنفلوانزا  و 
گرفتگی بینی شد، کرونا گرفته باشد. سوما چنانچه 
کسی مشکوک به کرونا باشد، سریعا قرنطینه می شود. 
اغلب مبتالیان جوان، چون دستگاه ایمنی قوی دارند، 
درمان می شوند. تنها افراد سن باال که از بیماری های 

زمینه ای رنج می برند، دچار وضعیت بحرانی می شوند. 
بنابرایــن هموطنان ضمن رعایت نکات بهداشــت 

عمومی، نگران کرونا نباشند.«
از این متخصص در مورد رعایت نکات بهداشتی 
می پرسم، وی پاسخ می دهد: »این روزها اگر چه خطر 
کرونا در داخل کشور ناچیز است، اما دلیل نمی شود 
که رعایت نکات بهداشــتی را در برابر خطر شیوع 
بیماری های ویروسی دیگری همچون آنفلوانزا  نادیده 
بگیریم. چندی قبل بیماری که آنفلوانزا  داشت، به من 
مراجعه کرد. ماسک معمولی هم زده بود، اما آن قدر 
ماسک اش چرک و کثیف بود که مشخص بود دست 
کم یک هفته از آن استفاده کرده است. به شوخی رو 
به او گفتم: » تو اگر از کرونا نمیری حتما از میکروب 
و  عفونت این ماسکت می میری!« هر ماسک با توجه 
به نوع و مدلش یک مدت مشخصی قابلیت استفاده 
دارد و در این شرایط روزی دوبار باید تعویض شود.«
خطر مرگ در کمین بیماران با ضعف ایمنی 
در میــان مبتالیان به آنفلوانزا  دو گروه ســنی 
بیشتر از سایر گروه ها در معرض مرگ ناشی از این 

بیماری قرار دارند: کودکان زیر 5 سال و سالمندان 
باالی 65 سال.

مریم حسن زاده کارشناس ارشد پرستاری برایمان 
توضیــح می دهد: »افرادی که در میان این دو گروه 
ســنی قرار دارند، در صورتی که دچار بیماری های 
قلبی-عروقی، بیماری های ریوی، بیماری های  نقص  
ایمنی ، ســرطان  در مراحل پیشــرفته و یا دیابت 
باشــند نیز در معرض خطر مرگ ناشی از آنفلوانزا  

قرار دارند.«
وی در ادامه می گوید: »افرادی که از بیماری های 

قلبی-عروقی رنج می برند، در زمان ابتال به آنفلوانزا  6 
برابر بیشتر از حالت عادی در معرض سکته قلبی قرار 
می گیرند. در زمان ابتال به آنفلوانزا  ممکن است افراد 
دچار عفونت ثانویه شوند. عفونت ثانویه در کودکان، 
ســالمندان و بیماران مبتال به بیماری های ریوی، 
بیماری های  نقص  ایمنی ، سرطان  در مراحل پیشرفته 
و دیابت، به دلیل ضعف سیستم ایمنی ممکن است 
با خطراتی همراه باشد. در عفونت ثانویه باکتری ها 
به بدن فرد مبتال به آنفلوانزا  ویروســی حمله کرده 
و با تشــدید بیماری و همچنین ایجاد عفونت های 
جدیــد در حلق، گوش و بینــی و همین طور ریه، 
سبب تضعیف بیشتر سیستم ایمنی شده و به دلیل 

عــدم توانایی بدن این افراد در مبارزه با عفونت های 
ویروســی و باکتریایی ممکن است، جان خود را از 

دست بدهند.«
وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »باید به 
این نکته توجه کرد که درمان آنفلوانزا  با آنتی بیوتیک 
امکان پذیر نیســت، چرا که آنتی بیوتیک ها قادر به 
درمان عفونت های ویروسی نیستند. تنها در صورت 
بروز عفونت های ثانویه و بنا به توصیه پزشک باید از 

آنتی بیوتیک استفاده کرد.
اســتفاده ســرخود و بی رویه از آنتی بیوتیک ها 

می تواند ســبب افزایش مقاومــت دارویی در افراد 
شــود. مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها یکی از 
بزرگ ترین چالش هایی است که سالمت انسان عصر 
مدرن را تهدید می کند. بسیاری از دانشمندان بر این 
باورند که در دهه های آینده مقاومت آنتی بیوتیکی 

می تواند عامل مهم مرگ و میر انسان ها باشد.«
معجزه سبزیجات، صیفی جات

 و میوه ها در باال بردن ایمنی بدن
در سال 1919 وقتی آنفلوانزا  بیش از 40 میلیون 
نفر را کشته بود، یک پزشک با کمال تعجب متوجه 
شــد در محدوده او تنها یک کشاورز و خانواده اش 

بیمار نشده اند! 

وقتی پزشک از کشاورز پرسید که چه کاری انجام 
داده کــه هیچکدام از خانواده اش به آنفلوانزا  مبتال 
نشده اند؟ همسر کشاورز گفت که او هر روز یک پیاز 
را پوســت گرفته و در یک ظرف آب قرار داده و در 

اتاق خانه می گذارد.
پزشک به گفته او اعتقادی نداشت و هرگز تصور 
نمی کرد که بیمار نشدن آنها به دلیل پیازها باشد. به 
همین دلیل از او خواســت که یکی از پیازها را به او 
بدهد. پس از بررسی میکروسکوپی پیاز، او با کمال 

تعجب ویروس آنفلوانزا  را روی پیاز مشاهده کرد!

پیــاز یک آهنربــای قوی بــرای میکروب ها و 
باکتری هاســت. در مواقع بیماری یک پیاز را برش 
بزنید و در خانه قرار دهید. به یاد داشــته باشد که 
هرگز پیاز بریده شده ای که چند ساعت در یخچال 

یا فضای باز بوده را نباید بخورید. 
در فصول شیوع آنفلوانزا  یک لیست از سبزیجات 
و صیفی جات و میوه های مفید و موثر که ایمنی بدن 
شما را در برابر میکروب ها باال می برد، تهیه و روزانه 

به مقدار الزم مصرف کنید.
مهدی محمد زاده یک آشنا به طب سنتی ضمن 
بیان مطالب باال، تاکید دارد: »سیر خام میل کنید. 
با اینکه ســیر دهان را می سوزاند اما باید بدانید که 

سوپراســتار مواد غذایی ضدآنفلوانزا است. به خاطر 
اینکه حاوی ترکیباتی مانند »الیســین« می باشد. 
این ترکیبــات دمار از روزگار ویروس ها در می آورند 
و شــما را از گزند آنهــا در امان می دارند. اگر تصور 
می کنید در معرض ویروس قرار دارید قبل از اینکه 
بتوانند وارد بدنتان بشوند و کاری بکنند سیر میل 
کنید. در این صورت خواهید دید که سیر به راحتی 
از پــس این ویروس ها برمی آید. برای اینکه بتوانید 
به طور کامل از خواص ســیر بهره مند شــوید بهتر 
اســت هر 3 تا 4 ساعت یک حبه سیر بجویید. اگر 

نمی توانیــد طعم تند آن را تحمل کنید آن را خرد 
کنید و مانند قرص قورت دهید. مخلوط کردن سیر 
لِه شــده با مقداری عسل نیز معجزه می کند. اگر به 
هیچ عنوان طعم ســیر خام را دوست ندارید توصیه 
می کنیم آن را در سوپ یا آش بریزید تا بپزد. در این 
صورت هم می توانید از خواص آن بهره مند شــوید. 
سیر پخته حاوی ترکیبات گوگردی است که خواص 

ضدمیکروبی دارند.«
وی در مورد خواص پیاز نیز توضیح می دهد: »پیاز 
نیز همانند ســیر حاوی ترکیبات ضد میکروبی مانند 
»الیان« و »الیسین« می باشد. برای بهره مندی از خواص 
پیاز توصیه می کنیم هر چهار ســاعت یک بار مقداری 
پیاز خام میل کنید. اگر به هر دلیلی نمی توانید پیاز خام 
بخورید یا از طعم آن خوشتان نمی آید درنگ نکنید و 
آن را به غذاهایتان اضافه کنید. سوپ پیاز بهترین گزینه 

برای بهره مندی از خواص پیاز است.«
درمان سخت ترین سرماخوردگی ها 

و گلو دردهای شدید
یکــی از بیماری هایی که همیشــه  گریبان گیر 

بشر بوده است، انواع سرماخوردگی ها و عفونت ها و 
گلودرد است. متاسفانه برای رهایی از این بیماری ها 
از انواع قرص های ســرماخوردگی، آنتی هیستامین 
)آبریزش بینی(، آموکسی سیلین )چرک خشک کن ( 
و آمپول پنی سیلین استفاده می شود؛ اما واقعیت امر 
چیز دیگری است. با استفاده کردن از این قرص ها و 
آمپول ها فقط بدن مقاومت خود را از دست می دهد 
و سلول های بدن فلج می شوند. پس هنگام ابتال به 

این نوع بیماری ها چه باید کرد؟
 قبل از پرداختن به جواب این سؤال، جالب است 
بدانید که در آزمایشــگاه های پزشکی برای کشت 
میکروب )افزایش میکروب( از پنج ماده اســتفاده 
می شود. یعنی میکروب ها )قارچـ  ویروسـ  باکتری( 
با خوردن این مواد رشد می کنند ، تعدادشان چندین 

برابر می شود.
این مواد عبارتند از: 

1- تمام گوشت ها )سوسیس- کالباس- گوشت 
قرمز- مرغ- تخم مرغ- و..( و فرآوره های لبنی )شیرـ 

پنیرـ خامه(. 
2- خون )درقصابی ها هنگام چرخ کردن گوشت، 
آن را نمی شویند، چون اگر گوشت شسته شود، خوب 
چرخ نخواهد شد. پس خون بین بافت های آن باقی 

خواهد ماند.(   
3- قند و شکر 

4- کاکائو و شکالت 
5- آگار )ماده ای است که از ترکیب دو جلبک و 
آب ایجاد می شود ( این ماده در شیرینی پزی کاربرد 
دارد. ماده ژله ای که در شــیرینی دانمارکی اســت 

همان آگار است. 
پس اگر عفونتی در بدن شــما باشد، با استفاده 
کردن از این مواد، عفونت )ویروس( شروع به خوردن 
از این مواد می کند و مقدارش خیلی زیاد می شود و 

بیماری شما درمان نمی گردد.
 راهکار رفع سرماخوردگی

برای رفع ســرماخوردگی، آنفلوانزا ، سینوزیت، 
گلودرد چه نخوریم؟

یک رژیم غذایی ســه روزه می تواند سخت ترین 
نــوع این بیماری ها را درمان کند. در این چند روز، 
شیر- پنیر- گوشت- تخم مرغ- شکالت-چای- قندو 
شکر- کاکائو- بیسکوییت به هیچ وجه مصرف نکنید.

 برای رفع سرماخوردگی، آنفلوانزا ، سینوزیت، 
گلودرد چه بخوریم؟

 صبحانه یک قاشــق عســل را روی نان بمالید 
و بخورید.

* در طی روز دو بار )آب + عســل + لیمو ترش 
تازه( میل کنید.

* ناهار و شام سوپ بخورید، اما توجه داشته باشد 
که سوپ را بدون گوشت تهیه کنید.

* یک مشت پونه کوهی و یک قاشق سیاه دانه 
را با هم به مدت نیم ساعت بجوشانید و عصاره  آن 
را با یک قاشــق عسل مخلوط کرده، یک لیوان بعد 

از صبحانه و یک لیوان قبل از خواب مصرف کنید.
* در حد توان میوه میل کنید. 

* غرغره کردن آب نمک ولرم، از دهان و بینی. 
قبل از خواب و بعد از بلند شدن از خواب.

علت این درمان این اســت که به میکروب های 
داخل بدن غذا نمی رسد و میکروب ها می میرند.

* یک پزشک: چندی قبل بیماری که آنفلوانزا داشت، به من مراجعه کرد. ماسک معمولی هم زده بود، اما 
آنقدر ماسک اش چرک و کثیف بود که مشخص بود دست کم یک هفته از آن استفاده کرده است. به شوخی 
رو به او گفتم: »تو اگر از کرونا نمیری حتما از میکروب و  عفونت این ماسکت می میری!«هر ماسک با توجه به 

نوع و مدلش یک مدت مشخصی قابلیت استفاده دارد و در این شرایط روزی دوبار باید تعویض شود.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹4۲۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۹۰4 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حســاب 

سود و زیان ســال مالی منتهی به 1396/9/30 مورد تصویب 

قرار گرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه 

ملی 10861836531 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر 

به شناســه ملی 14006852814- شرکت خدمات بازرگانی 

تحفه به شناسه ملی 10100925765- شرکت سرمایه گذاری 

کشاورزی کوثر به شناســه ملی 10100931903 به عنوان 

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲6۸۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰4۸۸۵۰۱ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحالل  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳4۰
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/6/25 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - آقای عبدالرضا جدیدســاز به 

شماره ملی 2001962711 به نمایندگی از شرکت ریسندگی 

و بافندگــی مطهری)با مســئولیت محدود( به شناســه ملی 

10102245323 به عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محسن 

پرنیانپور به شماره ملی 0038181959 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره- آقای ســیدعباس سیدخاموشی به شماره ملی 

0060074744 به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای حســن 

حاصل طلب به شماره ملی 0872580326 به عنوان مدیرعامل 

خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان 

حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات و عقود اسالمی و غیره با امضاء مدیرعامل 

و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شــرکت وکلیه 

اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۰۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵6۳۸۲6

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

کلیه ســرمایه تعهدی شــرکت توسط صاحبان سهام 
پرداخت گردیده اســت. در نتیجه صددرصد ســرمایه 

شرکت پرداخت شده می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت 
حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 464۰۲۰ 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۵7۰۱۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/5/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 
ریال به مبلغ 50000000000 ریال منقســم به 100/000 سهم 
500/000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. و در تاریخ فوق الذکر 

بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت 
حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 464۰۲۰ 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۵7۰۱۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/7/6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 30/000/000/000 ریال به مبلغ 
80/000/000/000 ریال منقسم بر 8/000/000 سهم 10000 ریالی بانام 
که تماما از محل مطالبات حال شــده سهامداران تامین گردیده افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید و ذیل ثبت 

از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵4۰۳۸ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹4444۳

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1398/07/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محمد 
حســین دستوری به شــماره ملی 0019811969 
به ســمت رئیس هیئت مدیره ســعیده کریمی زاده 
ورامینی به شــماره ملی 0068890028 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره لیال دســتوری به شماره 
ملی 0440531888 به ســمت مدیرعامل انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و غیرتعهدآور 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره مربوط 
به شــرکت توســط مدیرعامل، ســرکار خانم لیال 
دســتوری بشــماره ملی 0440531888 به همراه 
مهر شرکت معتبر و ســایر نامه های عادی با امضاء 
مدیرعامــل یا یکــی از اعضاء هیئــت مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تیغه های 
فوالدی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 66۹۹۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۹۵۸۳

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


