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این روزها بیشتر نگاه ها به آمار کرونا دوخته 
شده و کمتر شهروندی به خطر گرمازدگی توجه 
می کنــد. گرمازدگی در حقیقــت یک بیماری 
تابستانی اســت که در زیر سرپنجه تند آفتاب 
رخ می دهد و اگر نســبت به درمان آن در همان 
لحظات ابتدایی بی توجهی شود، فرد به کما رفته و 
حتی احتمال خطر مرگ برای فرد گرمازده شدید، 
وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از مردم 
خطر مرگ براثر گرمازدگی را تنها یک شــوخی 

می پندارند و جدی اش نمی گیرند. 
رفتار های عجیب، ســرگیجه، منگی و خســتگی 
غیرعادی در گرمای زیاد هشــداردهنده هستند، چون 
امکان دارد نشان دهنده گرمازدگی باشند. درد در ناحیه 
شــکم و درد عضالت و سردرد، تعریق زیاد، خستگی و 
بی حالی، حالت تهوع و افزایش ضربان قلب این عالئم 
از پیامد های طبیعی دهیدراته شــدن بدن هستند. در 
صورت وقوع این عالئم باید سریع تر به اورژانس مراجعه 
کنید. گرمازدگی شدید یک وضعیت اورژانسی است که 
سیستم عصبی، کبد، کلیه ها، قلب و عضالت را در معرض 
آسیب قرار می دهد و عدم درمان آن می تواند به تشنج، 

کما و حتی مرگ منجر شود.
بهترین راه گریز قبل از گرمازدگی در روزهای داغ 
تابستان نوشیدن شــرب های سنتی ایرانی نظیر تخم 

عوامل، پیشگیری و مهار گرمازدگی 
در روزهای داغ تابستان

عالیم و درمان بیماری تابستانی 
زیر سرپنجه تند آفتاب

گالیا توانگر بخش نخست

زمانی که مدت زمان زیادی در معرض نور شدید خورشید و هوای گرم 
باشیم، سیستم تنظیم کننده دمای بدن مختل شده و قادر به دفع گرما 
 نیســت، این وضعیت می تواند باعث از کارافتادن اعضای بدن شود؛ اما 
در سراســر دنیا میلیون ها نفر شــغل هایی دارند که آنها را در معرض 
چنین گرمایی قرار می دهد. راننــدگان کامیون یکی از این گروه های 

آسیب پذیر هستند.

 رئیــس مرکز مدیریــت حوادث 
و فوریت های پزشــکی دانشــگاه 
علوم پزشــکی آذربایجــان غربی: 
گرمازدگی می تواند برای تمام افراد 
در هر سن و شرایطی رخ دهد، ولی 
برخی عوامل از جمله سن، فعالیت 
در فضــای باز و آفتاب، اســتفاده 
از داروهــای خــاص، مبتالیان به 
بیماری های قلبی، ریوی و افراد چاق 
و دارای اضافــه وزن این احتمال را 

افزایش می دهند.

اورژانس:   یک متخصص طــب 
چنانچه عالیــم گرمازدگی بیمار 
بهبود  ظرف مدت یک ســاعت 
نیابد و یا دمــای اولیه باالی ۴۰ 
باشد،  درجه ســانتی گراد همراه 
باید ســریعاً فرد را به بیمارستان 

منتقل کرد.

شربتی، گالب خالص، هندوانه )عالیه(، به لیمو، خاکشیر 
و شربت آبلیمو، عناب و...است. 

هنگام گرمازدگی از دوش ســرد باد مستقیم کولر 
و مایعات ســرد اجتناب کنید. اگــر فرد گرمازده ای از 
شما درخواست مایعات کرد هرگز به وی نوشیدنی های 
شــیرین ندهیــد! با این کار ســالمتی وی را در خطر 
می اندازید و گرمازدگی تشدید می شود. به گفته پزشکان 
ریختن آب روی سرنه تنها گرمازدگی را از بین نمی برد، 
بلکه باعث سردردهای شدید می شود. برای خنک شدن 
در گرما بهترین پیشنهاد این است که پاهایتان را با آب 

خنک شستشو دهید.
کودکان و رانندگان، قربانیان گرمازدگی

توصیه کارشناســان حوزه ســالمت این است که 
هیچگاه فرد را در ماشــینی که پارک شده رها نکنید. 
دمای ماشــین در هر 10 دقیقــه، 20 درجه افزایش 
می یابد. این مسئله ایجادکننده  بیشترین میزان مرگ 
در کودکان براثر گرما اســت. دو کودک پس از غفلت 
والدین خود، سوار بر یک دستگاه خودروی سواری سمند 
می شوند. این کودکان پس از حضور در داخل خودرو که 
زیر تابش آفتاب هم قرار داشــته است، پس از دقایقی 
بازی کردن زمانی که قصد خروج از اتومبیل را داشتند، 
درب را بــه روی خود بســته می بینند. تالش و تقالی 
بی حاصل کودکان خردســال و خستگی وارده به آن ها 
از یک ســو و گرمای آفتاب هم از سوی دیگر باعث از 
حال رفتن آن ها در داخل خودرو می شود. پس از گذشت 
بیش از 2 ساعت، والدین متوجه غیبت آن ها شده و پس 
از جست وجو، کودکان معصوم خود را درحالی که بی حال 
و بی حرکت در داخل خودرو افتاده اند، پیدا می کنند. کار 
احیای پزشکان این کودکان متأسفانه مؤثر واقع نشد و 

هر دو کودک در اوج مظلومیت جان باختند.
مورد شایع دیگری از گرمازدگی در کمین رانندگان 
است. زمانی که مدت زمان زیادی در معرض نور شدید 

خورشید و هوای گرم باشیم، سیستم تنظیم کننده دمای 
بدن مختل شده و قادر به دفع گرما نیست، این وضعیت 
می تواند باعث از کارافتادن اعضای بدن شــود؛ اما در 
سراسر دنیا میلیون ها نفر شغل هایی دارند که آنها را در 
معرض چنین گرمایی قرار می دهد. رانندگان کامیون 
یکی از این گروه های آسیب پذیر هستند. سرطان پوست، 
آب مروارید، سکته گرمایی، گرمازدگی و تنگی تنفس از 
جمله بیماری های شایع در رانندگان کامیون هستند؛ 
اما با رعایت برخی نکات ساده، ولی مؤثر می توان ازبروز 

چنین مشکالتی جلوگیری کرد. 
گرمازدگی شدید 

با کاهش 50 تا 70 درصد آب بدن 
با شروع فصل گرما، 30 درصد بستری های مراکز 

درمانی اصفهان به بیماران گرمازده اختصاص داده شده 
اســت. خانم دکتر صانعی متخصص تغذیه در اصفهان 
می گوید: »با کاهش چندین درصد از 50 تا 70 درصد 

آب بدن، فرد به بیماری گرمازدگی مبتال می شود.«
وی قرمزی و خشــکی پوست، حالت تهوع و تپش 
قلب را از نشــانه های گرمازدگی دانســته و می گوید: 
»همچنین برای پیشگیری از گرمازدگی ضروری است 

مصرف ســبزی های، کاهو و ســاالد را در کنار غذا در 
ســبد غذایی استفاده شود تا به ماندگاری بهتر آب در 

بدن کمک شود.« 
کارشناسان حوزه بهداشت پوست برای گذران بهتر 
این ایام که دمای هوا به باالی 40 درجه ســانتی گراد 
رسیده است، توصیه هایی می کنند که استفاده از کاله، 
عینک ضدآفتاب و کرم مناسب پوست و نیز لباس های 

گشاد و سبک و روشن از جمله اینهاست.
سه مرحله گرمازدگی تا مرگ

گرفتگی عضالت ناشــی از گرما، خستگی گرمایی 
و ســکته گرمایی سه مرحله گرمازدگی شدید تا مرگ 
هســتند. مینا مظلومی یک متخصص امداد و اورژانس 
با بیان اینکه گرفتگی عضالنی مشــخص ترین عالمت 
گرمازدگی است، توضیح می دهد: »یکی از شایع ترین 
مثال های آن گرفتگی عضالنی اســت که به طور مکرر 

در میدان های ورزشی به خصوص فوتبال دیده می شود. 
بایــد توجه کرد که درمــان در این مرحله راحت و در 
صحنــه خواهد بود و نیازی به انتقــال بیمار به مرکز 
درمانی نیست. برطرف کردن گرفتگی با کشش در جهت 
مخالف عضالت انجام می شود و نوشیدن مایعات فراوان و 
البته نوشیدنی های ورزشی جلوی اتفاق مجدد را خواهد 
گرفــت. اگر بیمار را به محل خنک منتقل کنیم، قطعاً 

سیر بهبود عالیم سریع تر خواهد شد.«
ایــن متخصص امداد و اورژانــس در ادامه متذکر 
می شود: »اگر در مرحله گرفتگی عضالنی اقدام مناسبی 
انجام نشود، به خصوص در کودکان و افراد مسن، فرد وارد 
مرحله خستگی گرمایی خواهد شد که به  صورت تعریق 
شدید و ضربان قلب باال همراه با گیجی و خواب آلودگی، 
احساس ضعف، کرامپ عضالنی، تهوع و سردرد همراه با 
افت فشارخون مشخص خواهد شد. معموالً در هوایی که 

رطوبت باال دارد، وضعیت وخیم تر می شود.«
وی بــا بیان اینکه توصیه می شــود در این مرحله 
تمام فعالیت ها قطع شده، فرد به مکانی خنک منتقل 

شــده و مایعات بنوشــد، می افزاید: »اگر عالیم بیمار 
ظرف مدت یک ســاعت بهبــود نیابد و یا دمای اولیه 
باالی 40 درجه ســانتی گراد همراه باشد، باید سریعاً 
فرد را به بیمارستان منتقل کرد.« مظلومی با اشاره به 
اقداماتی که باید قبل و حین انتقال فرد به بیمارستان 
انجام دهیم، می گوید:»بیمار را ســریعاً از محیط گرم 
خارج کنید، لباس هایش را در بیاورید، سریعاً بیمار را 
خنک کنید )یکی از بهترین این روش ها این است که 
بــدن بیمار را خیس کرده و در معرض باد قرار دهید( 
و در صورت تحمل، مایعات خنک به بیمار بنوشانید.« 
ایــن متخصص طب اورژانس درباره ســومین مرحله 
گرمازدگی یعنی سکته گرمایی توضیح می دهد: »در 
ادامه ســیر گرمازدگی اگر در مرحلــه قبل نیز اقدام 

مؤثری انجام نگیرد، بیمار وارد این فاز می شود. عالیم 
ورود بــه این فاز عبارت اند از: عدم تمرکز، کم شــدن 
تعریق، برافروختگی پوست، ضربان قلب باال و همچنین 
تنفس هــای تند، گیجی و منگی و نهایتاً بیهوشــی و 
مرگ.« وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »در این 
فاز معموالً اقدام خاصی در بیرون از بیمارســتان قابل 
انجام نیست. بیمار باید بالفاصله به بیمارستان منتقل 
و اقدامات الزم مایع درمانی و کاهش دمای بدن برایش 
انجام شود؛ البته اگر در این شرایط امکانات درمانی در 
دسترس نیست یا رسیدن به این امکانات زمان بر است، 
می توان فرد را در آب سرد خواباند و سپس بدن خیسش 
را در مقابل باد قرارداد. گذاشتن یخ در کنار بدن بیمار 
می تواند کمک  کننده باشــد. در صورتی که فرد دچار 
لرز شد، برای جلوگیری از گرما باید لرز را با داروهایی 

مانند بنزودیازپین ها )دیازپام( کنترل کنیم.«
اقدامات اولیه و مهم برای نجات بیمار گرمازده 

دکتــر باقر بهرامی رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی آذربایجان غربی می گوید: »گرمازدگی 
می تواند برای تمام افراد در هر ســن و شــرایطی رخ 
دهد، ولی برخی عوامل از جمله سن، فعالیت در فضای 
بــاز و آفتاب، اســتفاده از داروهای خاص، مبتالیان به 
بیماری های قلبی، ریوی و افراد چاق و دارای اضافه وزن 
این احتمال را افزایش می دهند. توانایی مقابله با گرمای 
شــدید به سیستم عصبی مرکزی بســتگی دارد و در 
کودکان و نوجوانان این سیستم به درستی توسعه نیافته 
و در بزرگساالن باالی 65 سال نیز عملکرد این سیستم 
رو به اختالل است؛ بنابراین کودکان و سالمندان بیشتر 

در معرض این عارضه قرار دارند.«
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
آذربایجان غربی اضافه می کند: » نوشــیدن آب کافی، 
استفاده از لباس های روشن و نخی، استفاده از کفش های 
روباز، خارج شــدن از خانه در ســاعت های خنک روز، 

قرارگرفتن در سایه، استفاده از کولر در ماشین، پارک 
کردن ماشــین در سایه )در صورتی که سرنشینان در 
ماشین قرار داشته باشند(،اســتفاده از کاله و عینک، 
استفاده از کرم ضدآفتاب، محدودکردن فعالیت بدنی در 
گرما، شستن پاها با آب سرد و دوش آب سرد مهم ترین 

روش های جلوگیری از گرمازدگی هستند.«
وی در ادامه و در تکمیل صحبت هایش می گوید: 
»مصرف هندوانه، کاهو، کرفس، تربچه، گوجه فرنگی، 
فلفل سبز، گل کلم، طالبی، خیار، اسفناج، توت فرنگی، 
بروکلی، گریپ فروت، هویج و خربزه از مهم ترین مواد 
غذایــی برای حفظ میزان آب بدن در فصل تابســتان 
هســتند.« با توجه  به گفته های کارشناســان، باید به 
گرمازدگی نیز توجه ویژه ای شــود و با استفاده از آب 
و خنک کننده های طبیعی، زمینه کاهش درجه دمای 
بدن فراهم شود تا این معضل نیز در کنار بیماری کرونا، 

مشکل ساز نشود.
روش های کاهش خطر گرمازدگی

کارشناســان بــرای جلوگیــری و کاهش خطر 
گرمازدگی به افراد توصیه می کنند از قرارگرفتن به مدت 
طوالنی در معرض تابش اشعه خورشید خودداری، در 
زمان خروج از خانه حتماً از عینک آفتابی، کاله، لباس 
کامل استفاده کنند و پوشاندن پوست با کرم ضدآفتاب 
توصیه می شود تا افزون بر جلوگیری از گرمازدگی دچار 
آفتاب سوختگی نشوند.  نوشیدن مایعات کافی و خنک، 
چون آب و خودداری از نوشیدن نوشیدنی های صنعتی 
گازدار و شــیرین می تواند ســبب جلوگیری از آسیب 
گرمازدگی و بهبود سریع اعضای آسیب دیده بدن شود.

 زمانی که در معرض گرمای شدید قرار گرفتید در 
اولین موقعیت به مکانی خنک و دارای ســایه بروید و 
از سیســتم تهویه مطبوع برای تنظیم دمای بدن خود 
اســتفاده کنید تا به تدریج ضربان قلب به حالت عادی 
بازگردد.  اســتحمام با آب سرد یا کمپرس آب سرد و 
قرار دادن حوله خنک بر روی بدن سبب کاهش دمای 
بدن و بهبود وضعیت فرد می شود. قرار دادن کیسه یخ 
درون حوله و گذاشتن آن بر روی سر، گردن، زیربغل و 
کشاله ران ها که عروق خونی بزرگ در آنجا جریان دارند 
می تواند به ســرعت سبب کاهش دما و بهبود وضعیت 
بیمار شــود.  از قرار دادن یخ به طور مستقیم بر روی 
پوست بیمار به ویژه نواحی دچار التهاب یا سوختگی در 
اثر نور خورشــید خودداری کنید، زیرا می تواند سبب 

آسیب دیدگی بیشتر پوست شود.
 کودکان خردسال به دلیل تکامل نیافتن سیستم 
اعصاب مرکزی و نیز ســالمندان به دلیل تخریب این 
سیســتم بیش از دیگران در معــرض گرمازدگی قرار 
دارنــد، بدن این افراد نمی تواند به خوبی دگرگونی های 
دمایی محیط خارج را کنترل و در برابر آن مقاومت کند.
 بیشــترین افرادی که در معــرض گرمازدگی در 
فصل های گرم ســال قرار می گیرند افراد ورزشــکار یا 
به طورکلی افرادی هســتند که بازه زمانی طوالنی در 
طــول روز به ویژه ظهر  در معرض تماس مســتقیم با 
نور خورشید قرار دارند.  در صورتی که فرد سابقه ابتال 
به بیماری های مزمن دارد، یا افراد سالمند، زنان باردار 
و کودکان خردسال دچار گرمازدگی شده اند به سرعت 
آن ها را به مراکز درمانی منتقل کنید.  برای جلوگیری 
از گرمازدگی هرگز افراد یا کودکان را داخل ماشــین 
پارک شده با پنجره باال قرار ندهید، زیرا همه ساله موارد 
بسیاری از مرگ ومیر کودکان درون ماشین های دربسته 
پارک شــده در معرض آفتاب شــدید در دنیا مشاهده 
می شود. کارشناسان توصیه می کنند افراد برای انجام 
ورزش در ماه های گرم ســال ساعت های اوایل صبح یا 

هنگام غروب آفتاب را انتخاب کنند.

❖

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان هرمز خواجوی با کد ملی 
1840261315 به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به 
شناسه ملی 14003691943 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملی 2720906077 
بــه نمایندگی از شــرکت جهاد خانه ســازی رزمندگان به 
شناســه ملی 10101394058 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، مجید خلیلی خشــنود به کد ملی 4280725683 
بــه نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به 
شناســه ملی 10101278928 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 8۱۹۱۶
 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1398/09/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای بابک رادمندان به ش ملی 0440114683 به 
ســمت بازرس اصلی و خانم ملیحه الســادات قصاب زاده 
به ش ملی 0052810429 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. خانم راحله 
پورعلیرضــا به شــماره ملی 0059209003 به ســمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره و آقــا ایرج غالمعلی به 
شماره ملی 0450198243 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضو هیئت مدیره و آقای اشــکان غالمعلی به شــماره 
ملی 0023654181 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 ۹۶۳۹۶
 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۴۵۳۰

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
امضا کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک ســفته و برات با امضا 
دو نفر از ســه نفر)مدیرعامــل، نایب رئیس 
هیئــت مدیره، فرهــاد باقرپــور نجف آباد به 
عنــوان )معاونت مالی و ســرمایه انســانی( 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
و مراســالت اداری با امضای مدیرعامل و در 
نبود وی )فرهاد باقرپور نجف آباد( معاون مالی 
 و سرمایه انسانی به همراه مهر شرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت نوسازی و عمران اکباتان

 شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 8۹۴۲۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۹8۲

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/12/14 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 10100484035 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای محســن بیدی به شــماره ملی 
0079594689 بعنــوان بــازرس علی البــدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای داود 
رشیدی نژاد)به شماره ملی 0057611769( و آقای 
حســین ریحانی)به شــماره ملی 0021865701( 
و آقــای جواد هنــرور ترشــیزی)به شــماره ملی 
0890205663( به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 

شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱۶۳8۲۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۲۲۱

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت۹8۹  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳۹۶۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 


