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تعطیالتعیدفطر و احتمالمسافرتشهروندانبهاقصینقاطکشور؛

کرونامنتظریکبهانه

| گروه اجتماعی -مریم رمضانی|
نه اینکه عوامل انتشار و زمینههای تشدیدش را ندانیم ،خوب
میدانیم اما گوشمان کمتر بدهکار ویروسی است که بیش از سه ماه در
اینسرزمینجاخوش کردهوخیالرفتنهمندارد.هنوز زندگیبهچرخه
عادیبازنگشتهوبایداز سفرهایدرونوبروناستانیاجتناب کردتاسالم
بمانیمو کروناراباعزمیراسخشکستدهیم،سفر کردندر شرایطبحرانی
کهمادر آنقرار داریمرهاوردیجزتشدیدآلودگیو گسترشچرخهویروس

در پی ندارد ،البته بماند که برای خیلیها بعد از کاهش محدودیتها،
پدیدهای به نام کووید  ،19موضوعیت خود را از دست داده و حتی بدون
ی کنند،دیگرمسافرت
ماسکورعایتفاصل ه گذاریدر سطحشهرترددم 
که جای خود دارد .هرچند تمایل برای بازگشت به وضعیت عادی و رفتن
بهسفرپساز چندهفتهمحدودیتهایترددوقرنطینهقابلدرکاست،
ل گیری خطری
اما باید توجه داشت که این امر ممکن است زمینه شک 
بهمراتب بزرگتر از گذشته را فراهم کند.

بازگشت به حالت عادی ،زمینهساز شیوع ویروس
البته نباید از دایره انصاف خارج شد ،همین مردمی که گاه بهعنوان
متهمان ردیف اول در زمینه انتشار و گسترش ویروس کرونا شناخته
میشوند،بهمیزان۸۳درصدباپروتکلهاهمراهی کردهاندوحتیدر
دوروز ابتداییسال،99بهعلتمساعدتوتوجهآنانبهتوصیههای
مسئوالن،میزانسفرهاینوروزیتاحدود۵۳درصد کاهشرانشان
میدهد که این مسئله در نوع خود کمسابقه و شاید هم بیسابقه
بوده،امادرهرحال،بیمآنمیرود کهتعطیالتعیدفطر،مردمخسته
از قرنطینهودر«خانهمانی»طوالنیمدترارهسپار جادهها کندواین
احتمالبعیدنیست.آنهمدرشرایطی کهرئیسجمهورطیروزهای
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گذشته در جلسه ستادملی مبارزه با کرونا ،تمامی محدودیتهای
پیشین را برداشته و قرار است بعد از ماه رمضان ،زندگی به روال عادی
بازگردد،البتهرئیسدولت،اینرا هم گفتهاست کهتاپایانراهمبارزه
با کرونا هنوز مسیر زیادی داریم و دوران این بیماری تمام نشده و باید
زندگی خود را با آن تطبیق دهیم ،با اینهمه تنها میتوان امیدوار
بود که بازگشت به حالت عادی ،تبدیل به دریچهای برای شیوع
مجدد این بیماری نشود .امری که میتواند زمینه شیوع ویروس
را بهمراتب بیشتر از وضعیت فعلی گسترش دهد و مبارزه با آن را از
وضعیت کنونی دشوارتر سازد.
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لغو مسافرتها تا اطالع ثانوی
ی کنند کهبارعایتنکاتبهداشتی،
هرچندمتولیانحوزهسالمتاعالمم 
تجمعنکردنورعایتفاصلهبادیگرانمیتوانیماینویروسراشکست
دهیم اما برخی افراد با نادیده گرفتن همه این موارد میدان را به حریف
وا گذار کردهاند تا امروز کرونا بهتنهایی بتازد و قربانی بگیرد و همچنان
میداندارباشد.بهرغماینمسئله،بسیاریبیتابسفرندومیخواهند
روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته بعد که عیدفطر است ،دل به جاده
بسپارند ،حال آنکه آمار مبتالیان و قربانیان به ما هشدار میدهند،
ا کنون،وقتسفرنیست!اسفندماهنیزبسیاریازمردمبانخستیناعالم
تعطیلیمدارس،راهیشمالشدندامانتیجهآنهمبرایمسافرانوهم
ی کردند
توپنجه نرم م 
برای اهالی بومی که خود نیز با این ویروس دس 
به یک فاجعه تبدیل و بهسرعت بسیاری از شهرهای نوار شمالی
وارد وضعیت قرمز هشدار شد .بر همین اساس فرماندار
محمودآباد با پیشبینی موج گسترده مسافرت
طی تعطیالت عید فطر به شهرهای ساحلی
مازندران  ،نسبت به افزایشی شدن شیوع
کرونادرصورترعایتنکردنپروتکلهای
بهداشتی در این شهرستان ابراز نگرانی
کردهو گفتهاست:درحالحاضروضعیت
استانمازندرانزرداستوا گرفاصل ه گذاری
اجتماعیرعایتنشودباتوجهبهتعطیالت
پیشرووعدمتوجهمردمبهپروتکلهای
بهداشتیامکانتغییروضعیتاستانبهقرمز
وجوددارد.فرماندار همدانهمتأ کید کرده
است که با توجه به نزدیکی ایام عید فطر و ورود

آخرین آمار مبتالیان و قربانیان

همهسالهمسافرینبهایناستان،امسالبهدلیلوضعیتخاص کشور
و استان از مسافرین میخواهیم که از سفر کردن به همدان پرهیز کنند.
حسینافشاریاینراهم گفتهاست کهبهتمامهتلهاومرا کزمسافرپذیر
ابالغشده از پذیرش مسافرین جلوگیری به عمل آوردند و مسافرین حق
چ گونهنصبچادردرپارکهاوبوستانهایهمدانرانخواهندداشت.
هی 
فرماندار شهرستان بویراحمد نیز در این باره خاطرنشان کرده ،در حال
رایزنیباستادملی کروناهستیمتامحدودیتهاییبرایتعطیالتعید
فطر در استان و شهرستان در نظر گرفته شود و بیشک مسئوالن ملی
هم نمیخواهند بویراحمد و دنا قربانی شیوع کرونا شود.
تصور کنیداهالیپایتخت کههنوز مهمترین کانون کرونابهشمار میرود
در این روزهای تعطیل راهی شهرهای شمالی کشور و سایر نقاط
شوند.یامردمسایرشهرها کههنوز در وضعیتزردوقرمز
به سر میبرند به استانهای همجوار سفر کنند.
آنگاه چه وضعیتی روی خواهد داد؟ با این
اقدام کرونامثلآبخوردن،دستبهدست
شده و باز روزهای تلخ اسفند و فروردین
تکرار میشود .بنابراین همچنان باید
«در خانه بمانیم» و «خانه امنترین
مکان است» .قطعا در خانه ماندن یکی
از مهمترین اقداماتی است که میتواند
موجب شکستن زنجیره شیوع بیماری
کرونا باشد .ارتباطات کمتر و کاهش تردد،
اصلیترین وسیله برای پیشگیری از ابتال
به کرونا است.

آگهیتغییراتشرکتساختمانیپاژنراهشرقسهامیخاصبهشمارهثبت
 10341و شناسه ملی  10380116148به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعادهمورخ1399/02/08تصمیماتذیلاتخاذشد:موضوعشرکتبه
شرحذیلتغییریافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالحگردید:الف-رشته
ساختمان  :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه
اعم از چوبی  ،آجری  ،سنگی  ،بتنی و فلزی و نظایر آن  .ب  -رشته آب  :در بر
گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب
و فاضالب  ،سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه های
آب و فاضالب  ،آبرسانی و کانالهای انتقال آب  ،سازه های دریایی و ساحلی
و نظایر آن پ  -رشته حمل و نقل  :در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به
ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی  ،بزرگراهها  ،راههای ریلی ،
باند فرودگاه  ،سیستمهای انتقال هوایی پایه دار  ،فرودگاهها  ،تونلها  ،پلها
 ،راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل ( تهیه  ،نصب  ،نگهداری ،و
تعمیر تجهیزات ) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن  .ت – رشته
صنعت  :در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به صنایع  ،غذایی  ،نساجی
 ،پوشاک  ،چرم  ،چوب  ،شیشه  ،سلولزی ،استخراج  ،فرآوری  ،ذخیره ،
تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز  ،پتروشیمی  ،شیمیایی  ،کانی
غیر فلزی  ،صنایع سنگین  ،معدنی  ،صنایع فلزی ( آهن و فوالد  ،فلزی
غیرآهنی و فرآورده های فلزی ) ساخت کارخانجات ابزارآالت و ماشینها
و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تأسیسات صنعتی جانبی  ،تولید وسایل
آزمایشگاهی  ،دارویی  ،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل  ،تجهیزات و
نظایر آن و طرح و ساخت  .ج  -رشته تأسیسات و تجهیزات  :در بر گیرنده
امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال ( خطوط آب  ،نفت و گاز ) تأسیسات
مکانیکی،هیدرومکانیکی،تأسیساتواموررفاهیساختمان،سیستمهای
سرد کننده و گرم کننده ابنیه  ،تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات برق ،
آب  ،گاز و فاضالب و انتقال زباله  ،وسایل انتقال ( آسانسور و پله برقی و
 ) .......سیستمهای خبر و هشدار دهنده  ،سیستمهای آشپزخانه  ،سلف
سرویس و رختشویی  ،پیمانکاری سیستمهای ارتباطی  ،شبکه های رایانه
ای ساختمانها و نظایر آن  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان ()853463

چرا نباید سفر رفت؟
سفر رفتن یکی از اقدامات پرخطر مردم در این روزهاست؛ چرا که
این ویروس تقریبا دو هفته در بدن مخفی مانده و شخص مبتال از
اینموضوعخبرندارد.بنابراینافرادبدونرعایتنکاتبهداشتی
و قرنطینه شدن ،با لمس سطوح مختلف در همه اما کن عمومی
میتوانندمنجربهشیوع گسترهاینویروسدرسطح کشورشوند.
بایدتوجهداشت کههرشهرمتناسبباجمعیتخودش،امکانات
درمانی و بیمارستانی دارد .قطعا شهری مانند تهران ،با توجه به
جمعیتباال،بیمارستانهایبیشتروامکانسرویسدهیبهافراد
ی که
بیشتری در مقایسه با شهرستانهای کوچک دارد .هنگام 
گروه زیادی از مردم در شرایطی بحرانی به شهرهای کوچک سفر
ی کنند ،در واقع موجب میشوند تا مردم محلی از دسترسی به
م 
خدمات درمانی بموقع و کافی محروم شوند .در روزهای ابتدایی
امسال ،کنترل ورودی شهرها و جلوگیری از رفتوآمد افراد
غیربومی به داخل شهرها و توصیههای مکرر وزارت بهداشت
برای فرهنگسازی در این مورد ،از جمله اقدامات مسئوالن بود
اما بازهم برخی مردم این موضوع را جدی نگرفته و در شهرهای
بزرگوبهخصوص گیالنومازندران،وضعیترابحرانی کردند،نبود
امکانات تخصصی بین راه در صورت مبتال شدن افراد به ویروس
کرونا،از جملهخطراتیبودهوهست کهدر طولسفرافرادراتهدید
ی کند .این در حالی است که مسافران ممکن است مبتال بوده و
م 
درمکانهایعمومیباعثانتقالاینویروسبهافراددیگرشوند.
بیتردید شهرهای گیالن و مازندران به دلیل حضور مسافران و
کمبود امکانات تخصصی و بیمارستانها برای مراقبت از افراد
مبتال ،دچار وضعیت سختی خواهند شد.
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وضعیت قرمز در خوزستان
و افزای
ش شمار مبتالیان در سیستان
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آگهیتغییراتشرکتآبنورشهرکردسهامیخاصبهشمارهثبت2815وشناسهملی
10340062916بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1397/06/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ  2000000ریال به مبلغ 300000000
ریال منقسم به  200سهم  1500000ریالی از طریق (آورده نقدی سهامداران ) افزایش
یافتکهبرابرگواهیبانکیشماره726مورخ1397/07/09بانکسپهشعبهشریعتی
تمام آن به حساب شرکت واریز گردیده است  .لذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین
نحو اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()854646
آگهی تغییرات شرکت پرهام بنای آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3264
وشناسهملی10240062609بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1399/02/23
تصمیماتذیلاتخاذشد:آقایسعیدضربیزادهباکدملی1465898565مدیرعامل
وعضوهیاتمدیرهآقایبخشعلیضربیزادهباکدملی1620410338بهسمترئیس
هیئت مدیره آقای علی ضربی زاده با کدملی  1620410567به سمت نائب رئیس
هیئتمدیرهآقایکمالجوانمردباکدملی1552035670بهسمتعضوهیئتمدیره
آقای نوید وقاری با کدملی  1465870981به سمت عضو هیئت مدیره آقای هادی
آجورلوبا کدملی  038425898به سمت عضو هیئت مدیره *به سمت اعضای اصلی
هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب و *همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقود اسالمی با امضای
مدیرعامل ویا رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد* .تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت  :از آدرس قبلی به نشانی :استان اردبیل
 ،شهرستان اردبیل  ،بخش مرکزی  ،شهر اردبیل ،محله شهرک کارشناسان فاز، 1
خیابان (20متری)  ،کوچه نیلوفر ، 4پالک  ، 0طبقه چهارم کد پستی 5615833400
تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اردبیل ()854801

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دشت کماالن سهامی خاص به شماره ثبت 104
و شناسه ملی  10700037639به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ 1398/11/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :ژیرایل راهانیان به شماره ملی
-2269523849رضاکردکتولیبهشمارهملی-2269269934رحمتدیلمکتولی
به شماره ملی  - 2269631961ابراهیم مهدوی میقان به شماره ملی 4580296087
 یوسف حاجیلری به شماره ملی  2120621721بسمت اعضای هئیت مدیره برایمدت دو سال انتخاب شدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان ()853459

آگهی تغییرات شرکت پرهام بنای آذران شرکت سهامی خاص به
شمارهثبت3264وشناسهملی10240062609بهاستنادصورتجلسه
مجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1399/02/23تصمیمات
ذیل اتخاذ شد */ :آقای سعید ضربی زاده باکدملی1465898565
 ،آقای کمال جوانمرد باکدملی ،1552035670آقای نوید وقاری با
کدملی1465870981وآقایهادیآجورلوباکدملی038425898
وآقای بخشعلی ضربی زاده با کدملی 1620410338وآقای علی
ضربی زاده با کدملی  1620410567به سمت اعضای اصلی هیئت
مدیره برای مدت  2سال انتخاب و * .خانم عظیمه ساطعی با کدملی
 1465253912بسمت بازرس اصلی وخانم منیره عالیی با کد ملی
 1461061210بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب
شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری اردبیل ()854800

آگهیتغییراتشرکتکشتوصنعتدشتکماالنسهامیخاصبهشماره
ثبت 104وشناسهملی 10700037639بهاستنادصورتجلسههیئتمدیره
مورخ  1398/11/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :ژیرایل راهانیان به شماره
ملی  2269523849به سمت رئیس هیئت مدیره  -رحمت دیلم کتولی به
شمارهملی2269631961بهسمتنایبرئیسهیئتمدیره-ابراهیممهدوی
میقان به شماره ملی  4580296087به سمت عضو هیئت مدیره  -یوسف
حاجیلری به شماره ملی  2120621721به سمت عضو هیئت مدیره  -رضا
کردکتولی به شماره ملی  2269269934به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیرهبرایمدتدوسالانتخابشدندوکلیهاسنادواوراقبهاداروتعهدآور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء
مشترک دو نفر از بین آقایان رضا کردکتولی (مدیرعامل) و آقای ژیرایل
راهانیان(رئیسهیئتمدیره)وآقایرحمتدیلمکتولی(نایبرئیسهیئت
مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با
امضاء منفرد آقای رضا کردکتولی(مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان ()853457

آگهی تغییرات شرکت بهساز پودر صدرا تعاونی به شماره ثبت  1965و شناسه ملی
 14006192252به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/09/30که طی نامه
شماره 1214مورخه  1398/11/01اداره تعاون علی آباد به این اداره واصل گردیده
است  ،تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :علیرضا نعمتی مزرعه با کد ملی  2260044565به
سمت رئیس هیات مدیره ،حمیدرضا نعمتی با کدملی  2269814452به سمت نائب
رئیسهیاتمدیره،محمدرضانعمتیباکدملی2269969049بهسمتمنشیهیات
مدیره و قمر نعمتی کتولی بشماره ملی  2269617126و فاطمه نعمتی بشماره ملی
 2260166016 0بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب
گردیدند - .حمیدرضا نعمتی کدملی  2269814452به سمت مدیرعامل شرکت
تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند  - .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد
آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت حمیدرضا نعمتی
مدیرعامل و علیرضا نعمتی مزرعه رئیس هیات مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار
است و اوراق و نامه های عادی با امضای حمیدرضا نعمتی مزرعه مدیرعامل و مهر
شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان ()854732

خستگی مضاعف کادر درمان
با انجام سفرهای غیرضروری

ن کنندهای است که همچنان از روند صعودی بیماری حکایت
موضوع دیگر ،آمارهای نگرا 
دارد وگزارشها حا کی از آن است که آمار مراجعه به اورژانس در برخی استانها افزایش یافته
است .کیانوش جهانپور ،سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته در ارتباط تصویری ضمن
ارائه تازهترین آمار کرونا در کشور اعالم کرده است :در شبانهروز گذشته شاهد شناسایی
دو هزار و  ۳۴۶مورد جدید کرونا در کشور بودهایم که بر همین اساس ،آمار تعداد مبتالیان به
 ۱۲۶هزار و  ۹۴۹نفر رسیده و تا کنون  ۷هزار و  ۱۸۳نفر از بیماران مبتال به کرونا در کشور ،جان
خود را از دست دادهاند.این آمارها نشان میدهد که برداشتن محدودیتها مسیر را برای
نفوذ کرونا باز کرده و بسیاری از شهروندان با برداشتن ترس و رعایت نکردن نکات بهداشتی
بدون احتیاط به امور عادی خویش مشغول هستند در حالی که کرونا همچنان وجود دارد
ی گیرد.عالوهبرترددهاوتجمعهادر داخلشهرها،جادههانیزباترافیکشدیدی
وقربانیم 
روبهرو است .از طرفی سطح هشدارها و حساس سازی جامعه از سوی مسئوالن در ارتباط با
خطرات بیماری کرونا کاهش یافته و این خود میتواند دلیلی برای عادی شدن شرایط نزد
برخی از شهروندان باشد در حالی که شرایط عادی نیست .تعطیلی مدارس ،دانشگاهها،
کسبوکارها و بسیاری از اما کن و اصناف شرایط نامساعدی برای اغلب مردم بهخصوص
کسبهوبازاریانبهوجودآوردهبودواز اینرودولتشرایطرابهشرطرعایتطرحفاصل ه گذاری
هوشمند اجرایی کرد که در صورت رعایت این طرح ،امیدی به قطع زنجیره انتقال ویروس
کرونا بود اما این طرح به دلیل همراهی نکردن بخشی از جامعه بهصورت کامل اجرا نشد و
ا کنون معابر عمومی مملو از جمعیت است و برخی از اما کن دولتی مانند بانکها ،ادارات
و همچنین دفاتر پیشخوان با ازدحام روبهرو است .قطع زنجیره انتقال یکی از راهکارهای
کاهش ابتال به ویروس کرونا است و تا زمانی که مردم در خیابانها و اما کن عمومی حضور
بیاحتیاطانهای داشته باشند و فاصل ه گذاری و مسائل بهداشتی را رعایت نکنند زنجیره
انتقالنهتنهاقطعنمیشودبلکهویروس کووید۱۹بهسرعتسرایتومنتقلمیشودوحال
در کنار همه این موارد ،برخی تصمیم گرفتهاند ،به سفر بروند و هرچه مقامات بهداشتی و
کادر درمان تا به اینجا رشتهاند را پنبه کنند.

توصیه مسئوالن :سفر بی سفر

از طرفی امروز پرستاران و کادر درمانی همانند رزمندگان دوران
دفاع مقدس در خط مقدم جبهه جنگ با ویروس کرونا قرار دارند
و عالوه بر تحمل درد هموطنان ،داغ همکاران و دوستانشان که
در این مدت در راه مداوای بیماران کرونایی جان خود را از دست
دادهاند بر دلشان سنگینی می کند .آنها حتی فرصتی برای
عزاداریبرای کسانی کهسالهادر کنارشان کار کرده،نداشتهاند
و بیش از ظرفیت و توان خود در این مدت کار کردهاند .همچنین
بسیاری از استانها در حوزه زیرساختها و تجهیزات بهداشتی
و درمانی کمبودهای فراوانی دارند و تجهیزات موجود نمیتواند
نیازهای مردم استان خودشان را پاسخ دهد و ا گر عدهای از
هموطنان این ویروس را به شوخی گرفته و راهی سفر شوند ،فشار
مضاعفی به حوزه بهداشت و درمان و همچنین کادر درمانی و
پرستاری وارد میشود.
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ی کنند که قید سفرها را بزنند .ایرج
با این حال مسئوالن همچنان به شهروندان توصیه م 
حریرچی،معاون کلوزارتبهداشت گفت:تعطیالتپیشروطوالنیاست،مردمهممقداری
از شرایط کرونا خسته شدند و تمایل دارند که به سفر بروند ،اما ما درخواستمان از مردم به
حداقل رساندن سفرهاست .خود فعل سفر در مورد انتقال ویروس خطرنا ک است و موجب
افزایش تماس اجتماعی و کاهش فاصل ه گذاری اجتماعی میشود ،باید توجه داشت افراد یا
ی کنند یا با ماشین شخصی که در این
با وسایل عمومی مانند هواپیما ،قطار و اتوبوس سفر م 
صورت بین راه توقف دارند .در عین حال در سفر از اما کن عمومی مانند پمپبنزین ،نمازخانه
ی کنیم که همه این موارد احتمال انتقال ویروس را باال میبرد .در افراد
و دستشویی استفاده م 
مسنبهیکنوعودر افرادجوانبهنوعدیگریسفراحتمالناقلشدنراباال میبرد.ا گرافراددر
مقصددر جایعمومیمثلهتلها،مرا کزبو م گردیوخانههایی کهاجارهدادهمیشود،توقف
کنند ،خطر انتقال ویروس باال میرود و روشهایی مانند چادر زدن در فضاهای پارک و عمومی
فاجعه و مضر است .بعید میدانیم که استانداران و فرمانداران چنین امکاناتی را فراهم کنند.
شاید کمخطرترین حالت سفر این باشد که برخی افراد که ویال یا باغی دارند و بین راه هم توقف
ی کنندوجایدیگرینمیروندبهسفربروند کهایناقدامهمدوخطردارد؛یکیاینکهممکن
نم 
استافراداز جاهای کمترآلودهبهجاهایآلودهترروندوویروسرابرگردانندیاممکناستافراد
ازمناطقآلودهبهمناطق کمترآلودهروند.سعیدنمکی،وزیربهداشت گفت:باتوجهبهتعطیالت
پیش روی عید فطر ،از مردم میخواهیم در این ایام از سفر خودداری کنند.
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از سوی دیگر در برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان ،کرونا روند
صعودی طی کرده و در حال نزدیک شدن به وضعیت قرمز است .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در این رابطه گفته است :مناطق جنوبی
استان سیستان و بلوچستان این روزها دمای باالی  ۳۵درجه را تجربه
می کنند اما طبق آمار همچنان شاهد افزایش تعداد مبتالیان به بیماری
کرونا در این منطقه هستیم.
برخی از هم استانیها با عدم صیانت از سالمت خود و همنوعان خود وضعیت
سیستان و بلوچستان را به نقطه قرمز و فوق بحرانی نزدیک می کنند که

تاسیس شرکت سهامی خاص دایان سازان جهانبین چهارمحال درتاریخ
 1399/02/14به شماره ثبت  1592به شناسه ملی  14009113399ثبت و
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:اجرایپروژههایعملیاتگازرسانی
شهری و بین شهری و روستایی و خانگی  ،نصب علمک گاز  ،تاسیسات
مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها  ،سیستم های سرد کننده ساختمان ،
تاسیسات و تجهیزات ساختمان ( آب  ،برق ،گاز ،فاضالب ) و انتقال زباله
 ،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک  ،وسایل
انتقال (آسانسور  ،پله برقی و  ) ...سیستم های خبر و هشدار دهنده
آشپزخانه و سلف سرویس و سیستم های ارتباطی  ،شبکه های رایانه ای
ساختمان،ماسهپاشی،سندپالست،رنگآمیزیصنعتی،حفاظتکاتدی
 ،پوشش الینیگ و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب کوچک و نظایر آن و
انجام عملیات پایپینگ ،جوشکاری  ،اسکلت فلزی  ،تجهیزات  ،برق  ،ابزار
دقیق خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا و تامین نیروی انسانی و خدمات
شهرداریها  ،بخشداریها  ،ایجاد فضای سبز و نگهداری آن ،سرویس دهی
جهت ایاب و ذهاب کارکنان ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی  ،تهیه
ملزومات ادارات و نهادها تهیه و توزیع و پخش و حمل و بارگیری کلیه
کاالهای مجاز بازرگانی وصادرات و واردات  ،اخذ و اعطای شعب نمایندگی
های داخلی و خارجی و عقد هرگونه قرارداد با شرکتها و ادارات و اشخاص
و اخذ تسهیالت بانکی  ،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ابنیه و آپارتمان
سازی و شهرک سازی کلیه کارهای ساختمانی ( شامل سفت کاری و نازک
کاری و نمای بیرونی ) خاک برداری و خاک ریزی  ،شامل آسفالت راه و باند
فرودگاه – پل  ،زیرسازی – نصب تابلو  ،علمک و ریل گارده جاده  ،سد و
بند خاکی  ،تونل و کانال آب  ،خط انتقال آب  ،اجرای شبکه های مخابراتی (
تیرکوبی،کابلکشی،نصبدکلوفیبرنوری،تعمیرونگهداریدستگاهای
مخابراتی ) اسکلت فلزی و جوشکاری  ،سوله سازی و نصب و اجرای سازه
های فلزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان چهارمحال
وبختیاری  ،شهرستان فارسان  ،بخش جونقان  ،شهر چلیچه ،محله گلزار
شهدا  ،خیابان جهانبین  ،خیابان انقالب  ،پالک  ، 75طبقه همکف کدپستی
 8867187374سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی
مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  243مورخ
1399/02/10نزدبانکسپهشعبهچلیچهباکد1552پرداختگردیدهاست
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای صادق
مرتضائی چلچه به شماره ملی  4670148788و به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای اسماعیل
نوروزی چلچه به شماره ملی  4670189336و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال خانم حدیث حیدری چلچه به شماره ملی  4670264354و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد مالی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها
و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان آقای علی مرتضائی چلچه به شماره ملی  4670179624به سمت
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مرتضی نوروزی چلچه به
شماره ملی  4670239635به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانچهارمحالوبختیاریمرجعثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری فارسان ()854655
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باید تدابیر الزم برای کنترل این رفتارها انجام شود .از سوی دیگر وضعیت
خوزستان همچنان قرمز است.
هرمزگان هم وضعیت نگران کنندهای دارد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی این
استان هشدار داده ،در صورتی که روند افزایشی ابتال به کرونا ادامه یابد ،مردم
منتظر اعمال محدودیتهای سفر و اعمال قرنطینههای سختگیرانه باشند.
حسین فرشیدی ،علت اصلی افزایش بیماری کرونا بهویژه در بندرعباس را
حجم باالی جمعیت و رعایت نکردن فاصله فیزیکی در مکانهای شلوغ
دانسته است.
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آگهیتغییراتشرکتمعدنسنگسازهسازاناشکانبروجنشرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  3057و شناسه ملی 14006437570
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/04/02تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای انوشیروان رسول خانی بروجنی به کد ملی
4650082676بهسمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیره.خانمسیده
لیالغفاریبهشمارهملی4650609984بهسمترئیسهیئتمدیره
خانم فرخنده اشراقیان بروجنی به شماره ملی  4650362301به
سمتنائبرئیسهیئتمدیرهبرایمدتدوسالانتخابگردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بروجن ()854664
آگهی تغییرات شرکت ائتالف پژوهش و راه اندازی سیستمهای
نفت و گاز جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1337و
شناسه ملی  10340046530به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/02/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم سوگند
عکاشه به شماره ملی  1271579650به سمت رئیس هیات مدیره
خانم معصومه عکاشه گرد بیشه به شماره ملی  6299978392به
سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای فرود عکاشه به شماره ملی
6299661161بهسمتمدیرعاملوعضوهیاتمدیرهبرایمدتدو
سال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با
امضاء :مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و
امالکاستانچهارمحالوبختیاریمرجعثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری بروجن ()854661
آگهیتغییراتشرکتمعدنسنگسازهسازاناشکانبروجنشرکت
سهامیخاصبهشمارهثبت3057وشناسهملی14006437570به
استنادصورتجلسهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ1398/04/02
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای انوشیروان رسول خانی بروجنی
به شماره ملی  ،4650082676خانم فرخنده اشراقیان بروجنی به
شماره ملی 4650362301و خانم سیده لیال غفاری به شماره ملی
4650609984بهسمتاعضایهیاتمدیرهبرایمدتدوسالانتخاب
گردیدند .آقای سعید براتی بروجنی به شماره ملی 4650467306
به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی حیدرپور نقنه به شماره ملی
 4650670594به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک
سال مالی انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بروجن ()854660

آگهی تغییرات شرکت ائتالف پژوهش و راه اندازی سیستمهای نفت و گاز جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1337و شناسه ملی
 10340046530به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم سوگند عکاشه به کد ملی
 ، 1271579650خانم معصومه عکاشه گرد بیشه به کد ملی  6299978392و آقای فرود عکاشه به کد ملی 6299661161بعنوان اعضای
اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .آقای امید مرادی شاهقریه به کدملی  1289679827و آقای امین ایزدمهر به کد ملی
 4640079230به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن ()854658

