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سخنبزرگان
 آنقدر که از دست دادن چیزی، ما را افسرده می کند، 

از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم و این ذات 
ژان پل سارترآدمیزاد است...!

مورمور شدن کف  و  باورند که گزگز  این  بر  برخی 
پاها امری طبیعی است و نسبت به آن بی تفاوت هستند 
اما به گفته متخصصان مغز و اعصاب، بی توجهی به این 
عالئم و عدم درمان به موقع می تواند در کمتر از شش 
هفته فرد را به طور کامل فلج کند و گاه منجر به مرگ 

شود.
متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی فسا در 
مورد این نشانه ها که از آن به عنوان بیماری گیلن باره 
هفته  سه  تا  دو  اغلب  بیماری  این  گفت:  می برند  نام 
فلج کننده  بیماری  یک  به صورت  فرد  ابتالی  از  پس 
بروز می کند، ابتدا فرد احساس گزگز و مورمور شدن 
در  و سپس  پا کرده  ساق  زیر  نواحی  و  پاها  از کف 

دست ها نیز این حالت احساس می شود.
بیماری  داشت:  اظهار  ایرنا  به  کاشانی،  کاوه  دکتر 
گیلن باره ممکن است، قسمت های مختلف بدن را فلج 
ضعف  و  می شود  شروع  پاها  از  ابتدا  اعضا  فلج  کند، 
برای  اندام ها  شدن  فلج  می رود،  باال  صعودی  به طور 
همراه  زیادی  نگرانی  و  ترس  با  بیماران  از   بسیاری 

است.
فلج  دچار  بیمار  موارد  از  بعضی  در  کرد:  بیان  وی 
کردن  هنگام صحبت  به طوری که  می شود  هم  صورت 

صورت بی حرکت می ماند.
این متخصص مغز و اعصاب اضافه کرد: از زمان شروع 
بیماری تا زمانی که فرد کاماًل فلج شود، ممکن است 

چند روز تا چند هفته طول بکشد، در این بیماری ممکن 
است عضالت تنفسی نیز درگیر شده و بیمار دچار عدم 

توانایی در تنفس کامل شود.
کاشانی گفت: گیلن باره یک بیماری درگیری اعصاب 
اعصاب  ایمنی  سیستم  اختالل  با  که  است  محیطی 
محیطی بروز پیدا می کند ولی هنوز به طور دقیق، علت 
این بیماری معلوم نیست، اما به عنوان عامل اصلی و یا 
زمینه ساز بروز این بیماری، می توان از انواع عفونت ها 
یا  و  ذات الریه  گوارشی،  تنفسی،  عفونت های  مانند 
بیماری هایی مانند اسهال های عفونی، جراحی ها، ضربات 

و تصادف ها نام برد.
هفته  چهار  تا  یک  ظرف  بیماری  این  وی،  گفته  به 
پیشرفت می کند و بعد از گذشت چهار هفته به حداکثر 
یک  است  ممکن  بیماری  و  می رسد  خودش  پیشرفت 
یا دو هفته قبل از بروز عالئم اصلی با نشانه هایی ساده 
مانند اسهال، سرماخوردگی و آنفلوانزا ظاهر شود و با 

پیشرفت آن کار به فلج اعضا برسد.
بیماری  مواقع،  بیشتر  در  باوجوداینکه  داد:  ادامه  وی 
گرفت،  دستکم  را  آن  نباید  اما  می کند،  پیدا  بهبود 
درواقع گیلن باره جزو آن دسته از بیماری هایی است 
گرفته  نظر  در  اعصاب  و  مغز  اورژانس  به عنوان  که 

می شود.
بیماری  این  به  مبتال  افراد  بیشتر  کرد:  بیان  کاشانی 
اما  بروند،  راه  می توانند  دوباره  و  می کنند  پیدا  بهبود 
به طورمعمول مدت درمان طوالنی است و حتی ممکن 

است یک تا دو سال طول بکشد.
فسا  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعصاب  و  مغز  متخصص 
دخیل  بیماری  این  بروز  در  را  سن  نمی توان  افزود: 
دانست اما بروز گیلن باره در دهه سوم و چهارم زندگی 
تأثیرگذار  بیماری  بهبود  روند  در  سن  است،  شایع تر 
و  دارند  بیشتری  ترمیم پذیری  قدرت  جوان ترها  است، 

زودتر بهبود پیدا می کنند.

سه ماه اول بارداری زمانی است که رشد و تغییرات، سریع اتفاق می افتد و ضروری است تا مواد 
مغذی موردنیاز برای این تحوالت تأمین شود. این درست هنگامی است که اغلب زنان اشتهایی به 

خوردن غذا ندارند و یا دچار تهوع های متعدد می شوند.
فوالت، پادشاه مواد مغذی است که باید در این سه ماه مصرف شود. اکثر غذاهای آورده شده در 
این مطلب حاوی فوالت و سایر مواد مغذی الزم برای رشد و تکامل جنین در سه ماه اول بارداری 
انتخاب  بهترین  متنوع و مغذی همیشه  از یک رژیم  برخورداری  باشید که  یاد داشته  به  می باشند. 

برای مادران است.
نمایه  دارای  غذاهای  مصرف  که  است  آن  از  حاکی  بارداری  دوران  در  تغذیه  پیرامون  تحقیقات 
گلیسمی پایینی برای دوران بارداری بهتر است که ازجمله می توان به مصرف سبزیجات، مغزها و 
توت اشاره کرد، ولی موادی که نمایه گلیسمی باالیی دارند مانند شکر، نان سفید و پوره سیب زمینی 

خیلی سریع تبدیل به قند می شوند و برای بدن به خصوص در این دوران مناسب نمی باشند.
مطالعات نشان داده اند که رژیم های با نمایه گلیسمی پایین در دوران بارداری احتمال دیابت حاملگی 
را کاهش می دهند. این بدان معنی نیست که دوران بارداری ایجاد محدودیت غذایی می نماید، بلکه 
تأکید بر درست انتخاب کردن مواد غذایی است. برای مثال مغزها، میوه ها، سبزیجات و غالت پر 
فیبر را جایگزین غذاهای فرآوری شده، بیسکویت و شیرینی جات کنید تا سالمت شما و فرزندتان 

تضمین شود.
بادام

بادام منبع غنی از فوالت است که یکی از مهم ترین مواد مغذی برای این دوران است، البته قرص های 
مکمل اسیدفولیک برای پیشگیری از بروز نواقص نوزادی نیز توصیه می شود. خوردن مواد مغذی 
مانند بادام سطح فوالت مادر و نوزاد را باال می برد که برای یک بارداری سالم موردنیاز است. 20 تا 
25 عدد بادام حاوی 10 میکروگرم فوالت است و در صورت دوقلو بودن جنین بهتر است مصرف 

بادام را به دو برابر افزایش دهید.
تحقیقی در انگلیس نشان داد که خوردن روزانه 20 تا 25 عدد بادام احساس سیری و رضایت به شما 
می دهد و نیز وزنتان را تنظیم می کند. پس خوردن بادام های مغذی عالوه بر کمک به رشد خوب 

جنین، باعث می شود از انتخاب آن رضایت کامل داشته باشید.
بادام، مغزی مدافع

جنین  و  شما  بدن  آزاد  رادیکال های  با  آن  طبیعی  ترکیبات  که  است  آنتی اکسیدان  از  غنی  بادام 
همراهتان مبارزه می کنند. تحقیقی در کانادا نشان داد که پوست بادام حاوی آنتی اکسیدان فراوانی 
است. محققان سطوح باالیی از چهار نوع مختلف فالونول را یافتند که تأثیرات آنتی اکسیدانی مثبتی 

در بدن دارند و به عنوان خط دفاعی اولیه بدن در برابر رادیکال های آزاد عمل می کنند.
موز

موز منبع بسیار خوبی برای تأمین انرژی است و به طور چشمگیری حاوی پتاسیم است و برای رژیم 
دچار گرفتگی عضالت  هنگام ورزش  در  می شود  باعث  موز  می شود. خوردن  توصیه  غذایی شما 

نشوید.

موز و فشارخون
فشارخون سالم در زمان بارداری بسیار اهمیت دارد. مطالعات نشان داده اند که مصرف هشت تا 10 
سهم میوه و سبزی تازه به کاهش فشارخون باال کمک می کند. پتاسیم یکی از فرآورده های موجود 
در موز است. این ماده معدنی فقط در سبزیجات و میوه ها یافت می شود و باعث می شود فشارخون 

پایین بیاید.
موز سرشار از پتاسیم است. تحقیقات نشان داده اند افرادی که در رژیم غذایی آن ها پتاسیم به وفور 
یافت می شود، در مقایسه باکسانی که مصرف پتاسیم کمتری دارند، پنجاه درصد کمتر به سکته مبتال 
می شوند. به عالوه تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا و سانفرانسیسکو نشان داده اند موز از پوکی استخوان 

در دوران یائسگی جلوگیری می کند.
 یک موز بزرگ 480 میلی گرم پتاسیم دارد که این مقدار تقریبًا یک چهارم نیاز روزانه بدن ما است. 
عالوه بر آن نزدیک 40 میکروگرم فوالت دارد که این ویتامین به ویژه هنگام تشکیل رشته های 
عصبی نوزادان بسیار پراهمیت است. رشته های عصبی در سه ماهه اول زندگی جنین تشکیل و بسته 

می شوند و بدین علت مقدار زیادی فوالت موردنیاز است.
برنج قهوه ای

شناخته  دوران  این  مهم  عالئم  از  یکی  به عنوان  بارداری  اول  ماهه  سه  طول  در  صبحگاهی  تهوع 
شده است. ازآنجاکه خانم های باردار مدام در جستجوی مواد غذایی هستند که ضمن مطلوب بودن 
طعمشان، مواد مغذی مفیدی به بدن آن ها برساند، برنج قهوه ای یکی از پیشنهادهای ما است. شما 

می توانید از خوردن برنج قهوه ای به عنوان یک ماده غذایی بسیار سالم و مفید لذت ببرید.
برنج قهوه ای سرشار از مواد معدنی و ویتامین های گروه B است. همچنین برنج قهوه ای سرشار از 
نیاسین، منیزیم، منگنز، فسفر و سلنیوم است. نیاسین یک کوآنزیم است که برای تولید انرژی الزم 
است، فرآیندی که باعث می شود شما بدون هیچ خستگی در سه ماهه اول بارداری کارهای خود 

را انجام دهید.
اول  ماهه  تهوع صبحگاهی سه  با  مبارزه  در   B6 ویتامین داده اند که  نشان  تحقیقات  بر آن  عالوه 
بارداری نقش مهمی دارد. اطمینان حاصل کنید که غذای شما دارای مقدار کافی ویتامین B6 است 

تا حالت ناخوشایند تهوع صبحگاهی را تسکین دهد.
عالوه بر برنج قهوه ای از سایر منابع این ویتامین نیز استفاده نمایید. منابع دیگر ویتامین B6 عبارت اند 
از: غالت صبحانه غنی شده، فلفل شیرین، تخمه آفتابگردان و سبوس گندم که تمام آن ها غذاهای 

سالمی برای دوران بارداری می باشند.

سهخوراکیبرایسهماهاولبارداریگزگزپاهاراجدیبگیرید

سالمت

آگهیثبتی
بین  صنایع  سازان  طراح  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   486 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  الملل 
10530089078 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده مورخ 1398/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سیدمحمد  آقای  شدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیات  1-اعضا 
به  بستانپور  الهام  خانم  و  ملی 2371698334  شماره  به  نژاد  یعقوب 
شماره ملی 2372455893 و خانم شریعت هاشمی کازرونی به شماره 
ملی  شماره  به  نژاد  یعقوب  سیدکاظم  آقای  و   2371791601 ملی 
2371938793 برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب 
آگهی های  درج  جهت  طلوع  کثیراالنتشار  روزنامه   -  2 گردیدند. 
ملی  شماره  به  رضائیان  محمدخلیل  آقای   -  3 شد.  تعیین  شرکت 
2372546295 به عنوان بازرس علی البدل و آقای محمدرضا رضائیان 
به شماره ملی 2372470833 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. 31977
شناسه آگهی: 655441

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسمرجعثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
تاسیس موسسه غیر تجاری باشگاه ورزشی مدرسه فوتبال آناهید کازرون درتاریخ 1398/08/09 به شماره ثبت 342 به شناسه ملی 

14008729144 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع :فعالیت در زمینه فوتبال و فوتسال در کلیه رده های سنی شامل نونهاالن ، نوجوانان و جوانان ،بزرگسال و تیم های پایه و 
امید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزو به استناد مجوزشماره 662 مورخ 1398/07/06 
و مجوز شماره 664مورخ 1398/07/06 اداره ورزش وجوانان شهرستان کازرون مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش مرکزی ، شهر کازرون، محله علیا ، کوچه ))نظری(( ، خیابان حمیدی ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی 7314883316 سرمایه شخصیت حقوقی: 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم سمیه 
علی پور به شماره ملی 2300400839 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم خوبانی به شماره ملی 2371935794 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم سمیه علی پور به شماره ملی 2300400839 و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ابراهیم خوبانی به شماره ملی 2371935794 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و سایر اوراق 
عادی و اداری با امضاء سمیه علی پور به سمت مدیرعامل همراه با مهر موسسه دارای اعتبار است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 

31979                          شناسه آگهی: 655443
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
ملی  شناسه  به   2438 ثبت  شماره  به   1398/08/11 درتاریخ  زاگرس  صنعت  اریس  مهندسی  فنی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 

14008731327 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ساخت و تولید و فروش دستگاه سانتریفیوژ شوینده و خشک کننده مواد پالستیکی آسیاب شده - ساخت و تولید و 
فروش دستگاه های جانبی الکترومکانیک در زمینه صنعت پالستیک با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش مرکزی 
، دهستان دریس ، روستا جام بزرگی، کوچه )بهارستان( ، جاده کازرون به قائمیه ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7319155860 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای ادریس مزارعی به شماره ملی 
2372198262 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه مزارعی به شماره ملی 2372532502 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای ادریس مزارعی به شماره ملی 2372198262و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه مزارعی 
به شماره ملی 2372532502و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک،سفته ،بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء 
ادریس مزارعی به سمت رئیس هیئت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
31980                                                شناسه آگهی: 655447

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خدمات پترو شیمیایی آرش کازرون درتاریخ 1398/08/11 به شماره ثبت 2439 به شناسه ملی 14008731502 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی و تامین نیرو در زمینه پاالیش ، پتروشیمی ، گاز ، تصفیه آب و پساب شامل طراحی، مهندسی 
، نظارت ، پیش راه اندازی ، راه اندازی و تعمیرات بجز اکتشاف و استخراج و بهره برداری از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با رعایت قوانین 
و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش مرکزی ، شهر کازرون، محله گنبد ، کوچه ))جمالی(( ، کوچه ))اکبری(( ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 7319943655 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سیده 
ملیحه مّکی به شماره ملی 2360192051 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای سیدسجاد کاظمینی به شماره ملی 2372523651 دارنده 
به مدت  به سمت رئیس هیئت مدیره  به شماره ملی 2360192051و  ملیحه مّکی  الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سیده  9000000 ریال سهم 
نامحدود آقای سیدسجاد کاظمینی به شماره ملی 2372523651و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
با امضا سیدسجاد  بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
کاظمینی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 31981                            شناسه آگهی: 655449

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ارتباطات هوشمند مهان آسا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 47400 و شناسه ملی 14007164090 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیأت 
ملی 2450654429 وخانم سارا  به شماره  اکبری  اله  از آقای کرامت  عبارتند  مدیره 
توسلی به شماره ملی 2500282309وآقای احسان زارعبه شماره ملی 2420436407 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای محمدامین کاردان به سمت بازرس اصلی و 
آقای رضا صادقی گوغری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. 31972             شناسه آگهی: 655450
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسادارهثبتشرکتهاو

موسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
به  خاص  سهامی  شرکت  جنوب  ایلما  تجارت  آسان  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه  استناد  به   14007184386 ملی  شناسه  و   47455 ثبت  شماره 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/05/05 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
محل شرکت به آدرس استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر 
شیراز، محله معالی آباد ، کوچه 1 رهبرماه ، بلوار دکترشریعتی ، پالک 0 ، 
طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 7187778161 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.      31971         شناسه آگهی: 655454
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسادارهثبتشرکتهاو

موسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت رعد آوران نیروی ماهور شیراز شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 31997 و شناسه ملی 10530441410 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت 
اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: امور پیمانکاری مربوط به شبکه 
و  ساختمان  تجهیزات  و  تاسیسات   ، ساختمان  های سردکننده  سیستم   ، گازرسانی  های 
انتقال زباله ، وسایل انتقال آسانسور و پله برقی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 

31967 شناسه آگهی: 655445  
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسادارهثبتشرکتهاوموسسات

غیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
الملل  بین  صنایع  سازان  طراح  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 486 و شناسه ملی 10530089078 
تصمیمات   1398/07/02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 

ذیل اتخاذ شد : 
1- سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سیدکاظم 
مدیرعامل  سمت  به   2371938793 ملی  شماره  با  نژاد  یعقوب 
ملی  شماره  با  نژاد  یعقوب  سیدمحمد  آقای  و  مدیره  هیئت  عضو  و 
2371698334 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم الهام بستانپور با 
خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  به سمت  شمارملی 2372455893 
شریعت هاشمی کازرونی با شماره ملی 2371791601 به سمت عضو 
انتخاب گردیدند . 2- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد  هیئت مدیره 
 ، بروات   ، سفته   ، قبیل چک  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و 
با  همراه  نژاد  یعقوب  کاظم  سید  امضاء  با  عقوداسالمی  و  قراردادها 
امضاء  با  اداری  و  عادی  اوراق  سایر  و  باشد.  می  معتبر  مهر شرکت 

سیدکاظم یعقوب نژاد و مهر شرکت معتبر می باشد . 31978
شناسه آگهی: 655442

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسمرجعثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
به شماره  پارس شرکت سهامی خاص  زاگرس  تغییرات شرکت تک گام  آگهی 
ثبت 36129 و شناسه ملی 10530484731 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه 
ثبت 20425 و  به شماره  پیشگام  حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران 
شناسه ملی 10103210831 به سمت بازرس اصلی و خانم مهسا نامداری قرقانی به 
شماره ملی 2280038862 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند. 31970         شناسه آگهی: 655451
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسادارهثبتشرکتهاو

موسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سبز  شهر  گستر  شیرانه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 761 و شناسه ملی 10530117070 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد" تولید کشک ، شیر 
استریل ، انواع پنیر شامل پنیر نرم و نیمه نرم ، پیتزا ، US ، ویلس ، لبنه ، خامه ای 
، پروسس و خامه EFL با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح" به موضوع فعالیت شرکت الحاق 

گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
31969      شناسه آگهی: 655446

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسمرجعثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سبز  شهر  گستر  شیرانه  شرکت  تغییرات  آگهی 
بطور  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی 10530117070  شناسه  و   761
: 1- آقای فرشاد ارشدی  اتخاذ شد  العاده مورخ 1398/07/11 تصمیمات ذیل  فوق 
به شماره ملی 2360329855 به سمت بازرس اصلی آقای آرش ارشدی به شماره ملی 
شدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  2281835774به 

2-روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد . 31968
شناسه آگهی: 655448

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسمرجعثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریکازرون


