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بیماری بدون عالمت «آب سیاه» را جدی بگیرید

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت خبر داد؛

انجام موفقیتآمیز اولین عمل پیوند ریه در سال جدید

به گزارش وبدا ،دکتر مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و
درمان بیماریهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره
به انجام موفقیتآمیز اولین عمل پیوند ریه در سال جدید ،اظهار کرد:
قهرمان اهدا کننده بیماری  33ساله است که از طریق واحدهای فراهم
آوری اعضای بیمارستان مسیح دانشوری شناسایی و بعد از تأیید مرگ
مغزی و اعالم رضایت خانواده ،دوعضو حیاتی وی یعنی قلب و ریه جهت
پیوند به دیگر بیماران برداشت شد.
وی ادامه داد :عمل پیوند ریه با رعایت پروتکلهای بهداشتی پیشگیری
و مقابله با ویروس کرونا ،طی یک کار تیمی و عمل جراحی پیچیده در
بیمارستان مسیح دانشوری به بیمار  54ساله با موفقیت انجام شد.
دکتر شادنوش با بیان اینکه قلب این بیمار نیز در بیمارستان شهید رجایی
به فرد نیازمند دیگری پیوند شد ،بیان کرد :پیوند ریه ،عملی پیشرفته و
از نظر پیچیدگی عمل و هماهنگی بین تیمهای مختلف درمانی یکی از
مشکلترین پیوندهاست که خوشبختانه ایران از جمله کشورهای پیشگام
در زمینه این نوع پیوند در خاورمیانه و آسیا است.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت
تصریح کرد :این پیوند حاصل کار تیمی است که با به اشتراک گذاشتن
توانمندیهای خود برای حیات دوباره و کاهش رنج بیمار تالش میکنند.

صفحه

ﺳﻼﻣﺖ

وی در ادامه ضمن تشکر از خانوادههای اهداکنندگان بابت عمل
ایثارگرانه و خداپسندانه در نجات جان دیگر بیماران گفت :اهدای عضو
عزیز از دست رفته هر چند تصمیمی سخت است ،اما میتواند زندگی را
به دیگر بیماران نیازمند هدیه کند؛ فردی که دچار مرگ مغزی میشود،
قلبش تا مدتی میتپد ،ریههایش نفس میکشند ،بنابراین نباید اجازه دهیم
این اعضای پیوندی در خاک از حرکت بایستند.
دکتر شادنوش در پایان تاکید کرد :ما میتوانیم نویدبخش زندگی باشیم
و با تصمیم صحیح و به موقع جان سایر بیمارانی که نیازمند عضو پیوندی
هستند را نجات دهیم.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران ،بر ضرورت معاینه و چک فشار
چشم در افراد باالی  ۴۰سال برای پیشگیری از عوارض بیماری «آب
سیاه» تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،آرزو میرآفتابی ،با اشاره به برگزاری
چهارمین همایش بهاره چشمپزشکی در روزهای  ۲۷و  ۲۸خرداد ،۱۴۰۰
گفت :این همایش با کمک و همراهی گروهها و مراکز تحقیقات
چشمپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی و همکاری
اساتید چشمپزشکی سراسر کشور برگزار میشود و هدف آن ،ارائه
نوآوریها و چالشها در زمینههای مختلف تشخیصی و درمانی در
چشمپزشکی است.
دبیر علمی چهارمین همایش بهاره  ۱۴۰۰تاکید کرد :این همایش به
صورت مجازی و به همت انجمن چشمپزشکی ایران برگزار میشود.
این متخصص گلوکوم در ادامه به بیماری گلوکوم اشاره کرد و افزود:
این بیماری دومین عامل نابینایی در دنیا است و متأسفانه آمار فزایندهای
دارد به طوری که از سالهای  ۲۰۱۳تا  ،۲۰۲۰تعداد افراد مبتال به گلوکوم
از حدود  ۶۴میلیون نفر به  ۷۶میلیون رسیده و تا  ۲۰سال آینده این آمار
به حدود  ۱۱۰میلیون نفر خواهد رسید.وی با عنوان این مطلب که ۵۰
درصد افراد مبتال به گلوکوم در دنیا از بیماری خودشان اطالعی ندارند،
گفت :این بیماری اکثرا ً بدون عالمت و درد است و به دلیل بی عالمت

بودن ،آن زمان که فرد متوجه از دست رفتن میدان دید میشود یا زمانی
که احساس میکند دید چشمانش کم شده ،زمانی است که ممکن است
فرصت طالیی اولیه برای شناسایی موارد ابتدایی از دست رفته باشد.
میرآفتابی ادامه داد :توصیه ما این است که افراد باالی  ۴۰سال حداقل
یکبار فشار چشم خود را چک کنند و بعد با توصیه چشمپزشک اقدامات
مورد نیاز را در صورت لزوم انجام دهند .وی افزود :از طرف دیگر تمام
کسانی که افراد درجه یک خانواده آنها به خصوص پدر ،مادر ،خواهر و
برادر دچار گلوکوم هستند حتم ًا باید فشار چشم خود را در اولین فرصت
بدون در نظر گرفتن سن چک کنند چون احتمال چند برابری ابتال به
گلوکوم نسبت به افراد عادی در این افراد وجود دارد.

آگهی
آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پارس محزون شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  19900و شناسه ملی  10530319816به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/12/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 :ـ
اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای ناصر محزون به شماره ملی ،2297353332
آقای محمد هادی محزون به شماره ملی  ،2300447991آقای حجت بخشی
به شماره ملی  2298290547و آقای محمدمهدی محزون به شماره ملی
 2297043910به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخابگردیدند 2ـ روزنامه
کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد3 .ـ پس از قرائت
گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1398
مورد تصویب قرار گرفت  4ـ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به شماره
ثبت  ، 687شناسه ملی  10861780230و کد اقتصادی  411169481441به
سمت بازرس اصلی و آقای محسن شمشیری به شماره ملی  2296720994به سمت
بازرس علل البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
35662
1124501

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی کاناز فارس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  53569و شناسه ملی  14009458221به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/12/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت
اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید :آقای مهدی قناعت پیشه به
شماره ملی  2470795737بسمت رئیس هیات مدیره و خانم رقیه هاتفی
به شماره ملی 2299012672بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
و خانم فاطمه قناعت پیشه سنانی به شماره ملی  2281715531بسمت
عضو هیئت مدیره تا تاریخ  1401/03/23انتخاب گردیدند  -کلیه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها
و عقوداسالمی با امضاء ثابت رقیه هاتفی به همراه امضاءمهدی قناعت پیشه
یا فاطمه قناعت پیشه سنانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
35661
1124498
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  7فارس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شیراز

شهرستان کازرون

چون آقای محمود مختاریان فرزند اکبر با تسلیم دو برگ استشهاد محلی
دفترخانه  231کازرون بوکالت از آقای اسماعیل نمازی فرد فرزند
نورمحمد برابر سند وکالت شماره  1399/10/27-146805دفتر 35
شیراز مدعی است برابر سند قطعی شماره  1400/01/15-69604دفتر
 61کازرون که یک جلد سند مالکیت موازی  54سهم مشاع از  378سهم
ششدانگ یک قطعه زمین به پالک  792واقع در قطعه  2بخش  7فارس
با واسطه به نام اسماعیل و محمد باقر نمازی فرد بالسویه ثبت و صادر
و تسلیم شده است و در صفحه  462دفتر  21ذیل ثبت  855بنامشان
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی  3/522774به علت سهل انگاری مفقود
گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب
طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا درصورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 46م الف
35659

برابر رای شماره  1399/12/19 – 139960311020001072هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض علی بانشی
فرزند علی حسین بشماره شناسنامه  1290و کدملی  5469586391صادره
بیضا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 200520
مترمربع پالک شماره  1264فرعی از  910اصلی مفروز ومجزی شده از
پالک اصلی مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای بانش که ملک
در حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
 1م الف
35655/193900

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

داود انصاری – رئیس ثبت اسناد کازرون

برابر رای شماره  1399/12/26 – 139960311020001096هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت
تعاونی بهتاش گستر برادران عبودی به شناسه ملی  14004279177در
ششدانگ یک واحد کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان و حیوانات
خانگی به مساحت  11926/75مترمربع پالک شماره  1501فرعی از
 1119اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی مذکور واقع در بخش
 3فارس بیضا روستای شیخ عبود که ملک در حصه مشاعی متقاضی می
باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
 12م الف
35648/193903

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

برابر رای شماره  1399/12/18 – 139960311020001065هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض علی
بابا فیروزی فرزند علی بشماره شناسنامه  385و کد ملی 5469445666
صادره بیضا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 94658
مترمربع پالک شماره  443فرعی از  942اصلی مفروز ومجزی شده از
پالک اصلی مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای ایاسجان که ملک
در حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
 10م الف
35649/193904

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت نام آوران شهر سبز و تجارت جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  2038و شناسه ملی  14005098904به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1399/11/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :به موضوع
شرکت موارد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :تولید و
بسته بندی خوراک دام بزرگ و کوچک و ماکیان و آبزیان  ،با رعایت قوانین و
مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
35660
1124497

آگهی تغییرات شرکت آرتمن پارس الکترونیک ایکاد شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  47137و شناسه ملی  14007038021به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1396/08/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت در
واحد ثبتی شیراز به آدرس فارس  -شهرستان شیراز  -بخش مرکزی  -شهر
شیراز-هوابرد-خیابان شبان-بلوار استقالل-پالک -66طبقه اول -کد پستی
 7174644987تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
35663
1124507

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کازرون

برابر رای شماره  1399/10/09 – 139960311020000738هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض علی
باباجوکاری فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه  5و کد ملی 5469824756
صادره بیضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی
که سه دانگ دیگر آن موقوفه می باشد به مساحت  17027/24مترمربع
پالک شماره  29فرعی از  969اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی
مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای دولت آباد که ملک در حصه
مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
 4م الف
35658/193901

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  1399/09/22 – 139960311020001058هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض محمد
جعفر بانشی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه  21و کد ملی 5469886891
صادره بیضا در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت  6394/67مترمربع
پالک شماره  89فرعی از  903اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی
مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای کوشک محمد آباد که ملک
در حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
 9م الف
35650/193905

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شیراز

برابر رای شماره  1399/12/18 – 139960311020001063هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض محمد کاظمی
فرزند سخاوت الدین بشماره شناسنامه 1500و کد ملی 5469552365
صادره بیضا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت
 68488/7مترمربع پالک شماره  1213فرعی از  943اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک اصلی مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای
شهید آباد که ملک در حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
 11م الف
35647/193902

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  1399/12/02-139960311020000945هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض حاصل
زارع فرزند ناصر بشماره شناسنامه  1و کدملی  5469773671صادره بیضا
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت
 33572/79مترمربع پالک شماره  24فرعی از  969اصلی مفروز ومجزی
شده از پالک اصلی مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای دولت
آباد که ملک در حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
 8م الف
35651/193906

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا
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