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شريعتمداري:

يک ميليون و  ۲۱۷هزار دالر ديه به
خانوادههاي شهداي سانچي پرداخت شد

رسالت بررسي م يکند؛

خطاهاي پزشکي از آمار تا واقعيت

مليحه زرين پور
خطا و اشتباه در هر حرفهاي دور از ذهن نيست ،اما
وقتي صحبت از خطاي پزشکي ميشود صورتمسئله
شکل ديگري به خود ميگيرد ،چراکه خطاي پزشکي
باجان و سالمتي انسان در ارتباط است .خطا و قصور
در پزشکي ناشي از نبود «دقت» و «مهارت» کافي
است و اين امر منجر به تشديد بيماري ،فلج يا قطع
عضو و حتي در موارد بسياري سبب فوت فرد ميشود
و اين در شرايطي است که احيا يا نجات جان بيمار
ممکن بوده است.
گذشته ازآنچه عنوان شد قصور پزشکي گاهي براثر
تجويز داروي اشتباه ،بيدقتي ،بيتوجهي به سوگندنامه
پزشکي ،بيتجربگي ،عدم تعهد به شغل ،در اولويت قرار
دادن مسائل مالي و مادي ،اشتباههاي اتاق جراحي،
ناکارآمدي تيم پزشکي ،استخدام افراد غيرمتخصص،
پايين بودن کيفيت تجهيزات پزشکي ،وسايل ناکافي و
پايين بودن سرعت عمل تيم پزشکي در احياي بيمار
رخ ميدهد و گاهي هم براثر خستگي ،خوابآلودگي،
استرس و فشارهاي روحي بهطور کام ً
ال سهوي و
اتفاقي به وجود ميآيد.
هرچند به اعتقاد بسياري ،خطا و اشتباه ممکن است در
هر حوزهاي رخ دهد .اما در حوزه پزشکي همانطور که
اشاره شد ميتواند به قيمت جان يک نفر ،عزادارشدن
يک خانواده و يا گرفتاري بيمار منجر شود يا حتي
جامعهاي را تحتتأثير قرار دهد ،چراکه اين روزها
باوجود فضاي مجازي ،دسترسي به اخبار و اطالعات و
حتي ويدئوهاي اينچنيني بسيار آسان است و سبب
دستبهدست شدن و تشديد جو ميشود.
چنانچه خبر قصور پزشکي و بريدن دست نوزاد حين
تولد يا شکستگي و فلج شدن دست نوزاد ديگري يا
ماجراي پسر بچهاي که در اثر گچ گرفتگي اشتباه
دستش را از دست داد و يا تشخيص اشتباه و عدم
اقدامات به موقعي که مادر و نوزاد در بطنش را به
کام مرگ کشاند و خانوادهاي را براي هميشه داغدار
کرد ،از آن دست مواردي است که ضمن برانگيختن
تعجب عمومي از چنين اشتباهاتي ،اعتماد به جامعه
پزشکي را خدشهدار ميکند.
13هزار پرونده خطاي پزشکي در سال
به گفته دکتر محسن خليلي ،قائممقام معاون انتظامي
سازمان نظام پزشکي ايران « ،ساالنه  800ميليون
خدمات پزشکي به مردم ارائه ميشود که در حدود
 12تا  13هزار پرونده مربوط به خطاهاي پزشکي در
کشور تشکيل ميشود و بيشترين خطاهاي پزشکي
مربوط به پزشکان زنان و زايمان ،جراحان عمومي و
دندانپزشکان بوده است» .بااينحال اکنون  7هزار
پرونده خطاي پزشکي در پيچوخم رسيدگي هستند،
اما به گفته مسئوالن سازمان نظام پزشکي کشور،
 60درصد از آنها ،مربوط به بروز عارضه در بيمار

هستند و خطاي پزشکي در ايران را کمتر از نرم
جهاني عنوان ميکنند.
طي يک بررسي در آمريکا حدود  9/5درصد از مرگها
به خاطر خطاي پزشکي اتفاق ميافتد .در استراليا اين
آمار به  12درصد ميرسد و در کانادا  11/3درصد
از افرادي که در يک سال ميميرند ،قرباني خطاي
پزشکي هستند و آمار مرگ ناشي از قصور کادر درماني
در انگليس و آلمان هم حدود  2درصد برآورد شده
است .گفته ميشود بسياري از پروندههاي مربوط
به شکايات پزشکي در کشور ناشي از عوارض پزشکي
است .عوارضي که بروز آن ناخواسته بوده و پزشک در
ايجاد آن نقشي ندارد فلذا قصوري مرتکب نشده است.
اما قصور ناشي از سهلانگاري و عدم تعهد به کار هم از
آن دست مواردي است که بروز آن کم نيست.
بااينحال مطابق آنچه ايرج حريرچي ،قائممقام وزير
بهداشت پيشازاين در کنگرهاي سراسري ابراز داشته
«طبق آمارهاي بينالمللي ،احتمال خطا در بيمارستانها
يک در  ۲۰۰است» .وي گفته است « :در کشور
 ۴۵درصد بيمارستانها ،ساختمانهايي دارند که
از اول بيمارستان نبوده است .بنابراين آمارها حدود
 ۲۰تا  ۴۰درصد منابع بهداشت و درمان در کشورها
حتي آنهايي که توسعهيافته هستند ،تلف ميشود
که بخش زيادي از آن به دليل خطاهاي پزشکي
است .عالوه بر آن ،طبق آمارهاي جهاني ۱۰ ،درصد
کساني که وارد بيمارستانها ميشوند دچار خطاي
پزشکي قابلتوجهي ميشوند».
از قصور تا اشتباهات سهوي
از اين آمار و ارقام که گذر کنيم بايد عنوان کرد خطاي

پزشکي ممکن است به هر دليلي رخ دهد و گاهي
از دست تيم پزشکي هم خارج باشد ،مانند خرابي
تجهيزات و اشتباه در آزمايشات و يا داروهاي اشتباهي
که ممکن است حين درمان ،بيمار را دچار مشکل کند
و اين بدان معنا است که از قصور تا اشتباهات سهوي
فاصله است .اما آنچه در اين ميان اهميتي دوچندان
دارد اين است که مسئوالن و جامعه پزشکي بهراحتي
از کنار چنين خطاهايي که باجان و آينده خانواده و
بعضاً جامعهاي در ارتباط است بهآساني گذر نکنند
تا به حداقل ممکن برسد.
خانم مرادي ازجمله افرادي است که در اثر قصور پزشکي
حين عمل جراحي از پزشک خود گلهمنداست و به
سبب اعتراضاتي که داشته ،اکنون در حال پيگيري
براي درمان مجدد است .وي چند ماه پيش تحت
جراحي زيبايي بيني قرارگرفته و به سبب بروز اشتباهي
کوچک ،خون پمپاژ شده به زيرپوست و دور چشمش
راه مييابد و اکنون بعد از چند ماه به گفته خودش از
ديدن قيافهاش در آينه وحشت ميکند ،چراکه زير
چشمانش آنچنان سياه و قرمز است که گويا دچار
سوختگي شديد شده است.
علي زنگنه هم از ديگر افرادي است که مدعي است
به سبب خطاي پزشکي ،چند ماه درد شديدي در
ناحيه فک و دندان متحمل شده و به سبب اين درد
مسکنهاي قوي مصرف کرده و سبب بروز ناراحتي
معده شده است .زنگنه به ما ميگويد :يک سال پيش
براي درمان ريشه به دندانپزشکي مراجعه کرده و
بعد هم براي ماندگاري بيشتر دندان آسيبديدهاش
به پيشنهاد دندانپزشک روي آن قاب گرفته است،

اما گويا درمان ريشه بهدرستي و کامل انجامنشده و
دندان از داخل دچار عفونت ميشود و چون عفونت
کم و ناپيدا بوده کسي متوجه علت دردش نميشود و
مجبور به مصرف داروهاي مسکن ميگردد و درنهايت،
دندانپزشک ديگري علت را شناسايي ميکند و مجبور
ميشوند قاب گرفتهشده را با زحمت و درد فراوان
خارج و درمان را مجدد انجام دهند.
لطفي هم خانم مسني است که به همراه عروسش به
مطب روانپزشک مراجعه کرده و ميگويد عروسش
در غم از دست دادن نوزادش دچار ناراحتي روحي
و افسردگي شده است .وي مدعي است جنين تا
قبل از تولد سالم بود و تمام آزمايشات و سونوگرافي
هم اين را تائيد ميکرد ،اما بعد از زايمان گفتند
نوزاد مرده متولدشده است .ميگويد باورم نميشود
و نميدانم چه اتفاقي افتاده است .به حتم پاي قصور
کادر درماني در ميان بوده است .هرچند اين مورد را
نميتوان جزو خطاهاي پزشکي محسوب کرد و ممکن
است هم قصور پزشکي و هم مشکل پزشکي خود
نوزاد در ميان باشد ،اما ازايندست خطاها حين تولد
نوزادان در بيمارستانها زياد پيشآمده است .مانند
سرخوردن نوزاد از دست پرستار که سبب مرگ وي
شده يا اشتباه در بريدن دست ،صورت و پاي نوزاد که
در مواردي هم سبب قطع عضو شده است و همين
امر سبب شده حوزه زنان و زايمان جزء صدرنشينان
خطاها و شکايات پزشکي در کشور باشد.
خطاهاي پزشکي؛ ايران پايينتر از نرم جهاني
بااينحال به گفته حريرچي« ،آمار شکايتهاي پزشکي
نسبت به کشورهاي ديگر در کشور ما بسيار پايين

تاسيس شرکت سهامي خاص هومان صنعت هرمز درتاريخ  1397/09/29به شماره ثبت  18885به شناسه ملي  14008021370ثبت و
امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :توليد و پخش و بسته بندي
و خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني  ،احداث و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات توليدي و صنعتي  ،تامين
تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز صنايع مختلف از جمله صنعتي ،کشاورزي  ،راهسازي  ،باغباني  ،معدني  ،برقي  ،نفت وگاز  ،نيروگاهي
 ،هواپيمايي  ،غذايي  ،فوالدي  ،اکتشاف  ،دريايي  ،ساختماني  ،دامي  ،خودرويي  ،راه  ،ابنيه  ،مکانيک الکترونيک و تاسيسات مربوطه
 ،ارائه طرح هاي توجيهي فني و اقتصادي  ،اتوماسيون اداري و صنعتي  ،تهيه و توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي و کشاورزي و
گلخانه اي  ،ايجاد و برپايي غرفه در نمايشگاههاي داخلي و خارجي  ،ارائه خدمات مشاوره اي و مديريتي اعم از مديريت پروژه  ،مديريت
بازرگاني ،کنترل پروژه و خدمات مهندسي ارزش  ،امکان سنجي و امکان يابي  ،اتوماسيون صنعتي و اداري  ،ترخيص کاال از گمرکات کشور
 ،گشايش اعتبارات براي شرکت نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري  ،بازاريابي غير هرمي و غير شبکه اي در خصوص فعاليت شرکت ،
برگزاري و شرکت در نمايشگاهها  ،همايشها  ،سمينارهاي داخلي و خارجي  ،مشاوره در خصوص فعاليت شرکت  ،اخذ وام و اعتبارات به
صورت ارزي و ريالي از بانکها و موسسات مالي و اعتباري براي شرکت  ،اخذ و اعطاي نمايندگي کمپاني هاي معتبر داخلي و خارجي  ،عقد
قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي  ،سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها  ،تهيه و توليد و فروش انواع پوشاک
 ،ارائه خدمات پيمانکاري ساختمان و تاسيسات مربوطه و راه سازي  ،مشاوره و اجراي پروژه هاي الکتريکي و نيروگاهي اعم از توليد و
انتقال نيرو  ،مديريت شهري معماري و طراحي داخلي  ،طراحي و محاسبه و اجراي کليه سازه ها و تجهيزات پروژه هاي نفت و گاز  ،ارائه
خدمات اداري از قبيل تايپ و تکثير انتقال دانش و نوآوري به داخل کشور  ،پژوهش و تحقيق در خصوص فعاليت شرکت  ،مشارکت و
سرمايه گذاري در تمام پروژه هاي عمراني صنعتي توليدي و بازرگاني و طرح هاي اقتصادي و شرکت هاي خصوصي از طريق تعهد سهام
و يا خريد سهام شرکتها يا تاسيس شرکت هاي جديد  ،ثبت سفارش  ،انجام مطالعات توسعه و بهبود عملکرد سازمانها و شرکتها از طريق
وضع و اصالح روشها مطابق استانداردهاي بين المللي  ،ارائه محصوالت بر پايه دانش فني و نوآوري و تکنولوژي جديد  ،انجام بررسي هاي
علوم نوين  ،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت
 :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان هرمزگان  ،شهرستان بندرعباس  ،بخش مرکزي  ،شهر بندرعباس ،گلشهرجنوبي ،
خيابان والفجر  ،کوچه والفجر ، 3پالک  ، 0مجتمع باران  ،طبقه چهارم  ،واحد  6کدپستي  7916835565سرمايه شخصيت حقوقي عبارت
است از مبلغ  1000000000ريال نقدي منقسم به  1000سهم  1000000ريالي تعداد  1000سهم آن با نام عادي مبلغ  350000000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  403مورخ  1397/09/08نزد بانک ملي ايران شعبه گلشهر بندرعباس با کد  7873پرداخت گرديده
است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره خانم سيده ساجده حسيني به شماره ملي 0492236623و به سمت
عضو هيئت مديره به مدت  2سال و به سمت مديرعامل به مدت  2سال آقاي علي احمدي راد به شماره ملي 1728171581و به سمت
نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال آقاي محمد احمدي راد به شماره ملي 1729832954و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2
سال دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمي و همچنين
کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء سيده ساجده حسيني به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و محمداحمدي راد به سمت رئيس
هيئت مديره متفق ًا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم نفيسه خادم حسيني به
شماره ملي  1289474370به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي نويد مقدوني باقري به شماره ملي  3392142441به سمت
بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري بندرعباس ()345566

آگهي تغييرات شرکت مقوا سازي نوين صحرا شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  810و شناسه ملي  10861735120به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/10/02تصميمات ذيل اتخاذ شد - :آقاي علي
اکبر نوده ء به شماره ملي 2 2121090738ـ آقاي علي اصغر
نوده ء به شماره ملي 3 2122796261ـ آقاي ابراهيم نوده
ء به شماره ملي  2122927089براي مدت دو سال انتخاب
شدند ـ با رعايت ماده  147اليحه اصالحي قانون تجارت خانم
زهرا مظفري به شماره ملي  6289738933به سمت بازرس
اصلي و آقاي ياسين مجيدي به شماره ملي 2122888598
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب
شدند - .روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت نشر آگهي هاي
شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري بندر
ترکمن ()345735

آگهي تغييرات شرکت مقوا سازي نوين صحرا سهامي خاص
به شماره ثبت  810و شناسه ملي  10861735120به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/10/02تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :ـ آقاي ابراهيم نوده ء به شماره ملي 2122927089
به سمت رئيس هيئت مديره ـ آقاي علي اصغر نوده ء به شماره
ملي  2122796261به سمت نايب رئيس هيئت مديره ـ آقاي
علي اکبر نوده ء به شماره ملي  2121090738به سمت مدير
عامل و عضو هيئت مديره – اصلي براي دو سال انتخاب شدند.
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمي و ساير اوراق عادي
و اداري با امضاء مشترک رئيس هيئت مديره (آقاي ابراهيم
نوده ء) و مدير عامل (آقاي علي اکبر نوده ء) همراه با مهر
شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري بندر
ترکمن ()345734

است .اين آمار حتي نسبت به خطاهاي پزشکي نيز
بسيار پايينتر است» .چنانچه عنوان ميشود عامل
سوم تا ششم مرگ در آمريکا خطاي پزشکي است و
بررسيها نشان داده ساالنه بيش از  250هزار نفر در
اين کشور قرباني قصور پزشکي ميشوند و بدتر آنکه
اين فاجعه عالوه بر آمريکا در کشورهاي ديگر همچون
کانادا و انگلستان در حال وقوع است ،اما بايد ديد
اين آمارها بر اساس چه روندي و نسبت به چه ميزان
مراجعه و جراحي و  ...سنجيده شده است.
اما چطور بايد از افزايش آمار قصور پزشکي و مرگومير
ناشي از آن کاست؟ آيا اص ً
ال قوانين جامعي براي
رسيدگي وجود دارد؟
برئيس کميسيون حقوقي و قضائي
يحيي کمالي پور ،ناي 
مجلس ،پيشازاين بابيان اينکه ميزان مجازاتها براي
خطاي پزشکي بازدارنده نيست ،گفته است« :گاهي
پزشک با سوءنيت خطايي را مرتکب ميشود اما گاهي
قصوري در کار نبوده و به دليل سهلانگاري اين
خطا رخ ميدهد ».وي افزوده است« :ميزان خطاهاي
پزشکي افزايشيافته و ما بايد بهتناسب پيشرفتي که
جامعه ازنظر فناوري و تکنولوژي دارد ،قوانين خود
را با شرايط جامعه تطبيق دهيم .در اغلب موارد براي
پزشکي که مرتکب خطا شده جريمههاي مالي در
نظر گرفته ميشود ،درحاليکه پزشکي که ازلحاظ
مالي تأمين است ،اين مبالغ ناچيز نميتواند تغييري
درروند اقدامات وي ايجاد کند و مانع از خطاهاي
بعدي وي شود».
حريرچي هم عنوان کرده است« :ممکن است قصوراتي
در اين زمينه رخ دهد که نياز به برخورد قانوني داشته
باشد .قانونگذاران نظام جمهوري اسالمي ،سازمان
نظام پزشکي و قوه قضائيه را مکلف کرده است که با
سازوکارهاي مختلف به اين موارد رسيدگي كنند و
باهم انديشي ،احتمال بروز اين خطاها را به حداقل
برساند چون ايمني بيمار ،کرامت انساني و آگاهي بخشي
جزء اولويتهاي ما قرار دارند».
اما مسئله اينجاست که عامل قصور و اشتباهات پزشکي
بندرت در گواهيهاي مرگ ثبت ميشود و در بيشتر
موارد کدي براي آن در نظر گرفته نميشود و اين امر،
مرگ جمعيت چشمگيري از افراد براثر اشتباهات،
غفلت و بيدقتيهاي پزشکي را در مراکز درماني و
بيمارستانها در بسياري از نقاط جهان سبب ميشود
که گفته ميشود اگر علت و منشأ قصور پزشکي و
نحوه اتفاق آن درج شود ،اينگونه اشتباهها کاهش
مييابد ،چراکه اگر قصور پزشکي انجامشده در
پرونده بيمار و گواهي فوت درج شود ،ميتوان با
انجام تحقيقات و مطالعات گسترده ،عوامل آن را
ريشهکن کرد و از بروز اتفاقات ناگوار براي بيماران
و تأثير ناميمون آن بر زندگي شخصي و اجتماعي
در جامعه جلوگيري کرد.

آگهي تغييرات شرکت ماشين سازي شمال پيروز سهامي خاص به شماره
ثبت  14و شناسه ملي  10861616086به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1397/06/05تصميمات ذيل اتخاذ شد  1- :نام شرکت
به “ دانش بنيان ماشين سازي شمال پيروز” تغيير يافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گرديد2- .تاسيس شعبه استان تهران-شهرستان
تهران-بخش مرکزي-شهر تهران -اختياريه-خيابان پاسداران-خيابان
بهارستان دوم-پالک 5-طبقه همکف به کد پستي  1958654341مي
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري عباس آباد ()345742

آگهي تغييرات شرکت رادمان نيرو ورکان سهامي خاص به
شماره ثبت  12280و شناسه ملي  14007136839به استناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ 1397/03/29تصميماتذيلاتخاذ
شد  - :آقاي مهدي مهقاني نوده به شماره ملي 2121657851
بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره  -آقاي محمد علي
مهاجر ميقاني به شماره ملي  2120698996بسمت رئيس
هيئت مديره  -خانم فاطمه مرزي به شماره ملي 2122850477
بسمت نايب رئيس هيئت مديره تاتاريخ 1398/11/10انتخاب
گرديدند که بر اساس مواد اساسنامه شرکت وظايف خود را
انجام و کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي و ساير نامه هاي
اداري با امضا ي آقاي مهدي مهقاني نوده و آقاي محمد علي
مهاجر ميقاني همراه با مهر شرکت معتبرميباشد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري گرگان ()345729
تاسيس شرکت با مسئوليت محدود ويستا سنگ ايرانيان درتاريخ1397/10/10
به شماره ثبت  3695به شناسه ملي  14008046471ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :استخراج و اکتشاف معدن به غير از نفت  ،گاز ،
پتروشيمي -ايجاد سنگ بري و فروش سنگ هاي تزئيني و خاک هاي صنعتي
شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي – استفاده از تسهيالتبانکها و موسسات مالي – اخد نمايندگي از شرکت هاي خارجي  -صادرات
و واردات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي
الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلي  :استان آذربايجان غربي  ،شهرستان مياندوآب  ،بخش مرکزي ،
شهر مياندوآب ،انقالب  ،کوچه شهيدقادرسليمانزاده  ،خيابان 24متري
امام حسين(ع)  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستي  5971864537سرمايه
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000ريال نقدي ميزان سهم الشرکه
هر يک از شرکا آقاي وحيد رضوي به شماره ملي  1540142558دارنده
 600000ريال سهم الشرکه آقاي صابر غالمي به شماره ملي 2960017447
دارنده  400000ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي وحيد رضوي
به شماره ملي 1540142558و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت
نامحدود آقاي صابر غالمي به شماره ملي 2960017447و به سمت عضو
هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :امضاي کليه اسناد مالي  ،چکها  ،قراردادها و اسناد
تعهدآور بامضاي رئيس هيئت مديره منفردا ً بهمراه مهر شرکت و امضاي
کليه اوراق عادي و اداري بامضاي رئيس هيئت مديره ويا مديرعامل بهمراه
مهر شرکت معتبر ميباشد .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه روزنامه
کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت
موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري مياندوآب ()345834

وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي از پرداخت يک ميليون و  ۲۱۷هزار دالر
ديه به خانوادههاي شهداي حادثه سانچي خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي
باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد شريعتمداري از پرداخت يک ميليون و
 ۲۱۷هزار دالر ديه به خانوادههاي شهداي حادثه سانچي خبر داد و اظهار
کرد:اين مبلغ به خانواده هايي که تشريفات قانوني مربوط به حصر وراثت
را طي کرده و پرونده تشکيل داده اند ،پرداخت شده است.وي همچنين از
پرداخت  ۳۴۰هزار دالر غرامت به فرزندان اين شهدا خبر داد.

پليس آگاهي اعالم کرد:

انهدام باند کالهبرداران ميلياردي
در پايتخت

مأموران پليس آگاهي پايتخت باندي را که با جعل اسناد ملکي و
اوراق هويتي اقدام به کالهبرداري ميلياردي کرده بودند ،منهدم
کردند.به گزارش خبرگزاري مهر ،کارآگاهان پليس آگاهي پايتخت
از مدتي قبل ،از فعاليت مجرمانه اعضاي يک باند در جعل اسناد
ملکي باخبر شده و رسيدگي به موضوع را در دستور کار خود قرار
دادند.با انجام تحقيقات مشخص شد اعضاي اين باند با همکاري
يک مشاور امالک در يکي از مناطق غربي تهران اقدام به جعل
اسناد ملکي و برخي از اوراق هويتي کرده و از اين طريق اقدام به
فروش امالک ،بدون اطالع مالکان آنها کردهاند که با سرنخهاي
ت آمده اقدامات مأموران براي دستگيري متهمان آغاز شد
به دس 
و ماموران موفق شدند سرکرده اصلي اين باند را حين خروج
از کشور در نقطه صفر مرزي دستگير کنند.همچنين در ادامه
اقدامات مأموران ،ديگر اعضاي اين باند نيز شناسايي و پس از
هماهنگي با مقام قضائي دستگير شدند که در جريان تحقيقات از
آنان مشخص شد که اين افراد با جعل اسناد قريب به  ۱۰ميليارد
تومان کالهبرداري کردهاند.

عضو انجمن علمي مراقب تهاي ويژه ايران:

ساالنه چهار ميليون بيمار بدحال در
بخش مراقبتهاي ويژه بستري ميشوند

عضو انجمن علمي مراقبتهاي ويژه ايران گفت :ساالنه چهار ميليون
بيمار بدحال در بخش مراقبتهاي ويژه بستري ميشوند.به گزارش
گروه جامعه خبرگزاري ميزان ،عطا محمودپور در حاشيه ششمين
کنگره بينالمللي مراقبتهاي ويژه ايران اظهار داشت :مراقبتهاي
ويژه ،علمي نوپاست که اوايل دهه  ۸۰در ايران فعاليت خود را آغاز
کرد و گسترش يافت.وي افزود :در حال حاضر  ۵تا  ۶هزار تخت
مراقبت ويژه در کشور وجود دارد که ضرورت دارد اين آمار افزايش
يابد و البته تختهاي پست  ICUنيز بايد کمبود آن برطرف شود
چرا که اين دو مقوله ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند.دبير علمي
ششمين کنگره بينالمللي مراقبتهاي ويژه ايران اظهار داشت:
ساالنه  ۳تا  ۴ميليون بيمار بدحال در بخش مراقبتهاي ويژه يا
 ICUبستري ميشوند که بخش اعظم اين بيماران افراد دچار
تروماي مغزي و اندام ناشي از تصادفات هستند.محمودپور گفت:
يکي از محورهاي اصلي کنگره مراقبتهاي ويژه بيماران سپسيس
است که درواقع اين افراد پاسخ ايمني نامتعارف نسبت به عفونت
داشتهاند که اين مشکل ميتواند منجر به نارسايي ارگان بدن اين
بيماران شود و در بهترين مراکز دنيا اين مشکل مرگ و ميري حدود
 ۳۰تا  ۷۰درصدي به همراه دارد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
نوبت اول

شركت تعاوني مسكن زرين غزال
آذربايجان غربي به شماره ثبت 6889
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول
شركت تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجانغربي راس ساعت  11صبح روز
پنج شنبه مورخه  97/11/4در اروميه محل مجتمع خاقاني واقع در بلوار
استاد شهريار خيابان دانشگر روبروي زيباشهر طبقه اول بلوك  Bتشكيل
ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ
تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده
حضور بهم رسانند و يا باتوجه به مفاد ماده  19آئين نامه نحوه تشكيل
مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد مي تواند
عالوه بر راي خود حداكثر سه راي با وكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك
راي با وكالت داشته باشد .توضيح اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك
روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع بغير از ايام
تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و
تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي
به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:
 -1تصميم گيري در خصوص اصالح شرايط اختصاصي ماده 12
خ ش 97/10/22
هيات مديره شركت تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجان غربي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده نوبت اول

شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره
سه اروميه به شماره ثبت 9352
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره سه اروميه راس ساعت
 11صبح روز دوشنبه مورخ  97/11/15در محل سالن اجتماعات اداره تعاون
كار و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه واقع در فلكه مدرس اول بلوار شهيد
رجايي تشكيل مي گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود
جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوع ذيل در روز و ساعت مقرر در محل
تعيين شده حضور بهم رسانند و يا باتوجه به مفاد ماده  19آئين نامه نحوه
تشكيل مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد
ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام
االختيار از ميان اعضاء يا غير اعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي
مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي با وكالت و هر شخص غيرعضو
تنها يك راي با وكالت داشته باشد.
توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي
مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع بغير از ايام تعطيل درمحل دفتر
شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير
اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از
دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيئت تصفيه
تاريخ انتشار 3782 -97/10/22
خ ش 97/10/22
هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره سه اروميه

