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می فرستند تا از درس عقب نمانند در حالی که متوجه 
نیستند این بچه های بیمار نه تنها درس را به خوبی فرا 
نمی گیرند بلکه باعث بیماری بسیاری از همکالس های 
خود می شوند، زیرا سرماخوردگی و آنفلوانزا بیماری های 
ویروســی هستند و سریع منتقل می شوند. به همین 
دلیل امسال تصمیم گرفتم مسایل ایمنی بدن فرزندانم 
را بیشــتر رعایت کنم تا با مشکالت کمتری در فصل 

سرما مواجه شویم.«
خانم وثوقی همچنین تصریح می کند: »من شاغل 
هستم و برای مادرانی که در بیرون از منزل کار می کنند 
خیلی سخت است که برای هر کدام از فرزندان خود 

اینفلوواک )سه ظرفیتی(، اینفلوواک تترا)چهار ظرفیتی(، 
واکســی گریپ )ســه ظرفیتی(، واکســی گریپ تترا 
)چهارظرفیتی( وجود دارد که تجویز آنها برای سنین 
مختلف تفاوت دارد و باید زیر نظر پزشــک متخصص 
تجویــز و تزریق شــود. بــه طور مثال واکســن های 
اینفلــوواک، واکســی گریپ و واکســی گریپ تترا در 
بزرگســاالن و اطفال باالی 6 ماه قابل تجویز هستند 
در حالی که، واکسن اینفلوواک تترا مجوز مصرف در 
بزرگســاالن و کودکان باالی 3 ســال را دارد. مصرف 
اینفلوواک تترا در کودکان زیر 3 سال مجاز نمی باشد.«
به گفته این دکتر داروساز، برنامه واکسیناسیون 

)ACIP ( توصیــه می کنند که هیچ ترجیح و اولویتی 
در انتخاب واکســن ســه ظرفیتی یا چهار ظرفیتی 
وجود ندارد و به طور کلی هیچ واکســنی بر دیگری 

ارجح نیست.
بینی الکترونیک چیست؟

پژوهشگران اخیراً دســتگاهی ابداع کرده اند که 
باکتری های بدن افراد را تنها با آنالیز نفس هایشــان 
شناسایی می کند. این فناوری به این معناست که به 
بیماران می توان گفت که آنها سرماخوردگی یا آنفلوانزا 
دارند یا اینکه به بیماری های عفونی مبتال هســتند. 
این دســتگاه نمونه تنفس را بعد از اینکه بیمار داخل 

فصلی و شــروع بیماری های این فصل می گوید: »هر 
فصل از سال دارای ویژگی هایی می باشد که با آگاهی 
از خصوصیات آنها می توان از فرصت های آن حداکثر 
اســتفاده را برد و با شناخت تهدیدها و انجام اقدامات 
مناســب و پیشگیرانه و رعایت توصیه های بهداشتی، 

از بیماری ها و مشکالت احتمالی آن ایمن باشیم.«
وی اضافه می کند: »در فصول پاییز و زمستان هوا 
سردتر و طول روزها کوتاه تر می شود، بنابراین شرایط 
بــرای ابتال به بیماری های مخصــوص این فصل ها از 
جمله ســرماخوردگی، آنفلوانزا، ســردردهای مزمن، 
آبریزش بینی، سرفه و حتی بیماری های روحی و روانی 
از جمله افســردگی فراهم می گردد. البته هر سرفه، 
عطســه یا آبریزش بینی نشان دهنده سرماخوردگی 
نیســت و بســیاری از این عالئم نشان دهنده آلرژی 
و حساســیت های فصلی است و تشخیص این عالئم 
بالینی بسیار مهم اســت، به همین دلیل کسانی که 
به این عارضه ها دچار می شوند برای درمان باید حتماً 
به پزشــک مراجعه کننــد و از مصرف داروهای خود 
تجویزی جداً پرهیز کنند تا خدای ناکرده به عوارض 

بیشتری مبتال نشوند.« 
بــارش باران، ورزش باد تند و کاهش رطوبت هوا 
همگی باعث تضعیف سیســتم ایمنی بدن می شوند 
و ابتال به ســرماخوردگی را آســان تر می کنند. البته 
ســرماخوردگی فصل پاییز به شــدت سرماخوردگی 
فصل زمستان نیست، ولی بایستی برای جلوگیری از 

خطرات عفونت ویروسی، سریعاً به پزشک مراجعه کرد 
و آن را درمان کرد.

شــیوع بیماری های تنفسی مزمن از جمله آسم 
نیز در فصل پاییز زیاد می شــود. شــایع ترین عالمت 
آسم آلرژیک، سختی نفس کشــیدن است. بنابراین 
تشخیص این بیماری ها به عهده پزشک است و افراد 
بایــد به محض دیدن عالئم ســرماخوردگی، آلرژی، 
آنفلوانزا و دیگر بیماری های فصل ســرما به پزشــک 

متخصص مراجعه کنند.
سرماخوردگی، آنفلوانزا

ســرماخوردگی و آنفلوانزا از بیماری های شــایع 
فصل سرما هستند. پژوهشگران معتقدند همزمان با 
کاهش هوا، سرماخوردگی نیز شایع تر می شود. نتایج 
یک پژوهش نشــان می دهد که کاهش دمای محیط 
به میزان 7 درجه ســانتی گراد می تواند مقاومت بدن 

را در برابر تکثیر ویروس سرماخوردگی کاهش دهد.
یک استاد زیست شناسی و ایمونولوژی در این باره 
می گوید: »هر بار که بدن انسان در معرض عفونت قرار 
می گیرد، تالش می کند با ترشح نوعی پروتئین به نام 
اینترفرون با سلول های عفونی مقابله کند اما کاهش دما 
و افزایش سرما باعث می شود که قدرت سیستم ایمنی 
بدن کاهش یابد و ویروس ها مجددا تکثیر شوند.« این 
موضوع به خوبی نشان می دهد که چرا در فصل پاییز 
و زمســتان آمار سرماخوردگی بیشتر می شود. در هر 
صورت، تغییرات ناگهانی دمای هوا، فشار زیادی را به 
سیستم ایمنی بدن وارد می کند و مدتی طول می کشد 
تا بدن نسبت به آنها عادت کند. عفونت های ویروسی 
به راحتی منتقل می شوند و می توانند برای افراد مسن، 
کودکان خردسال و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف 

خطرناک باشند.
خانمی که خود را »وثوقی« معرفی می کند و برای 
خرید داروهای فرزندش به داروخانه مراجعه کرده به 
گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »هر سال با آمدن 
فصل پاییز و زمستان گرفتاری من هم بیشتر می شود، 
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با فرا رسیدن فصل پاییز در حالی که بیش 
از یک ماه است که هیجان بازگشایی مدارس به 
خانه اکثر خانواده ها آمده یک میهمان ناخوانده 
دیگر هم ممکن اســت به خانه ها سر بزند و آن 
هم بیماری های فصل سرما مانند سرماخوردگی، 
آنفلوانزا، حساسیت های فصلی و آسم است که 

متأسفانه مردم را به زحمت می اندازد. 
فصل پاییز و البته زمستان، زمان اوج ابتال 
از بیماری های ویروسی، به ویژه  به بســیاری 
آنفلوانزاســت. ویروس ها به راحتی بین افراد 
ســرایت کرده و به ویژه برای افراد مســن، و 
کسانی که از سیستم ایمنی ضعیفی برخوردارند، 

خطرناک هستند. 
فصل پاییز اوج زمان ابتال به بسیاری از بیماری های 
ویروسی است، زیرا هوای سرد می تواند سیستم ایمنی 
بدن را تحت فشــار قرار داده و آسیب پذیری در برابر 
عفونت ها را افزایش دهد. سرماخوردگی و آنفلوآنزا در 
این فصل شایع می شود که به دلیل کاهش رطوبت هوا 
و تماس بیشتر با میکروب های بیماری زا در محیط های 
بسته است. اگر چه این بیماری ها خطرناک نیستند، ولی 
به گفته پزشکان و درمانگران در صورت سهل انگاری و 

عدم درمان به موقع می توانند خطرآفرین شوند.

بدون نقطه کور

 خشکی هوا در فصول 
باعث  ســال  ســرد 
می شــود ویروس ها و 
بیشــتری  باکترهای 
وارد بدن شــوند و در 
ابتال  میــزان  نتیجه 
و  ســرماخوردگی  به 
آنفلوآنزا زیاد می شود.

که  کرده اند  ابداع  دســتگاهی  اخیراً  پژوهشگران 
باکتری های بدن افراد را تنها با آنالیز نفس هایشان 
شناسایی می کند. این فناوری به این معناست که به 
بیماران می توان گفت که آنها سرماخوردگی یا آنفلوانزا 
دارند یا اینکه به بیماری های عفونی مبتال هستند.

لوله تنفس نفس کشــید تجزیه و تحلیل می کند. در 
این مرحله این دستگاه برخی از مواد شیمیایی نفس 
را شناســایی کرده و حضور یا عدم حضور باکتری را 

نشان می دهد. 
پژوهشگران این دســتگاه را »بینی الکترونیک« 
نامیده انــد و ابراز امیدواری کرده انــد که در آینده با 
اســتفاده از این دســتگاه تجویز غیــر ضروری آنتی 
بیوتیک کاهش یابد. این دســتگاه با دقت 80 درصد 
قادر به شناســایی حضور باکتری ها است. توسط این 
دستگاه تشخیص پزشکان دقیق تر می شود و دقیق تر 
می توانند تشخیص دهند که بیماران به یک آنفلوانزا 
یا ســرماخورگی ساده مبتال شــده اند یا بیماری های 

عفونی دارند.
سرماخوردگی طوالنی

سرماخوردگی یک بیماری شــایع در تمام دنیا 
است، به ویژه در میان کودکان که معموالً هر از گاهی 
ســرما می خورند و بزرگساالن هم به طور متوسط 2 
تا 4 بار در سال به این بیماری مبتال می شوند. با این 
حال، گرچه ســرماخوردگی معموالً ظرف یک هفته 
برطرف می شود، اما این بیماری اگر بیشتر از 2 هفته 
طول بکشد، در این صورت یک سرماخوردگی طوالنی 
محسوب می شود. همان طور که اکثر پزشکان همیشه 
هشدار می دهند به محض دیدن اولین عالئم بیماری 
باید به پزشــک مراجعه شود در مورد سرماخوردگی 
هم همین مسئله باید رعایت شود. یک باور نادرست 
در بین مردم وجود دارد که ســرماخوردگی بیماری 
نیســت و با اســتراحت و خوردن شــلغم و ســوپ 
درمان می شــود. در حالی که همین بیماری ســاده 
اگر به موقع درمان نشــود ممکن است به برونشیت، 
ذات الریه و بیماری های حاد تنفسی منجر گردد. در 
واقع ممکن است سرماخوردگی بعضی ها به آبریزش 
بینی و کمی بدن درد خالصه شده و بیشتر از دو سه 
روز طول نکشــد، اما کم نیستند افرادی که در طول 
بیماری با عالئم شــدیدتری مثل تب و لرز، گلودرد، 
ســرفه های آزاردهنده و... دست و پنجه نرم می کنند 
و بیش از دو هفته با این مشکل مواجهند. در صورتی 
که عالئم ســرماخوردگی بیشتر از چهار هفته ادامه 
پیدا کند زمینه سینوزیت مزمن فراهم خواهد شد. از 
طرفی ممکن است عوامل آلرژی زا، آسم، عفونت های 
باکتریایی و پولیپ بینی نیز باعث ســینوزیت مزمن 
شود. از طرفی سرماخوردگی یک بیماری مسری است 
و معمــوال بعد از ابتالی یک نفر بقیه اعضای خانواده 
هم به آن مبتال می شوند، بنابراین پیشگیری و درمان 
به موقع این بیماری می تواند بقیه اعضای خانواده را 

از ابتال به این بیماری مصون نگه دارد.
دکتر اصغــر کاظمی در این باره می گوید: »علت 
طوالنی شدن ســرماخوردگی عدم درمان به موقع و 
کامل آن و همچنین مواجهــه با ویروس های جدید 
است. در فصل ســرماخوردگی، ممکن است که ابتدا 
گرفتار یک ویروس سرماخوردگی شوید و بدن شما با 
آن ویــروس مقابله کند، اما دوباره در معرض ویروس 
جدیدی قرار بگیرید و درگیر سرماخوردگی جدیدی 
شوید که با سرماخوردگی قبلی تان که عالئم آن هنوز 
به طور کامل برطرف نشــده همزمان شود، در نتیجه 
این طور به نظر می رسد که سرماخوردگی شما طوالنی 
شده. به همین خاطر است که معموال بیشتر از یک بار 

در سال به این بیماری مبتال می شویم.«

راهکارهای مقابله با بیماری های فصل سرما- بخش نخست

عطسه های نفس گیر
 در هجوم ویروس های پاییزی

فریده شریفی

ســرماخوردگی یک بیماری مســری اســت و معموال بعد از ابتالی یک نفر بقیه 
اعضای خانواده هم به آن مبتال می شــوند، بنابراین پیشــگیری و درمان به موقع 
این بیماری می تواند بقیــه اعضای خانواده را از ابتال به این بیماری مصون نگه دارد.

چرا که فرزندانم به دلیل رفتن به مدرســه و تماس با 
دیگر بچه هایی که بیمار هســتند به سرماخوردگی و 
آنفلوانزا مبتال می شــوند و مجبورند حداقل یک هفته 
در خانه بمانند تا بهبود پیدا کنند و مسلماً از درس و 

مدرسه عقب می مانند.«
وی اضافــه می کند: »متاًســفانه برخی از والدین 
رعایت نمی کنند و فرزندان بیمار خود را به مدرســه 

یک هفته مرخصی بگیرند و در خانه بمانند در حالی 
که رعایت مســائل بهداشتی از سوی همه خانواده ها 

می تواند به این مشکالت پایان دهد.« 
نظر دکتر»محمد صدیقی فرد« داروساز و مسئول 
یک داروخانه را در باره واکسن های آنفلوانزا جویا شدیم، 
وی در گفت وگو با گزارشــگر روزنامه کیهان درباره 
این واکسن ها می گوید: »در بازاردارویی ایران واکسن 

ممکن است در سطح بین المللی متفاوت باشد، بنابراین 
بررسی سیاســت های محلی مهم است. واکسن های 
چهــار ظرفیتی به طور فزاینده ای با توجه به حفاظت 
گسترده تر ارائه شــده ناشی از گنجاندن یک ویروس 
آنفلوانزای B اضافی، مورد قبول واقع شــده اند، با این 
 ) CDC( حال، مرکز پیشــگیری و کنتــرل بیماری ها
و کمیته مشورتی برنامه واکسیناسیون و ایمن سازی 

تغییرات فصلی، تغییرات جسمانی
با شروع فصل پاییز یک سری تغییرات در طبیعت 
رخ می دهد و همین تغییرات در بدن انسان ها نیز رخ 
می دهد و موجب می شــود که بدن با ســرمای هوا و 
کاهش طول مدت روز تطابــق پیدا کند. آب ریزش 
بینی، ســرفه های خشــک و آزاردهنده، سردردهای 
مداوم، گلودرد و خســتگی بدن، زندگی را برای افراد 

در این فصل مشکل می کند.
خشــکی هوا در فصول سردســال باعث می شود 
ویروس ها و باکترهای بیشــتری وارد بدن شوند و در 
نتیجه میزان ابتال به ســرماخوردگی و آنفلوآنزا زیاد 
می شــود. هنوز هم افراد زیادی هستند که به اشتباه 
تصور می کنند اگر در روزهای سرد بدون لباس مناسب 
و کافی بیرون بروند، سرما می خورند. احتماال این تصور 
 اشتباه از اینجا نشأت می گیرد که در ماه های سرد سال 
افراد بیشتری بیمار می شوند و البته این مسئله درست 
است، اما علت آن چیزی جز قرار گرفتن در مجاورت 
عوامل بیماری زا نیســت. در فصل سرما مردم عموماً 
زمان بیشــتری را در فضاهای بســته می گذرانند، به 
یکدیگر نزدیک تر هستند، دست های یکدیگر را لمس 
می کنند یا با ســرفه و عطسه بیشتری در اطرافشان 
مواجه می شوند. در واقع ویروس سرماخوردگی عامل 

ابتال به این بیماری است. 
دکتــر »اصغر کاظمــی« مســئول داروخانه در 
گفت و گو با گزارشــگر روزنامه کیهان درباره تغییرات 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی به شناسه 
ملی 14004813854- شــرکت فرآورده های طعم 
طبیعت حامی به شناســه ملی 14004570125- 
حســین رضایی زاده با شماره ملی 1818503158 
بــه عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. موسســه حسابرسی بهداد روش 
امین شناسه ملی 14005956156 به عنوان بازرس 
اصلی و حمزه میقانی با کد ملی 0068714017 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
شــدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
1396/9/30 بتصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۲۹۸ 

و شناسه ملی ۱۴00۵۶۶۵۲۹۶ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1396/5/12 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - 
هادی محمدخانی با شــماره ملــی 0078942251 به 
نمایندگی از شرکت بهداشــت کودک با شناسنامه ملی 
10101187336 بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیره و 
امیرهوشنگ خلیلی اقدم با شماره ملی 0067036848 
به نمایندگی از شرکت آرمان بهداشت ایرانیان با شناسه 
ملی 10102710823 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و محمدعلی مستقیمی با شماره ملی 2295929407 به 
نمایندگی از شرکت آینده سازان نیک فرجام با شناسنامه 
ملــی 10320732492 بــه عنوان عضــو هیئت مدیره 
و مدیرعامــل بــرای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
محمدرضا طاعتی به شــماره ملــی 2595821180 به 
سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک به شماره ملی 
2649565845 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار بازار 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۱۳0 

و شناسه ملی ۱۴00۴۵۲۸0۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/5/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب 
تقی پــور آهنگر به شــماره 
ملــی 2060701163 بــه 
سمت بازرس اصلی و آقای 
رضا عالئی به شــماره ملی 
5579142064 به ســمت 
برای  علی البــدل  بــازرس 
یکسال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت 
انتخــاب شــد. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1396/12/29 به 
تصویب مجمع رسید. اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو 
انتخاب  ســال به قرار ذیل 
شــدند. شــرکت مهندسی 
)ســهامی  بهینه ســاز  آماد 
خــاص( بــه شناســه ملی 
10102251738 شــرکت 
خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز 
)ســهامی خاص( به شناسه 
 10102262391 ملــی 
شرکت حمل و نقل آزادگان 
)ســهامی خاص( به شناسه 
 10101259330 ملــی 
طلیعــه  گــروه  شــرکت 
)ســهامی  جهــان  ســبز 
خــاص( بــه شناســه ملی 
شــرکت   10102853650
کنترل  و  مهندسی  بازرسی 
کیفیت ســنجش گستردانا 
)ســهامی خاص( به شناسه 

ملی 10102384287

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید شرکت 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۸۳۳۴0

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۲۲۵۵0۱۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
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سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1398/05/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موضوع فعالیت 

شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید: انجام امور انفورماتیکی شــامل طراحی و تولید و ارائه 

و پشــتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و 

بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای 

خارجی و فعالیت در زمینه سیســتم های ویژه رایانه ای نظیر 

اتوماســیون صنعتی و کارت  های هوشمند و مشاوره و نظارت 

بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های 

انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شــبکه های رایانه ای و امنیت 

شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی 

نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات 

رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه  و قطعات و ملزومات رایانه 

و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه 

خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در 

زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از 

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص 

حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی 

و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شــعب در سراســر کشور 

و شــرکت در مناقصات و مزایــدات در زمینه موضوع فعالیت 

شــرکت )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 

پس از اخذ مجوزهای الزم(.

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

آگهی تغییرات شرکت راهکارهای پردازش هوشمند داده سهامی خاص
به شماره ثبت ۴۹۹۴۴7 و شناسه ملی ۱۴00۶۲۲0۳۴۸ 


