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مخزن صــوت و تصویــر- نوعی 
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ملک واقع شده در تقاطع- نهی از 
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می پیوندد 9- درختی سایه گستر- 
نامی برای زنان- شیوه بازی فوتبال 
انگلیســی ها 10- جمع کلمه فن- 
بلند- بهتریــن خرمای هرمزگان 
11- زن مسلط بر خانه داری- لوس- 
بندری باستانی در لبنان 12- نوعی 
برادر یا خواهر- زنگ کلیسا- درختی 
پیشوند  بوستان ها 13-  در  زینتی 
دشنام- همداستان عذرا- دریاچه ای 
 در آســیای میانه- پســر گیالنی 
14- ساق بند نظامیان- از القاب امام 
حسین)ع( 15- پسوند صفت ساز- 
ملک گرو گرفته شده- تنها و یکتا.

 نتایــج مطالعــات جدید نیز نشــان می دهد که 
مکمل هــای ویتامیــن D می توانــد در محافظــت از 

سرماخوردگی و آنفلوآنزا کمک کند.
جلوگیری از سرماخوردگی از نگاه طب سنتی

بر اساس توصیه های حکمای طب سنتی در سه روز 
اول ســرماخوردگی باید اجازه داد که ترشحات و مواد 
زائد از مجاری بینی خارج شود. همچنین مصرف سوپ 
جو رقیق و پرهیز از مصرف گوشت و سبک نگه داشتن 
معده بهترین روش برای بهبود عالئم ســرماخوردگی 
اســت. برای جلوگیری از ورود ترشحات به پشت حلق 
نیــز باید به جای طاق باز خوابیــدن به پهلو خوابید تا 

کرد. عرق آویشن نیز می تواند در درمان و کاهش عالئم 
ســرماخوردگی موثر باشد. همچنین متخصصان طب 
ســنتی بر این باورند دارچین از جمله ادویه هایی است 
که هزار و یک خاصیت دارد، از کاهش قند خون گرفته 

تا درمان آرتروز و سرماخوردگی. 
رعایت تدابیر تندرستی

یک متخصص طب سنتی معتقد است، رعایت تدابیر 
تندرستی در فصل پاییز، بهترین راهکار برای پیشگیری 

از بیماری هاست. 
دکتر »ناصــر رضایی پور« در این بــاره می گوید: 
»هر فصل سال دارای مزاج خاصی است، بنابراین الزم 

اخالط فاســد در بدن می شــود. بنابراین بیماری های 
صفرایی باقی مانده از تابستان بیشتر بروز می کنند.«

وی اضافه می کند: »اختالالت گوارشی، بیماری های 
پوستی، اگزما و خشکی پوست، شوره سر، ترک لب ها، 
ورم لوزه ها، درد مفاصل، بزرگی طحال، سخت ادراری، 
بیماری های روده ای، درد های سیاتیکی، بیماری های ریه 
مانند سل، تنگی نفس و آسم، اختالالت روانی سوداوی 
مانند وسواس و افسردگی، از جمله بیماری های شایع 

فصل پاییز هستند.« 
این متخصص خاطرنشــان می کند: »افراد در این 
فصل بایــد با رعایت تعادل و بر حســب مزاج فردی، 

در خانواده هایی که چند فرزند مدرســه ای دارند، 
ممکن است متوسط دفعات سرماخوردگی تا ۱۲ بار در 
سال نیز افزایش پیدا کند. همچنین بزرگساالن نیز به 
طور متوسط بین ۲ تا ۳ بار در سال دچار این بیماری 
می شــوند. خانم ها، خصوصاً خانم های ۲۰ تا ۳۰ ساله، 
بیشتر از مردان درگیر این بیماری می شوند. احتماالً به 
این خاطر که تماس بیشتری با بچه ها دارند. در سنین 
باالتر، آمار ابتال به سرماخوردگی کمتر است. برای مثال 
افراد باالتر از ۶۰ سال، ممکن است فقط سالی یک بار 
دچار سرماخوردگی شوند. اگر چه سرماخوردگی های 
معمولی، اغلب خفیف هستند، اما ممکن است در صورت 
عدم مراجعه به پزشک، بیمار را حتی برای چند هفته 

زمین گیر کنند.
آقایی که به همراه همسر خود برای درمان بیماری 
سرماخوردگی به کلینیک مراجعه کرده اند به گزارشگر 
کیهان می گوید: »همسرم در یک مهد کودک مشغول 
به کار اســت و با آغاز فصل سرما و آمدن پاییز غالباً به 
این بیماری مبتال می شود و به دلیل اینکه با درمان های 
خانگی و خود تجویزی مخالفم سریعاً به پزشک مراجعه 
می کنیم تا این بیماری طوالنی و خطرناک نشود چرا که 
شغل همسرم به گونه ای است که با کودکان سروکار دارد 
و خدای ناکرده نباید این بیماری به آنها سرایت کند.«
وی اضافــه می کند: »کاش این فرهنگ در جامعه 
فراگیر شود که هر خانواده ای رعایت مسائل بهداشتی 
را در اولویت مســائل خود قرار دهد و به محض دیدن 

عالئم سرماخوردگی در فرزندان آنها را به مهد یا مدرسه 
نفرستند تا دیگران مبتال نشوند.« 

پزشــکان، درمانگــران و پژوهشــگران معتقدند 
موثرترین راه برای جلوگیری از ابتال به بیماری آنفلوآنزا 
و ســرماخوردگی پیشگیری و رعایت مسائل بهداشتی 
است. رعایت نکات بهداشتی ازسوی فرد بیمار از جمله 
استفاده از وسایل و ظروف جداگانه و استفاده از دستمال 
در هنگام عطسه و سرفه، خودداری از تماس  غیرضروری  
با افرادی  که  دچار عفونت های  دستگاه  تنفسی  فوقانی  
هستند، شست وشوی مداوم دست ها، استفاده از پوشش 
مناســب در روزهای ســرد باعث پیشگیری از ابتال به 
بیماری ها می شود. داشتن رژیم غذایی متعادل، انجام 
ورزش منظم و مصرف روزانه مولتی ویتامین نیز موجب 
تقویت سیســتم ایمنی بدن شده و آمار این بیماری را 

کاهش می دهد.
دکتر »اصغر کاظمی« مسئول داروخانه در گفت و گو 
با گزارشــگر کیهان در این باره می گوید: »بهترین راه 
جلوگیری از بیماری سرماخوردگی عدم تماس با مردم 
است. مخصوصا در سه روز اول بیماریشان. مسئله دیگر 
انتقال ویروس از طریق دست ها است بنابراین مهم ترین 
و مؤثرتریــن کار در طــول پاییز، زمســتان و در تمام 
ماه های سال برای پیشگیری از سرماخوردگی، شست 
 و شوی دست ها است. همچنین یک رژیم غذایی حاوی 
ویتامین C می تواند از ابتال به سرماخوردگی جلوگیری 
کند. به همین دلیل توصیه می شود در فصل زمستان 

مرکبات بیشتر مصرف شود.«

صفحه ۵
 شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 
   ۱۱ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۲۴

آغاز  در  می فرمایند:  علی)علیه السالم(  امام 
ســردی هوا خود را از سرما حفاظت کنید و در 
پایان آن از آن استقبال کنید، زیرا سرما با بدن ها 
همان می کند که با درختــان می کند، در آغاز 
برگ درختان را می سوزاند و در پایان می رویاند.

)حکمت 128 نهج البالغه(
ســرماخوردگی و آنفلوآنزا از بیماری های شایع در 
فصل سرما هستند. عامل اصلی این بیماری ها، ویروس 
می باشــد که به راحتی از فردی بــه فرد دیگر منتقل 
می شود. لذا این بیماری ها مسری هستند و می توانند 
افــراد زیادی را در مدت زمان کــم مبتال کنند. علت 
شیوع این بیماری ها ، مسری بودن آنها و بودن افراد در 

محیط های بسته به دلیل سرمای هواست. 
پیشگیری بهترین شیوه برای درمان

بیماری ســرماخوردگی به دلیــل فعالیت برخی 
ویروس ها در ناحیه فوقانی دســتگاه تنفســی عارض 
می شــود. تا به حال، بیــش از ۲۰۰ نوع ویروس عامل 
سرماخوردگی شناسایی شــده اند که از طریق بینی و 

بدون نقطه کور

داروخانه:  مســئول  یک 
حاوی  غذایــی  رژیــم 
از  می تواند   C ویتامیــن 
ســرماخوردگی  به  ابتال 
همین  به  کند.  جلوگیری 
می شود  توصیـــه  دلیل 
مرکبات  زمستان  فصل  در 
بیشــتر مصرف شــود. 

یک درمانگــر: کودکان به طور متوســط 7 بار در 
ســال ســرما می خورند و یکی از مهم ترین دالیل 
سرماخوردگی بیشتر کودکان نسبت به سایر مقاطع 
سنی، عدم آگاهی و توجه به بهداشت شخصی است.

 پزشــکان معتقدند، موثرترین راه برای جلوگیری از 
ابتال به بیماری آنفلوآنزا و ســرماخوردگی پیشگیری 
و رعایت نکات بهداشتی ازســوی فرد بیمار از جمله 
اســتفاده از وســایل و ظروف جداگانه و استفاده از 
دستمال در هنگام عطسه و سرفه، خودداری از تماس  
غیرضروری  با افرادی  که  دچار عفونت های  دســتگاه  
فوقانی  هستند، شست وشوی مداوم دست ها  تنفسی  
و استفاده از پوشش مناســب در روزهای سرد است.

شرایط جسمی، سن و شــرایط گوارشی و اقلیمی، از 
خوراکی هایی از قبیل پروتئین ها و فراورده های حیوانی، 
حبوبات، غالت، میوه ها، مغز ها و خشکبار، سبزیجات و 
ادویه ها استفاده کنند و در مصرف خوراکی ها و میوه ها 

زیاده روی نکنند.« 
رعایت بهداشت در محیط کاری

برای پیشــگیری از ابتال بــه بیماری ها ی مختلف 
از جمله ســرماخوردگی بهتر است فضای داخل خانه 
و محل کار همیشه تمیز نگه داشته شود تا از انتقال و 
سرایت باکتری ها، ویروس ها و میکروب های بیماری زا 
جلوگیری شــود. مخصوصاً ابزار و لوازمی مثل گوشی 
تلفن، کنترل تلویزیون و یا دستگیره در را که معموال زیاد 
مورد استفاده قرار می گیرد باید مدام ضد عفونی شوند. 
آقایی که خود را »وارســته« معرفی می کند و در 
یک شرکت خصوصی مشغول به کار است در باره رعایت 
مسائل بهداشتی در محیط های کاری به گزارشگر کیهان 
می گوید: »محیط های کاری جایی است که در طول روز 
ساعت ها وقت برای آن می گذاریم، به همین دلیل اگر 
محیط کاری ناسالم باشد، کارمندان از لحاظ جسمی و 
روحی آسیب هایی خواهند دید. رعایت بهداشت عمومی، 
داشتن تاسیســات عمومی مناسب، پاکیزگی محیط، 
نظافت میزها، صندلی و وســائلی که روی میزها قرار 
دارند از جمله کامپیوتر، تلفن و... از ابتدایی ترین مواردی 
است که یک محیط اداری باید مورد توجه قرار گیرد.«
وی اضافه می کند: »متاًسفانه در محیط های کاری 
هم مانند برخی از مدارس مســائل بهداشــتی رعایت 
نمی شــود و کارمندانی که بیمار می شوند به خصوص 
بیماری های ویروسی، سر کار می آیند و دیگران را بیمار 
می کنند. این افراد پیش خود فکر می کنند که مرخصی ها 
را برای مســافرت و دیگر کارها بگذارند و صرف درمان 
بیماری خود نکنند. در حالی که این طرز فکر واقعا  اشتباه 
و نادرست است و در واقع نوعی خودخواهی است، چرا 
که به خاطر چند روز مرخصی بیشتر چند نفر به بستر 
بیماری می افتند و مجبورند در خانه استراحت کنند.«

به گفته این کارمند، برخی از ادارات نیز در رعایت 
مسائل ایمنی و بهداشتی کوتاهی می کنند، به طور مثال 
برای یک اداره یا شــرکت بزرگ با کارمندان زیاد فقط 
یک نیروی خدماتی وجود دارد که مسلماً به همه کارها 
نمی تواند رســیدگی کند و نظافت و تمیزی به موقع و 
کاملی صورت نمی گیرد، مخصوصا دستگاه هایی مانند 
تلفن و کامپیوتر که مورد استفاده عمومی قرار می گیرد 
باید هرروز ضد عفونی شوند در حالی که در کمتر اداره 
یا شرکتی این مسئله به چشم می خورد یا به طور مثال 
لیوان های چای، قندان و ظروف دیگر به هیچ وجه نباید 
همگانی باشد بلکه باید از ظروف یک بار مصرف استفاده 
شــود و یا اینکه هر کارمندی وسایل شخصی جداگانه 

داشته باشد تا مشکلی به وجود نیاید. 
در واقع می توان گفت که رعایت مســائل بهداشت 
فردی کار چندان سخت و مشکلی نیست ولی نتیجه ای 
عالی و بسیار مفید در بر دارد و آن هم کاهش هزینه های 
بیماری و افزایش بهره وری و کار مفید کارمندان است. 
مطالعات سازمان بهداشــت جهانی نشان می دهد که 
خســارات ناشــی از بیماری کارمندان در محیط های 
کاری آنچنان در حال افزایش اســت که اگر سریعا به 
این وضع رسیدگی نشود بر بهبود وضعیت کاری ادارات 
و ســازمان ها تاثیر می گذارد و راندمان و کیفیت کاری 

این سازمان ها کاهش پیدا می کند. 

راهکارهای مقابله با بیماری های فصل سرما- بخش پایانی

پیشگیری، روشی مناسب 
برای مقابله با بیماری ها

فریده شریفی

ترشحات از بینی دفع شود.
مدتی اســت بسیاری از پزشــکان مصرف شربت 
آویشــن را برای تســکین ســرفه و التهاب گلو برای 
بیماران سرماخورده تجویز می کنند. از نظر طب سنتی 
آویشن خلط آور، ضدسرفه، ضددرد، ضد تب و گرفتگی 
بینی و کاهنده ترشــحات بزاقی است که هم می توان 
به صورت شــربت یا جوشانده و هم بخور آن را مصرف 

اســت توصیه و تدابیر خاصی برای حفظ تندرستی و 
پیشگیری از بروز بیماری ها یا به حداقل رساندن عوارض 
و پیامد های آنها به کار گرفت. به طور مثال فصل پاییز 
دارای مزاج سرد و خشک است و برای سالمندان و افراد 
دارای بیماری های با طبیعت ســرد و خشک، مناسب 
نیســت، در این فصل، ســرمای هوا و تغییرات هوایی، 
موجب بســته شدن منافذ بدن و غلیظ شدن و تجمع 

دهان، وارد بدن می شوند و به راحتی از طریق تماس با 
افراد و  اشیای مختلف، منتشر شده و گسترش می یابند. 
عواملی مانند خســتگی، اضطراب و اســترس روحی، 
آلرژی های بینی و گلو نیز از مواردی هستند که به بروز 

سرماخوردگی کمک می کنند.
آقای »عســگری« درمانگر کــه در یک کلینیک 
مشغول به کار اســت در گفت و گو با گزارشگر روزنامه 
کیهان به عالئم سرماخوردگی  اشاره می کند و می گوید: 
»در اغلب ســرماخوردگی ها، نشانه هایی همانند درد و 
خارش گلو، عطسه، آبریزش بینی و چشم وجود دارد و 
چنانچه این عالئم با نشانه هایی همچون تب باال و درد 
عضالنی نیز همراه شوند، دیگر این عالئم نشان دهنده 
سرماخوردگی نیست، بلکه نشانه های آنفلوآنزا هستند. 
در این هنگام بدن بیمار اقدام به مقابله توسط گلبول های 
سفید می کند ولی تا قبل از شناسایی دقیق نوع ویروس، 
حمله های ابتدایی معموالً با شکست مواجه می شوند و 

بدن برای تجدید قوا، اندکی ضعیف می شود.«
وی اضافــه می کند: »کودکان به طور متوســط ۷ 
بار در ســال سرما می خورند و یکی از مهم ترین دالیل 
سرماخوردگی بیشــتر کودکان نسبت به سایر مقاطع 
ســنی، عدم آگاهی و توجه به بهداشت شخصی است. 
کودکان در محیط مهد یا مدرســه، بیشتر از هر مکان 
دیگــری در معــرض ویروس ها هســتند. عالوه بر آن، 
باید توجه داشــت که بدن بچه ها، بــه خوبی در برابر 

سرماخوردگی ایمن نشده است.«

گروه صنعتی شهید عارفی درنظر دارد اقالم ذیل را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای خریداری نماید.

مبلغ تضمین )ریال(موضوعشماره مناقصهردیف

20002/200/000/000 تن خاک کک164609808

* مشــخصات فنی و آنالیز مربوطه در اســناد مناقصه مندرج 
می باشد.

لذا از کلیه شــرکت های توانمند و صالحیت دار که دارای سابقه 
فعالیت در زمینه فوق می باشــند دعوت به عمل می آید حداکثر 
تا تاریخ 1398/08/22 جهت دریافت اســناد مناقصه به نشانی: 
تهران، میدان بسیج، خیابان خاوران، بعد از میدان گل امام رضا)ع(، 
جنب کارخانه ســیمان تهــران، گروه صنعتی شــهید عارفی 

فلزات فجر(، مدیریت بازرگانی مراجعه نمایند. )ذوب 
)تلفن: 33421185-33421177(

1- مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

3- واریز مبلغ 400/000 ریال جهت دریافت اســناد شرکت در 
مناقصه به حساب جاری شماره 1291800036206 بانک سپه شعبه 
اتوبان امام رضا)ع( کد 1291 )یا از طریق دستگاه کارت خوان( به نام 
شرکت توسعه منابع انرژی توان و ارائه معرفی نامه الزامی می باشد.

4- ســپرده تضمین شــرکت در مناقصه های فوق، به صورت 
ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی در وجه شــرکت توسعه منابع 

انرژی توان- گروه صنعتی شهید عارفی می باشد.
5- آخرین مهلت ارسال پاکات تا تاریخ 1398/08/28 می باشد.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه فوق، در اسناد 
م الف 2627مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توسعه منابع انرژی توان

)آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای(

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( چهارپاکته مناقصه خرید 60 حلقه الستیک خودروی 
آتش نشانی به شماره 2098001010000081 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 98/8/27

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/9/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10/30 صبح روز سه شنبه مورخ 98/9/12

»الــف«:  پاکــت  ارائــه  و  مناقصــه  اســناد  درخصــوص  بیشــتر  اطالعــات  دریافــت  جهــت  مناقصه گــزار  دســتگاه  تمــاس   اطالعــات 
 آدرس: فــرودگاه  مهرآبــاد - خیابــان معــراج - ســاختمان اداره کل تــدارکات و تامیــن تجهیــزات شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایران -

م الف 2656تلفن: 61022463

موضوع مناقصه: خرید 60 حلقه الستیک خودروی آتش نشانی

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایراندو مرحله ای چهارپاکته

سازمان بهزیســتی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک مرحله ای خرید خدمــات فعالیت های حفاظت فیزیکی از 
بخش غیردولتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موجود می باشد.
نام و نشــانی مناقصه گر: ســازمان بهزیستی کشور به آدرس 

ضلع شمالی پارک شهر- سازمان بهزیستی کشور.
نوع و کیفیت خدمات: خرید خدمات فعالیت های حفاظت 

فیزیکی از بخش غیردولتی به صورت حجمی.
محل برگزاری مناقصه: ضلع شمالی پارک شهر- سازمان 
بهزیستی کشور- طبقه چهارم- دفتر معاونت توسعه مدیریت 

و منابع.
تدارکات  از طریق ســامانه  مناقصــه:  برگزاری  زمان 

الکترونیک دولت به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
** اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار سازمان بهزیستی 
جهت کسب اطالعات بیشتر: 66760827 )امور قراردادها( 

و 66728440
*** اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجام مراحل 

عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
**** دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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خرید خدمات فعالیت های
 حفاظت فیزیکی از بخش غیردولتی

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

اداره کل روابط عمومی
 و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 ۱۳9۷/۱۱/۰۱ مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده۲۲ 
اساســنامه الحاق گردید: 
 ۳۰ ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحالل  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره ۱۲  می باشــد. 
الحاق  ماده ۶۱ اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳۴0
و شناسه ملی 
 ۱0۱0۲۲۵۵0۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳9۷/۱۲/۲۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی منتهی به 9۷/9/۳۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید 
راهبر به شناســه ملی ۱۰8۶۱8۳۶5۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳6۸0۴۵ 

و شناسه ملی ۱0۳۲0۱7۲۱00
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
۱۳9۶/۱۱/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران - شهرستان تهران- بخش 
مرکزی - شــهر تهــران - کوی نصر - خیابــان دوم- خیابان 
بلوچستان - پالک ۳8 - طبقه دوم - کد پستی ۱44۶8۳۳9۶۶ 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت رایا شبکه لیوار
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵0676۲ 

و شناسه ملی ۱۴0066۲۲0۸۱

افقی:
۱- وســیله انجــام کار- شرمســاری، 
خجالت زدگــی ۲- عــدم توانایــی به 
 جلــو رفتن یا عقب نشــینی آبرومندانه 
۳- طمع- رودی پرآب در فرانسه- برای 
رعایت آن صف می بندند- راه شــاعرانه 
4- خــودداری از بخشــش- پایتخت 
اروپایی- فناوری پیشــرفته در کشور ما 
5- فریاد گوشخراش- مالزم، همراه- از 
توابع کاشــان ۶- فرســتادن- حرکتی 
در شــیرجه- مظهر زیبایی ۷- آرامش 
بخشــیدن- ورزش پرهزینه- کوچک و 
جمع و جــور 8- عالمت جمع- چماق 
ماموران تشــریفات- عالم و آگاه- زمان 
بسیار کوتاه 9- برای نفت خام مقدار آن 
۱59 لیتر است- انسان کاالگونه- نوعی 
طبل کوچک ۱۰- کتاب هندوها- حس 
بویایــی- مکمل آمــوزش ۱۱- نظم و 
سامان دادن- مسافر، رونده- فراموشکار 
۱۲- جنبــش و حرکــت- فرورونده به 
زیر آب- باشــگاه هایی که با هم مسابقه 
بدهند ۱۳- شانه و کتف- شنونده- کج، 
زاویــه دار- مــادر لــر ۱4- از علل حل 
نشدن مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 
کشــورمان ۱5- توصیفی بــرای زمان 

فعالیت بیمارستان ها- روز جمعه.

عمودی:
1- وسیله حمل بار- جعبه ای برای 
جنازه- عمــل و فعل 2- مواخذه و 
روده  و تحمل 3-  توان  بازپرسی- 
تنگه هرمز-  در  تابیده- جزیره ای 


