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خبرپزشكي
سازمان بهداشت جهانی هشدار داد؛

داروی «رمدسیویر» برای درمان کووید۱۹
مناسب نیست

طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی ،داروی ضدویروسی رمدسیویر نباید
برای درمان بیماران کووید ۱۹استفاده شود.
به گزارش مهر به نقل از ش��ینهوا ،طبق گزارش این س��ازمان ،ش��واهد
کم��ی وجود دارد که رمدس��یویر موجب بهبود عوارض ناش��ی از کووید ۱۹
نظی��ر کاهش مرگ و میر ،نیاز به دس��تگاه تنفس مصنوع��ی ،و مدت زمان
بهبودی بالینی میشود.
به گفته این سازمان ،در صورت وجود هرگونه اثر مفید این دارو ،بسیار
ناچیز بوده و احتمال آسیبهای آن بیشتر است.
این نتایج حاصل مطالعه و بررس��ی دادههای مرب��وط به چهار آزمایش
بین المللی در بین بیش از  ۷۰۰۰بیمار بس��تری ش��ده در بیمارستان بوده
است.بعد از بررسی ش��واهد ،محققان دریافتند داروی رمدسیویر هیچ تأثیر
قاب��ل توجهی بر نرخ مرگ و میر یا س��ایر عوارض مه��م دیگر برای بیماران
ندارد.داروی ضدویروس رمدسیویر یکی از دو دارویی است که در حال حاضر
مجاز به درمان بیماران کرونایی در سراس��ر جهان است .این دارو که پس از
تحقیقات اولیه برای استفاده در ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا و سایر کشورها
تأیید ش��ده است ،ممکن است زمان بهبودی در برخی از بیماران کووید ۱۹
را کوتاه کند.

خواص «خرمالو» را بشناسیم

رئیسی خبر داد:

ورود ۱۰۰هزار تست سریع کرونا

س��خنگوی قرارگاه عملیاتی س��تاد
ملی مقابله با کرونا گفت ۱۰۰ :هزار تست
سریع به دست ما رسیده است که انجام
این تستهای سریع در مراکز بهداشت و
درمان به صورت رایگان است.
ب��ه گزارش مه��ر ،علیرضا رئیس��ی
س��خنگوی قرارگاه عملیاتی س��تاد ملی
مقابله با کرونا اظهارداش��ت :در  ۴۱شهر
روند شیوع کرونا نزولی شده اما در چند
ش��هر دیگر همچنان وضعیت مانند قبل
است ۱۶۰ .ش��هر در وضعیت قرمز قرار
دارند ۲۸ ،ش��هر نارنجی و  ۸۰ش��هر در
وضعیت زرد قرار دارند.
وی اف��زود ۵۳ :میلیون جمعیت در
ش��هرهای قرمز هس��تند و به طور کلی
میت��وان گف��ت  ۷۹میلی��ون جمعیت

در وضعی��ت هش��دارهای  ۲ ،۱و  ۳قرار
دارند.
رئیسی تصریح کرد :تحقیقات نشان
داده است که  ۱۰درصد مبتالیان به کرونا
میتوانند باعث ابتالی  ۸۰درصد از افراد
شوند که البته همچنان مهمترین عامل
سرایت بیماری ،میهمانیهای خانوادگی

رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد؛

نسخه نویسی الکترونیک با کاهش هزینه ها همراه است

رئیس کل س��ازمان نظام پزش��کی ایران ،با عنوان
این مطلب که باید مشوق های الزم برای اجرای نسخه
الکترونیک در نظرگرفته ش��ود ،گفت :نس��خه نویسی
الکترونیک یک کار اساسی است که باید تدریجی اجرا
شود.
به گزارش مه��ر ،محمد رضا ظفرقندی ،با اش��اره
به اس��ناد باالدس��تی و قوانین موجود در جهت اجرای
پرونده الکترونیک سالمت و نسخه نویسی الکترونیک،
افزود :در این راس��تا وظایفی به س��ازمان نظام پزشکی
محول ش��ده که از آن جمله میت��وان به صدور کارت
هوشمند و امضای الکترونیک اشاره کرد که گردش کار
آن نیاز به مستند سازی قوی دارد.

یک متخصص تغذیه با اش��اره به خواص می��وه خرمالو گفت :این میوه
نارنجی رنگ در کنار س��ایر خواص سرش��ار از بتاکارتن است که در تقویت
سیستم ایمنی بدن نقش مهمی را ایفا می کند.
س��ید ضیاالدین مظهری ،در خص��وص خواص میوه خرمالو در گفتگو با
مهر ،افزود :خرمالو با رنگ نارنجی سرش��ار از بتاکارتن است که منبع بسیار
خوبی به عنوان تقویت کننده سیس��تم ایمنی بدن و همچنین تقویت ریهها
است.
این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه میوه خرمالو میل به شیرینی بدن
را به اندازه بسیار خوبی تامین میکند ،گفت :این میوه با شیرینی متناسبی
که دارد میل به خوردن و دریافت شیرینی جات را برای بدن تأمین میکند
و از ای��ن نظر مانع از مصرف خوراکیهای مضرر میش��ود بنابراین میتواند
میان وعده بسیار مناسبی به خصوص برای کودکان باشد چراکه سبب ترشح
سریع انسولین نمیشود و قند خون را در حد مناسبی نگه میدارد.
وی بیان کرد :میوه خرمالو سرشار از پتاسیم و منیزیم است که در سیستم
تجزیه و هضم غذا نقش مهمی را ایفا میکند همچنین این میوه غنی از فیبر
بوده و کالری کمی دارد به همین دلیل میتواند در کاهش وزن مؤثر باشد .به
طور کلی توصیه میشود با توجه به خواستگاه طبیعی و آب و هوایی هر فصل
به خصوص در فصل سرما تا حد متناسبی از میوههای آن فصل بهره مند بوده
چرا که با مصرف میوههایی مانند خرمالو که سبب تقویت سیستم ایمنی بدن
میشود میتوان به راحتی با بسیاری از بیماریها مقابله کرد.

آزمایش «غرغره نمکی
» برای تشخیص کرونا
عملیاتیشد

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻫﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﺯﻙ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1399/08/21ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  568290ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14009573733
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺗﺎﺳــﻴﺲ  ،ﺍﻳﺠﺎﺩ  ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻫﻚ ﻭ ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺻــﻨﻌﺘﻲ ﻭﻫﺮﻧﻮﻉ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷــﻨﺎﺳــﻲ  ،ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ،
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ  ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ
ﻭ ﻣﻬﻨـﺪﺳــﻲ  ،ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  ،ﺍﺧﺬﻭﺍﻡ
ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺑﺼــﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻭﺭﻳـﺎﻟﻲ  .ﺩﺭﺻــﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، 19ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﺎﺕ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ،
ﺷـﻬﺮ ﺗﺠﺮﻳﺶ ،ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻴﺬﺭ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷـﻬﻴﺪﺳـﺮﻟﺸﻜﺮﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭﻃﻦ ﭘﻮﺭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﻛﺘﺮ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﻲ  ،ﭘﻼﻙ  ، 114-ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 1937744757
ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  2،000،000،000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ
ﻣﻨﻘﺴـﻢ ﺑﻪ  2000000ﺳـﻬﻢ  1000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  2000000ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ
ﻣﺒﻠﻎ  2000000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻮﺳــﺴــﻴﻦ ﻃﻲ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 367/590/55ﻣﻮﺭﺥ  1399/08/07ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ 367
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍ ﺳـﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺎﺟﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0045521980ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﺩﺍﺩ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺷــﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
 10103639488ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﺍﺻـﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ
ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1261257855ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
 2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1261456981ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺷـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  14007084814ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 2
ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻣﻘﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2161207911ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻭﺩﺭﻏﻴﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺩﻭ
ﺍﻣﻀــﺎءﺍﺯﺍﻋﻀــﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩﻭ ﺳــﺎﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀــﺎء ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﺮﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳــﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳــﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺳــﻴﻪ ﺳــﺎﺭﻳﺠﻠﻮ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 0083441591ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  1ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2162084831ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻــﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  1ﺳــﺎﻝ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-671ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(1047551

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺳﻔﺮ
ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ  1399/08/27ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  568607ﺑﻪ ﺷــﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ
 14009590856ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷـﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺍﺧـﺬ ﺭﻭﺍﺩﻳـﺪ -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺕ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻲ -ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻱ ﺑﺮ ﺧﻂ-ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  992303/18564ﻣﻮﺭﺥ  1399/08/03ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ،ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ 14
 ،ﺷـﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺑﺎﺫﺭ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺵ
ﻧﺠﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﻭﺗﻦ)ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﻡ(  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻟﻲ )ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﺷــﺸــﻢ(  ،ﭘﻼﻙ  ، 18ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻲ  1471685446ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷـﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  10،000،000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴ ﺪﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 0057465746ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  5000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﺎﺋﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0076696251ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  5000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺭﺿـﺎ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0035985518ﻭ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﺍﺻــﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ
ﺭﺿـﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0057465746ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴـﻴﻦ ﺭﺿـﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0076696251ﻭ ﺑﻪ
ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0083622454ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ :
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀــﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧـﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷـﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳـﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-672ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(1047566

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1010ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14009391421

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2556ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861638467
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1399/02/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﻩ  2ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻞ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ) .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
-1905ﺵ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )(1048156

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1399/06/27ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﻼﺩ ﻛﺎﻛﺎﺋﻲ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣـﻠــﻲ 3350238882ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﻣﺤﻤــﺪﺭﺿـــﺎﺋﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤــﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 3359819322ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺑﺸـﻴﺮﻳﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3359821645
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ  - 2 .ﺁﻗﺎﻱ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺷــﺎﻫﺮﺧﻲ
ﺑﺪﺭﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3359837916ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻــﻠﻲ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺜﻢ ﺳــﻌﻴﺪﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4000065467ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-1899ﺩ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﺳﻨﻘﺮ )(1046791

و جمعهای دورهمی است.
وی گفت :س��تاد ملی مقابله با کرونا
 ۷برنامه مش��خص برای مه��ار بیماری
دارد ک��ه یک��ی از این برنامهه��ا همان
محدودیتهایی اس��ت ک��ه از امروز در
سراسر کشور شروع شده است.
س��خنگوی قرارگاه عملیاتی س��تاد

مل��ی مقابله با کرونا افزود :از امروز ۱۰۰
هزار تست س��ریع به دس��ت ما رسیده
اس��ت و طی یکی دو هفته آینده میزان
تس��تها را به  ۸۰ه��زار و در نهایت به
 ۱۰۰هزار تست در هر روز میرسانیم که
این تس��تها کمک شایانی به شناسایی
زودتر و در نتیجه مهار بیماری میکنند.
وی تصریح کرد :انجام این تستهای
س��ریع در مراک��ز بهداش��ت و درمان به
صورت رایگان اس��ت و در کمترین بازه
زمانی ممکن نتیجه اعالم میشود.
رئیس��ی در پایان گف��ت :همچنین
بس��تههای حمایتی اقتصادی خوبی در
بحثهای مالیاتی ،پ��اس کردن چکها
و … در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در
برنامههای دیگر اعالم میشود.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اجرای نس��خه نویس��ی
الکترونی��ک گامی در جهت کاه��ش هزینهها بوده اما

باید ب��ه صورت تدریجی انجام ش��ود ،ادام��ه داد :باید
فرهنگ سازی ،آموزش ،اقناع و مشوقهای معنادار برای
اجرای این طرح مهم در نظر گرفته ش��ود و بحثهای
الزام آور پاسخگو نخواهد بود.
ظفرقندی با بیان اینکه مشوقهای معنادار همکاران
جامعه پزش��کی را به سمت اس��تفاده از نسخه نویسی
الکترونیک هدایت میکن��د ،افزود :جهت گیری دنیا و
کشورهای پیشرفته به سمت نسخه نویسی الکترونیک
اس��ت و م��ا نیز باید ب��ا رفع موانع س��خت اف��زاری و
نرم افزاری بسترهای الزم را برای این کار فراهم نموده
تا به صورت تدریجی قادر به عملیاتی نمودن این طرح
باشیم.

آزمایش «غرغره نمکی» به جای «س��واب بینی» برای بررس��ی وضعیت ابتالی افراد به ویروس کرونا برای ساکنان منطقهای از
کانادا فراهم شده است.به گزارش فارس به نقل از گلوبالتایمز ،براساس اطالعات منتشر شده ،ساکنان منطقه ساحلی ونکوور کانادا،
برای آزمایش کرونا دیگر مجبور نیستند سواب بینی تهاجمی را تحمل کنند و میتوانند از آزمایش غیرتهاجمی«غرغره نمکی» برای
بررسی وضعیت ابتالی خود به ویروس کرونا بهره ببرند .یکی از مقامات بهداشت کانادا اعالم کرد :اکنون آزمایش غرغره نمکی برای
بزرگس��االن در دس��ترس است .این آزمایش شامل چرخاندن محلول نمکی در دهان فرد به مدت پنج ثانیه ،سپس خارج کردن آن
درون یک ظرف و دادن آن به یک کارمند بهداش��ت عمومی است.پژوهش��گران دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند در مطالعاتی که انجام
دادهاند نسبت به غرغره محلول آب نمک امیدوار شدند و احتمال کاهش عوارض ابتال به کرونا را با این روش دادند .بررسیهای قبلی
نشان داده ،میزان گسترش ویروس و سرایت آن در افرادی که از محلول آب نمک استفاده کرده بودند با کاهش مواجه بوده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷـﻤﺲ ﺍﻟﻬﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴـﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  324ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳـﺘﺸﻬﺎﺩ
ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼـﺪﻕ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷـﺪﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  5ﻭ  7ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻼﻙ  11ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﺍﺯ  8ﺍﺯ  1416ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎﻥ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺘﺮ  113ﺻﻔﺤﻪ 122
ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  737987ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺻـﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ
ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ 120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻱ ﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻓﻮﻗﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿـﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ
ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺻﻞ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎﻥ -ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻗﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ
.266ﻡ.ﺍﻟﻒ-1907/ﺵ
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یادداشت

سرماخوردگی؛ این سوپ مقوی را حتما جدی بگیرید!

ابراهیم علی آبادی

به گفته برخی اعضای س��تاد ملی
مقابله با کرونا ،در این روزهای س��رد،
حتی یک سرماخوردگی عادی را باید
به حس��اب کرونا بگذاری��م و بالفاصله
به پزش��ک مراجعه کنیم .اما هر دوی
این بیماریه��ا ،پرهیزها و توصیههای
غذایی خاصی دارند ک��ه باید آنها را
جدی بگیریم و از خوردن مواد غذایی سرخ شده و چرب خودداری کنیم .با
این مقدمه اگر شما هم این روزها را با خارش و گرفتگی گلو مواجه شدهاید
و نمیدانید سرماخوردهاید یا به ویروسهای خطرناکتری مانند کرونا مبتال
ش��دهاید ،باید سراغ غذاهای مقوی بروید و سیستم ایمنی بدنتان را تقویت
کنید .اینجا با شما هستیم با نحوه تهیه یک سوپ خوشمزه و مقوی:
مواد الزم (برای  ۲نفر)؛ طبعا برای چهار نفر ،مواد را دوبرابر کنید.
گوجهفرنگی پوره شده؛  ۴عددپیاز نگینی خرد شده؛ یک عدد بزرگفلفل قرمز؛ یک قاشق چایخوری_آب مرغ غلیظ؛  ۲فنجان
_کره پاستوریزه؛  ۲قاشق غذاخوری
آرد؛  ۲قاشق غذاخورینمک؛ یک قاشق غذاخوریشکر؛  ۲قاشق چایخوریآب لیموی تازه؛ یک قاشق غذاخوریجعفری تازه خرد شده؛  ۲قاشق غذاخوریطرز تهیه سوپ سرماخوردگی
معموال س��وپهای قرمز را با اس��تفاده از جو یا گندم آماده میکنند یا
در س��وپ ،رش��ته گوجهفرنگی میریزند؛ اما برای تهیه سوپ گوجهفرنگی
روشهای متفاوتی وجود دارد؛ مثال برای تهیه این سوپ ،نیازی به استفاده از
جو پخته شده یا جو پرک ندارید .برای شروع قابلمه کره را در حرارت مالیم
آب کنید .پیاز خرد شده را در کره تفت دهید تا سبک شده و رنگش تغییر
کند .سپس آرد ،فلفل قرمز و شکر را هم در پیاز تفت دهید.
ح��اال آب م��رغ را به پیازها اضاف��ه کنید و خوب هم بزنی��د تا آرد کف
ظرف نچسبد و بهخوبی با آب مرغ ترکیب شود .بعد از جوش آمدن ترکیب
آب م��رغ ،پی��از و آرد ،پوره گوجهفرنگی را به م��واد اضافه کنید و در قابلمه
را ببندی��د .میتوانید یک��ی از گوجهفرنگیها را به جای پوره کردن ریز خرد
کنید و ده دقیقه بعد از پورهها در قابلمه بریزید تا در زمان س��رو ،روی زبان
احساس شود.
ح��دود  ۲۰دقیقه به مواد برای جوش��یدن در کنار یکدیگر زمان بدهید
و در آخ��ر آب لیموی تازه را اضافه کرده و پنج دقیقه بعد س��وپ را از روی
حرارت بردارید .س��وپ را در ظرف بریزید و جعفریهای خرد ش��ده را برای
ی به حدود نیم ساعت زمان
تزیین روی آن بپاشید.برای تهیه این غذای مقو 
نیاز داش��تید .این زمان اندک برای برای تقویت سیس��تم ایمنی بدن ش��ما،
بسیار موثر است.
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افقي

ي ك��ردن  -س��ابقا ميدا 
ن
-1خويش��تن دار 
حس��نآباد به اين نام خوانده ميشد -2در ميان
ن مش��هور فرانس��وي -3از ف��رآورده
 طبيعيدا ي  -پس��وندي براي مكان  -س��رباز زدن
هاي لبن 
ل كش��ور  -كدو
 ياداش��ت-4از رودهاي ش��ما ن  -راه رفتن
ي  -ري��ز ريز ك��رد 
در گوي��ش تاز 
-5آخري��ن رمق  -جاي ناامن  -اكس��يد اورانيوم
ي صدر اس�لا م  -ن��ا م ديگر بالنگ-
-6از جنگها 
ي كه با آن ميو ه از س��قف آويزند -7هر
ريس��مان 
ن  -عدد
ي ب ه غم دشم 
ي درآمدن  -ش��اد 
دم رنگ 
آبادي -8خبر ب ه تازي  -هر فني را حريف است-
ماندگي -9امر ب ه آمدن  -گيا ه خورش��تي  -روده
دراز -10از درختان پرشاخ و برگ -جزيره مصعب
رودخان�� ه  -گالبي -11صفت ش��ب -در پايتخت
زاد ه ش��ده  -عزي��ز عرب-12مادر ت��رك زبان -
دربند كشيدن  -نوعي كشت -گذشتن -13چله
ي  -فالت و بيابان
كمان  -رتب ه و پايه  -جوانمرد 
ل محاكمه -15محل
-14آرايش��گر مردان ه  -مح 
ن  -كاغذ تزييني
تهيه چاي كارمندا 

عمودی

ي با خدا
-1اس��ب راندن ب ه سرعت -آخرين بازماند ه تزار روسيه -2رازگوي 
ي  -زينتگ��ر  -آبند -4بي
ي يونان 
 نوعي از انگور -3مش��ك خال��ص -از الفبا خ كمرنگ-5خردمند  -از
ل و غش -وس��يله داد و س��تد  -خداي من  -س��ر 
غ
س��نگهاي سخت بلوري شكل  -شهري در استان خراسان -6باد نامساعد براي
ن و رونق  -كارگر كش��تارگاه -7يكي از مراحل كار كشاورزي -
كش��تي  -نشا 
ي  -گاهي بي تقصير اس��ت
وس��يل ه وزنهبرداري  -آخرين رمق -8آش زرد نذر 
ي در كاشان -9خم
ي نيس��ت -باغ 
و گه با تقصير و در هر دو صورت بر او حرج 
ل  -برقرار
م نما -10تصور است -وسيله نظافت منز 
پارچ ه  -س��راب است -فيل 
ي مورد  -در پايتخت زاده شد ه  -زياده طلبي -12تيز و
عوب 
است-11بي موق 
ن ماه -13راندن مزاحم
ق  -نيم ه روش�� 
ق  -حرف تصدي 
ع  -واحدي در بر 
قاط�� 
ي  -از موجودات
ن  -از آحاد طول دست 
 مدرسه يي معروف و قديمي در تهرا ن آتش -زير دين است-15ش��هري در انگلس��تان با
آب��زي -14خاموش كرد 
ي معروف -جواني كه تازه به حد بلو غ رسيد ه باشد
ي و ابريشم 
منسوجات كتان 
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