
9بهداشت و سالمت
گروه بهداشــت و سالمت- 
ویتامین B12 در رژیم غذایى کمیاب 
اســت و تنها در خوراکى هایى که از 
منابع حیوانى تهیه مى شــوند، یافت 
مى شود. بدن انسان روزانه تنها به 2.4 
میکروگرم از ایــن ویتامین نیاز دارد 
که مقدار بســیار بسیار کمى است. با 
ایــن حال کمبود همین مقدار اندك از 
ویتامیــن B12 در بدن هم مى تواند بر 
ســالمت و کیفیت زندگى تاثیر منفى 

بگذارد.
عالئم و نشانه هاى کمبود 

B12 ویتامین
یکــى از عالئــم اولیــه کمبود 
ویتامین B12 خستگى است؛ سطحى 
از خســتگى که آنقدر عمیق است که 
بــر زندگى روزمره تاثیــر مى گذارد. 
عالئم دیگر عصبى هســتند و ممکن 
است شامل سوزن ســوزن شدن در 
اندام ها، گیجى، از دست دادن حافظه، 
افسردگى و مشــکل در حفظ تعادل 
باشد. درصورتیکه کمبود این ویتامین 
برطرف نشود، ممکن است برخى از 
این عالئم به طور دائم ادامه پیدا کنند.

از آنجاییکه دالیل زیادى مى تواند 
در بروز این عالئم نقش داشــته باشد، 
ممکن است پزشکان احتمال کمبود 
ویتامیــن B12 را نادیده بگیرند و در 
غربالگرى توجهى به آن نداشته باشند.

B12 نحوه جذب ویتامین
در بررســى ها تاکید شده افرادى 
که رژیم هاى گیاهى مصرف مى کنند 
باید مکمل هــاى B12 دریافت کنند. 
جذب این ویتامین یک فرآیند پیچیده 
چند مرحله اى است که از دهان شروع 
مى شود و در انتهاى روده کوچک پایان 
میگیرد. هنگام جویدن، ماده غذایى با 
بزاق دهان ترکیب مى شــود. هنگامى 
کــه غذا بلعیده مى شــود، ماده اى در 
بزاق موسوم به پروتئین R - پروتئینى 
کــه از تخریب ویتامین B12 در معده 
محافظت میکنــد- همراه با غذا وارد 
معده میشود. ســلول هاى خاصى در 
جداره معده دو ماده ترشح مى کنند که 
براى جذب ویتامین B12 مهم هستند. 
یکى اسید معده است که مواد غذایى و 
B12 را از هــم جدا کرده و به ویتامین 
اجازه مى دهــد به پروتئین R متصل 

شــود. ماده دیگرى که فاکتور داخلى 
نــام دارد با محتویــات معده ترکیب 
شــده و همراه آنها وارد قســمت اول 

روده کوچک میشود. پس از آن، شیره 
پانکــراس، B12 را از پروتئین R آزاد 
مى کند و آن را در اختیار فاکتور داخلى 

قرار میدهد. ایــن ترکیب به ویتامین 
B12 اجــازه مى دهد تا در ســلول ها 
جذب شــود و به حفظ ســلول هاى 

عصبــى و تشــکیل گلبول هاى قرمز 
 B12 سالم کمک کند. کمبود ویتامین
معموال شــامل اختالل در یک یا چند 

مرحله از مسیر جذب است.
عوامل خطر بــراى کمبود 

B12

 R به پروتئین B12 ،بدون بزاق
بزاق متصل نمى شــود و توانایى بدن 
در جذب آن تحت تاثیر قرار میگیرد. 

صدها داروى مختلف وجود دارد که 
مى تواند باعث خشکى دهان شود و 
در نتیجه بزاق بسیار کمى تولید شود. 
این داروها شامل داروهاى استنشاقى، 
ضد احتقان، داروهاى ضد افسردگى، 
داروهاى فشار خون و بنزودیازپین ها 
مانند زاناکس میشــود که براى درمان 

اضطراب استفاده مى شود.
یکــى دیگر از عوامــل بالقوه 

در کمبود ویتامین B12، ســطح 
پایین اســید معده است. محققان 

اســتفاده از داروهاى آنتى اسید را 
به شــدت با کمبود B12 مرتبط 

دانسته اند. همچنین تولید اسید 
معده مى تواند با افزایش ســن 

کاهش پیدا کند.
ویتامین  کمبود  درمان 

B12
در حالیکه برخى 

از پزشــکان بــه طــور 
 B12 معمول ســطح
و سایر ویتامین ها را 

اندازه گیرى مى کنند، 
معاینــه معمولى 

تنها شــامل شــمارش کامل خون و 
آزمایش متابولیک پایه اســت که هیچ 
کدام وضعیت B12 را مورد سنجش 
 B12 قرار نمى دهد. اگر عالئم کمبود
را مشاهده کردید باید براى آزمایش به 

پزشک مراجعه کنید. نوع درمان و 
طول دوره درمان به 

 B12 علت و شــدت کمبود ویتامین
بســتگى دارد. بهبودى کامل ممکن 
اســت تا یک ســال طول بکشد اما با 
درمان مناسب امکان پذیر است.درمان 
کمبود این ویتامین مى تواند به صورت 
خوراکى، زیر زبانى یا از طریق بینى 
انجام شود یا ممکن است به 
انواع مختلف تزریق نیاز 

باشد.
کمبود ویتامین B12 یک مشکل شایع جسمى است که مى تواند عواقب جدى داشته باشد اما پزشکان اغلب 

آن را نادیده مى گیرند.

کمبود ویتامینى که اغلب نادیده 
گرفته مى شود

چرا چشِم ما خشک مى شود؛ بانوان بیشتر 
مراقب باشند

چرا نان قهوه اى مفیدتر است؟

کاهش طول عمر با حذف وعده هاى غذایى

گروه بهداشت و ســالمت- فوق تخصص قرنیه گفت: خشکى چشم 
یکى از علت هاى مراجعان این روزها، به کلینیک هاى چشم پزشکى است که 
علت هاى متفاوتى دارد. حیدر سیاتیرى، افزود: یکى از علت هاى شایع خشکى 
چشم عدم یا کاهش حساسیت قرنیه به ترشح اشک است که مى تواند ناشى از 
عوامل آالینده یا مسمومیت هاى ناشى از اشعه هاى موجود در لوازم الکترونیکى 
باشد که حساسیت قرنیه را کم مى کند و به موقع اشک ترشح نمى شود. وى با بیان 
اینکه از عوامل دیگر خشکى چشم مى توان، بیمارى هاى سیستمى، بیمارى هاى 
عمومى را نام برد که در بانوان شایع تر است، افزود: اصوالً خشکى چشم در بانوان 
به علت هورمونى شایع است؛ اما نحوه ى کار و استفاده از لوازم الکترونیکى و کار 
طوالنى مدت هم مى تواند اشک را کم کند؛ ولى در هر صورت، اشک انسان دو 
قسمت دارد، یک قسمت آن، که اشک پایه است که بیش تر این قسمت مدنظر 
ماست و آن اشکى که از خوشحالى یا اندوهگینى مى آید که مالك ما نیست. این 
فوق تخصص قرنیه، یکى از عالئم کمى اشک یعنى خشکى چشم را کاهش دید 
دانست و بیان کرد: کاهش دید ناشى از اشک ادامه پیدا مى کند و ممکن است منجر 
به زخم قرنیه و تهدید جدى بینایى شود. کاهش اشک به صورت هاى متفاوت 
خودش را نشان مى دهد از کاهش دید تا احساس جسم خارجى تا احساس عدم 
راحتى چشم مى تواند از عالئم آن باشد و در نهایت از عالئم مؤثر خشکى چشم، 
تورم پلک ها و اشکال در بافت هاى اطراف چشم است که مى تواند از نگهدارى 
اشــک خوددارى کند.ما خشکى چشم را در جوانان هم مى بینیم؛ ولى معموالً 
باالى 40 سال شایع تر است. خشکى چشم درمان هاى متفاوتى دارد که یکى از 
آنها، اشک مصنوعى بوده که البته بسته به نوع خشکى چشم ما اشک خاصى 
انتخاب مى کنیم بنابراین اشک مصنوعى براى خشکى چشم مفید است البته 
ما اشک را جایگزین مى کنیم نه اینکه درمان کنیم. اشک مصنوعى اگر درست 
انتخاب شود عارضه اى ندارد ولى اگر ماده ى نگهدارنده داشته باشد باید مقدار 
استفاده آن، محدود باشد. وى با بیان اینکه، خشکى چشمى مادرزادى یکى از 
مسائل جدى است که باید به پزشک مراجعه کنند تا بررسى شود، اظهار داشت: 
شستشوى پلک ها، مصرف مایعات کافى، محدود کردن کار با لوازم الکترونیکى 

مى تواند در به اصطالح تعادل حس اشک چشم مؤثر باشد.

گروه بهداشــت و سالمت- در 
نان ســبوس دار، به طــور میانگین دو 
برابر ویتامین، مواد معدنى و مواد فیبرى 

نسبت به نان سفید وجود دارد.
در نان سبوس دار، به طور میانگین 
دو برابر ویتامیــن، مواد معدنى و مواد 
فیبرى نسبت به نان سفید وجود دارد. 
 B2 نــان ســبوس دار داراى ویتامین
و نیاســین اســت که این ویتامین ها 
باعث تمرکز و دقت عمل مى شــوند.  
ویتامین هــاى مذکور بــراى کودکان 
نیز بســیار خوب است، مخصوصاً در 
دورانى که ســلول هاى عصبى در حال 

رشد هستند.
همچنین نان ســبوس دار منیزیم 
بیشــترى دارد کــه باعــث تقویت 

ماهیچه هاى روده مى شود و از دردهاى 
ماهیچه اى جلوگیــرى مى کند. آهن 
موجود در نان ســبوس دار نیز به شرط 
وجود شرایط مناســب براى جذب، 
سبب باهوشى کودکان مى شود. ضمن 
آنکه در بزرگســاالن با افزایش تمرکز 
ذهنى و بازدهى کارى توان عملکردى 

فکرى و جسمى همراه است. 
مــواد فیبرى در نان ســبوس دار 
راهى بــراى رفع  گرفتگــى روده و 
یبوست است. عالوه بر این، این مواد 
جزء مواد غذایى مطلوب باکترى هاى 
روده هستند که علیه امراض میکروبى 

روده اقدام مى کنند و سیستم ایمنى بدن 
را فعال مى کنند. مواد فیبرى موجود در 
نان سبوس دار، کلسترول و مواد سمى 

حاصل از تجزیه مواد غذایى را جذب 
کرده و از روده دفع مى کنند.

بهتر اســت از نان هاى سبوس دار 
که با خمیر ترش تهیه مى شوند، استفاده 
کنید. آرد سبوس دار داراى ماده اى است 

به نام اسید فیتیک که مواد معدنى مانند 
آهن، منیزیم یا کلسیم را جذب کرده و 
مانع اســتفاده بدن از آنها مى شود. اگر 
براى تهیه ســریع نان از جوش شیرین 
استفاده شود، تجزیه اسید فیتیک انجام 

نمى شــود. در نتیجه مانع جذب آهن، 
منیزیوم و کلســیم مى شود. به همین 
دلیل گفته مى شــود استفاده از جوش 
شیرین در تهیه نان در نانوایى ها، باعث 
کمبود آهن در بدن مى شود که به نوبه 
خود مشکالت فراوانى را براى زنان و 
کــودکان ایجاد مى کند. در حالیکه اگر 
در مدت طوالنى، خمیر توسط خمیر 
ترش اصطالحا ور بیاید، ماده اســید 
فیتیک توســط آنزیم هــاى موجود 
در غالت تجزیه شــده و بدن انسان 
مى تواند از مواد معدنى نان استفاده 
کند. با توجه به اینکه نان قوت غالب 
مردم کشــور ما است، حذف جوش 
شــیرین از مراحل تولید نان مى تواند 
سبب ارتقاء سالمت افراد جامعه شود.

باید توجه کرد که نان قهوه اى، نانى 
است که از آرد دانه هاى سبوس دار گندم 
تولید شده و نان سفید، نانى است که از 
آرد بدون ســبوس تولید شده و پوسته 

گندم (سبوس) آن حذف شده است.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت، بسیارى از پزشکان تا 
اوایل دهه 30 قرن بیستم سبوس را یک 
مــاده زاید و اضافى که موجب خراش 
روده بزرگ (کولون) مى شد، به حساب 
مى آوردند. اما با پژوهش هاى جدید دو 
دهه گذشته فواید فراوان نان سبوس دار 
اثبات شد و سبوس به عنوان یک داروى 
موثر طبى براى بیمارانى که همیشــه از 
مسئله یبوست یا اختالالت روده بزرگ 

رنج مى برند، شناخته شد.

گروه بهداشــت و سالمت- 
رژیم غذایى فستینگ که محدود کردن 
غذا خوردن به بخش کوچکى از روز 
است این روزها بسیار محبوب است. 
اما این به معناى سالم بودن آن نیست.
نتایج یک مطالعه جدید نشــان 
مى دهــد افرادى که وعده هاى غذایى 
خــود را حذف مى کنند، یا وعده هاى 
غذایى خــود را خیلى نزدیک به هم 
مى خورند، به طور کلى با خطر بیشتر 

مرگ زودرس روبرو هستند.
دکتر «یانگبو ســان»، نویسنده 
اصلى این مقاله از دانشــگاه تنســى، 
گفــت: «تحقیق ما نشــان داد افرادى 
که فقــط یک وعده غذایــى در روز 
مى خورنــد بیشــتر از افــرادى که 
وعده هــاى غذایى روزانه بیشــترى 
مى خورند، در معرض مرگ هستند.»

ســان گفت: «شرکت کنندگانى 
که صبحانه را حذف کردند، بیشــتر 

در معرض ابتالء به بیمارى هاى قلبى 
ُکشنده بودند. کسانى که ناهار یا شام 
را حذف کردند، با افزایش خطر مرگ 

زودرس به هر دلیلى روبرو بودند.»
ایــن مطالعــه نشــان داد حتى 
کسانى که ســه وعده غذایى در روز 
مى خوردنــد، اما فاصله آن ها کمتر از 
4.5 ســاعت بود، با خطر بیشتر مرگ 
روبرو بودند.  ســان گفت: «بر اساس 
این یافته ها، توصیه مى کنیم حداقل دو 

تا ســه وعده غذایى در طول روز غذا 
بخورید.»

محققان داده هاى بیش از 24000 
آمریکایى 40 ســاله و باالتر را که در 
یک نظرسنجى ملى سالمت و تغذیه 
بین سال هاى 1999 تا 2014 شرکت 

کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
بــه گفتــه محققــان، حــذف 
وعده هاى غذایــى معموالً به معناى 
خوردن بیشــتر در یک وعده غذایى 

دیگر اســت. این مسئله مى تواند 
تنظیم قند خون را تشدید کند 
و منجر به مشکالت سالمتى 
شود. بر اساس این مطالعه، 
این روند مى تواند ارتباط بین 
فاصله غذایى کوتاه تر و مرگ 
را توضیح دهــد، زیرا زمان 

کمتر بین وعده هــاى غذایى 
منجر به بار انرژى بیشتر در طول 

دوره معین مى شود.

یکى از عالئم اولیه کمبود ویتامین B12 خستگى است؛ سطحى از خستگى که آنقدر عمیق است که 
بر زندگى روزمره تاثیر مى گذارد. عالئم دیگر عصبى هستند و ممکن است شامل سوزن سوزن 
شدن در اندام ها، گیجى، از دست دادن حافظه، افسردگى و مشکل در حفظ تعادل باشد. درصورتیکه 
کمبود این ویتامین برطرف نشود، ممکن است برخى از این عالئم به طور دائم ادامه پیدا کنند.

شــخصى حســود در اطرافتــان دائــم با 
حرف هایش دل چرکین تان مى کند، این شــخص 
را همین هفته از خودتان دور کنید تا نفس راحتى 
بکشــید. انجام یک قرار داد خوشحالتان مى کند 
و گشایشــى در کارتان ایجاد مى شود. براى یک 
خرید دســت دست مى کنید، این هفته این خرید 

را انجام دهید و خیال خودتان را راحت کنید.

یک ســوءتفاهم که براى مدت طوالنى شما 
را آزار مى دهد ســرانجام حل مى شود و بارى از 
روى شانه هاى شــما برداشته مى شود. تشخیص 
شــما در مورد شخصیت فرد مورد نظرتان درست 
اســت بنابراین بر اســاس همان هم عمل و رفتار 
کنید. ورزش کردن باعث ســالمتى و سبک شدن 

روحتان مى شود.

دلتنگى براى شخصى که دوستش دارید این 
هفته کالفه تــان مى کند و خاطرات را دائم مرور 
مى کنید. ســرتان را به اطراف گرم کنید و غصه را 

تا مى توانید از خودتان دور کنید. 
زندگــى را بیهوده به خودتان و اطرافیان تان 
تلــخ نکنیــد. از فرصتى که پیش مــى آید به نحو 

احسنت استفاده کنید.

بیش از اندازه فکر مى کنید. از خودتان بیرون 
بیایید تا دنیاى واقعى را در اطرافتان ببینید. 

از اینکه نسبت به انجام کارى اظهار پشیمانى 
مى کنید و دیگران هم شــما را سرزنش مى کنند، 
ناراحت نشــوید. نیت شــما خیر بــوده و یادتان 
باشــد که خانــواده در همه حال یــار و یاورتان 

هستند.

شــنیدن خبر یــا دیدن چیــزى متعجب و 
متحیرتــان مى کند، از ایــن مطلب درس بگیرید 
زندگى خیلــى زودتر از آنچه کــه فکر مى کنید 
مــى گذرد. فرصت هاى امــروز را به دنبال آینده 
نامعلوم از دســت ندهید. شــخصى کار کوچک 
اما مهمى برایتان انجــام مى دهد. منتظر تغییرات 

بزرگى باشید.

یک مورد مهم فکر شــما را به کلى مشــغول 
کرده اســت، تردید را کنار گذاشــته و آن را انجام 
بدهید به نفع شماست. زندگى یعنى جنگ با موانع 
و مســائلى که هر روز به نحوى ســر راه شما قرار 
مى گیرد. گشــایش یکى بعد از دیگرى پیش مى 
آید. دوســت خوبى دارید که مدتى است از او بى 

خبرید، جویاى احوالش بشوید.

براى رسیدن به یک قرار با مشکالتى مواجه 
مى شــوید، حواســتان به ترافیک باشد تا برایتان 
دردســر ساز نشــود. در مورد یک مسئله بیش از 
حد حساســیت بــه خرج مى دهیــد. از خودتان 
بپرســید آخرش که چه؟ آیا ارزشــش را دارد؟ از 
تغییر نترســید، این هفته اوضاع به نفع شما پیش 

خواهد رفت.

نگرانــى به خودتان راه ندهید. درس بگیرید 
و بــا اراده و عالقه و دقت بــه کارتان ادامه دهید. 
تردید و وسواس به خرج دهید که پشیمان نشوید. 
از شخصى که مورد اتهام قرار گرفته، بزودى رفع 
اتهام مى شــود و همه چیز روشــن خواهد شد. 
تحوالتى اساســى در پیش است، خودتان را آماده 

کنید.

در رابطه با نیتتان شــما دچار یک سوءتفاهم 
شــده اید، بهتر اســت با نگاهى مثبت دوباره همه 

چیز را از اول بررسى کنید. 
این هفته قدم به جایى مى گذارید که با افراد 
تازه آشــنا مى شــوید. براى انجام کارى مهم بهتر 
اســت از شــخصى که در این زمینه مهارت دارد 

هرچه زودتر کمک بگیرید.

دوســت دارید محیط زندگى تان را عوض 
کنید، براى هر تغییرى باید نظر دیگران را هم جویا 
شوید. در یک بحث کارى یا خانوادگى حواستان 
باشــد از مرزها و خط قرمزهاى افراد نگذرید که 
بعدا دچار مشــکالت بیشــترى مى شوید. براى 
پیشرفت کارى دل نگران هستید، همه چیز خوب 

پیش مى رود.

براى رسیدن به هدفتان مجبورید این روزها 
چند کار را با هم انجام دهید. حواســتان به خورد 
و خوراکتان باشــد. فرصتى پیش مى آید تا بتوانید 
باالخــره حرف دلتان را بزنیــد. این فرصت را از 
دست ندهید. از هر کسى درخواست کمک نکنید. 
در مــورد یک جابجایى الزم اســت که با دقت و 

شکیبایى اقدام کنید.

شخصى بسیار نزدیک شما را راهنمایى کرده 
اما شــما به بهانه هاى گوناگون از انجام کار شانه 
خالى مى کنید. او فردى کارآزموده اســت و خیر 
شما را مى خواهد. بهتر است پیشنهادش را دوباره 
مــرور کنید. براى رفتن به یک ســفر یا برگزارى 
جشنى تدارك مى بینید. همه چیز همانطور که مى 

خواهید پیش خواهد رفت.

فـال هفتــه
فروردین : 

تیـــر : 

مهـــر : 

دى : 

اردیبهشت : 

مــرداد : 

آبـــان : 

بهمــن : 

خرداد : 

شهـریور : 

آذر : 

آگهی تغییرات شرکت بستر یگانه تحول کیش ) سهامی خاص (اسفنــد : 
ثبت شده به شماره 14366 و شناسه ملی 14010174644

به اســتناد صورتجلســه مچمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/21 ، 
مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش ، اراضی شرقی 
، مجزی شــده از پالک TS-91  طبقه 1 ســمت جنوب واحد شماره 30 ، 
کد پستی 7941897294 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 

بنحو فوق اصالح گردید.
. رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت تجارت استوار فاضل کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 8530  و شناسه ملی 10980158519

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401،06،01 ، 
مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش ، خیابان خیام ، 
مجتمع بازار سارینا 1 ، طبقه 3 ، واحد 322 ،کد پستی شماره 7941896946 
تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصالح گردید.

. رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت کیمیا طوس کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 3451  و  شناسه ملی 10861550861

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 
1401.03.07 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 

1 . آقای ابوالقاسم هراتی با کد ملی 0839662068 به سمت مدیر عامل  و 
عضو هیات مدیره ، آقای مهدی هراتی با کد ملی 0830048782 به سمت 
رئیسس هیات مدیره ، آقای میالد هراتی با کد ملی 0923983090 به سمت 

نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2 .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، ســفته ، بروات و 
عقود اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد آقای ابوالقاسم 

هراتی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3 . آقای وحید دنیوی به شماره ملی 0938034421 به عنوان بازرس اصلی 
و خانم مریم زارعی به شــماره ملی 0943064473 به عنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
4 . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1400 به تصویب 

رسید.
5 . روزنامــه کثیر االنتشــار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شدند.
. رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت تجارت خانه پیشرو مفید کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 13744 و  شناسه ملی 14007958602
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 

مدیره مورخ 1401.06.29 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
 1 . آقــای عباس کرمی با کد ملی 0043023169 به ســمت مدیر عامل و 
عضو هیات مدیره ، اقای کیوان شکوفنده با کد ملی 0039399508 به سمت 
رئیس هیات مدیره و آقای حسن رحیم زاده قوپوز با کد ملی 0381695182 

به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات 
و عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
3 . آقای مهدی قاســم لو اردبیلی با کد ملی 0072220546 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای مهدی حکمی با کد ملی 6339571018 بعنوان بازرس علی 

البدل برای مدت  یکسال مالی انتخاب شدند.
4 . روزنامه کثیر االنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

. رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت رایا تجارت فراسو کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14105 با شناسه ملی 14009434818
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1401.07.11 و هیئت مدیــره مورخ 1401.07.12 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید : 
1 .  آقای مرتضی تقی زاده به کد ملی 3051373435 به سمت مدیر عامل 
و عضوء هیئت مدیره ، آقای مهدی تقی زاده به کد ملی 3051048593 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرح باقری به کد ملی 3051103128 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 
2 . کلیه اســناد و  اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، ســفته و 
بروات و عقود اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3 . خانم سپیده ابوقداره با کد ملی 2291860968 بعنوان بازرس اصلی و 
خانم سیده صدیقه فاضل مژدهه با کد ملی 2591189722 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
4 .  روزنامه کثیر االنتشــار خبر جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید.
5 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1400 به تصویب رسید.

 رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 13360 و شناسه ملی 14006750018
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1401/02/17 
و تائیدیه ســازمان هواپیمایی کشوری به شــماره 24120116929 مورخ 

1401/04/14 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 
1. ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به 1400/12/29 به تصویب رسید.

2 . موسســه حسابرســی رایمنــد و همــکاران با شــماره شناســه ملی 
10100505999 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان 
با شناسه ملی 10100523660بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب گردید .
3 . روزنامه کثیر االنتشــار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.
 رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

شنبه 12 آذر 1401 ، 8 جمادى االول 1444 ،3 دسامبر 2022، شماره 4098، صفحه

یکــى دیگر از عوامــل بالقوه 

 مرتبط 
دانسته اند. همچنین تولید اسید 
معده مى تواند با افزایش ســن 

از پزشــکان بــه طــور 

اندازه گیرى مى کنند، 
معاینــه معمولى 

پزشک مراجعه کنید. نوع درمان و 
طول دوره درمان به 

در حالیکه برخى 

دیگر اســت. این مسئله مى تواند 
تنظیم قند خون را تشدید کند 
و منجر به مشکالت سالمتى 

راهى بــراى رفع  گرفتگــى روده و 
یبوست است. عالوه بر این، این مواد 


