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بلله گفته متخصصللان، فعال بودن کلید سللامت 
بودن اسللت و ورزش کردن به افراد کمک می کند تا از 
بسللیاری از مشکات سامتی دور مانده و تناسب اندام 

خود را نیز حفظ کنند.
به گزارش ایسنا، سوالی که برای بسیاری از افرادی 
که خواهان کاهش وزن خود هسللتند، ایجاد می شود 
این اسللت که چه میزان فعالیت بدنللی در هفته برای 
آن ها مناسللب است؟ کارشناسللان اعام کرده اند که 
هر هفته حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه ورزش متوسللط   تا 
شللدید برای افرادی که می خواهند کاهش وزن داشته 
باشللند، نیاز است.کارشناسان همچنین اظهار کرده اند 
که این میزان ورزش هفتگی به طور متوسللط می تواند 
شللامل مجموعا ۲۲ دقیقه ورزش سللبک و ۴۵ دقیقه 

ورزش نسبتا سنگین در روز است.
افرادی که می خواهند کاهش وزن داشللته باشند، 
می بایسللت بیشللتر اوقات ورزش متوسللط یا سنگین 
بکنند. با این حال متخصصان و کارشناسللان سللامت 
اعام کرده اند که تاکنون نتوانسته اند میزان پیاده روی 

روزانه برای کاهش وزن را تعیین کنند.

بایللد توجه داشللت که میللزان و شللدت ورزش و 
فعالیللت بدنی برای هر فللردی که خواهان کاهش وزن 
است، می تواند بنابر شرایط جسمانی، میزان اضافه وزن 
و ... متفاوت باشللد که به همین منظور مشورت با یک 

متخصص در این زمینه مهم است.
به گفته مرکز کنترل و پیشللگیری از بیماری های 
ایللاالت متحده )CDC(، کاهش تنها پنج تا ۱۰ درصد 
از وزن می تواند فشار خون، قند خون و کلسترول خون 

را بهبود بخشد.
به گزارش مدیکال اکسپرس، همچنین پیاده روی 
نیز می تواند فوایدی برای سللامتی افراد داشته باشد. 
پیاده روی می تواند خطر چاقی، بیماری قلبی، دیابت، 

فشار خون باال و افسردگی را کاهش دهد.

چه میزان ورزش هفتگی برای کاهش وزن الزم است؟

خبرپزشكي

رئیس بخش خون و آنکولوژی بیمارسللتان مفید، 
گفت: سللرطان در کودکان و بزرگسللاالن ممکن است 
بروز کند اما در کودکان نسللبت به بزرگسللاالن بسیار 
کمتر و نادرتر اسللت. تقریبا در مقابل هر ۵۰ بزرگسال، 
یک کودک ممکن اسللت به سللرطان مبتا شللود؛ اما 
خوشبختانه اکثر سرطان ها در کودکان درمان می شود.

به گزارش ایسللنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر نادر ممتازمنش گفت: 
سللرطان بر اثر بی نظمی در تکثیر سلللول های طبیعی 
بدن اتفللاق می افتد؛ به این مفهوم که هر سلللول باید 
با تعداد خاصی تکثیر شللود، اما وقتی تکثیر سلولی از 
کنترل خارج شده و به تعداد بسیار زیادی رخ می دهد، 

شاهد بروز سرطان خواهیم بود.
ایللن فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان، ادامه 
داد: امروزه درمان سرطان در ایران مطابق با کشورهای 
پیشرفته دنیا صورت می گیرد و جدیدترین پروتکل های 
درمانی روز برای درمان بیماران سرطانی اجرا می شود.

به گفته ممتازمنش، به نظر می رسللد میزان شیوع 
سللرطان بللا توجه به افزایللش آلودگی هللای محیطی، 
اشللعه های یونیللزان و... در دهه های اخیللر در جوامع 
بشللری افزایللش یافته اسللت و در برخی سللرطان ها 
به خصللوص در بالغان که بیشللتر تحللت تاثیر عوامل 
 محیطللی قللرار دارند شللاهد افزایللش آمار سللرطان 

هستیم.
این اسللتاد دانشگاه یادآور شد: در سرطان کودکان 

عوامللل محیطی کمتر موثر اسللت و عوامل سرشللتی 
بیشتر در بروز سرطان کودکان تاثیر دارد.

رییس بخش خون و انکولوژی اطفال بیمارسللتان 
مفید با اشللاره به اهمیت تشللخیص زودهنگام سرطان 
در کودکان بر ضرورت توجه و دقت والدین و پزشللکان 
در مواجهه با عائم و نشللانه های بیمللاری در کودکان 

تاکید کرد.
وی افللزود: والدیللن باید تللا حدودی بللا عائم و 
نشللانه های سرطان در کودکان آشنا باشند و به محض 

مشاهده عایم مذکور به پزشک مراجعه کنند.
او تاکید کرد: البته این موضوع به این معنا نیسللت 

که با مشللاهده هر عامتی خانواده ها نگران شللوند اما 
باید توجه داشت که مراجعه به پزشک، پیگیری و انجام 
آزمایش ها درصورت لزوم به تشخیص زودرس و درمان 

بهنگام بیماری کمک می کند.
ممتازمنش با اشاره به پیشرفت های علم پزشکی و 
کشف درمان های  موثرتر برای سرطان خاطرنشان کرد 
که امروزه درمان اکثر سرطان ها به خصوص در کودکان 

با بهبود کامل همراه است.
وی افزود: خوشللبختانه در دهه های اخیر شللاهد 
پیشرفت های خوبی در درمان سرطان کودکان در ایران 
و جهللان بوده ایم و هم اکنون درمان سللرطان کودکان 
در کشللور ما مطابق بروزترین پروتکل های درمانی دنیا 

انجام می شود.
رییس بخش خون و آنکولوژی کودکان بیمارستان 
مفیللد، سللرطان خون را از شللایع ترین سللرطان ها در 
کودکان برشللمرد و تصریح کرد: امروزه با پیشرفت های 
پزشللکی بیش از ۸۵ درصد کودکان مبتا به سللرطان 
خون به ویژه نوع ALL  با شللیمی درمانی کاما بهبود 

می یابند و این یک توفیق ارزنده است.
به گفته وی، امروزه درمان سرطان در ایران مطابق 
با کشورهای پیشرفته دنیا صورت می گیرد و جدیدترین 
پروتکل های درمانی روز برای درمان بیماران سللرطانی 
اجللرا می شللود. گرچه با توجلله به تحریم هللا گاهی از 
نظر تامین برخی داروها با مشللکل روبه رو هسللتیم که 

امیدواریم رفع شود.

رئیس بخش خون و آنکولوژی بیمارستان مفید:

اکثر سرطان ها در کودکان درمان می شوند

 تاسيس شركت با مسئوليت محدود آگرين صنعت نارين آگهي 
ــاريخ  ــت  03/11/1401درت ــه شــماره ثب ــه شناســه ملــي  608054ب ب

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به  14011890293
انجام كليه  :موضوع فعاليت . عموم آگهي ميگرددشرح زير جهت اطالع 

فعاليتهاي تجاري توليدي و بازرگاني در زمينه تهيه ، توليـد ، توزيـع ،   
بسته بندي خريد و فـروش و خـدمات پـس از فـروش و صـادرات و      
ورادات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني علي الخصوص كليه سيستم هـاي  

 –يز كليه مصـالح سـاختماني   سرمايش و گرمايش پكيج و رادياتور و ن
طراحي ، محاسبه ، مشاوره ، ساخت و نصب و اجراي كليه سيستم هاي 

طراحي و اجراي لولـه   –تاسيساتي ساختمان اعم از برودتي و حرارتي 
انجـام طراحـي    –كشي گاز و آب و فاضالب داخـل منـازل و امـاكن    

لـزي و  محاسبه نظارت فني و اجراي كليه پروژه هاي عمراني اعـم از ف 
بتني ، ابنيه سبك و سنگين ، نقشه برداري و تسطيح اراضـي تاسيسـات   

ارائه كليه فعاليت در زمينه تهيه ، توليـد ،   –برقي و مكانيكي ساختمانها 
ساخت ، مونتاژ ، تجهيز و راه اندازي خطوط توليد كارخانجات صنعتي 

و ، صنايع تبديل ، واردات تكنولوژي و صـنايع مـادر و ماشـين آالت    
اخـذ و   –تجهيزات توليدي و صنعتي ترخيص كاال از گمركات داخلي 

انعقاد قرارداد با كليه -اعطاء نمايندگي شركتهاي معتبر داخلي و خارجي
ايجاد شـعب در   -اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و خصوصي

برپايي غرفه و شـركت در كليـه نمايشـگاه    -داخل و يا خارج از كشور
افتتـاح انـواع حسـاب و نيـز اخـذ وام و       –المللي هاي داخلي و بين 

اعتبارات بانكي به صورت ارزي و ريالي از كليه بانك ها و موسسـات  
و شركت در كليه مناقصات -مالي و اعتباري داخل و يا خارج از كشور

درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط . و مزايدات
اسـتان  : دت نامحـدود مركـز اصـلي    از تاريخ ثبت به م: مدت فعاليت 

تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهـران، بـازارآهن، كوچـه    
، مجتمـع مركـز تجـاري    80، خيابان فاختـه، پـالك   )بازارچه پارسيان(

 1371869659، طبقه همكف كدپسـتي  )بلوك آذر(پارسيان بلوك آذر، 
ريـال   10،000،000،000سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 

نقدي ميزان سهم الشركه هر يك از شركا خانم زهرا چاوشي به شـماره  
ريال سهم الشركه خانم سميه  9900000000دارنده  0381940322ملي 

ريـال سـهم    100000000دارنـده   1288268149غالبي به شماره ملـي  
الشركه اعضـا هيئـت مـديره خـانم زهـرا چاوشـي بـه شـماره ملـي          

هيئت مديره بـه مـدت نامحـدود خـانم      به سمت رئيس 0381940322
به سمت مديرعامل بـه مـدت    1288268149سميه غالبي به شماره ملي 

نامحدود و به سمت عضـو اصـلي هيئـت مـديره بـه مـدت نامحـدود        
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهـدآور شـركت از   : دارندگان حق امضا 

اوراق عادي قراردادها و عقود اسالمي و  –بروات  –سفته  –قبيل چك 
و اداري با امضاء آقاي سيدحسن حسيني پناه همـراه بـا مهـر شـركت     

طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشـار  : اختيارات مدير عامل . معتبر است
ثبـت موضـوع   . شركت تعيـين گرديـد  آفرينش جهت درج آگهي هاي 

 . فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد
امالك كشور  و اسنادسازمان ثبت                                 د  -679

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1446539)
 

  آگهي تغييرات شركت سهامي خاص
 گروه بازرگاني و توسعه كشاورزي جاويد  

  213631و به شماره ثبت  10102550449به شناسه ملي 
به استناد صورتجلسه مجمـع عمـومي عـادي بطـور فـوق العـاده مـورخ        

ـ    16/08/1401 ان تصميمات ذيل اتخاذ شد ترازنامه و حسـاب سـود و زي
 . تصويب شد 30/12/1399منتهي به 

امالك كشور  و سازمان ثبت اسناد                                    د -674
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1444813)
 

 تاسيس شركت با مسئوليت محدود ماكان پليمر مهر آگهي 
ــاريخ  ــت  02/11/1401درت ــه شــماره ثب ــه شناســه ملــي  608008ب ب

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به  14011888336
برپـايي  :موضـوع فعاليـت   . شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد

هاي پليمري بسته بنـدي از جملـه نـوار    كارخانه هاي توليدي فرآورده 
دوخــت ، نــوار آســان بازشــو ، و لفــاف هــاي پليمــري و تزريــق و  
دكوراسيون پالستيك انجام كارهاي پژوهش و مشـاوره و انجـام امـور    
تحقيقاتي ، طراحي و ساخت و نگهداري و تعمير دستگاه هـاي مـرتبط   

ردات و با آن انجام فعاليت هـاي مجـاز بازرگـاني خريـد و فـروش وا     
صادرات بسته بندي و پخش سراسري كاالها دريافـت نماينـدگي و يـا    
واگذاري نمايندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلـي و خـارجي و   
انجام واردات و صادرات مـرتبط و در راسـتاي توسـعه و مـرتبط بـا      
موضوع شركت انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقـوقي و شـركت   

و پيمانكاري واحد ها و سازمان هاي دولتي و  در مناقصات و مزايده ها
خصوصي دريافت وام و اعتبار از كليه موسسات اعتبـار ارزي و كليـه   
بانك هاي كشور مشاركت در مناقصه هاي دولتي و خصوصـي مـرتبط   
با زمينه فعاليت شركت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهـاي الزم از  

مـدت نامحـدود مركـز     از تاريخ ثبت بـه : مراجع ذيربط مدت فعاليت 
استان تهران، شهرستان تهـران، بخـش مركـزي، شـهر تهـران،      : اصلي 

، 0شهرك راه آهن، خيابان عالمه قزويني، خيابان نيمـا يوشـيج، پـالك    
ــاس   ــاري تم ــع تج ــوم(مجتم ــه )فرانتي ــد 8، طبق ــتي  80، واح كدپس

ــغ    1493873065 ــت از مبل ــارت اس ــوقي عب ــيت حق ــرمايه شخص س
نقدي ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقاي  ريال 12،000،000،000

ــي    ــماره مل ــه ش ــر ب ــه ل ــريف يك ــد ش ــده  3780781557محم دارن
ريال سهم الشركه آقاي حميد توسـلي بـه شـماره ملـي      3000000000
ريال سـهم الشـركه آقـاي علـي      3000000000دارنده  4322230091

 ريال سـهم  3000000000دارنده  4910636102احمدي به شماره ملي 
دارنـده   6159339672الشركه آقاي عليرضا مـوالئي بـه شـماره ملـي     

ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي محمد شريف  3000000000
بـه سـمت مـديرعامل بـه مـدت       3780781557يكه لر به شماره ملي 

نامحدود و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت نامحـدود آقـاي   
به سمت رئيس هيئت مديره  4322230091حميد توسلي به شماره ملي 

بـه   4910636102به مدت نامحدود آقاي علي احمدي به شماره ملـي  
سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي عليرضا مـوالئي  

به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت  6159339672به شماره ملي 
و تعهـدآور  كليه اوراق و اسـناد بهـادار   : نامحدود دارندگان حق امضا 

شركت از قبيل چك سفته بروات قراردادها و عقود اسالمي بـا امضـاي   
مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقاً همـراه بـا مهـر شـركت و اوراق     
عادي و اداري با امضاء هريك از اعضاي هيئت مديره به تنهايي همـراه  

ه طبق اساسنامه روزنام: اختيارات مدير عامل . با مهر شركت معتبر است
ثبت . كثير االنتشار آفرينش جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد

 . موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد
امالك كشـور   و سازمان ثبت اسناد                                          د   -672
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 ويدكمال آباد آگهي تغييرات شركت سهامي خاص كشت وصنعت دشت جا
   210475و به شماره ثبت  10102519565به شناسه ملي 

تصميمات ذيل اتخاذ شد كليـه   03/10/1401به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بـروات ، قراردادهـا و   

با مهر شركت معتبر مي باشد و  عقود اسالمي شركت با دو امضاء از چهار امضاء توأم
نامه اداري و اوراق عادي و مراسالت با امضاي مديرعامل يا يكي از اعضـاي هيئـت   

 . مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد
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خبرهاازعالم علم

محققان پی بردند؛

 قرارگیری مادر باردار در معرض آلودگی هوا
 به رشد جنین آسیب می رساند

تحقیقات جدید نشللان می دهد 
قرار گرفتن مللادر در معرض آلودگی 
هللوا در دوران بارداری ممکن اسللت 
تأثیری پایدار بر رشللد مغز کودک او 

داشته باشد.
به گللزارش مهر به نقللل از هلث 
دی نیللوز، به گفته محققان دانشللگاه 
کلللرادو بولدر، کودکان نوپا در ارزیابی 

مهارت های فکری، حرکتی و زبانی، زمانی که مادرانشللان در دوران بارداری 
بیشتر در معرض آالینده ها قرار داشتند، امتیاز کمتری کسب کردند.

»تانیا آلدریت«، سرپرسللت تیم تحقیق در بیانیه خبری دانشگاه، گفت: 
»یافته هللای ما نشللان می دهد که قللرار گرفتن در معللرض آلودگی، به ویژه 
 در اواسللط تا اواخر بارداری، ممکن اسللت بر رشللد عصبی نللوزاد در اوایل

 زندگی اش تأثیر منفی بگذارد.«
برای مطالعه این موضوع، محققان ۱۶۱ جفت مادر-شللیرخوار سللالم را 

دنبال کردند.
مللادران اطاعاتی در مورد محل زندگی خود ارائلله کردند که امکان را 
برای محققان فراهم کرد تا با اسللتفاده از داده های آژانس حفاظت از محیط 
زیسللت ایاالت متحللده، میزان قرار گرفتن در معرض آالینده های ناشللی از 
ترافیک کنار جاده، صنعت، دود آتش سوزی و سایر منابع را محاسبه کنند.

محققللان فرزندان ایللن مادران را از نظر مهارت هللای فکری، حرکتی و 
زبانی در سللن ۲ سالگی ارزیابی کردند. این تیم دریافت که کودکان نوپایی 
که قبل از تولد در معرض ذرات معلق قابل استنشللاق بیشتری قرار گرفتند 
)PM ۱۰ و PM ۲.۵( به طور قابل توجهی در تسللت های شللناختی نمره 
پایین تری کسب کردند. آزمون های شناختی توانایی هایی مانند حل مسئله 

را ارزیابی می کنند.
به گفته محققان، زمانی که قرارگیری در معرض آالینده ها در اواسط تا 

اواخر بارداری اتفاق افتاد، به مراتب مضرتر بود.
آلدریت می گوید: »مغز در مراحل مختلف بارداری به طور متفاوتی رشد 
می کند، و زمانی که در شرایط بحرانی قرار می گیرد، می تواند بر مسیر رشد 

تأثیر بگذارد.«
بر اساس تحقیقات گذشته، آالینده های استنشاقی ممکن است مستقیماً 
بللر جنین تاثیر بگذارند. این آالینده ها می تواند باعث التهاب سیسللتمیک و 

استرس اکسایشی شود.
مطالعللات گذشللته در کودکان بزرگ تللر ارتباطی بین قللرار گرفتن در 
معللرض آالینده ها قبل از تولد و کاهش ماده سللفید، ضخامت قشللر مغز و 
 IQ جریللان خون در مغز پیدا کرده اسللت. این شللرایط همچنین با نمرات

پایین تر همراه است.

نوشیدنی مفید برای تقویت حافظه

 برخی از نوشللیدنی هللای طبیعی، خطللر از دسللت دادن حافظه را تا
 ۴۷ درصد کاهش می دهند. نتایج تحقیقات نشللان می دهد که نوشللیدن 
منظللم آب پرتقال با کاهش ۴۷ درصدی خطر مشللکات حافظه ناشللی از 

افزایش سن مرتبط است.
میوه هایی مانند توت، سللبزیجات نارنجی و قرمز و سبزیجات برگدار نیز 

ممکن است به محافظت در برابر از دست دادن حافظه کمک کنند.
نتایللج کنونی حاصل از مطالعه ای اسللت که ۲۷هللزار و ۸۴۲ مرد را به 
مدت ۲۰ سللال تحت نظر داشللت؛ هر چهار سللال یک بار از آنان در مورد 
غذاهایی که مصرف کردند سوال می شد و آزمون هایی برای سنجش حافظه 
و مهارت های فکری داده می شللد.همچنین از آنان سواالتی پرسیده شد که 

عبارت بودند از:
آیا برای به خاطر سللپردن فهرست کوتاهی از اقام مانند لیست خرید، 
بیش از حد معمول مشللکل دارید؟ آیا به دلیل مشکات حافظه خود بیشتر 
از حللد معمول بللرای دنبال کردن یک مکالمه گروهی یللا برنامه تلویزیونی 

مشکل دارید؟
کسانی که ۶ وعده میوه و سبزیجات در روز مصرف می کردند، ۳۴ درصد 

کمتر مهارت های فکری ضعیفی در آینده نشان دادند.
خوردن میوه و سللبزیجات بیشتر در میانسالی با سامت شناختی بهتر 
بعدها مرتبط بود حتی اگر مردان از خوردن میوه و سبزیجات دست کشیده 

بودند.
دکتر چانگ ژنگ یوان، یکی از نویسللندگان مطالعه گفت: از مهمترین 
عوامل در این مطالعه این است که ما توانستیم چنین گروه بزرگی از مردان 
را در یک دوره زمانی ۲۰ سللاله تحقیق و ردیابی کنیم و نتایج بسللیار گویا 

را به دست آوریم.
مطالعات ما شللواهد بیشللتری را ارائه می دهد کلله انتخاب رژیم غذایی 
می تواند برای حفظ سللامت مغز شما مهم باشد. البته این مطالعه فقط یک 

ارتباط را نشان داد اما آن را ثابت نمی کند.
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