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خبرپزشكي
با بهره برداری از دقیق ترین فناوری رادیوتراپی ؛

درمان موفق تومورهای سرطانی در ایران

دقیقترین فن��اوری رادیوتراپی روز
دنیا برای درمان موفق تومورهای مختلف
سرطان��ی ،در یک��ی از بیمارستان های
تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،میراحم��د
موس��وی زاده متخص��ص رادیوتراپی و
انکول��وژی ،گف��ت :اکنون نس��ل هفتم
فن��اوری دیجیتال در شتاب دهندههای پزشکی ب��ا قابلیت تصویربرداری از
توده سرطان��ی و بافتهای پیرامون آن همزمان ب��ا پرتو درمانی هدفمند و
تعدیل شده در کشور برقرار شده است.
عض��و هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اف��زود :پیشرفتهای علمی و
فناوریه��ای نوین ،روش درمان��ی "آرک تراپی با حج��م تعدیل شده یا در
اصطالح  "VMATرا ابداع و معرفی کرده است.
وی گف��ت :به��ره گیری از یک یا چند کمان پرت��وی درمانی با هدایت
تصاوی��ر سی ت��ی اسکن به درمانگر و طراح درمان ای��ن امکان را میدهد تا
وسیعترین طیف از پرتوی درمانی مورد نیاز برای حذف سلولهای تومورال
ح��ول محور  ۳۶۰درجه ،طی کوتاهترین زمان ممکن با ناچیزترین آسیب به
بافتهای سال��م اطراف ،به ناحیه سرطانی تابانده ت��ا بدین ترتیب موفقیت
درمانی به حداکثرممکن برسد.
موس��وی زاده اف��زود :ب��ا به��ره گی��ری از جدیدتری��ن دستگاهه��ای
شت��اب دهنده پزشک��ی روز دنیا ،عالوه ب��ر تکنیکه��ای درمانی پیشرفته
( ۳DCTR، IMRTو  )IGRTاکن��ون همگام با پیشرفتهترین کشورهای
جهان ،از روش ( )VMATبه عنوان آخرین متد درمانی سرطانهای سینه،
پروستات ،دستگاه گوارش و به ویژه تومورهای سر و گردن ،با موفقیت بسیار
باال در این مرکز درمانی استفاده میشود.
این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی ،گفت :ایران پس از ترکیه و امارات،
سومین کشور دارای ای��ن فناوری باال در منطقه خاورمیانه است که موجب
میش��ود بیماران سرطان��ی از این پس برای درمان به خ��ارج از کشور سفر
نکرده و هزینههای کمرشکن را نیز پرداخت نکنند.
وی با اشاره به اینک��ه روش فوق پیشرفته درمانی امکان کنترل آنالین
نواحی تومورال و بافتهای سالم و حیاتی مجاور آن را در هر لحظه از درمان
ب��ه وج��ود آورده ،افزود :همچنی��ن دقت و موفقیت درم��ان را هنگام تابش
متمرکز پرتو ،به طرز چشمگیری افزایش داده است.
موس��وی زاده با ابراز خرسن��دی از اینکه اکنون راه اندازی و تجهیز این
بخش درمانی برای درمان هموطنان با موفقیت انجام شده و در حال پذیرش
بیم��ار است ،گفت :اوج موفقیت درمان سرط��ان با تکنیک نوین رادیوتراپی
پیشرفت��ه ،محق��ق شده و امید به نجات بیم��اران در کشور به حداکثر خود
رسیده است.
پرتودرمانی یا در اصطالح رادیوتراپی ،نوعی درمان اختصاصی و متداول
سرط��ان است که طی آن از نوعی پرتو پرانرژی با دوز باال برای از بین بردن
سلولهای سرطانی و جلوگیری از گسترش آن استفاده میشود.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻼﺷﮕﺮﺍﻥ ﭘﻮﻳﺎ ﻃﺎﻗﺒﺴﺘﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  21014ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007383164

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/21ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  _1 :ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﻣﺴـﻜﻦ  ،ﻛﻮﭼـﻪ 15ﺧـﺮﺩﺍﺩ ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ )ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ(  ،ﭘﻼﻙ  ، 77-ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ– ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6715958184ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-4218ﺵ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(413121

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺮژﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮژﺍﻝ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  20815ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14007147440

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/11/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴـﺪ ﻓﺮﺟـﺎﺩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4960111755ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﺮﺟﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3240021897
ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3240521326ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ  - .ﺁﻗـﺎﻱ
ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3241084833ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﺯﺭﺱ
ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3240975238ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
-4219ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(413123

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺮژﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮژﺍﻝ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  20815ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14007147440

10روشخارقالعادهموثربرايتسكين دردماهیچه
اختص��اص زمان ب��رای سرد کردن
بدن ،ماهیچ��ه ها را برای ریکاوری بهتر
آماده م��ی کن��د .پژوهشگ��ران بر این
باورند ک��ه سرد کردن ب��دن به جریان
خ��ون بهتر کمک می کن��د که الکتات
خون (محص��ول جانب��ی متابولیک که
موجب ماهیچه درد می شود) را کاهش
می دهد.
احس��اس درد در ماهیچه می تواند
برای برخی از ما نشانه ای خوشایند باشد.
این شرایط می تواند نشانه ای از جدیت
شم��ا در دنب��ال کردن برنام��ه ورزشی
بوده و بدن این جدیت را احس��اس می
کن��د .اما گاهی اوقات احس��اس درد در
ماهیچه ها تنها به واسطه انباشت اسید
الکتیک ش��کل نگرفته و م��ی تواند به
مساله ای جدیتر اشاره داشته باشد.
ب��ه گزارش عص��ر ایران ب��ه نقل از
"منز هل��ث" ،درد چشمگیر در ماهیچه
که به طور معم��ول چند ساعت پس از
فعالیت جس��مانی شدی��د ،معموال 24
ت��ا  48ساعت ،شکل می گی��رد ،به نام
بروز با تاخی��ر ماهیچه درد ()DOMS
شناخت��ه می شود .ای��ن شرایط ارتباط
کم یا هی��چ ارتباطی با اسیدوز الکتیک
ن��دارد و ب��ه نظر م��ی رس��د در نتیجه
پارگی های کوچک در فیبر ماهیچه رخ
داده که در ترکیب با یک فرآیند التهابی به
شکل گیری درد منجر می شود.
احتماال با این نوع درد پس از انجام
تمرینات ورزشی چالش برانگیز و ناآشنا
مواجه می شوید .فعالیت هایی که شامل
کشیدگی ماهیچ��ه و تاندون می شوند،
در شرایط��ی که فرد به ط��ور همزمان
تالش می کند ماهیچه را منقبض کند،
مانند حرکات اسکات یا دویدن به سمت
پایی��ن از تپ��ه ،از مواردی هس��تند که
می توانند به این نوع ماهیچه درد منجر
شوند.
ماهیچه درد ،کمب��ود نیرو ،کاهش
سرعت انقباض پذیری ماهیچه ،و سفتی
ماهیچ��ه از عالئم بروز با تاخیر ماهیچه
درد هس��تند .ای��ن شرای��ط م��ی تواند
سرعت انقباض پذی��ری ماهیچه را  5تا
 8درصد کاهش داده و موجب تغییر در
تحرک مفصل شود.

اگ��ر بدن شم��ا برای ریک��اوری به
کم��ک بیشتری نی��از دارد م��ی توانید
گزینه های زیر را برای بهبود احس��اس
درد در ماهیچه مد نظر قرار دهید.
قارچ بیشتری مصرف کنید
ق��ارچ ه��ا از خ��واص ض��د التهاب
برخوردار هس��تند که ممک��ن است در
کاهش ماهیچه درد موثر باشد .ترکیبات
ضد التهاب قارچ به نام پلی ساکاریدها به
کاهش التهاب ناشی از فعالیت ترکیباتی
به نام سیتوکین ها کمک می کنند.
س�رد کردن بدن را مد نظر قرار
دهید
اختص��اص زمان ب��رای سرد کردن
بدن ،ماهیچ��ه ها را برای ریکاوری بهتر
آماده م��ی کن��د .پژوهشگ��ران بر این
باورند ک��ه سرد کردن ب��دن به جریان
خ��ون بهتر کمک می کن��د که الکتات
خون (محص��ول جانب��ی متابولیک که
موجب ماهیچه درد می شود) را کاهش
می دهد.
مطالع��ه ای در س��ال  2012نشان
داد ،افرادی ک��ه بالفاصله پس از برنامه
ورزش��ی قدرت��ی خود  20دقیق��ه را به
دوچرخه سواری با شدت کم یا متوسط
اختص��اص م��ی دهن��د ،ماهیچ��ه درد
کمتری را گزارش کرده اند.
آب گیالس ترش بنوشید
آب گی�لاس ت��رش سرش��ار از
آنت��ی اکس��یدان ه��ا و ترکیب��ات ضد
التهاب است .مطالعه ای در سال 2010

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/30ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ " ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫـﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮﺩﻱ
ﻛﻮﺭﺵ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺁﺭﻣﻴﻦ " ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻـﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-4223ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﺭﺵ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  20759ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007079871

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺒﺰ ﭘﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  618ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007725768

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/30ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺩﻓﺘـﺮ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ،ﻓـﺮﻭﺵ ﺑﻠـﻴﻂ ﻣﺴـﺎﻓﺮﺕ ،ﺫﺧﻴـﺮﻩ ﻣﻜـﺎﻥ ﻭ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(413125

خبر

تشخیص زودهنگام آلزایمر با معاینه چشم!

مطالعات محققان مرکز چش��م پزشکی دانشگاه دوک در آمریکا نشان
میده��د از دست دادن عروق خونی شبکیه میتواند از مهمترین عالئم بروز
آلزایمر باشد که با معاینه چشم قابل تشخیص است.
ب��ه گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال اکس��پرس ،محققان با بررسی
بی��ش از  200بیمار دریافتند معاینه چش��م میتواند روشی برای تشخیص
زودهنگ��ام بیماری آلزایمر باش��د .در افرادی که مغز سالم��ی دارند ،شبکه
متراک��م میکروسکوپی مویرگ��ی در بخش پشت چش��م و در شبکیه دیده
میشود ام��ا در افراد مبتال ب��ه آلزایمر ،این شبکه مویرگ��ی تراکم کمتری
نس��بت ب��ه افراد سال��م دارد.در این مطالع��ه آمده است که ب��رای مشاهده
شبکه مویرگی نیاز به استفاده از یک فناوری غیر تهاجمی با وضوح بس��یار
باالس��ت .این فناوری  OCTAنام دارد و با استفاده از امواج نوری که کامال
بی ضرر و غیر تهاجمی هس��تند ،جریان خون در مویرگهای تمام الیههای
شکبه را نشان میدهد.از آنجا که تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر ،سرعت
پیشرفت بیماری را کند میکند ،روشهای درمان و تشخیص سریع همواره
مورد توجه پزشکان بوده است.بیماری پیشرونده آلزایمر شایع ترین نوع زوال
عقل است که باعث اختالل در حافظه ،تفکر و رفتار فرد میشود .این بیماری
از دیدگاه علمی بر اثر کاهش ماده شیمیایی سروتونین در مغز بروز میکند
و ب��ه این ترتیب انتقال پیامهای عصبی مختل میشود .بر اساس آمار مرکز
بی��ن المللی آلزایمر ،اکنون  46.8میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل
مبتال هس��تند و این تعداد تا سال  2050میالدی ،به  131.5میلیون نفر به
ویژه در کشورهای در حال توسعه میرسد.

ارتباط ناباروری با خطر ابتال به سرطان در زنان

نتایج ی��ک بررسی نشان میدهد زنان نابارور ح��دود یک پنجم بیشتر
احتمال دارد در دوران میانسالی به سرطان مبتال شوند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،در این بررسی جدید آمد ه اس��ت :ناباروری در زنان
احتم��ال ابتال به سرطان را در دوران میانس��الی حدود ی��ک پنجم افزایش
میدهد.مطالع��ه انجام شده روی بیش از سه میلیون زن که در سن باروری
بودند ،نشان داد زنانی که دچار مشکالت باروری هس��تند  ۱۸درصد بیشتر
احتمال دارد به سرطان مبتال شوند.به گفته متخصصان دانشگاه استنفورد در
حال حاضر مشخص نیست آیا ناباروری علت ابتالی این زنان به سرطان است
ی��ا بکارگیریِ شیوههای درمان ناباروری با این تاثیرهمراه است و تنها وجود
رابطه بین این دو مورد تایید قرار گرفت.متخصصان همچنین اظهار داشتند:
مکانیزم نهفتهای وجود دارد که خطر سرطان و ناباروری را افزایش میدهد.
با این حال نتایج بدست آمده در این مطالعه در مدت زمان چهار سال و روی
زنان��ی در دهه  ۳۰عمرشان نشان داد که مشکالت ناباروری احتمال ابتال به
هر نوع بیماری سرطان را حدود  ۱۸درصد افزایش میدهد.
به گزارش روزنامه تلگ��راف ،یکی از متخصصان این مطالعه از دانشکده
پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا گفت :امیدواریم در آینده این موضوع
مشخص شود که چرا زنان نابارور بیشتر در معرض ابتال به سرطان هس��تند.
ب��ه طور مث��ال از طریق شناسایی یک مکانیزم نهفت��ه و متداول که موجب
سرطان و ناباروری میشود.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺝ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﻬﻴﻞ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/09/11ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  21619ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠـﻲ 14007978557
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤـﻮﻡ ﺁﮔﻬــﻲ ﻣﻴﮕــﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ :ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻛﻠﻴــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧــﻲ
ﻭﭘﻴﻤﺎﻧﻜــﺎﺭﻱ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭﺳــﺎﺯ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺍﺑﻨﻴــﻪ ﻭﺁﭘﺎﺭﺗﻤــﺎﻥ ﺳــﺎﺯﻱ ﻭﺍﻧﺒــﻮﻩ
ﺳﺎﺯﻱ،ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲ ،ﺗﻮﻧﻞ،ﺳﺪ،ﭘﻞ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ،ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻱ
،ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻱ –ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﺧﻄـﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺁﺏ
ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ،ﻧﻔﺖ ﻭﮔﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ  -ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻓﻀـﺎﻱ
ﺳﺒﺰﻭﺯﻳﺒﺎ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻱ  -ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠـﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ-
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ  -ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ -ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ .ﺩﺭﺻـﻮﺭﺕ ﻟـﺰﻭﻡ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  -ﺑﺨـﺶ
ﻣﺮﻛﺰﻱ  -ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ-ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻟﻬﻴﻪ-ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ  12ﻣﺘـﺮﻱ ﻗﻠﻌـﻪ ﻛﻬﻨـﻪ-
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻤﻴﻞ ﻏﺮﺑﻲ-ﭘﻼﻙ -2ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻭﺍﺣـﺪ  1ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ 6719936614
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘـﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴـﻢ
ﺑﻪ  100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠﻎ  350000ﺭﻳﺎﻝ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻲ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6211970220ﻣـﻮﺭﺥ 1397/08/14
ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺞ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﺎ ﻛﺪ  6211ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪﻱ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3241269566ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
 2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺍﺩ ﻓﺨﺮﺍﺋﻲ ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3258075077ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﻣﻴـﺮ ﻓﺨﺮﺍﺋـﻲ ﺭﺍﺩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
3359851552ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ
ﺁﻭﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ،ﺳﻔﺘﻪ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺍﻣﻴﺮ ﻓﺨﺮﺍﺋﻲ ﺭﺍﺩ ( ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳـﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﺵ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3259064737ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺮﻭﻣﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3259195963
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ
ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/11/25
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - :ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﺮﺟﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 3240021897ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﻓﺮﺟﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  4960111755ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3240521326ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
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نشان داد ،دونده های��ی که برای  8روز
آب گیالس ت��رش نوشیدند ،کاهش در
ماهیچه درد را گزارش کردند.
خ��واص ض��د الته��اب در گیالس
ممکن اس��ت در کاه��ش ماهیچه درد
مفید باش��د .اما باید توجه داشته باشید
ک��ه آب گیالس ترش م��ی تواند حاوی
قند فراوان باشد.
ماساژ دریافت کنید
ماس��اژ ب��ه کاه��ش درد در
ماهیچه ها کم��ک می کند .مطالعه ای
در س��ال  2012نش��ان داد که دریافت
ماساژ پ��س از ورزش به واسطه کاهش
ترشح سیتوکین ها ،ترکیباتی که موجب
التهاب در بدن می شوند ،به میزان قابل
توجهی احساس درد را کاهش داده است.
به ط��ور همزمان ،ماساژ میتوکندری در
سلول ها را تحریک می کند و عملکرد و
ترمیم سلولی را بهبود می بخشد.
از کمپرس گرم و س�رد استفاده
کنید
کمپرس گرم می تواند جریان خون
را افزایش دهد زیرا به باز شدن رگ های
خونی کمک می کند و این می تواند به
دف��ع برخی محصوالت جانبی یا التهاب
مرتبط با ماهیچه درد کمک کند.
استف��اده از کمپ��رس س��رد نی��ز
م��ی تواند ترکیبی فوق الع��اده را ایجاد
کند .استفاده متناوب از کمپرس گرم و
سرد ممکن است بیشترین سود را پس
از انجام تمرینات ورزشی تحریک کننده

درد در ماهیچه داشته باشد.
مطالع��ه ای در س��ال  2015نشان
داد که استفاده از گرما و سرما به همراه
هم از آسیب بافت کشس��ان پیشگیری
می کند .استفاده متناوب از سرما و گرما
ماهیچه درد پس از ورزش را کاهش می
ده��د .استف��اده از کمپرس س��رد برای
 20دقیق��ه و سپس استفاده از کمپرس
گرم ب��رای  20دقیقه دیگر ممکن است
بهترین گزینه برای مقابله با ماهیچه درد
پس از انجام فعالیت جسمانی باشد.
از ی�ک غلت�ک فوم�ی کم�ک
بگیرید
استف��اده از غلت��ک ه��ای فومی و
حرکت دادن ماهیچه های دردناک روی
آنها ممکن است اش��ک شما را درآورد،
اما به واقع می تواند به ترمیم ماهیچه ها
کمک کند .استفاده از غلتک های فومی
ممک��ن است تورم در ماهیچه را کاهش
داده و روند بهبود بافت را تقویت کند.
از حمام یخ استفاده کنید
مطالعه ای در س��ال  2010نشان داد
ک��ه حمام یخ از طریق انقب��اض رگ های
خون��ی ،ت��ورم و آسی��ب دیدگ��ی بافت
که موجب ب��روز با تاخی��ر ماهیچه درد
م��ی ش��ود را کاهش می ده��د .شرکت
کنندگ��ان در این مطالعه  5تا  10دقیقه
را در حمام ی��خ سپری کرده بودند .طی
مطالعه ای دیگر در سال  ،2014شرکت
کنندگانی که بالفاصله پس از ورزش به
مدت  10دقیقه در حمام یخ قرار گرفتند،
زمان��ی که از آنها خواست��ه شد حرکات
کششی انجام دهند ،کمترین سطوح درد
و ماهیچه درد را گزارش کردند.
لب�اس ه�ای فش�رده س�ازی
بپوشید
مطالع��ه ای در س��ال 2014
نش��ان داد ک��ه استف��اده از لباس های
فشرده سازی به واسطه منقبض کردن
ماهیچه ها و پیشگیری از انباشت مایع
پس از ورزش و همچنین افزایش جریان
خ��ون ،ماهیچ��ه درد را کاه��ش داده و
ریکاوری ماهیچه را تسریع می کند .این
شرایط به ح��ذف آنزیمی به نام کراتین
کین��از در ماهیچ��ه ها ک��ه موجب درد
می شود ،کمک کرد.
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