سالمت
مفیدترینکارها
برای کاهش فشار خون
ما در طول روز از منابع مختلف قندی استفاده میکنیم
همچون کیک ،شیرینی ،بستنی ،انواع تنقالت و
نوشیدنیها ،در حالی که باید تنها  ۵درصد انرژی روزانه
ما از قند آزاد تامین شود.
شیوه زندگی ناسالم ،فشار خون شما را به تدریج افزایش
میدهد و این افزایش فشار ،زمینه بروز بیماریهای قلبی
و سکته را فراهم میکند .این افزایش فشار را میتوان
با رعایت سبک زندگی سالم دوباره به حالت عادی
برگرداند.
پیشنهاد ما برای سبک زندگی سالم به قرار زیر است:
مصرفنمککمتر
مصرف نمک را به تدریج به حداقل برسانید .نمک زیاد
به غذا اضافه نکنید و به برچسب مواد غذایی توجه داشته
باشید.
تهیه نان مناسب
نان کم نمک مصرف کنید .نان تازه را با توجه به برچسب
آن تهیه کنید .نان قهوهای گزینه سالم تری برای دریافت
فیبر بیشتر است .شما میتوانید از نانوایی محل سکونت
تان بخواهید نان کم نمک برای شما بپزد یا خودتان در
منزل نان کم نمک تهیه کنید.
کنترل مصرف قند
ما در طول روز از منابع مختلف قندی استفاده میکنیم
همچون کیک ،شیرینی ،بستنی ،انواع تنقالت و
نوشیدنیها ،در حالی که باید تنها  ۵درصد انرژی روزانه
ما از قند آزاد تامین شود .قند اضافه ،زمینه بروز بیماری
دیابت و مشکالت قلبی و عروقی را افزایش میدهد.
به شاخص توده بدنی خود توجه داشته باشید
کمتر از  - ۱۸.۵شما کم وزن هستید.
 - ۲۴.۹-۱۸.۵شما در محدوده وزن سالم هستید.
 - ۲۹.۹-۲۵شما اضافه وزن دارید ،هدف شما باید
کاهش وزن به منظور کاهش فشار خون و کاهش خطر
ابتال به بیماری باشد.
 - ۳۵-۳۰شما چاق هستید.
بیش از  - ۳۵شما بسیار چاق هستید .برای بررسی
وضعیت پزشکی خود ،اقدام کنید .اگر اضافه وزن دارید،
از دست دادن وزن باید به کاهش فشار خون و کاهش
خطر ابتال به دیگر مشکالت سالمتی مانند دیابت کمک
کند .نگه داشتن وزن سالم راه بسیار مهمی برای حفظ
سالمت قلب و رگهای خونی شماست.
تحرککافی
 ۳۰دقیقه فعالیت به مدت پنج بار درهفته میتواند به
سالمت قلب شما کمک کند .اگر نمیتوانید این میزان
فعالیت را در برنامه خود داشته باشید ،از فعالیتهای کم
شروع کنید .هر فعالیتی که بتواند باعث احساس گرمی و
کمی نفس زدن شما بشود ،ایده آل است.
وزنمتناسب
هیچ میدانید که کاهش وزن به کاهش فشار خون شما
منجر میشود؟ پس مصرف کالری و چربی خود را
کاهش و ورزش و فعالیت بدنی را افزایش دهید .هر
دوی این کارها به کاهش فشار خون شما کمک میکند.
مصرفسبزیجاتبیشتر
خوردن میوه و سبزی به کاهش فشار خون شما
کمک میکند .بزرگ ساالن مصرف پنج وعده میوه و
سبزیهای متنوع را در طول روز فراموش نکنند .میوه
خشک شده ،منجمد ،کنجد و ...خوب است ،اما بازهم
مراقب میزان مصرف کالری خود باشید .شما باید حدود
 ۸۰گرم یا به اندازه مشت خود در هر وعده ،میوه و
سبزیمصرف کنید.
یک کاسه ساالد شامل
سه قاشق غذاخوری سبزیجات
سه قاشق غذاخوری حبوبات مانند عدس ،ماش ،لوبیا
یک میوه متوسط مانند سیب ،گالبی ،موز
دومیوه کوچک مانند آلو ،زردآلو
یک تکه میوه بزرگ مانند خربزه ،آناناس ،انبه
دو تا سه قاشق انواع توت و انگور
یک لیوان آب میوه یا سبزی ( ۱۵۰میلی لیتر)
یک قاشق غذاخوری میوه خشک
برای حفظ ویتامین سبزیها با فاصله زمانی مناسب از
مصرف آن ها ،آب بنوشید .بهتر است به میوه و سبزیها
نمک ،شکر و سس اضافه نکنید .اگر تخم مرغ میل
میکنید ،کمی گوجه فرنگی کبابی ،قارچ و اسفناج کنار
آن قرار دهید .به سسها یتان سبزی جات و میوه اضافه
کنید.
رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي اسفنديار مردانگي داراي شناسنامه شماره 187به شرح
دادخواست به كالسه 980266از اين شورا درخواست گواهي
حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علي
كرم مردانگي بشناسنامه 1در تاريخ 1398/1/3دراقامتگاه دائمي
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آنمرحوم منحصر
است به:
.1اسفنديار مردانگي فرزند علي كرم ش ش  187ت ت
(1322پدرمتوفي)
.2مريم ورزندي فرزند محمد ش ش  1075ت ت (1308مادر
متوفي)
.3آيالر مردانگي فرزند علي كرم ش ش  3510651871ت ت
(1387دخترمتوفي)
.4محمدفاضل مردانگي فرزند علي كرم ش ش 3510759826
ت ت (1390پسر متوفي)
.5آرشان مردانگي فرزند علي كرم ش ش  3510941896ت
ت (1395پسر متوفي)
.6پروانه جوادي پور فرزند خداداد ش ش  3510126297ت
ت(1369همسر متوفي)
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك
نوبت آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه
به شورا تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره /2010:م الف-
رئيس شعبه سوم شوراي حل اختالف دادگستري برازجان/
عبدالحسينصفدري

سالسیزدهم شماره  1188چهارشنبه  22خردادماه 1398

بوی بد دهان به دلیل پوسیدگی دندانها میتواند در ارتباطات
شما مشکلآفرین باشد اما میتوان با چند اقدام پیشگیرانه از شر
این معضل رها شد.
حتی اگر در طول سال هیچ مشکلی در سالمت دهان و
دندان خود نداشته باشید ،با افزایش دانش خود در مورد علل
پوسیدگی دندان میتوانید از ابتالء به آنها در آینده پیشگیری
کنید.
برخی ممکن است از مسواک زدن طفره بروند و با این حال به
دلیل جنس خوب دندانهایشان دچار پوسیدگی دندان نشوند
اما فراموش نکنید که این روند برای مدت طوالنی ادامه نخواهد
داشت ،چرا که روزانه دو یا سه بار مسواک زدن برای رهایی از
پوسیدگی دندانها نیاز است.
یکی دیگر از مشکالت دهان و دندان ،وجود حفرههایی
در دندان است که به دلیل بهداشت ضعیف دهان به وجود
میآیند .به یاد داشته باشید که مصرف خوراکیهای شیرین را
کاهش دهید ،چرا که این خوراکیها به سالمت دندانهای شما
آسیبهای جدی وارد میکنند.
برخی از افراد به هنگام خواب دندان قروچه میکنند که این
کار نیز برای سالمت دندانها بسیار مضر است .دندان قروچه
در خواب یکی از نشانههای استرس زیاد فرد است .دندان
قروچه موجب الیه الیه شدن مینای دندان و ضعیف شدن
لثهها میشود .در صورتی که دندان قروچه فرد در خواب شدید
باشد ،استفاده از محافظ دندان به هنگام خواب توصیه میشود.
در ادامه چند مورد از درمانهای خانگی برای پوسیدگیهای
دندانی به نقل از سایت «ریواردمی» آورده شده است که به
درمان طبیعی این پوسیدگیها کمک میکند:
 )۱میخک:
اولین درمان برای پوسیدگی دندانها یک گیاه بسیار مفید است
که در بیشتر آشپزخانهها یافت میشود .این گیاه عالوه بر این
که با بی حس کردن ناحیه مورد نظر در دهانتان درد را از شما
دور میکند ،بلکه به دلیل خواص ضدباکتریایی خود به رهایی
از شر پوسیدگیهای دندان نیز منجر میشود.
مواد مورد نیاز :سه قطره روغن میخک ،نصف قاشق
چایخوری عسل طبیعی ،دو یا سه قطره روغن کنجد
طرز استفاده :مخلوط تهیه شده را روی تکهای پنبه مالیده
و روی ناحیه آسیب دیده دندانتان فشار دهید .این کار را
چند بار تکرار کنید .پس از چند روز ناحیه مورد نظر التیام
خواهد یافت.

payameasalooye@gmail.com

www. payameasalooye.ir

دانستنیهایروزپزشکی
که هر روز با آن سر و کار دارید

 ۵درمان خانگی برای پوسیدگی دندان
 )۲کنجد:
یکی دیگر از درمانهای خاص پوسیدگی دندان با نام « ِغر ِغره
کردنروغن»شناختهمیشود.یکیازراههایرهاییازپوسیدگی
دردآور دندانها ،غرغره کردن روغن کنجد به مدت  ۲۰دقیقه و
شستن دهان با این روغن است .مواظب باشید تا روغن را قورت
ندهید .غرغره کردن روغن کنجد عالوه بر کمک به کاهش
پوسیدگیها،بهسفیدشدنوتمیزشدنطبیعیدندانهانیزکمک
میکند .پس از غرغره کردن روغن کنجد برای زدودن طعم
روغن از دهان ،با خمیردندان مناسب دندانهایتان مسواک بزنید.
 )۳آبنمک:
در میان درمانهای طبیعی برای پوسیدگی دندانها ،غرغره
کردن آبنمک یکی از راههای ساده و آسان است .غرغره
کردن آبنمک با باکتریهای حاضر در دهانتان مبارزه کرده
و همچنین به کاهش حساسیت دندانهای شما کمک میکند.
مقداری آب را گرم کرده و یک قاشق چایخوری نمک در آب
حل کنید .روزی سه مرتبه و هر بار به مدت  ۱۰دقیقه محلول
آبنمک را غرغره کنید تا به زودی عالوه بر کاهش درد ،شاهد

کاهش پوسیدگی دندانهای خود نیز باشید.
 )۴سیر و نمک:
یک بوته سیر را له کنید و آن را با یک سر انگشت نمک مخلوط
کنید .این مخلوط را روی ناحیه آسیب دیده دندانهای خود
قرار دهید و شاهد کاهش درد دندانهایتان در مدت زمانی کوتاه
باشید .این کار را به طور منظم انجام دهید تا پس از مدتی کوتاه
پوسیدگیهایدندانهایتانکاهشیابد.
 )۵روغن خردل و زردچوبه:
روغن خردل و زردچوبه سالهاست که به طور سنتی برای
درمان انواع بیماریها استفاده میشود .این ترکیب همچنین
برای درمان پوسیدگی دندانها نیز مؤثر است.
طرز استفاده :نصف قاشق چایخوری پودر زردچوبه را با
یک قاشق چایخوری روغن خردل به خوبی مخلوط کنید.
مخلوط به دست آمده را برای مدتی با پنبه روی ناحیه آسیب
دیده دندانهای خود قرار دهید .پس از مدتی درد به تدریج در
ناحیه آسیب دیده دندان و نیز میزان پوسیدگیها کاسته خواهد
شد / .ایسنا

گنجینهایازمیوههاکهعرماتنراطوالینیمکند
برخی میوهها فواید فوق العادهای برای سالمت بدن دارند
و شما را در برابر بیماریهای کشنده مثل سرطان و حمله
قلبی محافظت میکنند.همه ما میوهها را جز مواد مغذی و
مفیدی میشناسیم که روی کره زمین وجود دارد ،این مواد
غذایی سبب بهبود سالمتی میشوند و در اینجا به معرفی
مواد غذایی مفیدی که میتوانند سالمت بدنتان را تضمین
کنندمیپردازیم.
کاهش وزن با گریپ فروت
این میوه از ویتامینها و مواد مغذی زیادی تشکیل شده
است و میتواند به کاهش وزن کمک زیادی کند ،تحقیقاتی
که در بین  ۹۱نفر انجام گرفت نشان داد آنهایی که قبل از
غذا گریپ فروت خوردهاند ،حدود  ۲کیلوگرم بیش از
دیگر افراد وزن کم کردهاند ،همچنین این میوه به کاهش
کلسترول خون کمک میکند.
آناناس میوه ای ضد سرطان و التهاب
این میوه استوایی سرشار از ویتامین  Cاست و خواص ضد
التهابی و پروتئینی بسیاری دارد همچنین ویتامین بروملینی
که در این میوه به کار رفته است با سلولهای سرطانی
مبارزهمیکند.
سیب بخورید تا بیماری قلب نگیرید
بیشترین میوههایی که روی زمین یافت میشود سیبها
هستند که از فیبر ،پتاسیم ،ویتامین  Cو ویتامین  Kتشکیل
شدهاند،براساستحقیقاتانجامگرفتهمشخصشدافرادی
که در رژیم غذایی خود سیب را جای دادهاند کمتر از دیگر
افرادبهبیماریهایقلبیدچارمیشوندهمچنینموادمعدنی
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آگهی تغییرات شرکت سیراف دریا لیان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  7761و شناسه ملی  10960007928به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/02/25تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی جهت درج آگهی
های شرکت تعیین شد - .اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند- :آقای حبیب جفره به شماره ملی3501164246
و آقای محمدرضا سلیمانی سولگانی به شماره ملی  1753571987و
آقای پرویز هوشیار به شماره ملی  - 3500735193آقای مازیار سملیان
به شماره ملی  3501105568به عنوان بازرس اصلی و آقای مختار
بردک نیا به شماره ملی  3501179421به عنوان بازرس علی البدل برای
یکسالمالیانتخابگردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری بوشهر ()497253

رونوشتآگهيحصروراثت
آقاي عباسقلي شاكر داراي شناسنامه شماره 582به شرح دادخواست به كالسه98/77
از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان
حيدر شاكر بشناسنامه  166در تاريخ 1372/10/2دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي
گفته ورثه حين الفوت آنمرحوم منحصر است به:
.1غالمرضا شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،400ت ت (1329/2/3پسر متوفي)
.2عليكرم شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،1236ت ت (1344/6/1پسر متوفي)
.3عباسقلي شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،582ت ت (1335/1/1پسر متوفي)
.4بموني خانم شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،10ت ت (1330/1/3دختر متوفي)
.5فاطمه شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،581ت ت (1332/2/1دختر متوفي)
.6زهرا شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ، 809ت ت (1348/11/19دختر متوفي)
.7ستاره سياه منصوري ،فرزند فوالد ،ش ش  ،44ت ت (1308/1/1همسر متوفي)
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي گردد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي
ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره /2020:م الف-رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف سعدآباد/ناصر بحراني
.......................................................................
آگهي ابالغ اجرائيه كالسه  9701256به آقاي فرج اله محمدي نژاد
بدين وسيله به فرج اله محمدي نژاد فرزند :مهتر به شماره شناسنامه 1968:و شماره ملي:
 5859747551صادره از آبادان -ساكن :بوشهر-خيابان ساحلي-خيابان جاللي-كوچه
زمين ورزشي-سمت چپ -درب دوم ابالغ مي شود كه موسسه مالي اعتباري ملل
شعبه بوشهر به استناد قرارداد بانكي شماره  705937مورخ  1391/02/03جهت وصول
مبلغ  11/546/044ريال(يازده ميليون و پانصد و چهل و شش هزار و چهل و چهار
ريال) تا تاريخ  1397/09/08به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ 1397/09/08
تا روز تسويه كامل بدهي طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به
كالسه  9701256در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  1397/11/06مامور،
محل اقامت شما به شرح فوق الذكر شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق
ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار
محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهي كه روز
ابالغ محسوب مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ،عمليات اجرائي
جريان خواهد يافت
.شماره /101:م الف-مسئول واحد اجراي اسناد رسمي بوشهر
.......................................................................
رونوشتآگهيحصروراثت
آقاي عباسقلي شاكر داراي شناسنامه شماره 582به شرح دادخواست به كالسه98/78
از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان
ستاره سياه منصوري بشناسنامه  44در تاريخ 1396/5/19دراقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگي گفته ورثه حين الفوت آنمرحوم منحصر است به:
.1عليكرم شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،1236ت ت (1344/6/1پسر متوفي)
 .2عباسقلي شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،582ت ت (1335/1/1پسر متوفي)
.3بموني خانم شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،10ت ت (1330/1/3دختر متوفي)
.4فاطمه شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ،581ت ت (1332/2/1دختر متوفي)
.5زهرا شاكر ،فرزند حيدر ،ش ش  ، 809ت ت (1348/11/19دختر متوفي)
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي گردد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي
ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره /2019:م الف-رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف سعدآباد/ناصر بحراني

رونوشتآگهيحصروراثت
خانم فاطمه مرد داراي شناسنامه شماره 3510264665به شرح دادخواست به كالسه 980202از اين
شورا درخواست گواهي حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمحسين غالمي
زاده بشناسنامه 13در تاريخ 1398/1/17دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر
است به:
.1فاطمه مرد فرزند خداكرم به ش ش  3510264665متولد  1373برازجان(همسر متوفي)
.2يكتا غالمي زاده فرزند مرحوم غالمحسين به ش ش 3510813464متولد 1392برازجان(دختر متوفي)
.3پونه غالمي زاده فرزند مرحوم غالمحسين به ش ش 3511004721متولد 1397برازجان(دختر متوفي)
.4زهرا برازجاني بنداروزي فرزند حيدر به ش ش  872متولد  1335برازجان(مادرمتوفي) والغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد
واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره /2016:م الف-
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف دادگستري برازجان/حيدرحقاني

آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه واقع در بخش  2بوشهر كوي سرتل
ملكي آقاي حبيب ژوهين پالك  2307/10به مساحت  176متر مربع بعمل نيامده لذا
حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهي اختصاصي وقت تحديد حدود مورخه
 98/4/15تعيين و عمليات تحديد از ساعت  8صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
اينك بوسيله اينآگهي از متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
مي شود كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس
تحديدي به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب ًا به اداره ثبت بوشهر تسليم
نمايد .معترض مكلف است طبق ماده  74و  86آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي ذيصالح تقديم نمايد
واال حق او ساقط خواهد شد.
تاريخ انتشار 98/3/22 :شماره/416:م .الف
سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

سیبسببمیشوندتاهضمموادغذاییبهترصورتگیرد.
میوه آبدار و خوشمزه سرشار از مواد مغذی
اگر به دنبال خوردن میوهای هستید که حجم قابل توجهی از
مواد مغذی را داشته باشد باید انار را در برنامه غذایی خود
جای دهید .حجم زیادی از آنتی اکسیدانهایی که در انار به
کار رفته است حتی بیشتر از چای سبز است.
طول عمر زیاد با مصرف میوه ای گرمسیری
انبه بهترین ماده غذایی است که ویتامین  Cدارد و فیبر
موجود در آن سالمت تمام بدن را تضمین میکند .همچنین

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه  9701256به خانم مرضيه جمالي
بدين وسيله به خانم مرضيه جمالي فرزند :رضا به شماره شناسنامه 408:و شماره ملي 3500908837 :صادره از بوشهر -ساكن:
بوشهر-خيابان ساحلي-خيابان جاللي-كوچه زمين ورزشي-سمت چپ -درب دوم ابالغ مي شود كه موسسه مالي اعتباري ملل
شعبه بوشهر به استناد قرارداد بانكي شماره 705937مورخ 1391/02/03جهت وصول مبلغ 11/546/044ريال(يازده ميليون و پانصد
و چهل و شش هزار و چهل و چهار ريال) تا تاريخ  1397/09/08به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ  1397/09/08تا روز
تسويه كامل بدهي طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به كالسه  9701256در اين اداره تشكيل شده و طبق
گزارش مورخ  1397/11/06مامور ،محل اقامت شما به شرح فوق الذكر شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده  18آئين
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از
تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ،عمليات اجرائي جريان خواهد يافت.
شماره /100:م الف-
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي بوشهر

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی اطلس تجارت جنوب سیراف درتاریخ  1398/03/20به
شماره ثبت  12720به شناسه ملی  14008384589ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان بوشهر  ،شهرستان بوشهر  ،بخش مرکزی  ،شهر بوشهر ،بازار  ،کوچه شباب  ،بلوار دهقان،
پالک  ، 0ساختمان شریف پوربوشهری  ،طبقه اول  ،واحد  4کدپستی  7513869637سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  2500000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فریده
زارعی به شماره ملی  3500399967دارنده  2499000000ریال سهم الشرکه خانم سمیرا زارعی به شماره
ملی 3501567464دارنده 1000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فریده زارعی به شماره ملی
3500399967و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
خانم سمیرا زارعی به شماره ملی 3501567464و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقوداسالمیوهمچنینکلیهنامههایعادیواداریباامضاءفریدهزارعیهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام عسلویه جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()497270

جالب است بدانید خواب بیش از  ۹ساعت خطر حمله قلبی را ۳۴
درصد افزایش میدهد و سبب باال رفتن سطح قند خون میشود.
در این گزارش جدیدترین دانستنیهای روز پزشکی که هر روز با آن
سر و کار دارید ،را دنبال میکنیم.
راهکارهای طب سنتی برای پیشگیری و درمان آلزایمر
از نظر طب سنتی ،آلزایمر به دلیل شدت سردی مغز به وجود میآید،
بهترین کار برای کاهش ریسک ابتال به آلزایمر کاهش سردی بدن است.
کسانی که به این بیماری مبتال شدهاند ،میتوانند ضمن رعایت اصول
درمانی خود از روشهای طب سنتی برای کنترل این بیماری بهره
ببرند؛ مصرف  ۵وعده ارده با شیره انگور یا خرما در هفته یا مصرف
روزانه  ۲استکان شربت عسل کمک بسیاری به این بیماران میکند.
استشمام مداوم عطرهای گرم مثل گالب ،یاس ،نرگس ،ماساژ مداوم
روغن کنجد روی مالج ،خوردن دانههایی مثل بادام درختی ،فندق،
پسته ،گردو و خوردن روزانه  ۴۰عدد کشمش کمک زیادی به مقابله
با این بیماری میکند.
عوارض خطرناک ایستاده نوشید ن آب
برخی بررسیهای انجام شده توسط دانشمندان نشان میدهد زمانی که
ایستاده آب مینوشید ،کلیه ها نمیتوانند آب را به خوبی تصفیه کنند؛
فعالیت نامناسب کلیهها منجر میشود ناخالصیها در کلیه ومثانه باقی
بماند که ممکن است در نهایت سبب ایجاد اختالل درکلیه و دستگاه
ادراری شود؛ گاهی این اختالل به صورت غیرمنتظره بروز پیدا میکند
و میتواند مشکالت جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
حمله قلبی و قند خون در کمین خوابالوها
اغلب شما از عوارض کمخوابی بارها شنیدهاید اما جالب است بدانید
خواب بیش از  ۹ساعت هم خطرات بسیاری برای شما به همراه دارد؛
خواب طوالنی ،خطر حمله قلبی را  ۳۴درصد افزایش میدهد و در
بسیاری از موارد سبب باال رفتن سطح قند خون و ابتال به دیابت نوع
۲میشود؛ از دیگر عوارض خواب بیش از حد میتوان به بروز سردرد،
افسردگی ،استرس و چاقی اشاره کرد.
چین و چروک دور چشم را با این روش ساده درمان کنید
راهکاریهای زیادی را برای از بین بردن این چروک دور چشم وجود
دارد؛ میتوانید  ۲الی سه کپسول ویتامین  Eرا سوراخ کنید و محتوی
آن را آرام دور چشم ماساژ دهید ،این ماده را برای  ۵دقیقه با حرکات
دایرهای دور چشم ماساژ دهید و بگذاریدچند ساعت باقی بماند ،سپس
آن را بشویید ،این کار را تا دو هفته تکرار کنید تا نتایج مثبت آن را
مشاهدهکنید.
معجون ضد سرطانی به نام خرما
جالب است بدانید در مناطقی که نخلستان وجود دارد ،ابتال به سرطان
بسیار نادر هستند؛ اگر دارویی طبیعی به عنوان داروی ضد سرطان باشد
بدون شک شیره خرما آن دارو است؛ با گنجاندن خرما توی رژیم غذای
میتوانید اطمینان داشته باشید که نیازی به هیچ دارو و ویتامین مکملی
نخواهیدداشت.
افرادی که لوزالمعده حساس دارند یا افراد دارای سابقه بیماری قند در
ط تر باشند.
خانواده در مصرف این ماده غذایی محتا 

فیبر موجود در این ماده غذایی سبب میشود تا اثرات آنتی
اکسیدانی در بدن فعال شوند.
لیمو میوه ای ضد سنگ کلیه
لیموها بیشترین میزان ویتامین  Cرا دارد و از فشار خون
جلوگیری میکند همچنین تحقیقات مختلف نشان
دادند که به کمک لیموها میتوان به تناسب بدن رسید و
سالمت قلب خود را تضمین کرد همچنین اگر از جمله
افرادی هستید که کلیهتان سنگ ساز میتوانید از این میوه
استفادهکنید.

