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صفحه ۶
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

۱۲ رجب ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۵۲

کلسترول ناشی از مصرف روزانه تخم مرغ 
احتمال مرگ بر اثــر حمله قلبی را افزایش 

می دهد.
بــه گزارش مدیــکال نیوز تــودی، گروهی از 
متخصصان علوم پزشــکی و تغذیــه در آمریکا در 
بررســی جدیدی روی مضرات کلسترول در رژیم 
غذایی روزانه اظهار داشــتند: مصرف بیش از سه 
یا چهار عــدد تخم مرغ در طول هفته خطر مرگ 

ناشی از حمله قلبی را افزایش می دهد.
در این بررسی که روی نزدیک به ۳۰ هزار نفر 
انجام گرفت، مشخص شــد افرادی که در روز دو 
عدد تخم مرغ مصرف می کنند، ۲۷ درصد بیشــتر 
احتمال دارد به حمله قلبی و دیگر مشکالت قلبی 
عروقی دچار شوند. همچنین احتمال فوت آنان بر 

اثر عوامل مختلف ۳۴ درصد بیشتر می شود.
متخصصــان آمریکایــی با بیــان اینکه نتایج 
مطالعاتــی که اخیــرا در این رابطــه انجام گرفته 
با اطالعات متضادی همراه بوده، اظهار داشــتند: 
هدف از انجام بررسی های بیشتر این است که افراد 
بخصوص جوانان از وجود کلسترول در تخم مرغ و 

مضرات آن برای سالمت آگاه باشند.
بنا بر گــزارش محققان آمریکایــی، دریافت 
میزان کمتری از کلســترول بخشــی از یک رژیم 
غذایی ســالم اســت. افرادی که میزان کمتری از 
کلســترول دریافت می کنند، کمتر در معرض ابتال 

به بیماری قلبی هستند.
در ایــن مطالعه، شــرکت کنندگان حدود ۱۷ 
ســال تحت کنترل بودند کــه ۵۴۰۰ مورد حمله 
قلبی و ســکته مغزی و ۶۱۳۲ مــورد فوتی بر اثر 
عوامل مختلف در میان آنان گزارش شــد. به طور 
میانگین افراد شرکت کننده در این مطالعه هر سه 
روز یک تخم مــرغ مصرف کرده، حدود ۱۱ درصد 
دچار حمله قلبی شــده و ۱۲ درصد جان خود را 

از دست دادند.
کردند  مشــاهده  متخصصــان همچنین  این 
افــرادی که روزانه دو یا تعداد بیشــتری تخم مرغ 
مصرف کرده اند بیشتر در معرض بیماری های قلبی 

بوده اند.
آنها در عین حال هشــدار داده اند که احتمال 
افزایــش مصرف تخم مرغ در آینده وجود دارد زیرا 
آگاهی در مورد مضرات کلســترول در عموم مردم 

کاهش پیدا کرده است.

آیا به طور مداوم با خشــکی و چسبندگی دهان 
مواجه هستید؟ بیشتر مواقع، خشکی دهان به واسطه 
دلیلی ســاده مانند کم آبی بدن یا شرایط آب و هوایی 

رخ می دهد.
به گزارش »اکتیو بیت«، اما اگر بدون در نظر گرفتن فصل 
و اینکه چه میزان مایعات مصرف می کنید همواره با احســاس 
خشــکی دهان مواجه هستید، می تواند نشــانه ای از شرایطی 
جدی تر مانند بیماری کرون یا دیگر بیماری های خودایمنی باشد.
در ادامه با برخی از دالیل شایع خشکی دهان بیشتر آشنا 

می شویم.
داروها

داروهای بســیار زیــادی وجود دارند کــه می توانند 
موجب خشکی دهان شــوند و نمونه هایی مانند داروهای 
شیمی درمانی برای درمان سرطان با خشکی دهان پیوند 
خورده اند. بنا بر گزارش کلینیــک مایو، افرادی که درمان 
فشــار خون باال و اضطــراب را دنبال می کنند و همچنین 
داروهای رفع احتقان، آرامبخشی عضالنی و ضددرد مصرف 
می کنند نیز ممکن است با خشکی دهان مواجه شوند. با این 
وجود، مقصر اصلی در این زمینه داروهای ضدحساسیت و 

ضدافسردگی هستند.
اگر داروی تجویزی برای شــما موجب خشــکی دهان 
می شود با پزشک خود درباره تغییر آن صحبت کنید. متاسفانه، 
در برخی موارد، به ویژه زمانی که داروی مصرفی ضروری است، 
نمی توان گزینه دیگری را مد نظر قرار داد. برای مقابله با این 
عارضه جانبی می توانید از آدامس بدون قند یا نعناع استفاده 

کنید. این مواد به تحریک جریان بزاق کمک می کنند.
کم آبی بدن

افراد بسیاری به میزان کافی در طول روز آب نمی نوشند. 
نوشیدن آب فراوان فواید سالمت شگفت انگیز بسیاری دارد و 
می تواند از مشــکالت دیگر مانند کم آبی بدن پیشگیری کند. 
کم آبی بدن می تواند به تنهایی برای خشــک شدن غشاهای 

مخاطی دهان و کاهش بزاق کافی باشد.
کم آبی بدن یکی از نشانه های هشداردهنده است که باید 
جدی گرفته شود. این شرایط می تواند موجب تب، تعریق بیش 
از حد و حتی استفراغ شود. کم آبی بدن به طور مداوم یا برای 

مدت زمانی طوالنی می  تواند مشــکالتی جدی تر از خشکی 
دهــان را رقم بزند و به زخم هــای دهان یا یک عفونت منجر 
شود. اگر فعالیت جسمانی موجب خشکی دهان شما می شود، 
یک بطری آب برای مقابله با این شرایط به همراه داشته باشید.

آب و هوا
خشــکی دهان می تواند به واسطه سطوح رطوبت شکل 
بگیرد. زمانی که ســطوح رطوبت هوا کم است، هوای خشک 
می تواند موجب خشک شدن غشاهای مخاطی شده و خشکی 
دهان را در پی داشــته باشــد. مرطوب نگهداشــتن دهان و 
بینی ضروری اســت تا از این طریق احتمال سرماخوردگی، 
آنفلوآنزا و آلرژی ها کاهش یابد. از این رو، خرید یک دســتگاه 

مرطوب کننده هوا می تواند سرمایه گذاری خوبی باشد.
پوسیدگی دندان

یک رژیم غذایی سرشــار از قند در ترکیب با بهداشــت 
نامناســب دهان و دندان به پوسیدگی دندان و فساد در خط 
لثه منجر می شود. این پوسیدگی تدریجی کاهش ترشح بزاق 
را به همراه دارد و در نهایت با خشــکی دهان ناراحت کننده و 
مزمن مواجه می شــوید که هرچه بیشتر فساد دندان و لثه را 

تشدید می  کند.
آسیب عصبی

آسیب عصبی که به واسطه آسیب دیدگی شدید در ناحیه 
گردن یا ســر شــکل می گیرد، می تواند به اعصاب غدد بزاقی 
صدمه بزند. در نتیجه، اعصاب برای تولید بزاق پیام های درستی 

به غدد ارسال نمی کنند و خشکی دهان رخ می دهد.
دیابت

خشکی دهان اغلب یکی از نشانه های آشکار دیابت است 
که در زمــان باال بودن قند خون و دیابت کنترل نشــده رخ 
می دهد. در این شرایط، کتون ها مایع از دست می دهند یا بزاق 
به میزان کافی تولید نمی شــود و نمی تواند دهان را مرطوب 
نگهدارد. کم آبی شدید و خشکی دهان و همچنین دشواری در 

جویدن و قورت دادن غذا نتیجه نهایی است.

بیماری های خودایمنی
خشــکی دهان و بینــی ممکن اســت از نشــانه های 
هشداردهنده اولیه یک بیماری خودایمنی مانند بیماری کرون 
یا سندرم شوگرن، بیماری که به غدد تولیدکننده مخاط حمله 
می کند، باشــد. خشکی دهان و خشکی چشم در میان عالئم 
شایع سندرم شوگرن قرار دارند. افراد مبتال به ویروس اچ آی وی 
نیز مستعد خشکی دهان هستند. بهترین روش برای تشخیص 
این شرایط نوشیدن مقداری آب است و اگر این کار کمکی به 
برطرف شدن مشکل نکرد، می توان به یک بیماری خودایمنی 

مشکوک شد.
ســندرم شــوگرن و بیماری کرون تنهــا بیماری های 
خودایمنی نیستند که بر غدد بزاقی تاثیر می گذارند. از موارد 
دیگر می توان به اچ آی وی/ایــدز، لوپوس و آرتریت روماتوئید  
اشاره کرد. در حقیقت، ســندرم شوگرن اغلب در افرادی که 
از لوپوس یا آرتریت روماتوئیــد رنج می برند، رخ می دهد، در 
نتیجه هر فرد مبتال به این بیماری ها باید نســبت به خشکی 
دهان توجه ویژه ای داشــته باشد. بهترین روش برای مقابله با 
عالئم شکل گرفته جویدن آدامس یا خرید اسپری بزاق است.

پیری
با افزایش سن، تغییرات بسیاری در بدن ما رخ می دهند 
که خشــکی دهان نیز یکــی از این موارد اســت. به گزارش 
کلینیک مایو، افراد پیر احتمال بیشتری دارد خشکی دهان را 
تجربه کنند. دالیل بسیاری برای این شرایط وجود دارد که از 
آن جمله می توان به نوع داروهای مصرفی، چگونگی پردازش 
داروها توسط بدن، میزان دریافت مواد مغذی از رژیم غذایی و 

مشکالت سالمت احتمالی اشاره کرد.
درمان سرطان

افرادی که روند درمان بیماری سرطان را دنبال می کنند 
به احتمال زیاد خشکی دهان را تجربه خواهند کرد. داروهای 
شیمی درمانی ماهیت بزاق و مقدار تولید آن را تغییر می دهند.

احتمال بروز این شرایط در صورت بروز سرطان در ناحیه 

سر و گردن بیشتر است، زیرا پرتودرمانی می تواند به غدد بزاق 
آسیب وارد کند. اگر غدد بزاق عملکرد درستی نداشته باشند، 
به میزان کافی بزاق تولید نمی کنند. در برخی موارد این شرایط 
موقتی است و پس از اتمام درمان برطرف می شود، اما مواردی 
نیز وجود دارند که موجب آسیب دائمی می شوند. البته همه 
چیز به محل تحت تاثیر قرار گرفته توســط سرطان و میزان 

پرتودرمانی یک بیمار بستگی دارد.
سبک زندگی

سیگار کشیدن، جویدن تنباکو، یا استفاده از مواد مخدر 
از جملــه مواردی هســتند که می توانند به خشــکی دهان 
منجر شوند. سیگار کشــیدن و جویدن تنباکو می تواند تاثیر 
چشــمگیری بر میزان بزاق تولیدی در دهان داشــته باشند. 
ســیگار کشــیدن تولید بزاق را کند می کند و مصرف الکل 
می تواند به کم آبی بدن منجر شــود که هر دو مورد شرایط را 

برای خشکی دهان فراهم می کنند.
اگــر در حال حاضر از میزان کم تولید بزاق رنج می  برید، 
باید سیگار کشیدن را ترک کنید زیرا تنها شرایط را وخیم تر 
می کند. توجه داشته باشید که ســیگار کشیدن می تواند به 
بیماری قلبی، پوسیدگی دندان، بیماری ریه و بسیاری موارد 

دیگر نیز منجر شود.
خروپف

خروپف اغلب موجب می شــود تا افــراد از طریق دهان 
تنفس کنند که می تواند به خشــکی دهان منجر شــود. اگر 
خشکی دهان شما بیشــتر هنگام صبح و پس از بیدار شدن 
از خواب احساس می شود، خروپف می تواند مقصر اصلی باشد. 
اگر همواره با خشکی دهان از خواب بیدار می شوید، می تواند 

نشانه ای از ابتال به آپنه خواب باشد.
مشکالت سینوسی

مشکالت سینوس می توانند عالئمی ناخوشایند را شکل 
دهند که خشکی دهان یکی از آنها محسوب می شود. هر فرد 
مبتال به انحراف تیغه بینی یا پولیپ های بینی ممکن است با 
دشــواری در تنفس از طریق بینی مواجه شود و این کار را با 
کمک دهان انجام دهد. اگر با این شــرایط و دیگر مشکالت 
سینوس مواجه هستید، برای بررسی دقیق شرایط به پزشک 

مراجعه کنید.

مطالعات نشــان می دهنــد که مصرف 
زعفــران می تواند حتــی از داروهای ضد 
اثرات  نیز  فلوکســتین  همانند  افسردگی 
بهتری داشــته باشــد، با این تفاوت که 
عملکردی سریع تر داشته و از خود عوارض 

جانبی بر جا نخواهد گذاشت.
بســیاری از مردم دنیا با مشکالت مرتبط با 
اضطراب و افسردگی دست و پنجه نرم می کنند. 
عــالوه بر ایــن، داروهایی که بــرای درمان این 
بیماری ها استفاده می شــوند نیز دارای عوارض 
جانبی جدی و قابل توجهی هستند. به همین دلیل 
و با توجه به مشکالت ذکر شده، گروهی از محققان 
کشورهای چین، ایران و انگلستان در یک همکاری 
گروهی و برای یافتن راه حلی برای پیشــگیری و 
غلبه بر این بیماری ها، اقدام به تحقیق و بررسی 
بر روی زعفران، به عنوان یک داروی گیاهی برای 
درمان این بیماری ها نموده اند. آن ها پس از انجام 
تحقیقات خــود دریافتند که زعفران می تواند به 
عنــوان یک داروی مؤثر در درمان افســردگی و 

اضطراب مورد استفاده قرار گیرد.
کروســین )Crocin(، بخــش مولکول فعال 
زعفــران، ســلول های مغز را جوان و ســالم نگه 
می دارد. همچنین از ســلول های مغــز در برابر 
رادیکال های آزاد محافظت می نماید. عالوه بر این 
موجب کاهش التهاب مغزی گردیده و نشانگرهای 
خاصی از بیماری پارکینسون را نیز مهار می کند.
این تیم تحقیقاتی برای انجام این بررسی به 
مطالعــه ای ۱۲ هفته ای بر روی ۶۰ نفر از افرادی 
که با مشــکل اضطراب و افسردگی مواجه بودند، 
به صورت کنترل شده در دو گروه و با استفاده از 

عصاره  گیاه زعفران پرداختند.
برای این کار به هر یک از شرکت کنندگان 
کپســولی حاوی ۵۰ میلی گرم زعفران یا یک 
کپسول دارونما، برای مدت ۱۲ هفته به صورت 
۲ بــار در روز داده می شــد. آن هــا همچنین 
در طــول دوره و در هفته های اول، ششــم و 
دوازدهم به پرسشنامه افسردگی بِک )BDI( و 
 همچنین پرسشنامه اضطراب بِک )BAI( پاسخ 

می دادند.
با اینکه تنها ۵۴ شــرکت کننده این مطالعه 
را تکمیل نمودند؛ اما نتایج بررســی ها نشان داد 
افرادی که از زعفران استفاده کرده بودند، تغییرات 
قابل توجه و چشمگیری را در روند پاسخنامه های 

مربوط به پرسشنامه های BDI و BAI داشتند.
بر اساس یافته های این تحقیق، پژوهشگران به 
این نتیجه رسیدند که مصرف مکمل های زعفران 
تأثیــرات قابل توجهی را در درمان افســردگی و 
اضطراب به همراه خواهد داشت. البته باید توجه 

داشت که مطالعات گذشته نیز بر تأثیرات مثبت 
زعفــران بر این بیماری ها صحه گذاشــته بودند. 
مطالعات نشــان می دهند که مصــرف زعفران 
می تواند حتی از داروهای ضد افسردگی همانند 
فلوکستین )Prozac( نیز اثرات بهتری داشته باشد، 
با این تفاوت و مزیت که عملکردی سریع تر داشته 

و از خود عوارض جانبی بر جا نخواهد گذاشت.
زعفران ادویه ای گران 

بیشترین موارد استفاده از زعفران در آشپزی 
است. این ادویه از گل های گیاه زعفران به دست 
می آید. قسمت های خاص مورد نیاز را از گل های 
این گیاه، به وسیله  دست و با دقت استخراج نموده 
و خشک می نمایند و همان طور که می دانید، این 
فراورده به عنوان یکی از گران ترین ادویه های دنیا 
به شمار می آید. زعفران در خاورمیانه و بخش هایی 
از اروپا رشــد می کند، اما بیشتر در ایران، هند و 
یونان کشت می شود. زعفران برای اهداف دیگری 
همچون در رنگ پارچه و صنایع عطرســازی نیز 
اســتفاده می گردد. عالوه بر این ها زعفران برای 
اهداف دارویی نیز مورد استفاده قرار می گیرد که 
از جمله  آن ها به چند مورد زیر می توان اشاره نمود:

کاهنده وزن
زعفران می تواند با ایجاد حس سیری و کاهش 
میان وعده ها، به کاهش میزان وزن در افراد کمک 
کند. تحقیقات نشان داده زنان دارای اضافه وزن که 
از یک کپسول زعفران ۱۷۶/۵ میلی گرمی استفاده 
می کنند نســبت به همتایانشان که از دارونماها 
اســتفاده کرده اند، کاهش وزن بیشتری را تجربه 
می کنند. همچنین میزان مصرف غذا در این افراد 

نیز کمتر می شود.
تسکینی برای سندرم پیش از قاعدگی  
مطالعات بر روی بانوان نشان می دهد آن هایی 
که از کپســول های ۱۵ میلی گرمــی زعفران به 
صــورت دو بار در روز اســتفاده می کنند، عالئم 
PMS عاطفی و فیزیکی در آن ها حذف شــده یا 

کاهش می یابد. همچنین مکمل زعفران موجب 
کاهش عالئم افســردگی خواهد شد. دانشمندان 
بر این عقیده اند که این اثرگذاری به دلیل توانایی 
زعفران در تحریک تولید سروتونین است. بیشتر 
عالئم PMS به دلیل اختالل سروتونین در برخی 

موارد در چرخه  ماهانه است.
تقویت کننده مغز

کروســین )Crocin(، بخــش مولکول فعال 
زعفــران، ســلول های مغز را جوان و ســالم نگه 
می دارد. همچنین از ســلول های مغــز در برابر 
رادیکال های آزاد محافظت می نماید. عالوه بر این 
موجب کاهش التهاب مغزی شــده و نشانگرهای 
خاصی از بیماری پارکینسون را نیز مهار می کند.

مراقبت از پوست در ایام نوروز اهمیتی ویژه دارد، 
زیرا با زیاده روی در مصرف تنقالت و شیرینی سالمت و 

زیبایی چهره تان تهدید می شود.
چند روزی بیشــتر تا آغاز ســال نو و دید و بازدید عید 
باقی نمانده و طبق آداب و روســوم ایرانیان آجیل، شیرینی، 
شــکالت و تنقالت جزو جدانشدنی سفره عیدنوروز است. اما 
مصرف این خوراکی های خوشمزه اگر با زیاده روی و پرخوری 
همراه باشد، عالوه بر مشکالتی متعدد به بیماری ها و مشکالت 
پوستی منجر خواهد شد و طراوت و زیبایی پوست تان را تحت 

تأثیر قرار خواهد داد.
جوش، آکنه و لک روی پوست صورت به خصوص در ایام 
عید خوشایند نیست. بنابراین برای اینکه بدانیم چگونه در ایام 
نوروز ضمن مصرف تنقالت و خوراکی های خوشمزه دچار این 
عارضه ها نشــویم نظر متخصصان پوست، مو و زیبایی را جویا 

شدیم.
دکتر امیرهوشنگ احسانی متخصص پوست، مو و زیبایی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره مهم ترین عوارضی که 
برای پوست با شــروع فصل بهار و ایام عیدنوروز رخ می دهد، 
گفت: با شــروع فصل جدید و ورود بــه فصل بهار مهم ترین 

عوارضی که می تواند رخ دهد بیماری های ناشی از نور آفتاب 
است که از اواخر اسفند شروع می شود.

وی افزود: واکنش غیرطبیعی پوست به آفتاب و نور باعث 
ایجاد کهیر بر روی دست و صورت شده و این عارضه به تدریج 
اضافه می شود، همچنین آلرژی های تنفسی با شروع فصل بهار 

و گرده افشانی گل ها افزایش می یابد.
احســانی بیان کرد: افرادی که در این فصل سابقه کهیر 
زدن را دارند باید از کرم ضدآفتاب مناســب اســتفاده کنند، 
همچنین اســتفاده از دســتکش، کاله و عینک آفتابی نباید 

فراموش شود.
آجیل؛ یکی از عوامل تشدیدکننده کهیر

این متخصص پوست، مو و زیبایی گفت: در ایام نوروز به 
دلیل اینکه مصرف آجیل، شیرینی و تنقالت افزایش می یابد 
ممکن است باعث تشدید یا بروز کهیر شود؛ از این رو باید در 

مصرف این خوراکی ها اعتدال را رعایت کنید.
تاثیر تنقالت و شیرینی در آکنه و جوش

وی اظهار کرد: همچنین در افرادی که زمینه بروز جوش 
دارند، مصرف آجیل، تنقالت و شــیرینی ممکن است باعث 
افزایش آکنه و جوش شــود، بنابراین باید در مصرف تنقالت 

عید زیاده روی نکنید.
هر فرد با توجه به شــناختی که از پوســت خود دارد و 
می داند چه عواملی باعث تشــدید مشکالت پوستی می شود، 
باید تغذیه خود را در ایام عید مدیریت کند و به این نکته توجه 
داشته باشد که مصرف خوراکی ها و تنقالت مشکالت پوستی 

را تشدید کرده و زیبایی را دچار مخاطره می کند.
مشکالت گوارشی 

بر پوست اثر می گذارد
در ادامه حسام نهاوندی متخصص پوست مو زیبایی درباره 
مراقبت از پوســت در ایام نوروز، اظهار کرد: اولین نکته ای که 
افراد باید به آن توجه داشــته باشند تا دچار مشکالت پوستی 
نشوند این اســت که از آجیل، تنقالت و شیرینی ها به مقدار 
مناســب اســتفاده کنند؛ زیرا مشکالت گوارشــی ناشی از 
زیاده روی در مصرف تنقالت و آجیل، بر ســالمت پوست هم 

تاثیرگذار است و آن را دچار آسیب می کند.
وی افزود: عالوه  بر اینکه تنقالت و شیرینی ها به مقدار کم 
مصرف می شــوند، باید از مواد تازه استفاده کرد و آجیل مورد 

استفاده مانده یا کرم زده نباشد.
نهاوندی بیان کرد: برای مراقبت از پوســت در ایام نوروز 

نباید مصرف کرم های آبرسان را فراموش کرد، همچنین هنگام 
بیرون رفتن از منزل باید به طور مداوم از کرم های ضدآفتاب 

استاندارد استفاده شود.
ماسک خانگی 

برای درمان سریع جوش
این متخصص پوست، مو و زیبایی اظهار کرد: در صورتی 
که در ایام نوروز به هر دلیلی به جوش مبتال شدید، می توانید 
از ترکیبات خانگی برای بهبود سریع آن استفاده کنید؛ یکی 
از ایــن راهکار های خانگی اســتفاده از ماســک لیموترش و 
گلیسیرین اســت که باعث می شود جوش ها سر خالی شوند 

و التهاب آنها از بین برود.
وی افزود: با توجه به اینکه افراد دارای پوست ها با جنس 
مختلفی هســتند، میزان تاثیر این ماسک برای افراد متفاوت 
خواهد بود، اما به طور میانگین باید این ماسک را بین یک تا 
سه دقیقه بر روی پوست قرار داد ولی بیش از این مدت زمان 
نباید از ماسک استفاده کرد، زیرا باعث ایجاد زخم خواهد شد.

همچنین می تــوان از داروخانه کرم یا ژل مخصوص که 
موجب بهبود سریع جوش می شود و خاصیت دارویی دارد را 

تهیه و استفاده کرد.

مراقبت از پوست در پرخوری های ایام عید  ادعای تازه 
درباره کلستروِل تخم مرغ

زعــــفران 
فراتر از یک ادویه!

دالیل شایع خشکی دهان

 اطالعیـه مـهــم
قابل توجه خوانندگان محترم

هر روز صدها آگهی با مطالب مختلف جهت رفع نیازهای روزانه شما درنیازمندیهای 
صبح کیهان درج می گردد  وظیفه ما آگاهی دادن جهت سهولت در کار شماست؛ لذا 
هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای آگهی و یا پیامدهای احتمالی نداریم؛لطفا قبل 
از قرارداد از درستی آگهی دهندگان اطمینان الزم را بدست آورید و هزینه چاپ 

آن تنها براساس تعرفه کیهان می باشد. 
ضمناً به اطالع خوانندگان گرامی میرســانیم که نیازمندیهای کیهان پنج شــنبه ها 

سازمان نیازمندیهای صبح کیهانمنتشر نمی شود.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

کارخانه قالیشویی مجاز 
سرویس سراسرتهران

ارزانتـر از همه جا
خشکشویی مبلمان

66838950 ـ 66832454 ـ 66836565
88363737 ـ88365252 ـ 88095252

یکدست
48000  تومان

)) بـــازاریــاب((

0912 - 3290250

جذب تعدادی خانم جهت امور بیمه ای
)شخص ثالث ، بدنه ، آتش سوزی و ...(

همراه با آموزش
) مبتدی ـ حرفه ای (

09026757176-09123290250

بیمـه 
آسیـا 

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های)کد26062(
اتومبیل: شخص ثالث و بدنه اتومبیل

آتش سوزی: منازل، مغازه ها، کارگاه ها، کارخانجات
مسـئولیت: سـاختمانی - عمرانـی - مهندسـان - پزشـکان، 

پیراپزشـکان - صاحبـان کارگاه هـا و کارخانجـات
اشـخاص: حـوادث انفـرادی و گروهـی - عمـر و پس انداز 

تکمیـل درمـان گروهی
مهندسی: شکست ماشین آالت - تمام خطر نصب

 و بیمه های باربری

تربیت مربی
جهت تدریس ترجمه قرآن

به زبان انگلیسی )همراه مکالمه(
طرح بشارت )ساعت:تماس 8-12(

77571012-77582027

کنکور، ریاضیات، فیزیک

09123016849

شیمی، زبان و آموزش
30/000 )سی هزار(

تست و نکته
 توسط تنها مدرس

کلیه دروس با 30 سال تجربه

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

پیشـوا ـ امـالک سفیـر
آپـارتمان از 60 تا 75متـر

با وام ـ خـرید وفـروش زمیـن
09122912990 و 36720012

خـدمـات سیـد
رفع نم و چکه حمام و توالت
با مواد خارجی بدون خرابی
تشخیص با دستگاه )3کاره ژاپنی(

22638421-26207507
88946794-22736429
77542098-44293584

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه

55623328
09123844273

سرپایی
 زیرنظر پزشک

بازار بزرگ تهران 
بازار بین الحرمین

 بازار کویتی ها پاساژ جدید منصور
 ۶ متر مغازه ـ با امکانات برق 

فوری فروشی
  22454686 
09122905322

گمشده
پیدا شده

رهن و اجاره سوله از 200 الی1000 متر

09351035271-09121035271

دارای آب،برق،سه فاز صنعتی
جهت صنایع چوبی و انباری

فروش چهار دیواری 750 و 1000متری
واقع در آیت ا...سعیدی ابتدای چهاردانگه 

نبش راهنمایی و رانندگی خیابان قاسم آباد خشگه

»سرانجام، کار درست ما را به جلو می برد«

» زبان قرآن را باید آموخت «

تربیت مربی زبان آموزی قرآن )جهت تدریس(
حضوری – غیرحضوری – تدریس خصوصی

تلفن تماس: 77571012-77582026 - 77582027

معرفی اجمالی طرح بشارت: از آنجا که زبان عربی، زبان رسمی ما ایرانیان نیست. در این طرح 
سعی شده است که با یادگرفتن آخرین مهارت های یادگیری زبان. آیات قرآن و تکرار مداوم آن به 
شیوه ای لذت بخش و نوین قرآن آموز را در محیطی قرار دهیم که فراگیران، زبان قرآن را همانند زبان 
مادری یاد بگیرند. که واژه های قرآن ملکه ذهن وی شود. که براساس چهار مهارت پایه ای در آموزش 
بنا نهاده شده است )شنیدن، خواندن، گفتن، نوشتن(. تکرار و گفتگو در مورد آیات به طور همزمان، 
شرایطی را فراهم می آورد که جمیع اعضاء و جوارح زبان آموز قرآن، معطوف به کالم وحی می شوند 
و از همه توانایی¬های او حتی¬االمکان استفاده می گردد، امروزه اثبات شده است که پایه یادگیری 
هر زبان لغات آن زبان می باشد. لذا یادگیری قرآن از این قانون مستثناء نیست اگر قرار باشد، ما یک 
جامعه قرآنی به تمام معنا داشته باشیم باید کاری کنیم که عموم مردم ما، وقتی قرآن را می شنوند، 
بتوانند معنا و مفاهیم صدای قرآن را از طریق شنیدن درک کنند و وقتی قرآن را مطالعه می کنند، 
 نیازی به ترجمه فارسی آن نداشته باشند. برای رسیدن به این هدف متعالی، کتاب های آموزشی

واژه نامه قرآنی باق طراحی شده است.                                

مقام معظم رهبری

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۱-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

جــواز ســالح گلوله زنــی با 
کالیبر 30/06 مدل هشت 
تیر نیمه اتوماتیک به شماره 
ســالح 5181693 ساخت 
آمریــکا بــه نــام حبیب اله 
بهمنی اصل مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( خودرو 
کیــا OPTIMA-2400cc بــه شــماره 
انتظامــی 616ی49 ایران 63 مدل 
2014 رنگ مشکی - متالیک شماره 
موتور  G4KEDH140716 شــماره 
شاسی  KNAGN412BE5448254به 
مالکیت پیمان کریمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ی  و ر د خــو ســبز  گ  بــر
ک پــال  1 3 9 0 ل  مــد  ســمند 
 241س 38 ایران 41 شماره موتور 
12489293277 شــماره شاســی 
به   NAACN1CMXBF751071 ...
نام خانم ســیده مهرآســا حسینی 
مفقود گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

فاطمه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
به  محمدنقی  فرزند  افزانی  گل  اقدامی 
فومن  از  صــادره   17 شناسنامه  شماره 
مهندسی  رشته  کارشناسی  مقطع  در 
صادره  کامیپوتر  ـ  افزار  نرم  تکنولوژی 
شماره  بــا  رشــت  دانشگاهی  ــد  واح از 
از  و  گردیده  مفقود   17/16/1/4297
درجه اعتبار ساقط است. از یابنده تقاضا 
آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  میشود 
اسالمی واحد رشت به نشانی بلوار الکان 
دانشگاه   دانشجویی  واحد  طالشان  پل 

آزاد واحد رشت ارسال نماید

چون آقای علی کلوند مالک خودرو ســواری پژو 
پــارس مدل 1393 به رنگ مشــکی متالیک به 
شــماره انتظامی 825 ب 48 ایران 68 و شماره 
شــماره  و   NAAN01CA6EK302421 شاســی
موتور 124K0584086 به علت فقدان ســند 
کمپانی و شناســنامه مالکیت تقاضای رونوشت 
المثنی سند مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

جــواز حمل ســالح مربــوط به 
اسلحه 2 لول ساچمه زنی مدل 
کوســه کالیبر 12 و به شماره 
ســاخت   S31991  اســلحه
کشور ترکیه متعلق به اینجانب 
ســهراب رضــوی دوزه مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

ســبز(  )برگــه  مالکیــت  ســند 
خــودروی 206 اتوماتیــک مــدل 
89 به شــماره پــالک 269 ج 61 
شاســی  شــماره   99 ایــران 
موتــور  شــماره  و   165672
مفقــود   13589012602
گردیده از درجه اعتبار ســاقط 

است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پژو 
پارس مدل 1391 به رنگ سفید 
روغنــی و بــه شــماره شــهربانی 
478ل 45 ایــران 24 و شــماره 
و   12490318262 موتــور 
NAAN21CA9CK� یشماره شاســ
140470CNG مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند خودروی پژو 405 مدل 1388 
به شماره انتظامی 64 ایران 737 س 
25 به رنگ نقره ای متالیک به شماره 
موتور 12488164848 و شــماره 
  NAAM01CA0AE118175 شاسی 
به نام آقای محمدجواد فتاحی بافقی 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند مالکیت خودروی سواری 
سمند LX، مدل 1395، به شماره 
انتظامی 431د 16 ایران 76 و 
 124K0861591 شماره موتور
NAAC91CE�  و شــماره شاســی
8GF093544 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشمند( به شــماره 4126358 
متعلق کامیون کمپرسی بنز 1924 به 
شماره انتظامی 481ع 26 ایران 83 
مدل 79 رنگ نارنجی شماره موتور 
شــماره   33593210078811
 37433316585682 شاســی 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

ســند کمپانی بنچاق برگ سبز 
ســمند 87 بــه نــام عزیزالــه 
موتــور  ره  شــما هیــدی  نا
و شاســی   12487134037
NAAC61CA79FO50781 به 
پالک 432ت 59 - ایران 33 
مفقود گردیــده و فاقد اعتبار 

می باشد.

ســند کمپانی موتورسیکلت 
اصالن مدل 84 شماره پالک 
شــماره  و   49892/753
موتور D132504 و شــماره 
تنــه DINO132275 مفقود 
گردیــده واز درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ ســبز )ســند( خودرو سواری 
جــک اس 5 رنــگ ســفید روغنی 
به شــماره انتظامــی 129 ج 63- 
HFC4G� 20 و شماره موتور  ایران

 A31DJ0005823 شماره شاسی 
متعلق    NAKSH7324JB159981
بــه اینجانب حمید حدادیان مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند فــروش و بــرگ ســبز 
خودرو چانگان مدل 1397 به 
رنگ ســفید روغنی به شماره 
شــهربانی 265س 96 ایران 
22 به شماره موتور 019521 
و شــماره شاســی 716443 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتباط ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
کارشناسی نوبت سوم

)کارشناسی(  فارغ التحصیلی  مدرک 
اینجانــب رقیه لشــکر بلوکی فرزند 
زین العابدین به شماره شناسنامه 23 
و کد ملــی 2249740585 صادره 
از کردکوی دانشگاه آزاد شهرستان 
گرگان در مقطع کارشناســی رشــته 
پرســتاری بــه شــماره 2573654 
تاریخ صــدور 1395/6/13 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از 
یابنــده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 

شهرستان گرگان ارسال نماید.

کارت خودرو با شماره 
پالک 972د15 ایران 
66 و شــماره شاسی 
HE469622 و موتور 
 147H0313015
افســانه  نــام  بــه 
سعادت مفقود شده 
اعتبــار  درجــه  از  و 

ساقط است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشــمند به شــماره 3281937 
متعلق کامیون کشــنده ولوو اف اچ 
انتظامــی شــماره  بــه   )6*4(  12 
 356 ع 49 ایران 83 مدل 84 رنگ 
سفید شماره موتور 525991 شماره 
 YV2AN60D35T863737 شاسی
و کارت فعالیــت راننــده حرفــه ای 
)هوشمند( به شــماره 2798342 
به نام اینجانب سجاد سعیدی فرزند 
محمــد شــماره شناســنامه 4901 
متولد 66/7/9 صادره مرودشــت 
مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار 

ساقط هستند.

چون بابک دانشور مالک وانت دو کابین 
مزدا بــی 2000آی به شــماره انتظامی 
778ق25 ایــران 63 شــماره موتــور 
NAGBPX� شماره شاســی FE105543

2PC19E00060 به علت فقدان سند 
کمپانی و برگ ســبز تقاضای رونوشــت 
المثنی نموده است لذا چنانچه هرکس 
ادعایــی در مورد خــودرو مذکور دارد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با 
در دست داشتن مدارک کافی به اداره 
فــروش گــروه بهمــن واقــع در تهران 
مراجعــه نمایــد. بدیهی اســت پس از 
انقضــای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
اقدام خواهد شــد. مــدت اعتبار این 

آگهی یکسال است.

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت )برگ سبز( 
سواری مزدا 323 مدل 1382 
به شماره انتظامی 779س 65 
ایــران 59 و شــماره موتــور 
ZM570493 شــماره شاسی 
متعلق   BGBASDZM811477
بــه اینجانــب ســید یوکابــد 
فرزند سیدرضا  شــاهورانی 
شماره شناســنامه یا کد ملی 
از  4560568324 صــادره 
ســمنان مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری 
پارس خــودرو  چ بــک  ها
brilliance بــه شــماره پــالک 
611 س 12-ایــران 14 
به رنــگ ســفید - روغنی 
شــماره  و   1397 مــدل 
 BM15L*H045216 موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAPH220AAJ1007790
مفقــود شــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مجهول والمکان
چون خانم مهال عطاران بندآبادی به وکالت از آقایان ناصر و نادر عظیمی مالک 
مشــاعی پالک ۷۷ ثبتی فرعی از ۴۵۲۱ اصلی واقع در بخش هفت تهران بنا به 
درخواست وارده ۱۶۳۲۱-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تقاضای افراز سهمی خود از پالک 
مرقوم را نموده و احدی از مالکین به نام خانم گل بانو احســانی را مجهول المکان 
معرفی نموده اســت و چون تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم افراز پالک مذکور 
اخذ گردیده اســت بدینوســیله مراتب اعالم تا چنانچه نامبردگان یا اشخاص 
دیگری نسبت بر تصمیم اخیرالذکر اعتراض دارند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 
نشر آگهی به مراجعه صالحه قضائی مراجعه نمایند.                                       شعبانی
رئیس ثبت منطقه پیروزی تهران

آگهی مجهول والمکان
چون خانم مهال عطاران بند آبادی به وکالت از آقایان ناصر و نادر عظیمی مالک مشاعی 
پالک 77 ثبتی فرعی از 4521 اصلی واقع در بخش هفت تهران بنا به درخواست وارده 
16321-97 مورخ 1397/10/12 تقاضای افراز سهمی خود از پالک مرقوم را نموده 
و احدی از مالکین به نام خانم مونس طاهریان را مجهول المکان معرفی نموده است و 
چون تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم افراز پالک مذکور اخذ گردیده است بدینوسیله 
مراتب اعالم تا چنانچه نامبردگان یا اشخاص دیگری نسبت بر تصمیم اخیرالذکر اعتراض 
دارند ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی به مراجعه صالحه قضائی مراجعه نمایند.
شعبانی
رئیس ثبت منطقه پیروزی تهران

ابالغ اجرائیه
به حکایت کالســه پرونده 97-4-612 و به موجب دادنامه شماره 805 
مورخه 1397/10/11 صادره از شــورای حل اختالف حوزه شــماره چهار 
بخــش کهریــزک محکوم علیه خانــم ماندانا بختیاری محکــوم  به پرداخت 
مبلــغ 22/300/905 ریال به عنوان اصل خواســته و به پرداخت مبلغ 
350/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و خســارت تاخیر و تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایصال محکوم به محکوم می باشد.
در حــق محکوم لــه آقای/خانــم مجتبی حیدری گردیده اســت و همچنین 
نیم عشر دولتی به مبلغ در حق صندوق دولت. لذا مراتب برای یک نوبت 
نشــر و محکوم علیه ظرف مهلت 10 روز پس از نشــر نســبت به دریافت 

اصل برگ اجرائیه در دفتر شعبه دوم حاضر گردد.
م - الف 6310

تاریخ انتشار 97/12/28
شورای حل اختالف حوزه بخش کهریزک

آگهی مجهول والمکان
چون خانم مهال عطاران بندآبادی به وکالت از آقایان ناصر و نادر عظیمی مالک مشاعی 
پالک 77 ثبتی فرعی از 4521 اصلی واقع در بخش هفت تهران بنا به درخواست وارده 
16321-97 مورخ 1397/10/12 تقاضای افراز سهمی خود از پالک مرقوم را نموده 
و احدی از مالکین به نام خانم راضیه احسانی را مجهول المکان معرفی نموده است و 
چون تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم افراز پالک مذکور اخذ گردیده است بدینوسیله 
مراتب اعالم تا چنانچه نامبردگان یا اشخاص دیگری نسبت بر تصمیم اخیرالذکر اعتراض 
دارند ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
شعبانی
رئیس ثبت منطقه پیروزی تهران

آگهی مجهول والمکان
چون خانم مهال عطاران  بندآبادی به وکالت از آقایان ناصر و نادر عظیمی مالک مشاعی 
پالک 77 ثبتی فرعی از 4521 اصلی واقع در بخش هفت تهران بنا به درخواست وارده 
16321-97 مورخ 1397/10/12 تقاضای افراز سهمی خود از پالک مرقوم را نموده 
و احدی از مالکین به نام خانم رحیمه احسانی را مجهول المکان معرفی نموده است و 
چون تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم افراز پالک مذکور اخذ گردیده است بدینوسیله 
مراتب اعالم تا چنانچه نامبردگان یا اشخاص دیگری نسبت بر تصمیم اخیرالذکر اعتراض 
دارند ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
شعبانی
رئیس ثبت منطقه پیروزی تهران

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760301053005290 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امیرحسین نعمتی جوشقانی فرزند آقاماشاءاهلل به شماره شناسنامه 
7 صادره از ری در 1792 متر مربع مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 105 اصلی 2 فرعی با حقابه طبق قانون ملی شدن آبها و بر 
اساس عرف محل و قطعات مزبور از قطعات باالتر حق المجری دارند واقع 
در قلعه نو حاج موسی خریداری از مالک رسمی آقای/خانم امیرحسین نعمتی 
جوشقانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17

م - الف 6252
فاطمه دهقان زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک


