
بــرگ ســبز خــودرو ســواری رانا 
TU5 به رنگ ســفید روغنی مدل 
1395 به شــماره پــاک 391 ب 
59 ایــران-10 و شــماره موتور 
 163B0290731 و شماره شاسی 
بــه   NAAU01FE3GT145853
نام امیر صفــری علمداری مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

ســند ســواری سیســتم ســمند 
تیپ ایکس 7 مــدل 1390 رنگ 
ســفید-روغنی به شــماره موتور 
12490172744 و شماره شاسی 
و   NAACN1CM3BF758685
شــماره پــاک 249 ن 65 ایران 
24 بــه نام ســیدضامن موســوی  
علیزاده مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  ســند 
خــودرو پراید  131SE به شــماره 
ایــران 93  انتظامــی 469 ج96 
مدل 1393 رنگ ســفید شــماره 
موتور 5207029 شماره شاسی 
بــه   NAS411100E1069730
مالکیت اسفندیار داورپناه مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

بــرگ ســبز و ســند مالکیت 
خودروی ســواری پــژو آردی، 
مدل 1385 به شماره انتظامی 
349 ج 14 ایران 76 و شماره 
 ،11785016156 موتــور 
شماره شاســی 23416505 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی و سند 
قطعــی مزدا تیــپ   N3 به رنگ  
خاکســتری صدفــی- متالیــک 
مدل 1389 به شــماره موتور 
LF10956165 و شماره شاسی 
  NAGDSX8CC21C40436
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ کمپانی موتورسیکلت سیستم: 
پیشــرو تیپ بهتاز رنــگ نقره ای 
مــدل 1387 به شــماره انتظامی 
19279- ایــران 321 و شــماره 
شــماره  و   57020826 موتــور 
 NCR---125B8750863 تنــه
متعلق به اینجانب حسین منتهایی 
کچومثقالی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســواری  ســبز  بــرگ  و  ســند 
405SLX- تیــپ پــژو  سیســتم 

روغنــی  ســفید-  رنــگ   TU5
مــدل 1395 بــه شــماره موتــور 
 164B0077505و شماره شاسی 
و   NAAM31FE7GR042441
شماره پاک 745ن98 ایران 24 
بنام مهدی جعفری زاده مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و بنچاق ها و فاکتور 
پــژو 206  کارخانــه  فــروش 
آریــان مدل 1389 به شــماره 
 13389016438 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAP41FD0BJ292548 بنام 
غضنفر رحمانی اصل و شهریار 

نباتی مفقود و اعتبار ندارد.

برگ سبز کامیونت بغلدار فلزی 
ایسوزو مدل 1387 به رنگ 
سفید روغنی به شماره شاسی  
  NAGNKR55E08704944
و شــماره پــاک ایــران 54- 
985ع 67 به مالکیت شرکت 
ثمــر اردکان مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب محمدرضا 
یادگاری فرزند کامروز به شــماره شناســنامه 
4060578827 صــادره از خرم آبــاد متولد 
71/11/28 در مقطع کارشناسی رشته عمران 
عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسامی 
با شماره 900565941 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
پرند به نشــانی اتوبان تهران- ســاوه- شهر 

پرند- دانشگاه آزاد اسامی ارسال نماید.

فاطمــه  اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
اقدامــی گل افزانــی فرزنــد محمدنقــی، بــه 
شــماره شناســنامه 17، صــادره از فومن در 
مقطع کارشناســی رشــته مهندسی تکنولوژی 
نرم افزار- کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی 
رشــت با شــماره  17/16/1/4297 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنــده تقاضا می شــود اصل مــدرک را به 
دانشــگاه آزاد اســامی واحد رشت به نشانی 
بلوار الکان- پل طالشــان- واحد دانشجویی- 

دانشگاه آزاد واحد رشت ارسال نماید.

کارت دانشــجویی اینجانب مطهره 
قاینی ثانی فرزند حمید به شــماره 
شناسنامه 0020372566 صادره 
از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
نرم افزار کامپیوتر دانشــگاه علم 
و فرهنــگ با شــماره دانشــجویی 
گردیــده  مفقــود   952112001
اســت از یابنــده تقاضا می شــود 
کارت دانشــجویی را به دانشــگاه 
علم و فرهنگ واقع در بلوار اشرفی 
اصفهانی- نرســیده به پل اتوبان 
همت خیابان شهید قموشی خیابان 

بهار ارسال نمایید.

امــام زاده  نویــدی  حســین  اینجانــب 
هاشــمی، مالــک خــودروی ســواری پژو 
405 جی ال ایکس، مدل 1393، به رنگ 
خاکســتری متالیــک، به شــماره انتظامی 
687 د 98 ایران 46 به شــماره شاســی 
NAAM11CA0ER922052 و شماره موتور 
124K0345358 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد 
مذکــور را نموده ام لــذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران 
خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران- کرج، شهرک پیکانشهر، ساختمان 
سمند، طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است 
پــس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

خــودرو  کارت مشــخصات 
 PARS XU7 پــژو  ســواری 
 936 پــاک  شــماره  بــه 
بــه  ایــران 14  ص 98- 
متالیک  خاکســتری-  رنگ 
شــماره  و   1392 مــدل 
 124K0215085 موتــور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAN01CA0DK831734
مفقــود شــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری 
ســمند ایکس 7 به شماره 
پاک 186 ه 27- ایران 24 
به رنگ یشــمی- متالیک 
شــماره  و   1382 مــدل 
موتور 32908200442 
ســی  شا ه  ر شــما و 
مفقــود   0082200256
شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

فقدان اسناد فروش
اینجانب ابوالحسن انزاهی فرزند قنبر شماره 
ملــی5799721306   کــد  شناســنامه 38 
صــادره از گلــوگاه مالــک خودروی ســواری 
ام وی ام هاچ بــک مــدل 1396 بــه شــماره 
انتظامی 472 ق 95 ایران 72 و شماره موتور 
MVM977FJAH060379 و شــماره شاســی 
NATFBAMD3H1049486 بــه علت فقدان 
اســناد فروش )ســند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی 
اســناد خودرو مذکور را نمــوده لذا هر کس 
ادعایی در خصوص خودرو فوق را دارد ظرف 
مــدت ده )10( روز به دفتر حقوقی شــرکت 
 ام وی ام واقع در تهران مراجعه نمایند. بدیهی 
است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

سند کمپانی )سند و فاکتور 
ســواری  خودرو  فــروش( 
پاتــرول دودرب بــه شــماره 
پاک 598ب79- ایران 14 
بــه رنــگ ســفید- روغنی 
مدل 1366 و شماره موتور 
شــماره  و   Z24032777
 1K15Z600432 شاســی
مفقــود شــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

»آگهی مفقودی«
شناســنامه و کارت پایــان خدمت 
اینجانب حســنعلی عامــری فرزند 
 18 شناســنامه  شــماره  ولی الــه 
از  صــادره   1353/1/2 متولــد 
گرگان و کد ملی 2122445734 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 
82040513528 تاریــخ صــدور 
1393/1/23 صــادره از نیــروی 
انتظامی شهرســتان گــرگان تاریخ 
پایان خدمت 1374/8/18 از تیپ 
45 جواداالئمه شهرســتان گرگان 
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
تنــدر  ســواری  ســبز  بــرگ 
ل  مــد  )L 9 0 ن  گا لــو (
موتــور  شــماره  بــه   1390
 7702035322D103503
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAALSRALDAA056270
و شــماره پــاک 547 ن 92 
ایران 63 به نام آقای محســن 
انوری نژاد فرزند محمدعلی به 
شــماره ملی 2295244498 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

ادامهنیازمندیها

اسامی۱۱نفر

ازفرزندانتحتپوشش
شیرخوارگاهحضرترقیه)س(

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت 
وانت دیر مدل 87 شماره شاسی 
  NAYCD06A08A001443
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
و   491QED080662222 
شــماره پاک 711 س 26 ایران 
72 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

اینجانب حسین ندری مالک خودرو پژو 405 به شماره شاسی 
13240411 و شــماره موتــور 12485116376 بــه علت 
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده اســت. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

ناممستعارکودک:آسیل
تاریختولد:97/10/27

تاریخپذیرش: 97/12/19
ناموالدین:زهرا کاظمی آسفه

علتپذیرش: رها شده 
ارجاعدهنده:بیمارستان مهدیه 

ناممستعارکودک:زانیار
تاریختولد:97/12/12

تاریخپذیرش: 97/12/28
ناموالدین:سمیرا آهنگری

علتپذیرش: رها شده
ارجاعدهنده: بیمارستان مهدیه

ناممستعارکودک:کیاشا
تاریختولد:97/12/2

تاریخپذیرش:97/12/25
ناموالدین:گل جهان نوری نژاد بلوچی

علتپذیرش: بدسرپرست
ارجاعدهنده: بیمارستان مهدیه 

ناممستعارکودک:امیررضا
تاریختولد:97/12/1

تاریخپذیرش: 97/12/27
ناموالدین:فاطمه سادات احمدی

علتپذیرش: رها شده 
ارجاعدهنده: بیمارستان مهدیه

ناممستعارکودک:مرسده
تاریختولد:97/11/22

تاریخپذیرش: 97/12/11
ناموالدین:فاطمه عبدی

علتپذیرش: رها شده
ارجاعدهنده: بیمارستان مهدیه 

ناممستعارکودک:تندیس
تاریختولد:97/12/24

تاریخپذیرش: 97/12/28
ناموالدین:معصومه خلیلی
علتپذیرش: بد سرپرست

ارجاعدهنده: اورژانس اجتماعی اورژانس اجتماعی پیشوا

ناممستعارکودک:بهارک
تاریختولد:97/12/23
تاریخپذیرش: 98/1/7

ناموالدین:ساغر بشیری
علتپذیرش: رها شده

ارجاعدهنده: بیمارستان مهدیه

ناممستعارکودک:فرنیا
تاریختولد:97/11/13

تاریخپذیرش: 97/12/4
ناموالدین:پریسا اسماعیل بیگی

علتپذیرش: رها شده
ارجاعدهنده:بیمارستان مهدیه 

ناممستعارکودک:جاوید
تاریختولد:97/12/10

تاریخپذیرش: 97/12/22
ناموالدین: پروانه فیضی

علتپذیرش:رها شده 
ارجاعدهنده: بیمارستان اکبرآبادی

ناممستعارکودک:سامان )امیرعباس شیرخانلو(
تاریختولد:97/6/12

تاریخپذیرش: 97/12/27
ناموالدین:-

علتپذیرش: رها شده
ارجاعدهنده: بیمارستان فیروزآبادی

ناممستعارکودک:گل بهار
تاریختولد:97/12/19

تاریخپذیرش: 97/12/22
ناموالدین:فاطمه محمدی

علتپذیرش: رها شده 
ارجاعدهنده: بیمارستان اکبرآبادی

دانش و پژوهش
danesh@kayhan.ir

صفحه 7
سه شنبه ۲7 فروردین ۱۳۹۸ 
۱۰ شعبان ۱۴۴۰ -شماره ۲۲۱۶۲

جراح مغز، اعصاب و ســتون فقرات گفت: 
حاد شدن وضعیت بیمارانی که از دیسک کمر 
رنج می برند اغلب به دلیل مراجعه دیرهنگام به 

پزشک و ترس از عوارض جراحی است.
دکتــر محمد کمانگر به فارس گفت: عارضه درد 
کمر یکی از شــایع ترین درد های مشــترک در بین 
ایرانیان اســت به طوری که اغلب افراد آن را تجربه 
کرده اند، این درحالی اســت که بســیاری از بیماران 
تصور می کنند که تنها راه درمان دیسک کمر جراحی 
با احتمال فلج شدن و یا از کار افتادگی تا پایان عمر 
اســت درحالی که به هیچ وجه این طور نیست و باید 

رسانه ها در این زمینه اطالع رسانی صحیح کنند.
کمانگر افزود: دیســک کمــر روش های درمانی 
متفاوتی دارد که بیشــتر آنها با تغییر سبک زندگی، 
دارو و درنهایت بــا جراحی های کمتر تهاجمی قابل 
درمان اســت و بیمــاران بدون هیــچ عارضه ای در 
کمترین زمان به روند عادی زندگی خود برمی گردند.

وی ادامه داد: مراجعه زودهنگام بیماران به پزشک 
باعث می شود تا بیشتر شــیوه های درمانی بر اساس 
تغییر سبک زندگی باشد به طوری که بیشتر بیماران 
می توانند با استفاده از دستشویی فرنگی، ورزش هایی 
نظیر شــنا و دوچرخه ثابت، فیزیوتراپی، خودداری از 
بلند کردن اجسام سنگین، اصالح پوزیشن ایستایی و 
نشستن، اجتناب از خم و راست شدن زیاد و تقویت 

عضالت کمروگردن تا حد زیادی بهبود یابند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه البــرز با بیان اینکه 
جراحی آخرین مرحله از درمان دیسک است، گفت: 
اگر بیمار نقص عصبی نداشته باشد و حرکات پا، حس 
و رفلکس مناســبی داشته باشــد عجله ای در انجام 
عمل جراحی نیســت و می توان با تجویز استراحت، 
شــرایط بهبودی را فراهم کرد اما وقتی دیســک در 
می رود و یک تکه از آن به داخل کانال می رسد، نسوج 
نرمی که اطراف آن کیسه نخاعی هستند ملتهب شده 
و فشــار ایجاد می کنند؛ در این شــرایط می توان از 
داروهایی همچون »ملوکسیکام« استفاده کرد که هم 
 خاصیت ضد درد و هم ضد التهابی دارد، البته اگر درد 
از بین رفت باید مریض از طریق فیزیوتراپی و ورزش 

باز سازی شود.

کمانگر در خصوص عارضه شــایع فتق دیســک 
اظهار داشــت: فتق یا بیرون زدن دیسک باعث فشار 
به داخل کانال ســتون فقرات می شــود گاهی دیده 
شــده که بخش و یا تکه ای از دیســک به علت فشار 
زیاد کنده می شــود و این تکه آزاد شــده وارد کانال 
می  شــود که به آن »اکس ترودد« می گویند، در این 
موارد پیشنهاد می شود بیمار به سرعت تحت جراحی 
قرار بگیرد تا بیمار دچار عارضه های خطرناک بعدی 

آن قرار نگیرد.
وی افزود: اگر دیسک فقط درد داشته باشد، ابتدا 
باید درمان طبی شــود همچنین اگر بیمار درد کمر 
و یا درد سیاتیکی داشــته ولی نقص عصب به وجود 
نیــاورده، همچنان باید درمان طبی شــود که البته 
درمان طبی شامل استراحت، داروی ضد التهاب، ضد 
درد و صبوری در روند درمان است گاهی ممکن است 
پزشک تجویز یک هفته اســتراحت مطلق دهد این 
بیماران باید توجه داشــته باشــند که پس از کاهش 
درد و بهبود نســبی همچنان باید خم نشده و از بلند 
کردن وسایل ســنگین خودداری کنند تا درد دوباره 

تشدید نشود.
این پزشک جراح با اشاره به نوع حاد فتق دیسک 
گفت: هنگامی که فتق دیسک کمر باعث شود که در 
اندام های تحتانی، گزگز و کرختی و حتی بی حســی 
ایجاد شــود و قدرت عضله کاهش پیدا کند و حتی 
بیمار دچار بی اختیاری ادراری و مدفوعی شــود باید 
این افراد به ســرعت تحت عمل جراحی قرار گیرند و 

تکه دیسک را در بیاورند.
کمانگر خاطر نشــان کرد: بیمارانی که پزشــک 
تنها روش جراحی را به آنها سفارش کرده باید توجه 
داشــته باشند که در بیشــتر موارد درمان به صورت 
جراحی باز و »میکرودیسککتومی« است اما عمل های 
کمتر تهاجمی مانند لیزر دیســک یا »دیســکوژل« 
فقط درموارد بسیار محدودی که درجه بیرون زدگی 
دیســک شدید نباشد و یا با استراحت و تغییر سبک 
زندگی برطرف نشده باشد قابل انجام است و در اغلب 
موارد عمل هایی همانند لیزر قابلیت انجام ندارد، چون 
مواردی که نیازمند جراحی باز باشــد با لیزر مشکل 

بیمار برطرف نمی شود.

راهکارهای جراح مغز، اعصاب و ستون فقرات برای یک درد  مشترک

جراحــــــــــی 
داروهای تجویز شده توسط پزشک ممکن است تا آخرین مرحله از درمان دیسک کمر است

انتها مصرف نشوند، اما نگهداری این داروها در منزل 
برای روز مبادا بسیار خطرناک و نادرست بوده و باید 

معدوم شود. 
به گزارش سازمان غذا و دارو، داروخانه ها به هیچ 
عنوان مجاز به تحویل گرفتن داروی مصرف نشــده 
از بیماران نیســتند؛ چراکه بــه محض خروج دارو از 
داروخانــه، شــرایط نگهــداری دارو از کنترل خارج 
می شود و به همین دلیل سالمت داروی مرجوعی به 
داروخانه زیر سؤال است بنابراین با غیر قانونی اعالم 
کردن بازگشــت دارو به داروخانه، ســالمت مصرف 
کنندگانی که داروهای خود را تنها از داروخانه تهیه 

می کنند، حفظ خواهد شد.
گرچه داروها نقش موثری در درمان بســیاری از 
بیماری ها دارند ولی زمانیکه دیگر نیازی به آنها نباشد 
ضروری است که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، 

داروها را به شکل مناسبی دور بریزیم.
روش های صحیح انهدام

 داروهای تاریخ گذشته و یا مصرف نشده
داروها را بدون خرد کردن قرص ها و کپسول ها، از 
بسته بندی اصلی خارج کنید و با مواد ناخوشایندی 
مانند تفاله چای مخلوط کنید. مخلوط را در کیســه 
پالستیکی دربســته قرار دهید و سپس داخل سطل 
زباله بیندازید. مخلوط حاصل را می توانید همچنین 
در قوطی حلبی خالی یا دیگر ظروف مشــابه بریزید 
تا از نشــت دارو یا ریختن آن به بیرون از سطل زباله 

جلوگیری شود.
شربت ها و سوسپانسیون ها را در فاضالب ریخته

 و بطری آنرا  در زباله دان بیندازید
شربت متادون که برای درمان نگهدارنده اعتیاد 
به مواد مخدر توسط پزشــک تجویز می شود بسیار 
خطرناک اســت و به هیچ عنوان نبایــد این دارو را 
در یخچال و در دســترس کــودکان و یا در ظروف 
مخصــوص فرآورده های خوراکی و نوشــیدنی مثل 
بطری نوشــابه نگهداری کرد چون به اشتباه ممکن 
اســت خورده شــود و موارد مرگ نیز مشاهده شده 
است. برای انهدام این دارو را باید در فاضالب ریخت 

و بطری را پس از آبکشی دور انداخت.
 قبــل ازدور انداختن بطری خالی دارو، دســتور 
مصــرف روی آنرا بــرای جلوگیــری از مصرف نابجا 

مخدوش کنید.
 تعداد کمی از داروها هستند که ممکن است ذاتاً 
خطرناک باشند یا با مصرف تنها یک دوز در فردی که 
دارو به او تعلق ندارد، کشنده باشند. برای جلوگیری 
از مصرف این مواد توســط کودکان، حیوانات خانگی 
یا دیگر افراد، به محض اینکه دیگر مورد نیاز نباشند 
باید سریعاً از طریق فاضالب دور ریخته شوند. مانند 
چسب پوستی فنتانیل که برای تسکین درد مصرف 
می شود و باید به محض خاتمه مدت مصرف )به دلیل 
این که ممکن اســت چسب هنوز حاوی مقادیر قابل 
توجهی دارو باشد( داخل فاضالب توالت انداخت تا از 

مسمومیت اتفاقی با آن جلوگیری شود.
 چنانچه شــرکت ســازنده دارو، روشی را برای 
معدوم ســازی دارو روی بســته بندی آن ذکر کرده 

باشد، باید بر اساس آن عمل کنید.
 داروهای خود را به دوســتانتان ندهید چرا که 
پزشک بر اســاس ســابقه بیماری دارو را برای شما 
تجویز کرده اســت و دارویی که برای شما موثر بوده 

است چه بسا برای دیگری خطرناک باشد.
 اگر راه صحیــح دور ریختن دارو را نمی دانید از 
یک داروساز ســؤال کنید و یا با شماره 190 داخلی 

3- شماره 2 تماس بگیرید.
در داخل اســپری داروهای استنشاقی که برای 
درمان بیماری هایی مانند آســم و بیماری انسدادی 
ریوی موجودند، مــوادی به نام پروپالنت وجود دارد. 
این مواد گازهــای بی اثری مانند کلــرو فلوروکربن 
هســتند که به عنوان حامل دارو محسوب می شوند 
و آزاد ســازی آنها منجر بــه صدمه الیه ازون خواهد 
شــد. از سال 2013 مقرر شــده است که این ماده با 
ترکیبات دوســتدار محیط جایگزین شود. پوکه این 
اسپری ها در صورتیکه سوراخ شوند و یا داخل آتش و 
یا کوره زباله سوز قرار گیرند می تواند خطرناک باشد. 
نحوه صحیح انهدام این پوکه ها را از سیستم بازیافت 

زباله می توان جویا شد.

چگونــــــــــه 
داروهای غیر قابل استفاده را معدوم کنیم؟

یک متخصص سم شناســی و مسمومیت ها و عضو 
هیئت علمی ســازمان پزشــکی قانونی کشور نسبت به 
خطر مرگ ناشی از مســمومیت براثر مصرف قارچ های 

سمی خودرو در فصل بهار هشدار داد.
ســلطانی نــژاد در گفت وگو با ایفدانا، با  اشــاره به 
فصل رویش قارچ و احتمال مسمومیت ناشی از مصرف 
قارچ های ســمی، اظهار داشت: متأســفانه در بهار سال 
گذشــته تعدادی از هم وطنان به دلیل مصرف قارچ های 
ســمی در طبیعت بخش هایی از کشــور جان خود را از 
دست دادند، بنابراین رعایت چند نکته برای جلوگیری از 

مسمومیت با این مواد ضروری است.
وی با  اشاره به اینکه از میان بیش از پنج هزار گونه 
قارچ، تنها در حدود 100 گونه آن براي انســان ســمي 
محسوب می شــوند، گفت: هرچند مسمومیت ناشي از 
مصرف قارچ های ســمي در انسان جزء مسمومیت های 
شــایع در جهان نیســت، با این وجود به علت باال بودن 
نســبي میزان مرگ ومیــر در برخي از انــواع این نوع 
مســمومیت ها، اطالع رسانی مناســب و علمي و آگاهي 
از راهکارهاي پیشــگیري از بروز این نوع مسمومیت ها، 

به ویژه برای عموم جامعه، بسیار مهم است.
یک  اشتباه رایج و خطرناک

این متخصص سم شناســی و مســمومیت ها افزود: 
اکثر موارد مسمومیت های گزارش شده با قارچ های سمي 
به علت مصرف خوراکي تصادفي گونه های ســمي قارچ 
به جای گونه های خوراکي آن است و بیشتر در افرادي که 
در فصول رویش قارچ ها )بیشتر اوایل فصل بهار و پاییز( 
نسبت به جمع آوری گونه های سمي قارچ به زعم خوراکي 

بودن آنها اقدام می کنند، مشاهده می شود.
عالئم مسمومیت با قارچ های سمی

سلطانی نژاد با  اشاره به عالئم مسمومیت با قارچ های 
سمی، گفت: مســمومیت براثر مصرف قارچ های سمی 
داراي طیف وســیعي بر اســاس شــدت ازنظر عالئم و 
نشانه های بالیني به صورت بروز اختالالت گوارشي مانند 
تهوع، استفراغ، اســهال، دردهاي شکمي، زردي چشم، 
یرقان، از لحاظ اختالالت متابولیک شــامل کاهش قند 
خون، اختــالالت هورمون های تیروئیــدي و اختالالت 
عصبي منجر به تشــنج، بی قراری، توهــم و اختالالت 

کلیوي می شود.
وی با  اشاره به اینکه که زمان بروز نشانه های بالیني 
در مســمومیت حاد کمتر از 6 ســاعت از مصرف ظاهر 
می شوند، عنوان کرد: نشــانه های اولیه مسمومیت های 
تأخیری بیشــتر از 6 الی 12 ساعت بعد از مصرف قارچ 
سمي آغازشده و باگذشت زمان پیشرفت کرده و ممکن 

است در طي 2 تا 6 روز بعد باعث مرگ شود.
عضو هیئت علمی سازمان پزشــکی قانونی کشور 

ادامــه داد: خوشــبختانه در بیــش از نیمــي از موارد 
مسمومیت های قارچي، شدت مسمومیت خفیف بوده و 
عالئم و نشانه های بالیني در مسموم خودبه خود محدود 
می شوند. با این وجود، برخي از گونه های قارچ های سمي 
قادر به ایجاد مسمومیت های شــدید بوده و در صورت 

عدم درمان مناسب می توانند کشنده باشند.
به گفته ســلطانی نژاد، یکي از مهم ترین انواع قارچ 
ســمي که مصرف خوراکــي آنها می تواند ســبب بروز 
مســمومیت های شدید و کشنده شــود، از جنس های 
 )Lepiota( و لپیوتا )Galerina( گالرینا ،)Amanita(آمانیتا
هستند. انواع متنوع گونه های مذکور می توانند در صورت 
مصرف خوراکي سبب بروز مســمومیت های شدید در 

انسان شوند.
وی خاطرنشان کرد: وجود انواع جنس و گونه های 
مختلف قارچ های ســمي در کشــور ما کــه به صورت 
خــودرو به ویــژه در نواحي کوهســتاني، کوهپایه ای و 
جنگلي در اســتان های غربي کشــور مانند کرمانشاه، 
کردستان، لرســتان، آذربایجان، همدان و قزوین وجود 
دارند، ســبب شده که هرســاله گزارش هایی به صورت 
موردي از مسمومیت های انفرادي و یا جمعي به ویژه در 
فصول رویش )اوایل بهار و پاییز( در افرادي که به علت 
ناآگاهــي و باهدف تهیه و مصرف خوراکي قارچ ها اقدام 
بــه جمع آوری قارچ های خودرو از نواحي کوهســتاني، 
کوهپایه ای و جنگلي کــرده و بعد از مصرف آنها دچار 

مسمومیت می شوند، وجود داشته باشد.
نشانه های بالیني مسمومیت ناشی

 از مصرف قارچ سمی
این متخصص سم شناســی و مسمومیت ها با اشاره 
به عالئم و نشانه های بالیني مسمومیت ناشی از مصرف 
قارچ ســمی عنوان کــرد: عالئم و نشــانه های بالیني 
متعاقب مصرف خوراکــي در این گونه قارچ ها به صورت 
تأخیری ظاهر می شود. در مرحله اول عالئم و نشانه های 
مســمومیت معموالً بعد از 5 الی 24 ســاعت از مصرف 
خوراکي ظاهر می شــود و به صورت اختالالت گوارشي 
از قبیل تهوع، اســتفراغ، دردهاي شکمي و اسهال آبکي 
اســت. باوجود درمان های عالمتي و حمایتي، بعد از 12 
الی 24 ســاعت اختالالت گوارشي تشــدید شده و در 
صورت عدم درمان مناسب، در مرحله سوم و بعد از 2-6 
روز می تواند با ایجاد نارســایي شدید کبد و کلیه، سبب 

مرگ مسموم شوند.
به گفته وی، عالئم و نشــانه های بالیني در مرحله 
سوم و نهایي مســمومیت شامل ضعف، گیجي، کاهش 
ســطح هوشــیاري، افت شــدید قند خــون، افزایش 
بیلی روبین و آنزیم های کبدي و اختالالت کلیوي مانند 

کاهش حجم ادرار و نارسایي کلیه است. 

نکاتي درخصوص پیشگیري
 از مسمومیت های ناشي از قارچ های سمي

1- از مصــرف قارچ های خودرو یا جمع آوری شــده 
توســط افراد عادي و یا قارچ هایــي که به صورت فله ای 
عرضه می شــوند، خودداري کنید. تنها قارچ هایي را که 
توسط مراکز مجاز و در بسته بندی های داراي مجوزهاي 
ســازمان غذا و دارو وزارت بهداشــت، درمان و پزشکي 

می باشند، مصرف نمایید.
2- شناسایي انواع خوراکي قارچ از انواع سمي تنها 
بر اساس خصوصیات ظاهري مانند شکل، رنگ، بو، قوام 
و مزه مشکل بوده و تنها توسط متخصصان و کارشناسان 
مجرب قارچ شناســی و گیاه شناســی امکان پذیر است، 
بنابراین به توصیه های برخي از افراد عادي در تشخیص 

انواع سمي از انواع خوراکي قارچ توجه نکنید.
4- مصرف قارچ ها توســط پرندگان و سایر جانوران 
اهلي و وحشــي نشان دهنده غیر سمی بودن قارچ براي 

انسان نیست.
4- برخي از روش ها و معیارهاي سنتي مانند تغییر 
رنگ قاشق نقره در اثر تماس با قارچ، یا وجود حشرات در 
اطراف قارچ و محل رویش قارچ معیار علمي و صحیحي 

براي تشخیص عدم سمیت قارچ در همه موارد نیست.
5- هرگز قارچ ها را به صــورت خام و به مقدار زیاد 

مصرف نکنید.
6- هرچنــد در برخي موارد حــرارت برخي از مواد 
ســمي موجود در قارچ ها را از بین می برد، با این  وجود 
برخي از ســموم موجود در قارچ ها مقاوم  به  گرما بوده و 
فرآیندهاي آماده ســازی غذا مانند کباب کردن، آب پز 
کردن، سرخ کردن، بخارپز کردن قادر به تخریب کامل 

مواد سمي موجود در قارچ نیست.
7- در صــورت بروز عالئم و نشــانه های گوارشــي 
به صورت تأخیری )12-5 ساعت پس از مصرف خوراکي 
قارچ(، هر چه سریع تر بیمار را به مرکز درماني تخصصي 

سم شناسی بالیني و مسمومیت ها منتقل کنید.
8- انتقال سریع بیمار مسموم به یک مرکز درماني 
تخصصي مســمومیت ها امکان درمــان موفقیت آمیز 
را افزایش می دهد و هرگونه تأخیر در این امر ســبب 
افزایش احتمال شکســت درمــان و حتي مرگ بیمار 
می شود. بنابراین با مشاهده عالئم و نشانه های بالیني 
اولیه به ویژه از نوع تأخیری در فردي باســابقه مصرف 
خوراکي قارچ، از هرگونه خوددرماني و درمان عالمتي 
پرهیز نموده و بیمار را در اســرع وقت به بیمارستان 

منتقل نمایید.
9- در صــورت امــکان، نمونــه باقی مانــده قارچ 
مصرف شده توسط بیمار را براي شناسایي کادر پزشکي 

در بیمارستان به همراه داشته باشید.

دانستنیهایمهمازمسمومیت
باقارچهایسمیدرفصلبهار

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین ابراهیمی ورمال باستناد دو برگ استشهاد محلی که به 
امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 43 زاهدان رسیده 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی 
پالک 4487/7801 - اصلی شماره چاپی 996494 الف 96 واقع در 
بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان تمدن منشعبه از البرز از 
خیابان دانشــگاه دفتر 139720322001006624 به علت جابجائی 
از بین رفته درخواســت صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب 
باســتناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد و 
اال پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن واخواهی و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/1/27

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
زاهدان - حسینعلی مالیی م الف 15

برابر رای شماره  139660326006001591-1397/12/7هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  اسکندر امینی فرد به شماره شناسنامه 
3207 فرزنــد عباس صادره از مالیر ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 29 1 متر مربع 
قســمتی از پالک 1 فرعــی از 1478 اصلی واقع در بخش یک مالیــر خریداری از مالک 
رسمی علی حجارزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روزه آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/12 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر م الف 17

برابر رای شــماره  139660326006001578-1397/12/4هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی رضا امینی فرد  به شماره شناسنامه 
2137 فرزند اســکندر صادره از مالیر ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 28/46 متر مربع 
قسمتی از پالک 1 فرعی از 1478 اصلی واقع در بخش یک مالیر خریداری از مالک رسمی 
علی حجارزاده محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/12 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر م الف 19

برابر رای شــماره  139660326006001581-1397/12/4هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اســکندر امینی فرد به شماره شناسنامه 
شــماره 3207 فرزند عباس صادره از مالیر ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 31/25 متر 
مربع قســمتی از پالک 1 فرعی از 1478 اصلی واقع در بخش یک مالیر خریداری از مالک 
رســمی علی حجارزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/12 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م الف 15

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

شماره پرونده 37/6/98
درخواست کننده: خانم فاطمه پورزنگنه عباسی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1066 صادره 
از شوشــتر درخواستی به خواســته آگهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم/ مرحومه 
غالمرضا پورزنگنه عباســی فرزند فرج اله به شماره شناســنامه 173 صادره از شوشتر در تاریخ 
1394/2/14 اقامتگاه دائمی خود در شهرســتان شوشتر بدرود حیات گفتند ورثه  اش حین الفوت 

منحصر است به: 
1- متقاضی با مشــخصات فوق دختر متوفی 2- پرویز پورزنگنه عباسی فرزند غالمرضا ش ش 
4781 صادره از شوشتر پســر متوفی 3- جمشید پورزنگنه عباسی فرزند غالمرضا ش ش 970 
صادره از شوشتر پسر متوفی 4- خدیجه پورزنگنه عباسی فرزند غالمرضا ش ش 135 صادره از 
شوشــتر دختر متوفی 5- کبری پورزنگنه عباسی فرزند غالمرضا ش ش 136 صادره از شوشتر 
دختر متوفی 6-فاطمه پورزنگنه عباســی فرزند غالمرضا ش ش 1066 صادره از شوشتر دختر 

متوفی 7- سکینه قنبری فرزند علیرضا ش ش 16 صادره از شوشتر همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور جهت درج یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد و هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوســت از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای به جز سری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه ۶ شورای حل اختالف شوشتر

آگهی حصر وراثت

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸7 
پرونده شماره: ۹7۰۱۳۶۱

 بدین وســیله به آقــای وریا زمانی به شــماره ملــی 3732396223 
و فردین بهرامی به شــماره ملی 3732056821 اعالم می گردد، یک 
دانگ و نیم مشــاع از شــش دانگ مشــاع پالک ثبتی به شماره 39 
فرعی از 1331 اصلی بخش یک ســنندج متعلق به شما در  قبال طلب 
2/107/592/000 ریال طلب شهرداری سنندج بازداشت گردیده است 
لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به شــما اخطار می شود ضمنا 
هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است 
و ترتیب اثر داده نمی شود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه 

چاپ و منتشر گردیده است.
معاون اجرای اسناد رسمی سنندج

 حسین مالمیرزایی

آگهی انحصار وراثت
به حکایت پرونده 980031 شــعبه سوم شــورای حل اختالف بروجن خانم فاطمه لطیفی فرادنبه فرزند اسداله به 
شــماره شناســنامه 36 در تاریخ 1397/12/20 بدرود حیات نموده و وراث حین الفوت متوفی عبارتند از: 1- حامد 
اسفندیاری ش ش  4640089988، 2- مژگان اسفندیاری ش ش 45، 3- اعظم اسفندیاری ش ش 73، 4- ناهید 
اســفندیاری ش ش 1679، 5- الهام اســفندیاری ش ش 1079، 6- افسانه اســفندیاری ش ش 5241، 7- نیلوفر 
اســفندیاری ش ش 4640017987 همگی صادره از بروجن، فرزندان متوفی و وراث دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در روزنامه محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه اعالم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری 

و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر می باشد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن- کیهانی

صورتجلســه  اســتناد  به 
بطور  عــادی  عمومی  مجمع 
مورخ 1396/5/24  فوق العاده 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
آقای سهراب تقی پور آهنگر به 
شــماره ملی 2060701163 
به سمت بازرس اصلی و آقای 
محمدرضا مافی ها به شــماره 
بــه   0047192240 ملــی 
سمت بازرس علی البدل برای 
یک سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
جهت درج آگهی های موسسه 
انتخاب شــد اعضــای هیئت 
مدیــره برای مدت دو ســال 
انتخاب شــدند:  قرار ذیل  به 
تحقیقاتی  خدماتی  شــرکت 
ســاتر ســبز به شناسه ملی 
شــرکت   10102262391
گــروه طلیعه ســبز جهان با 
شناسه ملی 10102853650 
آمــاد  مهندســی  شــرکت 
ملی  شناســه  به  بهینه ســاز 
شــرکت   10102251738
کنترل  و  مهندســی  بازرسی 
کیفیت سنجش گستر دانا به 
شناسه ملی 10102384287 
نقــل  و  حمــل  شــرکت 
آزادگان بــه شناســه ملــی 
و  ترازنامه   10101259330
حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی بــه 1395/12/30 به 

تصویب رسید.

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات
 موسسه آموزشی

 آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت ۱۱۹۸۴ 

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۰۴۶7۹۸7

به استحضار می رساند مطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 1395/11/18 
مقرر شــد سرمایه شرکت از مبلغ 90000000000 ریال تا مبلغ 540000000000 ریال و از 
طریــق هر یک از محل های مندرج در ماده 158 از الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون 
تجارت و یا تلفیقی از محل های مذکور و یا از طریق تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ظرف 
مدت 5 ســال در یک و یا چند مرحله افزایش یابد. در همین راستا به موجب تجویز و دستور 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/8 هیئت مدیره مکلف گردید تا در جهت تأمین منابع 
مالی مربوط به انجام پروژه های عمرانی شرکت و از جمله پارکینگ طبقاتی،  پس از بررسی 
کامل جوانب امر و در قالب قرارداد فی مابین، نســبت بــه دریافت مبالغ مورد نظر و انعکاس 
آن در دفاتر مالی شــرکت به عنوان جاری شرکاء و بستانکاری و طلب  اقدام نموده و پس از 
رعایت اصول قانونی مترتب بر مبحث افزایش سرمایه نسبت به عملی نمودن و ثبت آن نزد 
مرجع ثبت شــرکتهای تهران اقدام نماید. بدیهی اســت مبالغ مورد نظر به شرح فوق االشاره 
صرفًا قابل تبدیل به ســهام شرکت می باشد. لذا از متقاضیان دعوت می گردد پیشنهادات خود 
را به صورت مکتوب و حضوری نهایتًا تا 15 روز از تاریخ انتشــار این آگهی به هیئت مدیره 

شرکت تحویل نمایند.

آگهی دعوت شرکت تله کابین دربند سر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۶۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۴۳۹

با تشکر هیئت مدیره


