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خبرهاازعالم علم
فوق تخصص ریه:

افزایش انتقال عفونت های تنفسی در هوای آلوده

یک فوق تخصص ریه در ارتباط با افرادی که آسیب پذیری بیشتری در
روزهای آلودگی هوا دارند ،نکاتی را متذکر شد.
به گزارش مهر ،فاطمه عابدینی گفت :کودکان زیر  ۶س��ال ،س��المندان
باالی  ۶۵س��ال و مبتالی��ان به بیماریهای مزمن (قلب��ی ،ریوی ،کلیوی و
کبدی) ،از جمله افرادی هس��تند که از آس��یب پذیری بیشتری در روزهای
آلودگی هوا برخوردارند.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی ،با عنوان این
مطلب که انتقال عفونتهای تنفس��ی در زمان آلودگی هوا افزایش مییابد،
تاکید کرد :رعایت بهداش��ت فردی و جمعی ،شستن مکرر دستها ،استفاده
از دستمال موقع عطسه و سرفه ،خوردن مایعات کافی ،از جمله راهکارهای
مؤث��ر در مقابل��ه با آلودگی ه��وا و جلوگیری از انتقال عفونتهای تنفس��ی
است.
عابدینی ،مصرف غذاهای سالم سبزیها و میوههای تازه ،خوردن یک تا
دو لیوان شیر روزانه ،کاهش استرس و استراحت کافی را برای افزایش ایمنی
بدن افراد ضروری عنوان کرد و گفت :گیجی ،خس��تگی ،س��ردرد ،س��وزش
چش��م و بینی و حلق ،بی حوصلگی از عالئم مس��مومیت ناش��ی از آلودگی
هوا است.
این فوق تخصص ریه ادامه داد :افراد در صورت بروز تنگی نفس شدید،
گیجی یا خس��تگی شدید هر چه س��ریعتر به نزدیک ترین مرکز درمانی و
اورژانس مراجعه کنند تا اقدامات درمانی الزم برای آنها انجام شود.
وی ،بهترین راهکار در ش��رایط هش��دار آلودگی هوا را ماندن در منزل
عن��وان کرد و افزود :اف��راد از هر گونه فعالیت فیزیک��ی و ورزش در فضای
بیرون از منزل اجتناب کرده و حتی در محیطهای بس��ته نیز فعالیت خود
را کاهش دهند.
عابدینی از بیماران مزمن تنفس��ی خواس��ت که در شرایط آلودگی هوا
حتم��اً داروهای خ��ود را به موقع اس��تفاده کنند تا دچار حمالت تنفس��ی
نشوند.
ای��ن فوق تخصص ریه خاطرنش��ان کرد :در این ش��رایط وضعیت برای
کودکان خطرناک اس��ت و خروج آنها از منزل ممنوع اس��ت و تمامی افراد
سعی کنند از رفت و آمدهای غیرضروری پرهیز کنند.
ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﺁﺭﺍﺩﺍﻥ
 -1ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160329126001654ﻣﻮﺭﺧﻪ  1401/07/04ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻗـﺎﺩﺭﻱ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌـﻪ ﺯﻣـﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋـﻲ ﺑـﺎ ﺣـﻖ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  26050 . 13ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  110ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻋﻠـﻲ ﺁﺑـﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400 _ 126000361ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -2ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160329126001641ﻣﻮﺭﺧﻪ  1401 / 6 / 31ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺼـﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧـﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌـﺎﺭﺽ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ
ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  7053 . 36ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  110ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻋﻠـﻲ ﺁﺑـﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400 - 126000360ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -3ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160329126001643ﻣﻮﺭﺧﻪ  1401/06/31ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻗـﺎﺩﺭﻱ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌـﻪ ﺯﻣـﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋـﻲ ﺑـﺎ ﺣـﻖ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  17235 . 37ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  110ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻋﻠـﻲ ﺁﺑـﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400 - 126000359ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -4ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  140160329126001648ﻣﻮﺭﺧــﻪ 1401 / 07 / 04
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺗﺼـﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧـﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌـﺎﺭﺽ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋـﻲ ﺑـﺎ ﺣـﻖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻧﺤـﻮ ﻣﻠـﻲ ﺷـﺪﻥ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 29255 . 60ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  110ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻋﻠـﻲ
ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400 - 126000358ﻣﺤﺮﺯ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -5ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160329126001656ﻣﻮﺭﺧﻪ  1401/ 07 / 04ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧـﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌـﺎﺭﺽ ﺁﻗـﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ
ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  21113 . 04ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  110ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻋﻠـﻲ ﺁﺑـﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400 -126000357ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -6ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  140160329126001658ﻣﻮﺭﺧــﻪ 1401 / 07 / 04
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺗﺼـﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧـﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌـﺎﺭﺽ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺑـﺎ ﺣـﻖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻧﺤـﻮ ﻣﻠـﻲ ﺷـﺪﻥ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 23590 . 02ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 110ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻋﻠـﻲ
ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400 - 126000356ﻣﺤﺮﺯ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -7ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160329126001660ﻣﻮﺭﺧﻪ  1401/07/04ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗـﺎﺩﺭﻱ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌـﻪ ﺯﻣـﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋـﻲ ﺑـﺎ ﺣـﻖ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  25960 . 76ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  110ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻋﻠـﻲ ﺁﺑـﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400 - 126000355ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ ﻣـﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﮔـﻮﺍﻫﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1401/08/17 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1401/09/03 :
.1405417ﻡ.ﺍﻟﻒ-570/ﺵ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺫﺭﻧﻴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺭﺍﺩﺍﻥ

afarinesh_ostan@yahoo.com
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رئیس هجدهمین کنگره بین المللی اورژانس ها و بیماریهای شایع کودکان:

ارائه خدمات به کودکان در مراکز جامع
بهداشتی و درمانی کشور

رئی��س هجدهمی��ن کنگ��ره
بین المللی اورژانس ه��ا و بیماریهای
ش��ایع کودکان گفت:ارائ��ه خدمات به
ک��ودکان و زنان ب��اردار در مراکز جامع
س�لامت و بهداش��تی و درمان��ی برای
پیشگیری و درمان بیماریهای ویروسی
بسیار حائز اهمیت است.
ب��ه گ��زارش آفرين��ش ب��ه نقل از
رواب��ط عمومی بیمارس��تان ک��ودکان
مفید ،محمد مهدی ناصحی در مراس��م
افتتاحیه هجدهمین کنگره بین المللی
اورژان��س ها و بیماریهای ش��ایع طب
کودکان که در بیمارستان کودکان مفید
برگزار شد ،افزود :بیماریهای ویروسی
رو به افزایش و ناش��ناخته اس��ت ،مانند
کرونا که همه گیری آن در سطح دنیا و
کشور مش��کالت زیادی را برای افراد به
خصوص کودکان ایجاد کرد.
وی اظهار داش��ت :ب��ه همین دلیل
بحث واکسیناس��یون و نگاه جامع تر به
بیماریهای ویروس��ی در طب کودکان
بسیار با اهمیت است و باید مورد بررسی

و توج��ه قرار گیرند و ارائ��ه خدمات به
ک��ودکان و زنان ب��اردار در مراکز جامع
س�لامت و بهداش��تی و درمان��ی برای
پیشگیری و درمان بیماریهای ویروسی
بسیار حائز اهمیت است.
ناصح��ی ادام��ه داد :ای��ن کنگره
یک��ی از برجس��ته تری��ن و جامع ترین
برنامه های علمی کشور است.

به گفته وی ،از ویژگی های شاخص
و متمای��ز کنن��ده امس��ال کنگره بحث
پیرامون تکنول��وژی های دانش بنیان و
ارائه گایدالین ه��ای نوین بیماریهای
کودکان است که پزشکان بهترین بهره
را می توانند از این کنگره ببرند.
خسرو رحمانی دبیر اجرایی کنگره
نیز در ای��ن مراس��م گفت:بیماریهای

ش��ایع ک��ودکان با حضور پزش��کان در
این کنگره مورد بحث و تبادل نظر قرار
میگی��رد و چه��ار کارگاه تخصصی نیز
بر پا شده است.
رحمان��ی اظه��ار داش��ت :کنگ��ره
پرستاری نیز در کنار این همایش برگزار
میشود و وبینار بین المللی نیز با حضور
پزشکان خارجی در مورد طب کودکان
و آخری��ن دس��تاوردهای پزش��کی در
مورد بیماریهای شایع کودکان برگزار
می شود.
وی تاکید کرد:با توجه به نامگذاری
امس��ال به س��ال حمایت از شرکتهای
دانش بنی��ان در کنار پنل های مختلف
تخصصی و فوق تخصصی کودکان ،پنلی
نیز با موضوع��ات دانش بنیان قرار داده
شده است که مورد بحث و تبادل و نظر
در کنگره قرار می گیرد.
هجدهمی��ن کنگ��ره بی��ن المللی
بیماریهای ش��ایع ک��ودکان و همایش
پرس��تاری ت��ا ف��ردا چه��ارم آذر ادامه
دارد.

توصیه محققان؛

عالئم و نشانه های سرطان لوزالمعده را بشناسید

در حالی که س��رطان لوزالمعده (پانکراس) بسیار
ُکش��نده اس��ت ،زیرا هیچ آزمایش تشخیص زودهنگام
برای آن وجود ندارد ،اما عالئمی وجود دارد که میتواند
نشانه بیماری باشد.
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از هلث دی نی��وز ،در
نظرس��نجی اخیر ،شبکه اقدام سرطان پانکراس آمریکا
دریافت که بیش��تر بزرگس��االن از عالئمی که میتواند
به آنها کم��ک کند بیماری را زودتر تش��خیص دهند،
بی اطالع هس��تند ،بنابرای��ن این س��ازمان راهنمایی
ب��رای کمک به افراد برای آگاهی بیش��تر از عالئم ارائه
میدهد.
ش��ایعترین عالئم س��رطان پانکراس درد شکم یا

کمر ،کاهش وزن یا کاهش اش��تها و مشکالت گوارشی
اس��ت .سایر عالئم رایج شامل زردی پوست و چشم که
به نام یرقان ش��ناخته میشود؛ مدفوع چرب یا آبکی؛ و

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ  2ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻣﻀـﺎ
ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﮕﻮﺍﻫﻲ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻳـﻚ ﮔﺮﻣﺴـﺎﺭ ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﻣـﺪﻋﻲ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﭘـﻼﻙ  10 /13111ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ
ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻـﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 120ﺁﺋﻴﻨﻨﺎﻣـﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣـﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﻧـﺰﺩ ﺧـﻮﺩ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇـﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳـﻴﺪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴـﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀـﺎﻱ
ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧـﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﺍﺻـﻞ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻠﻮﺋﻲ
.1415484ﻡ.ﺍﻟﻒ-631/ﺵ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺁﺳﺎ ﻣﻬﺎﻡ
ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1401/08/28ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  604862ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14011664540ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﻮﻟﻴـﺪ ،ﺳـﺎﺧﺖ ،ﻣﻮﻧﺘـﺎژ ،ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻱ
ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ،ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻱ ﻭ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪﻱ ﻛﻠﻴـﻪ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  ،ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝ ﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻧـﺰﺩ
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﺍﺧـﺬ ﻭ ﺍﻋﻄـﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ،ﺑﺮﭘـﺎﺋﻲ ﻏﺮﻓـﻪ ﻭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ -ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣـﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻋـﻢ
ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﻛﺎﺭﻱ .ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺫﻳـﺮﺑﻂ
ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺻـﻠﻲ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺷﻤﺎﻟﻲ،
ﻛﻮﭼﻪ ﺩﻭﻡ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻏﻔﺎﺭﻱ ،ﭘﻼﻙ  ،4ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ،ﻭﺍﺣـﺪ
 4ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1379617667ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ  10،000،000،000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨﻮ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  2840332401ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ 5000000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺎﺩﻝ ﻣﺘـﺪﻳﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 2851284215
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  5000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨـﻮ
ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2840332401ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻝ
ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2851284215ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣـﻖ ﺍﻣﻀـﺎ  :ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﻳـﻚ
ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ  :ﻃﺒـﻖ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-522ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(1414127

دیابت تازه شروع شده است.
«جولی فلشمن» ،رئیس و مدیر عامل این سازمان،
گف��ت« :عالئم س��رطان لوزالمع��ده مبهم هس��تند و
میتوانن��د با بس��یاری دیگر از مش��کالت ش��کمی یا
گوارش��ی اشتباه گرفته شوند .درک این عالئم همراه با
عوامل خطر خاص و سابقه خانوادگی میتواند احتمال
ابتالء به این سرطان را نشان دهد».
به گفت��ه این س��ازمان ،س��رطان پانک��راس تنها
 ۱۱درصد بقای پنج ساله دارد.
به گفته محققان ،تش��خیص زودهن��گام میتواند
گزینهه��ای درمان��ی بیمار ،از جمله جراح��ی را بهبود
بخشد.

خبرپزشكي
ارتباط چاقی با آلرژیها

کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز
بهداشت گفت :افرادی که وزن خود را در
حد طبیعی نگه میدارند و نسبت توده
عضالنی و بافت چربی ب��دن خود را در
حد طبیعی حفظ میکنند ،کمتر از سایر
افراد عالئم آلرژی را تجربه میکنند.
به گزارش بهداشت نیوز ،زهرا باقری اظهار کرد :زمانی که سیستم ایمنی
بدن انسان با مواد آلرژیزا مواجه میشود ،هیستامین ترشح میکند که این
پدیده منجر به بروز عوارضی مانند عطس��ه ،تورم چش��مها ،قرمزی صورت،
خارش پوستی و در برخی افراد مشکالت تنفسی و گوارشی میشود.
وی افزود :هر عاملی که موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن شود بیشتر
به بروز آلرژی کمک میکند و غذاهای سرشار از چربیهای اشباع با تضعیف
آن ،آلرژی فصلی را تشدید میکنند.
کارش��ناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداش��ت خوزستان گفت :کاهش
می��زان خواب ش��بانه ،انج��ام ورزشه��ای س��نگین ،مص��رف دخانیات و
آنتیبیوتیکه��ا ،چاقی و بیماریهای متابولی��ک ،مهمترین عوامل تضعیف
سیس��تم ایمنی بدن انسان محسوب میش��وند ،اما با پیروی کردن از برنامه
غذایی مناسب ،ورزش و خواب کافی میتوان تا حد زیادی به تقویت سیستم
ایمنی بدن کمک کرد.
باق��ری عنوان کرد :مصرف انواع ویتامینهای گروه ( Bموجود در غالت،
گوش��ت ،لبنیات ،تخممرغ) ،انواع س��بزیهای دارای برگ س��بز تیره مانند
اس��فناج و کرفس ،ویتامینهای گروه  Cمانند مرکبات و س��بزیهای تازه و
س��بزیهای غنی از ویتامین  Aمانند هویج میتواند از شدت عوارض ناشی
از آلرژی فصلی بکاهد.
وی افزود :کوئرس��تین ( )Quercetinموجود در میوهها و س��بزیها،
یک آنتی هیس��تامین طبیعی اس��ت که از طریق تثبیت س��لولها و توقف
تولید هیستامین ،کارایی خود را نشان میدهد و آنتی اکسیدان تقویتکننده
سیستم ایمنی محسوب میشود.
کارش��ناس گروه بهب��ود تغذیه مرکز بهداش��ت خوزس��تان بیان کرد:
غذاهای ح��اوی محصوالت پروبیوتیک ،زردچوبه ،دارچین ،زنجبیل ،س��یر،
پیاز ،بذرکتان و منابع امگا  ٣مانند مغزها و ماهیهای چرب به کنترل آلرژی
پاییزی کمک میکنند.
وی افزود:بعضی غذاها مانند سویا ،تخممرغ ،ماهی ،خربزه ،گوجهفرنگی،
بادمجان ،گوجهسبز ،کرفس و بعضی ش��کالتها میتوانند عوارض ناشی از
آلرژیه��ای فصلی را تش��دید کنند بنابراین افرادی ک��ه دچار آلرژی فصلی
هستند بهتر است تا حد امکان خوردن این غذاها را محدود کنند.
باقری گفت:در فصل پاییز مصرف مواد غذایی حاوی ویتامینها از جمله
ویتامین  Aموجود در س��یب زمینی ،کدو ،انواع کلم ،اسفناج ،نخودفرنگی،
خرمالو ،هویج ،فلفل ،تخم مرغ ،ویتامین  Cموجود در مرکبات ،گوجه فرنگی،
شلغم ،فلفل دلمهای ،آناناس ،نخود فرنگی و کیوی و ویتامین  Dموجود در
نور خورش��ید ،زرده تخم مرغ ،ماهی ،قارچ ،انواع پنیر ،شیر ،حبوبات ،روغن
ماهی برای تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش ابتالی آلرژی پاییزی توصیه
میشود.
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افقي

ل
ي-گ 
ل اصل 
-1كال ه تما م لب ه  -از چهار عم 
ن
ي  -دست انداخت 
ي از ن 
زيبا و برگزيد ه -2زيرانداز 
ي
ي -3لواز م احتياط 
ن  -آب روستاي 
و مسخر ه كرد 
ن
ي از هوا -4بازگشت 
ي خال 
 عالمت رضااست -جا ن
ن اس��ت-5انگور ب ه زبا 
ي  -ويرا 
 مظهر روش��ناي ن ي��ك ادار ه  -آرامگا ه و
ي  -مجمو ع كارمندا 
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ن
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اس��ت -كمتري 
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ل زي��ار  -ج��ا 
ي و موس��س آ 
ايران�� 
ي  -نظي��ر ن��دارد  -ان��وا ع ت��ب
-9آب روس��تاي 
ي دردناك -محك م
است-10هراس انگيز  -كشيدن 
ي  -پايتخت
ن -11ستار ه مش��تر 
و اس��توار ش��د 
ن
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ي-
ي  -هر چيز دورنگ-2آب روستاي 
ل جوان 
ي  -او 
ي خوردن 
-1از س��بزيها 
ي و محل ه  -حاشي ه كتاب-4ك م و
ي  -كو 
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فيلمنام ه  -آش زير ه -3زيبا 
ل
ي ك ه مشغو 
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يك كار باش��ند  -باز 
ي
ي از دو جنس -اعضا 
ي -7يك 
ل الكتريك�� 
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