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بررسی های جدید نشان می دهد که جوانان مبتال 
به افسردگی یا اضطراب، بیشتر با حمالت قلبی، سکته 
مغ��زی و عوامل خطرزا ب��رای بیماری های قلبی عروقی 

مواجه هستند.
به  گزارش ایس��نا، به عقیده پزشکان و متخصصان 
دانشکده پزشکی دانشگاه جانزهاپکینز، اولویت دادن به 
سالمت روان در میان بزرگساالن جوان مهم است زیرا 
ممکن اس��ت در کاهش بیماری قلبی و بهبود سالمت 

قلب مفید باشد.
آنها با مطالعه بر روی بیش از ۵۹۴ هزار بزرگس��ال 
که به طور متوس��ط   ۳۵ سال سن داشتند، دریافتند که 
احتمال بروز بیماری ه��ای قلبی عروقی در افراد جوانی 
که گزارش کرده اند افس��ردگی دارند در مقایسه با افراد 

بدون افسردگی بیش از دو برابر است.
ب��ه  گفته متخصص��ان، هرچه تع��داد روزهایی که 
س��المت روانی فرد ضعیف اس��ت و احساس افسردگی 
می کند، بیش��تر ش��ود به هم��ان اندازه خط��ر ابتال به 

بیماری های قلبی عروقی نیز افزایش می یابد.
متخصص��ان همچنین اظه��ار کرده ان��د هنگامی 
که افسردگی، اضطراب یا اس��ترس را تجربه می کنید، 
ضربان قلب و فش��ار خون شما افزایش می یابد، جریان 
خون به قلب کم ش��ده و بدن شما س��طوح باالتری از 

کورتیزول، هورمون استرس را تولید می کند.
هومون کورتیزول س��بب التهاب در بدن می ش��ود 
و این در حالیس��ت که اس��ترس و التهاب، هر دو عامل 
خط��ر بیماری های قلبی عروقی هس��تند. عالوه  بر این، 

زمانی  ک��ه افراد تحت اس��ترس، مضطرب یا افس��رده 
هستند، ممکن است احس��اس خستگی کنند بنابراین 
تمایلی به انتخاب سبک زندگی سالم ندارند. آنها ممکن 
است بیشتر سیگار بکشند، فعالیت بدنی نداشته باشند، 
خیلی کم یا زیاد بخوابند و داروهای تجویزشده خود را 

مصرف نکنند.
با گذشت زمان، این رفتارهای ناسالم می تواند خطر 

ابتال به بیماری قلبی را افزایش دهد.
ب��ه گ��زارش "مدیکال نی��وز ت��ودی"، متخصصان 
تاکید می کنند پزشکان باید در تشخیص افسردگی در 
بیماران و ارجاع بیماران با س��المت روان ضعیف برای 
کنترل عوامل خطر ابتال به بیماری قلبی بیش��تر توجه 

کنند.

ارتباط افسردگی با خطر سکته در جوانان

خبرپزشکي

اگر زمانیکه در ترافیک گیر کرده اید 
و احساس گیجی می کنید، ممکن است 
دود اگ��زوز کامیون جلوی ش��ما مقصر 

باشد.
به گزارش مهر به نقل از مدیسن نت، 
تحقیقات جدید نش��ان می دهد که تنها 
دو س��اعت قرار گرفتن در معرض اگزوز 
کامیون ناشی از سوخت گازوئیل، اتصال 
عملک��ردی مغز را مخت��ل می کند، که 
می تواند توانایی فک��ر کردن و به خاطر 

آوردن را کاهش دهد.
»جودی گاوریلوک«، محقق ارش��د 
این مطالعه از دانش��گاه ویکتوریا کانادا، 
گفت: »ما افراد را پس از قرار گرفتن در 
معرض اگزوز کامیون ها با قرار گرفتن در 
معرض هوای فیلتر شده مقایسه کردیم. 
دیدیم که فعالیت ش��بکه مغزی کاهش 

یافت.«
وی در ادامه افزود: »خوش��بختانه، 
این اثر زیاد دوام نمی آورد، معموالً ظرف 
چند ساعت از بین می رود، اما مشخص 

نیس��ت که آیا قرار گرفتن طوالنی مدت 
در معرض اگ��زوز کامیون ه��ا می تواند 

باعث آسیب دائمی مغز شود یا خیر.«
او خاطرنشان کرد: »در حال حاضر 
مطالعاتی در حال انجام اس��ت که نشان 
می دهد آی��ا این ش��رایط می تواند یک 
عام��ل خطر بالق��وه ب��رای بیماری های 

عصبی مانند بیماری آلزایمر باشد.«
در مطالعه قبلی، »عایشه دیکرسون«، 
استادیار بخش اپیدمیولوژی در دانشگاه 
جان هاپکین��ز مریلن��د، دریافت: »قرار 
گرفتن در معرض دود ناشی از گازوئیل 
در مح��ل کار با افزای��ش خطر ابتالء به 

بیماری عصبی ALS مرتبط است.«

دیکرسون می گوید: »بسیار محتمل 
است که قرار گرفتن در معرض طوالنی 
مدت باعث آسیب دائمی به مغز شود.«

این خطر به ویژه برای افرادی که در 
نزدیکی بزرگراه ها و جاده های پر ترافیک 

زندگی می کنند بسیار شدید است.
و  گاوریل��وک  آزمایش��گاه،  در 
همکارانش ۲۵ بزرگس��ال را در معرض 
اگزوز دود گازوئیل و س��پس در معرض 
هوای فیلتر ش��ده ق��رار دادن��د. آنها از 
MRI ب��رای ارزیاب��ی اثرات ای��ن قرار 

گرفتن بر روی مغز استفاده کردند.
محققان دریافتند که اگزوز گازوئیل 
باع��ث کاه��ش اتص��ال عملک��ردی در 
مناطقی از مغز می ش��ود ک��ه با کاهش 
عملکرد ذهن��ی، تصمیم گیری و عالئم 

افسردگی مرتبط است.
گاوریل��وک گف��ت: »همی��ن اث��ر 
احتماالً پس از ق��رار گرفتن در معرض 
اگزوز بنزین و حتی دود ناش��ی از آتش 

سوزی های جنگلی هم وجود دارد.«

هشدار محققان کانادایی؛

دود اگزوز کامیون ها در ترافیک جاده ای 
به مغز آسیب می رساند

 تاسيس شركت با مسئوليت محدود سفرهاي پايتخت جهان آگهي 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت  14011904541به شناسه ملي  608231به شماره ثبت  05/11/1401درتاريخ 

تنظيم و انجام مسافرت هاي گروهي داخلـي و خـارجي، ذخيـره مكـان و     فعاليت در زمينه اخذ رواديد، :موضوع فعاليت . اطالع عموم آگهي ميگردد
انجام هر يك از فعاليت هاي فوق مسـتلزم  . هرگونه خدمات گردشگري با رعايت قوانين و مقررات سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

خصوص سهام، شركاء مديران شركت ، مكان فعاليـت و تاسـيس   هرگونه تغييرات در . دربافت مجوز مربوطه از مرجع ذيربط وزارت متبوع مي باشد
بموجـب مجـوز شـماره    .شعبه بايد با كسـب موافقـت اداره كـل ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري اسـتان تهـران صـورت پـذيرد            

 ديـه بـه شـماره   بموجـب تايي .سازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري و صـنايع دسـتي تاسـيس گرديـد        21/10/1401مورخ  14012/126/10349
ــراث فرهنگــي و گردشــگري و صــنايع دســتي تاســيس گرديــد 20/10/1401مــورخ  15403/126/14011  بموجــب مجــوز شــماره. ســازمان مي
از تاريخ ثبت به مـدت نامحـدود مركـز    : مدت فعاليت . سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاسيس گرديد 22/08/1401مورخ  7924/126/14012
، مجتمع نور قائم، -1متري سازمان آب، خيابان گلستان دوم، پالك  20، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، اباذر، خيابان استان تهران: اصلي 
ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يـك از   2،000،000،000سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1471693885كدپستي  11، واحد 1طبقه 

 0077661958ريال سهم الشركه آقاي فرشاد كسائي به شماره ملـي   1000000000دارنده  0075657181لوبهار به شماره ملي شركا آقاي اميد قاسم
به سمت مديرعامل به مدت نامحـدود   0075657181ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي اميد قاسملوبهار به شماره ملي  1000000000دارنده 

به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود  0077661958ديره به مدت نامحدود آقاي فرشاد كسائي به شماره ملي و به سمت عضو اصلي هيئت م
قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري  –بروات  –سفته  –كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك : دارندگان حق امضا 

طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشار آفرينش جهت درج آگهي هاي : اختيارات مدير عامل . همراه با مهر شركت معتبر است با امضاء مديرعامل منفرداً
 . شركت تعيين گرديد

 684-د                                     سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1447398)
 

 يا تاسيس شركت با مسئوليت محدود رسام آرتا كآگهي 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع  14011904600به شناسه ملي  608232به شماره ثبت  05/11/1401درتاريخ 

نجات صنعتي، صنايع ارائه كليه فعاليتها در زمينه تهيه، توليد، ساخت، مونتاژ، تجهيز و راه اندازي خطوط توليد كارخا:موضوع فعاليت . عموم آگهي ميگردد
از تهيه توليـد  تبديلي، واردات تكنولوژي و صنايع مادر و ماشين آالت و تجهيزات توليدي و صنعتي، همچنين انجام كليه فعاليتهاي تجاري و بازرگاني اعم 

اعتبارات و ال سي براي شـركت نـزد    و واردات و صادرات و خريد و فروش و تهيه و توزيع و پخش و بسته بندي كليه كاالهاي مجاز بازرگاني ، گشايش
ء نمايندگي شركت هاي معتبر خارجي و داخلي، برپائي غرفه و شركت در نمايشگاههاي داخلـي و   بانك ها و ترخيص كاال از گمركات داخلي، اخذ و اعطا

اري داخلي و خارجي، شركت در كليه مناقصـات و  اخذ وام و اعتبارات بانكي بصورت ارزي و ريالي از كليه بانك ها و موسسات مالي و اعتب -بين المللي
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي . خدمات پس از فروش و محصوالت مجاز وارد شده-گارانتي-مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي

ان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجريش، دارآبـاد،  استان تهران، شهرست: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي : الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت 
ريـال   100،000،000سرمايه شخصيت حقوقي عبارت اسـت از مبلـغ    1956837791، طبقه همكف كدپستي 2خيابان موزه، بن بست كوهپايه سوم، پالك 

ريال سهم الشركه آقاي افشين  33000000ارنده د 0017850721نقدي ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقاي مرتضي صادقي خواجه بالغ به شماره ملي 
ريال سـهم   33000000دارنده  0078772214ريال سهم الشركه آقاي شهرام صادقي به شماره ملي  34000000دارنده  0065988574صادقي به شماره ملي 

اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي افشـين  به سمت عضو  0017850721الشركه اعضا هيئت مديره آقاي مرتضي صادقي خواجه بالغ به شماره ملي 
به سمت مديرعامل به  0078772214به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي شهرام صادقي به شماره ملي  0065988574صادقي به شماره ملي 

 –و اسناد بهادار و تعهدآور شـركت از قبيـل چـك    كليه اوراق : مدت نامحدود و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
نفر اعضاي هيئت مديره متفقاً و اوراق عادي و اداري با امضاء مديرعامل به تنهايي همـراه   3قراردادها و عقود اسالمي با امضاء دو نفر از  –بروات  –سفته 

ثبـت موضـوع   . االنتشار آفرينش جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديـد طبق اساسنامه روزنامه كثير : اختيارات مدير عامل . با مهر شركت معتبر است
 . فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد

  )1447399(امالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران  و سازمان ثبت اسناد      د   -685
 

 تاسيس شركت با مسئوليت محدود دقت صنعت پايدار آگهي 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم  14011906353به شناسه ملي  608260به شماره ثبت  05/11/1401درتاريخ 

ساختماني و تصفيه خانه آب و فاضالب از جمله تامين كـاال سـاخت و    -الكتريكي -برقي -مكانيكيتهيه و اجراي كليه عمليات :موضوع فعاليت . آگهي ميگردد
ستم مـديريت  نصب راه اندازي و راهبري و نگهداري ماشين آالت و تاسيسات و تجهيزات تهويه و تبريد گرمايش شبكه هاي آبرساني و گازرساني و فاضالب سي

ر دقيق دوربين هاي مداربسته و تعميرات و بهسازي و نوسازي و مديريت انـرژي آنهـا و مهندسـي طراحـي ، نظـارت ،      هوشمند ساختمان اتوماسيون صنعتي ابزا
له برقي و كانواير و مديريت پروژه و تهيه و نصب و راه اندازي سيستم هاي اعالم و اطفا حريق و آتشنشاني و تهيه و نصب و راه اندازي و نگهداري آسانسور و پ

نصب مبلمان شهري و دكوراسـيون   -ايجاد فضاي سبز  -محوطه سازي  -اجراي جدول كشي  -واردات و صادرات لوازم و تجهيزات و قطعات  خريد و فروش
ر نجام كليـه امـو  داخلي و خارجي كليه ساختمانها ، ارائه خدمات مهندسي در زمينه ساخت و ساز در امور شهري از جمله زيبا سازي معابر و خدمات مربوط به ا

از تاريخ ثبت به مدت : درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت . مرتبط در زمينه شهري كه در خصوص ساخت و ساز مي باشد
فرد، كوچـه سـيزدهم،    ، خيابان شهيد جعفر طهماسبي)تهرانسر مركزي(استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، پاسداران : نامحدود مركز اصلي 

ريال نقدي ميزان سهم الشـركه هـر يـك از     1،000،000،000سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1388684505كدپستي  17، واحد 5، طبقه 31پالك 
ريال  900000000دارنده  0078911141ريال سهم الشركه آقاي احمد پادار به شماره ملي  100000000دارنده  0017467667شركا آقاي امير پادار به شماره ملي 

به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي احمد پادار به شـماره ملـي    0017467667سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي امير پادار به شماره ملي 
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهـد آور  : رندگان حق امضا به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دا 0078911141

عادي و اداري باامضاء شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي با امضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت و همچنين كليه نامه هاي 
طبق اساسنامه روزنامه كثيـر االنتشـار آفـرينش    : ا مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل مديرعامل يا نائب رئيس هيئت مديره هر يك به تنهايي همراه ب

 . ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد
 )1449006(ران امالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري ته سازمان ثبت اسنادو             د  -694

 

خبرهاازعالم علم

یک ارتوپد:

درمان آرتروز با راه رفتن
یک متخصص ارتوپد و فلوش��یپ 
ورزشی گفت: کم راه رفتن، راه نرفتن 
یا اس��تفاده بیش از ح��د و زیاد هر دو 

باعث آتروز می شوند.
به گ��زارش مهر، رامی��ن کردی، 
در گفتگو با رادیو س��المت، آرتروز را 
همچون چین چ��روک صورت و موی 
سفید دانست و افزود: آرتروز در واقع، 
پارگی و خوردگی مانند لوالیی که کار 

می کند اما ممکن اس��ت خورده ش��ود و زنگ بزند، است. شایع ترین آرتروز، 
آرتروز زانو اس��ت؛ هنگامی که سن باال می رود آرام آرام، زانو خورده می شود 
و ممکن اس��ت برای مابقی مفاصل نیز این مشکل ایجاد شود. مایع مفصلی 
کم ش��ود، غضروف ها تحلیل روند و اس��تخواِن اضافه ایجاد شود، که به این 

آرتروز می گویند.
وی با بیان اینکه در س��نین باال آرتروز ایجاد می ش��ود و طبیعی است، 
ادامه داد: افراد عالمت دار از سنین پایین به طور نمونه از سی سالگی عالمت 

آرتروز دارند، و در سنین ۵۰ سال به باال بروز آرتروز طبیعی است.
کردی با تاکید بر اینکه عامل ژنتیک گاهی باعث بروز آرتروز می ش��ود، 
اف��زود: فش��ار زیاد روی مفاص��ل نیز منجر ب��ه آرتروز می ش��ود. همچنین 
اس��تفاده ی کم از مفاصل نیز باعث آرتروز می ش��ود؛ کم راه رفتن، راه نرفتن 
یا اس��تفاده بیش از حد و زیاد هر دو باعث آرتروز می ش��وند. کف پای صاف 
و پاهای کج هم به زانو فش��ار می آورد و اف��رادی که دارای کف پای صاف و 

پاهای کج هستند، زودتر به آرتروز مبتال می شوند.
وی با بیان اینکه غضروف های زانو رگ خونی ندارند، گفت: با فش��ار راه 
رفتن، غضروف ها تغذیه می شوند. نیم ساعت راه رفتن در پنج روز هفته یکی 

از درمان های آرتروز است، و از زمان ابن سینا، این درمان وجود دارد.
این فلوش��یپ ورزشی در خصوص آرتروز لگن و راه های درمانی آرتروز، 
اف��زود: آرت��روز لگن یک مفصل اس��ت و مث��ل زانو در بعضی اف��راد، بعد از 
مدتی، پارگی و خوردگی ایجاد می ش��ود. درمان آرتروز، نخست با داروهای 
ضدالتهاب هستند که ورم کاهش یابد و بعد از آن، ورزش و پیاده روی یکی 
از درمان ه��ا اس��ت که درد، در آن ناحیه را کم می کن��د. اگر با این درمان ها 
آرتروز خوب نش��د، سراغ درمان های دیگر مثل کپسول های غضروف ساز یا 
ماس��اژها می رویم؛ و اگر شدیدتر ش��ود در بیمارستان، تزریق مایعات داخل 

مفصل انجام می شود.
وی با بیان اینکه ورزش های مش��خص برای مفصل بیشترین تأثیر را در 

طوالنی مدت برای فرد دارای آرتروز دارد،
اظهار داش��ت: راه رفتن روی تردمیل یا زمین هیچ فرقی ندارد و خوب 
است؛ و برای پیش��گیری از آرتروز، راه رفتن و ورزش کردن مداوم و معاینه 

پزشکی کمک کننده است.

متخصص تغذیه پاسخ داد:

خوردن فست فود هر چند وقت یکبار ضرر ندارد
یک متخصص تغذیه و عضو هیات 
 علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران، 
در خص��وص مص��رف فس��ت فودها و 

چاقی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مهر، کوروش جعفریان، 
با بی��ان این مطلب ک��ه روز به روز بر 
آمار چاقی در کل جهان اضافه می شود، 

گفت: متأسفانه هیچ کشوری تا به حال موفق به کاهش آمار چاقی در افراد 
کشورش نشده است.

وی همچنی��ن افزود: اگر بخواهیم در یک جامعه بزرگ غربالگری کنیم، 
بهترین روش، اندازه گیری BMI )شاخص توده بدنی( است.

جعفریان در پاس��خ به این سوال که چرا بعضی از افراد با وجود شاخص 
توده بدنی مناسب، مبتال به انواع بیماری ها از جمله فشار خون و بیماری های 
قلبی عروقی هستند، اما افراد دیگری با ابتالء به چاقی، هیچ بیماری ندارند، 
گفت: بس��یاری از بیماری ها منش��أ وراثتی دارد و ب��ه چاقی یا الغری کمتر 

ارتباط دارد.
وی، چاقی واقعی را افزایش تعداد سلول های چربی و بدتر از آن، افزایش 
حجم س��لول های چربی دانست و افزود: اگر فردی با حجم باالی سلول های 

چربی روبرو باشد، در آینده با بیماری های زیادی مواجه خواهد شد.
عض��و هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران تاکید ک��رد: تغذیه 
نامناس��ب در دوران نوزادی و بلوغ، باعث افزایش تعداد سلول های چربی در 
بدن می شود، متأسفانه در این مقطع از زندگی، برای کاهش تعداد سلول های 
چرب��ی، برنامه ریزی مناس��بی وجود ندارد و نوزاد چاق ب��ه نوجوان چاق و 

نوجوان چاق به بزرگسال چاق، تبدیل خواهد شد.
 ای��ن متخص��ص تغذی��ه، متوس��ط مص��رف ن��ان در کش��ور را حدود

 ۱۶۰ کیلوگرم برای هر فرد دانست که سرانه مصرف بسیار زیادی است، در 
عوض مصرف روغن زیتون در کشور برای هر فرد، ساالنه کمتر از ۲۰۰ گرم 
ذکر ش��ده است، در صورتی که مصرف روغن زیتون از بسیاری از بیماری ها 
از جمله چاقی ناسالم و پر فشار خونی جلوگیری می کند، وی مصرف نکردن 

روغن زیتون را، خیانت به سالمت دانست.
وی ب��ا تاکید بر تصحیح الگوی غذایی در کش��ور، گفت: تنها ۱۲ درصد 
از مردم کش��ور سالم و س��المت تغذیه می کنند و حدود ۸۸ درصد از مردم، 

سبک تغذیه و عادات غذایی ناسالمی دارند.
جعفریان در پاس��خ به این سوال که آیا روش طبخ کباب درست است، 
گفت: کباب از ماده غذایی ارزش��مندی تهیه ش��ده است، اما روش طبخ آن 
صحیح نیس��ت و با این روش طبخ )بر روی آتش(، ترکیبات س��رطانزایی به 

گوشت اضافه می شود.
وی افراط و تفریط را ناصحیح خواند و مصرف کم فست فودها )هر سه 

ماه یکبار( را بی خطر دانست.
این استاد دانشگاه گفت: چاقی در ذهن ما است، باید به عواملی که ذهن 
ما را تش��کیل می دهند توجه کنیم، اگر ذهن ما بدون فکر به طرف غذاهای 
ناسالم برود، گرفتار خواهد شد، اما با فکر خوب به سمت غذای سالم می رویم 

و سالمت خواهیم ماند.
وی تنها راه نجات از چاقی را، ایده های سالم غذایی دانست.
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