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یک متخصص تغذی��ه و رژیم درمانی، در خصوص 
رفع گرس��نگی با خوردن بیس��کویت های سبوس دار، 

توضیحاتی ارائه داد.
ب��ه گزارش مهر، تیرنگ نیس��تانی گف��ت: یکی از 
باورهای غلط و متداولی که بین عموم مردم رواج دارد 
بیسکویت سبوس دار بخورید.این است که هر زمان احساس ضعف یا گرسنگی دارید، 

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی شهید 
بهش��تی افزود: اضافه شدن سبوس به مواد غذایی مثل 
بیسکویت، نان ها و ماکارونی، ارزش و مزیت نسبی ماده 
غذایی را باالتر می برد ولی هرگز به این معنی نیس��ت 
که از کالری آن می کاهد یا برای سالمت مفید است و 

یا می توان در مقادیر باال از آن استفاده کرد.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی تاکید کرد؛

باور اشتباه مردم از مصرف نان و بیسکویت سبوس دار

خبرپزشكي

رئی��س اداره کنترل س��ل و ج��ذام مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت، اقدامات اخیر برای 
غربالگری مبتالیان س��ل را تش��ریح ک��رد و گفت: اگر 
فردی مشکوک به سل باشد با آزمایشات و رادیوگرافی 
رای��گان تحت بررس��ی قرار می گی��رد و در صورتی که 
مشخص شود بیمار است، صرف نظر از ملیت به صورت 

کامال رایگان تحت درمان قرار می گیرد.
دکتر مهش��ید ناصحی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
غربالگری »س��ل« ذیل اجرای کمپین واکسیناس��یون 
تکمیل��ی اتب��اع غیرایرانی، گفت: نکته مهم این اس��ت 
که این بسیج تنها به اتباع غیرایرانی محدود نمی شود، 
یعنی ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که در این پویش ممکن 
است تحت پوشش واکسیناسیون یا بیماریابی سل قرار 

گیرند، ایرانی هستند.
وی افزود: برآورد ما این اس��ت ک��ه یک چهارم تا 
یک پنجم جمعیت کشور، یک زمانی از زندگی خود از 
ابتدای تولد تا س��ن فعلی، میکروب سل وارد بدن آنها 
شده است، اما وقتی میکروب سل وارد بدن فردی شود 
فقط ۵ ت��ا ۱۰ درصد احتمال دارد که در طول عمرش 
زمانی که سیس��تم ایمنی اش ضعیف می شود، میکروب 
از حص��ار دفاع ایمنی بدن خارج ش��ده، تکثیر ش��ود و 

بیماری ایجاد کند.
او تاکی��د ک��رد: ب��ر این اس��اس ما به دنب��ال این 
هس��تیم که چه جمعیت هایی هستند که اگر میکروب 
س��ل در بدن آنها وجود داش��ته باشد،  اس��تعداد بروز 
بیماری بیش��تری دارند؟ یعنی چه کسانی هستند که 
احتماال سیس��تم ایمنی بدن آنه��ا ضعیف تر از جامعه 
عمومی اس��ت؟ گروه هایی از این افراد را در برنامه های 
راهبردی خود داریم و دانشگاه های علوم پزشکی برای 
این گروه های خ��اص بیماریابی فعال انجام می دهند و 

منتظر نمی مانند که کسی با شکایت عالئم سل بیاید تا 
بعد از آن تازه به مرحله تش��خیص سل برسیم بلکه ما 

فعاالنه سراغ افراد مستعد می رویم.
  مهم تری�ن گروه های�ی ک�ه در اولوی�ت 

بررسی هستند
رئی��س اداره کنترل س��ل و ج��ذام مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، ادامه داد: مهم ترین 
گروه هایی که برای ما در اولویت بررس��ی هستند، افراد 
خانواده مبتالیان به س��ل شناسایی ش��ده، افراد مبتال 
ب��ه عفونت HIV، اف��رادی که نارس��ایی کلیه دارند و 
در ش��رایط دیالیز هس��تند، کس��انی که بیماری ریوی 
س��یلیکوزیس داشته باش��ند و یا کاندید دریافت پیوند 
باش��ند و یا برخی بیمارانی که به واس��طه روند درمانی 
می بایس��ت درمان ه��ای س��رکوب گر سیس��تم ایمنی 
دریاف��ت کنند، گروه های اصلی هس��تند که ما وظیفه 

بررسی وضعیت آنها را داریم.
وی در خص��وص گروه های��ی ک��ه در اولویت دوم 
بررس��ی قرار دارند،  تصری��ح کرد: اگر مناب��ع اعتباری 
اجازه دهد و سیس��تم به لحاظ نیروی انس��انی توانایی 
داشته باشد، به س��راغ این افراد می رویم. در دنیا گروه 

دوم دارای اولوی��ت  را زندانی ها می دانند؛ درحالی که ما 
از س��ال ۱۳۸۲ تاکنون بین وزارت بهداشت و سازمان 
زندان ها تفاهم نامه ای داریم تا بیماریابی فعال س��ل در 
زندان ها در اولویت اول ما باش��د. گروه های دیگر مانند 
افراد حاشیه نش��ین، افراد بی خانمان،  معتادان تزریقی 
و مص��رف کنندگان م��واد صنعتی و نیم��ه صنعتی و 
مهاجرین کش��ورهای آسیب دیده و با شیوع باالی سل 

نیز اولویت دوم ما هستند.
وی افزود: به ش��کل منطقه ای و استانی در نقاطی 
که جمعیت پرخطر وجود داشته باشند، فعال هستیم؛ 
به عنوان مثال ذیل برخی دانش��گاه های علوم پزشکی 
همکاران ما به ص��ورت دوره ای به پاتوق های معتادین 
تزریقی می روند و بیماریابی HIV، هپاتیت و س��ل را 
انج��ام می دهند. در این پویش به س��راغ این رفتیم که 
جمعیت های حاش��یه نش��ین با تمرکز بر اتباع خارجی 
 کش��ورهای پرش��یوع و آس��یب دیده باش��د اما ۳۰ تا 
۴۰ درصد جمعیت ایرانی این مناطق هم تحت پوشش 

بیماریابی فعال سل قرار می گیرند.
ناصحی ادامه داد: اگر فردی مشکوک به سل باشد 
با آزمایش��ات و رادیوگرافی رایگان تحت بررس��ی قرار 
می گیرد و در صورتی که مش��خص ش��ود بیمار است، 
صرف نظر از ملیت به صورت کامال رایگان تحت درمان 
ق��رار می گیرد. تالش می کنی��م در این کمپین به افراد 
دان��ش و آگاه��ی هم بدهیم ت��ا اگر عالئ��م بیماری را 

داشتند بدانند باید به کجا مراجعه کنند؟
وی در پای��ان عنوان کرد: در ای��ن برنامه حداکثر 
دو ماه��ه تخمی��ن می زنیم که حداق��ل ۵۰۰ هزار نفر 
بیماریابی ش��وند، ولی دانش��گاه های علوم پزش��کی در 
تالش هس��تند که ببینن��د می توانند این عدد را تا یک 

میلیون نفر افزایش دهند یا خیر.

پویش جدید وزارت بهداشت برای غربالگری 
و درمان رایگان »سل«

 آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي سيد داود جباري با وكالت خانم اكرم عسگري فرزند سـيد  

برگ استشهاديه گواهي شده منضم به تقاضاي كتبـي جهـت    2حسين باستناد 
به اين اداره مراجعه كرده و مـدعي اسـت   دريافت سند مالكيت المثني نوبت 

 2واقـع در بخـش   اصـلي   – 64فرعي از  4756سند مالكيت ششدانگ پالك 
خمين كه متعلق به وي مي باشد به علت نقل مكان مفقود شده؛ با بررسي دفتر 

مـع  / امالك معلوم شد سند مالكيت صادر و تسـليم شـده سـپس بالواسـطه     
ه كه دفتر امالك بيش از اين حكايتي ندارد لـذا  الواسطه به متقاضي انتقال يافت

آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبـت   120باستناد تبصره يك اصالحي ماده 
آگهي و متذكر مي گردد هر كس نسبت به تملك مورد آگهي معامله اي انجام 

روز از  10داده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خـود باشـد بايسـتي ظـرف     
آگهي اعتراض كتبي خود را با پيوست اصل سند مالكيت يا  تاريخ انتشار اين

بديهي است درصورت عدم وصول . سند معامله رسمي باين اداره تسليم نمايد
اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيـت يـا سـند    
معامله رسمي نسبت به صدور سند مالكيت المثني و تسـليم آن بـه متقاضـي    

 – 960495برابـر نامـه   كـه   – 595174شـماره مسلسـل   . د شـد اقدام خواه
 . شعبه اول مدني بازداشت مي باشد 19/7/96

 19/11/1401شنبه  4: تاريخ انتشار
 –رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمين                 ش -971/838الف /م

چوگريعلي    
 

  اصلي  56فرعي از سنگ  2086ني پالك ثبتي آگهي فقدان سند مالكيت المث
 مربوط به مشاء حوزه ثبتي دماوند

 0439660726آقاي مقداد ذاكري  وكالتا ازطرف جليل ذاكري فرزند علي اكبر با كد ملـي  
دماوند با اعـالم مفقـود شـدن     2دفترخانه  29/10/1401مورخ  25412طبق وكالت شماره 

استشهاديه گواهي امضـا شـده ذيـل شـماره يكتـا      سند مالكيت ملك مورد آگهي با تسليم 
دفترخانــه اســناد  26/10/1401مــورخ  24246و شــماره ترتيــب  14012153977001475

تقاضاي صـدور   26/10/1401مورخ  14875دماوند طي درخواست وارده  2رسمي شماره 
نون آئين نامـه قـا   120المثني سند مالكيت ملك مذكور را نموده كه مراتب در اجراي ماده 

شـماره   -2 جليل ذاكري: نام و نام خانوادگي مالك  -1 :ثبت به شرح زير آگهي مي گردد
علـت گـم    -3 اصلي واقع در قريه مشاء حوزه ثبتي دماوند 56فرعي از سنگ  2086پالك 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه يك قطعه  1,17خالصه وضعيت مالكيت  -4 سرقت: شدن 

دفتر  475صفحه  55921اصلي ذيل شماره ثبت  56ي فرع 2086زمين فاقد مساحت پالك 
سند مالكيت ثبت و صادر شده است مورد ثبت در قيد رهن  721406با شماره چاپي  259

لذا با توجه با اعـالم فقـدان سـند مالكيـت ملـك فـوق الـذكر و         .و بازداشت نمي باشد
لـك مـورد   درخواست صدور سند مالكيت المثني آن مراتب اعالم تا هركس نسـبت بـه م  

آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم ابن آگهي ذكر نشده يا مدعي وجود آن نزد خـود  
ميباشد ظرف ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خـود را ضـمن   
ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد  

اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشـوداداره ثبـت اسـناد و     و يا در صورت اعتراض
 .امالك المثني سند مالكيت را طبق مقررات صادر به متقاضي تسليم خواهدكرد

 -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماونـد                         ش    -444/840الف /م
 سيد مهرداد صفائي
 

 اصلي  56فرعي از سنگ  2086فقدان سند مالكيت المثني پالك ثبتي  آگهي
 مربوط به مشاء حوزه ثبتي دماوند

طبق  0439931045آقاي مقداد ذاكري  وكالتا ازطرف مريم ذاكري فرزند جليل با كد ملي 
دماوند با اعالم مفقـود شـدن سـند     2دفترخانه  29/10/1401مورخ  25412وكالت شماره 

ملك مورد آگهي با تسـليم استشـهاديه گـواهي امضـا شـده ذيـل شـماره يكتـا         مالكيت 
دفترخانــه اســناد  26/10/1401مــورخ  24252و شــماره ترتيــب  14012153977001481

تقاضاي صـدور   26/10/1401مورخ  14877دماوند طي درخواست وارده  2رسمي شماره 
آئين نامـه قـانون    120ي ماده المثني سند مالكيت ملك مذكور را نموده كه مراتب در اجرا

شـماره   -2 مريم ذاكـري : نام و نام خانوادگي مالك  -1 :ثبت به شرح زير آگهي مي گردد
علـت گـم    -3 اصلي واقع در قريه مشاء حوزه ثبتي دماوند 56فرعي از سنگ  2086پالك 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه يك قطعه  0,69خالصه وضعيت مالكيت  -4 سرقت: شدن 
اصـلي ذيـل     56فرعي از 18فرعي مفروز از  2086مترمربع پالك  7945ه مساحت زمين ب

سند مالكيـت ثبـت و    744040با شماره چاپي  748دفتر  194صفحه  125711شماره ثبت 
لذا با توجه با اعالم فقـدان   .صادر شده است مورد ثبت در قيد رهن و بازداشت نمي باشد

صدور سند مالكيت المثني آن مراتب اعالم تـا  سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست 
هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم ابن آگهي ذكر نشـده  
يا مدعي وجود آن نزد خود ميباشد ظرف ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه 

ايد و اگـر ظـرف   و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نم
مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائـه  
نشوداداره ثبت اسناد و امالك المثني سند مالكيت را طبق مقررات صادر به متقاضي تسليم 

 .خواهدكرد
سيد مهرداد صفائي -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند ش   -445/841الف /م  

 

 اصلي  56فرعي از سنگ  7آگهي فقدان سند مالكيت المثني پالك ثبتي 
 مربوط به مشاء حوزه ثبتي دماوند

 0439660726آقاي مقداد ذاكري  وكالتا ازطرف جليل ذاكري فرزند علي اكبر با كد ملـي  
دماوند با اعـالم مفقـود شـدن     2دفترخانه  29/10/1401مورخ  25412طبق وكالت شماره 

سند مالكيت ملك مورد آگهي با تسليم استشهاديه گواهي امضـا شـده ذيـل شـماره يكتـا      
دفترخانـه اسـناد    26/10/1401مـورخ   24248و شماره ترتيـب   140102153977001477

تقاضاي صـدور   26/10/1401مورخ  14875دماوند طي درخواست وارده  2رسمي شماره 
آئين نامـه قـانون    120لمثني سند مالكيت ملك مذكور را نموده كه مراتب در اجراي ماده ا

شـماره   -2 جليل ذاكري: نام و نام خانوادگي مالك  -1 :ثبت به شرح زير آگهي مي گردد
: علت گم شدن -3 اصلي واقع در قريه مشاء حوزه ثبتي دماوند 56فرعي از سنگ  7پالك 
لكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه يـك قطعـه زمـين    خالصه وضعيت ما -4 سرقت

بـا   218دفتـر   163صفحه  40327اصلي ذيل شماره ثبت  56فرعي  7فاقد مساحت پالك 
سند مالكيت ثبت و صادر شده است مـورد ثبـت در قيـد رهـن و      526843شماره چاپي 

ر و درخواست لذا با توجه با اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذك .بازداشت نمي باشد
صدور سند مالكيت المثني آن مراتب اعالم تا هركس نسبت به ملك مـورد آگهـي معاملـه    
كرده كه در قسمت چهارم ابن آگهي ذكر نشده يا مدعي وجود آن نزد خود ميباشد ظـرف  
ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند  

مله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صـورت  مالكيت يا سند معا
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشوداداره ثبت اسناد و امالك المثنـي سـند   

 .مالكيت را طبق مقررات صادر به متقاضي تسليم خواهدكرد
سيد مهرداد صفائي -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند   ش -446/842الف /م  

 
 تاسيس شركت با مسئوليت محدود آناهيتا افرند شكيبا آگهي 
ــاريخ  ــت  10/11/1401درت ــه شــماره ثب ــه شناســه ملــي  608397ب ب

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به  14011924044
انجام كليه  :موضوع فعاليت. شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد

تجاري توليدي و بازرگاني در زمينه تهيه ، توليـد ، توزيـع و   فعاليتهاي 
بسته بندي و خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجـاز  
بارزگاني علي الخصوص كليه محصوالت و قطعات پالستيكي و فلزي ، 
بدليجات از جنس استيل ، مصنوعات پالسـتيكي و سفارشـات تزريـق    

اخذ و اعطاء نماينـدگي   -ركات داخلي ترخيص كاال از گم -پالستيك
انعقاد قـرارداد بـا كليـه اشـخاص      _شركتهاي معتبر داخلي و خارجي 

ايجاد شعب در داخـل و   -حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و خصوصي 
برپايي غرفه و شركت در كليه نمايشگاهاي داخلي  -يا خارج از كشور 

م و اعتبارات بانكي بـه  افتتاح انواع حساب و نيز اخذ وا -و بين المللي
صورت ارزي و ريالي از كليه بانك هـا و موسسـات مـالي و اعتبـاري     

شـركت در كليـه مناقصـات و مزايـدات      -داخل و يا خارج از كشور 
درصورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـاي الزم از     . دولتي و خصوصي

از تاريخ ثبت بـه مـدت نامحـدود مركـز     : مراجع ذيربط مدت فعاليت 
تان تهران، شهرستان ري، بخـش خـاوران، روسـتاي سـايت     اس: اصلي 

خاوران، شهرك صنعتي خـاوران، خيابـان سـايت فـن آوران، خيابـان      
سـرمايه   1865169435، طبقـه همكـف كدپسـتي    1318نيلوفر، پـالك  

ريـال نقـدي    5،000،000،000شخصيت حقوقي عبارت است از مبلـغ  
ضي نـژاد بـه شـماره    ميزان سهم الشركه هر يك از شركا خانم نيلوفر قا

ريال سهم الشركه آقاي جواد  1250000000دارنده  0067280791ملي 
ريـال   3750000000دارنده  0071517316شكيبي ممتاز به شماره ملي 

سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم نيلوفر قاضي نژاد به شـماره ملـي   
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي  0067280791

به سمت مديرعامل به  0071517316جواد شكيبي ممتاز به شماره ملي 
مدت نامحدود و به سـمت رئـيس هيئـت مـديره بـه مـدت نامحـدود        

كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شـركت از  : دارندگان حق امضا 
قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنـين كليـه   

اري باامضاء مديرعامل بـه تنهـايي همـراه بـا مهـر      نامه هاي عادي و اد
طبق اساسـنامه روزنامـه   : اختيارات مدير عامل . شركت معتبر مي باشد

ثبت . كثير االنتشار آفرينش جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد
 . موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد

 امالك كشـور  و سازمان ثبت اسناد                              د  -703
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1450486)
 

خبرهاازعالم علم

روانپزشک كودک و نوجوان مطرح كرد:

علت بروز تیک در كودكان
فوق تخصص روانپزش��کی کودک 
و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه اهلل در خصوص تیک 

در کودکان، نکاتی را توضیح داد.
به گزارش مهر، ش��کوفه رادفر، در 
برنامه کودک و مادر ش��بکه سالمت، 
در تعریف تیک گفت: تیک ها، حرکات 
و اصوات تکراری، ناگهانی، غیر ارادی، 

ناموزون و کلیشه ای هستند، که به دو نوع صوتی و حرکتی که هر کدام نیز 
به دو نوع ساده و پیچیده وجود دارند، تقسیم بندی می شوند.

وی از تیک های س��اده صوتی، به صاف کردن صدا، س��رفه مکرر بدون 
دلیل، خرناس کش��یدن و…، نام برد و از تیک های حرکتی س��اده: به پرش 
پلک، چش��مک زدن، جمع ش��دن پره های بینی، جمع شدن اطراف دهان 

و....، اشاره کرد.
 ش��کوفه رادف��ر اف��زود: ای��ن تیک ه��ا می توانن��د پیچی��ده باش��ند 
)تکرار کردن ناگهانی یک عبارت را، تیک صوتی پیچیده می گویند و درگیری 
 بی��ش از یک گ��روه از عضالت را، تیک ه��ای حرکتی پیچی��ده می گویند، 

حرکات شانه، حرکات پیچیده سر و حرکات پیچیده دیگر(
این متخصص روانپزش��کی کودک و نوجوان گف��ت: اگر فرد فقط تیک 
صوتی و یا تیک حرکتی داش��ته باشد که در یک دوره بیش از چهار هفته و 
کمتر از یک سال ادامه داشته باشد؛ تیک گذرا نامیده می شود. اما اگر تیک 
 صوتی و یا حرکتی، برای یک دوره پیش از یک س��ال وجود داش��ته باش��د 
)به ش��رط اینکه زیر سن ۱۸ سال باش��د و با ایجاد اختالل عملکرد در فرد 

همراه باشد( تیک حرکتی یا صوتی مزمن نامیده می شود.
عضو هیات علمی دانش��گاه از »اختالل تیک توره« که بس��یار جدی و 
مزمن است نام برد و گفت: افراد مبتال به این بیماری، خصوصیاتی از جمله 
تیک های حرکتی متعدد، همراه با حداقل یک تیک صوتی دارند که به طور 

متناوب در طول یک سال تجربه می شود.
وی افزود: اختالل تیک توره، بیماری بس��یار جدی محس��وب می شود 
که تبعات متعددی برای فرد ایجاد می کند، این تبعات بس��ته به اینکه فرد 
در چه مقطعی از زندگی اس��ت، متفاوت خواهد ب��ود. کودکان مبتال به این 
اختالل، به دنبال سرزنش و تحقیر، معموالً اعتماد به نفس پایینی دارند و با 
افت عملکرد تحصیلی روبه رو هستند، اگر به این دلیل، کودکان را از محیط 
آموزشی جدا کنند: ممکن است کودک به سمت افسردگی و اضطراب پیش 
برود، این کودکان برای ماندن در کنار همس��االن خود ممکن است به رفتار 

خشم آمیز نیز متوسل شوند.
رادفر در پاس��خ به این س��وال که علت ایجاد تیک در کودکان چیست، 
گفت: مهم ترین عامل ژنتیک است، مادر مبتال به تیک، باالترین عامل ایجاد 

تیک در کودکان محسوب می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا استرس می تواند علت ایجاد تیک باشد، 

گفت: خیر، مگر اینکه فرد استعداد ژنتیکی ابتالء به تیک را داشته باشد.
رادف��ر ادامه داد: ژنتی��ک عامل مهمی در انتقال بس��یاری از بیماری ها 
 اس��ت، ب��ه نظ��ر می آید ک��ه در س��یر تکام��ل ک��ودک، در ناحی��ه از مغز 
)عقده های پایه ای( تفاوتی ایجاد شود، که فرد را مستعد ابتالء به انواع تیک 

گرداند، که در شرایط پر استرس بروز پیدا می کند.

غذاهایی كه می توانند باعث آلزایمر شوند

غذا نقش بس��یار مهمی در زندگی ما انسان ها ایفا می کند.به ما لذت ، 
قدرت تحرک و راحتی می بخشد. اختالالت روحی و جسمی زیادی برای ما 

ایجاد می کند که یکی از این اختالالت ، آلزایمر و زوال عقل است.
به گزارش بهداش��ت نیوز، امروزه به دلیل مش��غله زیاد، غذاهایی که در 
س��بدهای غذایی روزانه ما رایج هس��تند برای مغز و حافظه ما بس��یار مضر 
هس��تند. غذاهایی مانند فست فود، ش��یرینی های بسیار چرب، مواد غذایی 
فرآوری ش��ده مانند انواع کنس��روها، کالباس و سوسیس و غیره باعث بروز 

آلزایمر می شوند.
  پنیر فرآوری شده

 این پنیر حاوی مقادیر بس��یاری از چربی اضافی اس��ت. همچنین پنیر 
فرآوری ش��ده پروتئین هایی را در بدن ایجاد می کند که به افزایش آلزایمر 

کمک می کند.
  گوشت های فرآوری شده

مانند گوش��ت های دودی حاوی موادی به نام نیتروسامین هستند که 
باعث می شود کبد چربی تولید کند که برای مغز سّمی هستند.

   مواد غذایی سفید رنگ
این مواد شامل پاستا، کیک، شکر سفید، برنج سفید می باشند. مصرف 
این مواد باعث می شود تا در تولید انسولین تداخل ایجاد شود و مواد سّمی 

به مغز ارسال شود.
  پاپ کرن مایکروفری

این ماده غذایی حاوی دی اس��تیل است. دی استیل ماده ای شیمیایی 
اس��ت که باعث افرایش آمیلوید در مغز می شود. تحقیقات نشان داده است 

که افزایش آمیلوید در مغز، احتمال بیماری آلزایمر را افزایش می دهد.
  شکر تصویه شده

 ش��کر تصویه ش��ده که غالباً در غذاهای فرآوری ش��ده یافت می شود 
دارای کالری هس��تند اما فاقد ویتامین ، مواد معدنی و فیبر هس��تند. ابتدا 
ممکن است مواد غذایی شیرین که حاوی شکر تصویه شده باشند، خوشمزه 
و جذاب باشند اما توجه داشته باشید که در دراز مدت ممکن است اشتهای 
ش��ما به خوردن غذا کم ش��ود و فقط با اضافه کردن ش��کر به غذاهای خود 
اش��تها پیدا کنی��د! مثل نمک که برخی از افراد ع��ادت دارند به غذای خود 
بزنن��د، با وجود اینکه غذا باز هم نمک دارد! همانطور که آلزایمر پیش��رفت 
می کند، کمبود اشتها و از دست دادن وزن ممکن است به معضل شدیدی 

تبدیل شود.

 ۱-ش��اعر قزویني  - مدال  س��وم  - گروهي  از 
مردم  ۲-دارویي  براي  زخم  - از مکاني  معروف در 
مس��جد نسبت برده  و فامیلي  ش��ده  - درختي  بر 
س��ر ۳-آنچ  به جا آوردنش الزم  است- نوعي  جامه  
نیکو - جانور عس��ل  دوست۴-وس��یله  ماهیگیري  
- دوش و ش��انه  - واحد پول  عربس��تان  ۵-کلمه  
تنبی��ه  در مقام  تاکید و تعجیل  - جامه  گش��اد و 
بلند - زبان  عرب زبان  6-شکسته  و خرد شده  - از 
احادیث معروف- سوک و عزا 7-اعداد - سالمتي  
بدن  است و از هر نعمتي  بهتر باشد - واحد سطح  
۸-س��ال  در لفظ  ترک��ي  - عملي  که  ب��ا تیغ  تیز 
میس��ر اس��ت- براي  بیماران  آرزومندیم  9-حرف 
سوار بر خودش- متکبر و خودخواه  - پیشخدمت 
مهمانخانه  ۱۰-ش��ش کیلومتر از راه  - از درختان  
جنگل��ي  - بها بازار ۱۱-گردنه  و جاي  برفگیر کوه  
- تو در تو - دورویي  ۱۲-از اعضاي  داخلي  بدن  - 
عدد قمري  - خشک- کالم  شباني  ۱۳-محل  گذر 
- اظهار دوس��تي  دروغین  - زر س��رخ  ۱۴-مظهر 
روش��نایي  - چوب وردنه  - خدمتکار س��الخورده  
۱۵-از عش��اق  تاریخ  اس��ت و منظومه یي  سروده  

حل جدول شماره قبلعبدالرحمان  جامي  - از گل  هاي  بهاري  

شماره 7160        

 افقي 

    عمودی 
 ۱-عالم  پنهان  - هرگاه  و به  هر صورت- رشته یي  از ورزش شنا ۲-هنوز ادب 
نشده  - نمایشگاه  مغازه  - تحفه  نطنز ۳-دوخت نامریي  - جابه جا کننده  - سربها 
۴-دوري  و جدای��ي  - ضمی��ر چند نف��ره  - جماعتي  از مردم  - س��از از باطالق  
آمده  ۵-باش��کوه  - لولوي  س��ر خرمن  - طاقت و توان  6-رهبر سرخ  جامگان  - 
اندوه  بس��یار - دفع  آفات نباتي  میکنند 7-گریز از ترس- عهد قدیم  - قمار باز 
خاکستر نشین  ۸-شوم  و بدیمن  - مدرسه  تربیت معلم  - صد سال  است9-گردن  
دراز خالخالي  - خوراکي  از ش��کمبه  گوس��فند - پیامد هاي  ۱۰-س��رباز زدن  - 
 نخس��تین  سلسله  - میر غضب۱۱-درس��زوري  - نان  پاره  گدایي  - برقرار است

۱۲-ام  الخبائث- راکب رخش- مظهر روش��نایي  - ش��هر بلقیس۱۳-ریاضیدان  
رباعي  س��را - بدکار اس��ت- نماز بموقع  ۱۴-آباداني  - از محالت جنوب ش��رق  

تهران  - مظهر روشنایي  ۱۵-دست به  دامن  شدن  - صاحب جاه  و مرتبه   


