تست

جایزه

نتایجی از تحقیقات نشان داد

مسابقه
دانستنیهای گیاهان دارویی
از آنجاییکه امروزه خواص فراوان گیاهان
داروی ـ ـــی ثـ ــاب ـ ـ ــت شـ ـ ـــده اسـ ـ ــت ،بــازار
گیاها ندارو یــی وابس ـ ـــته بــه ســازمان میاد ی ـ ــن
و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهان
با همــکاری روزنامــه اصفهانزیبا اقدام بــه برگزاری
مســابقه کردهاند .نحــوه شــرکت در مســابقه بدین
طریق اســت که بــا توجه بــه متن زیــر ،حــرف گزینه
صحیــح را در ســوال چهارگزین ـهای بــه همــراه نــام
و نامخانوادگــی و ذکر«مســابقه گیاهــان دارویــی»
بــه ســامانه 10003135604145پیامــک کنیــد تــا
درصورت پاســخ صحیح و قیدقرعــه جوایزی ارزنده
دریافــت کنید .آخریــن مهلت بــرای شــرکت در این
مســابقه  24دی و نهایــت فرصــت دریافــت جوایــز
دوهفته پس از چاپ است.
پرسیاوشان؛ ضدعفونت
ز هــرا نصیری:پرسیاوشــان از خانــواده ســرخس
است که دارای طبیعت معتدل مایل به گرم است.
برگهــای آن به صــورت دمکــرده معموال بــرای رفع
عفونتهــا اســتفاده میشــود .مصــرف پرســیاوش
همراه گل ختمی برای دفع برونشیت و چرکی شدن
لوزهها موثر است و اصلیترین و مهم ترین خاصیت
آن برای رفع اخالط ســینه و نرمکننده اســت و برای
رفع آســم ،ســرفه ،تب ،نفستنگی ،گلودرد ،ســینه
درد و زکام اســتفاده میشــود و اســتفاده از بخور آن
گرفتگی مجاری بینی را برطــرف میکند .ویروسها
و با کتریهایی مانند باســیل ،سیاهسرفه و ویروس
هــاری را از بیــن میبــرد .انگلهــا و کرمهــای داخل
روده و معده را نیز دفع میکند .ضمنا ادرارآور است.
بنابرایــن در دفــع ســموم از بــدن و دفع ســنگکلیه
و مثانه مفید است.
رطوبــت و ســردی معــده و اســهال را نیــز بر طــرف
میکند.

لپتین؛ کنترلکنندهچاقی
دکتر فرانسیس فیتز جرالد نویسنده کتاب قلب
س ـ ـــالم زن س ـ ـــالم دربــاره هورمونــی کــه طــی
تحقیقات کشــف شــده اســت ،نوشــته اســت :هورمونی
به نــام لپتین توجــه پژوهشــگران را بــه خود جلــب کرده
اســت .لپتین هورمونی اســت که رابط بیــن بافت چربی
و سیســتم عصبــی اســت و در داخل ســلول هــای چربی
ساخته می شود.
لپتین بــه تنظیم چاقــی کمک مــی کند .مطالعــات قبل
نشــان داده اســت که مــوش هایــی کــه ژن تولیــد لپتین
در آنها از بین می رود ،چاق می شوند.
از ســوی دیگــر محققــان متوجــه میــزان بــاالی لپتیــن
در افــراد چــاق شــده انــد و در نتیجــه سیســتم بدنشــان
توانایی وا کنش به این هورمون را از دست داده است.

نقش لپتیــن در چاقــی موضوعی بســیار جنجــال برانگیز
است .بعضی از پژوهشگران نشان داده اند که افراد چاق
یک جهش ژنتیکی پیدا کرده اند که باعث کاهش سطح
لپتین در آنها شــده اســت .در بعضی مــوارد تزریق لپتین
موجب طبیعی شدن اشتها و کاهش وزن شده است.
به هــر حال دکتر اســتفان رایلــی محقق چنین مــی گوید:
کامال روشن است که بیشتر افراد چاق دچار نقص قطعی
لپتین نیستند و این یافته ها نشــان می دهد که کاهش
میزان لپتین در پالســما مــی تواند روی تــوده چربی بدن
تاثیر بگذارد و باعث افزایش آن شود.
ضمنا پژوهش ها نشان داده است که سطح لپتین خون
در افراد فشــارخونی با وزن طبیعی بیشتر از کسانی است
که فشار خون و وزن طبیعی دارند.

پژوهشــی روی  263زن و  133مـ ــرد زیر  65سال که هیچ
کدام مبتال بــه دیابت نبوده و داروی فشــار خون دریافت
نمی کردند ،انجام شد.
محققان آنها را از نظر سن ،شاخص توده بدنی و انسولین
طبقه بندی کردند .این پژوهشگران متوجه شدند فشار
خون دیاستولیک(فشار خون در هنگام استراحت قلب
بین ضربه هــا) در بین مردانی که ســطح لپتیــن زیادتری
دارنــد ،باالتر اســت .عــاوه بــر آن دریافتند بــدون در نظر
گرفتن فشــار خون ،ســطح لپتین پالســما در زنان مقاوم
به انسولین بســیار بیشــتر از مردان حســاس به انسولین
است.
البتــه بــرای پیشــنهاد توصیه هــای قطعــی هنــوز در این
زمینه تحقیقات بیشتری الزم است.

سالمت

متابولیســم و مقاومــت بــه انســولین :دســت کــم
یکــی از پژوهــش های انجام شــده نشــان داده اســت که
عملکرد متابولیســم با فشــار خون های مرتبــط با چاقی
در ارتباط است.
نویســنده ایــن پژوهــش چنیــن فــرض کــرده اســت کــه
بــا باال تــر رفتــن ســن افــراد ســوخت و ســاز مــواد غذایــی
مشــکلتر مــی ش ـ ـــود و در نتیج ــــه چاقـــــی و مقاومــت
به انسولین بروز می کند.
البتــه چاقــی یکــی از عوامــل اصلــی فشــار خــون و دیگــر
بیماریهای قلب و عروق است.
بــه هــر حـ ـــال ایــن نویســنده هشــدار مــی دهــد :فشــار
خــون بــه نــدرت در نتیجــه یــک مکانیســم واحــد بــروز
می کند.

چهاردهم ،شماره3101
سال سیزدهم،
3117
سال
یکشنبه
پنجشنبه
3
 21دی 1396
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چگونهسرطانپروستاتراتشخیصدهیم؟
سـرطان پروسـتات در بعضـی از آقایـان بـه صـورت پنهـان پیشـرفت میکنـد و زمانـی عالئـم خود را نشـان
میدهـد کـه بیمـاری وارد مراحـل پیشـرفته شـده اسـت .بنابرایـن شـناخت ایـن بیمـاری و نشـانههای آن
و انجـام تسـتهای سـرطان در تشـخیص بـه موقـع بیمـاری اهمیت دارد.بـه همین منظور دکتر اسـحاقی  ،پزشـک
فلوشـیپ تخصصی سـالمندان ،عضو هیئت علمی دانشـگاه اصفهان در کارگاه سلامت باغ تجربه وابسـته به سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با حضور جمعی از شهروندان ارشد به گفت و گو نشست.

سوال مسابقه
کدام گزینه در خصوص پرسیاوش درست است؟
.۱مهم ترین خاصیت آن چربی سوزی است.
.۲از گیاهان خانواده چتریان است.
.۳برای درمان سرفهها و زکام در اطفال موثر است.
.۴تاثیری در دفع سنگ مثانه ندارد.
اسامی برندگان و نحوه دریافت جوایز:
توسلی-رمضان قاسمی.
برگزیدگان عزیز میتواننــد برای دریافت جایزه خود
ضمــن تمــاس بــا شــماره  35604144و بــه همــراه
داشــتن کارتشناســایی ،به «بازارگیاهاندارویی»
واقع در میدان الله ابتــدای خیابان پروین مراجعه
کنند.
ضمنا پاسخ هفته پیش گزینه 4بود.

آ گهی حصر وراثت
آقای صفر صفری دارای شناسنامه شماره  124به شرح دادخواست به کالسه  496/96از این دادگاه
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا صفری بشناسنامه 97در
تاریخ 96/08/24اقامتگاهدائمیخودبدرودزندگی گفتهورثهحینالفوتآنمرحوممنحصراستبه
-1مادر به نام نارنج گگونانی آخوره علیایی به ش.ش -2 3514پدر به نام صفری صفری به ش.ش
 124و غیر از نامبــردگان فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور
را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ
نشر نخستین آ گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد.م الف 96/218
شعبه اول شعبه حل اختالف شهرستان فریدونشهر
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه تحت پال ک ثبتی  231/532مفروز و مجزی شده از
پال ک 1فرعی از  231اصلی واقع در فریدونشهر  -محله وحدت آباد  -خیابان عطار کوچه کشاورز بخش
 13ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسین نعمتی فرزند علی در جریان ثبت
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده15
قانونثبتوطبقتقاضاینامبردهتحدیدحدودپال کمرقومدر روز پنجشنبهمورخ 96/11/12ساعت
 10صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آ گهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد
که در روز و ساعت مقرر در این آ گهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد.م الف 96/217
تاریخ انتشار96/10/21:
اداره ثبت اسناد و امال ک فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگي
آ گهی ابــالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم بــه آقایــان  - 1محمد تاجــداری فرزند حســن - 2
کامران صادقی ده صحرائــی  - 3احمدعلی علیان فرزند عبداله  /خواهــان  :آقای فریدون میرزاخانی
دادخواستیبهطرفیتخواندگان - 1بهشادسنگلچی - 2علیمرادی  - 3کامرانصادقیدهصحرائی
- 4علیاصغرقاسمی  - 5محمدتاجداری - 6احمدعلیعلیان بهخواستهالزامبهتنظیمسندمطرح
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9609983650200466شــعبه دوم دادگاه عمومی
(حقوقی) دادگســتری شهرســتان فریدن ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396 / 12 / 06ساعت  9صبح
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول
المکان بودن خواندگان  - 1محمد تاجداری  - 2کامران صادقی ده صحرائی  - 3احمدعلی علیان و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آ گهی می گردد تا خواندگان ظرف
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آ گهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی
دادخواست و ضمائمرا دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاهحاضر گردد.م  /الف 477
شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری فریدن
ابالغ اجرائیه
مشخصاتمحکومله/محکوملهم :محمودمحمدشریفیدارانیفرزندحسینعلیبهنشانیاصفهان
فریدن  ،داران ،خیابان نواب صفوی ،جنب شبکه بهداشت ،پارچه فروشی شریفی
مشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم:حسینطیار فرزندفرجالهبهنشانیمجهولالمکانوصفدر
افشاری به نشانی اصفهان فریدن روستای بادجان  ،ابتدای روستا منزل شخصی
مشــخصات نماینده یا قائم مقــام قانونی محکوم لــه  /محکوم علیه  :ســتایش یزدانــی فرزند محمد
به نشــانی اصفهان فریــدن داران بلــوار طالقانی جنــب داروخانه شــبانه روزی  -وکیــل آقای محمود
محمد شریفی دارانی  /محکوم به  :بســمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
 1396009000894547و شــماره دادنامــه مربوطــه  9609973650200612محکــوم علیهما متضامنا
محکوم هســتند به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و
پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک(  )95 / 5 /25لغایت زمان پرداخت
براساس شاخص ساالنه تورم اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت مبلغ000
 37 / 250 /ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ  27 / 360 / 000ریال بابت حق الوکاله وکیل
در مرحله بدوی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 56/ 000/ 000ریال ( پنجاه و شش میلیون ریال ) به
ضمنارعایتتبصره 2ماده 306قانونآئیندادرسی
عنوانحقاالجرادر حقصندوقدولت گردیدهاند ً
مدنی در حق محکوم علیهما الزامی است.
محکوم علیه موظف است از تاریخ ابالغ اجرائیه
 - 1ظــرف ده روز مفاد آن را بموقع اجــرا گذارد ( ماده  34قانــون اجرای احکام مدنــی)  - 2ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد  - 3.مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد.
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول بطور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر
عنواننزدبانکهاوموسساتمالیواعتباریایرانییاخارجیداردبههمراهمشخصاتدقیق
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از

سرطان پروستات و عالئم آن
پروســتات غـ ـــده کوچکـ ـــی در بـ ـــدن
آقایان اســت که دقیقا زیر مثانــه قرار دارد
و ســرطان پرو سـ ـــتات زما ن ـــی اتفــاق
میافتد کــه ســلولهای پروســتات
بــا ســرعت غیرعــادی رشــد کنند
و برخــاف ســلولهای عــادی
بعد از پایــان عمر خود از بین
نرو ن ـــد و تجمــع ســلو لها
با ع ـ ــث بهوجــود آ م ـــدن
تومور در پروستات شود.
مشــکل تکــرر ادرار ،ادرار بــا
فشــار کــم ،درد و ناراحتــی در
لگــن یــا مقعــد از جملــه نشــانههای این
بیماری هســتند؛ اما گاهی ممکن است
ســرطان به صورت پنهان و بــدون هیچ
نشانهای پیشــرفت کند و ماهها یا حتی

اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم
له بازداشــت می شــود( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی - 4 ) 1394خودداری محکوم
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.
( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و مــاده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -5 1394انتقال مال به دیگری بــه هر نحوه با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال
برای پردخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف
محکوم به یا هر دو مجازات می شود (.ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی - 6 )1394چنانچه
صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود ( .تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  ) 1394م /الف 483
شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری فریدن

ســالها بعد نشــانههای خود را بروز دهد ،بنابراین انجام
آزمایشهای منظم در پیشــگیری و درمان بــه موقع این
بیماری نقش مهمی دارد.

شــود ،در مرحلــه بعــد بــرای معاینــه دقیقتــر ،بیوپســی
یــا نمونهبــرداری تجویــز میشــود کــه قســمتی از بافــت
پروستات نمونهگیری و بررسی میشود.

تشخیص سرطان پروستات
آزمایــش آنتــیژن اختصاصــی پروســتات( ) PSAیکــی
از آزمایشهــای تشــخیص ایــن نــوع ســرطان اســت کــه
میــزان  PSAخــون اندازهگیــری میشــود و PSAنوعــی
پروتئین اســت که توســط غده پروســتات تولید میشــود
و بــا یــک آزما یــش خــون ســاده میتــوان ا یــن مــاده را
در خون اندازهگیری کرد .مشکالتی از قبیل التهاب ،بزرگی
پروســتات یــا ســرطان باعــث میشــوند مقــدار ایــن ماده
در خون از حدنرمال بیشتر شود.
ســطح ب ـ ـــاالی  PSAهمیشــه نشــانه ابتــا بــه ســرطان
پروســتات نیســت و مشــکالتی ماننــد التهــاب ،عفونــت
و بزرگــی پروســتات هم ممکن اســت علت افزایش ســطح
ایــن مــاده در خــون باشــد و بایــد پزشــک در ایــن مــورد
تشــخیص دهــد .معاینــه از مقعــد از دیگــر آزمایشهــای
تشخیص ســرطان پروســتات اســت .در برخی از موارد به
تشــخیص پزشــک ،آقایانی کــه احتمــال ابتال به ســرطان
پروســتات در آنها وجــود دارد ،مــورد معاینه مقعــدی قرار
میگیرند.
چنانچــه در معاینــات اولیــه مــورد مشــکوکی مشــاهده

افراد در معرض خطر
عواملــی چــون ســن ،وزن و ســابقه خانوادگــی در ابتــا
به سرطان پروستات موثر است.
ریســک ابتال بــه ســرطان پروســتات از 50ســالگی بــه بعد
افزایــش مییابــد ،البتــه قبــل از آن هــم ممکــن اســت رخ
بدهد.
همچنیــن در آقایانــی کــه اضافــه وزن دارند ،شــیوع دارد
و د رصورتیکــه اقــوام نزد یــک فــرد ،مبتــا بــه ســرطان
پروستات بوده باشند ،ریسک ابتال باال میرود.
اهمیت تشخیص بهموقع
سرطان پروســتات هرچه ســریعتر تشــخیص داده شود،
شانس بیشتری برای درمان خواهد داشت.
اغلــب مــوارد ایــن بیمــاری درمراحــل اولیــه قابــل درمان
اســت ،چنانچه بیمــاری وارد مراحل باالتر شــود ،درمان
آن نیز دشــوارتر خواهــد بود و پزشــک متخصص بــا توجه
بــه شــرایط فــرد ،ســبک زندگــی و ســن شــخص تصمیــم
میگیــرد کــه آزمایشهــای مربوط به ســرطان پروســتات
از چه سنی و به چه صورت باید انجام شود.

ابالغ رونوشت ابالغیه(اخطاریه بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث)
نظر به مقررات ماده  74آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی چون مطابق ورقه اجرائیه کالسه فوق
صادره از طرف بانک کشــاورزی مبارکه باید آقای جعفر شــا کری نام پدر :ســیف اله شماره شناسنامه
 7582شماره ملی 1199910775:مبلغ 381/465/369ریال علی الحساب به بانک کشاورزی مبارکه
و مبلغ 19/073/268ریال حقوق دولتی بابت 5درصد تادیه نماید و امتناع از اداء دین نموده بر طبق
نامه وارده شماره  139605002130001319معادل مبلغ فوق از مال مدیون نزد شما است لذا اخطار می
شود که معادل مبلغ تعیین شده از محل کلیه حساب های نامبرده نزد آن بانک به موجب این برگ
در نزد شما توقیف می شود که مطابق ماده  76آیین نامه به صاحب آن ندهید و اال مسئول خسارت
وارده بر متعهد له خواهید بود هرگاه بدهکار وجه نقد یا مالی نزد شما ندارد یا کمتر از میزان بازداشت
شده دارد مطابق ماده  79آیین نامه باید ظرف  5روز به واحد جرای اسناد رسمی مبارکه اطالع دهید
و اال مســئول پرداخت وجه یا تســلیم مال خواهید بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و آن مال را از شما
خواهد گرفت .مراتب فوق به آقای جعفر شا کری جهت اطالع از بازداشت حسابهایتان در بانک های
ملی ،تجارت ،ملت ،سپه و سینا و عدم برداشت وجه از حساب های مزبور ابالغ می گردد .م الف619/
مسوول واحد اجرای اسناد رسمی مبارکه

آ گهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابراهیم رحیمی باباشیخی فرزند
اسفندیار و امیر شجاعی
خواهان های یــداهلل خانــی و کلثــوم نقنه و شــهال ســالک دادخواســتی به طرفیــت ابراهیــم رحیمی
باباشیخی فرزند اسفندیار و امیر شجاعی و غیره به خواسته ابطال دســتور اجرایی اسناد رسمی اداره
ثبت اسناد شهرضا بدوا اعســار از پرداخت هزینه دادرســی مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالســه  960132شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان مبارکه ثبت و ورقت
رسیدگی مورخ 97/02/10ساعت 09:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشــار آ گهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آ گهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م الف628 /
شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مبارکه

تاثیر عرقیات برای سوختگی
سوختگی عبارت است از آسیب به پوست
در اثــر تماس بــا گرمــا ،اشــعه ،الکتریســیته
یا مواد شیمیایی.
عالئــم و علــل :ســوختگیهـــــا بـــــه ســ ــه نــوع
تقسیمبندی میشوند:
ســوختگی هــای درجــه یــک ،محــدود بــه الیــه
بیرونی پوست هستند.
این نوع ســوختگی ها باعث قرمــزی ،درد به هنگام
لمس ،تورم و تب خفیف می شوند.
در ســوختگی های درجه  ،۲الیــه های عمیقیتر
پوســت تحت تاثیــر قرار مــی گیرنــد .عالئم شــدیدتر
هستند و معموال شامل تاول نیز می شوند.
در سوختگی های درجه ،۳تمام الیه های پوست
تحت تاثیر قرار می گیرند .پوست سفید(به نظر پخته
شده می رسد) و ممکن است هیچ دردی در مرحله
اولیه وجود نداشته باشد.
علل :سوختن پوســت در اثر منابع حرارتی مثل
آتش ،بخار یا الکتریســیته ،شــعله های باز و مایعات
داغ شایع ترین علل آسیب دیدگی پوست هستند.
آســیب بافتــی ناشــی از مــواد شــیمیایی یــا اشــعه،
از جمله اشــعه خورشید ،آســیب ناشــی از رعد و برق
ممکن است باعث سوختگی های درونی شود بدون
اینکه در روی پوست ضایعات زیادی دیده شود.
درمان با عرقیات
به منظور کمــک به تســریع در درمان ســوختگی ها
می تــوان عــرق بارهنــگ را روزانه یــک تــا دو فنجان
مصرف کرد.
همچنیــن می تــوان از عــرق هوفاریقون بــرای التیام
ســوختگی هــا و مالیــدن بــه محل هایــی از بــدن که
پوست آن کنده شده است ،استفاده کرد.

انقراض سفیدسرها نزدیک است...

ابالغ احضار متهم
اعاده می گردد با توجه به مجهول المکان بودن متهم به هزینه شا کی پرونده متهم آقای محمدرضا
مهدیه فرزند یداله به اتهام خیانت در امانت حســب ماده  174از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
 1392ناظر بر مــاده  674از قانون مجازات اســالمی مصوب  1375؛ از طریق انتشــار آ گهی ظرف مدت
یکماه با قید عدم حضور در شعبه قضائی اتخاذ خواهد شد احضار شوند .م  /الف 484
شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب فریدن

آ گهی حصر وراثت
آقای غالمرضا نادری نوکابادی فرزند مطلب دارای شماره شناسنامه 16به شرح دادخواست به کالسه
 935/96این شورا ،در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مطلب
نادرینوکابادیبشناسنامهشماره 6در تاریخ 95/04/05اقامتگاهدائمیخودبدرودزندگی گفتهورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به-1غالمرضا نادری نوکابادی نام پدر :مطلب ش.ش 16فرزند
-2پروین نادری نوکابادی نام پدر :مطلب ش.ش  11فرزند -3ربابه نــادری نوکابادی نام پدر :مطلب
ش.ش  23فرزند -4وجیهه نادری نوکابــادی نام پدر :مطلب ش.ش  59فرزنــد -5احمدرضا نادری
نوکابادی نام پدر :مطلب ش.ش 5419747448فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست
مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد/ .م الف620/
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه

عطاری

هفته

نام گونه :اردک سرسفید  /رده :پرندگان /وضعیت بقا :در خطر انقراض()EN
زیست بوم محلی :بخشهایی از روسیه ،قزاقستان ،ازبکستان ،مغولستان،
ارمنستان ،ایران ،افغانستان ،ترکیه و...
پرا کندگی:دریاچه سد حنا در سمیرم و حوضچه های تصفیه خانه ذوب آهن در لنجان

ً
اردک سرســفید حــدودا  ۴۶ســانتیمتر طــول داشــته و دمــی دراز و شــق دارد .از نظــر ظاهری
دو جنــس بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد و پرنــده نــر بالــغ دارای بدنــی قرمــز و خاکســتری ،کلــهای
بــزرگ و ســفید ،گــردن و ُتارکــی ســیاه و نوکــی آبــی رنــگ اســت .در مقابــل ،اردک سرســفید
مــاده بالــغ دارای بدنــی قهوهای-خاکســتری ،صورتــی ســفید و منقــاری تیرهرنــگ بــوده و بــر
روی گونــهاش نیــز خطــی نــوار ماننــد کشــیده شدهاســت.
 #حفاظت_ و _حمایت_ از _گونههای _ زیستی _ اصفهان
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