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در »سحر« و »افطار« چه بخوریم؟

سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت مصرف وعده 
سحری در ماه رمضان، گفت: پرهیز از مصرف غذاهای تند، سرخ  کرده و 
چرب در وعده سحر و کاهش فعالیت فیزیکی و ورزش به خصوص در ساعات 
گرم روز، از دیگر توصیه هایی است که به کاهش تشنگی در طول روزه  داری 

کمک می کند.
اخیر  سال  چند  در  افزود:  خدادوست  محمود  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
مهم ترین توصیه ما در ماه رمضان، بیدار شدن در سحر و مصرف وعده 
سحری بوده است تا از بروز ضعف در روزه داران به دلیل طوالنی بودن روزها 

جلوگیری شود.
وی در ادامه گفت: با توجه به تاکید حکمای طب ایرانی مبنی بر خوردن غذا 
تنها هنگام وجود اشتهای صادق، به افرادی که احساس بی اشتهایی در وعده 
سحر دارند، توصیه می شود افطاری را به صورت سبک و در حد نان و پنیر و 
سبزی یا گردو در نظر بگیرند و عالوه  بر پرهیز از مصرف غذاهای سنگینی 
مانند حلیم، شله  زرد، کله  پاچه و آش که در توان هضم معده در فصول گرم 
سال نیست، وعده شام را نیز حذف و یا در حد بسیار کم و سبک میل کنند.

سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت بر ضرورت خواب شبانه در ماه 
مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: از آنجا که همواره توصیه شده که بین زمان 
غذا خوردن تا خوابیدن، حداقل باید دو ساعت فاصله باشد و این فاصله بسته 
به نوع غذای مصرفی و نوع هضم در هر فرد متغیر است، باید برنامه غذایی 

در وعده افطار و یا شام را بر مبنای آن تنظیم کرد.
وی تصریح کرد: آب ولرم، خرما و یا آب ولرم و یک قاشق عسل بهترین 
گزینه برای بازکردن روزه است. همچنین توصیه می شود در وعده افطار آب و 

مایعات سرد به عنوان اولین انتخاب استفاده نشود.
خدادوست افزود: هنگام گرسنگی و ایجاد اشتهای واقعی، حرارت معده باال 
می رود و آماده هضم غذا می شود که با توجه به ساعات طوالنی روز و گرسنگی 
طوالنی  مدت در ماه رمضان، معده هنگام افطار در اوج حرارت خود قرار دارد 
و باید ماده ای را مصرف کرد که هم مقداری حرارت معده را کاهش دهد و به 
تعادل برساند و هم با کاهش ناگهانی آن، سبب اختالل در هضم غذای بعدی 

و بروز نفخ نشود.
وی، مصرف سبزی را در وعده افطار برای کمک به اجابت مزاج و جلوگیری 
از بروز یبوست به  عنوان یکی از مشکالت شایع روزه  داری، ضروری دانست و 
تاکید کرد: مصرف سبزی خام در سحری میزان عطش را در طول روز افزایش 
می  دهد و به همین دلیل بهتر است در این وعده غذایی از سبزیجات پخته 

استفاده شود.
سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، همچنین نوشیدن ترکیب عرق 
کاسنی و شاه  تره را در وعده افطار و سحر برای جلوگیری از بروز تشنگی در 
طول روزه  داری موثر دانست و اظهارکرد: می  توان یک قاشق چای  خوری 
تخم خرفه را در یک نعلبکی ریخت و دو قاشق غذاخوری دوغ به آن اضافه 
کرد تا به خود جذب کنند  سپس تخم خرفه  ها را نیز به عرق کاسنی و شاه 
 تره که ترکیبی معتدل و مقوی معده است، افزود تا اثر ضد عطش آن را 

افزایش دهد.  
وی، از مصرف فالوده خیار و سنکجبین یا هندوانه و سکنجبین که از مخلوط 
رنده  شده هر یک از این میوه  ها با سکنجبین به دست می  آید، به عنوان 
دیگر توصیه مناسب برای رفع تشنگی در ماه رمضان یاد کرد و گفت: پرهیز 
از مصرف غذاهای تند، سرخ  کرده و چرب در وعده سحر و کاهش فعالیت 
فیزیکی و ورزش، به خصوص در ساعات گرم روز از دیگر توصیه هایی است 

که به کاهش تشنگی در طول روزه داری کمک می کند.
بنابر اعالم وبدا، خدادوست با تاکید بر منع حکمای طب ایرانی از خوابیدن 
در طول روز، به غیر از روزهای طوالنی فصل تابستان که خوابیدن قبل از 
ناهار با اصطالح »خواب قیلوله« توصیه شده است، در خصوص خوابیدن در 
روزهای ماه رمضان گفت: به دلیل روزه  داری و نخوردن غذا در ماه مبارک 
رمضان، خوابیدن در طول روز برای تقویت قوای بدنی و بازگرداندن رطوبت به 
بدن به خصوص در افرادی که زیاد تشنه می شوند، توصیه می شود اما باید 

توجه داشت که زمان آن هنگام غروب آفتاب و هنگام افطار نباشد.

داروی پیشگیری از ایدز دو سال دیگر به بازار می آید
شرکت "گیالد")Gilead( که یکی از غول های داروسازی در جهان است 
اعالم کرد که داروی انحصاری خود موسوم به "ترووادا")Truvada( که یک 

داروی پیشگیری از ایدز است را در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، شرکت "گیالد" موفق به ساخت داروی 
پیشگیری از ابتالء به ویروس اچ آی وی که عامل بیماری است شده و اعالم 

کرده که در سال ۲۰۲۱ این دارو را در دسترس عموم قرار خواهد داد.
این بدان معنی است که ما می توانیم یک داروی پیشگیری از ایدز را پیشتر 
از انتظار در بازار ببینیم. این یک خبر فوق العاده برای افرادی است که در 

معرض خطر ابتالء به ایدز هستند.
گفته می شود این دارو تا ۱۵ ماه دیگر برای تولید در ایاالت متحده آماده 
می شود. سخنگوی این شرکت می گوید: ما انتظار عرضه عمومی "ترووادا" را تا 

سال ۲۰۲۱ در ایاالت متحده نداریم.
نام  به  دیگر  بزرگ  داروسازی  یک شرکت  با  را  خود  اختراع  این شرکت 
"توا")Teva( به اشتراک گذاشته است تا عرضه عمومی آن تسریع شود اما 
به نظر می رسد این اشتراک گذاری به اندازه کافی منجر به کاهش قیمت این 
دارو نخواهد شد. "گیالد" در حال حاضر هزینه مصرف یک ماهه "ترووادا" را 

بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر تخمین می زند.
بر اساس یک مطالعه منتشر شده توسط مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، 

"ترووادا" می تواند خطر ابتالء به اچ آی وی را تا ۹۹ درصد کاهش دهد.
کارشناسان امیدوارند این دارو با قیمت پایین تری عرضه شود تا به دست 

افراد بیشتری برسد.
 )Human immunodeficiency virus( ویروس نقص ایمنی انسانی
با سرعت  پسگرد  )ویروس  آهسته گستر  ویروس  نوعی   ،)HIV(اچ آی وی یا 
تکثیر پایین( و عامل بیماری ایدز است. HIV به یاخته های حیاتی دستگاه 
ایمنی بدن از جمله "لنفوسیت تی کمک کننده ")T +CD4(، درشت خوارها و 

یاخته های دندانه ای حمله می کند.

اخبار

کمک زهر عقرب به تشخیص سرطان مغز

یک ترکیب در زهر عقرب شناسایی شده است که به صورت انتخابی به 
سلول های تومور مغز می چسبد، بنابراین پزشکان با ساخت یک ترکیب از آن 

به تشخیص سرطان مغز می پردازند.
زهر  در   )peptide("پپتید" یک  گیزمگ،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
عقرب موجود است که به طور انتخابی به سلول های تومور مغز می چسبد، 
بنابراین یک نسخه ترکیبی از آن برای استفاده در روش های تصویربرداری 
ساخته شده است تا پزشکان سرطان مغز را به راحتی در بیماران تشخیص 
دهند. یک روش تصویربرداری جدید که برای کمک به جراحان در تعیین 
موقعیت تومورهای بدخیم مغز طی عمل جراحی توسعه یافته است نتایج 
از یک  ترکیبی  تکنیک  این  نشان می دهد.  را  امیدوارکننده ای  آزمایشگاهی 
دوربین حساس با حساسیت باال به نور مادون قرمز با یک ماده تصویربرداری 
خاص است که از اسید آمینه موجود در زهر عقرب ساخته شده است. درمان 
"گلیوما")Glioma( که یک نوع کشنده از تومور مغزی است فوق العاده دشوار 
است. این تومورها به خوبی به شیمی درمانی یا پرتو درمانی پاسخ نمی دهند و 
تمایل به گسترش در سراسر طیف گسترده ای از بافت مغز دارند که تشخیص 
و جداسازی آن را برای جراحان سخت می کند. این روش تصویربرداری جدید 
با یک ترکیب بدیع به نام "توزولریستید")tozuleristide( یا )BLZ-۱۰۰( که 
یک نسخه مصنوعی بهینه سازی شده از یک پپتید موجود در زهر عقرب 
است، توسعه یافته است. این ترکیب به طور طبیعی به سلول های سرطانی 
مغز متصل می شود و محققان یک رنگ فلورسنت به آن اضافه کردند تا 
سلول های تومور زیر نور فروسرخ از بافت طبیعی به راحتی قابل تشخیص 
باشند. "آدام مامالک" محقق ارشد این پژوهش توضیح می دهد: با این رنگ 
فلورسنت، تومور را بسیار واضح تر می بینید، چرا که زیر نور فروسرخ مثل یک 
درخت کریسمس روشن می شود. آزمایش بالینی BLZ-۱۰۰ بی خطر و غیر 
سمی است و به خوبی به تومورهای مغزی متصل می شود. ۱۷ بیمار بزرگسال 
مبتال به سرطان مغز با این روش مورد آزمایش قرار گرفتند و استفاده از 
این روش هیچ عوارض جانبی در پی نداشت، در حالی که در تشخیص اکثر 
تومورها مؤثر بود. در کنار آزمایش ترکیب جدید، یک سیستم دوربین نیز که 
می تواند همزمان تصویرهای فروسرخ و نور مرئی بگیرد آزمایش شد. پیش از 
این برای دستیابی به این نوع تصویربرداری دوگانه در محیط جراحی، چند 
دوربین حجیم مورد نیاز بود. اما این فناوری جدید اجازه می دهد در یک لحظه 
بین دو حالت سوئیچ کرد و به جراحان در تعیین موقعیت تومورهای مغز و 
حذف بافت سرطانی کمک می کند. اکنون این تکنیک تصویربرداری در حال 
آزمایش روی گروه بزرگ تری است تا تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا را اخذ 
کند. پیش بینی می شود که ترکیب BLZ-۱۰۰ در هدف گیری و تشخیص انواع 
دیگر سرطان نیز مؤثر باشد. یکی دیگر از محققان این مطالعه گفت: روش 
مورد استفاده در این مطالعه نه تنها برای تومورهای مغزی بلکه برای تشخیص 

بسیاری از انواع دیگر سرطان نیز مؤثر خواهد بود. 

اخبار

به بهانه سالروز تولد »مریم میرزاخانی« و »روز جهانی زنان در ریاضیات«

بانوی ایرانی جاودان در تاریخ ریاضیات جهان است
امروز سالروز تولد ریاضیدان فقید "مریم میرزاخانی" است 
که روز جهانی "زنان در ریاضیات" نام گرفته است. مریم 
میرزاخانی، ریاضی دان ایرانی و نخستین زنی که موفق به 
)IMU( در  اتحادیه جهانی ریاضیات  فیلدز  دریافت مدال 
سال ۲۰۱4 شده بود، 4۲ سال پیش در چنین روزی به دنیا 
آمد و در سن 4۰ سالگی پس از 4 سال مبارزه  با بیماری 
سرطان، از دنیا رفت؛ اما نام او در تاریخ ریاضیات جاودانه 

شد.
به گزارش ایسنا، روز جهانی "زنان در ریاضیات" امسال 
)سال ۲۰۱۹ میالدی( برای نخستین بار در جهان و همزمان با 
سالروز تولد مریم میرزاخانی )۱۲ می مقارن با ۲۲ اردیبهشت( 
گرامی داشته می شود. در سایت اینترنتی مربوط به این روز، 
آمده  ریاضیات،  در  زنان  جهانی  روز  انتخاب  در خصوص 
است: " ۱۲ می )۲۲ اردیبهشت( فرصت شادی بخشی برای 
جامعه ریاضی است تا زنان ریاضیدان را گرامی بدارد. این 
گرامیداشت هرساله در سراسر جهان برگزار می شود. هدف از 
نام گذاری روز جهانی زنان در ریاضیات، الهام بخشی به زنان 
سراسر جهان برای گرامیداشت دستاوردهای آن ها در ریاضی 
است تا بدین وسیله بتواند زمینه ای را برای ایجاد فضای کاری 

مناسب، لذت بخش و همگانی فراهم کند. "
سال گذشته به پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران، 
اتحادیه بین المللی انجمن های ریاضی جهان )IMU( روز تولد 
مرحوم "مریم میرزاخانی"، ۱۲ ماه می )۲۲ اردیبهشت( را »روز 
زنان در ریاضیات« در جهان نام گذاری کرد. این پیشنهاد در 
جلسه عمومی بانوان اتحادیه بین المللی انجمن های ریاضی 
جهان در روز ۹ مرداد سال ۹۷ )۳۱ جوالی ۲۰۱۸(، در ریو 

دوژانیرو - برزیل به تصویب رسید.
چندین سازمان از جمله انجمن "زنان اروپایی در ریاضیات"، 
"انجمن جهانی زنان در ریاضیات"، "زنان آفریقایی در انجمن 
ریاضیات"، انجمن "زنان هندی و ریاضیات" و نیز گروه "زنان 
ریاضیدان شیلیایی" از پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی 

ایران در این خصوص حمایت کرده اند.
میرزاخانی: آدمی نیستم که به آسانی تسلیم شوم

بدون شک مریم میرزاخانی برای بسیاری الهام بخش است؛ 
البته الهام بخشی او نه از جهت "طی طریق موفقیت"، بلکه 
بیشتر از شخصیت او ناشی می شود. جمالت زیادی از او 
در سخنرانی ها هنگام دریافت جوایز یا در مصاحبه ها نقل 
به  را  زیبایی خودش  "ریاضیات  که  این مضمون  با  شده، 
شاگردان صبورش نشان می دهد" یا عبارت "ذوق کشف و 
لذت فهمیدن چیزی جدید"، "احساس ایستادن باالی یک 
بلندی و رسیدن به دیدی شفاف و واضح" که تشبیهات او 

از لحظات کشف و شهود در حل مسائل ریاضی هستند.
با مجله "کوانتا" گفته است:  میرزاخانی در مصاحبه ای 
"فکر می کنم اگر می دانستیم امور تا این اندازه پیچیده اند، در 
برابر آن ها تسلیم می شدیم". او سپس مکثی می کند و ادامه 
می دهد: "نمی دانم؛ حقیقتاً من آدمی نیستم که به آسانی 
تسلیم شوم." بی شک مبارزه چهار ساله او با بیماری سرطان 
هم گویای تسلیم ناپذیری او هست؛ میرزاخانی که حتی در 
می کند،  توصیف  "خوش شانس"  را  خود  هم  بیماری  ایام 
در کودکی رؤیای نویسنده شدن در سر پرورانده و بعدها 
قدردان یک یک فرصت هایی که برای او پیش آمده، هست. 
خانواده حمایت گر، تحصیل در دبیرستان فرزانگان و دانشگاه 
صنعتی شریف، پیدا کردن دوستان عالقه مند به ریاضی و 
ادامه تحصیل و گرفتن درجه استادی در دانشگاه استنفورد از 
جمله این فرصت ها و شرایطی است که دست به دست هم 
داده تا میرزاخانی در عرصه بین المللی خوش بدرخشد. البته 
شاید به این فرصت ها بتوان "جان سالم به در بردن" از حادثه 
سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، 
که همگی از برگزیدگان المپیادهای ریاضی ملی و بین المللی 

بودند، به دره در سال ۱۳۷۶ را نیز اضافه کرد.

میرزاخانی در سال ۱۳۸4 با همسرش "یان وندارک" )اهل 
جمهوری چک(، دانشیار ریاضی دانشگاه استنفورد ازدواج 

کرد و این زوج دارای فرزندی به نام "آناهیتا" هستند.
روز جهانی "زنان در ریاضیات"؛ عامل ایجاد عالقه مندی 

مضاعف به ریاضی
محمدعلی دهقان، رئیس پیشین انجمن ریاضی ایران در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه شخصاً با "مریم میرزاخانی" 
ریاست  به  من  که  زمانی  داد:  توضیح  نداشتم،  برخوردی 
انجمن درآمدم، ایشان در خارج از کشور بود. ارتباط انجمن 
ریاضی با ایشان به سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷4 برمی گردد که در 
آن زمان "مریم میرزاخانی" توانست دو سال متوالی مدال 
طالی المپیاد کشوری که از سوی انجمن ریاضی ایران برگزار 

شده بود، را از آن خود کند.
دانشگاه  میرزاخانی در  پژوهشی مرحوم  پیشینه  به  وی 
با  استنفورد  دانشگاه  در  او  استخدام  و  شریف  صنعتی 
درجه استاد تمامی اشاره کرد و گفت: مریم میرزاخانی از 
زمان دبیرستان و از طریق دکتر عبادالله محمودیان، استاد 
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف با این دانشگاه 
در ارتباط بود و در کالس های فصل تابستان شرکت می کرد.

رئیس پیشین انجمن ریاضی ایران، نام گذاری روز جهانی 
"زنان در ریاضیات" به نام "مریم میرزاخانی" را یادآور شد 
و در این زمینه توضیح داد: اتحادیه جهانی ریاضیات هر 4 
سال یک بار تشکیل جلسه می دهد. انجمن ریاضی ایران در 
جلسه فوق که تمام ریاضی دانان جهان در آن جمع هستند، 
پیشنهاد کرد روز تولد مریم میرزاخانی به عنوان روز جهانی 

"زنان در ریاضیات" نام گذاری شود.
دهقان افزود: این پیشنهاد از سوی چند بانوی ریاضی دان 
کشور تنظیم و ارسال شد و در اتحادیه بین المللی انجمن های 
ریاضی جهان که سال گذشته در ریو دوژانیرو - برزیل برگزار 

شده بود، رأی اکثریت آرا را به دست آورد.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه بین المللی انجمن های ریاضی 
جهان زیرمجموعه یونسکو است، ادامه داد: از سال گذشته 
بنا شد تا روز تولد مرحوم میرزاخانی هر ساله به عنوان روز 

جهانی "زنان در ریاضیات" گرامی داشته شود.
رئیس پیشین انجمن ریاضی ایران با بیان اینکه گزارش های 
بسیاری به ما رسیده که دانش آموزانی از روستاها و شهرها، 
به ویژه دانش آموزان دختر، به تقلید از مرحوم میرزاخانی به 
خواندن ریاضی تشویق شده اند، خاطرنشان کرد: نام گذاری 
روزی به نام ایشان و روز جهانی زنان در ریاضیات، می تواند 
روحیه مضاعفی در عالقه مندی اقشار مختلف به ریاضی 

ایجاد کند.
برگزاری اولین "بزرگداشت روز زنان در ریاضیات" در 

دانشگاه شهید بهشتی
به گزارش ایسنا، مدال فیلدز یا نشان فیلدز جایزه ای است 
که از سال ۱۹۳۶ هر چهار سال یک بار به ابتکار ریاضی دان 
کانادایی "جان چارلز فیلدز" در جریان کنگره اتحادیه جهانی 
که  از چهل سال(  )کمتر  جوان  ریاضی دانان  به  ریاضیات 
باشند، داده می شود.  انجام داده  ارزنده ای در ریاضی  کار 
مرحوم "مریم میرزاخانی"، نخستین ایرانی و نخستین زن 
دریافت کننده این نشان )معادل جایزه نوبل در ریاضی( در 
تاریخ ۷۸ ساله آن است که این جایزه را در سال ۲۰۱4 )۱۳۹۳ 
شمسی( و همزمان با افتتاحیه کنگره بین المللی ریاضیدانان 
میرزاخانی،  از  بعد  کرد.   دریافت  جنوبی  کره  سئول  در 
"کوچر بیرکار" تبعه کرد ایرانی ساکن بریتانیا نیز دومین فرد 
ایرانی بود که موفق شد این نشان را در دور بعدی اتحادیه 
جهانی ریاضی )ریو دوژانیرو، ۲۰۱۸( از آن خود کند. اولین 
اردیبهشت  فردا ۲۲  ریاضیات"،  زنان در  "گرامیداشت روز 
همزمان با سالروز تولد "مریم میرزاخانی" و روز جهانی "زنان 
در ریاضیات" در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه 

شهید بهشتی از ساعت ۱۸ تا ۲۲:۳۰ برگزار خواهد شد. 
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درنظرداردبه استنادتعداد4 دستگاه از ماشین آالت  کارکرده خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند .

عالقمندان به شرکت درمزایده می توانندپس ازرویت  ماشین آالت مزبور،اسناد مزایده را به روش ذیل 
دریافت نمایند .

ازتاریخ 1398/2/21 تاآخروقت اداری مورخ 1398/2/30 اســناد مزایده رادر ساعات اداری از شرکت 
تعاونی گستره بالغلوچای دهیاریهای بخش مرکزی اردبیل واقع در اردبیل میدان بسیج خیابان عطایی 
ساختمان فرمانداری بخشداری مر کزی)باهماهنگی دفتر( شرکت تعاونی گستره بالغلوچای دهیاریهای 

بخش مرکزی اردبیل دریافت نمایند .
مبلغ تضمین شرکت درمزایده 10درصد مبلغ پیشــنهادی برای هرخودرو می باشدکه می بایست به 
حساب 3143463141نزدبانک  توسعه تعاون شعبه مرکزی اردبیل كدبانك 1300واریزورسید مربوطه 
به همراه مدارک به واحد دبیرخانه )دفتر (شرکت تعاونی گستره بالغلوچای دهیاریهای بخش مرکزی 

اردبیل تحویل نمایند .
عالقمندان به شــرکت درمزایده می توانندازتاریخ1398/2/21تا1398/2/30دروقت اداری ازماشین 
آالت موردمزایده درمحل 12کیلومتری اردبیل جنب کشتارگاه صنعتی اردبیل  محوطه باسکول 60تنی 

سامیان بازدید نمایند .
مهلت تحویل اسنادمزایده به دســتگاه مزایده گزار از تاریخ 1398/2/21 تاپایان وقت اداری مورخه 
1398/2/30به واحد دبیرخانه )دفتر( شرکت تعاونی گستره بالغلوچای دهیاریهای بخش مرکزی اردبیل 

می باشد .
ضمناً تاریخ بازگشایی پاکات مزایده گران رأس ساعت 10صبح روزپنجشنبه مورخ1398/3/2در محل 

دفتر شرکت تعاونی گستره بالغلوچای دهیاریهای بخش مرکزی اردبیل خواهد بود .

نوبت اول

آگهی مزایده فروش ماشین آالت دستگاه سنگین
شرکت تعاونی گستره بالغلوچای دهیاریهای بخش مرکزی اردبیل

مشخصات ماشین آالت مورد مزایده به شرح ذیل می باشد

مبلغ تضمین به ریالوضعیت بیمهمدلرنگشماره خودروسیستم نوع خودرورديف
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