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یک مطالعه جدید نش��ان می دهد که تجویز اسکن 
قلب قبل از یک عمل جراحی بزرگ برای اندازه گیری 

خطرات ممکن است غیر ضروری باشد.
ب��ه گزارش مه��ر به نقل از مدیس��ن نت، محققان 
دریافتن��د که جراح��ان می توانند در عوض با بررس��ی 
تصاویر موجود از قفس��ه س��ینه که ماه ها قبل در طول 
غربالگری مش��کالت ریوی مانند ذات الریه یا س��رطان 
گرفت��ه ش��ده، خطر حمله قلب��ی یا مرگ بیم��اران را 

تخمین بزنند.
این اس��کن می تواند از تأخیر در جراحی و افزایش 
هزینه ها جلوگیری کند، در حالی که قرار گرفتن بیمار 

در معرض اشعه را کاهش می دهد.
برای ای��ن مطالعه، تیم��ی از دانش��گاه نیویورک، 
اس��کن های سی تی اس��کن موجود را تجزیه و تحلیل 
کردند تا سطوح رس��وبات پالک چربی سخت شده در 

سه رگ خونی بزرگ قلب را تخمین بزنند.
آنها دریافتند بیمارانی که پالک بیش��تری دارند، با 
احتمال بیشتر ایجاد مش��کالت جدی سالمتی پس از 

جراحی مواجه هستند.
دکت��ر »دانیل چ��وی«، نویس��نده اصل��ی، گفت: 
»یافته های ما نش��ان می دهد که تصویربرداری از قبل 
می تواند به پزش��کان در تصمیم گی��ری عملی در مورد 

خطرات جراحی کمک کند.«
تیم تحقیق از داده های پرونده سالمت ۲۶۵۰ بیمار 
۴۵ ساله و باالتر استفاده کرد. هر یک از آنها بین ژانویه 
۲۰۱۶ و س��پتامبر ۲۰۲۰ عمل جراح��ی غیرمرتبط با 

قلب داشتند.
این داده ها شامل نوع عمل و همچنین موارد مرگ 

و حمله قلبی بود.

تمام بیماران ش��رکت کنن��ده در این مطالعه یک 
س��ال قبل از جراحی، س��ی تی اس��کن عمومی قفسه 
س��ینه را نیز انجام داده بودند. محقق��ان افرادی را که 
در بیمارس��تان برای عمل جراحی بستری شده بودند 
ی��ا فوت کرده بودند یا دچار حمله قلبی ش��ده بودند را 

شناسایی کردند.
ای��ن مطالعه از یک سیس��تم امتیازدهی با مقیاس 
۳ امتیازی برای ایجاد پالک در هر یک از س��ه شریان 
کرونر اصلی اس��تفاده کرد و از ۰ تا ۹ به آنها نمره داده 

شد.
 بر اس��اس این مطالع��ه، بیمارانی ک��ه نمرات ۰ تا

 ۲ داش��تند، ۴ درصد یا کمتر در معرض خطر عوارض 
 جانب��ی عمده قلب��ی بودند. اف��رادی که نم��رات ۳ تا

 ۵ داش��تند، ۸ درصد ب��ا خطر روبرو بودن��د. بیمارانی 
که نمرات ۶ تا ۹ داش��تند، ۱۳ درصد در معرض خطر 

بودند.
محققان معتقدند ارزیابی کلسیم کرونر آسان است 
و به حداقل آم��وزش نیاز دارد، و بنابراین می تواند یک 

»تدروس آدهانوم قبریس��وس«، دبیرکل س��ازمان 
جهانی بهداش��ت )WHO( اع��الم کرد که همه گیری 
کووید۱۹ تا پایان س��ال جاری میالدی )۲۰۲۳(، دیگر 
ی��ک »وضعیت اضطراری بهداش��تی جهان��ی« در نظر 

گرفته نخواهد شد.
به گزارش ایس��نا به نقل از راشاتودی، تدروس در 
سخنرانی خود در دانشگاه میشیگان گفت که مطمئن 
اس��ت در مقطعی از س��ال جاری می توانیم بگوییم که 
وضعیت بیماری کووید۱۹ به عنوان یک نگرانی سالمت 
عمومی در س��طح بین الملل و ب��ه عنوان یک بیماری 

همه گیر به پایان رسیده است.
دبیرکل س��ازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد 
که تعداد مرگ و میرهای گزارش شده در هفته اکنون 

کمتر از زمانی اس��ت که این سازمان برای اولین بار سه 
سال پیش در ۱۱ مارس ۲۰۲۰ از کلمه »همه گیری« 

برای توصیف شیوع کووید۱۹ استفاده کرد.
ت��دروس تاکید ک��رد که اگرچه ممکن اس��ت این 
بیم��اری هم��ه گیر در س��ال ج��اری به پایان برس��د، 
ام��ا مهم اس��ت به یاد داش��ته باش��یم ک��ه نزدیک به 
هف��ت میلی��ون نف��ر در جه��ان بر اث��ر ای��ن ویروس 
 جان خ��ود را از دس��ت داده اند و از ش��یوع آن درس 

بگیریم.
او گف��ت: اگر این کار را نکنیم، چرخه وحش��ت و 
غفلت را که نش��انه نوع واکنش جهانی به همه گیری ها 

برای دهه ها بوده است، تکرار خواهیم کرد.
 بر اس��اس آماره��ای رس��می، تاکن��ون در جهان

 ۶۸۱ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۳۰۰ مورد ابتال به کووید۱۹ 
گزارش شده است.

مطالعاتنشانمیدهد؛

اسکنقفسهسینهمیتواندناراحتیقلبیراهم
تشخیصدهد

خبر جدید دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
درباره پایان کووید

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
 و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وضعيت ثبتي

هيـات اول موضـوع    21/10/1401مورخ  140160301058002344برابر راي شماره  
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقـاي حسـين   

 صادره از 0042491584كد ملي  2878ند عبدالعلي بشماره شناسنامه عجم دوست فرز
اصـلي   89مترمربـع پـالك    65/4870تهران در ششدانگ يك قطعه مشجر به مساحت 

         نسـق آقـاي   همند آبسرد خريداري برابر مبايعه نامـه عـادي مـع الواسـطه از     واقع در
 دو اطالع عمـوم مراتـب در   لذا به منظور. حبيب اله محمد كاظمي محرزگرديده است

روز آگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت به صـدور سـند    15نوبت به فاصله 
تاريخ انتشار اولين اگهي به مـدت   مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از

پس از اخذ رسيد ظـرف مـدت يكمـاه از     دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و
را مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در  راض دادخواست خودتاريخ تسليم اعت

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 
 .خواهد شد

 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم

 مهرداد صفائيسيد  -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند ش    -503/961الف /م
 

 امالك حوزه ثبت ملك دماوند اداره ثبت اسناد و
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيـات اول موضـوع    18/11/1401مورخ  140160301058002731برابر راي شماره  

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي 

صادره  0638235928كد ملي  5596خوش بخت فرزند برات محمد بشماره شناسنامه 
ازاسفراين در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بـا بنـاي احـداثي در آن بـه مسـاحت      

شلمبه خريداري برابر مبايعه  اصلي واقع در  70فرعي از   58مترمربع پالك  68/1056
 زايي احـدي از ورثـه نـاظم السـفرا محـر     نامه عادي مع الوالسطه از عزيز الملوك نو

روز آگهـي   15نوبت به فاصـله   دو به منظور اطالع عموم مراتب در لذا. گرديده است
مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 

ماه اعتراض خـودرا بـه ايـن     تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو باشند مي توانند از
تسـليم اعتـراض    تـاريخ پس از اخـذ رسـيد ظـرف مـدت يكمـاه از       اداره تسليم و

دادخواست خودرا مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مـدت  
 .مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي  -دماوند رئيس ثبت اسناد و امالك ش    -504/962الف /م
 

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 رسمي و ساختمانهاي فاقد سند
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيـات اول موضـوع    18/11/1401مورخ  140160301058002730رابر راي شماره ب 

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضـي خـانم صـغرا    

 صـادره از  0638250129كـد ملـي    7028قوامي فرزند گل محمد بشماره شناسـنامه  
 1000اسفراين در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر با بناي احداثي در آن به مسـاحت  

شلمبه خريداري برابر مبايعه نامه عادي  اصلي واقع در  70فرعي از   58مترمربع پالك 
  .گرديـده اسـت   مع الوالسطه از عزيز الملوك نوايي احدي از ورثه ناظم السفرا محرز

روز آگهـي مـي شـود     15اطالع عموم مراتـب دردونوبـت بـه فاصـله      لذا به منظور
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند   

را بـه ايـن اداره    مي توانند ازتاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دوماه اعتـراض خـود  
ض دادخواسـت  تاريخ تسـليم اعتـرا  پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از  تسليم و

خودرا مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مـدت مـذكور و   
 .عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم

 مهرداد صفائيسيد  -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند    ش    -505/963الف /م
 

 امالك حوزه ثبت ملك دماوند اداره ثبت اسناد و
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 رسمي و ساختمانهاي فاقد سند
 آئين نامه قانون تعيين تكليف 13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
هيـات اول موضـوع    18/11/1401مورخ  140160301058002732برابر راي شماره  

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
ثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقـاي محمـد    واحد

صادره  0639849873د ملي ك 40خوش بخت فرزند برات عباسعلي بشماره شناسنامه 
اسفراين در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر با بنـاي احـداثي در آن بـه مسـاحت      از

شلمبه خريداري برابر مبايعه  اصلي واقع در  70فرعي از   58مترمربع پالك  43/1092
 زايي احـدي از ورثـه نـاظم السـفرا محـر     نامه عادي مع الوالسطه از عزيز الملوك نو

روز آگهـي   15نوبت به فاصـله   دو ا به منظور اطالع عموم مراتب درلذ. گرديده است
مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 

تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دوماه اعتراض خـودرا بـه ايـن     باشند مي توانند از
تسـليم اعتـراض    تـاريخ پس از اخـذ رسـيد ظـرف مـدت يكمـاه از       اداره تسليم و

دادخواست خودرا مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مـدت  
 .مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي -دماوند رئيس ثبت اسناد و امالك ش   -506/964الف /م
 

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيـات اول موضـوع    18/11/1401مورخ  140160301058002733برابر راي شماره  

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
ثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شباهنگ  واحد

صادره از تهـران   0056832761ي كد مل 4513افهمي فرزند همايون بشماره شناسنامه 
مترمربـع   1000در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر با بناي احداثي در آن به مسـاحت  

        اصلي واقـع درشـلمبه خريـداري برابـر مبايعـه نامـه عـادي         70فرعي از   58پالك 
لـذا بـه   . گرديده اسـت  مع الوالسطه از عزيز الملوك نوايي از ورثه ناظم السفرا محرز

روز آگهي مي شـود درصـورتي    15نوبت به فاصله  دو ع عموم مراتب درمنظور اطال
 كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از

پـس از   ماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو
را مراجـع   دادخواسـت خـود  تاريخ تسليم اعتـراض  اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از 

قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مـدت مـذكور و عـدم وصـول     
 .اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم

 مهرداد صفائيسيد  -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند ش   -507/965الف /م
 

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 رسمي و ساختمانهاي فاقد سند
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيـات اول موضـوع    23/10/1401مورخ  140160301058002370 برابر راي شماره 

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
ثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضـي آقـاي سـيد     واحد

لـي  كـد م  50950مصطفي سادات ناصر ابادي فرزند سيد احمـد بشـماره شناسـنامه    
تهران در ششدانگ يك قطعه زمـين محصـور بـه مسـاحت      صادره از 0032835159

اصلي واقع درشهر دماونـد خريـداري برابـر      2فرعي از   1621مترمربع پالك  98/42
گرديـده   مبايعه نامه عادي  از ورثه مرحوم سيد عبداله مير معصومي ناظم السفرا محرز

روز آگهي مي شـود   15نوبت به فاصله  دو لذا به منظور اطالع عموم مراتب در. است
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند   

را بـه ايـن اداره    ماه اعتراض خـود  تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو مي توانند از
تاريخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت    پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از  تسليم و
مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مـدت مـذكور و   خودرا 

 .عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول

 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم
 سيد مهرداد صفائي -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند ش  -966/  508الف /م
 

خبرهاازعالم علم

سازمان غذا و دارو آمریکا اعالم کرد؛

تایید اسپری بینی جدید برای درمان میگرن

مبتالیان به میگرن به زودی یک گزینه درمانی جدید خواهند داشت که 
سریعتر عمل می کند و ممکن است برای افرادی که در معرض خطر حمله 

قلبی یا سکته هستند ایمن تر باشد.
به گ��زارش مهربه نقل از نیویورک تایمز، س��ازمان غذا و داروی ایاالت 
متحده، اس��پری ) zavegepant )Zavzpret، اس��پری بینی برای درمان 

سردردهای شدید را تأیید کرده است.
»آنجال هوانگ«، مدیر ارش��د بازرگانی شرکت تولیدکننده این دارو، در 
یک بیانیه خبری گفت: »تأیید زاویزپرت توسط سازمان غذا و داروی آمریکا 
یک پیش��رفت مهم برای افراد مبتال به میگرن اس��ت که نی��از به رهایی از 
درد دارن��د و گزینه های جایگزین را ب��ه داروهای خوراکی ترجیح می دهند. 
Zavzpret یک گزین��ه درمانی اضافی برای کمک به افراد مبتال به میگرن 

برای تسکین و بازگشت به زندگی روزمره خود است.«
انتظار می رود که اسپری بینی تا ماه جوالی در داروخانه ها عرضه شود، 

اما اطالعاتی درباره قیمت آن منتشر نشده است.
تأیید س��ازمان غذا و دارو آمریکا عمدتاً بر اس��اس نتایج یک کارآزمایی 
بالینی منتش��ر شده است که نش��ان می دهد افرادی که این دارو را مصرف 

کرده اند در عرض ۳۰ دقیقه تا دو ساعت به حالت عادی بازمی گردند.
این دارو برای حدود ۲۴ درصد از افرادی که دارو را مصرف کرده بودند 
مؤثر بود. حدود ۱۵ درصد از کس��انی که دارونم��ا مصرف کردند نیز از درد 
رهای��ی یافتند.حدود ۴۰ درصد از ش��رکت کنن��دگان در کارآزمایی که این 
دارو را مصرف کردند، دو س��اعت پس از استفاده از دارو، بدترین عالئم خود 
را نداش��تند. حدود ۴۰ درصد در مقایس��ه با حدود ۳۱ درصد از افرادی که 

دارونما مصرف می کردند، بهبود را گزارش کردند.
 ح��دود ۲۰ درصد از کس��انی ک��ه ای��ن دارو را مصرف کردن��د، تغییر 
حس چشایی را تجربه کردند. ناراحتی در بخش بینی و حالت تهوع از دیگر 

عوارض جانبی گزارش شده بود.
Zavzpret از آزادس��ازی پپتیدهای مرتبط با ژن کلس��یتونین، نوعی 
پروتئین، جلوگیری می کند. تحقیقات گذش��ته نش��ان داده اس��ت که این 

پروتئین ها در طول میگرن افزایش می یابد.
اسپری های بینی سریع تر از قرص ها جذب می شوند.مبتالیان به میگرن 

اغلب حالت تهوع نیز دارند.

اثرات مخرب نوشابه و قهوه بر سالمت دندان ها
مدی��ر گ��روه بهداش��ت ده��ان و 
دانش��گاه  بهداش��تی  معاونت   دن��دان 
ش��مالی  خراس��ان  پزش��کی  عل��وم 
گفت:برخ��ی از خوراکی ها اثر مخربی 
بروی دندان ها دارند و بهتر است که از 

مصرف آن ها اجتناب شود.
دکت��ر یاهوئی��ان در گف��ت و گو 
 با ایس��نا اظهار کرد:نوش��ابه ها از این 
مواد غذایی هس��تند ک��ه مضرات آن 

برای همه محرز اس��ت، همه ما می دانیم که نوش��ابه برای بسیاری از جنبه 
های س��المت و بهداش��ت دهان مضر بوده و استثنا نیست و تعداد زیادی از 

مطالعات، ارتباط بین مصرف نوشابه و حفره سازی را نشان داده اند.
وی با بیان اینکه قهوه نیز عوارضی برای دندان ها دارد، افزود: لکه های 
قهوه یکی از بدترین ها برای دندان های ش��ما هستند، زیرا بسیار مقاوم اند. 
عالوه بر این، قهوه هم دهان ش��ما را خشک و هم دندان ها را چسبنده می 

کند.
 وی ادام��ه داد: اگ��ر ب��ه قهوه ش��کر اضافه کنی��د بدتر می ش��ود، زیرا 

دندان های شما از قهوه بدون شکر کمی کمتر آسیب می بیند.
یاهوئیان با اشاره به اینکه قهوه نوشیدنی اسیدی است که مینای دندان 
را می پوساند، گفت:برای به حداقل رساندن آسیب دندان توسط قهوه بعد از 
مصرف آن مقدار زیادی آب نوش��یده و از مواد افزودنی مانند ش��کر اجتناب 

شود.
 وی ب��ه تاثیر آبمیوه روی دندان نیز اش��اره و بی��ان کرد:اگرچه آبمیوه 
به اندازه قهوه، چای و نوش��ابه مضر نیس��ت، اما بد نیست بدانید که بسیاری 
از آب میوه ها بس��یار اسیدی هستند و با افزایش خطر حفره سازی دندانی 
ارتباط دارند.البته، آبمیوه های کامال طبیعی دارای خواصی نیز هستند، پس 
فقط از طبیعت اس��یدی آن ها آگاه باش��ید و حداقل بعد از نوش��یدن با آب 

دهان خود را بشویید.
وی ادامه داد:آبنبات چس��بنده برای دندان ها مضر است، محتوای قند 
باالی آن ها همراه با طبیعت چس��بنده، آن ها را کابوس��ی برای دندان های 

شما و میان وعده های مورد عالقه باکتری های دهان می سازد.
وی تاکید کرد: تنها چیزی که در مورد آبنبات ها وجود دارد، این است 
که الی دندان ها گیر می کند، همان تکه کوچک قطعه ای از دندان را خراب 
می کند.اگر شما آبنبات های سخت بخورید، همیشه خطر آن مینای دندان 

را تهدید می کند و در موارد شدید، دندان را از بین می برید.
یاهوئیان از میوه های خش��ک نیز به عن��وان مخرب دندان ها نام برد و 
افزود:بس��یاری از مردم میوه های خشک را که یک انتخاب میان وعده سالم 
هس��تند، انتخاب می کنند و قطعا برخی از مزایا در این انتخاب وجود دارد، 
اما مش��کل اصلی این است که بیش��تر میوه های خشک بسیار چسبناک و 
با قند باال هس��تند.آن ها با ُدزهای زیاد، قندهای طبیعی و فیبرهای سلولزی 
غیر محلول همراهند که باعث می شود به عنوان آبنبات های گیاهی مشکل 
س��از شوند، بهترین جایگزین این اس��ت که به جای میوه خشک، میوه های 

تازه میل شود.

 ۱-از شهرهاي  مهم  هندوستان  - ازبیماریهاي  
موس��م  س��رما ۲-واحد پول  هندوراس- ایده  آل  
است۳-قلعه  و حصار - سالح  ویرانگر - از رشته هاي  
ورزشي  - آسیب و آفت۴-سخت و با صالبت- امر 
به  گفتن  - سوره هاي  غیرمدني  قرآن  - کار آشفته  
۵-از ویتامینها - پایتخت کشور آفریقایي  زامبیا - 
بخت آزمایي  ۶-کثرت آمد و شد - حرف افسوس- 
شهرنشیني  ۷-کارگر کشتارگاه  - از آالت هندسي  
- ام  الخبائث۸-از چه��ار عمل  اصلي  - گاهي  مي  
خورند و به  آس��اني  پشت پا به  همه  چیز مي  زنند 
- نرم  و مالیم  ۹-مفعول  بي  واسطه  - از اختراعات 
مارکني  - برقرار است۱۰-کش��اورز - راه  راس��ت 
یافته  - بندبازو ۱۱-خداوندي  - صاحب کش��تزار 
- نیزه  کوچک۱۲-بیماري  پوستي  - مستي  است 
و در اسالم  حرام  - بستان  به  دنبال  اوست- دوباره  
کاري  ۱۳-ط��رف و جان��ب- آت��ش جهنم  - دربر 
دارن��ده  - نیرو و قدرت۱۴-گاه��ي  عالجش را به  
دندان  نیز نتوان  کرد - محل  محاکمه  ۱۵-پایتخت 

تانزانیا - منزل  کردن  
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    عمودی 
 ۱-بدون  تردید - س��نگي  که  در خانه  خدا نصب اس��ت۲-گرافیک- بندر و 
جزیره اي  در جنوب شرقي  چین  در دهانه  رود کانتون  ۳-شعر و آواز - گشایش- 
ش��هري  در آذربایجان  شرقي  - آتش مي گیرد ۴-دورویي  - عاجز از گفتار - امر 
به  رفتن  - دیوار کوتاه  ۵-حرف درون  - اس��فناج  آب پز - آس��ان  گرفتن  و سهل  
انگاش��تن  ۶-میوه  ترش��یده  و فاس��د - زیان  دیده  - از بلندي هاي  مرکزي  ایران  
۷-از وس��ایل  نگارش- محصول  اصول  کوبا - یله  و آزاد ۸-دندان  نیش- تاریک 
و روش��ن  هوا - غار وحي  ۹-از وس��ایل  آش��پزخانه  مدرن  - زیر دست- زر سرخ  
۱۰-ماس��ت چکیده  - فاش کردن  سخن  - بس��یار مهربان  ۱۱-از مواد خوشبو 
کننده  - بطور ناگهاني  - دوسنگ آسیا ۱۲-مادر ترک زبان  - پدر آذریها - نوعي  
از درخت صنوبر - اس��ب بي  س��وار همراه  ۱۳-ساز از باطالق  آمده  - کوبیدن  و 
شکستن  - پیشو نزد - آبگوشت خارجي  که  ایرانیها به  عنوان  خوراک مي  خورند 
۱۴-فرهنگس��تان  - از مناطق  خوش آب و هواي  ش��مال  تهران  ۱۵-داس��تاني  

نوشته  لئون  تولستوي  نویسنده  روسي  - ناپسند داشتن   


