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پیشگیری از عوارض ایمپلنت 
با پوشش های آنتی باکتریال

بخش اجتماعی- پژوهشگران روسی، نمونه جدیدی از پوشش های 
آنتی باکتریال ابداع کرده اند که کارآیی بلندمدت دارند و می توانند از 

عوارض ایمپلنت پیشگیری کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فوراستیت نیوز، دانشمندان دانشگاه 
پوشش های   ،)NUST MISIS(»روسیه فناوری  مطالعات  ملی 
این  دارد.  بلندمدت  اثر  که  کرده اند  ابداع  آنتی باکتریال  چندالیه 
پوشش با استفاده از دی اکسید تیتانیوم اصالح شده و چندین ماده 
در  می توان  پوشش ها  این  از  است.  شده  ساخته  ضدعفونی کننده 
ایمپلنتولوژی جدید به عنوان یک الیه محافظ برای پیشگیری از 

عوارض ایمپلنت مانند التهاب و یا رد ایمپلنت استفاده کرد.
پوشش های آنتی باکتریال در حال حاضر مورد بررسی قرار دارند زیرا 
جستجو برای جایگزین های آنتی بیوتیک های سنتی رو به افزایش 
ایمپلنت ها  روی  می توان  را  آنتی باکتریال  پوشش های  این  است. 

نصب کرد تا از بروز التهاب ناشی از عفونت پیشگیری کند.
زیست  حال  عین  در  و  آنتی باکتریال  سطوح  ابداع  این،  وجود  با 
سازگار، مشکلی است که جامعه علمی سالها برای حل کردن آن 

تالش می کند اما این مواد رویایی هنوز توسعه نیافته اند.
پوشش جدیدی که این گروه پژوهشی ابداع کرده اند، یک پوشش 
پلیمرهای  نانوذرات،  محافظتی  ویژگی های  که  است  چندالیه 
زیستی، داروهای ضد انعقاد و آنتی بیوتیک ها را دارد. آنتی بیوتیک ها 
که  حالی  در  می کنند؛  ایجاد  آنتی باکتریال  اثر  نقره،  نانوذرات  و 
سطح  به  باکتری  سلول های  چسبیدن  از   )HeparIN(»هپارین«
بافت پیشگیری می کند و مقدار ماده ضد باکتری را کاهش می دهد.
پژوهشگران  از   ،)elIzaveTa perMyakova(»پرمیاکوا الیزاوتا 
این پروژه گفت: روش به دست آوردن یک پوشش چندالیه، ترکیبی 
»مگنترون«  پاشیدن  از  استفاده  با  ابتدا  است.  فناوری  از چندین 
ترکیب  از  نانوساختار  نازک  پوشش  یک   ،)MagNeTroN(
پوشش  به  نقره  ذرات  سپس  آمد.  دست  به   »TICapCoN«
اضافه شدند و پس از آن یک الیه بیوپلیمر به آن اضافه شد که 

نقش حامل مولکول های هپارین و جنتامایسین را به عهده داشت.
دانشمندان، ترکیب شیمیایی الیه های پوشش به دست آمده را با 
 )XpS(»پرتو مادون قرمز و »طیف سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس

مورد بررسی قرار دادند.
سازگاری  پوشش ها،  درون کشتگاهی،  بررسی های  نتایج  براساس 
»اشریشیا  باکتری  برابر  در  آنتی باکتریال  عالی  کارآیی  و  سلولی 

کلی«)e. ColI( نشان دادند.
پرمیاکوا ادامه داد: ترکیب چندین ماده ضد باکتری و یون های نقره 
با یک پوشش از جنس دی اکسید تیتانیوم که با کلسیم و فسفر 
اصالح شده است، سازگاری زیستی و اثر آنتی باکتریال پوشش های 

به دست آمده را تا هفت روز تضمین می کند.
به گفته سازندگان، از این پوشش ها می توان به عنوان اصالح کننده های 
خطرات  کاهش  با  کار  این  کرد.  استفاده  ایمپلنت  آنتی باکتریال 
 ،)oSTeoblaST(»التهاب و تحریک رشد سلول های »استئوبالست

ایمپلنت را تقویت می کند.
دانشمندان در حال برنامه ریزی هستند تا این پژوهش را به مرحله 

رشد پیش بالینی انتقال دهند.
به   »applIed SUrfaCe SCIeNCe« مجله در  پژوهش،  این 

چاپ رسید.

بدین وسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی این 
شرکت که راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400/02/11 در آدرس رشت بلوار معلم روبه روی مرکز قلب نور 

ساختمان نیک طبقه اول تشکیل می شود حضور به هم برسانند.
دستور و موضوع جلسه:

- استماع گزارش بازرسان قانونی برای سال مالی منتهی به 1399/12/29
- بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1399

- تصویب میزان سود تقسیمی
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیات مدیره

- تعیین بازرسان قانونی اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها
- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

- انتخاب مدیران و اعضاء هیات مدیره
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت براساس اختیار حاصله از ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
و آئین نامه اجرایی آن و براساس نامه شماره 3700/115329/100 مورخ 98/11/06 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن 

درنظر دارد مهدکودک فرشتگان را در قالب عقد اجاره از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
1 – موضوع مزایده: اجاره مهدکودک فرشتگان

2 – مزایده گذار: آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
3 – مدت قرارداد: 3 سال

4 – شرایط شرکت کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه مدارک موردنیاز.
5 – محل واگذاری اسناد: واحد دبیرخانه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت واقع در بلوار آیت ا... ضیابری

زمان واگذاری، اسناد و بازدید از مکان: از چهارشنبه 1400/02/01 لغایت پایان وقت اداری یک شنبه 1400/02/05
مهلت ارائه پیشنهادات:  دو شنبه مورخ 1400/02/06 لغایت پایان وقت اداری یک  شنبه 1400/02/12

محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت واقع در بلوار آیت ا... ضیابری
زمان گشایش پاکت مزایده: ساعت 10 صبح روز دو شنبه 1400/02/13

اعتبار پیشنهادات: » 2 ماه از تاریخ گشایش پاکت مزایده«
جهت تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی به مبلغ 20/000/000 ریال الزامی است. 

تلفن تماس: 01333226471   واحد حقوقی آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تعاونی مسکن پشتیبانی ناوگان شمال خزر 
)مرتبط با پروژه سبالن( راس ساعت 08:00 روز یک شنبه مورخه 1400/02/12 در محل 

مسجد پایگاه پشتیبانی شمال نداجا واقع در شهرستان منجیل تشکیل می شود.
بدین وسیله از سهامداران و اعضاء یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود در محل یاد شده 

حضور داشته باشند.
دستور جلسه:

1 – تعیین نحوه امتیازبندی سهامداران )اعضاء پروژه سبالن(.
2 – تعیین روش مراجعه سهامداران جهت انتخاب قطعه )از اراضی پروژه سبالن(.

در اجرای ماده 215 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران 
شرکت داده پرداز ایده گستر مارلیک  در حال تصفیه )مسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 20376 و شناسه ملی 14006688274  
که آگهی انحالل آن در صفحه 40 روزنامه رسمی کشور به شماره 
22059 مورخ 1399/09/18 درج گردیده است دعوت به عمل 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  تا ظرف مدت حداکثر یک سال   می آید 
نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای 
به شماره همراه 09117219150 مستقر در  تبار  محمد علوی 
، شهر  مرکزي  بخش   ، رشت  ، شهرستان  گیالن  استان  آدرس 
 ،  ) اساتید   ( بلوار   ، کارگران(  قدس)کوي  شهرک  محله  رشت، 
اول کدپستی4195716947  ، طبقه  ، پالک 9  آزاده  بست  بن 
مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه 
ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد 

مسئولیتی نخواهند داشت.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139960318004006887 - مورخ 1399/11/26 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات غفور ابیت گنجه 

فرزند غفار مورد تایید قرار گرفت.
1- شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 138/79 مترمربع 
به شماره پالک فرعی 2210 از اصلی 19 مجزی از پالک 360 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در کلورز بخش 20 گیالن از مالکیت عشق علی 
فدائی کلورزی به آدرس رستم آباد بلوار امام حسین کوچه سفیدرود 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
61 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/16

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت داده 
پرداز ایده گستر مارلیک  )مسئولیت محدود(

به شماره ثبت 20376 
و شناسه ملی 14006688274   )نوبت اول(

مدیر تصفیه شرکت داده پرداز ایده گستر مارلیک  )مسئولیت 
 www.guilam.medu.ir/3701نشانی سایت   محدود( در حال تصفیه ـ آقای محمد علوی تبار

 

»شرایط شرکت در مزایده مهدکودک فرشتگان 
آموزش و پرورش ناحیه یک رشت«

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت کارگزاری رسمی بیمه ایمن تامین آینده )سهامی خاص(

شماره ثبت 21428 شناسه ملی: 14007939184

هیات مدیره شرکت کارگزاری رسمی بیمه ایمن تامین آینده هیات مدیره تعاونی

تاریخ انتشار: 1400/2/1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن 
پشتیبانی ناوگان شمال خزر  )نوبت اول(

به )شماره ثبت 2015( و )شناسه ملی 14007854032(

عامل آزار و اذیت سریالی زنان مسافر در مشهد :

گریه های زنان را نمی دیدم!
بخش اجتماعی- جوان 30 ساله معروف به »هیوالی 
در مشهد  زنان مسافر  اذیت  و  آزار  اتهام  به  که  سیاه« 
با  شاکیان  از  تعدادی  تاکنون  و  است  شده  دستگیر 
را  او  رضوی،  خراسان  آگاهی  جنایی  اداره  به  مراجعه 
خبرنگار  با  کوتاه  وگویی  گفت  در  کرده اند،  شناسایی 
خود  سرگذشت  درباره  ای  رسانه  سواالت  به  خراسان 
پاسخ داد. آن چه می خوانید حاصل گفت و گو با مرد 
جوانی است که زنان مسافر به خاطر وحشتی که این 
مرد با خودروی شیشه دودی ایجاد کرده بود، به او لقب 

»هیوالی سیاه« داده اند.
  اسمت چیست؟

 ع-الف
  چند ساله هستی؟

 30 سال دارم.
  متاهلی؟ 

بله!
  فرزند هم داری؟

 بله ،دو دختر کوچک دارم.
  در مشهد متولد شدی؟ 

)قلعه ساختمان(  بله، در منطقه شهرک شهید رجایی 
زندگی می کنم و همان جا هم درس خواندم.

  تا کالس چند تحصیل کردی؟ 
تا پنجم ابتدایی درس خواندم اما بعد درس و مدرسه را 

رها کردم تا سر کار بروم!
  پدرت چه کاره است؟ 

کشاورزی داشت اما االن دیگر نمی تواند کار کند.
  بعد از ترک تحصیل دنبال چه شغلی رفتی؟
 به شاگردی در یک تعمیرگاه خودرو مشغول شدم.

  چند سال آن جا کار کردی؟ 
شش سال در تعمیرگاه بودم ولی بعد به کار فروشندگی 

سیم و کابل روی آوردم.

  سربازی هم رفتی؟
 بله ،سال 88 در کرمان خدمت کردم.
  با همسرت چگونه آشنا شدی؟

 پدرم دختر یکی از دوستانش را به من معرفی کرد که 
از کودکی با هم بزرگ شده بودند.

  سابقه زندان هم داری؟
 بله!

  به چه جرمی؟
 سرقت محتویات داخل خودرو

  معتادی؟ 
بله! شیشه مصرف می کنم.

  چند سال است که مواد مخدر صنعتی استفاده 
می کنی؟ 

از دو سال قبل شیشه می کشم!
  اولین بار کجا مواد مصرف کردی؟

 یکی از دوستانم در کارواش کار می کرد. اولین بار نزد 
او رفتم و در اتاقک داخل کارواش به من تعارف کرد، 
من هم کشیدم! بعد از آن هم دیگر آلوده شدم و خودم 

مصرف می کردم.
  آزار و اذیت زنان را از چه زمانی شروع کردی؟

 سال 97 اولین زن را سوار کردم.
  پراید به چه کسی تعلق دارد؟

 مال پدرم است، من گاهی با آن مسافرکشی می کنم. 
چون چشم هایش ضعیف شده! 

  شیشه هایش را چرا دودی کردی؟
از اول همین طوری بود.

  وقتی زنان جوان با گریه به تو التماس می کردند 
چه حسی داشتی؟ 

اصال به این گریه ها توجهی نمی کردم. در واقع گریه 
هایشان را نمی دیدم، چون شیشه مصرف می کردم. 

  اگر کسی با خانواده  یا نزدیکان تو چنین عمل 
زشتی را انجام می داد، تو چه می کردی؟

 به این موضوع فکر نکردم! 
  سیگار هم می کشی؟ 

نه، سیگار نمی کشم! فقط »شیشه«.
  وقتی به آن زن جوان مقابل چشمان پسرش 

تجاوز کردی، هیچ حس بدی نداشتی؟ 
یادم نیست، آن پسر در صندلی جلو نشسته بود!

  گریه می کرد؟
 به خاطر ندارم! 

  االن بعد از دستگیری چه حالی داری؟
 فقط پشیمانم! 

  به جوانانی که به خاطر هوس های زودگذر، شاید 
به فکر چنین رفتارهایی باشند چه می گویی؟

 کار خوبی نیست، عاقبتی ندارد! 
  وقتی به چشم فرزند آن زن نگاه کردی، شرم 

نداشتی؟
 من آن لحظه به چیزی فکر نمی کردم و به آن پسر هم 

توجهی نداشتم!

  چرا سرقت کردی؟ 
به خاطر وسوسه دوستانم! یکی از دوستانم مرا با خودش 
برای سرقت برد که ماموران کالنتری سجاد دستگیرم 

کردند.
  وقتی زنان را آزار و اذیت می کردی، از اجرای 

مجازات سخت قانونی نمی ترسیدی؟ 
چرا می ترسیدم ولی مواد می کشیدم که ترس نداشته 

باشم! 
  با همسرت اختالف داشتی؟ 

نه، هیچ اختالفی نداشتیم! 
  حداقل به زنان شوهردار رحم می کردی؟ 

هیچ کدام شوهر نداشتند. 
  از کجا می فهمیدی؟ 

از رفتارهایشان می فهمیدم یا خودشان می گفتند! 
  بیشترین مسیرت کجا بود؟

 صدمتری، قلعه ساختمان، دور می زدم!
  چند زن را آزار داده ای؟

 به خاطر ندارم!
  آخرین کالم؟ 

فقط پشیمانم، کاش این کارها را نمی کردم!
مرد  جرایم  درباره  بیشتر  تحقیقات  است:  ذکر  شایان 
معروف به »هیوالی سیاه« با صدور دستورات ویژه ای 
از سوی قضات شعبه یکم دادگاه کیفری یک خراسان 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  توسط  رضوی 
خراسان رضوی درحالی ادامه دارد که تاکنون تعدادی 
از شاکیان وی به پلیس آگاهی مراجعه و او را شناسایی 
کرده اند. در همین باره، یک مقام آگاه از زنانی که طعمه 
این مرد مسافربرنما شده اند، درخواست کرد بدون هیچ 
گونه دغدغه و نگرانی به پلیس آگاهی بروند و مطمئن 
باشند که هویت  آنان به طور کامل در پرونده محرمانه 

باقی می ماند.

بازداشت  »خرس« شرور در کرمان
بخش اجتماعی- فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: با تالش ماموران 
پایگاه امنیت عمومی این فرماندهی یک نفر اراذل و اوباش سابقه دار ملقب 

به خرس دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سرهنگ مهدی پورامینایی در این خصوص اظهار 
داشت: با اشراف اطالعاتی ماموران پایگاه امنیت عمومی شهرستان کرمان یک 
نفر اراذل و اوباش سابقه دار با جرایم متعدد از جمله ایجاد رعب و وحشت، 
عربده کشی، نزاع و درگیری، تهدید به قتل، آدم ربایی، ایجاد مزاحمت برای 
نوامیس، قدرت نمایی با سالح در فضای مجازی، ایراد خسارت به اموال و 

اخالل در نظم عمومی و آتش زدن یک منزل مسکونی شناسائی و دستگیری 
وی در دستور کار پلیس کرمان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این متهم به لحاظ بزرگی جثه، لقب خرس را برای ایجاد 
رعب و وحشت برای خود برگزیده بود، تصریح کرد: در همین راستا ماموران 
طی عملیاتی موفق شدند این متهم را حین ارتکاب جرم و در حال ایجاد 
مزاحمت برای یک خانم جوان و تهدید وی، در یکی از محالت جنوبی شهر 

کرمان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به کشف تعدادی سالح سرد و 

آالت و ادوات مجرمانه از مخفیگاه این متهم بیان کرد: دستگیری این متهم 
و معرفی وی به دستگاه قضائی، تقدیر شهروندان از پلیس را به همراه داشت.
سرهنگ پورامینایی در خاتمه امنیت و آسایش شهروندان را سرلوحه کار 
پلیس اعالم و بیان کرد: پلیس با هر عاملی که امنیت و آسایش همگان را 
مختل کند، قاطعانه برخورد می کند و شهروندان گرامی می توانند هرگونه 
تحرک هر چند جزئی برای اخالل در نظم عمومی را به پلیس اطالع دهند 
تا اساسا اینگونه افراد فرصت عرض اندام و بزرگنمایی فعالیت های مجرمانه 

خود را پیدا نکنند.


