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دانشنامه
درمان ضايعات کبدي با سلول بنيادي توسط محققان کشور

محققان کش��ور در صدد برآمدند تا با س��لول بنيادي ضايعات کب��دي را درمان کنند.به
گزارش مهر ،س��لولهاي بنيادي مزانشيمي ،کيس��ههايي (وزيکول) ترشحي توليد و به
محيط پيرامون خود آزاد ميکنند؛ بررسيها نشان داده است اين وزيکولها داراي اثرات
درماني روي ساير سلولها هستند.با توجه به گرايش سلولهاي کبدي براي جذب اين
وزيکولهاي ترش��حي ،از آنها به شکل گستردهاي براي درمان ضايعات کبدي يا انتقال
دارو به کبد اس��تفاده ميشود.با اين وجود ،تخريب س��ريع اين وزيکولها در محيط خارج سلولي موجب کاهش
اثر آنها بر کبد ميش��ود.به منظور غلبه بر اين مش��کل ،دکتر حس��ين بهاروند ،دکتر سورا مردپور ،محمد حسين
قانيان و همکارانشان در پژوهشگاه رويان و دانشگاه علوم پزشکي ايران ،پژوهشي را طراحي کردند که طي آن
پلياتيلنگليکول با وزيکولهاي ترشحي سلولهاي مزانشيميترکيب شد ،به نحوي که کرههاي وزيکولي محصور
شده در پلياتيلنگليکول بهدست آمد.بدين ترتيب با تخريب تدريجي پليمر محصور کننده ،وزيکولها به تدريج و
طي يک ماه آزاد ميشدند.چهار هفته پس از تزريق وزيکولهاي محصور شده به حيوان مدل آزمايشگاهي مبتال به
فيبروز کبدي ،کبد حيوان برداشته شد و با روشهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت.نتايج اين پژوهش نشان
داد ،استفاده از وزيکولهاي ترشحي محصور شده با پليمر ،نسبت به روش مرسوم موجب بهبود وضعيت درماني
کبد حيوانات مدل ميشود.استفاده از اين روش جديد باعث بهبود  ۴۰تا  ۵۰درصدي اثر ضد فيبروزي ،ضد التهابي،
ضد مرگ سلولي (آپوپتوزيس) و بازسازي کبد توسط وزيکولهاي ترشحي سلولهاي بنيادي مزانشيميشده بود.
نتايج اين پژوهش نشان داد ،ميتوان از وزيکولهاي ترشحي سلولهاي بنيادي مزانشيميبهعنوان درمان موثري
براي ضايعات کبدي استفاده کرد.همچنين استفاده از روش محصور کردن اين وزيکولها در پليمر ،بهعنوان روشي
براي طوالنيتر و اثربخشتر کردن استفاده از آنان در روندهاي درماني معرفي شد.

مدیر سازمان شهرستانها :وحید ملک  09122752190ایمیل سازمان شهرستانهاvahidmalek282@yahoo.com :
تهران :خیابان انقالب خیابان جمالزاده شمالی ،نرسیده به خیابان نصرت ،پالک  ،275طبقه پنجم واحد 17
تلفن 02166917312 :ـ  021665562801ـ فکس02166126139 :
آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه مطالعه فرمایید
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

پنجشنبه  28آذر  22 1398ربیعالثانی 19 1441دسامبر 2019شماره 2884

مشاهير

«جوزف هنري» که بود؟

خاص به تئاتر ،هنر و ادبيات ،وارد آكادميشد.
ِه ْنري در اين زمان روزانه شانزده ساعت كار
ميكرد و عالوه بر تحصيل ،به تدريس نيز
ميپرداخت.وي پس از چندي به اس��تادي
رياضي و فلسفه منصوب شد و در كنار آن،
كار علميخود را پيرامون و مغناطيس جريان
برق متمركز كرد.در اين هنگام بود كه يك
آهنرباي الكتريكي ساخت كه قادر بود يك
تُ��ن بار را بلند كند در حالي كه آهن رباهاي
آن زمان ،تنها قادر به نگهداشتن سه كيلوگرم
بودند.هنري از آن پس به فكر توليد برق از
مغناطيس افتاد و در اين راه موفقيتهايى به

جوزف ِه ْنري ،دانشمند شهير آمريکايى در
 17دس��امبر 1797م در مزرعه كوچكي در
ايالت نيويورك آمريکا به دنيا آمد.وي در ابتدا
بيشتر اوقاتش را به كار در مزرعه و كمك به
خانواده ميگذراند و گاهي در اوقات بيكاري
كتاب ميخواند ،اما شوق فراگيري دانش ،او
را به سمت علم رهنمون كرد و با دلبستگي
فناوري

دس��ت آورد ولي همچون موضوع آهن ربا،
نتايج كار خود را منتشر نكرد و ديگران بدون
اطالع از يافتهه��اي علميجوزف هنري ،با
تحقيقات خود به اين نتايج رس��يدند.او پس
از چندي دس��تگاه تقويت ِرل ِه را ابداع كرد و
از آن به منظور اختراع اولين دستگاه تِلگراف
استفاده نمود.هنري همچنين پس از چندي
اساس ترانسفورماتور مبدل را تشريح كرد و به
جاي آگاه كردن ديگران و ثبت اين اختراعات،
آنها را پنهان نمود و باز ،ديگران ،خود ،اين
نتاي��ج را ب��ه دس��ت آوردند.آخرين خدمت
علميهنري ،در سال 1842م انجام گرفت.

او در اين سال انتقال امواج راديويى را عم ً
ال
به ثبوت رساند و تحولي در اين زمينه ايجاد
كرد.هنري در اواخر عمر اداره هواشناس��ي
آمريکا را تأسيس نمود و با اطالعاتي كه از
س��وي پانصد نفر از صاحبنظران از سراسر
كشور به دستش ميرسيد توانست نقشههاي
هواشناسي زيادي چاپ كند و پيشبينيهاي
هواشناس��ي را آغ��از نمايد.رصدخان��ه اين
س��ازمان علم��ي ،تحقيقات جالب��ي درباره
خورش��يد انجام داد و ِه ْنري از كس��اني بود
كه در مورد دماي لكههاي خورش��يدي به
تحقيق پرداخت.او ثابت نمود كه دماي اين

ّلكهها به مراتب كمتر از حرارت نقاطي است
كه در اطراف خورشيد هستند.جوزف هنري
يكي از خدمتگ��زاران بزرگ جهان علم بود
كه خدم��ات برجس��تهاش در زمينه برق و
مغناطيس ،در خور اهميت و ارزش اس��ت.
در الكتريسيته مبحث مهمياست كه درباره
اندازهگيري مقدار ميدان مغناطيسي و مقدار
جرياني كه اين ميدان را توليد ميكند گفتگو
مينمايد.اي��ن اندازهگيري را القاء و واحد آن
را ب��ه افتخار اين دانش��مند ب��زرگ ،هِنري
ناميدهاند.جوزف هنري س��رانجام در س��ال
1878م در هشتاد سالگي در گذشت و چهل
س��ال پس از مرگش ،دنياي علم كام ً
ال به
خدمات او پي برد.

مردم اهواز غرق در بيمسئوليتي مديران شدند

پيشبيني آلزايمر با الگوريتم هوش مصنوعي

محققان دانشگاههاروارد يک الگوريتم هوش مصنوعي ابداع کردهاند که با شناسايي نشانههاي
اوليه بيماري آلزايمر ميتواند به سرعت آن را پيشبيني کند.به گزارش مهر ،از اين الگوريتم
براي طراحي نرم افزار جديدي استفاده شده که با بررسي سوابق پزشکي افراد داوطلب و به
خصوص اسکن مغز آنها ميتواند پيشبيني کند که فرد مذکور در آينده به آلزايمر مبتال خواهد
شد يا خير.محققان ميگويند الگوريتم مورد استفاده براي طراحي اين نرم افزار تا بدان حد
پيشرفته است که ميتواند منجر به شناسايي اختالالت شناختي بسيار جزئي گردد که در آينده باعث پيشرفت بيماري
آلزايمر ميشوند.نرم افزار يادشده از يک پردازشگر زبان طبيعي براي افزايش دقت نتيجه گيريهاي خود بهره ميگيرد
و در نهايت نتايج حاصل را در قالب ميزان جدي بودن خطر ابتالي هر فرد به آلزايمر منتشر ميکند.در بررسيها و
آزمايشهاي اوليه انجام شده ،اين نرم افزار موفق به پيشبيني آلزايمر در برخي افراد هشت سال زودتر از زمان وقوع آن
شده است.در مجموع شرايط بيش از  ۲۶۷هزار داوطلب با استفاده از اين نرم افزار بررسي شده که  ۲.۴درصد از آنها در
حال ابتال به آلزايمر بوده اند.با توجه به هزينههاي بسيار باالي درمان آلزايمر و هزينههاي فراوان نگهداري و رسيدگي
به مبتاليان به اين بيماري تشخيص زودهنگام آن موجب صرفه جوييهاي مادي قابل توجهي خواهد شد.

اثر :تسنيم

دريافت اولين پروتز کامل دست
توسط پسر بچه انگليسي

ي��ک مخترع انگليس��ي موفق به س��اخت ي��ک پروتز کامل
هيدروليک دس��ت ش��ده که ميتواند اش��يا را بگي��رد و براي
نخس��تين بار روي يک پس��ر بچه پنج س��اله انگليسي نصب
ش��ده است.به گزارش ايسنا ،يک پسر بچه پنج ساله انگليسي
س��رانجام توانس��ت برادر کوچ��ک خود را در آغوش بکش��د.
براس��اس گزارش رس��انهها" ،جيکوب اسکريم شاو" به اولين
پس��ر در انگليس بدل شد که يک بازوي پروتزي باالي آرنج
دريافت کرد و اين پروتز اين امکان را براي وي فراهم کرد تا
بتواند ان��واع کارها ازجمله بغل کردن برادر کوچکش را انجام
دهد.والدي��ن اين پس��ر پس از تحقيقات ي��ک مخترع به نام
"بنرايان" را در اينس��تاگرام پيدا کردند که پس از قطع شدن
بازوي پس��رش ،يک پروتز هيدروليکي طراحي کرده بود.آنها
ن��زد "رايان" رفتند و از وي خواس��تند يک بازوي پروتز ديگر
ني��ز براي "جيک��وب" طراحي کند و رايان اي��ن بازوي پروتز
هيدروليک را با روش چاپ سه بعدي طراحي و ايجاد کرد.اين
پروتز از طريق پمپ هيدروليک ،کاربر را قادر ميسازد تا پنجه
دست را باز و بس��ته کند.اين پروتز در صورت اتمام باتري به
صورت دستي هم کار ميکند.

کشف نحوه آسيب ديدن مغز به علت راديوتراپي سرطان

نتايج بررسيهاي جديد محققان دانشگاه راچستر نشان ميدهد که چگونه راديوتراپي با
هدف درمان بيماري سرطان در عمل به سلولهاي مغز انسان آسيب ميزند.به گزارش
مه��ر ،راديوتراپي اگرچه به نابودي تومورهاي س��رطاني کم��ک ميکند ،اما ميتواند
تواناييه��اي ش��ناختي بيماران را نيز تضعيف کند و زندگي اي��ن افراد را دچار چالش
کند.کش��ف نحوه آس��يب زدن راديوتراپي به تواناييهاي شناختي انسان به محققان
کمک ميکند تا از مغز بهتر در برابر چنين آس��يبهايي حفاظت کنند و بتوانند درمان بيماري س��رطان را به
ش��کلي دقيق تر انجام دهند.هر س��ال تنها در آمريکا نزديک به  ۲۵هزار نفر دچار تومورهاي مغزي و مجبور
ب��ه راديوتراپي ميش��وند.اما  ۸۰درص��د از اين بيماران به همين علت تواناييهاي ش��ناختي مغزي خود را تا
حدي از دس��ت ميدهند.بر همين اساس راديوتراپي منجر به فعال شدن برخي سلولهاي ايمني مغز موسوم
به ميکروگليا ميش��ود.اين فعاليت به علت نابود کردن س��يناپسهايي که نورونها را به هم وصل ميکند،
به س�لامت مغز آس��يب ميزند.فعاليت يادش��ده همچنين تداوم عملکرد صحيح برخي غشاي مهم مغز که
فعاليت صحيح سلسله اعصاب مغزي را تضمين ميکند ،ناممکن ميکند.پژوهشگران اميدوارند با پي بردن به
اختالالت ناشي از راديوتراپي بتوانند راهي براي جلوگيري از وقوع اين مشکل بيابند.

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده  2قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب  71/7/12وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب  71/12/16هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره  704/100/90مورخ  72/2/27سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری محدوده
رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان کرمان

مشخصات ثبتی

ردیف

نام رقبه

1

حسین آباد-کریم
آبادوقسمتی از روداب

2

باقیمانده اراضی شرق کلیه فرعیات واقع در
محدوده
محمدیه زیدآباد

پالک فرعی

پالک اصلی

بخش ثبتی

-

شهرستان

مساحت به مترمربع

حدود اربعه
شمال

مشرق

جنوب

مغرب

مساحت مستثنیات مساحت منابع ملی

مساحت کل

-1852-1851
798-777

40

بافت

به اراضی باقی مانده روداب وجاده قدیم کریم آباد وجاده قدیم
جمیل آباد واراضی کهن شهر

به اراضی باقی مانده روداب

به اراضی باقیمانده روداب

به اراضی مزرعه دولت آباد پالک 1853وباقی مانده اراضی روداب

1405974

*

1405974

807و679

37

سیرجان

به اراضی موضوع برگ تشخیص28800هکتاری
وپالک6633واراضی مهدی آبادزیدآبادوپالک-741اصلی

به اراضی مربوط به کمیسیون ماده واحده حسین
آبادعلیا پالک-664اصلی

به اراضی مشاعی محمدیه زیدآبادپالک-819اصلی
بخش37کرمان

به اراضی مشاعی محمدیه زیدآبادپالک -819اصلی بخش37کرمان

1136540

158861

1295401

3

-

-

6108

36

سیرجان

مرزی است به راه خاکی

مرزی است به راه خاکی

مرزی است به حریم جاده آسفالت

مرزی است به کوچه به موازات پالک1فرعی از-2182اصلی

6981

*

6981

4

خمبروتوئیه

کلیه فرعیات واقع
درمحدوده

314

12

سیرجان

به حد برگ تشخیص محدوده کلی خوردون-مهدی آباد
واراضی گودنورا...

به اراضی الفوئیه واراضی ارچنوئیه

20000

3787000

3807000

5

باقیمانده جالل آباد

کلیه فرعیات واقع در

کلیه پالکهای ثبتی

36

سیرجان

اراضی مشاعی جالل آباد

به اراضی مشاعی جالل آباد

563964

52686

616650

ردیف

نام رقبه

به اراضی فاقد سابقه شمال خمبروتوئیه واراضی محدوده ده درویش به اراضی گودنورا...واراضی ملی کهنوئیه اراضی فاقد
سابقه شمال خمبروتوئیه
پالک-310اصلی بخش12کرمان
به اراضی مشاعی جالل آبادواراضی جنت آباد

به اراضی مشاعی جالل آبادواراضی جنت آباد
حدود اربعه

مشخصات ثبتی

مساحت به مترمربع

مساحت کل

پالک فرعی

پالک اصلی

بخش ثبتی

شهرستان

شمال

مشرق

جنوب

مغرب

مساحت مستثنیات

مساحت منابع ملی

6

سرآسیاب کوهبنان

-

-

16

کوهبنان

به اراضی ملی پالک-353اصلی بخش16موسوم به چارگداره

به اراضی ملی پالک-329اصلی بخش 16کرمان بنام
لردآسیاب وسندمالکیت پالک2فرعی از-329اصلی

به محدوده قانونی شهرکوهبنان

به اراضی ملی پالک2فرعی از-346اصلی بخش16واراضی برگ تشخیص
شماره93/10/8-4586وسند مالکیت پالک2فرعی از2313بنام مسکن
وشهرسازی

56294

270948

327242

7

روستای ده خواجه

کلیه فرعیات درمحدوده

13

16

کوهبنان

به اراضی ملی پالک153لغایت158فرعی از-10اصلی بنام
افزادموضوع برگ تشخیص 93/10/8-4586

به اراضی ملی پالک2فرعی از-2313اصلی
بخش16کرمان بنام مسکن وشهرسازی

به محدوده قانونی شهرکوهبنان وسند مالکیت -345اصلی
بنام مسکن وشهرسازی

به اراضی ملی پالک 2فرعی از-346اصلی بخش16بنام غرب کوهبنان

151278

78261

229539

8

ده کل حاجی

-

-

16

کوهبنان

به اراضی موات پالک-164اصلی بنام ده علی

به اراضی ملی پالک-131اصلی بنام قلعه علی

به اراضی ملی پالک-131اصلی بنام قلعه علی

به اراضی موات پالک-164اصلی بنام ده علی

23873

*

23873

9

مزرعه ماشوری

-

-

41

ارزوئیه

به محدوده اراضی پالک-420اصلی بخش41کرمان بنام مرتع
سازمانی گوشک

به مرزتقسیمات سیاسی شهرستانهای ارزوئیه وجیرفت

به محدوده اراضی پالک-420اصلی بخش 41کرمان بنام
مرتع سازمانی گوشک

10

شیخ جاللی

کلیه مفرعات واقع در
محدوده

(194پالک آب)

42

رابر

حدی به پالکهای بکان وموردوئیه

حدی به پالک ثمورآباد

11
ردیف

زمان آباد فهرج

نام رقبه

کلیه فرعیات واقع در
محدوده

4659لغایت4674

32

پالک فرعی

پالک اصلی

بخش ثبتی

کلیه مفروعات

5158وپالکهای واقع
در محدوده

مشخصات ثبتی

13

زمان آباد
بهرامجرد
روستای دهنو
سفید
باقیمانده
بهرامجرد

15

چاکو بایر

کلیه مفروعات در محدوده

16

الی کرباس

کلیه مفروعات واقع درمحدوده

12

14

ردیف

نام رقبه

فهرج

شهرستان

به اراضی اکبرآبادپالک 4657بخش32کرمان

به اراضی علی آباد سجادی پالک 5049بخش32کرمان

به محدوده اراضی پالک-420اصلی بخش 41کرمان بنام مرتع سازمانی
گوشک

7004

6883700

6890704

حدی به پالک ثمورآباد وقسمتی از اراضی موردوئیه

حدی به پالک موردوئیه

279640

67139

346779

به اراضی دهنو میزا پالک4658واراضی سرنگ
پالک4657بخش32کرمان

به اراضی فتح آبادپالک4709بخش32کرمان

حدود اربعه
شمال

مساحت به مترمربع
جنوب

مغرب

مساحت مستثنیات

مشرق

به اراضی پالک5164بخش20بنام غبیرا

در دوقسمت ابتدا در قسمت جنوبی به اراضی پالک5164بنام غبیراودوم
به پالک4801لغایت4837بنام مبارکه از بخش20

307112

920738

20

بردسیر

به رودخانه چاری وحریم رودخانه

کلیه مفروعات

1154

20

بردسیر

به محدوده اراضی پالک-1571اصلی بخش20کرمان بنام محمدآباد
کدخدا

کلیه مفروعات واقع در محدوده

باقیمانده4801

20

بردسیر

به اراضی پالک4801بنام مبارکه بهرام جرد

به اراضی پالک4838موسوم به بز قوچ آباد

5782

20

بردسیر

به محدوده اراضی ملی پالک-5878اصلی بخش20کرمان بنام
الی زرد

به محدوده اراضی ملی پالک-5878اصلی
بخش20کرمان بنام الی زرد

به محدوده اراضی ملی پالک-5878اصلی بخش20کرمان بنام
الی زرد

5458

20

بردسیر

به محدوده اراضی پالک-5453اصلی بخش20کرمان بنام سرپل

به اراضی پالک-5453اصلی بنام سرپل واراضی
پالک 5878بخش20کرمان ینام الی زرد

به محدوده اراضی پالک-5878اصلی بخش20کرمان بنام الی زرد

به محد.ده پالک-5452اصلی بخش20کرمان بنام ده کمان

پالک فرعی

پالک اصلی

بخش ثبتی

شمال

مشرق

جنوب

مشخصات ثبتی

به اراضی پالک901بنام قریه سلوردواراضی پالک 864بنام کریم
به اراضی فاقد پالک غرب دهنو سفید
آباد بخش20کرمان
به رودخانه چاری واراضی پالک4801بنام مبارکه بهرامجردواراضی ابتدابه حد جنوبی اراضی پالک-5949اصلی بنام شرق نگاروحریم جاده
آسفالته نگار-بهرامجردوبه اراضی ملی پالک1فرعی از6171
پالک5164بنام غبیرا
به محدوده اراضی ملی پالک-5878اصلی بخش20کرمان بنام الی زرد

حدود اربعه

17

کاروانسرا

کلیه مفروعات واقع در
محدوده

5450

20

بردسیر

به اراضی پالک5443بنام رکینوئیه وپالکهای5447و5449بنام
مرغزای وماه خاتونی

18

کریکو(کریکوئیه)

کلیه مفروعات در محدوده

30

21

بردسیر

به محدوده اراضی پالک-29اصلی بخش21کرمان بنام غول مغول

به اراضی ملی فاقد پالک

1227850

796541

44190

90509

165722

256231

*

1196580

232025

1067978

مغرب

مساحت مستثنیات

مساحت منابع ملی

به محدوده اراضی پالک-5445اصلی بخش20کرمان بنام دهنو میرزا
حسین

295000

793420

ابتدا از حد جنوبی به اراضی پالک31بنام دولت شاهی واراضی پالک28
بنام گوهر ملکی ار بخش21کرمان

مساحت کل

840731

مساحت به مترمربع

به محدوده اراضی پالکهای5447و5449بنام مرغزای به محدوده اراضی پالک-5878اصلی بخش20کرمان بنام مرتع
سازمانی الی زرد
وماه خاتونی
به محدوده اراضی پالک 33بخش 21بنام باب شمیل

500000

مساحت منابع ملی

در دوقسمت ابتدا به اراضی پالک5089بنام ریگ
آباد ودوم به اراضی پالک5157بنام دولت آباد
به محدوده اراضی پالک 1155بخش20کرمان بنام
میمونیه

شهرستان

1712786

2212786

96000

2754488

1196580
1300003

مساحت کل
1088420
2850488

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره  ( 3هرپالک) موضوع ماده  2قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل
موجود می باشد  ،جزء منابع ملی شده ماده  1قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی
طی دادخواست به هیئت های تعیین تکلیف اراضی اختالفی ( کمیسیون ماده واحده ) مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد ..بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام
خواهد نمود.
شناسه آگهی 700514 :
مهدی رجبی زاده ـ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

