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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

المر ،اينها آيات كتاب (آس��مانى) است و آنچه از
طرف پروردگارت بر تو نازل شده ،حق است؛ ولى
بيشتر مردم ايمان نمىآورند!()1خدا همان كسى
است كه آسمانها را ،بدون ستونهايى كه براى شما
ديدنى باش��د ،برافراشت ،سپس بر عرش استيال
يافت (و زمام تدبير جهان را در كف قدرت گرفت)
و خورشيد و ماه را مسخر ساخت ،كه هركدام تا
زمان معينى حركت دارند! كارها را او تدبير مىكند؛
آيات را (براى شما) تشريح مىنمايد؛ شايد به لقاى
پروردگارتان يقين پيدا كنيد!()2و او كسى است كه
زمين را گسترد ،در آن كوهها و نهرهايى قرار داد
و در آن از تمام ميوهها دو جفت آفريد؛ (پرده سياه)
شب را بر روز مىپوشاند؛ در اينها آياتى است براى
گروهى كه تفكر مىكنند!()3

حدیث نبوی
تنها راه ورود بشر به بهشت

-1روزي مردي خواب ديد که مرده و پس از گذش��تن از پلي به دروازه بهش��ت رسيده است.دربان
بهش��ت به مرد گفت« :براي ورود به بهش��ت بايد صد امتياز داش��ته باشيد ،کارهاي خوبي را که در
دنيا انجام دادهايد ،بگوييد تا من به ش��ما امتياز بدهم».مرد گفت« :من با همس��رم ازدواج کردم50 ،
س��ال با او به مهرباني رفتار کردم و هرگز به او خيانت نکردم».فرش��ته گفت« :اين سه امتياز».مرد
اضافه کرد« :من در تمام طول عمرم به خداوند اعتقاد داش��تم و حتي ديگران را هم به راه راس��ت
هدايت ميکردم».فرشته گفت« :اين هم يک امتياز».مرد باز ادامه داد« :در شهر نوانخانهاي ساختم
و کودکان بيخانمان را آنجا جمع کردم و به آنها کمک کردم».فرشته گفت« :اين هم دو امتياز».مرد
در حالي که گريه ميکرد ،گفت« :با اين وضع من هرگز نميتوانم داخل بهش��ت ش��وم مگر اينکه
خداوند لطفش را شامل حال من کند».فرشته لبخندي زد و گفت« :بله ،تنها راه ورود بشر به بهشت
موهبت الهي اس��ت و اکنون اين لطف ش��امل حال شما ش��د و اجازه ورود به بهشت برايتان صادر
يبُرد و
شد!»-2درخت جواني نزد درخت پيري رفت و گفت« :خبر داري که چيزي آمده که ما را م 
از پايمان مياندازد؟»درخت پير گفت« :برو ببين از ما هم چيزي همراه او هست؟»درخت جوان رفت
و ديد س��ري از آهن و دس��تهاي از چوب دارد .پس نزد درخت پير برگش��ت و گفت« :سرش آهن و
تنهاش چوب است».درخت پير آهي کشيد و گفت« :از ماست که بر ماست».

سوره رعد

فناوري

کميعقل

-1خدا در زمين چيزى كمتر از عقل نيافريده كه عقل
در زمين از گوگرد سرخ كمتر است-2.حكايت مؤمن
چون خوشه است كه باد آن را تكان دهد نوبتى بايستد
و نوبت ديگر بيفتد و حكايت كافر چون درخت صنوبر
است كه پيوسته بپا باشد تا از ريشه برآيد-3.حكايت
همنشين خوب مثل عطار است كه اگر عطر خويش
به ت��و ندهد بوى خوش آن در ت��و آويزد و حكايت
همنشين بد مثل آهنگر است اگر شراره آتش آن تو را
نسوزاند بوى بد آن در تو آويزد-4.حكايت خاندان من
چون كشتى نوح است هركه در آن نشست برست و
هركه از آن باز ماند غرق شد-5.حكايت مؤمنان در
دوستى و مهربانيشان چون اعضاى تن است وقتى
يكيشان رنجور شود ديگران به مراقبت و رعايت او
هم داستان شوند.
نهج الفصاحه

طرح :محمدعلی رجبی

کاریکاتور /استعفا ،راهی برای فرار از پاسخگویی!

آزمایش موفقیتآمیز نانوداروی
گیاهی ضد سالک

محقق��ان در تحقیق��ات آزمایش��گاهی خود به
فرموالس��یون نانوداروی گیاهی درمان سالک
دست یافتند .نتایج آزمونهای بالینی این نانودارو
بر روی موشهای آل��وده موفقیتآمیز گزارش
شدهاست.به گزارش مهر به نقل از ستاد توسعه
فناوری نانو ،سالک یک بیماری پوستی است که
بهوسیله گزش پشه خاکی آلوده بهنوعی انگل
منتقل میشود .س��االنه  ۱۹هزار مورد ابتال به
س��الک در ایران ثبت میشود که سه هزار مورد
آن مربوط به اس��تان فارس است .از آنجاییکه
ف��رد بیمار میتوان��د بهعنوان مخ��زن بیماری
موجب انتقال آن به دیگران شود ،درمان بیماری
س��الک حائز اهمیت است.طاهره زاده مهریزی،
دانشجوی مقطع دکتری انستیتو پاستور ایران ،با
بیان اینکه بیماری سالک در سالهای اخیر شیوع
ل توجهی یافته و دامن ه ش��یوع آن به آمریکا
قاب 
و اروپا رس��یده است ،گفت :با توجه به گسترش
روزافزون بیماری سالک ،اخیراً معرفی روشهای
درمان��ی جدید این بیماری در اولویت س��ازمان
جهانی بهداشت قرار گرفته است .از اینرو توسع ه
روشهای مؤث��ر درمانی جدید یکی از نیازهای
جامعهی جهانی ،باألخص کشورهای کانون این
بیماری تلقی میشود.

دانشنامه
تولید اسپری نانویی برای جلوگیری از عفونی شدن زخمها

محققان در یک ش��رکت دانش بنیان ب��ا فناوری نانو موفق
به تولید اس��پری های ضد عفونی کننده انواع زخم ها شدند
که روند ترمیم زخم را س��رعت می بخش��د.مهدی قهرمان،
مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده اسپری های ضد
عفونی کننده زخم که با فناوری نانو به تولید رس��یده اس��ت،
به مهر گفت :در این ش��رکت موفق شدیم که این اسپری را
ب��ا نوعی صمغ درخت تولید کنیم.وی ب��ا بیان اینکه در این
اس��پری نانوذرات نقره به کار رفته اس��ت تا سرعت بهبودی
زخ��م را افزایش دهد گفت :در حدی از نانوذرات نقره در این
اس��پری استفاده شده که به بدن نفوذ نمی کند و می تواند زخم را بهبود ببخشد.قهرمان با تاکید
بر اینکه ذرات نانو نقره ای که در این اس��پری به کار بردیم مورد تایید س��تاد نانو اس��ت ،خاطر
نشان کرد :اکنون این اسپری در حال تولید بوده و در داروخانه موجود است.وی با تاکید بر اینکه
عدم س��میت سلولی این اس��پری ثابت شده است ،بیان کرد :درختی که از صمغ آن در تولید این
دارو بهره می بریم در میناب بندر عباس کش��ت می ش��ود.مدیر این ش��رکت دانش بنیان گفت:
این اسپری از عفونی شدن زخم ها پیشگیری کرده و حتی عفونت های گرم مثبت و گرم منفی
موضع زخم را درمان می کند.وی با بیان اینکه این اس��پری با افزایش ویس��کوزیته مایع زخم از
رش��د باکتری ها نیز جلوگیری می کند ،ادامه داد :همچنین این اس��پری نانویی روند التیام زخم
و ش��کل گی��ری بافت جدید را تس��ریع می کند و چرک و عفونت محل زخ��م را از بین می برد.
قهرمان با بیان اینکه این اس��پری هیچ گونه مش��ابه داخلی و خارجی ندارد ،گفت :این اسپری به
منظور درمان آسیب های پوستی و تامین آثار به جای مانده از جوش ،ضربه ،جراحی ،تغییر رنگ
موضعی پوس��ت ناش��ی از سوختگی ،تماس با مواد آسیب رسان پوس��تی و بیماری های مختلف
پوس��تی و همچنین به منظور پانس��مان موضع زخم بعد از عمل های جراحی زیبایی کاربرد دارد.
به گفته مدیر این ش��رکت دانش بنیان ،یکی از مزایای این اس��پری افزایش جریان خون موضع
زخم اس��ت که این عمل باعث افزایش س��رعت تولید بافت گرانوله و در نتیجه افزایش س��رعت
بهبودی زخم میشود.وی افزود :با افزایش جریان خون موضع سیستم ایمنی زخم تقویت شده و
این عمل باعث جلوگیری از عفونی ش��دن زخم خصوصا زخم پای دیابتی میشود.قهرمان خاطر
نشان کرد :استفاده از این اسپری منجر به کاهش طول مدت درمان و کاهش زمان بستری بیمار
در بیمارستان و در نتیجه هزینه های درمان خواهد شد.
پرورش سلول های اعضای بدن روی یک تراشه

محققان بین المللی توانسته اند در آزمایشگاه سلول اعضای
مختلف بدن را روی یک تراش��ه پ��رورش دهند .به گزارش
مهر به نقل از دیلی میل ،دانشمندان توانسته اند سلول های
اعضای مختلف بدن را در آزمایشگاه پرورش دهند .آنها این
دستگاه را با کمک ماده ای شبیه اسفنج ابداع کرده اند .ماده
اس��فنجی مذکور فعالیت بافت های واقعی در بدن انسان را
تقلید می کند.این دس��تگاه جدید به سلول ها کمک می کند
درون یک ترانزیس��تور سه بعدی رشد کنند و محیطی واقعی
تر از آزمایش��گاه برای آنها فراهم می کند.این شیوه پرورش
سلول اعضای بدن در آزمایشگاه «عضو روی تراشه» نام گرفته است.با کمک این فناوری جدید
می توان سلول های انسان را به طور واقعی رصد کرد و درمان های نوین و جالب برای بیماری
های کش��نده ابداع کرد .همزمان با کمک این روش در آزمایش ها از حیوانات کمتری اس��تفاده
می ش��ود.طبق گفته محققان سازنده این فناوری ،می توان با روش مذکور اعضای مختلف بدن
را در آزمایش��گاه پرورش داد تا نحوه تاثیرگذاری درمان بر کل بدن بررس��ی شود.به طور معمول
مطالعات بیولوژیکی در ظروف مخصوص آزمایش��گاهی انجام می شود که انواع خاصی از سلول
در س��طوحی صاف پرورش داده می ش��وند.دکتر رویزین اوئنز از دانشگاه کمبریج و محققان این
پژوهش می گوید :ما اکنون به مدل های سه بعدی سلولی نیاز داریم تا نسل جدید درمان ها را
بدست آوریم.به گفته محققان می توان با ارتقای این روش اعضای مختلف بدن انسان مانند کبد،
قلب ،مغز یا حتی کل بدن انسان را روی یک تراشه ساخت.در این تحقیق پژوهشگران دستگاهی
اب��داع کردند که در حقیقت یک قالب از پلیمر اس��فنجی رس��انا بود .این قالب یک ترانزیس��تور
الکترومکانیکی اس��ت .سلول های هر عضو نخس��ت درون قالب رشد می کنند و سپس دستگاه
درون یک لوله پالستیکی قرار داده می شود تا مواد مغذی به آن منتقل شود.
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