
يک عضو هيأت علمي دانش�گاه ش�ريف 
با انجام مطالع�ه اي درک بهتري از مکانيزم 
عملکرد بيماري آلزايم�ر را به محققين ارائه 
داده ک�ه راه را براي درمان مؤثر اين بيماري 

هموار مي سازد.    
دکت��ر مهدي جليل��ي گفت: بيم��اري آلزايمر 
يکي از ش��ايع ترين اختالالت مربوط به دس��تگاه 
عصبي در افراد مس��ن اس��ت که تاکن��ون درمان 
اس��ت.  جليل��ي نش��ده  پي��دا  ب��راي آن   قطع��ي 
29 س��اله که در پانزدهمين جشنواره تحقيقاتي 
علوم پزش��کي رازي در گروه عل��وم پايه با عنوان 
محق��ق ج��وان برگزي��ده ش��د، اف��زود: ب��ا اين که 
تحقيقات زي��ادي در مورد نح��وه و علت بروز اين 
اختالل در مغز انجام ش��ده، اما هنوز علت قطعي 
اي��ن بيماري مش��خص نش��ده اس��ت.  اين محقق 
جوان خاطرنشان کرد: به داليل زيادي تشخيص 
بيماري در مراحل اوليه آن مي تواند نقش مهمي 
 در ب��ه تأخي��ر انداختن مرگ فرد مبت��ال و کاهش 
آث��ار س��وء آن ب��راي اطرافيان��ش داش��ته باش��د.  
اين دکتراي علوم کامپيوت��ر، مخابرات و فناوري 

اطالع��ات در توضيح مطالعه خ��ود، تأکيد کرد: 
در اين تحقيق، سيگنال هاي الکتريکي به دست 
آمده از مغز تعدادي فرد مسن که در مراحل اوليه 
بيماري آلزايمر قرار داش��تند، مورد بررس��ي قرار 
گرفت و يک الگوي متفاوت نسبت به افراد مسن 
سالم پيدا شد.  جليلي خاطرنشان کرد: اختالل 
آلزايم��ر مي توان��د ب��ر نح��وه ارتب��اط ياخته ه��اي 
عصبي نق��اط مختلف مغز با يکديگر تأثير بگذارد 
و باعث ايج��اد اش��کال در ارتباط��ات ياخته هاي 
عصبي شود.  وي افزود: اين اشکاالت نيز به نوبه 
خود مانع کارکرد مناس��ب مغز ش��ده و در نهايت 

پس از مدتي به مرگ بيمار مي انجامد. 
عضو هيأت علمي  دانشگاه شريف با اشاره به 
اين که با استفاده از دس��تگاه الکتروانسفالوگرام 
مي توان سيگنال هاي الکتريکي نواحي مختلف 
مغ��ز را اندازه گي��ري کرد، گف��ت: در اين مطالعه 
الکتريک��ي  س��يگنال هاي  اندازه گي��ري  ب��راي 
پيش��رفته  روش  ي��ک  از  مغ��ز  مختل��ف  نواح��ي 
اس��تفاده ش��د و همگام��ي  نواح��ي مختل��ف مغز 
در حالت��ي ک��ه مغز در اس��تراحت کام��ل بود، به 

دس��ت آمد.  جليلي گفت: نتايج تحليل ها نشان 
داد ک��ه همگامي ناحي��ه اي )ک��ه مع��رف مي��زان 
فعالي��ت مغز اس��ت ( در بيم��اران آلزايمري دچار 
تغييرات شديدي مي شود.  وي افزود: همچنين 
چ��پ،  نيمک��ره  در  و  مغ��ز  فوقان��ي  قس��مت  در 

همگامي ناحي��ه اي در اف��راد آلزايم��ري کاه��ش 
قابل توجهي نسبت به افراد سالم دارد. 

اين محقق جوان خاطر نش��ان کرد: از طرف 
ديگ��ر در نواح��ي تحتان��ي و مياني مغ��ز بيماران 
آلزايم��ري، همگام��ي  ناحي��ه اي افزاي��ش قاب��ل 

مالحظ��ه اي از خود نش��ان مي ده��د.  جليلي در 
پايان خاطرنش��ان کرد: اين کش��ف امکان درک 
بهت��ر مکاني��زم عملکرد بيم��اري آلزايم��ر را براي 
محقق��ان فراهم مي کند و راه را براي درمان مؤثر 

اين بيماري هموارتر مي سازد. 
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طوالنی ترین خورشیدگرفتگی حلقوی هزاره سوم
آژان��س فضاي��ی اروپا فيلم��ی از طوالنی ترين 
خورش��يدگرفتگی هزاره س��وم ک��ه 15 ژانويه رخ 
داد از فض��ا تهي��ه و ارائ��ه ک��رده اس��ت.  اي��ن فيلم 
 ب��ا تصاوي��ر بس��يار ديدن��ی ک��ه ماه��واره کوچک 
Proba - 2 تهي��ه ک��رده س��اخته ش��ده اس��ت. 
اي��ن ماه��واره در لحظه خورش��يدگرفتگی در يک 
موقعي��ت بس��يار اس��تثنائی و در ش��انه م��اه ق��رار 

داش��ته اس��ت. اي��ن ماه��واره ک��ه در 720 کيلومت��ری از زمي��ن می چرخ��د درحال 
آزماي��ش فناوری ه��ای جديدی ب��وده و همچنين مجهز به دس��تگاهی برای کنترل 
و رصد مس��تقيم خورش��يد اس��ت.Proba  -2 در دوم نوامبر گذش��ته پرتاب ش��د. 
مأموري��ت اين ماهواره از س��وی اروپا و کانادا س��ازماندهی ش��ده و بلژيک مهمترين 
ش��رکت کننده در اين مأموريت فضايی است.  براس��اس اين گزارش، اولين سری از 

اين برنامه های ماهواره ای که Proba -1 نام دارد در اکتبر 2001 پرتاب شد. 
زوج هایي که از ضمیر »ما« بیشتر استفاده مي کنند، خوشبخت ترند 

محقق��ان مي گوين��د، زوج هايي ک��ه از ضمير »ما« بيش��تر از ضماير »م��ن« و »تو« 
اس��تفاده مي کنند، خوش��بخت ترند. محققان دانش��گاه کاليفرنيا واقع در »برکلي«، 
مکالم��ات 154 زوج ميانس��ال و مس��ن تر را در م��ورد مس��ائل مورد اختالفش��ان در 
ازدواج بررسي کردند. »روبرت لونسون« استاد روانشناسي که در نوشتن اين مطالعه 
هم��کاري داش��ته، گفت: محققان دريافتن��د زوج هايي که از ضماير »م��ا« و »مال ما« 
استفاده مي کردند،  رفتار مثبت تري نسبت به هم داشتند و تنش هاي رواني کمتري 
از خود نش��ان مي دادند. وي افزود: برعکس زوج هايي که با استفاده از ضماير »من« 
و »تو« بر »جدايي ش��ان« تأکيد مي کردند، رضايت کمتري از ازدواج داش��تند که اين 
موضوع بويژه در مورد زوج هاي مس��ن تر صدق مي کرد. فرديت ارزش��ي است که در 
جامع��ه امريکا بطور عميق ريش��ه دوانده، اما دس��ت کم در عرص��ه ازدواج، جزو »ما« 

بودن، ارزش اين را دارد که اندکي »من« را کنار بگذاريم. 
دفتر کار نارگیلی برای کارمندان خانگی 

»Archipod« ن��ام دفت��ر کار قاب��ل جابه جايی 
به شکل نارگيل اس��ت که مخصوص افرادی ساخته 
ش��ده که قصد دارند فاصله خانه تا محل کار خود را 
کاهش داده و با اس��تفاده از فناوری های شبکه ای و 
رايانه ای وظايف خود را اجرا کنند.  شيوه کار کردن 
انسان ها در حال تحول است. هزينه ها و دردسرهای 
رف��ت و آمد به محل کار برای افراد مختلف هر روز در 

حال افزايش است و اين در حالی است که پيشرفت در فناوری های رايانه و شبکه قابليت 
کار از من��زل را هر چه بيش��تر به واقعيت نزديک می کند. در اين صورت زمينه اس��تفاده 
از دفتره��ای کار Archipod به وجود خواهد آمد. اين س��ازه نارگيل مانند از الوارهای 
 چوبی يکی از قابل بازيافت ترين مصالح س��اختمانی س��اخته ش��ده اس��ت و قطعات آن 
به گونه ای طراحی شده  است که فرد در صورت عدم نياز می  تواند آنها را از يکديگر جدا 
کرده و به داخل منزل خود انتقال دهد. اين اتاق در برابر گرما، سرما و صدا عايق بوده و 

در مدت روز بيشترين ميزان نور را دريافت می کند.
ابزار جدید در تولید سوخت زیستي

محققان با استفاده از فناوري زيستي يکي از فراوان ترين باکتري هاي روي زمين 
موس��وم به يي کوالي )E coli( را تغيير دادند تا قند ساده زباله هاي گياهي را هضم 
کرده و آن را به س��وخت زيس��تي با ارزش تبديل کنند. پژوهش��گران شرکت زيست 
فناوري دل کارداير با همکاري محققان دانش��گاه کاليفرنيا در برکلي با اين تحقيق 
نخس��تين ش��يوه تک مرحله اي تبديل يک گياه تجديد پذير غيرغذايي به س��وخت 
زيس��تي را انج��ام دادند.  اين فن��اوري مي تواند به توليد س��وخت هاي تجديد پذير 
کم هزينه اي که دي اکس��يد کربن کمتري تولي��د مي کنند و عملکرد بااليي دارند 
بينجامد.  اين دانش��مندان با استفاده از مهندس��ي ژنتيک، ژن هايي را وارد باکتري 
يي کوالي کردند که تمامي واکنش هاي شيميايي الزم براي تبديل گياه به سوخت 
را تسريع مي کند.  اين يک فرايند تک مرحله اي است و از اين رو ديگر نيازي به انجام 

فرايندهاي شيميايي دو يا سه مرحله اي نيست. 
زنبورها را مي توان براي شناسایي چهره انسان آموزش داد

پژوهش��گران مي گويند تا زماني ک��ه زنبورها 
چه��ره انس��ان ها را به ش��کل گل هايي با اش��کال 
عجيب و غيرعادي تص��ور مي کنند، مي توان اين 
موجودات را براي تش��خيص چهره انسان ها تحت 
تعلي��م قرار داد. محققان اس��تراليايي و فرانس��وي 
ب��ا انجام يک سلس��له آزمايش ها ثاب��ت کردند که 
زنبورها را مي توان با دادن پاداش هايي مانند قند 

براي شناس��ايي الگوهايي ش��بيه چهره انس��ان آموزش داد.  با اين وجود، اين بدان 
معني نيست که زنبورها مي توانند چهره انسان ها را از يکديگر تشخيص دهند.  اين 
حشرات مي توانند آرايش نسبي خصيصه هايي را که يک الگوي شبيه چهره انسان 
را ايجاد مي کند، بياموزند.  زنبورها از اين راهبرد براي يادگيري و تش��خيص اجسام 
مختل��ف در محيط زندگي خود اس��تفاده مي کنند زيرا در انس��ان کل نواحي مغز به 

شناسايي چهره ها اختصاص دارد. 
کره ماه حاصل انفجاري هسته اي بر روي زمین است

دانش��مند ان ادعا کرده اند که کره ماه در اثر يک انفجار هس��ته اي روي زمين به 
وجود آمده است.  بر خالف يک تئوري متداول که مي گويد ماه تکه سنگي است که 
بر اثر يک انفجار در فضا از زمين جدا شده است، دانشمند ان به تازگي ادعا کرده اند 
که کره ماه حاصل يک انفجار هسته اي است که بر سطح خود سياره زمين رخ داده 
است. براساس اين تحقيق تحت عنوان »يک فرضيه جايگزين براي منشأ کره ماه«، 
اگر ماه تحت تأثير يک نيروي خارجي از زمين جدا ش��ده باش��د، بايد حاوي موادي 
از آن ج��رم کيهاني باش��د که به اين قم��ر و همچنين زمين برخورد کرده اس��ت، اما 
نمونه برداري هاي دقيق از سطح ماه نشان مي دهد که ترکيبات روي اين قمر درست 

شبيه به ترکيبات شيميايي در سياره زمين هستند.

درمان آلزایمر با کنترل 
سیگنال هاي الكتریكي مغز

اخبار کوتاه

زخم بندهایی با قابلیت ترمیم و حفظ زیبایی پوستدرمان بیماری های عروقی با  ژنومیکس 

مدي�ر گ�روه غدد، تولي�د مث�ل و آندرولوژی 
پژوهشگاه ابن سينا از آغاز مطالعات پژوهشگران 
برای کاربردی کردن فناوری ژنوميکس در درمان 

و تشخيص بيماری ها خبر داد.  
دکتر علی متول��ی زاده اردکانی با بيان اين 
مطلب ک��ه در ح��ال حاضر بح��ث ژنوميکس و 
پروتئوميکس بحث مطرح جهان اس��ت، اظهار 
داش��ت: اين توانمندی در دني��ا ظرف هفت تا 
هش��ت سال گذش��ته ايجاد ش��ده و با توجه به 
اتم��ام پروژه ژنوم انس��ان، کليه امراض بش��ر از 

طريق اين فناوری قابل درمان است.
وی ژنوميک��س را شناس��ايی ژن��وم انس��ان 
تعري��ف ک��رد و ادام��ه داد: کلي��ه امراض بش��ر 
آرت��روز  س��رطان ها،  تمام��ی  ان��واع  جمل��ه  از 
و  مطالع��ه  طري��ق  از  عروق��ی  بيماری ه��ای  و 
شناس��ايی ژن های افراد قابل تش��خيص است 

ضم��ن آن که ب��ا اس��تفاده از اين فن��اوری قادر 
هستيم حتی ژن های مستعد به اين بيماری ها 
را ني��ز شناس��ايی کني��م.  مدي��ر گ��روه غ��دد، 
توليد مثل و آندرول��وژی با تأکيد بر اين که اين 
فناوری در پيش��گيری از بروز بيماری ها کاربرد 
دارد، اضاف��ه ک��رد: در اي��ن روش پيش��گيری، 
افراد با تغذيه مناس��ب و بدون استفاده از دارو، 
در برابر بيماری ها مقاوم می ش��وند. وی اضافه 
ک��رد: ب��ا توجه ب��ه شناس��ايی ژن��وم و پروتئين 
داخ��ل س��لول، داروه��ای س��ازگار با سيس��تم 
دفاع��ی بدن ف��رد تجويز می ش��ود. مدير گروه 
غ��دد، تولي��د مث��ل و آندرول��وژی ب��ا اش��اره به 
تحقيقات پژوهش��گران پژوهشگاه ابن سينا در 
زمينه فناوری ژنوميکس و کاربردی کردن آن 
در تش��خيص و درمان بيماری ها تأکيد کرد: به 
دليل متفاوت بودن ژن های افراد، شناس��ايی 
آنه��ا برای درمان س��رطان بس��يار مفيد اس��ت 
چراکه می توان داروه��ای مؤثر بر بدن آن فرد 
را تجوي��ز کرده و از ارائه ه��ر دارويی که موجب 
اخت��الل در ب��دن وی می ش��ود، پرهي��ز ک��رد.  
اردکان��ی با اب��راز امي��دواری از کاربردی کردن 
اي��ن فن��اوری در کش��ور اف��زود: اميدواري��م ب��ا 
کارب��ردی کردن اين فن��اوری گام های مؤثری 

برای درمان بيماران در کشور برداريم. 

پژوهشگران کشور با استفاده از نوعی پليمر 
موفق ب�ه توليد زخ�م بندهای آنت�ی باکتريالی 
ش�دند که به س�رعت زخ�م را ترميم ک�رده و 

زيبايی پوست را در حين ترميم حفظ می کند. 
مهن��دس عادله قل��ی پور کنعان��ی مجری طرح 
در اي��ن باره توضيح داد: اي��ن زخم بند به دليل نوع 
پليمر مصرفی )کيتوس��ان( که يک هيدروژل اس��ت 
و وج��ود تخلخل در ش��بکه س��ه بع��دی وب )حاوی 
ه��زاران نانولي��ف ب��وده و ب��ه ص��ورت تصادفی روی 
هم قرار گرفته ان��د(، پس از جذب مايعات، مقداری 
متورم ش��ده و رطوب��ت را در خود حف��ظ می کند در 
نتيج��ه در تمام مراحل ترميم، س��طح زخم تا حدی 
 مرط��وب می مان��د ک��ه اي��ن ام��ر موج��ب می ش��ود 
زخم بن��د روی زخ��م نچس��بد و عب��ور و م��رور ه��وا و 
اکس��يژن روی آن ب��ه آس��انی ص��ورت گي��رد بدين 
ترتي��ب زخم در مدت زمان کمتر و به ش��کل بهتری 
ترمي��م خواه��د ش��د. وی ب��ه جزئيات اي��ن پژوهش 
اش��اره کرد و افزود: ابتدا محل��ول پليمری )مخلوط 
کيتوسان با پلی وينيل الکل( در نسبت های مختلف 
 تهيه شد سپس فرايند الکتروريسی صورت گرفت، 
ب��ه طوری که س��رنگ ح��اوی پليم��ر روی يک پمپ 
س��رنگ )ديجيتال��ی ي��ا مکانيکی( ق��رار گرفت��ه و با 
استفاده از يک منبع ولتاژ باال با اعمال ولتاژ متوسط 
15 تا 20 کيلوولت، نانواليافی در سطح جمع کننده 

جمع ش��د. نانو ليفی که از اين روش به دس��ت آمد 
برای بررسی های مرفولوژيکی، تحت آزمايش های 
مختلف��ی قرار گرفت. قل��ی پور تأکيد ک��رد: در اين 
پژوهش از پليمر زيس��ت سازگار و طبيعی کيتوسان 
ب��ا وزن مولکولی باال برای توليد محصول اس��تفاده 
شد که با توجه به وزن مولکولی باال نسبت به موارد 
پيشين خود از استحکام فيزيکی و مکانيکی مناسب 
ت��ری برخوردار بوده اس��ت. مجری ط��رح به مزايای 
ديگر اي��ن زخم بند اش��اره و خاطر نش��ان کرد: اين 
زخ��م بن��د دارای خاصي��ت آنت��ی باکتريال اس��ت و 
می تواند از رش��د باکتری ه��ای توليد کننده عفونت 
جلوگيری کند. همچنين جاذب مايعات مانند خون 
و چرک از روی زخم است و به دليل عبور اکسيژن از 
روی سطح زخم و وجود تخلخل در ساختار نانوليفی 
آن موجب تس��ريع در ترمي��م زخم و همچنين حفظ 

زيبايی پوست در حين ترميم می شود. 

 20x  رمز گوگل برای آندروئید
گروه دانش- محسن صحافي: نام های مستعار 
برای بازاريابی پالتفرم آندروئيد از س�وی شرکت 
گوگل انجام می گيرد و پيش از اين هم گوگل اسم 
مس�تعار آندروئيد 1.6 خود را Donut و آندروئيد 

2.0 خود را Éclair انتخاب کرده بود. 
به گزارش شبکه ايران و به نقل از پايگاه اينترنتی 
»Electronista« ش��رکت گ��وگل ن��ام اختصاص��ی 
پالتفرم آندروئيد سری 2 را اعالم کرد.»اريک سنگ« 
مدي��ر ارش��د تولي��د پالتف��رم آندروئي��د در مصاحبه 
ب��ا پايگاه اينترنت��ی »Engadget«  ن��ام انحصاری و 
 20 x مستعار س��ری دوم پالتفرم آندروئيد يا همان
را »فرويو« که به معنای  »frozen yogurt« يا همان 
»ماس��ت منجمد« اس��ت اعالم کرده اس��ت. پيش از 
اين هم گوگل اس��م مس��تعار آندروئي��د 1.6 خود را 
Donut و آندروئي��د 2.0 خود را Éclair انتخاب 
ک��رده بود. ش��رکت گوگل ب��ه صورت معم��ول برای 
هر نس��خه جديدی که از پالتف��رم آندروئيد معرفی 
می کن��د نام انحصاری و مس��تعار انتخاب می کند تا 
بازارياب��ی بهتری برای آندروئيد انجام دهد. گفتنی 
اس��ت ک��ه در نس��خه دوم سيس��تم عام��ل آندروئيد 
امکاناتی مانند مرورگر اينترنتی بهبود يافته  و امکان 
شماره گيری صوتی و در نسخه 2.1 نيز امکان قرار 
دادن تصاوير متحرک در پس زمينه  تلفن های همراه 

آندروئيد اضافه شده است.

يک پژوهش جديد نشان داد رنگ 
سفيد بام ساختمان ها مي تواند شهرها 

را سرد کند. 
تم��ام اگ��ر  مي گوين��د   دانش��مند ان 

 پش��ت بام هاي جهان به رنگ س��فيد رنگ 
آمي��زي ش��وند، اين اق��دام به مي��زان قابل 
توجهي موجب سرد ش��دن نواحي شهري 
شده و شايد تأثير افزايش گرماي جهاني را 
کاهش دهد.  تحقيق دانشمند ان مرکز ملي 
مطالع��ات جوي امري��کا نش��ان داد که اين 
روش مي تواند کاربردهاي مفيدي داش��ته 
باشد.  دکتر کيت اولسون، محقق اصلي اين 
پژوهش مي گويد: مطالعات ما نشان مي دهد 
که پشت بام هاي سفيد رنگ حداقل از نظر 
تئوريک مي تواند روشي مؤثر براي کاهش گرماي شهري باشد.  گرماي جوي، شهرها را بيش 
از روستاها تحت تأثير قرار مي دهد، چون کف خيابان ها پوشيده از آسفالت و بام ها قيرگوني 
 شده است و اين مواد حرارت خورشيد را به ميزان قابل توجهي جذب مي کنند؛ بنابراين 
پش��ت بام هاي سفيد و خيابان هايي با رنگ روش��ن مي تواند اين حرارت را به جاي جذب 
بازتاب کند.  محققان براي اين شبيه سازي از يک مدل رايانه اي استفاده کردند که نشان 
داد، استفاده از رنگ سفيد براي بام ها مي تواند ميزان حرارت جذب شده از خورشيد را تا 

سه درصد کاهش دهد.  

دانش�گاه  محقق�ان 
گونه ای  دريافتند  فلوريدا 
وي�ژه از ماهی ه�ا با بنای 
ساختاری پيچيده در شن 
بستر درياها زيستگاهی را 
برای گونه های مختلفی از 
جان�داران فراهم می کنند 
تا تمامی نيازه�ای خود را 

برآورده سازند. 
گونه ای از ماهی ها به نام Red Groupers از گذش��ته به 
عنوان جاندارانی شناخته می شدند که در شن های کف خليج 
مکزيک و سواحل جنوب شرق امريکا ساختارهايی را برای خود 
حفاری می کردند اما تاکنون دانشمندان از ميزان هوشمندی 

و ابت��کار اين نوع از ماهی ها اطالعاتی نداش��تند. اين ماهی ها 
حفره های پيچيده ای را در کف دريا به وجود می آورند و طی اين 
فرايند حفاری ماسه ها را از کف دريا جابه جا کرده و صخره ها را 
از زير ماس��ه ها آش��کار کرده و بيرون می کش��ند. دانش��مندان 
ب��ه تازگ��ی دريافته اند اي��ن ماهی ها با بازس��ازی مجدد بس��تر 
دريا به ش��کل ماتريکسی س��ه بعدی و خارج ساختن صخره ها 
باعث تش��ويق مرجان ها و اس��فنج های دريايی برای اقامت در 
آن منطقه می ش��وند. کل اين س��اختار در واق��ع به پناهگاهی 
 ب��رای خرچنگ های کوچ��ک و ديگر ماهی ها خواهد ش��د که

 Red Groupers ه��ا از مي��ان اي��ن جان��داران غ��ذای خ��ود 
را تأمي��ن می کنن��د. ب��ه گفت��ه دانش��مندان دانش��گاه فلوريدا 
س��اختمانی ک��ه اي��ن ماهی ه��ا در ک��ف دري��ا خل��ق می کنند 
عالوه بر جلب توجه جفت های اي��ن ماهی ها، برای گونه های 

درياي��ی مانند ميگوهای رفتگر که با خ��وردن انگل ها و بقايای 
غ��ذای ماهی ه��ای صاحب خان��ه آن منطق��ه را تميز می کنند 
 ني��ز مفي��د اس��ت. در عي��ن ح��ال ماهی ه��ای کوچک��ی ک��ه
 Red Groupers به شکار آنها می پردازند نيز ناخودآگاه جذب 
اين س��اختار می شوند. به اين ش��کل می توان دليل بی حرکت 
بودن بيش از اندازه اين ماهی ها را توضيح داد زيرا اين ماهی ها 
ب��ه اندازه ای باهوش هس��تند ت��ا آنچه مورد نياز آنهاس��ت را به 
سوی خود جذب کنند. براساس اين گزارش، طی چند سری 
از آزمايش هاي��ی که ب��ر روی Red Groupers صورت گرفت 
محققان دريافتند اين ماهی ها ماس��ه ها و ذرات خاک حفره ها 
را ب��ا کمک دهان خود به خارج از حفره انتقال داده و در اطراف 
ساختمانشان پراکنده می کنند و سپس با کمک دم های خود 

صخره ها و سنگ ها را از محيط دور می کنند.

 سفید كردن پشت بام هاماهی ها معمارانی فوق العاده اند 
 شهرها را خنك مي كند

حاج مرتضي، حاج مجتبي و حاج اميرحسين ازگلي

اناهللا و انا اليه راجعون
جناب آقاي حاج مصطفي عادلخاني

بـا نهايت تأسـف و تأثر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالي و  
 خانواده محترم تسليت عرض نموده و  از خداوند متعال براي آن مرحومه 

علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسألت مي نماييم. صبوحي، كوچكي، چيره دستان،
 حسن پور

جناب آقاي
 مهنــدس محسن بهمنـي

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت والده مكرمه تان 

را بـه شـما و خانـواده محترمتـان تسـليت عـرض 

نمـوده و از درگاه خداونـد منان بـراي آن مرحومه 

علـو درجـات و بـراي بازماندگان صبر و شـكيبايي 

مسألت داريم.

خانواده مرحوم

يـــادبـــود
سيزدهم بهمن ماه برابر است با چهارمين سالگرد 

عروج شادروان مهندس فريبرز غضنفري 

روحش شاد و يادش گرامي باد

سعيد و سيامك رازقي

هوالحي الذي اليموت
شـادروان  مغفـور  مرحـوم  عزيزمـان  پـدر  درگذشـت  وسـيله  بديـن 
حاج حسـين رازقي (بـزرگ خاندان رازقـي) را بـه اطالع دوسـتان و 
آشنايان مي رسانيم. مراسم ترحيم آن فقيد سعيد روز پنجشنبه ۸۸/۱۱/۱۵ 
از سـاعت ۱۵ الي ۱۶/۳۰ در مسـجد الرضا(ع) واقع در خيابان اصلي شـهرك 

اكباتان- باالتر از مخابرات- فاز ۳ برگزار مي گردد.

تهران: شماره تماس 1877

مر�ز پذيرش آگهى هاى 
ترحيم، تسليت، يادبود، سپاسگزارى

روزنامه ايران (حتى ايام تعطيل)

نمابر: ۳۳۷۵۶۶۸۳
تلفن پذيرش نمايندگي بهشت زهرا  ۳۳۷۴۲۰۶۴- ۳۳۷۴۶۷۴۲

تلفن پذيرش سازمان: ۸۸۵۰۰۶۰۱-۴
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