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ویروسها
قدیمیترین مخلوقات زمین هستند

دانشمندان معقتقدند که ویروسها برخالف باور موجود
در طبقه جانــداران زنده قرار میگیرنــد و قدیمیترین
میکرواورگانیسمهای روی زمین هستند.
پروفسور گوستاوو کائتانو آنولز از دانشگاه ایلینویز آمریکا
با همکاری دکتر چارلز ووئز ،از موسســه زیستشناسی
ژنومی موفق به ارائه این نظریه جنجالبرانگیز شدند.
ایــن دو محقق معتقدند که از این بــه بعد باید تجمع
ویروسها در بدن با نام «ابر گروه ویروسها» نامگذاری
شود که زیر مجموعه رده قلمرو ویروسی است.
آنها معتقدند که ویروسها ،جاندارانی زنده و در عین حال
ســاده هســتند که از نظر ظاهر و نوع حیات با انسانها
تفاوت دارند ،اما قادرند به آســانی به بــدن ما وارد یا از
آن خارج شوند.
اگرچــه ویروسهــا جانداران مســتقلی نیســتند ،اما
میتوانند نیازهای اولیه خــود را از بدن جانداران میزبان
در طول کمترین زمان بدست آورند.
دانشمندان تاکنون به کمک میکروسکوپهای حرفهای
موفق به کشــف  3460گونه ویــروس از مجموع 5080
اورگانیسم ســهبعدی شدهاند .بســیاری از ویروسهای
شــناخته شده قادرند به آسانی در ســایر اورگانیسمهای
دیگر تکثیر شــوند و به دنبال آن ،عفونــت ایجاد کنند.
ویروسها حتــی قادرند باکتریها و تجهیزات موجود در
آنها را غارت کرده و به نفع خود از آنها استفاده کنند.
محققان معتقدنــد ویروسها اکنــون جاندارانی زنده
محسوب میشــوند ،چرا که قادر به بازتولید ژنتیک خود
بــوده و از نظر اندازه و قابلیت شناســایی مثل باکتریها
دارای ماهیت هستند .بیشتر محققان پس از شنیدن این
نظریه برای مطالعه بر روی مراحل تکامل و شناخت انواع
چرخههای حیات ویروسها عالقهمند شدهاند.

بررسی خواص و تأثیر داروها و
ترکیبات دارویی طبی بر بدن

سومین کنگره بینالمللی «فارماکولوژی دامی کشور»
در قالب مطالعه خواص و تأثیر داروها و ترکیبات دارویی
طبی بر بدن ،چهارم تا ششــم خرداد ماه  95به میزبانی
دانشگاه شهرکرد برگزار میشود.
دکتر ســعید حبیبیــان ،عضو هیأت علمی دانشــکده
دامپزشــکی دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه رتبه نخست
اســتان چهارمحال و بختیاری در تولید ماهیان سردابی
در کشــور طی چند سال گذشته و ســطح علمی باالی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شــهرکرد ،از علل انتخاب
این اســتان به عنوان میزبان برگزاری ســومین کنگره
بینالمللی فارماکولوژی کشــور محســوب میشــوند،
اظهار کرد :در این کنگــره  450متخصص داخلی و 50
متخصص بینالمللی حضور خواهند داشت.
حبیبیــان با اشــاره به اینکه این کنگــره با همکاری
ســازمان نظام دامپزشکی کشــور برگزار میشود ،گفت:
باقیماندههای دارویی ،داروهای گیاهی دامی ،واکسنها
و تولیــدات بیولوژیــک ،مکملهــا ،ســمیت دارویی و
مسمومیتها ،مقاومت دارویی ،شیمی درمانی و داروهای
ضد ســرطان و فارماکولوژی بالینی در شــاخههای دام
ســبک ،ســنگین ،طیور ،آبزیان و حیاتوحش از جمله
موضوعات این کنگره محسوب میشوند.

پژوهشگران دپارتمان علوم غذایی دانشگاه
ریدینگ در یافتههای جدید خود نشان دادند،
مصرف بیمونو ( )B-GOSکه نســل دومی
از دســت ه پروبیوتیکها اســت ،اثرات مثبتی
روی میکروبیوتــای روده و سیســتم ایمنــی
افراد سالمند ایجاد میکند .در افراد سالخورده
با باالرفتن ســن ،هم سیســتم ایمنی و هم
میکروبیوتای روده ضعیفتر و مختل میشود.
محققان میگویند :وارونهکردن این تغییرات
مضر در میکروبیوتای روده میتواند از سیستم
ایمنــی محافظت کــرده و ســامت روده را
افزایش دهد .نتایج همچنین برای افراد دیگر
نیز که متاثر از زوال سیســتم ایمنی هســتند،
مانند کسانی که از آنتیبیوتیک استفاد ه کرده
یا ســطح باالیی از استرس را تجربه کردهاند،
قابل بکارگیری است.
تولیدکننــده دومیــن نســل پروبیوتیــک،
نمونــ ه منحصــ ر بهفــردی بــه نــام بیمونو
( )B-GOS)(Rاســت ،کــ ه یــک
ترانــس گاالکتوالیگوســاکارید (Trans-
 )Galactooligosacharideبــوده
و دپارتمان علوم غذایی دانشــگاه ریدینگ در
بررســیهای انســانی خود ،اثرات مثبت یک
پروبیوتیک پیشــرفته بیمونو ( )B-GOSرا
روی سیستم ایمنی افراد سالخورده نشان داده
است .همچنین این بررسی ،شواهد بیشتری را
د ر مورد ارتباط بین میکروبیوتای روده انسان،
به ویژه بیفیدو باکتریا و سیستم ایمنی بهدست
محققــان در تالش برای کشــف ارتباطات
ایجاد شده بین مغز و بافت چربی برای تنظیم
اشــتها و انرژی ،موفق به شناسایی مجموعه
عصبهایی شــدهاند که بــا بافت چربی برای
تحریک این فرآیند مرتبط میشود و میتواند
به درمانهای جدید ضد چاقی منجر شود.
در حالیکه گفته میشود مغز مسؤول تجزیه
ذخیرههای چربی و آزاد کردن انرژی در زمان
مورد نیاز است ،دانشمندان هنوز قادر به درک
چگونگی وقوع این فرآیند نیستند.
هورمون لپتیــن که از ســلولهای چربی
تشــکیل میشــود ،بــرای تنظیم اشــتها،
سوختوساز و انرژی به مغز میرود ،اما هنوز
مشخص نیست که چه چیزهایی را از راههای
دیگر بازمی گرداند.
هورمون لپتین حدود  20سال قبل به عنوان
تنظیم کننده سوختوســاز بدن شناخته شد.
ســطوح پایین این هورمون ،مسؤول افزایش
اشــتها و سوختوساز آهســته بدن بوده ،در
حالی که متقابال ،سطوح باالی لپتین مسؤول
کم کردن اشتها و تسهیل تجزیه بهتر چربی
است.
گروهــی از محققــان بــه رهبــری آنــا
دومینگــوس از موسســه Gulbenkian
 de Ciênciaدر پرتغــال با اســتفاده از
ترکیبی از روشــها توانستند نشــان دهند که

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001015036مورخ  1394/6/12هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی وحید زارع مویدی فرزند طالب به
شماره شناسنامه  4صادره از بیضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 125/22مترمربع پالک  325فرعی از  1739اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  185فرعی از  1739اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری
از مالک رســمی محمد جوانمردی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/12 :
/15112م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره  139460311001011192و  139460311001011193مورخ
 1394/5/18هیأت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان حامد
جعفری سروستانی فرزند محمدحســن و محمدامین عسکری فرزند
امید هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه
به مســاحت  288/37مترمربع پالک  900فرعی از  2145اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی ورثه ابوالقاسم پایدار محرز گردیده است.
لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/12 :
/15113م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین
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افزایش توان سیستم ایمنی
سالمندان با مصرف پروبیوتیکها

آورد .بــه گفته محققان،بیمونو ()B-GOS
تنها پروبیوتیکی اســت که اثری تعدیلکننده
بر سیستم ایمنی افراد ســالمند سالم دارد .در
حالــی که پیشــرفتها در بهداشــت جهانی،
متوســط عمر انســان را افزایش دادهاند ،د ر
مقابل همچنین منجر به افزایش جمعیت افراد
ســالخورده نیز شدهاند که نسبت به اختالالت

سالمتی آسیبپذیر هســتند .بنابراین افزایش
اثربخشی سیســتم ایمنی در ســالخوردگان،
کمک مهمی بــه ا ز بین بــردن نگرانیهای
مرتبط با سالمتی آنها میکند.
این پژوهش ،بخشــی از یک بررسی بزرگ
و گســترده در تحقیقات بالینی اســت که در
آن نقش محدودیت روده در ســامت انسان

درمان جدید چاقی
با کشف ارتباط مغز با بافت چربی

لپتیــن در هنگام ارســال ســیگنال به چربی
بــا پیدا کردن رشــتههای عصبی که به بافت
ســفید چربی میرسند و بی درنگ میشکنند،
چگونه عمــل میکند .دومینگوس اظهار کرد:
ما این رشــتههای عصبی را از چربی موشها
جدا و با اســتفاده از نشانگرهای مولکولی ،این

ســلولهای عصبی را به عنــوان نورونهای
ســمپاتیک معرفی کردیم .ســپس با استفاده
از یــک تکنیک تصویربرداری فوق حســاس
در داخل بافت ســالم چربی سفید موش زنده
مشاهده کردیم که سلولهای چربی میتوانند
به وسیله این پایانه عصبی سمپاتیک محصور

ثبتی و دادگستری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311017000358مــورخ  1394/5/28هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی هادی زارع دهقانانی فرزند الیاس به شماره
شناسنامه  1صادره از خرامه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 1848مترمربع تحت پالک  7فرعی از  117اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  117باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه روستای
دهقانان خریداری بی واســطه از مالکین رســمی آقایان حشــمتاله
کالنتری و سهراب کالنتری و گرام کالنتری و فریدون کالنتری فرزندان
نعمتاله و محمد گرمنجانی فرزند خدایار و حجتاله گرمنجانی فرزند
قدرتاله محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/12 :
 /15107م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139360311001032860مــورخ  1393/11/26هیأت
ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمد خادمی فرزند ســلیمان به
شماره شناسنامه  46صادره از ســپیدان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  178/63مترمربع پالک  53257فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  505فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی علی جان آقایی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/12 :
/15108م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

و یافتــن یک ارتباط محوری بین روده ،مغز و
سیستم ایمنی انسان را جستجو میکند.
طــی یک ارزیابی کــه در دو حالت ،بهطور
جداگانه و با استفاده از دارونماهای کنترلشده
انجامشــد؛ مصــرف بیمونــو ()B-GOS
روی میکروبیوتــای روده ،نشــانگرهای
ایمنی و متابولیســتهای آن در  40داوطلب
ش
درمحدودهی ســنی  65تا  80ســال آزمای 
بــوده و مصرف  B-GOSمنجر به افزایش
بیفیدوباکتریا شــد .عالوهبرآن ،اینترلوکین 10
بــاال( IL-8 ،NK ،کشــنده طبیعی) فعالیت
سلولی باال و میزان پایین IL-1Bنیز مشاهده
شد.
طی تالشهــای دیگر ،آزمایشهایی که در
زمین ه بررســی اثرات  B-GOSبر سیستم
ایمنی در جاهایی که انتظار نتایج مثبت بیشتری
در آن میرفت ،طراحی شد .انتظار میرفت که
پروبیوتیک نسلدوم بیمونو ( )B-GOSقادر
باشد تا ب ه درمانهای موجود برای بیماریهای
التهابی مانند آرتریتروماتوئید یا بیماریهای
التهابی روده ( )IBDشــامل بیماری کرون و
کولیت زخمی کمک کند.
محققان دریافتهاند پروبیوتیکهای پیشرفته
بیمونــو ،توانایی کاهش اضطــراب را دارند و
تعدیل میکروبیوتای روده با بیمونو ممکن است
منجر به تغییر بیوشــیمی مغز شده و همچنین
قادر است شــرایطی مثل سندروم متابولیک و
چاقی را نیز مورد هدف قرار دهد.
شــوند .اما بــرای تعیین میــزان دقیق نقش
این چربیها در چاقی ،محققان بررســیهای
بیشــتری بر روی موشها انجــام دادند .این
موجــودات به طور ژنتیکی مهندســی شــد ه
بودند؛ بنابراین سلول های عصبی میتوانستند
از طریــق اپتوژنتیک فعال و غیرفعال شــوند
و طی آن ســلولهای مغــز در مواجهه با نور،
رفتار متفاوت نشان میدادند .اپتوژنتیک روش
نوظهوری اســت که از آن بــه عنوان ابزاری
برای درمان نابینایی و تغییر آســتانه درد و ...
استفاده میشود .گروه دومینگوس دریافتند که
با فعال کردن ســلول های عصبی به صورت
محلی باعث انتشــار یک انتقالدهنده عصبی
به نام نوراپینفرین میشــود که به نوبه خود
سلولهای چربی را در سیگنالهایی که موجب
تجزیه چربی میشوند ،غوطهور کرد.
به گفته محققان ،بدون این نورونها ،لپتین
بــه تنهایی قادر بــه تحریــک تجزیه چربی
نبود .بنابراین یافتهها نشــان میدهد که این
نورونهای دلسوز یک هدف بالقوه بجز لپتین
را که مغز بســیاری از افــراد چاق در برابر آن
مقاومت میکند ،برای درمان چاقی ارائه دهند.
ایــن نتایج امید تازهای را برای درمان حالت
مقاومــت مرکزی به لپتین که در آن مغز افراد
چاق نســبت به لپتین غیر حســاس میشوند،
پدید میآورد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311017000379مــورخ  1394/6/1هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مهرزاد کشــاورز فرزند علی به شــماره
شناســنامه  6551صادره از خرامه در ششــدانگ یکبــاب مغازه به
مساحت  23/62مترمربع تحت پالک  5571فرعی از  214اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  214باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع
در خرامه خیابــان طالقانی روبروی باغ خان خریداری با واســطه از
مالک رسمی هدایتاله کشاورزی فرزند محمدکریم محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/12 :
 /15106م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001015340مورخ  1394/6/15هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی علیرضا محمدی بزی
فرزند رحمتاله به شــماره شناســنامه  282صادره از مرودشت
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  210/45مترمربع پالک 11285
فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  443فرعی از 2139
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی رحمت ثاقب
رأی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/12 :
/15109م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

9

سد راه پیدایش سرطان سینه
چیست؟

بررسی های محققان دانشــگاه تگزاس در آستین نشا 
ن
داده اســت که مصرف منظم آسپرین میتواند عود سرطان
ســینه در زنان چاق و دچار اضاف ه وزن را به نصف کاهش
دهد و طبق یافتههای جدید ،مصرف یک آســپرین در روز
ممکن است بتواند سد راه پیدایش سرطان سینه شود.
اگرچه هر فردی ممکن اســت واکنشهای مختلفی به
دارودرمانی داشته باشند و باید قبل از شروع هر نوع برنام ه
دارویی از پزشک خود مشاوره بگیرد؛ در واقع تغذیه مناسب
و ورزش منظم نیز از مواردی مهمی است که در پیشگیری
از سرطان سینه باید به آن توجه شود.
دوز روزانه آســپرین که یک داروی معمول مورد استفاده
برای تســکین درد و جلوگیری از ایجــاد لختههای خونی
اســت ،میتوانــد از ایجاد و عــود سرطانســینه در زنان
جلوگیریکند.
ن سینه پس از سرطانپوست ،شایعترین سرطان
ســرطا 
برای زنان در آمریکا است و تخمین زده میشود که تا پایان
ســال جاری میالدی بیش از  230هزار مورد سرطان سینه
تشخیص داده شود که بیش از  40هزار نفر از این بیماران
فوت میکنند.
محققان در تازهترین یافتههای خود مشــاهده کردهاند؛
تومورها در موشهای مبتال به سرطانســینه تهاجمی که
دوز پایین آســپرین روزانه مصــرف میکردند 47 ،درصد
کوچکتر از گروه کنترل است.
بررسیهای محققان دانشــگاه تگزاس در آستین نشان
داده است که مصرف منظم آسپیرین میتواند عود سرطان
ســینه در زنان چاق و دچار اضاف ه وزن را به نصف کاهش
دهد .محققان برای این بررسی ،تحقیق روی چگونگی تأثیر
ن سینه در ظروف
آسپرین بر سلولهای انکوب ه شده سرطا 
آزمایشگاهی و تومورهای سرطانسینه در مدلهای موشی
را شروع کردند .دوز پایین آسپرین روزانه ،رشد تومور را در
ن سینه به طور تقریب به
مدلهای موشــی مبتال بهسرطا 
ف رساند.
نص 
محققان ســلولهای انکوبهشــد ه سرطانســینه را در
انکوباتــور در  96ظرف جداگانــه آزمایش کردند و هریک
را در معرض دوزهای مختلف اســتیل سالیسیلیک اسید یا
آسپرین قرار دادند و دریافتند که آسپرین ،بیشتر سلولهای
سرطانســینه را میکشد و سلولهایی که کشته نمیشوند
نیز دیگر قادر به رشد نیستند.
آنها میگویند :ســپس پنج موش مبتال بــه تومورهای
سرطانســینه تهاجمیرا ب ه مــدت 15روز تحت مصرف
دوز روزانهی آســپرین قراردادنــد .دوز دریافتی آنها معادل
 75میلیگــرم در انســان اســت (دوز پاییــن) .در پایان
این مــدت ،اندازه تومور موشهای درمان شــده را با پنج
موش مبتال به ســرطان تهاجمیسینه که آسپرین دریافت
نمیکردند ،مقایسه شد و دریافتند که تومورهای موشهای
دریافتکنند ه آســپیرین 47 ،درصد کوچکتر از موشهای
درمان نشده با آسپرین بود .سپس ب ه مدت 10روز و قبل از
قراردادن گروهی از موشهای سالم در معرض سلولهای
سرطانســینه ،یک دوز روزانه آســپرین را بــه آنها دادند.
موشهایی که آســپرین دریافت کرده بودند میزان بســیار
پایینتری از رشد سرطان را در مقایسه با گروه کنترل نشان
دادند .آسپرین موجب انســداد فعالیت خود تجدیدشوندگی
ن سینه میشود که در واقع آنها نمیتوانند
سلولهای سرطا 
رشــد کنند یا تقسیم شــوند .ب ه این ترتیب ،محققان براین
باورنــد و یافتههای آنها نشــان میدهد کــه دوز روزان ه
آســپیرین ممکن است یک راهکار پیشگیری مؤثر د ر برابر
سرطانسینه باشد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311017000359مــورخ  1394/5/28هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی شــکراله زارع دهقانانــی فرزند الیاس به
شماره شناســنامه  5صادره از خرامه در ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  1148مترمربع تحت پالک  8فرعی از  117اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  117باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه
روستای دهقانان خریداری از مالکان رسمی آقایان حشمتاله کالنتری و
ســهراب کالنتری و گرام کالنتری و فریدون کالنتری فرزندان نعمتاله
و محمد گرمنجانی فرزند خدایار و حجتاله گرمنجانی فرزند قدرتاله
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/12 :
 /15105م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001012794مــورخ  1394/6/3هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پری گل نظری فرزند سرمســت
به شماره شناســنامه  95صادره از قائمیه در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  113/79مترمربع پالک  4845فرعــی از  2086اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  105فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رسمی نصرت عباسی شوریجه محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/12 :
/15110م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

