
اتریش برای گردشگری کوهستان ایران 
فاینانس می دهد

| رایزن بازرگانی سفارت اتریش در 
تهران گفت: ظرفیت و جاذبه های گردشگری 
ایران جایگاه خاصی در جهــان دارد ، از این 
رو برای ارائه خدمات در زمینه گردشــگری 
کوهستان در قالب خط اعتباری ) فاینانس ( 

بین دو کشور آماده ایم.
کریســتف گراب مایر در نشست تخصصی 

شرکت های سرمایه گذاری دو کشور در زمینه گردشگری کوهستان 
اظهار کرد: اتریش در زمینه صنعت گردشــگری بسیار شناخته شده 
اســت. ایران نیز فرهنگ و پیشــینه تاریخی زیــادی دارد که برای 
گردشگران جذاب بوده و مهمان نوازی ایرانی ها برای سایرین ارزشمند 

است .
مایر تاکید کرد: امیدوار کننده اســت که ظرفیت گردشگری ایران 
همانطور هم که رســما اعالم کرده در هفت سال آینده به جذب 20 

میلیون گردشگر خارجی برسد.
به گزارش کائنات و به نقل از ایرنا ؛ وی گفت: ما نیز با توجه به ظرفیت 
های گردشگری کوهستان در ایران و تخصص و توانمندی های شرکت 
های فعال اتریشی در این زمینه حاضریم در قالب تامین مالی از طریق 

خط اعتباری بین دو کشور ) فاینانس ( توان خود را به کار بگیریم.
*اوحدی: ایران پیست های اسکی کوهستان فوق العاده ای دارد

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی ســازمان میراث فرهنگی نیز 
در این نشست اظهار کرد: بر اساس هشت جلسه مشترک کمیسیون 
اقتصادی ایران و اتریش یکی از کارگروه ها به گردشــگری اختصاص 
یافت و در جلسه ای که مسووالن ارشد بانک مرکزی ایران با مسووالن 
اتریشی داشتند یک خط اعتباری مالی بین دو کشور برقرار شده که بر 
آن هستیم که بخشی از این خط اعتباری را به پروژه های هیات تجاری 
اتریشی در باره مجموعه های گردشگری ورزشی ایران از جمله ظرفیت 
هایی که در پیست های اسکی کوهستانی خود داریم اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: قوانین جذب سرمایه گذاری در ایران جزء مترقی ترین 
قوانین در دنیا است و پوشش بیمه ای امنیت کامل ، معافیت مالیاتی 
10 تا 13 ساله و اجازه مالکیت زمین برای شرکت های خارجی سرمایه 

گذدار در ایران از جمله این امتیازات است.
اوحدی تاکید کرد: ما فقط در شعاع 45 کیلومتری تهران سه پیست 
مطرح اسکی دیزین ، شمشــک و نمک آبرود را داریم و مایل هستیم 
شرکت های اتریشی عالوه بر خط فاینانس در این زمینه سرمایه گذاری 

نیز انجام دهند.
*پوینده : ایران از 41 کشور پذیرای گردشگر کوهستان است

مدیرکل توافق های ملی گرد شگری نیز در این نشست تاکید کرد: 
گردشگری ورزشی یکی از مزیت های ایران است و آمار نشاان می دهد 
در 9 ماه سال جاری پذیرای گردشگران کوهستان و اسکی بیش از 41 
کشور دنیا بودیم و این رقم در مقایســه با سال گذشته سه برابر شده 
است.محمدرضا پوینده افزود: پیســت های اسکی در ایران نسبت به 
سایر کشورها ارزان است و ما از سرمایه گذاری خارجی در این زمینه 
اســتقبال می کنیم.ایران چندین پیست اسکی و کوهستان با قابلیت 
های گردشگری دارد که فقط پیست اسکی دیزین به عنوان بزرگترین 
پیست خاورمیانه دارای 17 خط باالبر و مساحت 550 هکتاری است. انتقال پیكر3 تن از دریانوردان نفتكش سانچی به ایران . عكس: ایرنا 

 گرمایش جهانی وقوع »رعد و برق«
را کاهش خواهد داد

| تحقیقات جدید نشان می دهد بروز رعد 
وبرق تا 15 درصد کاهش پیدا خواهد کرد چرا که 
با افزایش »گرمایش جهانی« تا سال 2100 دمای 
هوا احتماال تا پنج درجه سانتیگراد افزایش خواهد 
یافت.گرمایش جهانی توانایی محدود کردن یکی 
از قدرتمندترین پدیده هــای طبیعی را نیز دارد 
و ممکن اســت میزان وقوع رعــد و برق در آینده 
را کاهش دهد.محققان دانشــگاه ادینبرو اظهار کردنــد: افزایش گازهای 
گلخانه ای تاثیر قابــل توجهی روی »ابرهای طوفــان زا« دارد.در بدترین 
حالت تغییرات آب و هوایی، دمای جهان تا ســال 2100 میالدی ممکن 
است به میزان 5 درجه ســانتیگراد افزایش یابد.محققان با استفاده از یک 
روش جدید، محاسبه کرده اند که در چنین شرایطی، احتمال وقوع رعد و 
برق ناشی از »ابرهای طوفان زا« تا 15 درصد کاهش خواهد یافت.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایســنا، ممکن است از طریق یک رعد و برق، میلیاردها 
ولت الکتریسیته در آســمان جاری شود. محاسبات پیشین و سنتی راجع 
به شکل گیری این پدیده طبیعی براساس »ارتفاع ابرها« بوده است.در این 
راستا دانشمندان دانشگاههای ادینبرو، لیدز و النکستر رویکردی مبنی بر 
محاسبه حرکات ذرات کوچک یخ که در میان ابرها در حرکت هستند پیش 
گرفتند.جریان الکتریکی این ذرات طی طوفان تخلیه شده و منجر به وقوع 
رعد و برق می شوند.این تحقیقات نشان می دهد که افزایش دما در سراسر 
جهان باعث می شود که شرایط تشــکیل کریستال های یخ سخت تر شود.

این یافته ها با مطالعات پیشــین در مغایرت است. مطالعات گذشته نشان 
داد، تغییرات آب و هوایی احتمال بروز ایــن طوفان ها را افزایش می دهد.
این مطالعه اعتبار پیش بینی های پیشــین راجع به رعد و برق را زیر سوال 
می برد و مشوق مطالعات بیشتر پیرامون تاثیرات تغییرات آب و هوایی روی 
یخ های موجود در ابرها و رعد و برق است.دانشمندان بر این باورند که ساالنه 
1.4 میلیارد رعد و برق در سراسر جهان اتفاق می افتد که این میزان تقریبا 
معادل روزانه 4 میلیون رعد و برق است.این مطالعه در مجله »تغییرات آب 

وهوایی طبیعت« منتشر شده است.

 دوربین گوشی ها مجهز
به هوش مصنوعی می شود

| به زودی پرچمدار جدید ال جی موسوم 
بــه V30 به همراه یک دوربیــن مبتنی بر هوش 
مصنوعی و یک دستیار صوتی جدید در نمایشگاه 

MWC معرفی خواهد شد.
ال جی یک نســخه جدید از گوشــی هوشمند 
پرچمدار خود، V30 را در کنگره ســاالنه دنیای 
موبایل)MWC( در سال جاری عرضه خواهد کرد 

و طبق شایعات، مجهز به یک دوربین هوش مصنوعی خواهد بود.
این شرکت کره ای »چشــم انداز هوش مصنوعی« را توسعه داده است تا 

دوربین گوشی را هوشمندتر و استفاده از آن را راحت تر کند.
»چشــم انداز هوش مصنوعی« می تواند به طور خودکار آنچه را که شما 
از آن عکــس می گیرید، تجزیــه و تحلیل کند و می توانــد بهترین حالت 
عکسبرداری را در میان هشــت حالت پرتره، غذا، حیوان خانگی، منظره، 

شهر، گل، طلوع و غروب خورشید پیشنهاد کند.
به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ، این برنامه می تواند زاویه، رنگ شیء 
و هر انعکاسی در اطراف آن را حذف کند. همچنین سطح روشنایی و اشباع 

رنگی را در نظر می گیرد تا بهترین تصویر ممکن را ارائه کند.
این هوش مصنوعی همچنین دارای تعدادی قابلیت های خرید اســت و 
می تواند جستجوی تصویر یا اسکن کیو.آر کدها را انجام دهد که در آن شما 
می توانید دوربین گوشی را به سمت یک محصول بگیرید و مشخصات آن 

به همراه قیمت و محصوالت مشابه را مشاهده کنید.
عالوه بر این، »Vision AI« میزان روشنایی تصویر را در عکس هایی که 

در شرایط کم نور گرفته شده در قسمت های مهم باال می برد.
عالوه بر معرفی یک دوربین هوش مصنوعی جدید، ال جی همچنین یک 
دستیار صوتی هوشمند جدید را در کنار دستیار گوگل معرفی خواهد کرد.
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زعفران، مانعی در برابر از بین رفتن 
فولیکول های تخمدان

| پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد علوم 
و تحقیقات تهران دریافتند که »کروســین« 
ماده  موجود در زعفــران می تواند مانع از بین 
رفتن فولیکول ها شود. همچنین این ماده قادر 
است سطوح سرمی استروژن و پروژسترون را 

نیز کاهش دهد.
زعفران )Crocus sativus L.( چاشنی 

اســت که از دیرباز در برخی کشورها برای بهتر شدن رنگ و طعم غذا 
اســتفاده می شــود. یکی از اجزای اصلی زعفران، »کروسین« است. 
تاکنون چهار ماده  شیمیایی گیاهی به نام های کاروتنوئید، فالونوئید، 
ترپنوئید و کورکومین شــناخته شــده اند که مســئول فعالیت های 

فیتوشیمیایی داروهای گیاهی هستند.
کروسین، کاروتنوئیدی است که در زعفران یافت می شود. تحقیقات 
اخیر نشان داده است که این ماده اثرات دارویی مختلفی دارد. خواص 
آنتی اکسیدان، ضد سرطان، ضد انعقاد، ضد درد، ضد افسردگی و ضد 
اضطراب کروسین تایید شــده است. همچنین این ماده به عنوان یک 
درمان موثــر در برابر بیماری آلزایمر، گرفتگــی عروق، چربی خون و 
فشار خون باال استفاده می شود. گیاهان دارویی مختلفی باعث بهبود 
باروری شده و به تعادل هورمونی کمک می کنند و برخی از این گیاهان 

اثر متفاوتی دارند.
 اختالل در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-گناد محور می تواند عواقب 
ناخوشایندی بر باروری داشته باشد. این محور نقش مهمی در تنظیم 
هورمونی سیســتم تولید مثل دارد. تقریبا تمام ترشــحات هیپوفیز 
توسط سیگنال های هورمونی یا عصبی هیپوتاالموس کنترل می شود. 
هورمون های جنسی که از هیپوفیز ترشح می شوند نیز بر غدد جنسی 
یا گنادها تاثیر می گذارند و به این شکل محور هیپوتاالموس- هیپوفیز- 

گناد شکل می گیرد.
به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ، در هیپوتاالموس پپتیدی به نام 
»کیس پپتین« یا »متاستین« وجود دارد که توسط ژن Kiss-1 کد 
می شود و به عنوان مهارکننده  متاستاز در سلول های مالنوم شناخته 
شده است. این ژن در ســلول های عصبی هیپوتاالموس بیان می شود 
و تنظیم کننــده ای کلیدی در محور هیپوتاالمــوس- هیپوفیز- گناد 
در پستانداران ماده است و برای رشــد فولیکولی و تخمک گذاری در 
طول تولید مثل مورد نیاز است. سلول های عصبی بیان کننده  »کیس 
پپتین«، ترشح هورمون آزادکننده  گنادوتروپین را تنظیم کرده و از این 
طریق هورمون تحریک کننــده  فولیکول )FSH( و هورمون لوتئینی 
)LH( را کنترل می کند. بر اســاس تاثیری که در رشــد و نمو اندام 
جنســی و محور هیپوتاالموس- هیپوفیز- گناد دارد، اختالل عملکرد 
سلول های عصبی کیس پپتین می تواند منجر به ناهنجاری رشد جنین 

و ناباروری شود.
دکتر کاظم پریور و همکارانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 
تحقیقات تهران در مطالعه ای تاثیر زعفران را بر محور هیپوفیز-گناد و 
بیان ژن هیپوتاالموسی kiss-1 در موش های صحرایی بررسی کردند.
در این مطالعــه  تجربی، 18 موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویســتار 
به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شــدند. گروه شاهد نرمال سالین 
)ســرم فیزیولوژیک( و گروه تجربی دو دوز مختلف کروسین )100 و 
200 میلی گرم بر کیلوگرم( هر دو روز یک بار به مدت 30 روز دریافت 
کردند. پس از دوره  درمان، نمونه خون از قلب و ســانتریفوژ بدســت 
 )FSH( آمد. سپس سطح ســرمی هورمون تحریک کننده فولیکول
و هورمون لوتئینی )LH(، هورمون های اســتروژن و پروژســترون با 
استفاده از روش ELISA اندازه گیری شد. بافت های تخمدانی برای 
 1-Kiss بررسی بافت شناسی جدا شــدند. بیان ژن هیپوتاالموسی
با اســتفاده از PCR real-time اندازه گیری شــد. تمام داده ها با 
اســتفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفتند.
در موش هایــی کــه 200 میلی گرم بر کیلوگرم کروســین مصرف 
می کردند، کاهش معنی داری در تعــداد فولیکول های گرآف آترتیک 

)فولیکول از بین رفته( مشاهده شد. 

دریچه


