
پوشاندن آثار تاریخی شوش با پالستیک
| يك دوستدار ميراث فرهنگى شوش 
با آغاز نخستين بارش باران هاى اسيدى در اين 
محوطه باستانى جهانى، اقدام به پوشاندن چند 
سنگ قبر و ســتون دوره عيالمى با پالستيك 
كرد اما مسئوالن ميراثى فقط كار اين دلسوز 

ميراث را تشويق كردند!
باقر خنيفر دوستدار ميراث فرهنگى شوش 

با بيان اين كه اين آثار سال هاســت به حال خود رها شده اند، مى گويد: 
در اين منطقه، ساالنه دست كم سه دوره بارش باران تگرگ كه اسيدى 
هستند رخ مى دهد، به همين دليل به راحتى اين آثار تاريخى در معرض 

نابودى قرار مى گيرند.
باقر خنيفر دوستدار ميراث فرهنگى شوش با اشاره به اين كه تا حدود 
يك سال و نيم گذشته، روى بيشــتر اين آثار شيشه بوده است، ادامه 
مى دهد: شيشــه ها را حذف كردند و دليل شــان اين بود كه آن ها در 
انبساط و انقباض دما مى شكنند، در حالى كه بسيارى از مردم در نورگير 
خانه هايشان از همان شيشه استفاده مى كنند و در طول اين سال ها هيچ 
اتفاقى براى ان ها نيفتاده است، ما نسبت به اين كار اعتراض كرديم اما 

هيچ فايده اى نداشت.
باقر خنيفر دوستدار ميراث فرهنگى شوش مى گويد: فقط توانستم 
براى آثار ستون و ســنگ قبرهاى دوره عيالمى  در «باغ ميراث شوش 
دانيال» پالســتيك تهيه كرده و روى آن ها را بپوشانم، اما بايد فكرى 
جدى به حال ديگر آثار تاريخى قرار گرفتــه در محوطه هاى تاريخى 
شــوش كرد، آثارى كه باالى تپه ها قرار گرفته و نياز به مرمت دارند، 
ستون هاى باقى مانده كاخ آپادانا و گاو دو ســر، آثار چغازنبيل يا كاخ 

كنار رودخانه «شائو» اما متاسفانه به هيچ كدام اهميتى نمى دهند.
باقر خنيفر دوستدار ميراث فرهنگى شوش با تاكيد بر اين كه باران هاى 
اسيدى چندين سال اســت آثار تاريخى محوطه را تخريب مى كنند و 
ميراث فرهنگى با اين بهانه كــه پولى براى هزينه كردن محافظت اين 
آثار ندارند، بيان مى كند: وقتى كه روى آن آثار را مى پوشاندم مسئوالن 
ميراثى آمدند، تشويق كردند، عكس يادگارى انداختند، قدرى خنديدند 

و رفتند.
باقر خنيفر دوستدار ميراث فرهنگى شــوش فعاليت مداوم حفاران 
غيرمجاز در اين محوطه ى جهانى شوش را از ديگر معضالت اين شهر 
جهانى مى داند و مى افزايد: آن ها به راحتى روى آثار تاريخى گودال حفر 
مى كنند و هر چه به دست شان مى رسد با خود مى برند، اين اتفاق فقط 
در اين محوطه رخ نمى دهد، محوطه هايى كه امروز پر از سوراخ هستند 

و هيچ دوربين مداربسته اى هم در آنها قرار ندارد.
اين دوستدار ميراث فرهنگى، واريز هزينه ى ورودى گردشگران به باغ 
موزه شوش به خزانه ى دولت را در شرايط كنونى وضعيت اين محوطه ى 
جهانى؛ كارى اشتباه مى داند و اضافه مى كند: بايد آن پول براى همين 
محوطه  تاريخى هزينه شود، اين بخش به نيرو و راهنما و ايجاد سالن 

جديد نياز دارد.
اين دوستدار ميراث فرهنگى با بيان اين كه پيشنهاد كارشناسان آثار 
باستانى، استفاده از اسپرى نانو در مقابل آسيب هايى از نوع باران هاى 
اسيدى است، ادامه مى دهد: اگر دســت كم پول بليت ورودى موزه به 
محوطه برگشــت مى خورد،  امكان انجام هر نوع كارى براى حفاظت 

از اين آثار بود. آغاز احداث ساختمان جدید فدراسیون فوتبال  . عكس: احمد جاللیان

گاردین مطرح کرد

افزایش مصرف مالتونین و دالیل بدخوابی
| علیرضا اصغرزاده - افزايش تجويز و 
مصرف مالتونين با استفاده از صفحات نمايش ال 
اى دى با نور آبى در فضاهاى عمومى و خصوصى 
ما هم زمان شده است.بر اساس بررسى هاى صورت 
گرفته از ســوى دكتر جان لينكلن و الينور لوين، 
صفحه نمايش هــاى ال اى دى و نورپردازى آن ها 
در پس افزايش استفاده از قرص هاى مالتونين (كه 
به درمان بى خوابى كمك مى كند)  براى مقابله با بى خوابى هســتند. دكتر 
سلى چسلدين پيشنهاد مى كند كه شير مى تواند به بهبود اين شرايط كمك 
كند. به گزارش گاردين ؛ ما از انتشــار اين آمار كــه بيش از 117 هزار فرد 
زير 18 سال در خالل ســال هاى 2017 تا 2018 قرص مالتونين را بدون 
نسخه دريافت كرده اند، شگفت زده شديم. اين آمار در گزارش سوم نوامبر 
تحت عنوان «ترس از افزايش اســتفاده از مالتونيــن براى كمك به خواب 
بهتر» منتشر شــد. شــگفت آور اينكه فروش مالتونين محدوديت قانونى 
ندارد و به طور گسترده در داروخانه ها و حتى از طريق فروشندگان آنالين به 
فروش مى رسد. اين يعنى تعداد واقعى كودكان و نوجوانانى كه از اين قرص 
استفاده مى كنند احتماالً بسيار بيشــتر از حدودى است كه در اين كشور 
ذكر شــده اســت. افزايش تجويز و مصرف مالتونين با استفاده از صفحات 
نمايش ال اى دى با نور آبى در فضاهاى عمومى و خصوصى ما هم زمان شده 
اســت. گاردين در گزارش قبلى خود هشدار داده بود كه افزايش بى خوابى 
كودكان تااندازه اى مربوط به تكنولوژى و اين واقعيت است كه نور آبى كه از 
صفحه نمايش هاى ال اى دى ساطع مى شود، توليد هورمون خواب را سركوب 
كرده و فرآيند خوابيدن را سخت مى كند. دكتر جان لينكلن و الينور لوين 
در گزارشى مشــترك تأكيد كردند بى خوابى همچنان مشكل بزرگى براى 
كودكان خواهد بود، مگر اينكه اســتفاده بيش ازاندازه از نور آبى در محيط 
اطراف را كاهش دهيم. مطمئناً مقابله با اين مشكل و حل آن بسيار بهتر از 
تجويز داروهايى از اين دســت براى كودكان است. افزايش تعداد كودكانى 
كه قرص مالتونين برايشان تجويز مى شود، بى شك به روند رو به رشد تعداد 
كودكانى ربط دارد كه بــراى كنترل اختالل بيش فعالــى و كمبود توجه 
ADHD –كه باعث اختالل در خوابشان مى شــود- دارو مصرف مى كنند. 
بااين حال نبايد از ياد برد كه فقط انسان نيست كه ميزانى از مالتونين را در 
بدن خود توليد مى كند. چند سال پيش محققانى از فنالند اعالم كردند كه 
گاوهايى كه پيش از غروب خورشيد شير مى دهند، داراى سطح باالترى از 

مالتونين در شيرشان هستند. 

دانشمندان هشدار دادند

موش ها زمین را تسخیر خواهند کرد
| يكى از محققان پروژه بررســى وضعيت 
موش هاى در بوســتون گفت كه موش ها حتى از 
نزديك شــدن انسان دســتپاچه هم نمى  شوند ، 
چراكه آن ها در برخى بخش هاى ساختمان كامًال 

احساس آرامش مى كنند.
دانشمندان هشــدار مى دهند كه افزايش دماى 
زمين به دليــل تغييرات آب و هوايى شــهر هاى 

سراسر جهان را به محل ايده  آل رشد و نمو موش ها تبديل مى كند.
به گزارش نيوزويك ، چندين شهر بزرگ آمريكا ازجمله نيويورك ، شيكاگو 
و بوستون ســاالنه ميليون  ها دالر را صرف مبارزه با انفجار جمعيت موش 
 ها مى  كنند . اما دانشــمندان پيش بينى مى كنند كه افزايش دو درجه  اى 
دماى جهانى زمين تا پايان قرن حاضر رخ خواهد داد . اين افزايش زمستان  
هاى گرم  تر و تابستان  هاى داغ  تر بهترين محيط رشد و نمو را براى موش  

ها فراهم مى  كند .
بابى كوريگان، كارشناس موش ها از دانشگاه كرنل سال گذشته به چندين 
و چند پايگاه خبرى توضيح داد كه اين جوندگان داراى دوره حاملگى 14 
روزه هستند. و همان طور كه بلومبرگ طى هفته جارى متذكر شد، نوزادان 
موش ها مى تواند ظرف يك مــاه از زمان تولد، توليدمثل را آغاز كنند و اين 
يعنى يك موش حامله ظرف كمتر از يك ســال تبديــل به 15 تا 18 هزار 

موش جديد مى شود.
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فرموالسیون نانو داروی گیاهی برای 
درمان و پیشگیری از آلزایمر و زوال عقل

| داود پیشكار - پژوهشگران ايرانى 
به فرموالسيون دارويى گياهى دست يافتند كه 
در قالب سامانه نانو مقياس قادر است با عبور از 
سد خونى مغز، دارو را در مغز رهاسازى كرده 
و عالوه بر آنكه بدون عوارض براى درمان اين 
بيمارى به كار برده شود، موجب پيشگيرى از 

بروز آن نيز شود.
مولود جليلى شــاه منصورى، مجرى اين طــرح، آلزايمر را بيمارى 
پيش رونده و برگشت ناپذيرى دانســت كه موجب تخريب نورون هاى 
دستگاه عصبى مركزى و از دست رفتن حافظه و توانايى هاى ادراكى و 

شناختى در فرد مى شود.
وى ادامه داد: طبق آخرين گزارش انجمن جهانى آلزايمر، هر ســه 
ثانيه يك نفر در جهان به زوال عقل مبتال مى شود ضمن آنكه بر اساس 
مطالعات انجام شده حدود 11 درصد افراد باالى 65 سال و 50 درصد 

افراد باالى 85 سال به بيمارى آلزايمر مبتال مى شوند.
منصورى با بيان اينكه بر اساس اعالم انجمن آلزايمر ايران پيش بينى 
مى شود حدود 600 هزار بيمار مبتال به آلزايمر در كشور وجود داشته 
باشــد، ادامه داد: در حال حاضر دو گروه از داروها براى بهبود شرايط 
بيماران مبتال، تاييد شده اند كه اين داروها تنها پيشرفت بيمارى را به 
تعويق مى اندازد. عالوه بر آن داراى عوارض نامطلوبى مانند اسهال، بى 

اشتهايى، استفراغ، سردرد و خواب آلودگى هستند.
وى مهمترين چالش اين داروها را رساندن آنها به مغز دانست و يادآور 
شد: به دليل وجود «سد خونى مغزى» دارو رسانى به مغز براى بيماران 

مبتال به آلزايمر با محدوديت هايى همراه است.
اين محقق از اجراى پروژه تحقيقاتى در اين زمينه خبر داد و گفت: 
در اين پروژه با بهره گيرى از فناورى نانو، سامانه نانو مقياس و هدفمند 
طراحى و ساخته شــده و در آن عصاره گياهى موثر در بهبود حافظه و 

كاهش اضطراب و افسردگى بارگذارى شد.
وى با بيان اينكه داروى توليد شــده مكمل گياهى دارويى است كه 
براى فراموشى ناشــى از آلزايمر كاربرد دارد، ادامه داد: در اين سامانه 
عصاره گل محمدى بار گذارى شد و به دليل ساختار  نانو اين سامانه به 
راحتى مى تواند به مغز وارد شود.شاه منصورى در اين باره توضيح داد: 
مساله اصلى در دارو رسانى به مغز طراحى سامانه دارويى كارآمد با اندازه 
مناسب براى عبور از سد خونى مغز است كه در توليد اين محصول از نانو 
ذرات ليپيدى جامد هدفمند و عصاره گل محمدى استفاده شده است.
وى با اشــاره به ماده موثره گياهى اين سامانه نانو ساختار توضيح داد: 
تركيبات استخراج شــده از عصاره گل محمدى با تاثير بر توليد برخى 
پروتئين هاى دخيل در نورون زايى، موجب افزايش رشد شده و با مهار 
فعاليت آنزيم  «استيل كولين استراز» باعث افزايش انتقال دهنده عصبى 
«استيل كولين» در مغز مى شــود ضمن آنكه با كاهش اكسيداسيون 
تركيبات درون سلول ها نيز موجب كاهش التهابات نورون ها مى شوند.
به گفته اين محقق، مصرف عصــاره گل محمدى باعث بهبود حافظه، 
كاهش رفتارهاى شبيه افســردگى و بهبود در عاليم در بيماران مبتال 
به آلزايمر مى شود.وى همچنين به نانو ساختار اين سامانه اشاره كرد 
و گفت: نانو ذرات ليپيدى كره هايى با اندازه نانومترى هستند. ويژگى 
چربى دوســت بودن اين ذرات موجب تســهيل عبور آنها از ميان سد 
خونى مغزى براى ورود به مغز مى شوند.  با توجه به اندازه تركيبات به 
كار رفته در توليد ايــن ذرات مزايايى براى انتقال دارو به مغز دارند كه 
در نهايت ســبب افزايش جريان دارو به مغز و كاهش ورود آن با ساير 
اندام ها مى شود.منصورى به مزاياى اين دارو اشاره كرد و گفت: سهولت 
در بارگذارى دارو، رهايش كنترل شده دارو، عبور از سد خونى مغزى، 
غير سمى بودن، دارا بودن خاصيت آنتى باكتريال، ورود اختصاصى به 
مغز با مكانيزم اندوسيستوز و افزايش تجمع دارو در مغز، تكرار پذيرى 
و سهولت در افزايش مقياس توليد از جمله مزاياى اين سامانه به شمار 
مى رود.اين محقق به اهميت آزاد ســازى اين دارو در مغز اشاره كرد و 
با تاكيد بر اينكه آزاد ســازى دارو در مغز از طريق دستگاه گوارش رخ 
نمى دهد، خاطر نشان كرد: داروى توليد شده جز داروهاى مكمل است 

كه در آن از موادشيميايى استفاده نشده است.

دریچه

اینفوگرافی

 شاخصی برای بهبود تاب آوری شهرها
در برابر زلزله

| زلزله، پيشامدى طبيعى است كه 
هر از چندى، نقطه اى از كشــور ما را تحت 
تأثير قرار مى دهد و بايســتى براى مقابله با 
آن، ابزارهاى مناســبى را در دست داشت. 
پژوهشگران ايرانى در تالشى علمى پژوهشى 
براى كاهش تبعات ايــن بالى طبيعى، يك 
شاخص تاب آورى شــهرى را طراحى و ارائه 
داده اند.از ابتداى خلقت تاكنــون، باليا در 
زندگى انســان ها تأثيرات منفى بر جاى گذاشــته اند و در مقابله بــا آن ها، افراد و 
جوامع تالش كرده اند تا قرار گرفتــن در معرض پيامدهاى اين باليا را كاهش داده 
و مقياس هايى را براى بررســى تأثيرات اوليه آن ها ايجاد كرده و به نيازهاى پس از 
بروز باليا و بازگشت به شرايط اوليه پاســخ دهند. بالياى طبيعى همواره به عنوان 
پديده هاى تكرارشونده در طول حيات بشر وجود داشته و در آينده نيز وجود خواهند 
داشت. وقوع حوادثى نظير سيل، زلزله و طوفان، در اغلب موارد تأثيرات مخربى بر 
سكونتگاه هاى انسانى گذارده و تلفات سنگينى بر آنان وارد ساخته است.در رابطه 
با سوانح طبيعى، مفهومى تحت عنوان «تاب آورى» عنوان شده است. طبق تعريف 
استراتژى بين المللى كاهش بالياى سازمان ملل، UNISDR، تاب آورى، ظرفيت يك 
سيستم، جامعه يا اجتماع در معرض خطر براى سازگارشدن، مقاومت كردن يا تغيير 

براى رسيدن به سطح قابل قبولى از عمليات و ساختار و ادامه آن است. 

عواملی که باعث نزدیک بینی در کودکان 
می شود

| پژوهشگران «دانشگاه کینگز 
لندن» در مطالعه اخیر خود دریافته اند 
که ارتباطى میــان عوامل محیطى و 
افزایش نزدیك بینــى کودکان وجود 
دارد. دانشمندان بر این باورند این که 
بازى کردن با بازى هاى رایانه اى، تولد 
کودکان در تابستان و داشتن مادران 
داراى تحصیالت عالیه، ســبب ابتال 
کودکان به نزیك بینى مى شود.به گفته کارشناسان، کودکان باید تشویق 
شوند که بخشــى از وقت خود را به بازى در خارج از منزل بگذرانند زیرا 

این کار خطر ابتال آنها به «نزدیك بینى « (myopia) را کاهش مى دهد.
نزدیك بینى یكى از عیوب انكسارى چشم است و این به آن معنا است 
که  چشم بیمار نوشته ها و عالمت ها را در فاصله نزدیك تشخیص مى دهد 
ولى در فاصله دور (نسبت به افراد سالم) نمى تواند تشخیص دهد.نزدیك 
بینى اغلب به دلیل زیاد بودن تحدب قرنیه چشم و بزرگتر بودن طول کره 
چشم نسبت به حالت عادى بوده که نقطه کانونى عدسى روى شبكیه قرار 
نمى گیرد و در جلوى آن تشكیل مى شــود.افراد نزدیك بین فقط وقتى 

تصویر جسمى را واضح مى بینند که جسم به چشم آن ها نزدیك باشد. 

 ساخت دستگاه دروازه های هوشمند
توسط محققان دانشگاهی

| دانشجوى كارشناسى مهندسى ورزش 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى موفق 
به طراحى و توليد دســتگاه دروازه هاى هوشمند 
بــراى آگاهى محيطى و افزايش ســرعت عمل و 
آمادگى جسمانى ورزشكاران به ويژه بهبود عملكرد 
بازيكنان فوتبال شد.شــفيق حســينى قهرجى، 
دانشجوى كارشناسى مهندسى ورزش واحد علوم و 
تحقيقات به دغدغه هاى خود براى پيشرفت ورزش 
كشــور به عنوان انگيزه اى براى طراحى و توليد 
تكنولوژى دروازه هاى هوشمند اشاره كرد و گفت: در حاليكه در برخى رشته هاى ورزشى در 
كشور از تكنولوژى هاى روز دنيا استفاده مى شود، ولى متأسفانه هيچكدام ساخت كشور خودمان 
نيست و از كشورهاى ديگر با هزينه هاى بسيار زياد خريدارى مى شوند.وى تصريح كرد: ورزش 
پرطرفدار فوتبال يكى از ورزش هايى است كه ضرورت بكارگيرى تكنولوژى در آن بسيار حائز 
اهميت است. از آنجايى كه به عنوان بازيكن و مربى مشغول به فعاليت در اين ورزش هستم، 
به وضوح شاهد تفاوت فاحش بين فوتبال ايران و اروپا و حتى برترى نسبى فوتبال شرق آسيا 
و برخى از كشورهاى همسايه نسبت به ايران هستم.حسينى قهرجى با بيان اينكه بزرگترين 
تفاوتى كه بين بازيكنان فوتبال ايران و بازيكنان تيم هاى سطح اول دنيا مشهود است، ديد آنها 
در زمين فوتبال است كه در اصطالح فوتبالى به آن «آگاهى محيطى» مى گويند، ادامه داد:  
بازيكنان بزرگ دنيا با آگاهى محيطى خوب، قبل از اينكه صاحب توپ شوند، تصميم خود را 

براى عملكرد بعدى گرفته اند، اين امر سرعت عمل آن ها را افزايش مى دهد.


