
80 هزار رعد و برق در یک شب

 پای شهاب سنگ ها در میان است؟!

در شبی که 80 هزار رعد و برق آسمان آدالید در استرالیا را تا صبح روشن نگاه 
داشت مردم این سؤال را می پرسیدند که آیا قرار است توسط طبیعت نابود شوند؟

 شب های گذشته آسمان مناطق وسیعی از جنوب استرالیا صحنه رعد و برق های 
شدید البته ترسناکی بود که نمونه آن کمتر در تاریخ به ثبت رسیده است.

اما با توجه به جمعیت قابل توجه آدالید، بیش��ترین توجهات به این ش��هر و ترس 
ایجاد شده در میان مردم معطوف شده بود.

در جریان توفان عظیمی که مناطق وس��یعی از اس��ترالیا را در ش��ب های گذشته 
درنوردید نه تنها خسارات زیادی به مناطق مسکونی وارد شد بلکه پرواز هواپیماها 
نیز لغو گردید.همزمان با آغاز رعد و برق های عظیم، انبوهی از ذرات کریستالی یخ 
نیز راهی زمین ش��د و بدین ترتیب ش��رایط برای ش��کل گیری رعد و برق های بی 
سابقه در آسمان جنوب استرالیا فراهم شد.کارشناسان اعالم کردند در برخی نواحی 
رع��د و ب��رق در ه��ر ثانی��ه بین 40 تا 50 ب��ار به زمین اصابت م��ی کرد.برخی از 
دانشمندان معتقدند ریز سنگ های شناور در اتمسفر که از خرده شهاب سنگ ها 

برجای می مانند بی ارتباط با وقوع چنین رعد و برق های هولناکی نیستند.

سوال روز

علم و سالمت

6
 ارتباط ریزش مو و خرابی دندان ها!

نتایج یک تحقیق جدید پژوهشگران 
نشان داد با وجود این که همیشه توصیه 
می شود بهداشت دهان و رژیم غذایی 
مناس��ب موج��ب کاهش پوس��یدگی 
دندان ها می ش��ود، اما سالمت موها و 
ژنتیک نیز نقش مهم��ی در این مورد 
ایفا می کنند.محققان آمریکایی در این 
تحقیقات دریافتند، کراتین - پروتئینی که با اس��تحکام موها مرتبط اس��ت - نقش 
مهمی در استحکام مینای دندان نیز دارد.تحقیقات نشان داد، ژن کراتین جهش یافته 
در برخی افراد، زمینه ابتال به پوسیدگی دندان و ساختار غیر طبیعی در مینای دندان 
را ایجاد می کند.این تحقیق ارتباط بین مشکالت مو و ساختار پوسیدگی در دندان ها 

را بیان می کند.نتایج این تحقیق در clinical researchمجله  منتشر شد.
با »بستنی« گلودردتان را درمان کنید!

محققان هندی بس��تنی پروبیوتیکی 
تولی��د کرده اند که قادر به از بین بردن 

عالئم گلودرد است.
محص��والت پروبیوتی��ک ح��اوی 
باکتری های مفید و غیربیماری زا مانند 
بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل هستند؛ 
باکتری بیفیدوباکتریوم بطور معمول در 
روده انسان وجود دارد.محققان بیمارستان و کالج دندانپزشکی پاسیفیک در هند، بستنی 
پروبیوتیک حاوی باکتری بیفیدوباکتریوم تولید کرده و تأثیر آن را بر روی باکتری 
گرم مثبت استرپتوکوک بعنوان عامل گلودرد مورد مطالعه قرار دادند.در این تحقیق 30 
داوطلب بمدت 18 روز، روزانه یک بستنی کاکائویی حاوی بیفیدوباکتریوم یا یک 
بستنی کاکائویی معمولی مصرف کردند.نتایج بدست آمده نشان می دهد، افرادی که 
بس��تنی حاوی بیفیدوباکتریوم مصرف کردند، با سطوح پایین استرپتوکوک در بزاق 
مواجه شده و تعادل باکتریایی در بدن این افراد نیز متعادل تر از گروه دوم بود.نتایج این 

تحقیق در مجله Oral Health Preventive Dentistry منتشر شد.

نخستین فرودگاه کنترل از راه دور جهان

محققان سوئدی با تجهیز فرودگاه کوچکی در شمال این کشور به 
دوربین ه��ای دیجیتال، آنتن های مخابراتی، انواع مختلف حس��گر و 
میکروف��ون، امکان یکپارچه س��ازی اطالعات و کنت��رل از راه دور 

پروازها را فراهم کرده اند.
فرودگاه کوچک Ornskoldsvik نخستین فرودگاه کنترل از 
راه دور جهان محس��وب می ش��ود که کنترل ترافیک هوایی در آن 
بدون حضور مستقیم نیروهای انسانی در برج مراقبت انجام می شود.

با کمک سیستم پیشرفته مخابراتی، داده های مختلف جمع آوری و 
یکپارچه سازی می شوند و این اطالعات از برج مراقبت کنترل از راه 
دور با تأخیر زمانی هش��ت دهم ثانیه برای مسئول مراقبت پرواز در 

یک مرکز خارج از فرودگاه یا در فرودگاه دیگری ارسال می شود.
در حال حاضر این طرح در مرحله فاز آزمایشی قرار دارد و از سال 
آین��ده هدایت مجازی پروازها بطور کامل از فرودگاه دیگری انجام 
خواه��د ش��د.داده های از طریق کابل ه��ای فیبر نوری ب��ه فرودگاه 
Sundsvall در فاصله 160 کیلومتر ارسال می شوند.برج مراقبت 
فرودگاه کنترل از راه دور، یک اتاقک تمام شیش��ه ای بر روی یک 
برج بلند نیس��ت، بلکه اتاقی بدون پنجره پوش��یده از صفحه نمایشی 
مدور 55 اینچی است.مسئول مراقبت پرواز از طریق صفحات لمسی، 
عملکرد دوربین ها و حسگرهای مختلف را کنترل کرده و قادر به زوم 

کردن و بزرگنمایی بر روی تصویر مورد نظر از راه دور است.

آزمایش انس��انی واکس��ن اب��وال از  دی��روز )جمعه( در 
سوئیس آغاز شد.

تایید استفاده از این واکسن جدید روی نمونه های انسانی 
که مورد حمایت س��ازمان جهانی بهداشت )WHO( نیز 

اس��ت، آخرین مجموعه از آزمایش های انس��انی واکسن 
ابوالس��ت که هم اکنون در مالی، انگلیس و آمریکا در حال 
انجام اس��ت.طبق گزارش های منتش��ر ش��ده آزمایش این 
واکس��ن روی 120 فرد داوطلب س��الم انجام می گیرد که 
قرار است بعدها به عنوان نیروهای درمانی به مناطق شیوع 

ابوال در غرب آفریقا فرستاده شوند.
ب��ه گزارش زی نی��وز، تاکنون هیچ دارو یا روش درمانی 
برای کنترل و پیشگیری از ویروس ابوال که منجر به کشته 

شدن نزدیک به 5000 تن شده کشف نشده  است.

*عطسهموجبشیوعابوالنمیشود
وی��روس اب��وال از طریق تماس با خون و ترش��حات فرد 
آلوده منتقل می شود اما در برخی گزارش ها به احتمال انتقال 

آن از طریق عطسه کردن هم اشاره شده  است.
 کارشناسان معتقدند احتمال آنکه ویروس ابوال از طریق 
عطسه کردن منتقل شود بسیار پایین است. در حقیقت نمی 
ت��وان راه انتق��ال ای��ن ویروس از طریق عطس��ه را صحیح 
دانس��ت.دکتر »آمش آدالجا« از دانش��گاه پیتسبورگ در 
آمری��کا گفت: افراد نبای��د در مورد ابتال به ویروس ابوال از 
طریق عطسه نگران باشند و باید این نکته را در نظر گرفت 
که ابوال بیماری تنفسی نیست.به گزارش الیو ساینس، در 
بررس��ی انجام شده در سیرالئون مشخص شد عطسه کردن 
جزء عالئم بیماری ابوال به حس��اب نمی آید و ش��ایع ترین 

نشانه های این بیماری تب و سردرد است.

اینترنت 
 بیماری 

عصر مدرنیته
 8 مشکل روانی مرتبط با اینترنت

گ�روهعلمی:اینترنت،یکیازنیازمندیهایانس�ان
امروزیمحسوبمیشودکهباحذفآناززندگیگویا
کارب�رانچیزیراگمکردهاندودائمابهدنبالگمش�ده
خودمیگردند.امااینترنتمیتواندابتالبهبیماریهای

مختلفیرانیزدربرداشتهباشد.
به گزارش مهر، اکثر فعالیت های امروزی تنها در 2 کلمه 
و در ارتباط بین یارانه و اینترنت خالصه می شوند. برخی 
از کاربران مدت زمان زیادی را در برابر رایانه و استفاده از 
اینترنت سپری می کنند. کاربران گمان می کنند که استفاده 
از اینترنت و رایانه تنها بر چش��م ها و انگش��تان دستان آنها 
تاثی��ر می گ��ذارد، در صورتی که بیماری ه��ای روحی و 
جس��می بس��یاری در اثر اس��تفاده از اینترنت و شبکه های 
اجتماعی بروز می کنند که گاهی اوقات کاربران با شنیدن 
ابت��ال به چنی��ن بیماری هایی در اثر اینترنت و ش��بکه های 

اجتماعی دچار حیرت می شوند.
*اینترنتواعتیاد

وابس��تگی بی��ش از حد ب��ه اینترن��ت را اعتی��اد مدرن  
Modern Addiction نامگذاری کرده اند اگر چه این 
نوع اعتیاد با واکنش های ش��یمیایی بدن همراه نیس��ت اما 
مش��کالت اجتماع��ی، روح��ی و روانی بس��یاری را برای 
کاربران رقم می زند. گزارش��ات جهانی نشان می دهد که 
 اس��تفاده بیش از حد از اینترنت تبدیل به یک معضل ش��ده

 به طوری که از اصطالحی با عنوان" اعتیاد به اینترنت" از 
آن یاد می ش��ود. اعتیاد به اینترنت در ردیف اعتیاد به الکل، 
م��واد مخدر و .... قرار گرفته است.ش��هروندان چینی جزو 
ش��هروندانی ن��ام گرفته اند که بیش��ترین درصد اعتیاد به 
اینترنت را به خود اختصاص داده اند. اکنون جوانان معتاد به 
استفاده از اینترنت همانند معتادان به مواد مخدر تحت ترک 
قرار می گیرند.کارشناسان حوزه پزشکی کاربران اینترنتی 

را به دو گروه متفاوت تقسیم کرده اند:
اف��رادی که در حدود 6 س��اعت از زم��ان خود را در برابر 
اینترنت س��پری می کنند، کاربران نورمال نام گرفته اند اما 
 کاربران��ی که بیش از این زمان را در برابر مانیتور س��پری 
می کنند معتاد به اینترنت ش��ناخته ش��ده اند که باید درمان 
شوند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که بیش از این زمان 
را در برابر مانیتورها س��پری می کنند معموال زمان خود را  

در شبکه های اجتماعی می گذارنند.
 ارتباط در ش��بکه های اجتماعی مختلف می تواند مفرح 
باش��د اما زمانی که مدت زمان زیادی به این امر اختصاص 
پیدا کند، دیگر تفریح و س��رگرمی نیس��ت بلکه تبدیل به 

اعتیادی مضر می ش��ود که می تواند عواقب خطرناکی را 
برای کاربران در بر داشته باشد.

*رایانه3
آمارهای منتش��ر شده نشان می دهد که جوانان چینی در 
ح��دود 42 درص��د از زم��ان خود را به اس��تفاده از اینترنت 
اختصاص می دهند در صورتی که این رقم در میان جوانان 

امریکایی در حدود 18 درصد است.
اس��تفاده از اینترن��ت تا جایی پیش رفته که بس��یاری از 
جوان��ان چین��ی در اثر اس��تفاده بیش از ح��د از اینترنت به 
بیمارس��تان و مراکز اورژانس انتقال داده شده اند زیرا آنها 
فعالیت دیگری جز سپری کردن زمان خود در برابر اینترنت 
ندارن��د. یک��ی از این نوجوانان چینی ک��ه به همین دلیل به 
بیمارس��تان منتقل ش��ده بود، می گوید:"من هیچ کار مفید 
دیگری جز سپری کردن زمانم در برابر اینترنت ندارم و بهتر 
اس��ت بگویم که بلد نیس��تم انجام دهم. من ب��ه بازی های 
اینترنتی، انجام دروس مدرس��ه ام با کمک اینترنت، دیدن 
فیل��م ه��ای مختلف و ... می پردازم و تنها زمانی احس��اس 
خس��تگی و کسل بودن می کنم که اینترنتم قطع شده باشد. 
در غیر این صورت متوجه گذر زمان و تغییر روز و ش��ب 

نمی شوم".
*کاهشفعالیتمغزینوجواناندراثراستفادهبیش

ازحداینترنت
نتایج مطالعات محققان استرالیایی و کره ای نشان می دهد 
که اس��تفاده افراطی از اینترنت با کاهش فعالیت های مغزی 
در نوجوانان پاسخ داده می شود. محققان در این مطالعه، دو 
دسته از نوجوانان را مورد مطالعه قرار دادند. نوجوانانی که 
مدت زمان زیادی را در برابر اینترنت س��پری می کردند و 
نوجوانان��ی که زمان کمت��ری را به فعالیت های رایانه ای و 
اینترنت��ی اختص��اص می دادند. نوجوانان گ��روه اول با 25 
درصد کاهش فعالیت های مغزی نسبت به گروه دوم  روبرو 
بودن��د. ای��ن تاثیرات ش��اید خود را در دوران مدرس��ه و با 
کاهش نمرات دانش آموزان نشان دهد اما تاثیر شگرف آن 

در دوران بزرگسالی و جوانی بروز می کند.
*رایانه2

 این موضوع در ش��رایطی عنوان می ش��ود که خانواده ها
 می گویند: "زمانی که گجت و دستگاه های الکترونیکی را 
از دسترس فرزندانشان دور می کنند، با پرخاش و همینطور 

عکس العمل های غیر قابل کنترل آنها مواجه می شوند."
 والدی��ن چنی��ن فرزندانی م��ی گویند:"فرزندانم ترجیح

 م��ی دهن��د به جای اینکه با س��ایر اعضای خانواده به ش��ام 
خوردن بپردازند یا زندگی اجتماعی را تجربه کنند، به بازی 

یا وبگردی می پردازند."
*اینترنتومشکالتروحی

نفوذ و گسترش اینترنت عالوه بر اینکه با مزایای بسیاری 
همراه بوده اما به کاهش روابط اجتماعی، فرو رفتن در پیله 
تنهایی و افس��ردگی را برای انس��ان های عصر مدرنیته به 
ارمغان آورده اس��ت. ارتباط های اجتماعی جای خود را به 

ارتباطات فردی داده اند.
*ازمش�کالتروح�یوروان�یکهدراثراس�تفادهاز

اینترنتبهوجودمیآیند،میتوانبهمواردیمانند:
عدم کنترل رفتار، گوشه گیری و افسردگی، افت تحصیلی 
و ش��غلی، ف��رو رفتن در پیله تنهایی، اس��ترس و اضطراب 
همیشگی، عصبی بودن، بی قراری ذهنی، وسواس فکری و 
.... اشاره کرد. اما از مشکالت و بیماری های جسمی مرتبط 
با اینترنت و شبکه های اجتماعی می توان به مواردی مانند:

مشکالتبینایی
کاهش دید چشم به دلیل خیره شدن به صفحه مانیتور

سردردهایمزمن
سردردهای مزمن معموال به دالیلی مانند خستگی چشم و 
گرفتگی عضالت دس��ت و گردن در هنگام استفاده بیش از 

حد از اینترنت رخ می دهند.
دردهایستونفقرات)دردهایمفصلیوعضالنی(

بروز درد در قسمت هایی از بدن مانند دست، گردن، کمر و 
غیره که در اثر استفاده از اینترنت گریبانگیر کاربران می شود.

ترومبوزوریدی
به لختگی درون رگ، ترومبوز گفته می شود که غالبًا در 
پاه��ا ب��روز می کند و علت اصل��ی آن را بی تحرکی و کم 
شدن آب بدن دانسته اند. نشستن برای ساعت  های طوالنی 

پشت رایانه می تواند باعث بروز این بیماری شود.
مشکالتپوستی

ولت��اژ زیاد المپ تصویر در انواع نمایش��گرهای قدیمی 
موجب تولید میدان الکترواس��تاتیک و بارهای الکتریکی 

مثبت در سطح خارجی صفحه نمایش می شود.
مشکالتدورانبارداریوزایمان

برخی پژوهشگران بر این باورند که زایمان ها و بارداری های 
غیرعادی و تولد نارس و ناقص به استفاده از صفحه نمایش 

کامپیوتر و وجود تشعشات آن مربوط است.
تنفسگازهایکامپیوتر

بدنه کامپیوتر ها و نمایش��گرها بر اثر گرم ش��دن، بوی 
مخصوصی از خود متصاعد می کنند. از جمله این بوها، گاز 
دیوکس��ین اس��ت که به وس��یله بدنه کامپیوت��ر و صفحه 

نمایشگر تولید می شود.

 فناوری روزاکتشافات

عجایب

فضا

علم و فناوری شنبه 10آبان 1393،  سال بیستم، شماره 3265

شرکتدیترویتالکترونیکازمراحلپایانیساخت
سریعترینخودروالکتریکیجهانخبرداد.

 شرکت خودرو سازی دیترویت الکترونیک از خودروی 
اس��پرت دونفره جدید خود با نام SP:01 رونمایی کرده که 
مدعی اس��ت تا ماه آینده عنوان س��ریع ترین خودرو برقی 
جه��ان را از آن خ��ود خواه��د کرد.مهندس��ان دیتروی��ت 
الکترونیک درباره ویژگی های فنی این خودرو افزودند: این 
خودرو از طراحی منحصر به فرد برخوردار اس��ت به نحوی 
ک��ه کمترین مقاوم��ت را در برابر جریان باد عبوری از خود 
نشان می دهد. ما با استفاده از ترمز هوایی عقب و دیفیوزر در 
زیر خودرو میزان انرژی دریافتی از باد را برای چسبندگی و 

کنترل بهتر خودرو افزایش داده ایم.
طب��ق ادع��ای ش��رکت دیتروی��ت الکترونیک 
خ��ودروی SP:01 با اس��تفاده از موتورهای برقی 
خود توانایی رسیدن به سرعت 100 کیلومتر را در 
کمتر از 3.7 ثانیه دارد، همچنین این خودرو با سقف 
س��رعت 249 کیلومتر بر س��اعت و طول پیمایش 
مس��یر 288 کیلومت��ر با ی��ک بار ش��ارژ باطری 
می تواند عنوان سریع ترین خودرو برقی جهان را از 

آن خود کند.
اطالعات بیش��تر در مورد ای��ن خودرو در مجله 

Detroit Electric منتشر شده است.

ه�رگاهصحبتازدوچرخهس�واریب�همیانمیآید
بیاختیاربهیادهلندمیافتیم.دراینکشوراستفاده

ازدوچرخهچیزیفراترازعادتاست.
 اکن��ون خبر می رس��د در این کش��ور نخس��تین خیابان 

مخصوص دوچرخه جهان 
ساخته شده که دوچرخه به 
ج��ای حرک��ت ب��ر روی 
آس��فالت از روی صفحات 

خورشیدی عبور می کند.
 این خیابان که در ش��هر 
شمالی "زانستاد" هلند واقع 
شده و بیش��تر شبیه مسیر 
وی��ژه حرک��ت دوچرخ��ه 
اس��ت، طی روزهای آتی 
افتت��اح می ش��ود. محققان 
خوش ذوقی که این ابتکار 
عم��ل را ارای��ه کرده اند از عن��وان SolaRoad برای این 
خیابان استفاده کرده اند. در این خیابان مدرن به جای استفاده 
از آس��فالت یا بتن، از نس��ل جدیدی و پیش��رفته صفحات 

خورش��یدی استفاده ش��ده که در برابر باران، برف و شرایط 
س��خت دمایی مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهند 
واز هم��ه مهمت��ر اینکه به راحت��ی وزن دوچرخه، دوچرخه 
سوار و عابران پیاده را تحمل می کنند، بدون آنکه خللی در 

عملکردشان ایجاد شود. 
ای��ن خیابان گرچه تنها 70 متر درازا دارد اما در نوع خود 
در دنیا بی نظیر بوده و توجه کارشناس��ان زیادی از سراس��ر 

جهان را به خود جلب کرده است. 
به گفته محققان هلندی، الکتریسیته ای که از فعالیت این 
صفحات تولید و ذخیره می ش��ود برای تأمین روشنایی سه 
خانه کافی است. این محققان در نظر دارند در آینده این ایده 
خالقانه را برای معابر ویژه س��ایر وسایل نقلیه توسعه دهند 
که در این صورت نه تنها می توان برق مورد نیاز خانه های 
بیشتری را تأمین کرد بلکه بدین ترتیب می توان الکتریسیته 

مورد نیاز چراغ های راهنمایی و رانندگی را نیز تولید کرد.

سریع ترین خودروی الکتریکی جهان در مراحل پایانی طراحی

 صفحات خورشیدی به جای آسفالت

لپ تاپ جدید MSI با صفحه کلید عجیب
معموال اگر بخواهید با 
رایانه ه��ای قابل حمل یا 
لپ تاپ ه��ا بازی کنید ، 
مهمتری��ن  از  یک��ی 
مش��کالت کار با صفحه 
کلید آن ها خواهد بود چرا 
که چیدمان کلیدها در اکثر 
لپ تاپ ها با کیبوردهای معمولی متفاوت است.به همین دلیل شرکت 
MSI ی��ک رایانه قابل حم��ل جدید برای افراد عالقه مند به بازی های 
رایانه ای تولید کرده که صفحه کلید آن شبیه کیبورد رایانه های رومیزی 

معمولی است و در دیگر لپ تاپ ها دیده نشده است.
این صفحه کلید جدید به کاربر امکان می دهد تا به راحتی هنگام بازی 
 Titan GT80 با نام MSI کردن از کلیدها استفاده کند.لپ تاپ جدید
که دارای نمایش��گر 18 اینچی اس��ت در آینده نزدیک رسما رونمایی 

خواهد شد اما هنوز از مشخصات آن اطالعاتی در دسترس نیست.
معرفی Memo pad10 ایسوز

در دنی��ای پ��ر از گجت امروزی، تبلت 10 اینچی ارزان قیمت واقعا 
کمبود بزرگی بوده که به لطفASUS برطرف شد. تلبت 10 اینچی 
ایسوز با نام Memo pad10 که رزلوشن فوق العاده 1280×720 
دارد تنها 199 دالر قیمت گرفت.پردازنده این تبلت S4PRO چهار 
هس��ته با س��رعت 1.5gh2 اس��ت و رم آن یک گی��گ خواهد بود، 

همچنین 8 گیگ فضای داخلی برای آن در نظر گرفته شده است.
لنوو موتوروال را خرید؛

سرنوشت اولین سازنده موبایل در جهان 
ش��رکت سازنده تلفن همراه موتوروال رسما توسط لنوو خریداری 
شد. اولین تولید کننده تلفن همراه در جهان شرکت موتوروال بود که 
چه��ار دهه پیش اولین تلفن هم��راه دنیا را روانه ب��ازار کرد.حاال این 
شرکت که پیشتاز طراحی و تولید تلفن های همراه بوده توسط شرکت 

نوپای لنوو رسما خریداری شد.
بر اساس گزارش های دریافتی لنوو پس انجام یک دوره مذاکرات ، 
موتوروال را از گوگل خریده است.لنوو برای این خرید 2.91 میلیارد 
دالر پرداخت��ه کرد و متعهد ش��ده تا موت��وروال همچنان به کار تولید 
گوشی های تلفن همراه هوشمند ادامه دهد.با این خرید بزرگ ، لنوو به 

عنوان سومین غول سازنده تلفن همراه در جهان شناخته شد.

آزمایش واکسن ابوال 
روی نمونه انسانی

درمان نامناسب عفونت ساده گلو 
یکی از علل ابتال به آبسه پشت حلقی

یک متخصص گ��وش، حلق و بینی 
درمان نامناس��ب عفونت ساده گلو در 
ک��ودکان را یک��ی از عوام��ل ابتال به 
عارضه خطرناک آبس��ه پش��ت حلقی 

عنوان کرد.
ابراهیم رزم پا با اشاره به ایجاد آبسه 
پش��ت حلقی در فضای خالی بین بافتی 
پش��ت حلق تصریح کرد: این فضا بین مری و س��تون فقرات گردن قرار دارد و این 
بیماری بیشتر بین سنین 3 تا 6 سالگی اتفاق می افتد.وی افزود: میکروب های نوع 
استرپتوکوک،  استافیلوکوک و هموفیلوس آنفلوانزا مهمترین عوامل میکروبی ابتال 
به این عارضه را ش��امل می ش��وند.رزم پا گفت: این بیماری بر اثر درمان نامناسب 
عفونت س��اده گلو که غدد لنفاوی ناحیه گردن را متورم می کند، صدمات ناش��ی از 
جسم خارجی در ناحیه گلو مثل مواد غذایی یا وسایلی که وارد دهان فرد می شود و 

همچنین سینوزیت،  عفونت گوش، عفونت لوزه، عفونت دندان ایجاد می شود.
این متخصص گوش، حلق و بینی خاطرنشان کرد: کاهش تمایل به غذا خوردن و 
کاه��ش اش��تها، صدای گرفته یا گریه با صدای گرفته، آبری��زش دهان به دنبال درد 
هنگام قورت دادن، حرکت گردنی دردناک، غذا خوردن دردناک، تب، سرفه و تنفس 
ص��دادار، دردناک ب��ودن غدد لنفاوی گردن و تورم ناحیه پش��ت حلق از مهمترین 
عالمت های این عارضه محسوب می شود.وی افزود: به منظور درمان باید کودک 
را به دلیل ش��رایط ویژه بس��تری کرد و به دنبال آن، دادن اکسیژن، در صورت لزوم 
لوله گذاری داخل ریوی بیمار، شروع آنتی بیوتیک گسترده و مشورت با متخصص 

گوش،  حلق و بینی جهت تخلیه ترشحات چرکی از مهمترین راه های درمانی است.
طب سنتی نسخه سرماخوردگی را پیچید

یک متخصص طب سنتی اعالم کرد: 
از مصرف غذاهای تند، غلیظ، بسیارشور 
و ترش، چرب و س��رخ ک��رده، لبنیات، 
روغن زیاد، نوشیدنی ها و غذاهای مولد 
گاز مثل حبوبات، گردو، پنیر کهنه، سیر 
و پیاز خام و س��بزی های تند در هنگام 

سرماخوردگی پرهیز کرد.
غالمرضا کردافش��اری گفت: برای درمان سرماخوردگی بوییدن برخی گیاهان و 
بخور دادن آنها به درمان سرماخوردگی کمک می کند مثال بوییدن بوهای سرد مثل 
نیلوفر، بوییدن صندل سرخ که با سرکه ساییده شده باشد و همچنین بوییدن سبوس جو 
با س��رکه توصیه می ش��ود.این متخصص طب س��نتی ادامه داد: بخور بنفشه، بابونه، 
خطمی، کاهو و پوس��ت خش��خاش توصیه می ش��ود و برای تسکین خارش، بوییدن 
روغن های س��رد مانند نیلوفر و بنفش��ه و بوییدن گش��نیز تازه یا خشک بهتر است.
کردافش��اری افزود: ریختن آب گرم بر جلوی س��ر و بخور دادن با بخار آب گرم و 
بوییدن بوهای گرم مثل مرزنجوش و مشک مناسب است. همچنین می توان سیاه دانه 
را یک شبانه روز در سرکه خیسانده، سپس سرخ کرده، کوبیده و در پارچه ای بسته 
ببویید.وی گفت: سیاه دانه، بازکننده گرفتگی های بینی و سینوس ها است و مخصوصًا 
اگر با سرکه باشد برای زکام مفید است. این درحالی است که تأثیر درمانی سیاه دانه در 

سینوزیت در مقاالت طب جدید برابر با آنتی بیوتیک بیان شده است.
تکنولوژیکی ترین خیابان جهان ساخته شد؛

در انفجار موشک آنتارس
نابود شدن محموله فضایی 200 میلیون دالری

آنت��ارس  موش��ک 
خصوص��ی  ش��رکت 
حامل  اوربیتال س��اینس 
کپسول باری سیگنوس 
تنه��ا 10 ثانی��ه پ��س از 
پرت��اب، منفج��ر ش��د و 
محمول��ه 200 میلی��ون 

دالری آن در آتش سوخت.
پرتاب کپس��ول باری جدید س��یگنوس حامل تجهیزات مورد نیاز 
فضانوردان مس��تقر در ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( که قرار بود 
روز سه ش��نبه انجام ش��ود، بدلیل خطر برخورد یک زباله فضایی به 
بامداد چهارشنبه موکول شد.موشک آنتارس حامل کپسول سیگنوس 
ساعت 22:22 به وقت گرینویچ )01:52 بامداد چهارشنبه هفتم آبان 
ب��ه وق��ت تهران( از پایگاه فضایی والوپس در ویرجینیا به فضا پرتاب 
شد، اما تنها پس از 10 ثانیه از پرتاب، موشک منفجر شده و به همراه 
کپس��ول س��یگنوس در آتش سوخت.هیچ مش��کلی در زمان شروع 
شمارش معکوس برای پرتاب مشاهده نشد، اما تنها چند ثانیه پس از 
شروع پرتاب موشک، محققان متوجه بروز مشکل در موشک شدند؛ 
کارشناس��ان ناسا و شرکت اوربیتال س��اینس بزودی نتایج تحقیقات 
درخصوص علت بروز این حادثه را اعالم خواهند کرد.انفجار موشک 
آنتارس کشته یا مجروحی بر جای نگذاشت، اما باعث نابودی محموله 
200 میلیون دالری س��یگنوس شد.س��یگنوس در سومین مأموریت 
رسمی انتقال تجهیزات به ایستگاه فضایی )Orb-3( قرار بود حدود 
2270 کیلوگرم بار شامل آب و غذا، آزمایشات علمی، وسایل مورد 
نی��از فضان��وردان و نمونه اولیه ماه��واره Redmoond را به فضا 
منتقل کند.هزینه پرتاب ناکام موش��ک آنتارس که بخشی از قرارداد 
1.9 میلیارد دالری ناس��ا با ش��رکت خصوصی اوربیتال ساینس برای 
انتقال تجهیزات به ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( محسوب می شود، 

بالغ بر دو میلیون دالر بود.
در همین حال، تنها س��اعاتی پس از انفجار کپسول باری سیگنوس 
ش��رکت اوربیتال ساینس، کپسول بدون سرنشین پروگرس روسیه با 

موفقیت از پایگاه فضایی بایکنور قزاقستان به فضا پرتاب شد.
پروگرس در این مأموریت سه تن بار شامل آب و غذا، تجهیزات و 
آزمایشات علمی مورد نیاز فضانوردان را به فضا منتقل کرده و پس از 

شش ساعت پرواز، به ایستگاه فضایی بین المللی )ISS(  ملحق  شد.


