
صاحب امتياز و مدير مسوول:  محمدكاظم شكوهي راد

ليتوگرافي و چاپ: شركت چاپ و نشر نوين         تلفن:33224727-33234076

gilantoday@gmail.com:پست الكترونيك
http://gilan-today.com

چهارشنبه  5   بهمن  1401 |  3  رجب    1444 |  25   ژانویه   2023 

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی گیالن

رشت - خیابان  آیت ا... احسان بخش )صیقالن - تختی( ساختمان توسکا  
 طبقه 3  کدپستی: 4173738033

تلفن:  32268112    -32268115                  فکس :  32268114  

زروزنامه و مر ا ن  گیال بــا  ز  و ر هر  و   ز   و مــر ا
01332268115     01332268113

Gilan-today.com
همکاران گیالن امروز :

وحید اسماعیلی )مسئول تحریریه(، حسین عنبری، سعید سیمیاری، علیرضا خانی، احمد خدمتگزار
نسرین شکوهی راد،  وحیده اسماعیلی، شهال ابراهیم زاده، فرشته فتوحی، سمیرا بشارت -  نغمه توکلی و سعیده قرشی

شهرستانها : یاشار مقدم، یداهلل کشاورز و محبوبه شالی         مازندران: مقدسی

دفتر مازندران-  مقدسی    تلفن: 09119129108
شماره تلگرام و واتساپ گیالن امروز : 09113824512

از دل تاریخ

با ارواح تاریخ در شهر مقدس اشکانیان

کتاب  اوستا،  در  که  است  دریاچه ای  همان  »کیانسی  امروز-  گیالن 
مقدس زرتشتیان، به ظهور سوشیانت، منجی آخرالزمان در این دین، از 
کرانه های آن و در دامنه کوه اوشیدا )ابدی( وعده داده شده است. در 
باور زرتشتیان، فرشتگان برای نگهبانی نسل آینده زرتشت بر کیانسی 

گماشته شده اند.«
اهالی می گویند تا همین چند سال پیش که سد کمال خان افغانستان 
جلوی رود هیرمند را نگرفته بود، سال بر کوه خواجه نو می شد و زنان 
و  می دادند  هامون شست وشو  در  را  زیبا  دختری  مردان،  از چشم  دور 
کتاب  اوستا،  در  که  است  دریاچه ای  همان  کیانسی  می گرفتند.  جشن 
این دین،  در  آخرالزمان  به ظهور سوشیانت، منجی  زرتشتیان،  مقدس 

از کرانه های آن و در دامنه کوه اوشیدا )ابدی( وعده داده شده است.
در باور زرتشتیان، فرشتگان برای نگهبانی نسل آینده زرتشت بر کیانسی 
به  پایان،  تا  روح  خلقت  ابتدای  از  عالم  دین،  این  در  گماشته شده اند. 
هوشیدر،  هزاره  دهمین  در  و  می شود  تقسیم  ساله  هزار  دوره  دوازده 
عنوان  به  سوشیانت  جهان  پایان  در  و  هوشیدرماه  هزاره  یازدهمین 
فرشتگان  واسطه  به  آن ها  نطفه  کرد.  خواهند  ظهور  زرتشت  فرزندان 

در شکم دختری زیبا که در هامون خود را می شوید، بسته خواهد شد.
راشد راهداری، کارشناس پایگاه میراث فرهنگی کوه خواجه، برای نظارت 
به روند ترمیم دیوار های قلعه، باالی کوه است و تلفن همراه هم آنتن 
ندارد. راه می افتم که هم او را بیابم و هم سری بزنم به اوشیدای مقدس 
و سازه های باستانی اش. پای قله به کارگران »خسته نباشید!« می گویم. 
می کنند؟  کار  پیش  سال  هزار  چند  کارگران  وسواس  با  هم  آن ها  آیا 
کارگر  می دهد  نشان  ساله  دوهزار  دیواری  از  بیرون افتاده  خشت های 
خشت زن، چند جای خشت را با انگشت فرو برده تا الی مالت بهتر گیر 

کند و با گذر ایام نلغزد.
پیش  بوده،  چه  نمی دانم  که  پیچ  در  پیچ  کوچه خرابه ای  در  همچنان 
می روم و به قله نمی رسم. گاه پشت سرم به کیانسی نگاه می کنم و از 
نبوده اند؟ می گویند اصاًل آب،  خودم می پرسم چرا فرشتگان پاسدارش 
آن طرف مرز به هیچ دردی نمی خورد، چون زمین قابل کشت نیست. 
یادم می آید جنگ آمریکا و افغانستان که شروع شد، از همین حوالی به 
نیمروز رفتم. به راننده مینی بوس گفته بودم هر وقت رسیدیم مرز، خبرم 
کند. یادش رفته بود. بعد که پرسیدم، گفت: گلداسمیت؟ نمی دانستم 
نام مرز گلداسمیت است. حاال که می دانم در دلم لعنت می فرستم به 

انگلیس و جان گلداسمیت که هیرمند را از وسط دو نیم کردند.
راهداری را در قله می یابم. می گوید از آرامگاه »خواجه غلطان« می آید، 
حیاط  وارد  است.  پیامبر  دانیال  برادر  قبر  به  منتسب  گفتم  که  همان 
حدس  می شود  دارد.  قله  سمت  ایوانی  که  می شوم  بزرگی  چهارگوش 
زد چگونه موبد یا فرماندهی آن باال می ایستاده و مراسمی باشکوه اجرا 
این  و  بوده  حکومتی  و  مذهبی  شهری  واقع  در  »اینجا  است:  می شده 
البته در حفاری های  اشکانی و ساسانی است.  به دو دوره  بنا ها مربوط 

باستان شناسی، الیه هخامنشی هم کشف شده است.
سر اورل اشتاین، باستان شناس مجارستانی تبعه انگلیس، معتقد است کوه 
خواجه پنج الیه دارد؛ دو دوره هخامنشی، یک دوره اشکانی و دو دوره 
ساسانی، اما حدس ما با توجه به سفال های کشف شده و شواهد و قرائن 

دیگر، این است که احتماالً کوه خواجه الیه های قدیمی تری هم دارد.«
»قوی ترین  می گوید:  داشته اند؟  پایگاه  اینجا  ادیانی  چه  می پرسم  او  از 
یا  کیانی  فر  که  آمده  اوستا  در  است.  زرتشتی  دین  به  مربوط  پایگاه 
نشان پادشاهی از آن کسی است که شهریار شهری بر بلندای اوشیدا در 
میان دریاچه کیانسی باشد. کوهی که تمامی آب های جهان بر پای آن 
می ریزد. این بیابان را این طور نگاه نکنید، همین حاال هم که آب رها 
می شود، تا پای کوه می رسد و صید و صیادی و کشاورزی رونق می گیرد. 
ایرانی که به  این نظر مقدس است که سه مغ  از  برای دین مسیحیت 
سمت فلسطین می روند و بشارت تولد عیسی )ع( را می دهند، اینجا و 
در آتشکده اوشیدا بوده اند و تصاویرشان هم در تاالر نقاشی شده بوده 
که آثاری از آن مانده و بقیه به موزه های متروپولیتین نیویورک، مؤسسه 
اسمیتسونیان واشنگتن، موزه دهلی هندوستان و همین طور آلمان برده 
شده است. خوشبختانه تعدادی از نقاشی ها هنوز در موزه ایران باستان 

تهران موجود است.«
با هم به محل آتشکده می رویم و پی مدور آتشدان را در داالن مهر می بینیم 
و من هنوز به این وسواس تاریخی فکر می کنم که چطور حتی یک سنگ 
از کوه کنده نشده و هر چه می بینی یکسره خشت است و گل. البته این 
را هم بگویم که ایرانیان در این منطقه می دانسته اند چگونه با ذوب کردن 
ماسه و ترکیب آن با مواد دیگر، سنگ مصنوعی بسازند، اما حتماً رازی در 

این خشت و گل هست که نیازی به سنگ مصنوعی هم ندیده اند.
را، در کلیسای  ایرانی  فرزانه  بالتازار، سه مغ  و  ملیکور  شمایل کاسپار، 
آسوری های کاتولیک ارومیه دیده ام و داستانشان را هم از زبان میخائیل، 
داریوش  زبان  از  تفاوت  اندکی  با  هم  و  شنیده ام  کلیسا،  این  کلیددار 
این شهر، که عبادتگاه آسوری های  عزیزیان، کشیش کلیسای ننه مریم 
ارتدوکس و دومین کلیسای قدیمی جهان مسیحیت پس از بیت لحم، 
محل تولد عیسی )ع( در فلسطین است و همین طور از عزیزیان شنیده ام 
که استخوان های سه مغ، توسط مسیونر های مسیحی آلمان به کلیسای 
جامع کلن منتقل شده و بقایای تابوت های خالی فرزانگان ایرانی، چند 

سال پیش موقع بازسازی کلیسا پیدا شده است. 
اوشیدا  شهر  پیچ  در  پیچ  کوچه های  تاریخی،  ارواح  حضور  از  سنگین 
دریای  روزی  که  می کنم  نگاه  رویم  پیش  بیابان  به  و  می آیم  پایین  را 
چند  جز  که  برهوت  است  بیابانی  حاال  و  بوده  کیانسی  زندگی بخش 
سیاه چادر عشایر چیزی در آن پیدا نیست. در دلم لعنت می فرستم به 

گلداسمیت و انگلیس، به اشرف غنی و آمریکا.«

اندازۀ كل عالم چقدر است؟
گیالن امروز- اگر این قدر خوش شانسید که جایی دور از شهر زندگی 
تا به حال شب ها سرتان را به سوی آسمان باال برده و  می کنید، حتماً 
محو تماشای آن شده اید. شب هایی که هوا صاف است، منظره ی ستارگان 
نفس گیر است، طوری که هر ستاره یک خورشید دوردست به نظر می رسد.

اگر اطالعات اندکی داشته باشید یا از یک اپلیکشن کمک بگیرید، شاید 
بتوانید یک یا دو صورت فلکی را شناسایی کنید. اما اعجاب انگیزترین چیز 

این است که فضا به ظاهر تا بی نهایت ادامه دارد. حتی 
قدیمی ترین اجداد ما نیز در اندیشه ی ماهیت آسمان ها 
و فواصل سیارات، ستاره ها و دنباله دارهایی بودند که 

گاه به گاه بر آسمان نقش می بستند.
شاید فکر کنید در قرن کنونی باید بدانیم اندازه ی دنیا 
چقدر است، اما این پرسشی ست که پاسخ آن را هنوز 
نمی دانیم. نداستِن همه چیز با ندانستن هیچ چیز یکی 
نیست. بنابراین سوال درست این است که چه چیزی را 

می دانیم و چه چیزی را نمی دانیم؟
سوالی که پاسخش را هنوز نمی دانیم

می دانیم.  را  مهم  بسیار  حقیقت  دو  شروع،  برای 
پیش  میلیارد سال  به ۱۴  نزدیک  دنیا  اینکه  نخست 
 Big( در یک رویداد خارق العاده به نام انفجار بزرگ
قابل رویت  عادِی  نور  اینکه  دوم  شد.  آغاز   )Bang
آن ۳۰۰  دارد، سرعت شگفت انگیز  محدودی  سرعت 
هزار کیلومتر بر ثانیه است، به قدری سریع که در یک 
ثانیه هفت بار دور زمین می چرخد. ما مسافتی را که 
نوری  نوری طی کند سال  نور می تواند در یک سال 

می نامیم که معادل حدود ۱۰ تریلیون کیلومتر است.
نکته ی مهم دیگری که باید درک کنیم تفاوت میان 
جهان مرئی در مقابل کل جهان است. نخستین جهان، 

جهانی ست که می توانیم آن را ببینیم و دیگری همه چیز است. درک این 
بلندترین ساختماِن  موضوع زیاد دشوار نیست. فردی که روی پشت باِم 
روی زمین ایستاده است )برج خلیفه در دبی( می تواند از هر سو حدود 
۱۰۰ کیلومتر را ببیند. با این حال، سطح زمین بسیار بزرگ تر از آنست و 

انحنای سیاره، دیدِن همه چیز را غیرممکن می کند.
در مورد کل کیهان، عامل محدودکننده متفاوت است و آن سرعت نور 
ندارد(  )فرضی که حقیقت  بود  تغییر  بدون  و  ثابت  ما  دنیای  اگر  است. 
دورترین چیزی که می توانستیم ببینیم ۱۴ میلیارد سال نوری با ما فاصله 
نوری  دنیا  آغاز  لحظه ی  در  دوری،  این  به  شیءِ  یک  اگر  چون  داشت، 
ساطع کرده باشد، آن نور باید حاال به زمین رسیده باشد. نور ساطع شده 
برای یک  واقع است  نوری  فاصله ی ۱۵ میلیارد سال  از شیء ای که در 
میلیارد سال بعدی هم به زمین نخواهد رسید، پس ما قادر به دیدن آن 

نخواهیم بود.
در دنیای ثابت فرضی ما، دنیای مرئی کره ای خواهد بود که زمین را احاطه 

می کند و شعاع آن ۱۴ میلیارد سال نوری است. شاید کل دنیا بزرگ تر 
از این باشد، اما هیچ راهی برای دانستن آن نداریم، چون نورِ مکان های 

دورافتاده تر هنوز به ما نرسیده است.
دنیای واقعی ما

کیهان ساکن نیست و این حقیقت اوضاع را پیچیده می کند. دنیا از انفجار 
بزرگ آغاز شد و آن »انفجار« سبب بزرگ شدن دنیا شد. نور در جریاِن 

حرکت باید با این بزرگی بجنگد و به همین سبب زمان بیشتری طول 
می کشد تا به ما برسد. برای درک بهتر این موضوع، فرض کنید کودکی 
در ده متری شما ایستاده و توپی را با سرعت دو متر بر ثانیه به سمت شما 
غلت می دهد. ۵ ثانیه طول می کشد تا توپ به شما برسد. حاال، تصور کنید 
ما همین موقعیت مشابه را داریم و شما روی زمین محکم ایستاده اید، 
اما کودک روی یکی از پیاده رو های متحرک )شبیه پیاده رو های متحرِک 
فرودگاه( است. فرض کنید پیاده روی متحرک با سرعت یک متر بر ثانیه 
در حال دور شدن از شماست. به خاطر حرکِت پیاده روی متحرک، به جای 

۵ ثانیه، ۱۰ ثانیه طول می کشد تا توپ به شما برسد.
افسوس که موضوع حتی از این هم پیچیده تر می شود. در حالی که کودک 
حین پرتاب توپ ده متر از شما دور بود، به دلیل حرکت پیاده روی متحرک، 

زمانی که توپ به شما برسد کودک ۲۰ متر از شما دور خواهد شد.
همین اتفاق پس از انفجار بزرگ برای نور مرئی پیش آمده است. آن نور 
۱۴ میلیارد سال سفر کرد تا حاال به زمین برسد و درست مانند کودِک 

ایستاده روی پیاده روی متحرک، مکان کنونِی هر چیزی که آن نور اولیه را 
ساطع کرده دیگر ۱۴ میلیارد سال نوری با ما فاصله ندارد، بلکه فاصله ی 
آن با ما حاال ۴۶ میلیارد سال نوری است. ما نور را از جایی که ساطع 
شده می بینیم، نه از جایی که منبع انتشار کنونی آن است. به این ترتیب، 
اخترشناسان می توانند با قطعیت بگویند که دنیای مرئی )کره ای اطراف 
زمین تا فاصله ی قدیمی ترین چیزی که می توانیم ببینیم( ۹۲ میلیارد سال 

نوری قطر دارد )یعنی لبه به لبه(.
پس دنیا چقدر بزرگ است؟

دنیا  کل  اما  گفتیم،  مرئی  دنیای  از  اینجا  تا 
چطور؟ چگونه از بخش هایی از دنیا سردرآوریم 
که  اینجاست  ندیده ایم؟  را  آن ها  هنوز  که 
باشد،  موضوع جالب می شود. شاید تعجب آور 
اما ستاره شناسان ۱۰۰ درصد اطمینان ندارند 
که هندسه ی فضا را می شناسند، شاید مسطح 
فضا  که  حالی  در  منحنی.  هم  شاید  و  باشد 
سه بعدی است، می توانیم از یک قیاس دوبعدی 

برای درک معنای آن استفاده کنیم.
در دو بُعد، معنای مسطح مسطح است، درست 
مانند سطح یک میز. با این حال، یک سطح دو 
بعدی می تواند منحنی باشد درست مانند سطح 
یک کره، اما می تواند مانند سطح یک زین هم 
منحنی باشد. اگر مانند سطح یک کره منحنی 
سفینه ی  یک  اگر  که  معناست  این  به  باشد 
کافی  قدر  به  و  داشتید  فوق-سریع  فضایی 
طوالنی سفر می کردید، می توانستید سفرتان را 
در همان نقطه ی آغاز به پایان برسانید درست 
زمین  استوای  امتداد  در  که  هواپیمایی  مثل 

پرواز می کند.
اخترشناسان داده ها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که فضا مسطح 
یا نزدیک به مسطح است. با این حال، این تصمیم حاصل اندازه گیری است 
و اندازه گیری ها توام با عدم قطعیت هستند؛ بنابراین این امکان وجود دارد 
که دنیا خمیدگی بسیار کوچکی داشته باشد. اما اگر منحنی باشد، پس 
معادل »استوای جهان« حداقل ۵۰۰ برابر بزرگ تر از جهان مرئی است یا 

احتماالً بزرگ تر از آن.
در نتیجه، اخترشناسان به رغم ندانستِن اندازه کل دنیا، می دانند که آن 
حداقل ۵۰۰ برابر بزرگ تر از چیزیست که ما می توانیم ببینیم. )این رقم 
نشان دهنده ی فاصله ایست که کسی باید طی کند تا به مکان آغازین شما 
بازگردد(. همان طور که حجم یک مکعب، فاصله ی آن در امتداد دو سوی 
مکعب است، اندازه ی کل دنیا حداقل ۱۲۵ میلیون بار بزرگ تر از دنیای 
مرئی است. نکته ی پایانی اینست که دنیای مرئی فوق العاده بزرگ و کل 

دنیا بی نهایت عظیم است.

زندگی طوالنی در فضا امکان پذیر است؟ 
بر  فضایی  اکتشاف  ماموریت های  بلندمدت  تاثیر  درک  امروز-  گیالن 
سالمت انسان، بسیار چالش برانگیز است، اما باید دید که دلیل آن چیست.

این کار برای محافظت از سالمتی و عملکرد سرنشینان کنونی و آینده 
سفر های فضایی و همچنین ترسیم عواقب بلندمدت مرتبط با سالمتی 
اعضای بازنشسته در سراسر جهان ضروری است. با وجود این، چالش های 

دشواری در رابطه با موضوعات حقوقی و حریم خصوصی در پیش است.
بازنشسته  خدمه  تقریبا ۱۲۰  حاضر  حال  در  اینکه  به  توجه  با 
پرواز های فضایی هنوز زنده هستند، جمع آوری داده های پزشکی 
سالمتی  بررسی  برای  را  نمونه ها  کلی  حجم  می تواند  آن ها 

کاوشگران فضایی تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
سالمت  بر  فضایی  اکتشاف  ماموریت های  بلندمدت  تاثیر  درک 
انسان، بسیار چالش برانگیز است، اما باید دید که دلیل آن چیست.

در درجه نخست، تعداد نسبتا کمی از انسان ها تاکنون در معرض 
محیط فضا قرار گرفته اند. عالوه بر این، درک اثرات بلندمدت سفر 
فضایی بر سالمتی، مستلزم ردیابی وضعیت سالمتی و پزشکی 
طی سال ها پس از اتمام مأموریت خدمه است. این امر به ویژه در 
مورد خطرات مزمن یا دژنراتیو مانند بدخیمی های ثانویه به دلیل 
قرار گرفتن در معرض تشعشع صدق می کند که کامل شدن آن ها 

ممکن است دهه ها طول بکشد.
با توجه به اینکه تعداد کلی انسان هایی که در فضا پرواز کرده اند، 
خدمه  از  روبه رشدی  نسبت  و  است  نفر   ۵۰۰ از  بیش  کمی 
هستند،  بین المللی  واقعا   )iSS( بین المللی«  فضایی  »ایستگاه 

جمع آوری کردن داده های پزشکی از مسافران فضایی ضروری است.
پژوهشی که در مجله »acta aStronautica« به چاپ رسیده است، 
نشان می دهد که زمان آن فرا رسیده است تا یک پایگاه داده بین المللی را 

در مورد اثرات بلندمدت پرواز های فضایی بر سالمتی ایجاد کنیم.
مخزن داده ها

هدف بلندمدت از جمع آوری این پایگاه داده، ایجاد یک مخزن داده ایمن 
در مورد اطالعات زیست پزشکی خدمه بازنشسته بین المللی است. استفاده 
از فناوری های کنونی مانند سوابق الکترونیکی سالمت شخصی که فرد را 
قادر می سازد تا داده های خود را جمع آوری کند و انتقال دهد، می تواند 
داده ای  به چنین مخزن  زیست پزشکی  داده های  انتقال  و  به جمع آوری 

کمک کند.
 Bonnie( دانبار«  »بانی  داده،  پایگاه  ایده  مدافع  پژوهشگران  از  یکی 
DunBar(، فضانورد سابق است. او بین سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸، در 
پنج مأموریت شاتل فضایی پرواز کرد و اکنون استاد مهندسی هوافضا در 

کالج مهندسی »دانشگاه ای اند ام تگزاس« )texaS a&M( است.
پروژه امکان سنجی

و  استاد حوزه سالمت   ،)SuSan BlooMfielD( بلومفیلد«  »سوزان 
حرکت شناسی در دانشگاه ای اند ام تگزاس گفت: ما در حال بررسی بودجه 

برای پیشبرد این پروژه هستیم.
افزود: ناسا احتماال نمی تواند این پروژه را تأمین مالی کند، زیرا به  وی 
»کر  شرکت  با  قبال  ما  است.  مشغول  خدمه  بین المللی  مسائل  بررسی 
اوولوشن« )care evolution( طی پروژه امکان سنجی خود همکاری 
بازنشسته برای به دست آوردن اطالعات در  کرده ایم. استفاده از خدمه 
مورد سالمتی، شاید راهی برای جلوگیری از مشکالت مربوط به حریم 

تقریبا  که  گفت  بلومفیلد  باشد.  فعال  فضانوردان  در  پزشکی  خصوصی 
فضانوردان فعال همه آژانس های فضایی، اطالعات پزشکی خود را به طور 

مداوم جمع آوری می کنند.
نظارت مادام العمر

جمع آوری  ناسا،   )JSc( جانسون«  فضایی  »مرکز  در   ۲۰۱۰ سال  در 
سازمان  در  عملیاتی  برنامه  یک  عنوان  به  فضانوردان  پزشکی  داده های 
فضایی، پیکربندی مجدد شد و »نظارت مادام العمر بر سالمت فضانوردان« 
)lSaH( نام گرفت. بلومفیلد گفت که برنامه lSaH ناسا، اطالعات 
ثابتی  نسبتا  طور  به  را  کانادایی  و  آمریکایی  بازنشسته  فضایی  خدمه 
جمع آوری می کند. وی افزود: براساس سیاست های فعلی ناسا، هیچ راهی 
وجود  پزشکی  خصوصی  حریم  به  مربوط  مشکالت  از  جلوگیری  برای 
ندارد. پژوهشگران مصمم، راهی برای دسترسی به این داده ها دارند، اما 
مانند جنسیت،  داده های کمکی  برای جمع آوری  زیادی  محدودیت های 

رژیم غذایی و زمان ورزش کردن وجود دارد.
بلومفیلد ادامه داد: دلیل تمرکز ما بر خدمه بازنشسته این است که پایگاه 
داده های حاوی اطالعات پزشکی را در مورد پرواز های فضایی گسترش 
دهیم تا پژوهشگران آینده با گسترش مجموعه داده ها طی چندین دهه 
و بررسی عواقب بلندمدت سالمتی، بهتر بتوانند قرار گرفتن در معرض 

محیط فضایی را ارزیابی کنند.
جمع آوری داده ها

بلومفیلد گفت: هدف از این آزمایش، ساده سازی فرآیند جمع آوری داده ها 
به واسطه جمع آوری داده ها به طور مستقیم از اعضای بازنشسته و حذف 
مدیران بیمارستان به عنوان واسطه بود. با توجه به رشد سفر های فضایی 
خصوصی، آن ها تا چه اندازه می توانند به ایجاد چنین پایگاه داده ای کمک 

کنند؟
پژوهش های  »موسسه  که  کرد  خاطرنشان  بلومفیلد 
کاربردی سازی برای سالمت فضایی« )triSH( که توسط 
توافقنامه همکاری ناسا و »کالج پزشکی بیلور« )BcM( در 
هیوستون تأمین می شود، قبال یک پایگاه داده پزشکی را برای 

داده های مربوط به پرواز های تجاری ایجاد کرده است.
وی افزود: با وجود این، مشخص نیست که آن ها می توانند افراد 
را در بلندمدت ردیابی کنند یا خیر. صادقانه بگویم که احتمال 
بروز مشکالت پزشکی بلندمدت طی پرواز های تجاری تا به 

امروز بسیار کمتر بوده است.
بررسی روزمره

خاطرنشان   »icaruS« مجله  در  همکارانش  و  بلومفیلد 
کردند: توانمندسازی دانشمندان پژوهشی ما برای کار کردن 
با یک پایگاه داده کامل تر برای محافظت از سالمتی و عملکرد 
پیامد های  کردن  تعریف  همچنین،  و  آینده  و  کنونی  خدمه 
سالمتی بلندمدت مورد انتظار برای اعضای بازنشسته ما در 
سراسر جهان ضروری است. الزم است که نگاه پزشکی خود را فراتر از 
مدار پایین زمین بچرخانید. با توجه به تعداد کمی از انسان هایی که در 
معرض محیط پر از غبار ماه قرار گرفته اند و ضرورت وجود تعداد بیشتری 
بررسی های  که  است  الزم  ماه،  در سطح  فعالیت  مجدد  راه اندازی  برای 
معمولی روی ماه نوردان رواج داده شود تا داده های دقیق تری برای تعیین 
این موضوع به دست بیایند که آیا قرار گرفتن در معرض فضای ماه باعث 

افزایش بیماری یا مرگ و میر می شود یا خیر.
به عنوان مثال، پژوهش بلومفیلد و همکارانش به مطرح کردن این موضوع 
می پردازد که آیا ممکن است قرار گرفتن در معرض غبار ماه برای خدمه ای 
که زمان خود را در سطح ماه سپری می کنند، پیامد های ریوی داشته باشد 
یا اینکه آیا ارتباطی بین قرار گرفتن بیشتر در معرض تشعشعات فضایی 
طی مأموریت های ماه یا پیاده روی های فضایی متعدد و سرطان زایی زودتر 

یا شدیدتر وجود دارد یا خیر.
این پژوهش نتیجه می گیرد: فرضیه کاری ما این بود که توانمندسازی 
خدمه بازنشسته برای مدیریت داده های پزشکی خود با استفاده از یک 
اپلیکیشن کاربردی راحت، به تحویل کارآمدتر این داده ها به یک مخزن 
حقوق  از  ناشی  موانع  رساندن  حداقل  به  آن،  از  مهم تر  و  مرکزی  داده 

بین المللی و محدودیت های مربوط به انتقال داده های پزشکی می انجامد.


