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نگاه

گزارش یک

عليرضا سزاوار

دانشگاه الزهرا به دنبال
زمينهايش افتاد
طرح توسعه دانشگاههاي تهران هميشه جنجالساز بوده
است؛ چراكه همس��ايههاي اطراف دانشگاه بزرگترين
قربانيان آن هستند.
ماجرا از آنجا شروع شد كه  27مردادماه امسال حكم تخليه
و تخريب چند س��اختمان كه در زمينهاي دانشگاه الزهرا
در محله ده ونك واقع ش��ده بودند ،اجرايي شد تا بعد از 40
سال تعيينتكليف وضعيت  90ملك اين محوطه كه سند
نداشتند ،به دست قانون سپرده شود.
رئيس دانشگاه الزهرا دليل بازپسگيري زمينها را جبران
كمبود فضاي دانشگاه ميداند و معتقد است« :رأي دادگاه
صادر شد و در س��ال  97حكم تخليه به ساكنان اين منازل
ابالغ شده است و اين حكم يك ماه قبل از اجرا به تمامي آنها
اطالع داده شده و آنها يك ماه فرصت داشتند اين منازل را
تخليه كنند ،ضمن اينكه ما در فرآيند تخليه با مديران اين
سازمانها مذاكره كرديم كه اغلب آنها امالكي جز منازلي كه
ساكن بودند در اختيار داشتند».
بنا بر آنچ��ه مالنظري ميگويد ،بهرهب��رداري از زمينهاي
اطراف دانشگاه كه  12هزار مترمربع ملك دولتي است ،به
دانشگاه واگذار شده و ساكنان تنها تا يك ماه آينده فرصت
تخليه دارند ،با اين ح��ال تالش ميكنيم از س��اكناني كه
وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند ،حمايت شود.
س��اكنان اين خانهه��اي قديمي ك��ه همگ��ي كارمندان
كارخانههاي ش��ماره  ۵ونك (واگ��ذاري ب��ه وزارت راه در
سال )۵۳بودند ،چندينبار با اين هشدارها روبهرو شده بودند،
اما داليل خود را براي باقي ماندن داشتند.
ساكنان خانهها را تنها نگذاريد
مس��ئوالن وقت دانش��گاه ابتدا بر اس��اس اس��ناد موجود،
زمينهاي كارخانه را به تصرف دانشگاه درآورده و سپس با
پيگيريهاي قانوني حكم تخليه و تخريب امالك را گرفتند.
بر اساس بررس��يها ،قرار اس��ت هر هفته پنج ملك تخليه
و تخريب ش��ود تا به مرور همه  ۹۰ملك به فضاي دانشگاه
پيوسته شود .دل كندن از خانهاي كه در آن دنيا آمدهاي و ۷۰
سال خاطره داري قطعاً دشوار است ،اما اينبار موضوع جدي
است .مروري بر پروندهسازيها و دادگاه رفتنهاي اهالي و
مسئوالن دانشگاه نشان ميدهد ،اين ماجرا سر دراز دارد و از
دوران پهلوي تا همه شهرداران تهران ،پرونده اين خانهها و
كشمكشها باز بوده است.
مشكل اصلي از آنجا شروع شده كه بسياري از مسئوالن قول
دادهاند مش��كل را حل كنند ،به نامه اهالي پاسخ مساعدت
دادهاند ،اما در عمل كاري انجام نشده است.
مسكوت ماندن موضوع باعث ش��د تا سرانجام كار به جايي
برسد كه حكم تخليه و تخريب يك هفتهاي به دست ساكنان
برسد .اين روزها كار اهالي اين ش��ده كه در حسينيه محل
جمع شوند و براي برونرفت از اين مشكل ،شور كنند.
كاش راهكاري اتخاذ ميشد كه هر دو سوي ماجرا اينگونه
احساس خسران نكنند و ماجرا به اين سان داستاني پر آب
چشم ،نشود.

خبر

رفع دغدغه دانشجويان پيامنور

مش�اور وزي�ر عل�وم تحقيق�ات و فن�اوري و رئي�س
دانش�گاه پيامن�ور كش�ور از رف�ع ش�دن دغدغ�ه
دانش�جويان در پرداخ�ت ش�هريه خب�ر داد.

محمدرضا زماني ،در حاشيه س��فر خود به كاشمر با بيان
اينكه تضمين كيفيت در آموزش عالي و بهخصوص دانشگاه
پيامنور موضوعي است كه به طور جدي پيگيري ميكنيم،
افزود :برتري كه دانشگاه پيام نور به نسبت ساير دانشگاهها
دارد فراهم شدن بستر الكترونيكي در ارائه آموزش است.
وي در ادامه با بيان اينكه چون برخي دانشجويان از مناطق
محروم هستند برنامههايي را براي مسائل رفاهي اين افراد در
نظر داريم ،افزود :با اقدامات در دست اقدام دغدغه پرداخت
شهريه دانشجويان دانشگاه پيام نور رفع ميشود.
زماني گفت :طي تفاهمنام��هاي كه با يك��ي از بانكها به
امضا رسيده ،تمامي ش��هريه دانشجو به صورت تسهيالت
پرداخت ميشود كه براي دانشجويان در مقطع كارشناسي
بازپرداخت تسهيالت به مدت چهار سال و كارشناسي ارشد
به مدت دو تا سه سال با سود  2درصد است.
وي با اشاره به اينكه اين مهمترين دستاورد در موضوع
رفاهي براي دانش��جويان اس��ت ،ادامه داد :كارها در
دانش��گاه پيام نور كند صورت ميگي��رد؛ چراكه تنها
در تهران متمركز اس��ت ،به همين دليل چند كميته
در بخشهاي مختلف تش��كيل شده تا بتوانيم بخشي
از مسئوليتها و وظايف س��تاد را كه ميشود به مراكز
محول كرد و ستاد مركزي بيشتر برنامهريز ،سياستگذار
و ناظر بر اجراي اين سياستها باشد.

میزبانیمهراز 4میلیوندانشجو

دانشگاههاي كشور چه برنامههايي براي آغاز سال تحصيلي دارند
در ماههاي اخير خبرهاي خوبي از سوي صندوق
رف�اه وزارت عل�وم در م�ورد افزاي�ش بودجه
رفاه�ي دانش�گاهها منعكس ش�د .خبرهايي
كه حاك�ي از افزايش كيفي و كم�ي خوابگاهها
و غذاخ�وري تا افزاي�ش وام دانش�جويي بود.

در اين ميان رؤس��اي دانشگاهها نيز كه طي كمتر
از يك ماه اخير جلس��ات زيادي را بنا به ش��رايط
فعلي كشور با ش��خص وزير علوم و حتي اسحاق
جهانگي��ري بهعن��وان دومين نف��ر هيئت دولت
داشتهاند ،دس��ت به كار ش��ده و با انجام تدابيري
س��عي در بهبود وضعي��ت فعليش��ان دارند .اين
رخدادها س��ال تحصيلي پرباري را نويد ميدهد،
اما دانشگاههاي مختلف برای میزبانی از  4میلیون
دانشجو چگونه به استقبال مهر رفتند؟
اثرات منفي جامعه را به حداقل برسانيم
رئيس دانشگاه صنعتي شريف در پيامي فرا رسيدن
سال تحصيلي  ۹۷ -۹۸را تبريك گفت.
محمود فتوحي با بيان اينكه اكنون جامعه ما چشم
به دانش��گاه و دانش��گاهيان دوخته است ،گفت:
شرايط موجود نبايد و نميتواند جوانان با استعداد و
سرمايههاي اصلي كشور ،به ويژه دانشجويان عزيز و
همكاران هيئت علمي جوان را از تالش براي آباداني
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ابراهيم مشيريان

و پيشرفت كشور بازدارد .وي با تأكيد بر اينكه نبايد
اجازه دهيم روحيهها ،انگيزهه��ا و انرژيها براي
كسب علم و انجام فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
تضعيف ش��ود ،افزود :بايد از طري��ق ايجاد فضاي
تعامل ،همفكري و همدلي بي��ن اعضاي خانواده
شريف ،تالش كنيم تا اثرات منفي شرايط حاكم بر
جامعه را در دانشگاه به حداقل برسانيم .كالسهاي
درسي دانشجويان ورودي كارشناسي ۹۷شريف از
شنبه  ۳۱شهريورماه آغاز شد.
اميد و روحيه مثبت ايجاد كنيم
رئيس دانشگاه تربيت مدرس ضمن بازديد از فرآيند
ثبتنام دانشجويان ورودي جديد اين دانشگاه در
دانش��كده فني و مهندس��ي ،فرآيند غيرمتمركز
اين دانش��گاه را براي ثبتنام پختهتر نس��بت به
سال گذشته توصيف و خاطر نشان كرد :در سال
جديد به دنبال آن هس��تيم كه به طور مشخص
براي جوانان و دانشجويان ،نسبت به شرايط كشور،
زندگي و آينده تحصيلي آنها به روشهاي مختلف،
اميد و روحيه مثبت ايجاد كنيم.
محمدتق��ي احمدي با بي��ان اينك��ه نگراني اين
دانشجويان نسبت به برنامههاي آتي آنهاست ،از پي
گرفتن برنامههايي به واسطه اساتيد ،انجمنهاي

علمي و معاونتهاي دانشگاه براي رفع اين مسئله
خبر داد و افزود :اين برنامهها هم براي دانشجويان
ورودي و هم دانشجويان شاغل تدارك ديده شده
و سعي داريم نقاط قوت پررنگ و اميدآفرين را به
طور شفافتر بيان كنيم.
اعتبار براي احداث خوابگاه
دكتر محمدتقي نظرپ��ور ،مع��اون اداري ،مالي و
مديريت منابع وزارت علوم هم با بيان اينكه در سال
تحصيليجديدباافتتاحتعداديخوابگاهدانشجويي،
سرانه فضاي خوابگاهي دانشگاهها و مراكز آموزش
عالي افزايش يافته است ،از اعالم آمادگي اين وزارت
نسبت به اختصاص اعتبار براي تكميل خوابگاههاي
دانشجويي در دست احداث خبر داد.
تعامل بين دانشگاه ،خانواده و دانشجويان
همايش خانه و دانشگاه همزمان با برگزاري آيين
ورودي نودانش��جويان ۱۳۹۷هم توسط دانشگاه
تهران و با همكاري معاونت دانشجويي و معاونت
فرهنگي و اجتماعي اين دانشگاه برگزار ميشود.
به گفته رئيس دانش��گاه تهران ب��ا توجه به اينكه
تشكيل مثلث دانشگاه -دانشجو -خانواده ميتواند
بهعنوان حلقههاي پيوس��ته از زنجي��ره پرورش
نخبگان عمل كند ،امسال نيز مركز مشاوره دانشگاه

تهران با هدف اصلي افزايش تعامل بين دانشگاه،
خانواده و دانشجويان و افزايش پشتيباني والدين از
دانشجويان به منظور سازگاري بهتر آنان با شرايط
تحصيل در دانشگاه ،اقدام به برگزاري همايشهاي
خانه و دانشگاه با همكاري مس��ئوالن دانشگاه و
دعوت از خانوادهها كرده است.
اردوي مشهد براي دانشجويان جديد
آيي��ن اس��تقبال از دانش��جويان ورودي جدي��د
كارشناس��ي دانش��گاه علم و صنعت اي��ران روز
يكش��نبه ،اول مه��ر  1397ويژه دانش��جويان
تهراني و روز دوشنبه ،دوم مهرماه ويژه دانشجويان
شهرستاني در اين دانشگاه برگزارشد .همچنين
اردوي مش��هد ،ويژه دانش��جويان جديدالورود از
روز دوشنبه تا پنجش��نبه (دوم تا پنجم مهرماه)
برگزار ميشود كه زمان حركت عصر روز دوشنبه
از دانشگاه علم و صنعت و زمان برگشت به دانشگاه،
صبح روز جمعه ششم مهرماه خواهد بود.
ارتباط مناسب بين پزشك و بيمار
معاون آموزش��ي و تحصيالت تكميلي دانشكده
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي هم
با اشاره به ظرفيت پذيرش دستيار تخصصي اين
دانشگاه در سال جاري گفت :امسال  365نفر در
 25رشته تخصصي دانشگاه براي سال  97پذيرش
شدهاند .دكتر ميري با بيان اينكه اغلب شكايات و
سوءتفاهمهاي موجود بين مردم و كادر درماني به
دليل نبود ارتباط صحيح بين افراد است ،تصريح
كرد :بيشترين تأكيد اس��اتيد در دوره دستياري
برقراي ارتباط مطلوب پزش��ك و كادر درماني با
بيمار و خانواده بيماران است؛ چراكه آگاهي بيمار
از پروسه درمان ،او را نسبت به اين مسائل پذيراتر
كرده و مطمئناً درمان نيز مؤثرتر خواهد بود.
در انتظار عملياتي شدن قولها
س��يداحمد معتمدي ،رئيس دانشگاه اميركبير با
بيان اينكه خوابگاه جديدي ني��ز با كمك خيران
در حال ايجاد اس��ت ،گفت :البته به ش��روع سال
تحصيلي جديد نميرس��د و دانش��جويان از ترم
آينده ميتوانند در آن مستقر شوند .بهرغم اينكه
طي سه سال اخير  20درصد به ظرفيت خوابگاهي
ما اضافه شده است .اينها تنها بخشي از برنامههاي
دانشگاههاي معروف كشور بود و ساير دانشگاهها
هم براي آغاز سال تحصيلي جديد تمام تالش خود
را براي رفاه دانشجويان به كار گرفتهاند.
با وجود آنكه به دليل افزايش قيمتها و خدمات
امسال دانشگاهها سال تحصيلي متفاوتي را نسبت
به سالهاي گذش��ته آغاز خواهند كرد و رؤساي
دانش��گاهها دغدغه زيادي در اين راستا دارند ،اما
مس��ئوالن آموزش عالي كشور نسبت به وضعيت
بودجهاي دانشگاهها خوشبين هستند و در انتظار
عملياتي شدن قول سازمان برنامه و بودجه و دولت
به استقبال سال تحصيلي جديد ميروند.

دانشجوبهشرطسنجش

بازگشت دانشجویان مهاجر تسهیل شده است
این روزها بحث بازگشت دانش�جویان ایرانی
ش�اغل به تحصیل در خارج از کشور ،حواشی
زیادی را به همراه داشته اس�ت .موضوعی که
بهرغم قانون�ی بودن و ذک�ر آن در تبصرههای
آموزش�ی ،اما منتق�دان معتقدند ش�رایط را
ب�رای تحصیل گروهی خ�اص از اف�راد جامعه
آن هم در دانش�گاههای کشور فراهم میکند.

واقعيت اين اس��ت كه به دليل مش��كالت ارزي،
دانشجويان ايراني میتوانند حداقل یک ترم بعد
از تحصیل در خارج به دانشگاههای معتبر خودمان
آمده و اينجا تحصیل کنند .البته سطح علمی این
دانشجویان نیز همانند دانشجویانی که در داخل
تحصیل میکنند ،مورد ارزیابی ق��رار میگیرد و
مشکلی در این حوزه وجود ندارد.
فقط دانشگاههاي مورد تأييد
در اين خصوص منتقداني هم كه از اين قضيه خبر
نداشتند ،اعتراضات زيادي مطرح كردند .مسئوالن
وزارت بهداشت اما در صف اول واکنش به این مسئله
قرار گرفتند و با انتشار اطالعیهای خیال دانشجویان
را نیز از بابت شرایط آسان برای ورود به دانشگاههای
برتر کشور برای همیشه راحت کردند؛ بخشنامهای
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یاسر جعفری

در ح�ال حاض�ر دانش�گاه فرهنگي�ان در
 10اس�تان كش�ور داراي مقط�ع تحصيلات
تكميل�ي اس�ت .مس�ئوالن اي�ن دانش�گاه
تصمي�م دارن�د مقط�ع تحصيلات تكميلي
را در ديگ�ر اس�تانها ني�ز رون�ق بخش�ند.

در همين زمينه رئيس دانشگاه فرهنگيان با بيان
اينكه تالش ميكنيم قطبهاي مهم تربيت معلم
را در استان اردبيل راهاندازي كنيم ،از برنامهريزي
براي ايجاد  31دانشگاه جامع ملي تربيت معلم در
مراكز استانها خبر داد.
حسين خنيفر در نشست با رئيس دانشگاه محقق
اردبيل��ي با بيان اينكه اس��تان اردبي��ل از لحاظ
دسترسي به س��اير اس��تانها و آب و هوا داراي
ش��رايط مطلوبي اس��ت ،گفت :تالش ميكنيم
قطبهاي مهم تربيت معلم را در اس��تان اردبيل
راهاندازي كنيم.
معلم به هر قيمتي نميخواهيم
وي با بيان اينكه توسعه دانش��گاه فرهنگيان در
استان اردبيل در سرلوحه كار ما قرار دارد ،تصريح
كرد :معلمي كه دورههاي فنون تدريس ،كارورزي،

که در بخشی از آن آمده بود« :شرط گذراندن 36
واحد درس��ی از س��وی داوطلبان در دانشگاههای
خارج از کشور تنها شامل افرادی میشود که قبل
از تیرماه امسال تحصیل خود را شروع کرده باشند
و انتقال نیز صرفاً از دانشگاههایی صورت میگیرد
که مورد تأیید وزارت بهداش��ت باشد که فهرست

این دانشگاهها هم ساالنه در سایت مرکز خدمات
آموزشی وزارت بهداشت منتشر میشود».
این مرک��ز در اطالعیه خود ب��ه داوطلبان توصیه
کرده بود« :برای انتقال ،داش��تن ش��رط حداقل
معدل ،ش��امل معدل کتبی دیپل��م حداقل  ۱۶و
معدل پیشدانش��گاهی حداقل  ،۱۷الزامی است

و افرادی که معدل دیپلم و پیشدانش��گاهی الزم
را ندارند ،واجد ش��رایط نبوده و از اق��دام به آغاز
تحصیل در دانشگاههای خارجی به امید انتقال به
دانشگاههای داخلی خودداری کنند».
سنجش دقيق براي جذب دانشجو
در واقع بحث انتقال از خ��ارج به داخل ،میهمانی
و انتقالی از داخل به خارج همیشه بوده و موضوع
جدیدی نیست .پیشتر دانش��جویی که در خارج
از کش��ور تحصیل میکرد ،باید یک سال و حتی
دو سال را آنجا میگذراند و بعد اقدام به انتقال به
داخل کشور میکرد.
اكنون با توجه به شرایط خاصی که در بحث ارزی
داریم ،تسهیالت جدیدی برای آنها در نظر گرفته
شده که بعد از گذراندن یک ترم بتوانند به کشور
بازگردن��د .البته این بدان معنی نیس��ت که همه
دانش��جویان بتوانند جذب دانشگاه شوند؛ چراکه
اگر دانشجوی ضعیفی به دانشگاهی مطرح بیاید
هم نمیتواند در تحصیل خود موفق باشد ،از این رو
دانشگاهها بررسیهای علمی خود را برای سنجش
دانشجو انجام میدهند .در نتيجه منافاتي با عدالت
آموزشي ندارد.
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دانشگاه فرهنگيان رو به رشد است

مشاوره و ...را سپري نكند ،نميتواند معلم خوبي
باشد كه در اين راس��تا برنامهريزيهاي مناسبي
انجام گرفته است.
رئيس دانشگاه فرهنگيان كشور با بيان اينكه كار
معلمي يك اتفاق نيست ،بلكه يك توفيق است،

تأكيد كرد :ما به دنبال تربيت معلم قيمتي هستيم،
نه اينكه به هر قيمتي معلم تربيت كنيم.
خنيفر با بيان اينكه در حال حاضر جلوي دورههاي
يك ماهه و دو ماهه گرفته شده و اجازه نميدهيم
معلمي با اين دورهها وارد كالس درس شود ،خاطر

نشان كرد :با تمهيدات انجام شده اين دورهها به
يك سال افزايش يافتهاست.
نگاه ويژه مقام معظم رهبري
وي با اش��اره به فعاليتهاي ارزش��مند دانشگاه
فرهنگيان گفت :حضور مق��ام معظم رهبري در
دانشگاه فرهنگيان نيز نش��ان از اهميت و توجه
ايشان به اين دانش��گاه و اداي احترام به معلمان
بود.
چندي قبل هم رئيس مركز برنامهريزي و منابع
انس��اني آموزش و پ��رورش با بي��ان اينكه براي
دانشگاه فرهنگيان رتبه زير  ۶۵۰۰نميگيريم،
گفته بود :با توجه به كيفيت دانشگاه فرهنگيان
بايد در اي��ن دانش��گاه س��رمايهگذاري كنيم تا
معلماني در ش��أن تعليم و تربيت نظام اسالمي
داش��ته باش��يم .امس��ال با وجود كمبود نيروي
انساني در آموزش و پرورش اما حدود  20هزار نيرو
به اين نهاد وارد ميش��وند كه از پذيرفتهشدگان
آزمون استخدامي هستند .اين در حاليست كه اين
نهاد تالش ميكند تا با تقويت دانشگاه فرهنگيان،
نيروهاي خود را از اين طريق جذب كند.

دستاورد ايراني
در س�ال «حماي�ت از كاالي ايراني» اين س�تون را به
تحقيقات و پروژههاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص
دادهایم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه
پروژههاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي.
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار ،مهمترين بخ�ش حمايت
دانشگاهي از كاالي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و
صحيح عملياتي شود نقش بيبديلي در تحقق اقتصاد
مقاومتي خواهد داش�ت .در همين زمينه پذيراي آثار
جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم.

كشف تركيبات ضدالتهاب در بابونه
محققان يكي از شركتهاي مستقر در مركز رشد دانشگاه قم
در مطالعات خود با توليد بذر گونهاي از گياه دارويي بابونه موفق
به افزايش  50درصدي تركيبات ضدالتهابي اين گياه ش�دند.

گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند در گستره وسيع منابع
طبيعي ايران هستند كه در صورت شناخت علمي ،كشت ،توسعه
و بهرهبرداري صحيح ميتوانند نقش مهمي در س�لامت جامعه،
اشتغالزايي و صادرات غيرنفتي داشته باشند.
ازاينرو لزوم تحقيق��ات همهجانبه و بهرهب��رداري صحيح از اين
گياهان به ويژه در شرايطي كه استفاده جهاني از گياهان دارويي در
صنايع آرايشي و بهداشتي ،دارويي و غذايي اينگونه شتاب گرفته
است ،الزم و ضروري است.
بر اين اساس يكي از شركتهاي فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه
قم بر پايه دانش و تجربه خود اقدام به توس��عه كشت اين گياهان
كرد كه براي اين منظور با كش��ت پايلوت برخ��ي گياهان دارويي
فعاليت خود را ش��روع و در س��ال  89كشت وس��يع گياه دارويي
«بابونه» را اجرايي كرد .گياه دارويي بابونه يكي از گونههاي مهم و
بسيار پرمصرف است و محققان در اين مطالعات موفق به توليد بذر
گياه بابونه رقم «كاموميل» ش��دند .اين رقم عالوه بر اينكه بيشتر
خواص مورد انتظار را در بابونه شيرازي دارد ،مواد مؤثره دارويي آن
باالتر و داراي چند ماده دارويي ديگري اس��ت كه خواص درماني
منحصربهفردي را به بابونه كاموميل (آلماني) داده است .گلهاي
بابونه كاموميل پس از خشك شدن از «نهنج» (انتهاي شاخه كه از
قسمتهاي گل نگهداري ميكند) جدا شده ،ميريزند و به حالت
پودر در ميآيند .يكي از ويژگيهاي خاص اين گياه اسانس آبي رنگ
آن است كه مادهاي به نام «كامازولن» كه يك تركيب ضدالتهاب
بسيار قوي است ،عامل اين رنگ آبي اسانس به شمار ميرود.
بابونه كاموميل داراي خواص متعددي اس��ت ك��ه ميتوان آن را
«داروخانه دردها» ناميد و براي پيش��گيري و درمان بس��ياري از
بيماريها از آن بهره برد .بابونه كاموميل در اروپا و امريكا به صورت
چاي بابونه مصرف بسيار گستردهاي دارد .اين گونه گياه دارويي آرام
بخش اعصاب ،مغز ،معده و روده و تقويت آنهاست .اشتهاآور ،ادرارآور
قوي و كاهنده قند خون در بيماران ديابتي ،ضدتب و لرز ،ضدانگل،
ضديبوست ،ضدسردرد و س��نگ مثانه از ديگر اثرات گياه دارويي
بابونه كاموميل است .در اين مطالعات پژوهشگران موفق به ارتقاي
كيفي محصول با باال بردن تركيبات دارويي و خصوصيات فيزيكي
آن نسبت به محصول موجود در بازار شدند ،بهگونهايكه تركيب
كامازولن كه يك تركيب بسيار مهم در بابونه است ،حدود  50درصد
افزايش داشته كه اين امر ناش��ي از رعايت اصول توليد و مديريت
علمي با رعايت استانداردهاي توليد محصول سالم است.
----------------------------------------------

ي با كمك نشاسته
توليد بستهبند 

محقق�ان دانش�گاه زنج�ان در تحقيق�ات خ�ود ب�ه ي�ك
تركي�ب نانوكامپوزيت�ي زيس�ت تخريبپذي�ر دس�ت
ن ب�راي بس�تهبندي موادغذاي�ي
يافتن�د ك�ه ميت�وان از آ 
ب�ا قابلي�ت افزاي�ش  20درص�دي تخري�ب اس�تفاده ك�رد.

دكتر ايمان ش��هابي قهفرخي ،عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان
قيمت باالي مواد زيس��تتخريبپذير و قابليتهاي پايينتر آنها
نسبت به بستهبنديهاي پليمري را عامل اصلي توسعه نيافتن اين
نوع بستهبنديها دانست .وي با اشاره به تحقيقات انجام شده در اين
ل توجه هزينه توليد
زمينه افزود :در اين طرح ب ه منظور كاهش قاب 
مواد زيست تخريبپذير ،يك نانوكامپوزيت متشكل از نشاسته و
نانوذرات دياكسيد تيتانيوم توليد كرديم كه نسبت به ساير مواد
ت تخريبپذير ارزانتر و كاراتر است .ش��هابي ادامه داد :در
زيس�� 
صورت تجاريس��ازي ،قيمت هر كيلوگرم از اين ماده بستهبندي
تنها حدود 15درصد نسبت به قيمت هر كيلوگرم نشاسته بيشتر
خواهد بود .همچنين اين بستهبندي در محيط و در معرض آفتاب
بهسرعت تخريب ميشود.
اين محقق با بيان اينك��ه حضور نانوذرات دياكس��يد تيتانيوم با
خاصيت فتوكاتاليس��تي موجب ميشود تا بس��تهبندي در ازاي
جذب نور خورشيد تخريب شود ،خاطرنشان كرد :همچنين حضور
اين نانوذرات در س��اختار نانوكامپوزيت خاصيت اصالحپذيري و
ضدعفونيپذيري همزمان توسط نور فرابنفش را به ماده القا ميكند.
عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان همچنين يادآور شد :اين طرح
براي بررسي خصوصيات فيلم بستهبندي توليد شده از آزمونهاي
فيزيكي و شيميايي متعددي نظير آزمون محتواي رطوبت ،جذب
آب ،انحاللپذيري در آب ،زاويه تماس با آب و نفوذپذيري نسبت به
بخارآب براي ارزيابي ماده بستهبندي استفاده شده است.

