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بارایانه ارتباط مغزی
برقرارکنید

انسانها در آینده خواهند توانست تنها با استفاده از افکار خود با رایانهها ارتباط برقرار کنند؛ به این منظور ،محققان یک هدست بیسیم امواج مغزی
ساختهاندکهبهسادگیمیتواندبرامواجمغزینظارتکند.بهگزارشایسنا،اینسیستمنظارتبرفعالیتمغز64کانالهوقابلحملاستوبهدانشمندان
امکانمیدهدعملکردمغزیافعالیتآنرابدونکاشتالکترودبررسیکنند.تنهاباگذاشتنایندستگاهرویموهایسرمیتوانامواجمغزیراخواند.

کوتاه از جهان علم
هم ترازی 5سیاره را در آسمان شاهد باشید
ایسنا-برای نخستین بار در
بیش از یک دهه ،سیاره های
عطارد ،مریخ ،ناهید ،زحل و
مشتری ازامروزبرای یک ماه
ب���دون ن��ی��از ب��ه تلسکوپ در
آسمانقابلمشاهدهخواهند
بود.دانشمنداندلیلاینهم
ت��رازی را ق��رار داشتن همزمان این  5سیاره در یک سمت
خورشیدکه از روی زمین قابل دیدن است ،اعالمکردهاند از
ای��ن رو آن ه��ا را می توان صبح و پیش از طلوع خورشید
مشاهدهکرد .ازآنجاکه سیارات در یک صفحه مشابه با زمین
در اط��راف خورشید گ��ردش میکنند ،با یکدیگر هم تراز
شدهاند.

تأثیر متفورمین در جلوگیری
از پیشرفت سرطان پانکراس
ایسنا -محققان دانشگاه ه��اروارد میگویند داروی ضد
دیابت موسوم به متفورمین میتواند مانع پیشرفت سرطان
پانکراس شود.

درخشان ترین کهکشان عالم
در حال فروپاشی است
مهر-درخشانترینکهکشانیکهتاکنوندرعالمشناسایی
شده ،درحال فروپاشی است .این کهکشان حدود 12.4
میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد .دردل اینکهکشان
سیاه چاله عظیمی وجود داردکه حاال مشخص شده عامل
ازهم فروپاشی آن نیزمحسوب میشود.

درمان بیماران قلبی
با تحریک الکتریکی سلول های بنیادی
مهر-دانشمندان موفق به ارائه روشی نوین وامیدوارکننده
برای ترمیم بافت آسیب دیده قلب و کمک به ادامه زندگی
بیماران قلبی شدند .دانشمندان در راستای بهبود عملکرد
سلول های بنیادی پیوند زده شده به بافت آسیب دیده
قلب ،برای نخستین باردرجهان نشان دادندکه با تحریک
الکتریکی این سلول های جدید می توان ضریب عملکرد
مناسب آن ها را دربافت قلبی به میزان چشمگیری افزایش
داد.

شفق قطبی بر فراز سرزمین یخی

بی خوابی کشیده است.

خ��ب��رآن�لای��ن  -ع��ک��س روز
ن��ش��ن��ال ج��ئ��وگ��راف��ی��ک به
ت��ص��وی��ری از ش��ف��ق قطبی
بر فراز یخ های منطقه ای در
ایسلند اختصاص پیدا کرده
اس��ت .تصویری که عکاس
ب������رای ث���ب���ت آن  2ش��ب

درخت هایی که با زاویه قائمه
رشد می کنند!
خ��ب��رآن�لای��ن  -جنگلی در
لهستان وج���ود دارد ک��ه به
خاطر درخ��ت ه��ای عجیب و
غریبش مشهوراست .دراین
جنگل  400درخت کاج وجود
داردکه همه آنها با خمیدگی
قائمه در پایه تنههایشان رشد
کرده اند .این جنگل مشهور به «جنگل خمیده» یكی از
رازه���ای لهستان اس��ت و هنوز كسی نمی داند كه این
درخت ها چطور به این حالت درآمده اند .گروهی اعتقاد
دارن��د كه درخت های این جنگل در سال  1930به وسیله
افرادی با تكنیكی خاص این چنین كاشته شدند .هرچند
این قضیه ثابت نشده و هنوز كسی نمی داند چه انگیزه ای
می تواند برای این كار وجود داشته باشد .بعضی ها می
گویند شاید این درخت ها به صورت عمدی این طور رشد
داده شدهاند تا ازچوب بخش دارای انحنای آنها درساخت
وسایلی مانند مبلمان یا قایق استفاده شود.

هاوکینگ :انسان ها تنها با زندگی
در سیارات دیگر امکان نجات دارند
خبرآنالین -استفان هاوکینگ،کیهان شناس وفیزیکدان
مشهور هشدار داده اس��ت که انسان ها با ساخته های
خ��ودش��ان در ح��ال ن��اب��ود ک��ردن زمین هستند و تنها راه
نجاتشان درآینده زندگی درسیارات دیگرخواهد بود .وی
هشدارداد كه با پیشرفت علم و فناوری ،خطرات بیشتری
هم به دست انسان به وجود میآید وبه همین خاطردرهزار یا
10هزارسال آینده نابودی سیاره زمین حتمی خواهد بود .به
گفتهپروفسورهاوكینگ،تاآنزمانبشربایدبهسیاراتدیگر
رفته باشد تا نابودی زمین باعث نابودینژاد انسان نشود.

ناوبری منحصر به فرد کوسه ها
با حس بویایی
مهر -بر اساس تحقیقات دانشمندان  ،کوسه ها از حس
بویایی قوی خود به عنوان سیستم ناوبری و یافتن غذا
استفاده میکنند.

اختصاص70هزارمیلیارد برای اجرای سیاست های علم وفناوری درسال95
اج��رای سیاست های کلی علم و فناوری و افزایش سهم
پژوهش در تولید ناخالص داخ��ل��ی ،مشمول  70هزار
میلیارد ریال اعتبار در الیحه بودجه سال  95شد که باید
توسط سازمان مدیریت ،میان دستگاه ها توزیع شود .به
گزارشمهر ،دولت درالیحه بودجه سال ،95موضوع اجرای
بند  2 -8سیاست های کلی علم و فناوری ابالغی توسط
مقام معظم رهبری را مدنظر قرارداده و برای نخستین بار
ردی��ف جداگانه ای ب��رای این بخش درنظرگرفته است.
براساس بند2-8سیاستهایکلی علم وفناوری ،افزایش

بودجه پژوهش به حداقل4درصد تولید ناخالص داخلی تا
پایانسال1404وباتاکید برمصرفبهینه منابع وارتقای بهره
وری ،تکلیف شده است.
دولت درالیحه بودجه سال آینده ،برای اعتبارات موضوع
اجرایاینبندازسیاستهایمرتبطبا علموفناوریکشور،
 70هزارمیلیارد ریال درنظرگرفته است .طبقگفته معاون
علمی رئیس جمهور ،با اختصاص این میزان اعتبار به
بخش پژوهش ،پیشبینی میشود بودجه پژوهشی به یک
درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده برسد .در این

بخش دولت با هدف پیشتازی درعرصههای علم وفناوری،
 31هزار و  431میلیارد و  200میلیون ریال را برای افزایش
اعتباردستگاه های پژوهشی وفناوری درنظرگرفته است.
همچنین برای اعتبارات مربوط به فعالیت های پژوهشی
شاخص و پیشروی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و
پژوهشی12هزار و 900میلیارد ریال پیشبینی شده وبرای
بهروزرسانی منابع وتجهیزات پژوهشی دانشگاهها ومراکز
پژوهشی وفناوری6هزارمیلیارد ریال وبرای به روز رسانی
تجهیزات آزمایشگاه های مدارس نیز هزار میلیارد ریال

درنظرگرفته شده است.
درالیحه بودجه سال95طرح های مربوط به تولید15نوع
داروی درمان سرطان،ام اس و دیابت ،طرحهای پژوهشی
مربوط به آلودگی های زیست محیطی ،افزایش بهره وری
آب و تحمل خشکی و شوری در محصوالت کشاورزی،
تقویت ذخایرتوارث ژنتیک وبانکهای ژن ملی ونیزحمایت
از توسعه مهندسی ژنتیک و تجاری سازی محصوالت
تراریخته ،شناورتحقیقاتی اقیانوس پیما و رصدخانه ملی
وچشمه نور ،مشمول دریافت اعتبارشده اند.

دبیرشورای عالی فضای مجازی:

سیاستهایمحدودکننده درفضایمجازی پاسخگو نیست

دبیر ش���ورای عالی فضای مجازی با اش��اره
به اینکه سیاست گذاری درفضای مجازی از
جنس سیاستگذاری فناوری نیست ،برعدم
پاسخگویی سیاست هایی که ب��راس��اس آن
بخشهایی ازفناوری محدود میشود ،تاکید
کرد .بهگزارش روابط عمومی مرکزملی فضای
مجازی  ،دکترفیروزآبادی دبیرشورای عالی
و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ،در اولین
نشست بین المللی سبک زندگی و سالمت؛
فرهنگوفضایمجازیدردانشگاهتهرانگفت:
ما باید درحوزه سیاست گذاری مشکالت را با
توافقواجماعحلکنیمالبتهاجماعکلیامکان
پذیرنیست اما باید تا قبل ازشکلگیری فضای
مجازیبهیکاجماعنسبیدرتصمیمگیریها
دست یابیم چراکه هرگونه عدم اجماع باعث
عدم توفیق در سیاست گذاری می شود.وی
افزود :باید مبانی روشن برای سیاستگذاری
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درف��ض��ای م��ج��ازی داش��ت��ه ب��اش��ی��م .اسناد
باالدستی وگزارههای مذهبی باید مورد توجه
قرارگیرند،اماواقعیتایناستکهبعدازتوافق
نسبی باید مبانی ارزشی مشخصی برای این
حوزه تعیین شود.وی با بیان اینکه ذی نفعان
کلیدیحوزهفضایمجازیبایدشناختهشوندو
نقش مناسب به آن ها داده شود ،تاکید کرد:
برخی احساس میکنند درسیاستگذاریها
میتوانند هرآنچه درفضای جغرافیایی اعمال
حاکمیتمیشود،درفضایمجازیهمانجام
ش��ود همچون شبکه های اجتماعی ،ام��ا آیا
شبکه های اجتماعی درچارچوب سرزمینی
ما شکلگرفته اند وبازی میکنند وآیا هرگونه
اعمالسیاستیبرآنهامیتواندعقالییباشد.
دبیرشورای عالی فضای مجازی تصریحکرد:
برای اولویت بندی ابعاد سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و ...در فضای مجازی و

ایجاد رابطه معقول میان توسعه اقتصادی و
توسعهفرهنگیمشکالتاساسیداریمویکی
ازبحثهاییکه درارزشهای فرهنگی مطرح
استبحثجهانیشدن،جهانیمحلیشدن
یامحلیشدناست.
وی با بیان اینکه دراین حوزه مشکالتی داریم
که به دلیل شکل نگرفتن عقالنیت مجازی
است،اظهارکرد:طیفهایمتعددیدرفضای
مجازی شکلگرفتهکه این طیف ها به صورت
آینه ای ازفضای واقعی است وفضای مجازی
ابزارنبوده وتنها توانایی نیست وتوانمندسازی
هم دارد .یعنی انسانی که در فضای مجازی
قرارمیگیرد انسانی نیستکه فضای حقیقی
او بسط یافته باشد بلکه فضای مجازی باعث
می شود انسان عالوه بر توانایی ،توانمند هم
شودواینانسانمتفاوتاست.دکترفیروزآبادی
تاکیدکرد:اینفضاازخصایصفشردگیزمانی،

مکانی و بصری ب��رخ��وردار اس��ت و ای��ن باعث
می شود فضایی که ایجاد می شود ،به مراتب
بزرگترازفضای حقیقی باشد البته آغازآن ،از
نقطهواقعیاستولیادامهآنوابستگیکمیبه
فضایحقیقیداردوتفاوتدرهنجارها،باورها
وارزشهادراینفشردگیایجادخواهدشدوما
را با تغییرات فرهنگی سریع ترازشرایط عادی
مواجهمیکند.اینفضافضایفعالیاستچون
مبتنیبرشناختوخرداستوبرهمیناساس
تعیینروابطبینعناصرآنبهسادگیامکانپذیر
نیست و روابط ع ّلی به سادگی قابلکشف
نیست.بشرسیاستگذاریرادرفضای
واقعی در بستر زم��ان در سال های
طوالنیفراگرفتهاست،اماآیاهمان
روشهای سیاستگذاریکه در
حوزه فضای واقعی داریم،
قابل تعمیم در فضای

مجازی است؟ واقعیت این است که این فضا
هنوزشکل نگرفته وآینده آن حتیبرایکسانی
که بازیگران اصلی این فضا هستند نیز روشن
نیست.

تازه های فناوری
پالس الکتریکی بدون درد جایگزین آمپول بی حسی

خودروی خود را به اسنوموبیل تبدیل کنید

راز تپه شنی سیاه در مریخ

ی��ک پالس ب��رق م��ی ت��وان��د ب��ه ط��ور عمیق
بی حسی موضعی درمحل مورد نظرایجاد
کند .بهگزارش ایسنا ،دانشمندان2داروی
بیحسیموسومبهپریلوکائینهیدروکلراید
و لیدوکائین هیدروکلراید را با یک پلیمر
برای تشکیل یک هیدروژل ترکیبکردند .با
استفادهازفرآیندیموسومبهیونتوفورزیس،
یک جریان الکتریکی مالیم وبدون درد به داخل این هیدروژل اعمال شد.
درنتیجه،نفوذپریلوکائینهیدروکلرایدبهداخلبافت12برابرافزایشیافت
وتاثیربیحسی آن نیزبسیارسریع تربودو دوام بیشتری داشت.

شرکت نیسان کیت تبدیل خ��ودروه��ای
س��واری به اسنوموبیل یا ب��رف رو را به بازار
عرضه ک��رد .به گ��زارش ایسنا  ،با نصب این
کیت روی خ��ودروه��ای 4چ��رخ متحرک یا
 SUVمیتوان ازتپهها و دامنههای پوشیده
از برف با شیب حداکثر  45درجه باال رفت.
از محصول جدید می توان در هر شرایطی
مانند بیابان وگلوالی استفادهکرد .این مجموعه شامل4نوار پالستیکی
ومتعلقات آن استکه روی سیستم حرکتی خودرومتصل شده وارتفاع هر
یک ازآنها 90سانتی متراست.

ای��ن روزه���ا ب���ازوی روب��ات��ی��ک م��ری��خ ن��ورد
کنجکاوی درح��ال بررسی یک تپه شنی
سیاه روی مریخ است .عکس روز ناسا به
تصویری پانوراما از این تحقیق اختصاص
پیداکرده است .این تپه شنی تیرهرنگکه در
شمال غربکوه شارپ قرارگرفته« ،تپه شنی
نامیب» نام دارد وارتفاع آن به4مترمیرسد.
وزش باد باعث می شود این تپه شنی هرسال به اندازه یک متر روی بستر
سنگی خود حرکتکند .سمت راست عکس روزناسا میتوانید قسمتی از
بدنه مریخنورد «کنجکاوی» را ببینید.

اخبارکوتاه داخلی
ستاری  :ماهواره بر جدید ایرانی  14بهمن
رونمایی می شود
فارس-معاون علمی رئیس جمهور با بیان این که در روز
 14بهمن مصادف با روز ملی فضایی خبرهای خوشی در
این حوزه به مردم اعالم می شود ،گفت :روز ملی فضایی
از ماهواره برجدید رونمایی می شود .ستاری با بیان این
که در روز  14بهمن مصادف با روز ملی فضایی خبرهای
خوشی در رابطه با وضعیت علم فضایی کشور اعالم
می شود،گفت :قراراست در روزملی فضایی دستاوردهای
یک سالگذشته حوزه فضایی و برنامه های آینده اعالم
شود .وی در رابطه با عملکرد شورای عالی فضایی ،افزود:
شورای عالی فضایی در این حوزه به سیاست های کالن
می پردازد و تاکنون تعداد کمی جلسه تشکیل داده ،زیرا
اجرای برنامه ها بر عهده حوزه های دیگر است .ستاری
ادام��ه داد :سال آینده حتما پرتاب ماهواره داری��م و به
زودی از یک ماهواره بر جدید نیز رونمایی می شود که
اطالعات مربوط به این ماهواره بر رانیز در زمان رونمایی
اعالم میکنیم.

پرداخت بیش از  14میلیارد ریال تسهیالت
تشویقی به محققان نانو
حاجیان  -ستاد توسعه فناوری نانو دی امسال مبلغ
 14میلیارد و  599میلیون و  20هزار ریال به  2هزار و 169
محقق پ��رداخ��ت ک��رده اس��ت .دکتر سعید س��رک��ار دبیر
ستاد توسعه فناوری نانو درگفت و گو با خراسان با بیان
این مطلب افزود:حمایت از محققان حوزه فناوری نانو
به طور مستمر از سوی ستاد توسعه فناوری نانو انجام
می شود .در راستای این حمایت ها همچنین تمامی
دانش آموختگان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی
ملزم به شرکت در یکی از همایش های مورد تایید ستاد
هستند .این همایش ها توسط انجمن های علمی و با
حمایت ستاد برگزار می شود که دانشجویان عالوه بر ارائه
مقاله در همایش ضروری است درکارگاه های برگزار شده
توسط ستاد نیز شرکت کنند .شرکت در همایش برای
دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه ،تنهابرای
دانشجویانی که از آیین نامه قدیم حمایت تشویقی
استفاده کرده اند ،الزامی است.

کفش هوشمند نانویی
مهر-یک محقق درسیستان وبلوچستان موفق به طراحی و
ساختکفش هوشمند نانویی شدکه این امکان وجود دارد
که داخلکفش درصورتکاهش دما ،برای جلوگیری از یخ
زدگی پا،گرم شود .اینکفش برایکوهنوردان وسربازان در
مناطق سردسیرمناسب است.

هشداردرباره شارژ رهای غیراستانداردتلفن همراه
استفاده از شارژ رهای غیراستاندارد وحتی شارژرهایی
که متعلق به برندهای متفاوت ازبرندگوشی تلفن همراه
است ،میتواند آسیبهای متعددی برایگوشی به دنبال
داشته باشد .رئیس انجمن سیمکارت،گوشی وتجهیزات
جانبی درگفت وگو با ایسنا ،در این خصوص اظهارکرد:
اکنون بسیاری ازکاربران تلفن همراه بدون توجه به آنکه
بایدبرندشارژروگوشییکسانباشد،ازشارژرهایمختلف
وحتیغیراستاندارد بابرندهاینامعتبراستفادهمیکنند.
افشارفروتن ادامه داد :اگرچه این شارژرهاگوشی فرد را
شارژمیکنند وباتری آن پرمیشود ،اما ازنظرساختار پایه
شارژرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و استفاده از
شارژرهای متفرقه باعث آسیب دیدن گوشی می شود.
استفادهازشارژرمناسبباگوشیبهطولعمردستگاهکمک
میکند .لزوما باید ازهرشارژربرای همانگوشی استفاده
کرد،درزمانیهمکهازباتریهایچندکارهاستفادهمیشود

اگر قرارباشد آسیبی به دستگاه نرسد الزم است باتری را از
گوشی خارج وسپس آن را شارژکنید .وی با اشاره به اینکه
قیمت شارژردربرندهای مختلف رقم های متعددی را در
برمیگیرد،اظهارکرد:اکنونحجمعمدهایازشارژرهامانند
گوشیها ازمبادی قاچاق واردکشورمیشود و واقعیت آن
استکه باید برای تهیه شارژرمعتبرازمراکزشناسنامهدارو
بافاکتوررسمیخریدشود.ویدرخصوصپاوربانکهاهم
توضیح داد :این شارژرها اغلب برای تمامگوشیها ساخته
میشود،امابایدتوجهداشتکههرنوعگوشیشرایطخاص
خود را دارد وبا توجه به ولتاژباتریهای مختلف و پایههای
آنها استفاده ازاین شارژرها معقول نیست .فروتن متذکر
شد :اغلب خدماتگارانتیگوشی ها هم مباحث مربوط
به نوسان برق را در بر نمیگیرند ،اما مردم به این مسئله
بیتوجهی میکنند وبرایگوشیکه قیمت میلیونی برای
خرید آن پرداخته اند ،ش��ارژر  10هزار تومانی می خرند.

چرا صدای طبیعت باعث آرامش می شود؟
دیگرهمه میدانندکه به صورت غریزی
آیامیدانید؟
گوشکردن به صداهایی مانند امواج
فاطمی
دریا ،رودخانه یا بادی آرام باعث آرامش
می شود .محققان برای اف��رادی که درخوابشان دچار
مشکل هستند ،هم پیشنهاد استفاده از این صداها را
کرده اند .اما این صداها چرا آرامش بخش هستند وباعث
می شوند مانند یك الالیی ویژه شما سریع تر و راحت تر
بخوابید؟ نتیجه تحقیقات دانشمندان نشان میدهد كه
مغز ان��س��ان ص��داه��ا را تفسیر میکند و آن ه���ا را در
2دسته«خطرناک و بی خطر» قرار می دهد .صداهای
ناگهانی و ناآشنا با ناخودآگاه انسان ها از سوی مغز به

عنوانتهدیدوخطرمحسوبمیشودوسیستمهوشیاری
را فعال میكند .به صورت كلی انسانها ازابتدا به چنین
صداهایی حساس بوده اند تا ازتهدیدهای احتمالی در
ام��ان بمانند .درآزم��ای��ش ه��ا مشخص شد یک صدای
هشدار دهنده با قدرت  40دسی بل ،چیزی مانند یک
نجوای آرام ،می تواند در 90درصد موارد افراد را ازخواب
سطحی بیدارکند و در 50درصد موارد نیزاین حجم ازصدا
میتواند برای بیدارکردن افراد ازخواب عمیقکافی باشد.
در مقابل صداهایی مانند صدای آب ،موج دریا و باد از
سوی مغز به عنوان صداهای بی خطر تفسیر می شود و
همین مسئله آرامش را به دنبال دارد.

خواندنی
کفش فوتبال جورابی!
آدیداسکفش فوتبالی رونماییکردهکه فاقد بند است و
در روزهای آینده توسط بازیکنان بزرگ فوتبال استفاده
می شود .به گزارش  ،zoomitبا توجه به این که بند از
اینکفش ها حذف شده ،می توان اینکفش ها را بیشتر
شبیه جوراب دانست.کفشهای بدون بند از پلی اورتان
نرمش پذیر استفاده میکنند که قسمت میانی روی پا را
پوشش میدهد .همچنین باید به سیستم قفل درباالی
قسمت میانیکفش اشارهکرد .اینکفش همچون دستکش پای بازیکنان را پوشش می دهد وبا توجه به سطح بیشتر
رویکفشکه به واسطه حذف بندها ایجاد شده ،میتوانکنترل بیشتری روی توپ اعمالکرد.

پاک سازی نیروگاه فوکوشیما
با روبات فوق پیشرفته

روبات ماه نورد

ایسنا -شرکت توشیبا به
منظور پ��اک س��ازی راک��ت��ور
شماره  4نیروگاه آسیب دیده
فوکوشیمای ژاپن ،به طراحی
ن��س��ل ج��دی��د روب���ات ه���ای
فوق پیشرفته و مقاوم در برابر
تشعشعات شدید هسته ای
اقدامکرد .عملیات تخلیه راکتورشماره4که شامل566میله
اورانیوم است ،تا سال2018آغازمیشود.

شرکت خودروسازی آئودی ازماه نورد جدیدی رونمایی
ک��رد .به گ��زارش ایسنا ،ماه ن��ورد  Quattroیک روبات
چاپ سهبعدی استکه ازتیتانیم وآلومینیم ساخته شده
است و 35کیلوگرم وزن دارد .ازخصوصیات آن می توان
به پانل خورشیدی و 4چرخ اشاره کرد که می توانند 360
درجه بچرخند2.دوربین استریوبا قابلیت تصویربرداری
سه بعدی نیز روی این روبات نصب شده است .دوربین
سوم برای بررسی مواد وتولید تصاویر پانوراما با وضوح باال به ماه نورد متصل خواهد شد .این روبات باید حداقل نیم
کیلومتردرماه حرکت وفیلم ها وتصاویر با وضوح باال به زمین ارسالکند.
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