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کشف شباهت بین سلول های انسان
و ستاره های نوترونی

ایرنا-محققاندریافتهاندپوستهیکستارهنوترونیدارایهمانهندسهغشایسلولیانساناست.ستارههاینوترونیاجرامآسمانیبامیادین
مغناطیسیقویهستندکهازهستههایمتالشیشدهستارهساختهمیشوند.اینشباهتجالب،باعثمیشوداحساسکنیمبهنحوعجیبی
باکهکشانارتباطداریم،اهمیتاینکشفبهایندلیلاستکهنشانمیدهد 2چیزمتفاوتتوسطقوانینهندسییکسانهدایتمیشوند.
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اخبارکوتاهداخلی
قولرئیسجمهوربرایتامیناعتبارات
صندوقنوآوریوشکوفایی
مهر-رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت:
اعتبارات صندوق معادل نیاز طرح های آن است و رئیس
جمهور نیز قول داده است در صورت پول کم آوردن از بخش
های دیگر به ما اعتبار اختصاص دهند.خوشبختانه ازهزار
و  ۴۳۳میلیارد تومان اعتباری که تاکنون دولت به ما داده
هزار و ۲۳۰میلیارد تومان را مصوب کردیم .حدود ۲۰۰
میلیارد تومان بیشتر در صندوق باقی نمانده که با سودهای
بانکی معادل  ۳۵۰میلیارد تومان پول داریم که می توانیم
با آن طرح تصویب کنیم.هم اکنون  ۵۳۰طرح در دست
بررسی داریم که این طرح ها  ۸۶۵میلیارد تومان تقاضا
دارند و حتی اگر نیمی از این طرح ها را هم مصوب کنیم
بازهمنیازشرکتهاوطرحهاازمیزانپولیکهبرایماباقی
مانده ،بیشتر است.

تولیدپوستمصنوعیبرایترمیمزخم
ایسنا-محققان دانشگاه امیرکبیر با استفاده از  5ماده
زیستی،پوستمصنوعیتولیدکردندکهپساز 7روزقادربه
بهبودزخماستبدونآنکهجایزخمباقیبماند.

ارائهبستههاینامحدودشبانهاینترنت
پرسرعت
ایرنا-شرکتارتباطاتسیاراعالمکرد:همراهاول ازاینپس
بستههایآلفاپالسنامحدودشبانهارائهمیدهدتامشترکان
باخریداینبست ههاازسرعتبدونمرزبهرهببرند.بستههای
آلفاپالس نامحدود شبانه ،شامل بسته های یک روزه ،یک
هفتهویکماههپرسرعتنوترینوباحجمنامحدوداستکهبا
قیمتمناسبتنهابرایاستفادهدرساعتهایمشخصیاز
شبانهروزبهصورتنامحدودارائهمیشود.همراهاولیهامی
توانندازطریقکددستوری*1000*2#اقدامویابهپرتال
 www.mci.irمراجعهکنند.

تولیدچوبپالستیکازپوستبادامونانورس
ایسنا-محققاندانشگاهآزادواحدکرجبااستفادهازضایعات
پوست بادام ونانوذرات رس،نمونههایی ازچوب پالستیک
تولیدکردندکهازپایداریحرارتیمناسبیبرخورداراست،
ضمنآنکهسازگاریخوبیبامحیطزیستدارد.

ساختهواپیمایعمودپروازدوزیستدر
هواشناسی
ایسنا-رئیسمرکزعلمیکاربردیفنیحرفهایسراواناز
تولید هواپیمای عمود پرواز دو زیست توسط تیم دانشجویی
شورای کارآفرینی این شهرستان خبر داد.ای��ن هواپیما از
توانایی نشست و برخاست عمودی هم روی آب و هم روی
خشکیبرخورداراستوهر3موتورباهموهمزمانمیتوانند
 90درجه به جلو و باال خم شود که این عمل باعث میشود
هواپیما در حالت خم شدن موتورها مانند یک هواپیمای
ملخدارحرکتکند.

اجرایطرحپایلوتبازیافتبخاربنزین
ایسنا-محققان پژوهشگاه صنعت نفت نانوجاذبی برای
بازیافت بخارهای هیدروکربنی ناشی از بنزین و وارد کردن
مجددآنبهچرخهسوختطراحیکردندوامیدوارندپایلوت
اینطرحرادریکیازپمپبنزینهایتهراناجراییکنند.این
سیستمجذبدرحالیکهبنزینازتانکرهابهمخازنسوخت
در پمپبنزینها تخلیه میشود ،فعال میشود.با نصب این
پبنزین250لیتردرروزازهدررفت
سیستمدرهرایستگاهپم 
بنزینجلوگیریمیشود.

قیمتآیفون 7قانونیدرایرانمشخصشد
شرکتهایی که مجوز ارائه خدمات پس از فروش آیفون
را دریافت کرده اند ،گوشی آیفون  ۷را به صورت قانونی
از گمرک وارد کشور کردهاند.به گ��زارش ، zoomitاین
گوشیها ۱۲ماهگارانتیدارندکهاگرمشکالتنرمافزاری
نباشد گوشی به ص��ورت کامل تعویض میشود.قیمت
آیفون  ۷و  ۷پالس بدین شرح است:آیفون  ۷با حافظه ۳۲
گیگابایت:مشکی ۲میلیون و  ۸۰۰ه��زار تومان،آیفون
 ۷با حافظه  ۱۲۸گیگابایت:طالیی ۳میلیون و  ۵۰هزار
تومان،مشکی ۳میلیون و  ۲۵۰هزار تومان.آیفون  ۷با
حافظه  ۲۵۶گیگابایت:مشکی  ۳میلیون و  ۴۵۰هزار
تومان.آیفون  ۷پالس با حافظه  ۱۲۸گیگابایت:طالیی۴
میلیون و  ۱۰۰هزار تومان،مشکی ۴میلیون و  ۲۵۰هزار
تومان.آیفون  ۷پالس با حافظه  ۲۵۶گیگابایت:طالیی۴
میلیون و  ۲۵۰هزار تومان،مشکی براق ۴میلیون و ۳۰۰
هزار تومان.

تالشمحققانایرانیوهلندیبرای
سلولدرمانیسرطان
ایسنا-گروه سلول درمانی پژوهشکده سرطان سینه جهاد
دانشگاهی با همکاری دپارتمان ایمونولوژی مرکز پزشکی
دانشگاهآمستردامبااستفادهازسلولهای«دندریتیک»روش
نوینی برای مقابله و درمان با سلولهای سرطانی ارائه می
دهند.سلولهایدندریتیک کهازمغزاستخوانمشتقمی
شوند،ازسلولهایعرضهکنندهآنتیژنوهمچنینسلول
هایفرعیدردستگاهایمنیهستند.

آغازبهکاراولینفنبازارملیسالمتبا
حضور 190شرکتدانشبنیان
پارسا-دومینهمایشواولینفنبازارملیسالمت باحضور
 190شرکت دانش بنیان آغاز به کار کرد .در این فن بازار از
خریدارانتجهیزاتوفناوریهایحوزهسالمتتا75درصد
حمایتمالیبهعملمیآید.دکترنگاهداریرئیسدبیرخانه
اینفنبازارازحضور 33دانشگاهعلومپزشکیو 22سازمان
کارفرمایی در این فن بازارخبر داد وگفت  :معاونت علمی تا
سقف  50درصدووزارتبهداشتتاسقف  25درصد هزینه
خرید محصوالت فناورانه را برعهده می گیرند.تاکنون 75
تفاهمنامهخریدمحصوالتمنعقدشدهوپیشبینیمیشود
تاپایانفنبازار 150تفاهمنامهخریدمنعقدشود.

گزارش سند هوافضای کشور تقدیم رهبر انقالب شد
دب��ی��ر س��ت��اد راه��ب��ری اج���رای نقشه جامع
علمی کشور گفت :گ��زارش سند هوافضای
کشور خدمت مقام معظم ره��ب��ری تقدیم
شد .کبگانیان در گفتوگو با تسنیم ،درباره
وضعیت طرحهای تحقیقاتی فضایی کشور،
اظهار کرد :ستاد راهبری اجرای نقشه جامع

علمی ،نقشه و سند هوافضای کشور را نهایی
کردواینسندبهتصویبشورایعالیانقالب
فرهنگی رسید و توسط رئیس جمهور ابالغ
شد.وی با بیان این که سند هوا فضای کشور
به طور دائم توسط ستاد راهبری اجرای نقشه
جامع علمی رصد میشود ،اف��زود:گ��زارش

این موضوع نیز تهیه و نتیجه آن خدمت مقام
معظمرهبریتقدیمشدهاست.دراینگزارش
بخش هوایی موضوع کامل جمعبندی و در
بخش فضایی به آسیبها اشاره شده است.
بودجههایاینبخشهمانطورکهرهبرمعظم
انقالب فرمودند ،کم است وبرخی محققان

حوزه نسبت به تعطیلی یا نیمه تعطیل بودن
طرحهایمربوطبهاینحوزهگالیهدارندوباید
دنبالراهحلباشیم.عضوشورایعالیانقالب
فرهنگیدرپایانازمسئوالنکشوردرخواست
ک��رد ت��وزی��ع ب��ودج��ه ط��رحه��ای تحقیقاتی و
راهبردی کشور به وی��ژه در بخش فضایی و
فناوریصلحآمیزهستهایتقویتشود .شایان
ذکر است به تازگی مقام معظم رهبری در
دی��دار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

گالیه کاربران از کندی و گرانی اینترنت و توجیه وزیر
واعظی:رفع فیلتر فیس بوک و توئیتر به ما ربطی ندارد

زه��را حاجیان -وزی��رارت��ب��اط��ات ب��ا حضور
دربیستودومین نمایشگاه مطبوعات ؛ طی
نشستی خبری ؛ درخصوص مباحثی چون
کندی وگرانی اینترنت ،رفع فیلتر فیس بوک
و توئیتر ،ک��م فروشی اینترنت اپ��رات��ور های
موبایل و...به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
واعظیدرپاسخبهخراسانمبنیبرعدمتحقق
وعده کاهش قیمت اینترنت واین که  با وجود
وعدههای داده شده مردم هنوز طعم ارزانی
اینترنت را نچشیدهاند ،گفت :مردم چندین
بار این طعم را چشیدهاند.وی درعین حال
توضیح داد :تعرفه اینترنت ثابت ( )ADSLاز
سال گذشته تاکنون در2مرحله کاهش پیدا
کرده  ،به طوری که سال گذشته اینترنت به
ازای هرگیگ  ۴۵۰۰تومان بود که در یک
مرحله به  ۳۶۰۰تومان کاهش پیدا کرد و
اکنون ن���رخ  ADSLرا به ازای هر گیگابیت
به  ۲۹۵۰تومان رساندهایم و براین اساس
ک��اه��ش  ۱۷درص��دی را ب���رای ی��ک گیگ و
کاهش  ۳۳درصدی را برای  ۱۰گیگابایت
اینترنتبرایکاربرانفراهمکردهایم.درمورد
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نرخاینترنتموبایلنیزهرکیلوبایتاینترنتدر
یکمرحلهاز  ۱۴ریالبهنیمریالکاهشیافت
واکنوننیزهرکیلوبایتاینترنترابهچهاردهم
ریال رساندهایم.درباره این کاهش قیمت به
صورتمستقیمودائمبراپراتورهاوشرکتهای
اینترنتی نظارت خواهیم داشت اما چنانچه
شرکت کوچکی در یک شهرستان این مصوبه
را اجرایی نمیکند ،باید کاربران موضوع را از
طریق سامانه شکایت  ۱۹۵به ما اعالم کنند.
ویدربارهگرانیبستههایاینترنتینیزتأکید
کرد :اپراتورهای ارائهدهنده این خدمات،
مطابق سقف تعرف ه مصوب کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات  ،این تعرفهها را محاسبه
میکنند و در صورتی که بسته اینترنتی یک
اپراتورگرانتراست،اینموضوعخالفمصوبه
نبوده و اپراتورها حق دارند نرخ سرویس خود
را تا سقف تعرف ه تعیین شده ،هر طور بخواهند
تعریف کنند.وی همچنین در پاسخ به سوال
دیگری درب��اره گالیه کاربران از کمفروشی
اینترنت اپراتورهای موبایل و اتمام زودهنگام
بستههای دیتا ،نیز توضیح داد  :آنچه مربوط

بهمامیشودوبرآننظارتداریم،ایناستکه
کمفروشیازسویاپراتورهاانجامنمیگیردبا
وجود این چنانچه مشترکی احساس میکند
کمفروشی شده و یا بسته اینترنتیاش زودتر
از موعد مقرر به اتمام رسیده ،این راهح��ل را
گذاشتهایم که از طریق ترابردپذیری ،اپراتور
خود را تغییر دهد.از سوی دیگر نرمافزاری 2
هفته پیش طراحی شده که به کاربران امکان
میدهد بدانند چه میزان پهنای باند استفاده
کردهاند و این سامانه را در دسترس تمامی
کاربران قرار دادهایم.خبرنگاری از واعظی
دربارهتصمیمدولتبرایرفعفیلترفیسبوک
و توئیتر سوال کرد که وزیر در پاسخ گفت :در
خصوص فیلتر فیس بوک و توئیتر در کمیته
تعیین مصادیق فیلترینگ تصمیمگیری می
شود و این موضوع ،ارتباطی به دولت ندارد و
رفع فیلتر آن نیز بر عهده ما نیست؛اما آنچه که
دولت یازدهم به مردم وعده داده بود این است
که سایتهایی که قابل استفاده مردم بوده و
محتوای غیراخالقی ندارد وکاربردی است،
فیلترنشود.دراینزمینهدولترویتعهدخود

مانده و سایتهای مورد استفاده عموم مردم
را فیلتر نکرده اس��ت.وی درب��اره راهان��دازی
سرویس پول الکترونیک دربستر موبایل نیز
گفت:دراینراستاجلساتیبارئیسکلبانک
مرکزیداشت هایمتااجرایاینسرویسباتوجه
بهقوانینبانکیفراهمشود؛درهمینحالهر3
اپراتورموبایلنیزباشرکتخدماتانفورماتیک
در ح��ال مذاکره هستند تا موضوعات فنی
اجرای این سرویس محقق شود و پیشبینی
میکنیم تا 2ماه آینده مسائل فنی طرح ،حل
شودوبتوانیماینسرویسرابهمردمارائهکنیم.
واعظیدربارهقرارداداپراتورفیبرنوریمنازل
بااپراتور آفریقایی  MTNنیزتصریح کرد :این
قرارداد هنوز قطعی نشده و خواستههای
ط��رف ایرانی وخارجی در حال
ب���ررس���ی اس�����ت؛ اپ���رات���ور
آفریقایجنوبی خواهان
خ��ری��د  ۴۹درص��د سهام
اپراتور فیبر نوری ایرانیان
ن���ت اس����ت ام��ام��وض��وع
قطعی نشده است.وزیر

کشور ؛گزارش های موجود درباره ُکند شدن
یا توقف طرح های کالن تحقیقاتی در عرصه
های مهمی همچون هوافضا ،ماهواره ،هسته
ای و برخی زمینه های دیگر را مایه نگرانی
خواندند و تأکید کردند" :مسئوالن توجه
کامل کنند که این گونه طرح های مهم مطلق ًا
نباید ُکند ،نیمه تعطیل یا متوقف شود ،زیرا با
ایجاد خسارت علمی ،دانشمندان جوان را
مأیوسمیکندواینخطربسیاربزرگیاست".
درباره فروش غیراقساطی تلفن ثابت توسط
مخابرات نیزتوضیح داد :ظاهر ًا مخابرات با
توافق مشترکان  ،به جای  ۱۰۰هزار تومان
قسطی ۸۰ ،هزار تومان را یکباره نقدی از
مشترکاندریافتمیکند.البتهدرهرصورت
مخابرات اجازه ندارد بدون رضایت مشترک،
چنین اقدامی انجام دهد و اگر قرار بر الزام
مشترک به پرداخت یکباره هزینه خرید تلفن
باشد،به ط��ور قطع ب��رخ��ورد می کنیم .وی
درباره برداشته شدن انحصار واردات پهنای
باند اینترنت نیزگفت  :آنچه به ما ابالغ شده،
این است که واگذاری پهنای باند داخلی آزاد
بوده و پهنای باند بینالملل نیز مانند گذشته
واردوواگذارمیشود.حالنیزاگرقرارباشددر
اینرویهتغییریانجام
بگیرد باید مجلس
و ش��ورای امنیت
ملیبررسیهای
مربوطه را انجام
دهند.

تازه های فناوری
سریعترین جت شخصی

طراحی نخستین کشتی خودران جهان

جتخصوصیهونداجت رکوردسریعترینجتشخصیدنیارابهنامخودثبتکرد.
بهگزارشخبرآنالین،هونداجتدرپروازیازبوستونبهفلوریداکهتنها 2ساعتو58
دقیقهبهطولانجامیدتوانستبهحداکثرسرعت 782کیلومتردرساعتبرسد.این
پرندهکمترینمصرفسوختراهمدراینکالسدارد.نحوهمنحصربهفردقرارگیری
موتورهادرهونداجتبهدلیلآیرودینامیکبهتردررسیدنبهاینعملکردنقشداشته
است.قیمتهرفروندهونداجت 4.5میلیوندالراستوظرفیتحمل 6نفررادارد.

نخستین کشتی خودران جهان برای انجام عملیات دریایی طراحی شد.به گزارش
ایسنا  ،این کشتی خدماتی سبک برای انجام عملیات شناسایی ،انتقال بار به
تاسیسات دریایی و راهاندازی و بازیابی خودروهای کوچک تر کنترل از راه دور یا
خودران است.این کشتی خودران میتواند در صنایع انرژی دریایی ،پرورش ماهی،
صنعتهای علمی و آبنگاری مورد استفاده قرار گیرد و از آنجا که به خدمه انسانی
نیازندارد،میتوانددرکنارتاسیساتدریاییمنتظرفرمانبرایانجامماموریتشود.

...

کوتاهازجهانعلم
خداحافظی اپراتورها با پیامک و جایگزینی
ار .سی .اس
ف��ارس-گ��وگ��ل از ه��م��ک��اری ب��ا اپ���رات���ور اس��پ��ری��ن��ت به
منظور جایگزینی خ��دم��ات پیامک ب��ا خ��دم��ات Rich
 Communication Servicesخبر داده است.در حالی
که با استفاده از خدمات پیامک تنها  2کاربر قادر به تبادل
پیام های متنی هستند ،با استفاده از خدمات  RCSگپ
های گروهی ،ارسال عکس با کیفیت فوق دقیق ،ارسال و
دریافت رسید و ...ممکن است.

میدان مغناطیسی زمین شکاف برداشت
مهر-دانشمندان از کشف شکافی در میدان مغناطیسی
زمین خبر داد هان���د که می تواند ای��ن سیاره را در برابر
پرتوهای مرگبار کیهانی در موضع ضعف ق��رار دهد.
این میدان مغناطیسی از زمین در برابر بادهای شدید
خورشیدی و پرتوهای مرگبار کیهانی محافظت میکند.
دانشمندان متوجه شکافی در مگنتوسفر زمین شده اند.

کدام دستیار صوتی دیجیتال بهتر است؟
خبرآنالین -محققان «تک اینسایدر» مقایسه جالبی
میان  4دستیار صوتی دیجیتالی این روزهای دنیای آی
تی انجام داده اند.
در ای���ن م��ق��ای��س��ه از آی��ف��ون  SEب���رای ت��س��ت س��ی��ری/
 ،Siriاز گوشی گوگل پیکسل ایکس آل ب��رای گوگل
اسیستانت ،از لنوو تینک پ��د ایکس وان یوگا ب��رای
ک��ورت��ان��ا (دس��ت��ی��ار صوتی مایکروسافت) و از آم��ازون
اک��و دات ب��رای دستیار صوتی الکسا بهره ب��رده است.
برنده در بخش سفر :گوگل اسیستانت،سؤال در مورد
ترافیک :برنده گوگل اسیستانت،رزرو ک��ردن پ��رواز:
برنده گوگل اسیستانت،فراخوان تاکسی آنالین :برنده
سیری،ارسال ایمیل به چند آدرس مختلف :برنده گوگل
اسیستانت،فراخوانایمیلجدید:برندهسیری،درخواست
خواندن ایمیل :برنده سیری،مرور پیامهای جدید :سیری
برنده،درخواستپیامکهایجدید:برندهسیری،خواندن
توئیت ها :برنده الکسا،درخواست اج��رای یک آهنگ:
الکسا،درخواست پخش موسیقی بیشتر :الکسا،پخش
موسیقی از روی لپ تاپ  :سیری و کورتانا،پرسش از آب
و هوای فردا :گوگل اسیستانت،درخواست های معمولی
مانند باز کردن یک اپ ،کنسل کردن آالرم ،تعویض زمان
قفل شدن اسکرین :برنده سیری و الکسا،پرسش درباره
خبر روز :گوگل اسیستانت،جوک بگو :همه دستیارهای
تست شده برنده شدند،گوگل اسیستانت و کورتانا در
کامنت گذاری روی درخواست ها از دیگر دستیارها بهتر
عمل کردند،اجرای گیم :برنده گوگل اسیستانت.

تصویب  4محوردیگراز الزامات شبکه ملی اطالعات
ش��ورای عالی فضای مجازی در ادام��ه بررسی سند
تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات ،بندهای دیگری
از اصول حاکم بر طراحی این شبکه را بررسی و تصویب
کرد.به گزارش ایرنا  ،در این جلسه که شامگاه شنبه و
به ریاست روحانی رئیس جمهور برگزار شد ،محورهای
خدمات شبکه ملی اطالعات بررسی شد و با اصالحاتی
مورد تصویب قرار گرفت.
فصول خدمات شبکه ملی اطالعات دارای ویژگی های

مدیریتی و امنیتی است و در  4محور خدمات ارتباطی،
خدمات پایه کاربردی  ،خدمات سالم سازی و امنیت
و پشتیبانی از خدمات کمی  ،کیفی و هوشیاری
فرهنگی-تجاری قابل دسته بندی است.یادآوری
می شود در جلسه قبل این شورا  ،محورهای شبکه
ملی اطالعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای
مجازی  ،استقالل و مدیریت شبکه ملی اطالعات مورد
تصویب قرارگرفته بود.

 10میلیون دالر در سال،هزینه عضویت کامل در
پروژه گداخت هسته ای
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درب��اره بودجهای که
باید ای��ران ب��رای عضویت در ایتر(پروژه بین المللی
گداخت هسته ای) بپردازد ،گفت  :تا زمانی که عضویت
ما در ایتر کامل نشده  ،هزینهای پرداخت نمیکنیم و
به عنوان یک عضو «همراه» محسوب میشویم اما در
صورتی که عضویت ما در این پروژه کامل شود ساالنه
بیش از 10میلیون دالر هزینه عضویتمان است.عالوه
بر این،با عضویت کامل در ایتر باید به لحاظ تجهیزات،

نیروی انسانی و هزینهها بخشی را که این پروژه تعیین
میکند تامین کنیم.به گزارش ایسنا،کمالوندی افزود:
فعال و تا ماههای آینده ایران هزینهای برای عضویت در
ایتر پرداخت نمی کند .باید دید در چه زمینههایی آنها
عالقهمند به استفاده از ظرفیتهای ایران هستند و پس
ازگزارشیکهمدیرکلایتربهشورایایترمیدهد،آنها
تصمیم میگیرندایران در این پروژه « همراه »باشد یا
«همکار».

خواندنی

المپی که با باکتری روشن میشود
طراحان هلندی المپ  LEDبدون نیاز به الکتریسیته
ساخته اند که تنها از طریق الکتروشیمی محیط را روشن
میکند.به گ��زارش ایسنا ،ای��ن الم��پ بینیاز از منبع
الکتریکی و باتری است وتنها موجود زنده درون المپ
برای تولید نور نیازمند تغذیه است.این المپ کروی از4
قسمت جداگانه حاوی باکتری ساخته شده و با فعالیت
میکروارگانیسمخوددرمرکزالمپروشناییمداومایجاد
میکند.تا وقتی که هر 2هفته یک قاشق چای خوری
"استات"بهداخلالمپاضافهشود،رشتههایال.ای.دی

بدونانرژیاضافه 24ساعتهروشناییایجادخواهندکرد.

هشدار هاوکینگ درباره ارتباط با فضایی ها
هاوكینگ فیزیكدان مشهور انگلیسی معتقد است
تالش برای برقراری ارتباط با فضایی ها بایدمتوقف
شودزیرادستیابیبهتمدنیپیشرفتهترمیتواندبشریت
و زمین را در موقعیتی خطرناك قرار دهد.وی میگوید:
هرقدرمسنترمیشومبیشتراطمینانپیدامیكنمبشر
در جهان تنها نیست.به گفته هاوكینگ،ارتباط برقرار
كردن با فضایی ها میتواند بشر را در آستانه نابودی قرار
دهدزیرایكتمدنبیگانهممكناستزمینوساكنانش
را متخاصم  ،ضعیف و مناسب برای تسخیر ببیند.در
چنین شرایطی این تمدنها كه قدرتمندتر از انسان
هستند،همان اندازه به انسان توجه می کنند كه انسان

به باكتریها توجه میكند.به گزارش خبرآنالین،وی
معتقد است تمدنی كه بتواند سیگنالهای ارسالی را
ردیابی كند ،میلیاردها سال از ما پیشرفتهتر است.

 /٩٥٢٤٦٦٦٨م
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