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زهرا خلجیدانش
روزنامهنگار

درمراســمیکهروزگذشــتهبه

اینترنت
مناســبتروزجهانــیمخابرات
برگزارشدشرکتمخابراتایران
۲۸۰۰پروژهبــهارزش۳۴۰۰میلیاردتوماندر
کشورافتتاحکرد.مدیرعاملاینشرکتکهاکنون
تنهاارائهدهندهخدماتاینترنــتفیبرنوریدر
کشوربهصورتانحصاریاســت،اعالمکردهدر
زمینهارتباطاتثابت،نیازکشوربهگونهایاستکه

سرمایهگذاریدراینزمینهباید۱۰برابرشود.
مجیدســلطانیهمچنینازرشــد۳۷درصدی
ترافیکدیتادرشبکهمخابراتدرطولیکسال
خبردادوعنوانکردایــنافزایشمصرف،نیازبه
توسعهزیرساختهاوسرمایهگذاریدارد.بهگفته
مدیرعاملمخابرات،اینشــرکتازمحلفروش
ضایعات،فروشداراییهایخودواخذتسهیالت
تالشکردهاســتحرکتتوســعهدراینکشور
متوقفنشــود؛امااینارقام،هزینههایشرکت

مخابراتراپوششنمیدهند.
بهگزارشهمشــهری،مدیرعاملمخابراتایران
ابرازامیدواریکردهکهرقمســرمایهگذاریاین
شرکتدرســالآیندهبهبیشاز۸هزارمیلیارد

تومانبرسد.
براساسآماریکهاینشرکتاعالمکردهدرسال
گذشتهدربسترمخابراتبیشاز۲۲۰هزارپورت
ADSLو۶۵هــزارپــورتVDSLو۲۴۲هزار

FFTHراهاندازیشدهاست.
مخابراتدرســال۱۴۰۰رشــدترافیکروزانه
۳۳درصدداشتهورشــد۳۰درصدینیزدربین
مشــترکینVDSLوFFTHداشــتهوافزایش
۴۰۷هزارمشترکفعالباندپهنراتجربهکرده
است.آنطورکهسلطانیمیگویددرآمدحاصل

ازارائهخدماتباندپهن،۲۸۱۰۰میلیاردتومان
بودهکه۳۸درصدرشدنسبتبهسالقبلداشته
و۹درصدرشددرتعدادمشــتریانباندپهندر
کلکشوروجودداشــتهاست.همچنینبراساس
آمارارائهشده،دراسفند۱۴۰۰رشد۳۷درصدی

مصرفشبکهنسبتبهاسفند۹۹رخدادهاست.
شــرکتمخابراتایــراندرســالهایاخیربا
مشــکالتمالیفراوانیروبهروبودهوخواســتار

افزایشتعرفههادربخشتلفنثابتاست.
اتحادیهجهانیمخابــرات)ITU(دربیانیهخود
بهمناسبتبزرگداشــتاینروز،ابرازامیدواری
کردهاســتکهابتکاراتوخالقیتهابامحوریت
فناوریهایدیجیتالبــهارتقایکیفیتزندگی

افرادسالمنددرجهانبینجامد.
ایناتحادیه،»فناوریهــایدیجیتالدرخدمت
سالمندان«رابهعنوانشعارسال۲۰۲۲اعالمکرد.

 ۲۰۰ هزار مشترک فیبر نوری
ابراهیممحمودزاده،رئیسهیأتمدیرهشــرکت
مخابراتایرانهمدرمراســمروزگذشتهگفت:
ماباارز۲۵هزارتومانــیتجهیزاتخودراتامین
میکنیم.اینصنعت،صادراتنداردوبایدواردات
انجامدهدوبههمیندلیلبایدازســویدولت
حمایتشــودکهدرکشــورهایدیگــرنیزاین

حمایتهاانجاممیشود.
ایندرحالیاســتکهوزارتارتباطاتبهتازگی
مجوزافزایــشقیمتحــدود۶۰درصدیبرای
اینترنتثابتوحدود۳۰درصــدبرایاینترنت
موبایــلراصادرکردهاســت.مقامهــایوزارت
ارتباطــاتمیگوینــداینکارباهــدفافزایش
کیفیتشبکهصورتگرفتهاست.معاونتجاری

شرکتمخابراتایرانهمبااستقبالازآزادسازی
نرخگذاریدرحوزهخدماتخردهفروشــیفیبر
ADSLنوری،اعتقــادداردتعرفهفیبرنــوریو
بایستییکسانباشد.اوهمچنینبرآوردکردبرای
تحققپوشش۲۰میلیونیفیبرنوریدرکشور،به
حداقل۱۰۰هزارمیلیاردتومانسرمایهنیازاست.
ویمیگوید:قیمتگذاریبایستیبراساسقیمت
تمامشــدهخدماتبرایاپراتوروبازگشتبموقع
سرمایهباشد.چنینسیاستیدرتعرفهگذاریبه

توسعهفیبرنورینیزکمکخواهدکرد.
بهگفتهویهماکنوندولت۵درصدازحقالسهم
خودازدرآمداپراتورهارابخشــیدهاســتتابه
ســرمایهگذاریدرحوزهفیبرنوریکمککند.
اقدامیکهازنظرزارعیانحرکتمثبتیبودهودر
آیندهمبلغقابلتوجهــیخواهدبود.اومیگوید:
»هماکنونکــه۲۰۰هزارمشــترکفیبرنوری
داریم،اینمعافیتشایددرحدودمبلغیبین۱۰تا
۱۵میلیاردتومانباشد.حالاگرتعدادمشترکانبه
۲میلیونکاربربرسد،اینمبلغبیشترخواهدشدو

امکانتوسعهرانیزفراهمخواهدکرد.«
بهگفتهویباکاهشسهمدولتازاپراتورهاوسایر
گزینههایتشویقی،تعرفههاآنچنانزیادنخواهد

بودوبهمشترکیننیزفشارواردنمیشود.

رویای اینترنت نامحدود 
بااستفادهازفیبرنوریســرانجامپسازسالها
شایدبتوانرؤیایاینترنتنامحدودوبدوننگرانی
ازترافیکدانلودرامحقــقکرد.اینترنتثابتدر
کشورمااگرچهطیسالهایاولوروداینترنتبه
کشور،کاربرانزیادیراجذبکرده،اماباتوسعه
اینترنتموبایلومشکالتیکهپیشرویتوسعه

اینترنتثابتقرارگرفته،فرایندتوسعهپهنباند
ثابتبهکندیپیشرفتهاست.درحالیکهپهنباند
ثابتدرکشورهایتوسعهیافته،مهمترینشبکه
اینترنتبهشــمارمیرود،اماایرانطیسالهای
گذشته،شاهدروندروبهرشــدپوششاینترنت
سیاربودهاســت.آخرینگزارشسازمانتنظیم
مقــرراتوارتباطاترادیویــیوزارتارتباطات
حاکیاست،تاپایانسهماههچهارمسال۱۴۰۰
تنها۱۵۴هزارو۲۶۵اشتراکثابتبیشازسهماهه
سومهمینسالواگذارشدهاست.درحالیکه،طی
اینبازهزمانی،اپراتورهایهمراهتوانســتهانددر
مجموع۴میلیونو۲۴هزارو۹۷۱کاربررابهسمت

خودجذبکنند.
درزماننگارشاینگزارشوبراساسآمارسایت
iranfttx.irتعدادکلپورتهــایمنصوبهفیبر
نوریبهعددیکمیلیــونو۴۴۰هزارو۳۲پورت
رسیدهاست.امانکتهایکهدراینسایتمشاهده
میشودتعدادســرویسگیرندههاســتکهدر
مجموع۳۶۰هزارو۸۴۱سرویسگیرندهراشامل
میشود.عیسیزارعپور،وزیرارتباطاتوفناوری
اطالعاتبهتازگیازیکمصوبهمهمبرایحمایت
ازبخشخصوصیوترغیبآنانبهمشارکتفعال

درپروژهتوسعهفیبرنوریخبرداد.
براساساینمصوبهکهدرحالرسیدنبهمرحله
اجراییاست۸درصدحقالســهمدولتازدرآمد
اپراتورهایهمــراهدراختیارایــناپراتورهاقرار

میگیردتاصرفتوسعهشبکهفیبرنوریشود.
وزیرارتباطاتاعالمکردهباابالغاینمصوبه،دولت
فراخوانعمومیبــهاپراتورهاخواهددادوپساز
تقسیمکارملی،اینپروژهباسرعتبیشتریدنبال

خواهدشد.

 نیاز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
برای ۲۰ میلیون فیبر نوری

مقامهایشرکتمخابراتمیگویندبرایتحققوعده۲۰میلیونپورتفیبرنوریبهسرمایهگذاریگستردهنیازاست
وبایددولتدراینزمینهبهکمکاپراتورهابیاید

محققاندرمطالعاتجدیدیبهایننتیجهرسیدندکهافرادواکسینهشدهایکهبهاومیکرونمبتالشدهاند،ایمنیقدرتمندتری
درمواجههباسایرویروسهادارند

افزایش ایمنی واکسن با ابتال به اومیکرون

تحقیقاتاولیهنشــان
میدهد،سیستمایمنی
بدنافــرادواکســینه
شدهایکهبهاومیکرون
مبتالمیشوند،ممکناستبرایغلبهبرطیفگستردهایازانواع
ویروسکروناآمادهباشــد.بــهگزارشبلومبــرگ،طیمطالعات
انجامگرفتهعفونتدربیمارانواکســینهشــدهحتیپاسخهای
ایمنیبهترینسبتبهتزریقواکسنتقویتکنندهایجادمیکند.
اینمطالعــاتدرهفتههایاخیرازســویتیمهاییازشــرکت
بیوتکنولوژیکیبیوانتکســازندهواکســنکووید-۱۹ودانشگاه
واشــنگتنانجامشــدکهنتایجآنرادرهفتههایاخیربهمجله

bioRxivارسالکردند.

واکسن تقویت کننده یا ابتالی مجدد به اومیکرون
اینیافتههــایامیدوارکنندهنشــانمیدهدکــهمیلیونهافرد
واکسینهشــدهدربرابرکووید-۱۹کهبهسویهاومیکروننیزمبتال
شدهانداحتماالازانواعدیگرزیرسویههایاینویروسکهدرحال
گردشاســت،چندانتحتتأثیرقرارنخواهنــدگرفت.البتهاین

تحقیقاتبرایتأیید،بهشواهدواقعینیازدارد.
جانوری،پروفسورومدیرمؤسسهایمونولوژیدانشگاهپنسیلوانیا
کهدراینتحقیقشرکتنداشــت،امامطالعهشرکتبیوانتکرا
بررسیکرد،گفت:مابایددرموردعفونتهایپیشرفتهوموفقیت
آمیزیکهاساســامعادلیکدوزدیگرازواکسناست،فکرکنیم.
بهگفتهوی،اینیعنیکهاگرفردیبهتازگیبهکوویدمبتالشــده
باشــد،میتواندبرایتزریقدومیندوزواکسنتقویتکنندهصبر
کند.البتهازآنجاییکهممکناستاینتحقیقاتمردمرابرایتالش
بهابتالبهجایواکسینهشدن،ترغیبکند،الکساندراوالز،دانشمند
ارشددردانشگاهواشنگتنکهیکیازاینمطالعاتراهدایتکرده
است،هشداردادهکهمردمنبایدبااعتمادبهاینیافتههادرتالش

برایابتالبهاومیکرونباشند.

ایندادههادرحالیبهدستآمدهاندکهاومیکرونباشیبصعودی
درسراسرجهان،بهویژهدرچین،جاییکهساکنانشانگهایحدود

۶هفتهقرنطینهراتحملکردهاند،بهچرخشخودادامهمیدهد.

واکسن مخصوص اومیکرون
سامفاضلی،تحلیلگربلومبرگمیگوید:امواجسویههایجدیدکهبا
سرعتبیشتریدرحالبروزهستندتاحدزیادیبهایندلیلاست
کهقدرتسرایتاومیکرونبسیارباالستوبهآنفرصتکافیبرای
گسترشوجهشباکاهشمحدودیتهارامیدهد.درهمینحال،
تنظیمکنندههادرحالبررسیهستندکهآیاواکسنهایکوویدباید

برایهدفقراردادناومیکرونبهروزشوندیاخیر.
تیمبیوانتکنیزدراینبیندرحالبررســیدادههاییاستکه
نشانمیدهدارائهیکواکسنتقویتکنندهمخصوصاومیکرون
ممکناستمفیدترازدوزهایمتعددتقویتکنندهازواکسنهای

اصلیباشد.
تحقیقــاتدانشــگاهواشــنگتنکــههمــراهبــاشــرکت
VirBiotechnologyانجامشــد،نمونههایخونافرادیراکه
آلودهشدهبودند،سپس۲یا۳دوزواکســندریافتکردهبودندو
همچنینافرادیکهسویههایدلتاواومیکرونراپساز۲یا۳دوز
گرفتهبودندباافرادیکهبهطورکاملباتقویتکنندهنیزواکسینه

شدهاماهرگزمبتالنشدهبودند،بررسیکرد.
گروهآخرنیزفقطبهاومیکرونآلودهشــدهوهرگزواکسینهنشده
بودند.دریکیازبخشهایاینمطالعهآنتیبادیها،پروتئینهای
محافظبرایشناساییوخنثیکردنمهاجمانطراحیشدهبود.این
نشانمیدادکهافرادواکسینهشدهکهاومیکرونگرفتهبودند،آنتی
بادیهاییداشتندکهبهترازبقیهبودند.آنهاحتیقادربهشناسایی

وحملهبهسویهبسیارمتفاوتدلتابودند.
دیویدویسلر،استادیاردانشگاهواشنگتنکهاینتحقیقرارهبری
میکند،گفت:ایننشانمیدهدمادرنقطهایهستیمکهممکن
استواکسنمتفاوتیرابرایتقویتافراددرنظربگیریم.دانشمندان
همچنینتوانستندآنتیبادیهاییرادرمخاطبینیاینبیماران
شناساییکنندکهمیتواندبهمحضورودبهبدن،بهآنهادرخنثی

کردنویروسکمککند.

B محافظی به نام سلول
هردومطالعهدانشــگاهواشــنگتنوشــرکتبیوانتکبهبخش
دیگریازسیســتمایمنیبدننیزتوجهدارد؛سلولهایB.نوعی
ازگلبولهایسفیدخونکهدرصورتشناساییپاتوژن،میتوانند
برایتولیدپادتنهایتازهواردعملشوند.تیمبیوانتکدریافتند
افرادیکهدچارعفونتاولیهاومیکرونشدهاندنسبتبهافرادیکه
واکســنتقویتکنندهتزریقکردهانداماعفونتنداشتهاند،پاسخ
گستردهتریازاینســلولهایمفیددارند.نکتهمهمایناستکه
تیمتحقیقاتیواشنگتنهمچنیندریافتکهاینپاسخگستردهدر
افرادواکسینهنشدهکهدرنخستینمواجههباویروس،بهاومیکرون

مبتالشدهبودند،وجودندارد.
ویسلرگفت:اگرســویهایجدیدازویروسکهبهطورقابلتوجهی
متفاوتاستظاهرشود،مشکلسازخواهدشد.هیچتضمینیوجود
نداردکهجهشهایآیندهبهخفیفترشدناومیکرونبینجامد.در
کلپیشبینیآیندههمهگیریدشواراست؛زیرانهتنهابهایمنیدر

جمعیت،بلکهبهمیزانجهشویروسنیزبستگیدارد.

 کشف شواهدی
 از حضور بیگانگان در مریخ

ناساعکسیازمریخرامنتشــرکردهکهدرنگاهاولبهنظر
میرســدکه»دری«دریکصخرهحکشــدهاست.به
گزارشاســکاینیوز،تصویردانهدانهایکههفتهگذشته
توسطمریخنوردکنجکاویگرفتهشــدهاست،بهوضوح
شکافمستطیلیشــکلرادریکصخرهنشانمیدهد.
اینموضوعشــایدبهناچارتئوریوجــودحیاتبیگانهرا
نشانبدهد.تازمانیکهانسانهابهآسماننگاهمیکردند،
چیزهایــیرامیدیدیــمکهواقعــادرآنجانیســت؛چه
عکسهاییدرصورتهایفلکی،چهیککلبهاسرارآمیز
درماهکهتوسطدانشمندانچینیمشــاهدهشدهبودو
معلومشدکهیکتختهســنگاست.دانشمندانگفتهاند
کهاگردقیقترنگاهکنید،توضیحســادهبرایوجودیک
»در«مریخیدرواقعدرخودعکسموجوداست.پروفسور
سانجیوگوپتادرامپریالکالجلندنبهدیلیتلگرافتوضیح
دادکهاینشواهدنشــانمیدهدکهاینویژگیازطریق
فرایندهایطبیعیزمینشناسیشکلگرفتهاست.شکاف
یاشــکافعمیقیدرداخل»در«قابلمشاهدهاستکه
نشاندهندهشکستگیدرسنگاســت.چیزیکههمدر
مریخوهمدرزمیناتفاقمیافتدومیتواندهرزمانیدر
چندصدمیلیونسالگذشتهرخدادهباشد.پروفسورگوپتا
کهدرماموریتکنجکاویباناساکارکردهاست،میگوید:
»ترکیکشکستگیاستوآنهادرمریخوزمینبهوفور
یافتمیشوندوبرایتولیدآنهانیازیبهمریخلرزه)زلزله
مریخی(نیســت.هیچچیزعجیبیدرتصویروجودندارد.
اینهافقطفرایندهایطبیعیزمینشناســیهستند.«در
عینحالناســامیگویدکهشــکاففقطیکدربااندازه
کاملبهنظرمیرســد،زیراتصویربسیاربزرگنماییشده
است.ازدیددانشــمندانناســا،ایندرحدود۳۰در۴۵

سانتیمتراست.

روشن کردن  ماه با رآکتورهای 
کوچک هسته ای

آزمایشگاهملیساندیابرایروشــننگهداشتنچراغهای
پایگاهماهپروژهآرتمیسناسا،درحالتوسعهریزشبکههای
الکتریکیبرایمدیریــتتوزیعبرقازرآکتورهایکوچک
هستهایاینپایگاهبهتاسیساتمختلفزندگیوپشتیبانی
است.بهگزارشوبسایتنیواطلس،جاهطلبیناسابرای
امکانحضوردائمیانســاندرماهبهعنوانتمرینیبرای
یکماموریتسرنشــینداربهمریخ،چالشهایمهندسی
فوقالعادهایرابههمراهداردکهدرســاختش،ایســتگاه
فضاییبینالمللی)ISS(راشــبیهانبــاریمیکند.یک
پایگاهدرماهنهتنهاهزارباردورترازآزمایشــگاهفضاییاز
زمینخواهدبود،بلکهبهیکرویکردکامالجدیدبرایحل
مشکالتنیازدارد.یکیازبزرگترینچالشهاتامینبرق

برایآنخواهدبود.

ازآنجاییکهانتظــارمیروداینپایگاهتــا۲ماهدرهربار
سکونتداشتهباشد،بایددرشب۱۴روزهقمریکارکند.
اینبدانمعناســتکهپنلهایخورشــیدییکگزینه
عملینیستند؛بنابراینمجموعهایازرآکتورهایهستهای
کوچکدرحالتوسعههستندتابههمراهپنلهایابهجای
آنهااستفادهشوند.بااینحال،چیزیبیشترازصرفاخارج
کردنولتاژوجــوددارد.پایهبرایانتقــالبرقواطمینان
ازاینکهمنبعمنظموپایداراســت،بهیکشبکهکوچک
نیازدارد.بهعنوانیکعارضهاضافه،پایهشــامل۲امکان
خواهدبود.یکیزیستگاهودومیمجتمعیبرایاستخراج
معادنوپردازشســوختکهچندینکیلومتردورترقرار
دارد.ریزشبکههایپیشــنهادی،درهرتاسیساتومتصل
بهیکدیگر،مشابهشبکهایهســتندکهبرایتامینانرژی
ایستگاهفضاییبینالمللیاستفادهمیشوند،امابهبرخی
تغییراتاساسینیازدارند؛بهعنوانمثال،هنوزبایدتصمیم
گرفتهشودکهشبکههاباجریانمستقیمیاجریانمتناوب
کهسپسدرزیســتگاهبهDCتبدیلمیشود،کارکنند.
مشکالتدیگرشــاملتوسعهسیســتمهاونرمافزاربرای
تنظیمالکتریسیتهدرکارخانهپردازشاستتاسطوحولتاژ
همچنانباتغییرتقاضادرمقیاسهایزمانیازمیلیثانیه
تاکلفصــولباقیبماند.برایانجاماینکار،ســاندیایک
تسهیالتریزشــبکهمقیاسپذیروروشطراحیسیستم
کنترلبرایمطالعهنیازهاومشخصاتانرژیپایگاهماهرا
توسعهدادهاست.ایدهتولیدیکطرحازباالبهپاییناست
کهدرآنابتداسیســتمکنترلهمراهبامشخصاتذخیره
انرژیتوسعهمییابد،ســپساجزاییبرایبرآوردهکردن
اینمشخصاتتوســعهمییابند.عالوهبراین،ریزشبکهها
برایانعطافپذیریبایدبیشازحدمهندسیشوند،امابه
اندازهکافیانعطافپذیرباشندتایکشبکهباشبکهدیگری
همکاریکند.»جکفلیکر«،مهندسبرقساندیامیگوید:
»تفاوتهایبسیارمهمیبینچیزیمانندیکریزشبکه
ازنوعISSوچیزیکهبهاندازهپایگاهماهاست،وجوددارد.
یکیازاینتفاوتهااندازهجغرافیاییاســتکهمیتواند
مشکلسازباشــد؛بهویژهزمانیکهباولتاژDCپایینکار
میکند.مورددیگرایناســتکهوقتیشروعبهگسترش
اینسیستمهامیکنید،تجهیزاتالکترونیکیقدرتبسیار
بیشتریوهمچنینمنابعانرژیتوزیعشدهبسیاربیشتری
درسرتاسرپایگاهوجودخواهندداشت.ساندیابرایمدت
طوالنیبهریزشــبکههاییبامنابعانرژیپراکندهزیادی

نگاهمیکند.«

 رونمایی از بازی خالق ایرانی
در بزرگداشت فردوسی

باحضوررئیسستاداجراییسازیسندملیتوسعهفناوریهای
فرهنگیونرموجمعــیازفعاالنحوزهاســباببازی،درروز
بزرگداشــتحکیمابوالقاسمفردوســیازیکبازیرومیزی
رونماییشد.بهگزارشهمشهری،اینبازیکهبههمتیکیاز
شرکتهایخالقتولیدشده،الگوهایکهنفارسیرادستمایه
قراردادهاســت.طبقاینبــازی،آشناییســازیخوبیمیان
کودکانونوجوانانباقهرمانانواساطیرملیوشاهنامهفردوسی
صورتمیگیرد.پرویزکرمیدرمراسمرونماییبازیهفتخانو
باگرامیداشتسالروزشاعرحماسهسرایایرانحکیمابوالقاسم
فردوسی،بیتجاودانه»توانابودهرکهدانابود،زدانشدلپیر
برنابود«اینشاعرتوانمندرامطابقبافرمانامسالمقاممعظم
رهبریعنوانکردوبهتوانمنــدیجوانانخالقایرانزمیندر

قالبشرکتهایدانشبنیانوخالقصحهگذاشت.

کرمیبااشارهبهاینکهبازیاصیلایرانیهفتخان،دستاورد
یکیازشــرکتهایخالقاســتکهدردلیکخانهخالقو
نوآوریوباحمایتآنهاشکلگرفتهاســت،گفت:اینبازیبا
توجهبهمعطوفشدنبرهویتهایملی،مذهبیوبابهرهگیری
ازاسطورههایشاهنامهفردوسیازخالقیتخوبیدراینزمینه

برخورداراست.

اینکــه  بیــان  بــا  ارتباطــات  وزیــر 
۱۰دســتگاه اجرایــی تاکنــون بــه پنجره 
واحد خدمات دولت هوشمند متصل 
شــده اند، گفــت: یک ســوم خدمــات 
دســتگاه های اجرایــی تا شــهریورماه، 

باید غیرحضوری شود. 

 ۱۰ 
دستگاه

بامــداد روز گذشــته ماه گرفتگــی 
مختلــف  بخش هــای  در  کاملــی 
جهــان روی داد و میلیون هــا نفــر در 
۴قاره شــاهد ماه خونین بودند. این 
رویــداد کــه ابــر ماه گرفتگــی خونین 
بــود طوالنی تریــن ماه گرفتگــی طی 
۳۳ســال اخیــر به حســاب می آیــد. 
طــی خســوف کامــل، مــاه به مــدت 
۸۵دقیقــه در ســایه زمیــن قــرار 
گرفــت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
آگوســت۱۹۸۹ میــادی ایــن ســیاره 
به مــدت ۹۶دقیقــه در ســایه زمیــن 

قرار داشت. 

۳۳ 
سال 

  توکــن ریالــی پســت بانک بــا نمــاد 
IRRP و با عنوان پســت بانک ریال 
یک میلیــون تومــان ارزش دارد و 
بــه ازای هــر توکن بــه همیــن میزان 
نــزد پســت بانک بلوکــه می شــود. 
توکــن پســت بانک بــا اســتفاده از 
فناوری دفتر کل توزیع شــده سعی 
در حذف پول کاغذی و کارت بانکی 
برای پرداخت در خریدهای روزمره و 
خرد و قابلیت نقل و انتقال در میان 

کیف پول های مختلف دارد.

 يك   
میلیون تومان

عمودپرواز برقی چینی 
رقیبی جدی برای بزرگان

TCab Techبهعنــوانشــرکتمســتقردر
شــانگهایبهیکیازرقبایپیشــرودرصنایع
هواپیماهایبرقیعمودپرواز)eVTOL(درچین
تبدیلشــدهوادعامیکندکهاکنونپروازهای
آزمایشــیفراوانیانجامدادهاست.بهگزارش
نیواطلــس،طرحاولیهتاکســیهواییE20در
مقیاس۵۰درصــددرحالتباالبــرعمودیو
شناوروهمچنینانتقالبهپروازکروزبالدارمورد

آزمایشقرارگرفتهاست.
E20برداشــتیجالبازیــکهواپیمایبرقی
VTOLبا۵صندلیاســت؛نوعــیمعیاربین
طرحهایجهتدهیرانشــیشــیبدارمانند 
 Joby S4وطرحهــایباالبــروکــروزمانند
Autoflight's Prosperity.TCabمیگوید،
E20باســرعت۲۶۰کیلومتردرساعتحرکت
میکند،درحالیکهجوبیبیشاز۳۳۰کیلومتر
درساعترادرهواثبتکردهاست.درخصوص
TCab.بردمسافتنیزشــرایطتفاوتیندارد
حدود۲۰۰کیلومتررانویدمیدهد،امابردجوبی
۲۴۱کیلومتراست.اینشــرکتدستکمیک
ماشینتأییدمهندســیدراندازهکاملساخته
است،اماچندیننمونهاولیهدرمقیاسفرعیرا

نیزبهپروازدرآوردهاست.

دانشبنیان

عددخبر

حملونقل

فضا


