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 روز گذشته در ادامه مسیر گســترش صنایع نرم 
و خالق تفاهمنامه همکاری میان مرکز و ســتاد 
توســعه فناوری های نرم و صنایع خالق و کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان امضا شــد. 
ایــن تفاهمنامه را می توان گامــی دیگر در جهت 
توسعه شرکت های خالق و دانش بنیان تلقی کرد؛ 
شرکت هایی که در عین اشــتغال زایی و ارزآوری، 
محلی برای تبدیل ایده های نو به محصوالت خالقانه 
و نوآورانه هستند. این تفاهمنامه هم با هدف توسعه 
همین شــرکت ها در حوزه کودکان و نوجوانان بر 
بستر »خانه خالق و نوآوری کانون« به امضا رسید. 
به این ترتیب شــرکت های خــالق و دانش بنیان 
اکنون می توانند برای گرفتن ســهم خود از بازار 
بزرگ حوزه کودکان و نوجوانان برنامه ریزی کنند. 
تجاری سازی  محصوالت و خدمات حوزه کودک و 
نوجوان هدفی است که این شــرکت ها می توانند 
برای دستیابی به آن تالش کنند. بازی های فکری 
و رایانه ای، کمیک اســتریپ، بازی، اسباب بازی و 
سرگرمی و خدمات گوناگون، بخشی از محصوالت 
متنوع قابل ارائه در این بازار است. همچنین از آنجا 
که مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در سراسر کشور پراکنده هستند، شرکت های خالق 
و دانش بنیان محلی می توانند در این مراکز مستقر 
شوند. این ظرفیت باعث می شود که نیروی انسانی 
خالق و نوآور نیازی به مهاجرت به شهرهای بزرگ 

احساس نکند.

بازار 2700میلیارد دالری صنایع خالق
پرویــز کرمی، رئیس مرکز و دبیر ســتاد توســعه 
فناوری های نــرم و صنایع خــالق در گفت وگو با 

همشــهری به گردش مالی 2700میلیارد دالری 
صنایع خالق در دنیــا و همچنین اشــتغال زایی 
مســتقیم 50میلیون نفری آن اشــاره می کند و 
می گویــد: »کشــور مــا یک درصد خــاک دنیا و 
یک درصد جمعیــت دنیا را داراســت، اما 2درصد 
تولید علم دنیا در اختیار ماست؛ بنابراین اگر تولید 
علم ما منجر به پتنت، محصول و خدمات شــود، از 
این 2700میلیارد دالر طبیعتا یک درصد آن باید 

از آن ما باشد.«
کرمی همچنین گردش مالی حوزه اســباب بازی و 
سرگرمی را حدود 100میلیارد دالر عنوان می کند 

که 350میلیون دالر آن مربوط به ایران است.
اما او عمده این بــازار را وارداتی و به صورت قاچاق 
می داند و می گوید: »از این 350میلیون دالر حدود 
20میلیون دالر ایران ســاخت اســت و به وسیله 
شــرکت های خالق و دانش بنیان تولید می شود؛ 
بنابراین ما به راحتــی می توانیم ایــن فاصله بین 
20میلیــون دالر و 350میلیــون دالر را حذف و 
محصــوالت را در چارچوب مرزهــای خود تولید 

کنیم.«

اسباب بازی، صنعت »های تک«
دبیر ستاد توســعه فناوری های نرم و صنایع خالق 
با تأکید بر اینکه ما ضروریات این تولید را که دانش 
فنی، مواداولیه و مواد پتروشــیمی است به وفور در 
کشــور داریم،  از اینکه به موضوع اســباب بازی و 
سرگرمی در قالب یک صنعت خالق و یک صنعت 

»های تک« توجه نشده، اظهار تأسف می کند.
به گفته او »در ماده 9تبصره اول قانون جهش تولید 
که اخیرا از ســوی رئیس جمهور ابالغ شــد، توجه 
ویژه ای به شــرکت های خــالق و خانه های خالق 
نوآوری شده اســت. به این ترتیب، این شرکت ها 
باید این بــازار و این زنجیره را از ایــده تا محصول 

پیگیری کنند.«

توانمندی شرکت های خالق
رئیس مرکز توسعه فناوری های نرم و صنایع خالق 
از گردش مالی 270میلیارد دالری حوزه انیمیشن 
در جهان خبر می دهد؛ این در حالی اســت که ما 
از این گــردش مالی تنها 100میلیــون دالر را در 
اختیار داشته و در عین حال، بهترین انیماتورها و 

انیمیشن سازها را در کشور داریم.
کرمی همچنین گــردش مالی حــوزه بازی های 
رایانه ای را 150میلیارد دالر عنوان می کند که سهم 
ما از این بازار حدود 600میلیون دالر است. عالوه 
بر این، گردش مالی نوشت افزار در دنیا 200میلیارد 
دالر است که 10هزار میلیارد تومان آن در اختیار 

ماست که تولید شرکت های ایرانی است.
او با بیان این موضوع و اشــاره به اینکه این اتفاق را 
در حوزه های دیگر مانند پوشاک، فیلم، گردشگری، 
آموزش و یادگیری هم شاهد هستیم از گروهی از 
خانه های خالق و نوآوری نام می برد که به طور ویژه 
در حوزه آموزش و یادگیری شکل گرفته اند و اکنون 

در حال فعالیت هستند.
به گفته کرمی »به همین خاطر ما در این خصوص 
با کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان وارد 
گفت وگو شــدیم و در حال ایجاد نخســتین خانه 
خالق و نوآوری در این حوزه با هماهنگی و کمک 
کانون پرورش فکری و به وسیله شرکت های بخش 
خصوصی، شــرکت های دانش بنیان و شرکت های 

خالق هستیم.«

حوزه های فناوری های نرم و صنایع خالق
دبیر ستاد توســعه فناوری های نرم و صنایع خالق 
با اشاره به اینکه این شــرکت ها می توانند وارد این 
بازار شوند و محصوالت و خدمات خود را ارائه دهند، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون 
پرورش فکری را هم به عنوان تســهیلگر، پایشگر، 
رگوالتور و ناظر نهاد نظام و حاکمیت عنوان می کند.

کرمی همچنین حوزه های فعالیت این شرکت ها را 
شامل تولید محتوای صوتی و تصویری، انیمیشن، 
فیلم، پی نمایی )کمیک اســتریپ(، بازی، اسباب 
بازی و ســرگرمی، یادگیری و آمــوزش، تبلیغات 
و بازاریابــی، طراحــی و معمــاری، نوآوری های 
اجتماعی، کتاب، چاپ و نشــر، هنرهای تجسمی، 
کســب وکارهای دیجیتال، مد و لبــاس، واقعیت 
افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت ترکیبی، واقعیت 
تعمیم یافته توانبخشــی، تندرستی و ورزش اعالم 

می کند.

بازار هدف
رئیس مرکز و دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و 
صنایع خالق در پاسخ به این پرسش که بازار هدف 
این شرکت ها چه گروه هایی هستند، می گوید: »بازار 
هدف  این شرکت ها به طور کلی همه گروه ها و اقشار 
جامعه هستند، اما بازار هدف خانه خالق و نوآوری 
که با همکاری کانون قرار است ایجاد شود، کودکان 

و نوجوانان است.«
کرمی این بازار را بسیار بزرگ و گسترده می داند و 
می گوید: »تولیدات حوزه کودک و نوجوان در دنیا در 
اختیار کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، کره، استرالیا، 
فرانسه، آلمان و برخی کشورهای دیگر است. با این 
حال، ما هم می توانیم متناسب با داشته های فناورانه 
و نوآورانه خود به این بازار وارد شویم و محصوالت 

استاندارد تولید کنیم.«
او همچنین در مورد بازار محصوالت و خدمات این 
حوزه توضیح می دهد: »این شرکت ها محصوالت و 
خدمات خود را در وهله اول، می توانند برای کودکان 
و نوجوانان کشــور خودمان تولید کنند و ســپس 
بازارهای بین المللی، مانند کشــورهای همسایه و 
حاشیه خلیج فارس در بدو کار و بعد سایر کشورها 
مثل آمریکای التین، آفریقا و جنوب شــرق آسیا را 

هدف قرار دهند.«

تمرکز شرکت های خالق بر حوزه کودک و نوجوان
پرویز کرمی، رئیس مرکز توسعه فناوری های نرم و صنایع خالق در گفت وگو با همشهری از گسترش تالش ها برای سود بردن 

ایران از بازار 2700میلیارد دالری صنایع خالق خبر می دهد

2 واکسن قدیمی آبله می تواند برای کنترل شیوع آبله میمونی مؤثر باشد، اما مقام های سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اند اقدام ها باید بموقع انجام شود
هشدار جهانی برای کنترل آبله میمونی

نخســتین  در  هرچنــد 
روزهای شیوع آبله میمونی 
متخصصــان می گفتنــد 
نگرانی از تبدیل این بیماری 
ویروسی به یک پاندمی دیگر وجود ندارد، اما شیوع غیرقابل کنترل 
آن در برخی مناطق اروپایی و آمریکایی و البتــه خاورمیانه باعث 
هشدار جدیدی از سوی سازمان بهداشــت جهانی شده است. یک 
مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت روز گذشته اعالم کرد کشورها 
باید گام های سریعی برای مهار شیوع آبله میمونی بردارند و اطالعات 

مربوط به ذخایر واکسن خود را به اشتراک بگذارند.
سیلوی برایاند، مدیر سازمان جهانی بهداشت برای آمادگی در برابر 
خطرات عفونی جهانی، در مجمع ساالنه آژانس سازمان ملل گفت: 
ما فکر می  کنیم اگر اقدامات درست را در لحظه انجام دهیم، احتماال 

می توانیم به راحتی شیوع این بیماری را تحت کنترل در آوریم.
عفونت اغلب خفیــف آبله میمونی به طور عمــده از طریق تماس 
نزدیک گسترش می یابد و تا زمان شــیوع اخیر، به ندرت در سایر 
نقاط جهان مشاهده می شد؛ به همین دلیل اســت که بروز اخیر 
موارد ابتال در اروپا، ایاالت متحده و سایر مناطق زنگ خطر را به صدا 
درآورده است. برایاند در یک جلسه توجیهی فنی برای کشورهای 
عضو سازمان بهداشت جهانی گفت: ما فکر می کنیم اولویت اصلی 
هم اکنون تالش برای مهار انتقال این ویروس در کشورهای غیربومی 
اســت. اقدامات مورد نیاز برای کنترل شــیوع، شــامل تشخیص 
زودهنگام، قرنطینه مبتالیان و ردیابی تماس است. برایاند گفت که 
کشورهای عضو باید اطالعات مربوط به ذخایر نسل اول واکسن های 
آبله را که می تواند علیه آبله میمونی نیز مؤثر باشــد، به اشــتراک 
بگذارند. او گفت: ما دقیقا تعداد دوزهای موجود از واکسن های آبله 
در جهان را نمی دانیم و به همین دلیل کشورها را تشویق می کنیم 
تا به سازمان بهداشــت جهانی بیایند و به ما بگویند که ذخایر آنها 
چقدر است. گزارش او نشان می دهد که منابع جهانی این واکسن ها 

بسیار محدود است. هم اکنون، مقامات ســازمان بهداشت جهانی 
توصیه می کنند که از واکسیناسیون انبوه خودداری کنید، در عوض 
واکسیناسیون هدفمند را درصورت امکان برای تماس نزدیک افراد 
آلوده پیشنهاد می کنند. روزاموند لوئیس، رئیس دبیرخانه آبله که 
بخشی از برنامه اضطراری سازمان بهداشــت جهانی است، گفت: 
بررسی پرونده پزشکی، ردیابی تماس و قرنطینه مبتالیان در خانه 
بهترین گزینه برای کنترل شیوع است.  مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها، روز گذشته توصیه هایی را توسط گروه متخصصان مستقل 
خود درباره واکسن آبله منتشــر کرد. در این دستورالعمل جدید، 
استفاده از این واکسن فقط به افرادی محدود شده است که از نزدیک 

با ویروس هایی مانند آبله میمونی در تماس هستند.
به گزارش کی اس ال، واکسن Jynneos، ساخته شده توسط باوارین 
نوردیک، برای برخی از پرسنل درمانی و آزمایشگاهی در زمانی که 
عفونت آبله میمونی در اروپا، آمریکا و فراتر از آن گســترش یافته 
است، در دسترس خواهد بود. این واکسن در سال 2019 در آمریکا 
برای جلوگیری از آبله و آبله میمونی در بزرگساالن در معرض خطر 

باالی 18سال تأیید شد.

کارایی واکسن های ضدآبله موجود 
مقامات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها از اوایل هفته گذشته 
در حال انتشار دوزهایی از واکسن Jynneos برای افرادی هستند 
که با بیماران تأیید شده آبله میمونی در تماس هستند. این مقامات 
البته به این نکته اشــاره کردند که بیش از 100میلیون دوز از یک 
واکسن قدیمی آبله به نام ACAM2000 ساخته شده توسط شرکت 
Emergent BioSolutions در دسترس دارند که عوارض جانبی 

قابل توجهی دارد.
آبله میمونی یک عفونت ویروسی خفیف است که در مناطق خاصی از 
آفریقا بومی است، اما شیوع اخیر آن در کشورهایی که ویروس معموال 
در آنها شیوع پیدا نمی کند، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. تاکنون، 
حدود 300مورد تأیید شده یا مشکوک در حدود 20کشوری که قبال 

ویروس در آنها منتشر نشده بود، ثبت شده است.
سازمان بهداشت جهانی نیز خواستار اقدام سریع کشورها برای مهار 
شیوع این بیماری ویروسی شده است. مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها، اعالم کرده است که توصیه های کارشناسان این آژانس، 
مخصوص پرسنل آزمایشگاه بالینی است که آزمایش های تشخیصی 
بــرای ویروس های ارتوپاکس ماننــد آبله و آبله میمونــی را انجام 
می دهند، افراد آزمایشگاهی که روی ویروس ها تحقیق می کنند و 
کارکنان مراقبت های بهداشتی که واکسن ACAM2000 را تزریق 

می کنند یا از بیماران مبتال به ارتوپاکس ویروس مراقبت می کنند.
انتشار گزارش کمیته مشورتی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در مورد شیوه های ایمن سازی  که نوامبر ســال گذشته انجام شد، 
توصیه ها درباره واکسیناسیون را رسمی می کند. این مرکز روز جمعه 
گفت که هر دو واکسن ضد آبله ACAM2000 و Jynneos برای 
پیشگیری از عفونت های ارتوپاکس ویروس در میان افراد در معرض 

خطر در دسترس هستند.

عمادالدین قاسمی پناهدانش بنیان
روزنامه نگار

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

رونمایی از نسخه آزمایشی مافوق 
صوت فضایی تالون

در سال2020 نخستین بار در مورد هواپیمای مافوق صوت 
Talon-A )تالون-A( شنیدیم که از بزرگ ترین هواپیمای 
جهان در ارتفاع 10هزار متری رها می شود. نسخه آزمایشی 
Talon-A با نام TA-0 این هفته رونمایی شــد. به گزارش 
وب سایت نیواطلس، هر دو هواپیمای تالون-A و حمل کننده 
 آن توســط شــرکت هوافضــای کالیفرنیا اســتراتوالنچ 
)Stratolaunch( طراحی و ساخته شده است. Roc، این 
هواپیمای غول پیکر با 2 بدنه کنار هم، 6 موتور بوئینگ 747 
و 28چرخ دارد و فاصله دو ســر بال های آن 117متر است. 
Roc هم اکنون بزرگ ترین هواپیمــای جهان از نظر طول 
بال است و بله، در واقع پرواز کرده است. در ابتدای برنامه ها 
از Roc خواستند تا وسایل پرتاب را به استراتوسفر )دومین 
الیه بزرگ اتمسفر( حمل کند و سپس آنها را رها کند. سپس 
آن وسایل نقلیه موتورهای موشکی خود را شلیک می کنند 

و محموله فضاپیمای خود را به مدار پایین زمین می برند.
ایده این بود که پرتاب فضاپیما به این روش بســیار ساده تر 
و البته با مصرف ســوخت بســیار کمتر از این اســت که 
پرتاب کننده مستقیما از زمین بلند شود و تا آخر با گرانش 
زمین مبارزه کند. پس از تغییر در مالکیت شرکت، تصمیم 
گرفته شــد که Roc به جای آن برای رهاسازی هواپیمای 
بدون خدمه تالون-A  استفاده شود که با سرعت بیش از 5ماخ 

پرواز کرده و سپس روی باند فرود می آید.

 آنها عمدتا برای انجام تحقیقات در مورد جنبه های مختلف 
پرواز مافوق صوت مورد استفاده قرار می گیرند. TA-0 نسخه 
تمام شده موشــکی تالون-A نیســت، بلکه یک خودروی 
آزمایشی است که برای ارزیابی و اعتبارسنجی سیستمی که 
آن را از قسمت زیرین بال مرکزی Roc رها می کند، استفاده 
می شود. آنها امید دارند که نخستین پرواز کامل TA-0 توسط 

Roc در اواخر امسال انجام شود.

ایرباس های آینده کربن تولید 
نمی کنند

ایربــاس از برنامه های خود بــرای ســاخت هواپیماهای 
عاری از کربن خبر داد. به گزارش سی ان بی ســی، شرکت 
هواپیماسازی ایرباس یک مرکز تاسیسات مخصوص تحقیق 
و توسعه تکنولوژی های هیدروژنی برای طراحی هواپیماهای 

نسل بعد خود راه اندازی می کند.

در بیانیه منتشر شده از سوی این شرکت اعالم شده که مرکز 
توسعه کربن صفر مستقر در فیلتون، شهر بریستول، از همین 
حاال کار را برای توسعه تکنولوژی های هیدروژنی آغاز کرده 
است. یکی از اهداف این مرکز تحقیقاتی کار حول مفهوم جدید 
ایرباس موسوم به »سیستم ســوخت فوق سرد )کرایوژنیک ( 
مقرون به صرفه« است. در اصل هواپیماهای عاری از کربن به 
چنین سیستم  جایگزینی برای سوخت رسانی، شتاب گیری 
و حرکت نیاز دارند. پیــش از این اطالعاتــی درخصوص 3 
هواپیمای عاری از کربن مفهومی، موســوم بــه »هیبرید-

هیدروژن« در سپتامبر2020 منتشر شده بود. ایرباس گفته 
اســت، حاال می خواهد تا ســال2035 »هواپیمای عاری از 
کربن تجاری« را به سرانجام برساند. هیدروژن توسط آژانس 
بین المللی انرژی به عنوان یــک »حامل انرژی تطبیق پذیر« 
توصیف می شــود و می تواند طیف وســیعی از صنایع به کار 
گرفته شــود. مزیت دیگر هیدروژن به عنوان سوخت، امکان 
تولید آن به روش های مختلف است. به عنوان نمونه می توان 
با استفاده از الکترولیز، هیدروژن را از آب تولید کرد. جریان 
الکتریکی آب را به اکســیژن و هیدروژن تجزیه می کند. اگر 
برق مورد استفاده در این فرایند از یک منبع تجدیدپذیر مثل 
انرژی بادی یا خورشیدی باشد، در آن حالت هیدروژن سبز 
یا تجدیدپذیر خواهیم داشــت. اگرچه  امروزه بیشتر تولید 
هیدروژن با استفاده از سوخت های فســیلی انجام می شود. 
ایرباس در مسیر جایگزینی هیدروژن با سوخت های فسیلی در 
هوانوردی تنها نیست. در ماه اکتبر )شهریور-مهر ماه( گذشته، 
برنامه هایی برای انجام پروازهای تجاری هیدروژن-الکتریک 
بین لندن و روتردام اعالم شــده بود و برنامه ریزان این پروژه  
امید دارند  پرواز هیدروژن-الکتریکی تجاری را در سال2024 
به ثمر برسانند. در همان زمان شــرکت هوانوردی زیرو-اویا 
)ZeroAvia( گفت که در حال توسعه یک هواپیمای 19نفره 
با سوخت کامال هیدروژنی است. همینطور در سپتامبر2020، 
یک هواپیمای پیل ســوختی هیدروژنی شــش نفره از این 
شرکت نخستین پرواز خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. 
اثرات زیست محیطی عرصه هوانوردی با توجه به مصرف باالی 
سوخت های فسیلی که کربن زیاد تولید می کنند، قابل توجه 
است. صندوق جهانی طبیعت، هوانوردی را به عنوان یکی از 
بیشترین و سریع ترین منابع انتشــار گازهای گلخانه ای که 
منجر به تغییرات آب و هوایی جهانی می شود، توصیف می کند. 
این صندوق همچنین متذکر می شود که  اکنون سفر هوایی  

فعالیتی به حساب می آید که بیشترین تولید کربن را   دارد.

رکوردشکنی نبوغ در مریخ 
 بالگرد نبوغ)Ingenuity( ناســا با دوربین سیاه و سفیدش 
ویدئویی از رکوردشکنی خود در بیست وپنجمین پروازش 
ضبط کــرده اســت. در این ویدئو، بالگرد ناســا مســافت 
740متری را با ســرعت 5.5متر در ســاعت طــی کرد که 
طوالنی ترین و سریع ترین پرواز آن در سیاره سرخ محسوب 

می شود.
در این ویدئو، بالگرد نبوغ پس از رسیدن به ارتفاع 10متری، 
به سمت جنوب غربی حرکت می کند و در کمتر از 3ثانیه به 
حداکثر سرعت خود می رسد. در طول مسیر این بالگرد، ابتدا 
الیه های شنی مشاهده می شود و از اواسط آن، چند سنگ 
بزرگ هم به چشــم می خورد. در انتهای ویدئو هم نبوغ به 
مکان صاف و مســطحی می رســد که نقطه مناسبی برای 

فرودش به حساب می آید.

 )Ingenuity(به گزارش اســپیس، بالگــرد مریخی نبــوغ
یک سال پیش، نخستین پرواز خود را روی مریخ انجام داد و 
داستان خود را از آن زمان، به داستان یک بالگرد کوچک در 
دنیای واقعی تبدیل کرد که توانایی های ویژه ای دارد. بالگرد 
نبوغ نخستین ساخته بشر است که توانسته در جو مریخ به 
پرواز دربیاید و به دانشمندان برای بررسی این سیاره مرموز 

و اتمسفر آن کمک کند.

1.8کیلومتــر کــه  ســیارکی بــا قطــر 
بزرگ ترین ســیارک ســال۲۰۲۲ نامیده 
شده اســت، در فاصله ای ایمن و بدون 
خطر از کنار زمین عبور کرد. این سیارک 
که با نام »JA 1۹8۹( ۷۳۳۵(« شناخته 
می شــود، تقریبــا 4برابــر ســاختمان 
بزرگ تریــن  و  اســت  امپایراســتیت 
سیاره ای است که تاکنون در سال۲۰۲۲ 

از کنار سیاره ما عبور کرده است.

 1/8
کیلومتر 

به احتمــال زیــاد ســونی از ســال۲۰۲۵ 
بــرای  جدیــد  بازی هــای  عرضــه 
پلی استیشــن4 را متوقــف خواهــد 
کــرد. طبــق اطالعــات منتشــر شــده 
تــا ســال دیگــر ۵۰درصــد بازی هــا 
بــه پلی استیشــن۵ اختصــاص پیــدا 
می کننــد و نیمــی از آنهــا بــرای PC و 
موبایــل منتشــر می شــوند. بنابرایــن 
گیمرها باید در یکی دو ســال آینده به 
فکر جایگزینی PS4 با PS5 باشــند، 
 البتــه احتمــاال ســال آینــده میــالدی

 PS5 Pro از راه می رسد.

2025

به دنبــال انتشــار گزارش مالــی جدید 
انویدیا ارزش ســهام این شرکت افت 
1۰درصدی را تجربه کرد. این شــرکت 
در فصل اخیر 1.8میلیارد دالر درآمد 
کســب کــرده اســت. تحلیلگــران این 
افت شدید را به گزارش عملکرد مالی 
فصــل اول ۲۰۲۲ این شــرکت نســبت 
می دهنــد. درآمــد انویدیــا در فصــل 
اول ۲۰۲۲، 4درصد کمتر از آن  بود که 

تحلیلگران پیش بینی کرده بودند.

 10
درصد 

باتری خودرو با عمر ۱00سال 
باتری خودروهای الکتریکی همیشــه مهم ترین 
چالش تولید آنها بوده اســت. محققان شــرکت 
تسال اکنون می گویند موفق به تولید باتری هایی 
شده اند که می توانند یک قرن عمر داشته باشند. 
هم اکنون به صــورت معمــول در بازه های 5 تا 
10ساله باتری خودروهای الکتریکی باید تعویض 

شوند.
به گزارش الکتروتک، در مقاله ای که با همکاری 
دانشگاه دالهاوزی کانادا منتشر شده، صحبت از 
باتری هایی مبتنی بر نیکل اســت که در ترکیب 
با لیتیوم، منگنز و کبالت می توانند تا 100سال 

دوام بیاورند.
دانشمندان می گویند این باتری ها با تراکم انرژی 
باالتر می توانند دامنه مســافتی بیشــتری را در 
اختیار خودروهای برقی قرار دهند. نکته جالبی 
که محققان در این مطالعه به آن دست یافته اند 
این اســت که اگر از باتری ها در ولتاژ پایین تری 
استفاده شود، نسبت به باتری های مشابه و حتی 
باتری های لیتیوم آهن فســفات عمر بیشــتری 

خواهند داشت.
محققان به طور خاص می گویند اگر باتری لیتیوم 
نیکل منگنز کبالت را به جای استاندارد 4.2ولت با 
3.8ولت مورد استفاده قرار دهند )و دمای محیط 
25درجه سلسیوس باشد(، پیش بینی می شود که 

عمر باتری به 100سال برسد.

فضا

عدد خبر

حمل و نقل

فناوری


