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اسکن مغز آسیب دیده اغلب نقشه ای از صدمات 
غیرقابل جبران و نقاطی که آسیب باعث مشکالت 
حافظه یا لرزش اندام ها می شــود را به متخصص 
نشــان می دهد. اما در موارد نادری این اسکن  ها 
می توانند دقیقا برعکــس عمل کنند و تظاهرات 
آســیب زایی را در مناطقی از مغز نمایان کند که 
به طور معجزه آسایی می تواند سرنخی برای بهبود 

یکی از مشکالت بیمار باشد.
به گزارش نیویــورک تایمز، هم اکنــون تیمی 
از محققــان با نگاهی تازه بــه مجموعه ای از این 
تصاویر مغزی از سیگاری های معتاد به نیکوتین، 
یافته های شگفت انگیزی کشف کرده اند. در این 
افراد مشکالتی مانند سکته  مغزی یا آسیب های 
دیگر خودبه خود منجر به ترک سیگار شده است. 
به گفته دانشــمندان، نتایج تحقیق، شبکه  ای از 
نواحی مغزی به هم پیوســته را نشــان می  دهد  
زیربنای اختــالالت مرتبط با اعتیاد اســت که 
صدها میلیون نفر از مردم جهــان را درگیر خود 

کرده است.

کمک به روش های نوین ترک سیگار
 ایــن مطالعه کــه روز دوشــنبه در مجله علمی
 Nature Medicine منتشــر شــد، از ایده ای 
حمایت می کند که اخیرا مورد توجه قرار گرفته 
اســت؛ اعتیاد مربوط به یک ناحیه از مغز نیست 
بلکه به مداری از مناطقی که توســط رشته های 
عصبی نخ مانند به هم مرتبط هستند، ربط دارد. 
این نتایج ممکن است نوید بخش ارائه مجموعه ای 
بهتر از راه های درمان اعتیاد با ارسال پالس های 

الکتریکی به مغز باشد.
دکتر جوهو جوتســا، یکی از نویسندگان اصلی 
این مطالعه و متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه 
تورکوی فنالند گفت: یکی از بزرگ ترین مشکالت 
اعتیاد این اســت که ما واقعا نمی دانیم مشــکل 
اصلی در کجای مغز اســت که باید آن را درمان 

کنیم. ما امیدواریم که پس از این تحقیق، درک 
بسیار خوبی از آن مناطق و شبکه ها داشته باشیم. 
تحقیقات در 2 دهــه اخیر این ایــده را تقویت 
کرده اســت که اعتیاد یک بیماری مغزی است. 
اما بســیاری از مردم هنوز معتقدنــد که اعتیاد 

داوطلبانه است.

تقویت ایده ژنتیک اعتیاد
برخی از کارشناسان مستقل می گویند که آخرین 
مطالعه انجام شده یک نمایش قدرتمند از نقش 
مغز در اختــالالت مصرف مواد مخدر اســت. در 
میان سیگاری  هایی که دچار سکته مغزی یا سایر 
آسیب های مغزی بودند، آنهایی که دچار آسیب 
یک شبکه عصبی خاص شده اند، به سرعت هوس 

سیگار کشیدن از سرشان افتاده است.
محققان یافته های خــود را در گروه جداگانه ای 
از بیماران مبتال به آسیب های مغزی که ارزیابی 
خطر اعتیاد به الــکل در آنها انجام شــد، تکرار 
کردند. شبکه مغزی مرتبط با خطر کمتر اعتیاد به 
الکل شبیه به شبکه  ای بود که اعتیاد به نیکوتین 
را کاهش می  داد، همین نشان می  دهد این مدار 
ممکن اســت زیربنای مجموعه گسترده  تری از 

وابستگی ها به مواد مخدر باشد.
توماس مک لالن، اســتاد بازنشسته روانپزشکی 
در دانشگاه پنسیلوانیا گفت: من فکر می کنم این 
می تواند یکی از تأثیرگذارترین مطالعات منتشر 
شده در یک دهه گذشته باشد. با مشخص شدن 
این موضوع بســیاری از کلیشه هایی که هنوز در 
حوزه اعتیاد فراگیر اســت، از بین می رود، اینکه 
اعتیاد حاصل کوتاهی در فرزندپروری اســت یا 
به واسطه شــخصیت ضعیف و بی اخالقی اتفاق 
می افتاد. در ســال های اخیــر، مطالعات متوالی 
مناطق خاصی از مغز را شناســایی کرده اند که 
نشان می دهد یک ضایعه یا آســیب با رهایی از 

اعتیاد مرتبط است.

هدف درمان؛ مدارهای مغزی متصل
در مطالعه جدید، دکتر جوتسا تکنیک های آماری 
پیچیده ای را برای مجموعه  ای از اسکن های مغزی 

قدیمی از افراد ســیگاری که دچار آســیب  های 
عصبی شده بودند، به کار برد. تجزیه و تحلیل قبلی 
از همان اسکن ها نشان می  دهد که بیمارانی که 
دچار آسیب به اینســوال - ناحیه ای از مغز درگیر 
در اصرارهای آگاهانه - هستند، توانایی  بیشتری 

برای ترک سیگار دارند.
اما جوتسا، با مراجعه به پیکسل به پیکسل همان 
اسکن ها، متوجه شد که بسیاری از بیماران بدون 
آسیب دیدگی اینسوال نیز میل به سیگار کشیدن 
را از دســت داده اند. او گفت: چیزی در داستان 
اینسوال وجود داشت، اما تمام داستان نبود. او با 
همکاری مایکل فاکس، دانشــیار عصب  شناسی 
در دانشکده پزشکی هاروارد، مجموعه دوم اسکن 
 افراد سیگاری اهل روچستر که دچار سکته مغزی 
شده بودند، بررســی کردند. این تیم برای یافتن 
مناطقی از مغز که صدمه به آن به بیماران در ترک 
ســیگار کمک می کند، تالش کردند. در عوض، 
محققان به نمودارهای اســتاندارد اتصال مغزی 
روی آوردند که نشان می دهد چگونه فعالیت در 
یک منطقه با فعالیت در منطقه دیگر مرتبط است. 
به طور ناگهانی، محققان توانستند شبکه هایی از 
نواحی متصل مغز را پیدا کنند که در آن آسیب  ها 
باعث رهایی فوری از هوس نیکوتین می  شــوند. 
فاکس گفت: آنچه ما در بســیاری از زمینه های 
مختلف متوجه می  شویم این اســت که اهداف 
درمانی ما همانطور که قبال فکر می  کردیم، مناطق 
مغز نیستند، بلکه مدارهای مغزی متصل هستند.
با درنظر گرفتن نحوه اتصال مغز می توان درمان 
را بهبود بخشــید. البته در این مطالعه مشخص 
نشد که زندگی خصوصی بیماران و اینکه چندبار 
در معرض ســیگار ممکن اســت بر عادات آنها 
تأثیر بگذارد. بیمارانی که به نظر می رسد پس از 
جراحات وارده به ســمت ترک اعتیاد رفته اند و 
بالفاصله سیگار را ترک کردند، گزارش دادند که 
هیچ تمایلی به سیگار کشیدن نداشتند و تا زمانی 
که ردگیری شدند، سیگار را دوباره شروع نکردند.

درمان با پالس الکتریکی
دکتر مارتیــن فیگی، روانپزشــک مرکز درمان 

مداری پیشرفته در مونت ســینای، مطالعه ای 
در دســت دارد که چگونه تکانه های الکتریکی 
ارســال شــده به مغز می تواند اختالل وسواس 
فکری، افسردگی و اعتیاد را درمان کند. او گفت 
که اعتیاد عموما با کم کاری مدار کنترل شناختی 
مغز و فعالیــت بیش از حد مدارهــای مرتبط با 
پاداش همراه اســت. با اعمال تحریک الکتریکی 
روی سطح ســر بیماران یا استفاده از روش های 
تهاجمی تر مانند تحریک عمقی مغز، پزشــکان 
می توانند فعالیت در نواحی خاصی را ســرکوب 
کنند و فعالیت در مناطق دیگر را تحریک کنند. 
این مطالعه یــک ناحیه به نام قشــر فروتوپوالر 
داخلی را شناسایی کرد که به نظر می رسد کاندید 
خوبی برای تحریک باشــد. در این درمان از یک 
سیم پیچ الکترومغناطیسی که روی پوست سر 
بیمار قرار داده می شود برای رساندن پالس های 
الکتریکی به سطح مغز اســتفاده می شود. سایر 
تکنیک ها شامل کاشــت الکترودها در مناطق 
خاصی از مغز یا غیرفعال کــردن دائمی مناطق 

دقیق مغز است.
دکتر فیگی گفت: این مقاله واقعا جالب اســت 
زیرا به وضــوح اهداف قابل دســترس را برای 
درمان نشــان می دهد. درحالی کــه تحریک 
مغز برای درمان افســردگی و اختالل وسواس 
فکری رایج تر است، اســتفاده از این درمان ها 
برای اعتیاد به کندی پیــش می رود. محققان 
می گویند که بهبود این تکنیک ها سال ها طول 
می کشــد. باوجود مطالعاتی که نشان می دهد 
تحریک الکتریکی یا مغناطیسی می تواند میل 
به مواد اعتیاد آور را کاهش دهد، مشخص نیست 
که این اثرات تا چه مدت ادامه می یابد. برخی از 
امیدوارکننده ترین مناطق هدف برای درمان در 
اعماق مغز قرار دارند. فیگی گفت که رسیدن به 
آنها می تواند به تحریک عمیق مغز یا نوع خاصی 
از سیم پیچ نیاز داشته باشد که فعال در دسترس 

قرار ندارد.
در نهایت روی آوردن به چنین درمان هایی برای 
ترک سوءمصرف مواد به خواســت و تابوشکنی 

بیماران مبتال ربط دارد.

ترک سیگار پس از آسیب رسیدن به مغز
مطالعه ای جدید نشان می دهد آسیب به مغز به طور تصادفی ممکن است به کشف پایه های عصبی اعتیاد کمک کند

 سه شنبه شب مردم اغلب نقاط جهان شاهد ماه کامل و بزرگی بودند که به ماه توت فرنگی معروف است
درخشش ابرماه توت فرنگی

ابرماه توت فرنگی که از چنــدی پیش قرار بود در 
آسمان نمایان شود، سه شنبه در ساعت 16:22   به 
شکل ماه کامل که آن را بدر می نامند، رونمایی شد. 
بســیاری از عالقه مندان به نجوم و منظومه شناسی سراسر جهان 
سه شنبه شب به  هم پیوســتند تا از طلوع ابرماه زیبا بر فراز افق در 
یک منظره نجومی چشمگیر لذت ببرند. سه شنبه هرکسی که به 
آسمان نگاه کرد ماه کامل را بزرگ تر از حد معمول و کمی نارنجی 

و بسیار روشن دید.
به گــزارش تایمز، مدار ماه کامل نیســت. نامنظــم و تخم مرغی 
شــکل اســت و می تواند تا 406000کیلومتر از زمین دورتر و تا 
357000کیلومتر نزدیک به آن باشد. در نزدیکترین فاصله خود به 

زمین، ماه 30درصد بزرگ تر و 17درصد درخشانتر از معمول به نظر 
می رســد و هنگامی که این حضیض با ماه کامل مصادف می شود، 
مانند آنچه سه شنبه شب اتفاق افتاد، شما پدیده خیره کننده ای به 

نام ابرماه را مشاهده می کنید.
البته در هر ماه یک بار ماه آســمان به طور کامل دیده می شود، اما 
ابرماه ها نادرتر هستند و سه تا چهار بار در ســال از اردیبهشت تا 
شــهریور رخ می دهند. البته ماه توت فرنگی جدیــد نام خود را از 
رنگی که ماه در آن شب داشت، نگرفته است. ماه های خونی رنگ 
محبوب در طول ماه گرفتگی اتفاق می افتند، زمانی که زمین بین 
ماه و خورشــید حرکت می کند و ماه قرمز به نظر می رسد. این امر 
به این دلیل اتفاق می افتد که جو زمین، طــول موج  های آبی نور 

خورشــید را که از آن عبور می کند، پراکنده کرده و اجازه می  دهد 
فقط طیف قرمز از آن عبور کند، که مــاه را به رنگ قرمز کم  رنگ 
تبدیل می کند. با این حال یک ماه توت فرنگی همان رنگی خواهد 
بود که ماه معموال ظاهر می شــود، فقط اندازه و درخشندگی آن 

تغییر خواهد کرد.
نام مســتعار ماه توت فرنگی یک نام از قبیلــه بومی آمریکایی 
آلگونکوین اســت، که ابرماه را که پس از فصل کوتاه برداشت 
توت فرنگی که در همان زمان از سال اتفاق می افتد، نامگذاری 
کردند. بــه هر حال نــام آن هرچه که باشــد، ایــن ابرماه در 
نزدیک ترین، کامل ترین و درخشان ترین حالت خود در آسمان 

رخ نمایی کرد.

زهرا خلجیپزشکی
روزنامه نگار

رویداد

عالمت های تازه از فرازمینی ها 
بزرگ ترین رادیوتلسکوپ رادیویی جهان به تازگی 

سیگنال مشکوکی را رصد کرده که گروهی می گویند 
می تواند نشانه ای از فرازمینی ها باشد

سال هاســت که بحث ها درباره حیات فرازمینی و مشــاهده 
یوفوها ادامه دارد. اکنون گزارش ها نشان می دهد که در چین 
 بزرگ ترین تلســکوپ رادیویی دنیا موســوم به چشم آسمان

)Sky Eye( سیگنال مشــکوکی را دریافت کرده که می تواند 
مربوط به حیات فرازمینی باشد.

آنطور کــه بلومبــرگ گــزارش داده ایــن خبــر در یکی از 
خبرگزاری های دولتی چین منتشــر شده اما مدتی بعد حذف 

شده است.
خبرگــزاری Science and Technology Daily وابســته 
به دولت چین به نقل از »ژانگ توجی«، دانشــمند ارشد گروه 
تحقیقات تمدن های فرازمینی که به صورت مشــترک توسط 
دانشســرای عالی پکن، رصدخانه ملی اخترشناســی آکادمی 
علوم چین و دانشگاه کالیفرنیا، برکلی تاسیس شده، گفته بود 
تلسکوپ چشم آسمان توانسته سیگنال های الکترومغناطیسی 
باریک- باندی را شناســایی کند که با سیگنال های قبلی فرق 

داشته است.
تلسکوپ چشم آســمان که در اســتان »گوئیژو« در جنوب 
غربی چین قرار گرفتــه و قطر 500متری دارد، در ســپتامبر 
2020رسما اعالم کرد که جست وجو به دنبال حیات فرازمینی 
را آغاز می کند. ژانگ توجی می گوید این تیم در همان ســال 
2 مجموعه از سیگنال های مشــکوک را شناسایی کرد و یک 
سیگنال مشکوک دیگر هم از رصد سیاره های فراخورشیدی در 

سال 2022به دست آمد.
این تلســکوپ حساســیت فوق العاده زیادی به باند رادیویی 
فرکانس های پایین دارد اما دانشــمندان می گویند این ماجرا 
می تواند اختالل رادیویی باشد که پیش از این هم سابقه داشته 

است.

یک بررسی جهانی 
به تازگی ناسا هم اعالم کرد قرار است درباره پدیده  اشیاي پرنده 

ناشناخته یا یوای پی ها )UAPs( تحقیقی مهم انجام دهد.
انتظار مــی رود تکمیل این پــروژه با همکاری کارشناســان 
حوزه های علمی، هوانوردی و تجزیه و تحلیل داده ، ۹ ماه طول 
بکشــد. این پژوهش پس از اتمام، به صورت عمومی منتشــر 
خواهد شد. توماس روزبوشــن، معاون علوم ناسا، گفت: »ناسا 
معتقد است که ابزارهای کشــف علمی قدرتمندند و اینجا نیز 

کاربرد دارند.«
»ما به طیف وسیعی از مشاهده های زمین از فضا دسترسی داریم  
و این منبع حیاتی پژوهش های علمی است. ابزار و گروهی داریم 
که در بهبود درک ما از ناشناخته ها کمک می کنند. این تعریف 

دقیق علم است. این کاری است که انجام می دهیم.«
عالقه ایاالت متحده آمریکا به پدیده  اشیاي پرنده ناشناس اخیرا 
افزایش چشمگیری داشته است – هرچند منشا نورهای مرموز 

آسمان را هنوز مشخص نکرده است.
در نخســتین جلسه اســتماع کنگره درباره بشــقاب پرنده ها 
َ)UFOs( که بعد از چند دهه، ماه گذشته برگزار شد، اطالعات 
جدید یــا قطعی اندکــی ارائه شــد. مقام هــای اطالعاتی به 
قانونگذاران گفتند هنوز از ماهیت واقعی اشــیاي ناشناسی که 

خلبان های نظامی رویت کرده اند مطمئن نیستند.

در انتظار ارتباط 
 محققان دانشــگاه ناتینگهام انگلیس در ســال 2020 برآورد 
کردند که دست کم 36 تمدن فرازمینی با قابلیت ارتباط برقرار 

کردن با بشر در کهکشان راه  شیری وجود دارد.
هر چند تاکنون پاســخ دقیقی به این پرســش بنیادین داده 
نشده اما اخترشناســان می گویند فاصله متوسط با یکی از این 
تمدن های بیگانه هوشــمند به 17 هزار ســال نوری می رسد 
و در نتیجــه ارتباط با آنهــا هم اکنون غیرممکن اســت اما در 
خوش بینانه ترین حالت می توان در پرتو پیشرفت تکنولوژی به 

عملی شدن این رؤیا تا سال 2۹00 امیدوار بود.
این باور که بشر در کهکشان راه شیری »تنها« نیست دستمایه 
پژوهش های بسیاری در محافل علمی و دانشگاهی دنیا بوده و 
خواهد بود. تاکنون اخترشناسان و دانشمندان زیادی در مورد 

وجود موجودات فرازمینی و فضایی به یقین رسیده اند.
از سوی دیگر، محاسبات اخیر اخترشناسان دانشگاه نرمال پکن 
نشان می دهد که انسان در بدبینانه ترین حالت باید حدود 400 
هزار ســال دیگر صبر کند تا قادر به دریافت پیام از تمدن های 

غیربشری شود و بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.
futura-sci� »محققان در مطالعات خود که به تازگی در نشریه 

ences« منتشر شده، در مواجهه بشر با یک تمدن فرازمینی 
هوشمند پیشرفته عمدتا 2 سناریو را مدنظر قرار می دهند؛ یکی 

خوش بینانه و دیگری بدبینانه.
از نظر علمی باید 25 درصد از عمر یک ستاره گذشته باشد که 
شاهد ظهور یک Ceti )ستاره های صورت فلکی( و شکل گیری 
سیاره های قابل سکونت پیرامون آن باشیم. با احتساب ضریب 
احتمال این موضــوع که تنهایک دهم درصد اســت تنها باید 
چیزی حدود 42 هزار Ceti قابل ســکونت وجود داشته باشد 
که اگر از بین نرفته باشند احتمال ســکونت موجوداتی دیگر 
غیراز بشــر را در کهکشان راه شــیری باال می برد. بنابراین در 
خوش بینانه ترین حالت بشــر کمی کمتر از 2 هزار سال دیگر 
می تواند به ارتباط برقرارکردن کامل با این موجودات فرازمینی 

امیدوار باشد.
اما هیچ چیز قطعی نیست و احتماالت دیگری هم وجود دارد. در 
بدبینانه ترین سناریوی مطرح شده توسط این پژوهشگران باید 
75 درصد از عمر یک ستاره گذشته باشد و ضریب احتمال آن 
تنها یک هزارم درصد است؛ معادله ای که تنها احتمال وجود 111 
Ceti )ستاره های صورت فلکی( قابل سکونت را اثبات می کند و 
بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که با یکی از این 111 »تمدن 

احتمالی« تا 400 هزار سال آینده برخوردی داشته باشیم.

خیز بازار اقتصاد دیجیتال برای 
رسیدن به ۱۰درصد تولید ناخالص ملی

وزیــر ارتباطات پذیرش نخســتین کســب وکار دیجیتال در 
فرابورس را نقطه عطفی برای توســعه اقتصاد دیجیتال و رشد 
اســتارت آپ ها عنوان کرد و گفت: حجم بازار اقتصاد دیجیتال 
به 10درصد تولید ناخالص ملی می رســد. بــه گزارش وزارت 
ارتباطات، عیســی زارع پور با اشاره به تشــکیل کارگروه ویژه 
اقتصــاد دیجیتال در دولت بــا اختیارات اصــل 13۸ و 127، 
تأکید کرد: دولت فناوری ارتباطــات و اطالعات را یک فرصت 
برای توسعه کشور می داند و کاماًل از کسب وکارهای دیجیتال 
حمایت می کند و امیدوارم با رفع موانع این حوزه شاهد استفاده 
حداکثری از فناوری برای حل مشکالت کشور باشیم. وی با بیان 
اینکه جوانان ما از جوانان دیگر کشورها چیزی کم ندارند، افزود: 
ما مسئولین نیز باید در کنار این جوانان نخبه قرار بگیریم و موانع 

سر راه آنها را برداریم.

وزیر ارتباطات با اظهار امیدواری نســبت به شــکل گیری 
کســب وکارهای جدید، تصریح کرد: امیدواریم با توســعه 
کسب وکارهای حوزه دیجیتال بتوانیم حجم این بازار را به 
10درصد تولید ناخالص ملی برســانیم و نتیجه آن با خلق 
ثروت و ایجاد اشــتغال و کمک به حل مشکالت کشور، در 

نهایت به مردم برسد.

مایکروســافت اعــام کــرد از امــروز به 
بعــد از مرورگــر اینترنــت اکســپلورر 
برنامــه  ایــن  نمی کنــد.  پشــتیبانی 
۲۷ســاله که زمانی بسیار محبوب بود 
اکنــون ماننــد موبایل هــای بلــک بــری 
به تاریخ پیوســت. مایکروسافت یک 
ســال قبل اعام کرد در ۱۵ژوئن۲۰۲۲ 
ایــن ســرویس را تعطیــل می کنــد و از 
 Edge کاربــران خواســت از مرورگــر

استفاده کنند.
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روند پیشــرفت ۲۴ طرح پژوهشــی در 
حــوزه فضــا بــا حضــور نمایندگانــی از 
پژوهشــکده رانشــگرهای فضایــی و 
دانشــگاه های برتر شمال غرب کشور 
بررســی شــد. در ایــن جلســه عــاوه 
بــر بررســی رونــد پیشــرفت ۲۴ طــرح 
پژوهشــی، قــراردادی بــرای گســترش 
همکاری های آتی در قالب بهره مندی 
از تجهیــزات آزمایشــگاهی و تــداوم 
اجــرای طرح هــای پژوهشــی مشــترک 

منعقد شد.

 2۴ 
طرح 

کریس فیلپ، وزیر دیجیتــال بریتانیا 
مدعی اســت کــه اســتراتژی دیجیتال 
جدیــد بریتانیا ۶۷۸ هزار شــغل جدید 
ایجــاد می کنــد و بخــش فنــاوری را در 
ایــن کشــور تــا ســال ۲۰۲۵ بــه میــزان 
۴۱.۵میلیــارد پونــد رشــد و تــورم را 
کاهش می دهــد. او در هفتــه فناوری 
لندن از این استراتژی دیجیتال جدید 

پرده برداری کرد.

 ۶7۸
هزار شغل 

 آزمایش عملیاتی
برای رسیدن به مریخ 

ایالن ماســک، مدیرعامل اسپیس ایکس اعالم 
کرده که موشــک غول پیکر استارشــیپ این 
شرکت نخستین پرواز آزمایشی مداری خود را 

 ماه آینده میالدی انجام خواهد داد.
ماسک در توییتر خود موشــک استارشیپ ماه 
آینده آماده پرواز خواهد بود و نحوه پیشــرفت 
آن را به تازگی بررسی کرده است. او همچنین 
در توییت دیگری اعالم کرد که دومین موشک 
در ماه آگوســت آماده پرواز خواهد بود و سپس 
ایــن آزمایش ها به صــورت ماهانــه ادامه پیدا 

می کنند.
اســپیس ایکس استارشــیپ یــک پرتابگــر 
فوق ســنگین دومرحله ای با قابلیت اســتفاده 
مجدد است که به  وسیله شرکت اسپیس ایکس 
از سال2012 در حال ساخت است. هدف نهایی 
طراحی این موشک غول پیکر رسیدن انسان به 
مریخ است. به خاطر مسافت زیاد مریخ از زمین 
انسان باید بتواند محموله های سنگین وزنی را با 
خود به این سیاره حمل کند. استارشیپ قابلیت 

حمل 100 تن بار را دارد.
در  ماه مــارس 201۹ آزمایش هــای یکپارچه 
اولیه استارشــیپ با آزمایش یــک نمونه اولیه 
کوچک شده، به نام استارهاپر )مشابه نمونه اولیه 
ساخته شــده برای فالکون۹ به نام گراس هاپر( 

آغاز شد.
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