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پاسخ به ابهام ها درباره خیام 
قرار است روسیه از اطالعات 

خیام استفاده کند؟
سازمان فضایی ایران شــایعات برخی 
رسانه ها درباره اســتفاده روس ها از این 
ماهواره را رد و اعالم کرده شایعات درباره استفاده از تصاویر 

این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد.
مرکز کنترل عملیات ماهواره، ارسال فرامین و ایستگاه های 
اخذ داده های ماهواره ای خیام تنها در خاک جمهوری اسالمی 
ایران و تحت مدیریت سازمان فضایی ایران است و مهندسان 
و محققان ایرانی در آن مستقر هستند. همچنین کلیه فرامین 
و داده هایی که به ماهواره ارسال و یا از آن دریافت می شود 
توسط یک ماژول رمزنگار، رمزگذاری می شود که این ماژول 
توسط ایران تهیه و در ماهواره قرار گرفته است و کلید آن نیز 
در دست ایران است و رمزگذاری آن به گونه ای است که حتی 
در مرحله کالیبراسیون و تســت اولیه هم مهندسان روس 
فرامین را از طریق ایستگاه ارسال فرامین ایران به ماهواره 

ارسال می کنند.
ماهواره ساخت کجاست؟ 

براساس اعالم سازمان فضایی، ماهواره خیام توسط روسیه 
ساخته و پرتاب شد. مالکیت این ماهواره متعلق به ایران است 
و تمام ایستگاه های کنترل و دریافت داده در سازمان فضایی 

ایران است و توسط کارشناسان ما کنترل می شود. 
چرا ماهواره را روس ها پرتاب کردند؟ 

این ماهواره نســبت به ماهواره های قبلی ایــران از وزن 
زیادی برخــوردار بود و برای قرارگیــری آن در مدار زمین 
کم ریسک ترین گزینه اســتفاده از راکت سایوز روسیه بود 

که تاکنون کارنامه موفقی در پرتاب های فضایی داشته است.
برنامه فضایی ایران در ساخت و پرتاب ماهواره ها 

متوقف شده است؟ 
برنامه توسعه حامل های ماهواره در ایران یک برنامه مدون و 
از پیش تعریف شده و با تکیه بر فناوری های بومی است که با 
شدت و قوت بیشتر در دولت سیزدهم در حال پیگیری است. 
ایران هم اکنون پرتاب و تزریق ماهواره با وزن ۵۰ کیلوگرم را 
در مدار ۵۰۰ کیلومتری  تثبیت کرده است، اما براساس برنامه 
جامع ۱۰ ساله فضایی تا انتهای سال ۱۴۰۱ بناست که پرتاب و 
مدارگذاری ماهواره ها تا وزن ۱۰۰ کیلوگرم تثبیت و تا انتهای 
۱۴۰۲ امکان مدارگذاری تــا وزن ۲۰۰ کیلوگرم در مدار ۵۰۰ 
کیلومتری محقق شود. همچنین براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته   باید تا انتهای دولت سیزدهم امکان دستیابی به مدار 

۵۰۰ کیلومتري برای اوزان تا ۵۰۰ کیلوگرم محقق شود.
این موفقیت برای چه دولتی است؟

پرتاب ایــن ماهواره یک دســتاورد ملی اســت. قرارداد 
ماهواره خیام در سال ۱۳۹۶ منعقد شده بود. براساس اعالم 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات پرتاب این 
ماهواره در دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم پیگیری 
شد و در دولت سیزدهم به نتیجه رسید. در دولت سیزدهم، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سرانجام رساندن پروژه 
ماهواره خیــام را به عنوان یک ماموریت ویژه به ســازمان 

فضایی ایران واگذار کرده بود.

مکث

صبح دیروز پس از سال ها تالش 
اتفاق مهمی برای صنعت فضایی 
ایران رقم خــورد. ایران که طی 
ســال های اخیر پیشرفت قابل 
مالحظه ای در صنعت فضایی داشــته اســت 
ساعت ۱۰:۲۲صبح روز گذشــته در همکاری 
با روســیه ماهواره مهم خود به نــام »خیام« را 
با اســتفاده از پرتابگر ســایوز از پایگاه فضایی 
بایکونور قزاقســتان در مــدار ۵۰۰ کیلومتری 
زمین قرار داد. مدت کوتاهی پس از این پرتاب 
موفق نخســتین ســیگنال های تله متری این 
ماهواره در پایگاه فضایی ماهدشت دریافت شد 
که حاکی از تزریق صحیح و ســالم این ماهواره 

در مدار خود بود.
ماهواره خیام که مالکیت آن در اختیار ســازمان 
فضایی ایران اســت، بــا ســنجنده های دقیق 
طیف های مختلف، زیرســاختی مناســب برای 
هوشمندسازی بخش های گوناگون کشور خواهد 

بود.
براساس طراحی اي که انجام شــده، ماهواره در 

شبانه روز 4 مرتبه و در ساعت های ۱۰ و ۱۲ صبح 
و شب از روی آسمان کشــور عبور می کند و آن 
زمان می توان از طریق ایستگاه های زمینی داخل 

کشور با آن ارتباط برقرار کرد.
»علیرضا نعیمی« مدیرکل بهره برداری و عملیات 
فضایی ســازمان فضایــی ایران در ایــن رابطه 
می گوید: در این ارتباط ها هم داده هاي ماهواره 
را دریافت می کنیــم و وضعیــت عملکردهای 
ماهواره مانند دمای قسمت های مختلف ماهواره 
را می سنجیم تا متوجه شــویم که آیا ماهواره در 
وضعیت مناســب قرار دارد یا خیر. گذشته از آن 
در زمان برقراری ارتباطات، فرمان های ماهواره 
نیز طبق برنامه ریزی های انجام شــده، برای آن 

ارسال می شود.
براساس اعالم سازمان فضایی ایران ماهواره هنوز 
در شرایطی نیست که بتوانیم بگوییم وارد مرحله 
کاربردی شده است. برای دستیابی به این هدف 
حدودا به 4 ماه زمان نیاز داریم تا بتوانیم تصاویر 
دریافت شــده از این ماهواره را در اختیار مردم 

قرار بدهیم.

اتاق کنترل در ماهدشت 
ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از راه دور است 
که تمام فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از 
این ماهــواره از روز اول و بالفاصله پس از پرتاب 
توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه های 
فضایی متعلق بــه وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در خاک جمهوری اسالمي ایران انجام و 
صادر خواهد شد. اتاق کنترل و دریافت اطالعات 
این ماهواره در پایگاه فضایی ماهدشت در حدود 
7۰ کیلومتری غرب تهران قرار دارد و امروز قرار 
است خبرنگاران و عکاســان از این مرکز بازدید 
داشته باشند. ماهواره خیام ۶۰۰ کیلوگرم وزن 
دارد و به همین علت، پرتاب آن به آژانس فضایی 
روسیه واگذار شده تا به وسیله ماهواره بر سایوز به 

فضا پرتاب و در مدار قرار گیرد.
تصاویر ماهواره خیام برای ارتقای توانایی مدیریت 
و برنامه ریــزی کشــور در حوزه هــای مختلف 
کشــاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع 
آبی، معادن، پایش مرزهــا و همچنین مدیریت 

حوادث غیرمترقبه استفاده می شود.

پیام موفقیت »خیام« از مدار زمین 
در ساعت ۱۰:۲۲ صبح دیروز ماهواره سنگین وزن خیام با استفاده از پرتابگر سایوز در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت 

 دانشمندان به این نتیجه رسیدند که روز ۲9 ژوئن
کمتر از ۲4ساعت بوده است

 ویژگی های جدید
برای حریم خصوصی در واتساپ

شــرکت متا از ویژگی های جدید حریم خصوصی که برای 
کاربران اپلیکیشن پیام رســان واتساپ درنظر گرفته است، 
رونمایی کرد. به گزارش بی بی ســی، به این ترتیب، از این 
پس کاربــران می توانند چت های گروهــی را بی  صدا ترک 
کنند، به افراد خاصی اجــازه کنترل وضعیت آنالین خود را 
 بدهند و اسکرین شات هایی که ممکن است از روی پیام های
View Once گرفته شود را مسدود کنند. مارک زاکربرگ، 
مدیر اجرایی متــا گفت که این ویژگی ها بــه حفظ امنیت 
پیام های واتساپ به اندازه مکالمات رو در رو کمک می کند. 
ویژگی های جدید حریم خصوصی از این ماه اجرایی می شود.

ترک گروه در سکوت
هم اکنون، در پیام رسان محبوب واتساپ هر یک از کاربرانی 
که یک گروه چت را ترک کند، سایر اعضای گروه نیز از این 
خروج یا حذف به واســطه اعالن گروهی، باخبر می شوند. 
درحالی کــه راه هایی برای غیرفعال کــردن این مورد برای 
چت های گروهی فردی وجــود دارد، گزینه خروج بی  صدا 
برای کاربران در هنگام انتخــاب خروج از گروه تاکنون ارائه 
نشده بود. خروج از گروه برای برخی از افراد ایجاد معذوریت 
می کند و دوست ندارند سایر اعضای گروه از خروج آنها باخبر 
شوند و حاال با ارائه ویژگی جدید، آنها می توانند بدون اعالم 
به ســایر اعضای گروه آنجا را ترک کنند و فقط ادمین گروه 

با خبر شود.

آمی وورا، مدیر محصول واتســاپ، گفت که این بخشی از 
تمرکز پلتفرم روی ساخت ویژگی های محصول است که به 
افراد اجازه می دهد کنترل و حریم خصوصی بیشتری برای 
پیام های خود داشته باشــند. او گفت: ما معتقدیم واتساپ 
ایمن  ترین مــکان برای گفت وگوی خصوصی اســت. هیچ 
ســرویس پیام رســان جهانی دیگری در این مقیاس وجود 
ندارد که تا این حد برای پیام های نوشتاری،  صوتی، فایل ها، 

تماس های تصویری و بک آپ پیام ها امنیت ایجاد کند.

محدود کردن دیدن وضعیت آنالین
ویژگی های جدید به کاربران این امکان را می دهد که فقط به 
مخاطبین خاصی - یا حتی هیچ کس - اجازه دهند وضعیت 
فعالیت آنها را در پلتفــرم ببینند. جنیس وانگ، دســتیار 
پژوهشی در مؤسســه آلن تورینگ، گفت: اینکه همیشه به 
کاربران اجازه کنترل بیشــتری روی پروفایل خود را بدهیم 
کار خوبی است. کاربران دوست دارند و باید کنترل بیشتری 
داشته باشند. اما اگر از کاربران خواسته نشود از ویژگی های 
جدید استفاده کنند یا به طور کامل به آنها اطالع رسانی نشود، 
تأثیرش می تواند محدود شــود. اگر این ویژگی های به طور 
پیش  فرض روی برنامه فعال نباشد، یا اگر از کاربران خواسته 
نشود که در گزینه های خود تجدیدنظر کنند، لزوما فایده ای 
نخواهد داشت. وقتی کاربر نســبت به تغییرات پلتفرم مورد 

استفاده اش ناآگاه باشد، نمی تواند راضی باشد.

فرصت ۲روزه برای پاک کردن پیام 
از دیگر ویژگی های جدید و بســیار مهم و حیاتی که روی 
واتساپ فعال شده است، امکان پاک کردن یک پیام در فاصله 
۲ روز پس از ارسال است. این شرکت اعالم کرد که کاربران 
واتساپ اکنون کمی بیش از ۲ روز پس از ارسال پیام فرصت 
دارند آن را حذف کنند. قبال این فرصت یک ســاعته بود و 
کاربران با این قضیه بسیار مشکل داشتند. طبق دستورالعمل 
واتساپ، برای شروع استفاده از ویژگی جدید هم اکنون، کاربر 
باید گروه یا چت انفرادی واتساپ را در جایی که پیام ها ارسال 
شده اند باز کند. روی محتوایی که می  خواهد از شر آن خالص 
شود ضربه بزند و آن را نگه دارد، روی دکمه حذف کلیک کند 
و سپس گزینه حذف برای همه یا حذف برای من را انتخاب 
کند.البته الزم است قبل از شروع به حذف پیام به یک نکته 
توجه داشته باشید، چون یک مشــکل کوچک وجود دارد؛ 
هر دو طرف چت باید جدیدترین نســخه واتساپ را داشته 
باشــند تا واقعا این روش کار کند در غیراین صورت ممکن 
است پیام شــما پس از یک ســاعت در گوشی طرف مقابل 

حذف نشده باشد.
با این حال، این می تواند یک ویژگی جدید مفید باشــد که 
ممکن است به واتســاپ کمک کند نسبت به سرویس پیام 
فوری ای میسج اپل برتری بیشتری پیدا کند. به هر حال، اپل 
هنوز این قابلیت را ارائه نمی کند و همزمان با به روزرسانی 
سیســتم عامل  های جدید آیفون،  ای پد و مک که احتماال 

در پاییز امسال منتشر می شود، این قابلیت را ارائه می کند.

 شناسایی مهم ترین عوامل ابتال
به سرطان

محققان با انجام یک مطالعه بزرگ دریافتند سیگار کشیدن و 
باال رفتن ســن از مهم ترین عوامل خطر ابتال به سرطان است. 
البته محققان گفتند که پزشــکان باید به چربی اضافی بدن، 
سابقه خانوادگی و چندین عامل دیگر توجه کنند تا به بیماران 
در مسیر تصمیم گیری برای غربالگری و مداخالت پیشگیرانه 
اضافی، کمک کنند. بــه گزارش نیوزمکس، دکتــر آلپا پاتل، 
سرپرست ارشــد این مطالعه، معاون ارشــد علوم جمعیت در 
انجمن ســرطان آمریکا، گفت: توصیه های غربالگری برای نوع 
خاصی از ســرطان براســاس عوامل خطر در همان نوع خاص 
سرطان است. اما یافته های ما دلگرم کننده است زیرا ما در حال 
کار برای تعریف زیرگروه هایی در جمعیت عمومی هستیم که 
می توانند از غربالگری و پیشگیری سرطان پیشرفته بهره ببرند.

محققان با تجزیه و تحلیل دو مطالعه انجمن سرطان آمریکا روی 
43۰هزار شــرکت کننده بدون سابقه شخصی تشخیص دادند 
که خطر نسبی سرطان برای سیگاری  های فعلی در مقایسه با 
افرادی که هرگز سیگار نمی کشیدند، قوی  تر بود. خطر مطلق 

تقریبا برای همه افراد باالی ۵۰سال سیگاری نیز وجود داشت.

فنــــــــــاوری  و  علمـــــــی  معاونـــــــت 
ریاســت جمهوری اعــام کــرد بــا اجــرای 
۸پروژه فناورانه توسط شرکت های دانش 
بنیان، زیســت دریایی توســعه می یابد. 
زیســت فناوری دریایــی به دنبــال بهبود 
و افزایش کیفیــت زندگی با اســتفاده از 
موجــودات آبــزی اســت. منابعــی کــه در 
تولیــد غــذا و انــواع داروهــا و محصوالت 

بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند.

  ۸ 
پروژه 

بــا تصویــب ۴ اســتاندارد ملــی در حــوزه 
فناوری  نانو، تعداد اســتانداردهای ملی 
حــوزه فنــاوری  نانــو بــه ۱۴۵ اســتاندارد 
ســومین  و  چهــل  و  صــد  رســید. 
اســتاندارد فناوری نانو با عنــوان فناوری 
نانو- پوشــش های نانومقیاس ســخت-

آزمــون  روش هــای  و  مشــخصه یابی 
بــه تصویــب رســید. ایــن اســتاندارد 
محصول محور و چند منبعی با همکاری 
ستاد نانو و سازمان اســتاندارد و جمعی 
از متخصصــان و اســتادان دانشــگاه ها 

تدوین شده است.

 ۴
استاندارد 

پزشکی

عدد خبر

فناوری

اگر احســاس می کنید روزها 
کوتاه تر شده اســت، درست 
حس کرده اید. دانشــمندان 
کوتاه ترین روز کره زمیــن را از زمان اختراع 
ساعت اتمی، ثبت کردند. به گزارش سرویس 
بین الملــل  چرخش زمین و سیســتم های 
مرجع، ســازمانی که مســئول زمان  سنجی 
جهانی است، چرخش سیاره زمین ۱.۵9میلی 
 ثانیه کمتــر از یک روز عادی ۲4ســاعته در 
۲9ژوئن بوده اســت. چرخش در واقع زمانی 
اســت که زمین بــرای یک بــار چرخیدن 
روی محور خــود صرف می کند کــه تقریبا 
8۶4۰۰ثانیه است. رکورد قبلی در ۱9جوالی 
۲۰۲۰ثبت شــد، زمانی که روز ۱.47میلی 

ثانیه کوتاه تر از حد معمول بود.
به گفته دنیس مک کارتی، مدیر بازنشســته 
رصدخانه نیــروی دریایی آمریکا، ســاعت 
اتمی یک واحد اندازه گیری اســتاندارد شده 
اســت که از دهه ۱9۵۰برای تعیین زمان و 
اندازه گیری چرخش زمین استفاده می شود. 
او گفت: باوجود شکســتن رکــورد ۲9ژوئن 
برای کوتاه ترین روز در تاریخ مدرن، روزهای 
بسیار کوتاه تری در زمین وجود داشته است. 
براســاس مطالعه ای که در ســال ۲۰۲۰در 
Paleoceanography and Paleocli-

matology منتشر شد، زمانی که دایناسورها 
هنوز 7۰میلیون ســال پیش در این ســیاره 
پرســه می زدند، یــک روز روی زمین حدود 
۲3ســاعت و نیم به طول می انجامیده است. 

به گفته ناســا، از ســال ۱8۲۰، دانشمندان 
کاهش سرعت چرخش زمین را ثبت کردند. 
مک کارتی گفت که در چند سال گذشته، اما 
سرعت آن افزایش یافته اســت. مک کارتی 
گفت: محققان پاسخ قطعی در مورد چگونگی 
و چرایی سرعت بیشتر چرخش زمین ندارند، 
اما ممکن است به دلیل تنظیم ایزواستاتیک 
یخبندان یا حرکت زمین به دلیل ذوب شدن 
یخچال های طبیعی باشد. یخچال های قطبی 
نیز روی پوسته زمین در قطب شمال و جنوب 
ســنگینی می کنند. از آنجایــی که قطب ها 
به دلیل بحران آب و هوایی در حال ذوب شدن 
هستند، فشــار کمتری بر باال و پایین سیاره 
وارد می شود که پوسته را به سمت باال حرکت 
می دهد و زمین را گردتر می کند. به گفته مک 
کارتی این شکل دایره ای به چرخش سریع تر 

سیاره کمک می کند.

ثبت کوتاه ترین روز زمین

دانش

فضا

گپ


