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روز گذشــته، با اعــالم ایالن ماســک مبنی 
بر درخواســت معافیت از تحریم هــا برای ارائه 
اینترنت ماهواره ای در ایــران، یک بار دیگر این 
موضوع تبدیل به سوژه ای داغ برای کاربران شد. 
ایالن ماسک در حالی به تازگی در توییتر مدعی 
درخواست معافیت از تحریم های ایران در این 
حوزه شــده که برخی متخصصان بر این باورند 
که ارائه اینترنت ماهواره ای در کشــور نیازمند 
دریافت مجوزهای حقوقی از همان کشور است. 
نمونه آن هــم دریافت مجــوز از دولت هند به 
وسیله ایالن ماسک برای عرضه این نوع اینترنت 
در آن کشــور بود. درواقع، کارشناسان فناوری 
اطالعات معتقدند که فضای فرکانســی ، حریم 
و دارایی ملی هرکشــوری محسوب می شود و 
هرگونه فعالیت در این حــوزه نیازمند رعایت 
مقررات و قوانیــن اتحادیه جهانــی مخابرات 

)ITU( است.

مغایرتباقوانینبینالمللی
آرش کریم بیگــی، مدیرعامــل شــاتل موبایل 
در گفت وگو با همشــهری درباره امــکان ارائه 
اینترنت ماهواره ای در کشــور معتقد است که 
»طبق کنوانســیون های بین المللی و در حوزه 
کنوانســیون های مخابراتی، فضای فرکانســی 
کشــور و چنین خدمات مخابراتی باید تابعی از 

مقررات رگوالتوری آن کشور باشد.«
کریــم بیگــی، یــادآوری می کنــد: »حقوق 
فضایی و فضای فرکانســی کشــورها براساس 
کنوانســیون های بین المللی تقســیم بندی و 
تولی گری شده است. همچنین سازمانی به نام 
»اتحادیه جهانی مخابرات« تاســیس شده که 
زیرمجموعه ســازمان ملل متحد است و قواعد 

مخابراتی در آن پیش بینی شده است.« 

تجارتوحریمخصوصی
صرف نظر از مخاطرات حریم خصوصی و امنیت 
اطالعات افراد، فرض کنید یک کشــور بخواهد 
اینترنت رایگان در اختیار کشوری دیگر قرار دهد. 

در این صورت باعث ورشکستگی سرمایه گذاران 
حوزه مخابراتی آن کشــور می شــود. اگر یک 
شرکت بدون هیچ نظارت، قانونگذاری، مجوز و 
ساختار تعرفه گذاری، اینترنت رایگان در اختیار 
مردم قرار دهــد اما مالحظات امنیــت ارتباط، 
حریم خصوصــی و اطالعات بانکــی را درنظر 
نگیرد، طبعا هیچ کشوری با چنین اقدامی موافق 

نخواهد بود
کریم بیگی با اشاره به اینکه این موضوع از منظر 
تعرفه گذاری هم اهمیت بیشتری پیدا می کند، 
می گوید: »درصورتی که یک کشــور یا شرکت 
بخواهد اینترنت رایگان در اختیار کشوری دیگر 
قرار دهد، باعث ورشکستگی ســرمایه گذاران 

حوزه مخابراتی آن کشور خواهد شد.« 
اگرچه مسائلی چون پرداخت آبونمان)به خاطر 
مشــکالت مبــادالت مالی( موضــوع اینترنت 
ماهواره ای را با چالش هایــی مواجه می کند، اما 

چندی پیــش یکی از شــرکت های ارائه دهنده 
اینترنت ماهواره ای، ارائه این ســرویس را برای 
عراق و افغانستان رایگان اعالم و هدف خود از این 
 )digital divide(اقدام را رفع شکاف دیجیتال

در جهان عنوان کرد.
مدیرعامل شاتل موبایل موضوعات تجاری مرتبط 
با اینترنت ماهواره ای را مورد توجه قرار می دهد 
و می گوید: »چنین اتفاقی باعث شــکل گیری 
نوعی دامپینگ می شود که سرمایه گذاران حوزه 
مخابراتی آن کشور را ورشکسته و حذف می کند. 
یک سال بعد هم شــرکت ارائه دهنده اینترنت 
ماهواره ای اعالم می کند که خدماتش را به ازای 

دریافت هزینه ارائه می دهد.«
کریم بیگــی با این حــال عنــوان می کند که 
منظومه های ماهواره ای به لحاظ فنی می توانند 
ســرویس های اینترنتی خود را ارائه دهند، اما 

قواعدی را بر آن مترتب می داند.

نیازبهبرنامهریزی
ایالن ماسک روز گذشته در پاسخ به یکی از کاربران 
توییتر که پرســیده بود آیا به لحاظ فنی این امکان 
وجود دارد که اینترنت ماهواره ای برای مردم ایران 
ارائه شود؟ در یک جمله پاسخ داد که »استارلینک 
معافیــت از تحریم هــای ایــران را در ایــن مورد 
درخواســت خواهد کرد«. اگرچه پاسخ این سؤال 
علی القاعده و با صراحت باید »مثبت« یا »منفی« 
باشد، اما مالک استارلینک مشکل اصلی را در اعمال 
تحریم ها از سوی آمریکا عنوان می کند و نه مسائل 
فنی. عالوه بر این دریافت ایــن اینترنت هم اکنون 
نیازمند تجهیزات سخت افزاری مخصوص ازجمله 
دیش و مودم مخصوص است. مدیرعامل استارلینک 
پیش از پاســخ به کاربری که در مورد ایران سؤال 
کرده بود، با اعالم خبر راه اندازی اینترنت ماهواره ای 
در قطب جنوب، تأکید کرد که اکنون همه قاره ها 

تحت پوشش اینترنت ماهواره ای قرار دارند.

فاصله دور اینترنت ماهواره ای از ایران 
ایالن ماسک طی توییتی اعالم کرده که برای ارائه اینترنت ماهواره ای به کاربران ایرانی خواهان معافیت از تحریم ها خواهد شد، 

اما به گفته کارشناسان این مسئله با واقعیت فاصله دارد

عمادالدینقاسمیپناهفناوری
روزنامه نگار

ماسکیکهکرونارادرجمعیت
تشخیصمیدهد

محققان چینی موفق به ابداع ماسکی شده اند که به کاربران امکان 
می دهد درصورت مواجهه با کووید-19یــا آنفلوآنزا از آن باخبر 
شوند. این پیشــرفت می تواند به افراد آسیب  پذیر کمک کند. به 
گزارش سیدنی مورنینگ، حتی اگر استفاده از ماسک در بسیاری 
از نقاط جهان کاهش یافته باشد و بیشتر کشورها محدودیت  های 
کرونایی را کاهش داده باشــند، اما به دلیل اینکــه هنوز به پایان 
پاندمی نرسیده ایم وجود چنین ابزاری برای جلوگیری از انتشار 
ویروس الزم اســت. براســاس این مطالعه که توسط 6دانشمند 
دانشگاه Tongji در شانگهای انجام شده است، حسگر ساخته شده 
 H1N1 و H5N1 در این ماسک می تواند ویروس های آنفلوآنزای
و همچنین ویروس مولد بیماری کووید-19را در عرض 10دقیقه 
در هوا تشــخیص دهد و اعالن ها را به دســتگاه ارسال کند. این 
یافته های بررسی شده در مجله علمی Matter منتشر شده است.

درحالی که همه گیری باعث استفاده گسترده از ماسک  ها و تکثیر 
طرح های مختلف برای این وسیله ازجمله نسخه با میکروفون شده، 
اما کاهش الزامات مرتبط با کووید در اکثر کشورهای پردرآمد و 
بزرگ دنیا منجر به کاهش استفاده از این وسیله شده است. با این 
حال، استفاده از ماسک در کشورهایی ازجمله چین که سیاست 
سختگیرانه کووید صفر را در پیش گرفته اند، همچنان رواج دارد. 
بسیاری از مردم نیز در سراسر جهان بدون توجه به قوانین دولتی، 
برای محافظت از خــود و دیگران در برابر ویــروس همچنان از 
ماسک اســتفاده می کنند. یک نظرســنجی Axios-Ipsos در 
اوایل ســپتامبر نشــان داد که 37درصد از آمریکایی ها حداقل 
گاهی اوقات بیرون از خانه ماســک می زنند که در مقایسه با رقم 
89درصدی 2 سال گذشته، این آمار کاهش چشمگیری داشته 
است. دستگاه جدیدی که روی این ماسک با باتری لیتیومی قابل 
شارژ نصب شده است، با اسپری پاتوژن ها روی آن در یک محیط 
داخلی آزمایشگاهی و سناریویی شبیه سازی  که در آن شخصی 
در حال صحبت کردن یا سرفه کردن اســت، مورد آزمایش قرار 
گرفت. حسگرها سپس در پاسخ به مایع اسپری شده، سیگنالی 
به دستگاه های بی  سیم مانند تلفن همراه می فرستند. محققان 
می گویند که این دستگاه به بهترین وجه در فضاهای بسته ای که 
خطر عفونت باالست استفاده می شــود و در حال کار روی کوتاه 
کردن زمان تشخیص و حساسیت دســتگاه هستند. هنوز هیچ 

برآورد هزینه ای در مورد لوازم جانبی منتشر نشده است.

تصاویرغافلگیرکنندهجیمزوب
ازمریخ

تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا نخستین تصاویر و طیف های 
خود را 2هفته پیش از مریخ گرفت. به گزارش ناسا، این تلسکوپ، 
چشم اندازی منحصربه فرد با حساسیت فروسرخ خود در سیاره 
همسایه زمین ارائه کرده است و تکمیل کننده داده هایی است 
که توسط مدارگردها، مریخ نوردها و سایر تلسکوپ ها جمع آوری 
می شود. اطالعاتی که با اســتفاده از دوربین نزدیک فروسرخ 
جیمز وب از مریخ به دســت آمده، اطالعات شگفت انگیزی با 
  )Hellas Basin( خود به همراه دارد. یکی از آنها حوضه هالس
است که در داغ  ترین زمان روز به  طرز عجیبی تیره تر از محیط 
اطرافش است. فشار باالی هوا در عرض جغرافیایی پایین تر این 
حوزه مانعی برای نشت گرما شده است. قابلیت های جیمز وب 
همچنین اجازه داده تا سازمان  های فضایی بتوانند با استفاده از 
طیف  سنج این تلســکوپ از ترکیبات نزدیک فروسرخ اتمسفر 
مریخ آگاه شوند. نقشــه طیف نگاری این سیاره نشان می دهد 
که مریخ کربن دی  اکســید را در طول موج  های مختلف جذب 
می کند. این تصویر همچنین وجود کربن مونواکســید و آب را 

نشان می  دهد. 

۱۸ شــرکت عضو پارک فنــاوری پردیس 
در نمایشــگاه محصــوالت فنــاور ایرانی 
در ونزوئــا محصــوالت خــود را بــه 
نمایــش گذاشــتند. میــاد صدرخانلــو 
نماینده پارک فنــاوری پردیس در غرفه 
نمایشــگاه محصــوالت فنــاور ایرانی در 
ونزوئــا، گفت: ونزوئا شــرایط بســیار 
مناســبی برای توســعه بازار بین المللی 
محصــوالت فناورانه شــرکت های پارک 
فنــاوری پردیــس دارد و شــرایط خوبــی 
به وجود آمده تا از ظرفیت های این بازار 

برای فروش محصوالت استفاده کند.

  ۱۸
شرکت 

موشک استارشیپ سوپر هوی شرکت 
فضایی اســپیس ایکس برای اولین بار 
7 موتــور خــود را همزمان روشــن کرد. 
این شــرکت در حال آزمایــش برخی از 
موتورهــای پیشــران استارشــیپ قبل 
از انجام اولین پرواز مداری است. این 
بیشترین تعداد موتورهای رپتور جدید 
این شــرکت بود که تــا به حــال به طور 

همزمان آزمایش شده اند.

 ۷ 
موتور
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