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گــروه علمی و آموزشــی- 
هواپیمای برقی ســاخته شــده توسط 
شــرکت "رولز رویس" با رســیدن به 
سرعت ۶۲۳ کیلومتر در ساعت، عنوان 
سریع ترین هواپیمای برقی جهان را به 

خود اختصاص داد.
بــه نظر می رســد هواپیمایی که 
توسط شــرکت "رولز رویس" برای 
شکستن رکورد سرعت یک هواپیمای 
تمام الکتریکی ساخته شده است، ظرف 
سه سال پس از معرفی و رونمایی، موفق 

به انجام این کار شده است.
ایــن هواپیمای برقــی که "روح 
 )Spirit of Innovation("نوآوری
نــام دارد، هفتــه گذشــته در یکی از 
ســایت های آزمایشــی وزارت دفاع 
بریتانیا به آســمان رفــت و به حداکثر 
ســرعت ۶۲۳ کیلومتــر در ســاعت 
)۳۸۷.۴ مایل در ســاعت( رسید که به 
گفته شــرکت "رولز رویس" نه تنها به 
سریع ترین هواپیمای الکتریکی جهان 

تبدیل شــد، بلکه به عنوان سریع ترین 
وسیله نقلیه الکتریکی جهان نیز شناخته 

می شود.
از ابتدا نیز "روح نوآوری" طراحی 
شده بود تا سریع ترین هواپیمای برقی 
جهان شــود و ســرعت ۲۱۰ مایل در 
ساعت )۳۳۸ کیلومتر بر ساعت( را که 
توســط "زیمنس" در سال ۲۰۱۷ ثبت 

شده بود را بشکند.
این هواپیما با قدرت ۵۰۰ اســب 
بخار معــادل ۴۰۰ کیلــووات با یک 

پیشــرانه تمام الکتریکی و بسته باتری 
۶۰۰۰ سلولی که به عنوان متراکم ترین 
انرژی  که تاکنون در یک هواپیمای برقی 

شناخته می شود، به این سرعت رسید.
این هواپیمــا اولین آزمایش های 
خــود را در ماه مــارس تکمیل کرد و 
ســپس برای اولین بار در ماه سپتامبر به 
پرواز درآمد و یک پرواز ۱۵ دقیقه ای را 
انجام داد و مرحله آزمایش پیشرفته تر 

را آغاز کرد.
طبق گفته "رولزرویس" آخرین 

پرواز این هواپیما در ســایت آزمایشی 
"Boscombe Down" در وزارت 
دفاع بریتانیا انجام شد و به رکورد سه گانه 
جهانی رسید که شامل صعود به ارتفاع 
۳۰۰۰ متری طی ۲۰۲ ثانیه و شکســتن 
رکورد قبلی با ۶۰ ثانیه اختالف، رسیدن 
به حداکثر ســرعت ۵۵۵.۹ کیلومتر در 
ســاعت با طی کردن تنها ۳ کیلومتر و 
رســیدن به ســرعت حداکثری ۶۲۳ 
کیلومتر در ســاعت و شکستن رکورد 
جهانی سرعت هواپیماهای برقی است.

این سه رکورد برای ثبت جهانی به 
فدراسیون بین المللی هوانوردی ارسال 

شده است.
"فیل اودل" خلبان "روح نوآوری" 
در این آزمایش می گوید: پرواز با "روح 
نوآوری" با این ســرعت باورنکردنی 
و بــاور اینکه رکورد جهانی پرواز تمام 
الکتریکی را شکسته ایم، موفقیتی مهم 
و یک دســتاورد باورنکردنی برای کل 

تیم است.

گروه علمی و آموزشی- سال 
گذشــته  گروه خودروسازی دانگ 
فنگ از برند جدید خود با نام "لَنتو" 
بطور رسمی رونمایی کرد. این برند 
 "VOYAH" در زبــان انگلیســی
نامگذاری شــده است. لنتو به عنوان 
یک برند ســطح باال بخش مهمی از 
برنامه هــای آینده نگر دانگ فنگ را 

پوشش خواهد داد.
هــم اکنون یک محصول جدید 

و به نوعــی رکــورددار در خانواده 
VOYAH معرفی شده که دریمر نام 
دارد. دریمر در واقع مینی ونی لوکس 
است که آنرا سریع ترین کالس خود 

در جهان می دانند.
بــا آنکه کالس مینی ون در بازار 
جهانی به اندازه شاســی بلند و سدان 
فروش ندارد اما در بازار چین شرایط 
متفاوتی وجــود دارد و تقاضای باال 
برای این مدل از خودرو موجب شده 

تا همچنان توسعه و ارائه محصوالت 
جدید مــورد توجه خودروســازان 

داخلی این کشور قرار داشته باشد.
دریمــر در طراحــی ظاهــری 
شــباهت هایی با تویوتا ســی ینا را 
در ذهــن مخاطب تداعــی می کند. 
جلوپنجره بــزرگ کرومی تقریبا ۸۰ 
درصد دماغه را به خود اختصاص داده 
و به خوبی با طراحی کلی، هماهنگ 
شده است. البته این جلوپنجره راهی 
به داخل محفظه موتور ندارد و کامال 

دکوری نصب شده است.

در بخش پیشرانه از نمونه تمام 
الکتریکی اســتفاده شــده که هنوز 
اطالعــات دقیقی در رابطه با آن ارائه 
نشده اما تولیدکننده شاخص صفر تا 
۱۰۰ کیلومتر را مورد اشاره قرار داده 
که برابر با ۵.۹ ثانیه اســت. با این عدد 
باید دریمر را ســریع ترین مینی ون 
اســتاندارد جهان بدانیم. کارشناسان 
پیش بینی می کنند برای این مینی ون 
از ساختار پیشرانه مشابه شاسی بلند 
VOYAH استفاده شده باشد که آن 
پیشرانه از دو موتور الکتریکی با یک 
باتری ۸۸ کیلووات ســاعت تشکیل 
شده و میزان خروجی آن برابر با ۶۸۴ 
اسب بخار و گشتاور ۱۰۴۰ نیوتن متر 
است. در فضای داخل کابین 
امکانات استاندارد شامل 
گرم کن و تهویه صندلی، 
نمایشــگر  ماســاژور، 
دیجیتال ۳ بخشــی در 
کنســول اصلی، فضایی 
مخفی در کنسول میانی 
برای نگهداری اشیا و ... 

حضور دارند.

هواپیمای »رولز رویس« سریع ترین هواپیمای برقی جهان شد

دانگ فنگ سریع ترین »مینی ون« جهان را معرفی کرد

گروه علمی و آموزشــی- دکتر 
علی صاحبــی، روانشــناس بالینی و 
فوق تخصص اختــالالت اضطرابی 
و وسواس با اشــاره به اینکه درگیری 
در فضــای دیجیتال باعث شــده این 
گروه ســنی دچار اختالل در تغذیه و 
ناراحتی های جدی معده و روده شوند، 
افزود: بزرگ ترین آسیب فضای مجازی 
بی صبری و بی طاقتی و بی حوصلگی و 
اختالل در توجه و تمرکز است. توجه، 
دروازه  ذهن اســت؛ وقتی دروازه ذهن 
خراب شود، هر موضوع غریبه ای وارد 

آن می شود.
ایــن فوق تخصــص اختالالت 
اضطرابی و وســواس دربــاره اینکه 
آیــا کودکان امروز با داشــتن امکانات 
و تکنولوژی بیشــتر شــادتر هستند یا 
خیر، افزود: پاســخ به این سوال مبتنی 
بــر پژوهش اســت. اجتماعات امروز 
به لحاظ تکنولوژیــک برخوردارترند 
و امکانات بیشــتری دارند اما ســوال 
اینجاســت که آیا از اجتماعات گذشته 
نیز شادترند، سالمت روان و بهزیستی 
بیشــتری دارند و آیا طــالق، زندانی و 

افسردگی کمتری دارند.
وی ادامه داد: طبق تحقیقات، یک 

کودک هشت ساله که زمان بیشتری در 
دنیای دیجیتال ســپری می کند، نسبت 
بــه پدربزرگ ۶۸ ســاله اش اطالعات 
بیشتری نسبت به جهان دارد. چراکه با 
یک جست و جو در فضای مجازی به 
پاسخ سواالتش می رسد اما آیا او شادتر 

نیز هست؟
ایــن روانشــناس خاطرنشــان 
کــرد: پژوهش های ۷۰ ســال اخیر یا 
پژوهش های طولی یا مقطعی نشــان 
داده اند که عامل اصلی شادکامی، داشتن 
روابط غنی با اطرافیان و عزیزان اســت 
اما کــودکان عصر تکنولوژی همبازی 
ندارند. کودک امــروز گرچه به لحاظ 
تکنولوژیک خیلی پیشرفته است اما به 
لحاظ روانشناختی، در فقر بیشتری به 
سر می برد.این فوق تخصص اختالالت 
اضطرابی و وسواس در بخش دیگری 
از صحبت هایش با اشاره به اینکه قطع 
رابطه یعنی اینکه احساس بی کسی بیشتر 
شده است، اظهار داشت: این موضوع با 
مقوله  تنهایی که مفهــوم معنادارتری 
است، فرق می کند. منظور از احساس 
بی کســی یعنی فرد کسی را ندارد که با 
او احساساتش را درمیان بگذارد و با او 
تعامل فکری برقرار کند. صاحبی اضافه 

کرد: بی کسی یک حالت احساسی تهی 
بودن و خالی از معنا بودن اســت که بر 
اثر آن میزان اختالالت روانشــناختی و 
در انتهای این طیف، آسیب رساندن فرد 
به خود نیز بیشتر است.این روانشناس 
بالینی در پاسخ به این سوال که چگونه 
می توان از حجم این انزوای اجتماعی 
کم کــرد، گفت: ســهم تکنولوژی در 
انزوای اجتماعی بزرگســاالن چندان 
چشمگیر نیست اما در انزوای اجتماعی 
کودکان سهم چشــمگیری دارد. البته 
انزوای اجتماعی والدین که نتیجه  از بین 
رفتن چسب اعتماد در جامعه است، بر 
محیطی که کودک در آن رشــد می کند 
نیز اثر می گذارد. سهم مدرسه در تربیت 
کــودکان ۱۶ درصد اســت. در نتیجه 
والدین و بعد از آن رسانه های اجتماعی 
با تریبون های بزرگ بیشــترین سهم را 
دارند. وی ادامه داد: در ایران و نیز جامعه  
جهانی با انزوای کودکان سروکار داریم. 
حتــی در دورهمی های خانوادگی هم 
اشتیاق برای شنیدن و فهمیدن یکدیگر 
کم شــده است و وقت بسیار زیادی از 
کــودکان صرف گذراندن با وســایل 
دیجیتال می شــود. یکــی از مهم ترین 

دالیل این اتفاق والدین هستند.

صاحبی با بیــان اینکه والدین از 
اینترنــت و فضای دیجیتــال به عنوان 
پســتانک روانی برای ســرگرم کردن 
کودک خود اســتفاده می کنند، تصریح 
کرد: دو ریل نیاز است تا لوکوموتیو رشد 
کودک از یک مبدا به مقصدی حرکت 
کنــد. کودک برای اینکه به یک موجود 
اجتماعی و نوع دوست تبدیل شود، باید 
 بتواند ارتباط برقرار کند، تعارضاتش را 
حل کند، از پس کارهای خودش برآید، 
عمل خیر انجام دهد، درخواست کمک 
کند، احساسات و هیجانات دیگری را 
درک کنــد و نیازها و هیجانات خود را 
به شــکل موثر و اخالقی برطرف کرده 
تا در نهایت بتواند استعدادهای خود را 
شکوفا کند.این روانشناس افزود: یکی 
از این دو ریل رشد شناختی یا عقالنی 
است. یعنی به هوش و ذکاوت کودک 
توجه شود اما به موازات رشد شناختی 
و عقالنی، رشد اجتماعی هم که اهمیت 
آن اساسی و بنیادین است و اکثر والدین 
و مدارس به آن توجهی نمی کنند، مورد 
توجه قرار گیرد.وی تاکید کرد: بیشــتر 
مدارس دنبال نمــره  باالتر دانش آموز 
هســتند. در گذشته، به طور اتوماتیک، 
تعامالت زیادی بیــن بچه ها صورت 
می گرفــت. امکانــات خاصی وجود 
نداشت و کودکان خودشان بازی های 
خاص و حتی بازی های فصلی را خلق 
می کردنــد که این در اثر تعامل، رقابت 
و خالقیت و نوع دوستی آنها به وجود 
می آمد.این روانشناس با اشاره به اینکه 
آنچه والدین و حتی مدارس به آن توجه 
ندارند ریل تحول اجتماعی است، اظهار 
داشت: این یعنی رابطه با دیگری برقرار 
کردن، دچار تعارض شدن، توانایی حل 
تعارض، نوعدوســتی، شفقت ورزی، 
محبت به انســان دیگر، پیدا کردن راه 
حل در صورت بروز تعارض در منافع، 

همبستگی و مشارکت گروهی.
صاحبی بیان کرد: بالیی که فضای 
دیجیتال بر سر دانش آموزان آورده است 
در حوزه ی تحول اجتماعی آنها است 
امــا کودک امروز اصال دغدغه ای برای 
جامعه ندارد، به تالش انسان های دیگر 
برای خودش نمی اندیشد. وی به پاکبانی 
که محله را جارو می زند فکر نمی کند 
و متوجه این نیست که باید قدردان این 
افراد باشد. فضای مجازی بعد اجتماعی 
شــدن را مورد غفلت قرار داده اســت 
و کــودکان در این زمینه هــا آموزش 
نمی بینند. ایــن متخصص اختالالت 
اضطرابی و وســواس ادامه داد: مدرسه 
مکانی صرفا برای تحصیل نبوده، بلکه 
مکانی برای اجتماعی شدن بوده است 
تا بچه ها در کنار دیگران قرار بگیرند و با 

تعامل اجتماعی از خودمحوربینی بیرون 
بیاینــد. صاحبی با بیان اینکه اما امروزه 
بچه ها اصال نمی دانند که نیاز و ســلیقه  
دیگران هــم اهمیت دارد افزود: بچه با 
رایانه بــازی می کند و به محض اینکه 
می بازد آن را خامــوش می کند، چون 
ظرفیت شکست و ناکامی را ندارد. اگر 
بچه ها در ارتباطات انسانی ناکام نشوند 
و یــاد نگیرند چگونه بر ناکامی غلبه و 
آن را جبران کنند، شــما فرزندپروری 

نمی کنید بلکه اژدهاپروری می کنید. 
فضای دیجیتال بزرگ ترین آسیب 
خود را به بعد تحول اجتماعی کودکان 
وارد کرده است و کودکان به علت عدم 
تعامل با جهــان بیرون، تحمل کردن و 
احتــرام گذاشــتن را نیاموخته اند.این 
روانشناس در بخش دیگری از صحبت 
هایــش ادامه داد: امــروزه جهان تغییر 
کــرده و با جهان دیجیتال و تکنولوژی 
در وقــت و هزینه  صرفه جویی شــده 
اســت اما باید به خاطر داشــته باشیم 
بــرای کودک و نوجــوان این اتفاق به 
طور محدودتــری رخ می دهد. کودک 
باید با انســان دیگری تعامل داشــته، 
روابط انسانی بسازد تا خالقیت اصیل 
خود را تمرین و اســتعدادهای خود را 
شــکوفا ســازد. فضای دیجیتال برای 
همه مــا چه کودک و چه بزرگســال 
حد محــدودی دارد و در همین حد به 
فرزندان ما فرصت های محدودی برای 
خالقیت و بازی می دهد.این متخصص 
اختالالت اضطرابی و وسواس اضافه 
کرد: بازی تفکر کودک اســت و آن را 
شکل می دهد اما منظور از بازی، بازی  
هایی است که در آن تعامل انسانی وجود 
دارد و کودک بازخورد دریافت می کند 
و در مقابــل آن اراده    دیگری را می بیند 
و تصمیم می گیرد که محبت یا گذشت 
کند، نوعدوست باشد و گاه ناکام شود. 
در صورتی کــه فضای دیجیتال هرگز 
نمی تواند جایگاه رابطه انسانی را بگیرد 
و چنین فرصتی را در اختیار کودکان قرار 
دهد.   این روانشناس با بیان اینکه سال ها 
است که روانشناسی به موضوع اعتیاد به 
اینترنت می پردازد، اظهار داشت: اعتیاد 
به اینترنت و آســیب پذیری مغز بر اثر 
آن خیلی مورد بحث قرار گرفته است. 
هنگام نگاه کردن به صفحه گوشی تمام 
مغز ساکت می شود و فقط نقطه  خاصی 

از آن کار می کند. 
توصیه  اکید روانشناسی به والدین 
این است که استفاده  از این فضا را برای 
کــودکان محدود کنند اما این فضا را از 
آنهــا نگیرید. چرا که وجود این فضای 
پــر از دانــش و اطالعات بــرای آنها 
ضروری اســت اما باید به طرز محدود 

از آن اســتفاده کنند. مثل اینکه مصرف 
قند برای کودک خیلی ضرری ندارد اما 
مصرف بیش از اندازه آن آسیب زاست 

و وی را دچار اختالل می کند.
وی دربــاره راهــکار برای حل 
این موضوع خاطرنشــان کرد: در قرن 
۲۱ اســتراتژی های رفتــاری را بایــد 
برای همیشــه کنار بگذاریم. هیچ نوع 
رویکــرد رفتاری را نمی تــوان بنا کرد 
مگر اینکه اندیشه ورزی درستی داشته 
باشیم. تا زمانی که به کودکی گفته نشود 
که چرا این فضــا برای تو ضرر دارد تا 
کودک متوجه شود عقالنیتی پشت این 
تصمیــم وجود دارد، حتی اگر اینترنت 
را بــه روی وی قطع کنیــد کودک از 
اینترنت همســایه استفاده خواهد کرد.

صاحبی گفت: شیوه های فرزندپروری 
و مدیریت فرزنــد را باید آموزش داد. 
در همین راســتا انجمن های مردم نهاد 
می توانند پویش های استفاده هوشمند و 
خردمندانه و موثر از تکنولوژی در خانه 
و مدرســه راه بیندازند و والدین را آگاه 
کنند. مثل پویش نه به شکر یا نه به نمک.

وی اضافه کرد: بسیاری از والدین دلسوز 
اصــال نمی دانند که این تکنولوژی چه 
بالیی بر ســر فرزندانشان می آورد و در 
جریان نیستند که استفاده مداوم از فضای 
مجازی کودک را معتاد می کند. والدین 
باید شــب هایی با عنوان شب های آزاد 
از مــوج تعریف کنند. یعنی تلویزیون، 
رادیو، موبایل  و تلفن ها را خاموش کرده 
و با کودک خود غذا بپزند، شطرنج بازی 
کنند و به کودک خود بیاموزند که بدون 

موج هم می شود، زندگی کرد.
این روانشــناس بالینــی افزود: 
والدین باید بتوانند نظامی انضباطی در 
خانه برقرار کنند. برخی والدین امروز، 
هرگز والدین موثری نیستند. آنها هیچ 
جایی آموزش ندیده اند و سیستم های 
والدین خودشــان را هم قبول ندارند. 
بنابرایــن کــودک در خانه ســلطان و 
رئیس اســت. دوره تولد تا پنج سالگی 
دوره اطاعت از والدین اســت اما مادر 
و پدر نتوانسته اند جایگاه خود را ثابت 
و فرآیندهای تحول مســئولیت پذیری 
را در کــودک ایجاد کنند. وی تصریح 
کرد: مراحل آموزش مسئولیت پذیری، 
در خانواده شروع می شود. اینکه کودک 
مسئولیت پذیرانه از هر وسیله ای استفاده 
کنــد و پیامدهای عمل خود را بپذیرد. 
والدین مسوول زندگی بچه ها هستند 
و باید آمــوزش ببینند که هر کودک با 
توجه به سن خود روزانه چند دقیقه را 
می تواند در اینترنت سپری کند. تا زمانی 
که شناخت تغییر نکند، رفتار نیز تغییر 

نخواهد کرد.

مدارس دانش آموزان را در یک 
مثلث رشد تحصیلی، اجتماعی و 

شخصیتی قرار دهند
نداشتن مهارت برقراری ارتباط و گفت و گو، مشکلی است که فضای دیجیتال برای دانش آموزان

 به وجود آورده است. در این میان به گفته کارشناسان مدارس و معلمان باید شرایطی را فراهم کنند تا دانش آموزان 
بتوانند مهارت های اجتماعی خود را در یک مثلث رشد تحصیلی، اجتماعی و شخصیتی تقویت کنند.
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دانشمندانهشدارمیدهند

پایتبلیغاتبهخوابمردمبازمیشود!

گروه علمی و آموزشــی-  محققان و متخصصین حوزه خواب در 
مــورد یک روش جدید بازاریابی هشــدار داده اند و آن تزریق تبلیغات به 

رویاها است.
سه محقق از دانشگاه هاروارد، موسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه 
مونترال مقاله ای در مورد هک کردن رویاها در مجله ی Aeon منتشر کردند 
و هشــدار دادند که بر طبق بررسی های اخیر، ۷۷ درصد از بازاریابان قصد 

دارند از فناوری تبلیغات در خواب طی سه سال آینده استفاده کنند.
محققان نوشــتند:  شــرکت های بازاریابی آشــکارا در حال آزمایش 
روش های جدیدی برای هدایت خریدارها از طریق خواب و رویا هستند. 
دســتکاری رویاها برای منافع تجاری به ســرعت در حال تبدیل شدن به 

واقعیت است.
دســتکاری رویا وضعیتی است که در آن یک محرک پیش یا در حین 
خواب بر محتوای رویای فرد اثر می گذارد و از طریق دستگاههای پوشیدنی 

امکان پذیر است.
دو نفــر از محققان این مقاله پیش از این بر دســتگاهی کار می کردند 
که برای برقراری ارتباط در طول خواب طراحی شــده بود و می توانســت 

رویای افراد را "هک" کند.
یکی از نگرانی های به خصوص محققان در مورد یک کمپین تبلیغاتی 
بود که مردم را به شرکت در مطالعه ای موسوم به "دستکاری هدفمند رویا" 

دعوت می کرد.
این ســه محقق اوایل ســال جاری در نامه ای سرگشاده شرکت های 
تبلیغاتــی که قصد داشــتند رویای افراد را "هک"  کننــد مورد انتقاد قرار 
دادند. ۴۰ دانشمند دیگر نیز این سند را امضا کردند. نویسندگان این مقاله 
همچنین خاطرنشــان کردند که کمیسیون فدرال تجارت که بر تبلیغات در 
ایــاالت متحده نظارت دارد باید قوانین خود را به روزرســانی کرده و در 

برابر پیام های پنهان در تبلیغات بایستد و دستکاری رویا را ممنوع کند.
به گفته ی نویســندگان، پیش از آن که دیر شــود باید اقدام کنیم زیرا 
اگرچه دســتکاری رویا کاربردهایی برای درمان اختالل اضطراب پس از 
ســانحه دارد اما شرکت های فناوری که ساعت های هوشمند، اپلیکیشن و 
ابزارهای پوشیدنی تولید می کنند و می توانند بر خواب ما نظارت کنند امکان 
فروش این داده ها را دارند و قادرند به این وسیله رویاها را دستکاری کنند.
و از همه بدتر آن اســت که شــما چیزی به خاطر نمی آورید. محققان 
برای توضیح بیشــتر این موضوع به مطالعه ای اشــاره کردند که در آن افراد 
ســیگاری هنگام خواب در معرض ترکیبی از بوی بد و بوی ســیگار قرار 
گرفتند. مصرف ســیگار در این افراد کاهش یافت اما آن ها چیزی به خاطر 

نمی آوردند.
به طور کلی این هشــداری برای کنترل این فناوری اســت پیش از آن 
که تکمیل شود. آن چه در آینده رخ خواهد داد بستگی به اقدامات ما برای 

محافظت از رویاهایمان دارد.


