
استفاده از ایمپلنت  قابل کاشت در بدن به جای کارت  بانکی!

گروه علمی و آموزشــی- یک 
استارتاپ لهستانی سعی دارد نوعی از 
ایمپلنت ها را توسعه دهد که می توانند 
برای پرداخت بــه کار بروند و جای 

کارت های اعتباری را بگیرند.
تقریبــا ۱۷ میلیارد کارت بانکی 
در گردش وجــود دارند که روزانه به 
جابه جایی مقادیــر غیرقابل تصوری 
از ســرمایه در سراســر جهان کمک 
می کنند. استفاده از این کارت ها نسبت 
به کشیدن انگشت یا ضربه زدن، به کمی 
تالش بیشــتر نیاز دارد. با وجود این، 

برای تعداد بســیار کمتری از کاربران، 
اســتفاده از کارت بانکی یا تلفن برای 
پرداخت هزینه یک محصول، به طرز 
ناامیدکننده ای قدیمی و دشوار به نظر 

می رسد.
این افراد که در حال حاضر تعداد 
آنها به حدود ۶۰۰ نفر می رسد، انتظار 
دارند که پرداخت ها به همان سرعت 
و آسانی انجام شوند که دست خود را 
تکان می دهند. این کار به یک ســبک 
و ترفند فکری جــدی نیاز دارد. تنها 
چیزی که برای این هدف الزم به شمار 

می رود، تمایل به کاشت یک ایمپلنت 
پرداخت زیر پوست است که طول آن 

به حدود ۲۸ میلی متر می رسد.
یک اســتارتاپ لهستانی موسوم 
به "والتمور")Walletmor( ســعی 
دارد امکان این شــیوه نوین پرداخت 

را فراهم کند.
 Wojtek("پاپروتــا "ووتک 
Paprota(، بنیان گذار و مدیر اجرایی 
والتمور گفت: ما نخستین ایمپلنت های 
پرداختــی جهان را طراحــی و ابداع 
کرده ایم که در ســطح جهانی پذیرفته 
شــده اند. این یک ایمپلنت پرداخت 
اســت که می توان از آن در نیویورک، 
پاریس یا بانکوک اســتفاده کرد. این 
ایمپلنت یک دســتگاه شگفت انگیز 

است.
ساخت نخستین نمونه

هنگامی که پاپروتا ایده نخست 
خود را داشت، به "امل گرافسترا"که 
کارهایــی در این زمینه انجام داده بود، 
روی آورد تــا به او در تحقق این رویا 
کمک کند. وبســایت والتمور اکنون 
از گرافســترا بــه عنوان مدیر ارشــد 

فناوری شرکت و محترم ترین شخص 
در فضــای ایمپلنت های هوشــمند 
یــاد می کند. بــا وجود ایــن، پاپروتا 

نگرانی های خود را داشت.
پاپروتا خاطرنشــان کــرد: امل 
گفت که نمی تواند موفقیت را تضمین 
کند زیرا پیشــتر چنین کاری را انجام 
نداده اســت. من دائما می پرسیدم که 
خطــر ابتال به عفونت چقدر اســت، 
احتمال موفقیت چقدر اســت، خطر 
شکســت چقدر اســت و همچنین، 
هزاران پرسش دیگر. همه پاسخ هایی 
که دریافت کردم، این بود که نمی دانم 
زیرا پیشــتر هرگز ایــن کار را انجام 

نداده ام.
در نهایت، نخستین نمونه آماده 
شــد و شــرکت، بازاریابی ایمپلنت 
والتمور خود را آغاز کرد. این ایمپلنت 
در حــال حاضــر، فقــط در اروپا در 
دسترس است اما امید می رود که نهایتا 

گسترش یابد و به آمریکا نیز برسد.
برای اســتفاده از ایــن فناوری، 
مشتریان باید ابتدا ایمپلنت ۲۱۳ دالری 
را از طریق وب سایت شرکت سفارش 

دهنــد. آنها در مرحلــه بعد باید یک 
 "MuchBetter.com" حساب در
باز کنند تا یک کیــف پول دیجیتالی 
مرتبط با ایمپلنت داشته باشند. پس از 
آن، ایمپلنت را با یک کد فعال ســازی 
آسان به حساب پیوند می دهند و برای 
آغاز خرج کردن، پولی را به حســاب 
اضافه می کنند و در نهایت به کلینیک 
پزشکی محله خود مراجعه می کنند تا 
تراشه را زیر پوست خود نصب کنند.

این دستگاه با استفاده از فناوری 
"ارتباط میدان نزدیک")NFC( کار 
می کنــد. این یک سیســتم پرداختی 
مشــابه "Apple Pay" است که در 
تلفن های همراه هوشــمند اســتفاده 

می شود.
پاپروتــا گفت: والتمــور فقط 
مسئول سخت افزار ایمپلنت ها است. 
مــا ایمپلنت را می ســازیم و آن را به 
مشتریان تحویل می دهیم. وقتی نوبت 
به نرم افزار و امنیت سایبری می رسد، 
همه چیز به شرکت هایی بستگی دارد 
که با آنها کار می کنیم و سیستم هایی که 

به کار می بریم.

علمی -آموزشی 4
گروه علمی و آموزشــی- آیا 
مردم می توانند در مریخ نفس بکشند؟ 
این سوالی است که احتماال زمانی به 
ذهن هر یک از ما خطور کرده اســت. 
بیایید فرض کنیم شــما یک فضانورد 
هســتید که به تازگی بر روی ســیاره 
مریخ فرود آمده اید. برای زنده ماندن 
به چه چیزی نیاز دارید؟ برای شروع، 
یک لیست کوتاه نیاز است: آب، غذا، 

سرپناه و اکسیژن.
اکســیژن در هوایی که ما اینجا 
روی زمیــن تنفس مــی کنیم، وجود 
دارد. گیاهــان و برخــی از انــواع 
باکتری ها آن را برای ما فراهم می کنند.
اما اکســیژن تنها گاز موجود در 
جو زمین نیســت. حتی فراوان ترین 
هم نیســت. در واقع، تنها ۲۱ درصد 
هوای ما از اکسیژن تشکیل شده است. 

تقریبا ۷۸ درصد باقی نیتروژن است.
اکنون ممکن اســت تعجب 
کنید که اگر نیتروژن بیشتری 
در هــوا وجــود دارد، چــرا ما 

اکسیژن تنفس می کنیم؟
رونــد ایــن کار بدین صورت 
اســت؛ از نظــر فنی، وقتــی نفس 
می کشید، همه چیزهایی را که در جو 
وجــود دارد، وارد بدن خود می کنید. 
اما بدن شــما فقط از اکسیژن استفاده 
می کند. با بازدم از شــر بقیه خالص 

می شوید.
اخیــرا "امــی جــی ویلیامز" 
محقــق   )Amy J. Williams(
دانشــگاه فلوریدا به این سواالت که 
ممکن اســت در ذهن هر شــخصی 
ظاهر شود پاســخ داده که در ادامه به 

پاسخ آنها خواهیم پراخت.
هوای مریخ

جو مریخ نازک اســت و حجم 
آن تنها ۱ درصد از جو زمین اســت. 
به بیان دیگر، ۹۹ درصد هوای کمتری 

در مریخ نسبت به زمین وجود دارد.
این تا حدودی به این دلیل است 
کــه مریخ تقریبا نصــف اندازه زمین 
است. از طرفی گرانش آن نیز به اندازه 
کافی قوی نیســت که از فرار گازهای 

اتمسفر به فضا جلوگیری کند.
فراوان تریــن گاز در آن هــوای 
رقیق دی اکســید کربن اســت. برای 
مردم روی زمین، این یک گاز سمی با 
غلظت باال است و خوشبختانه بسیار 
کمتر از ۱ درصد از جو ما را تشــکیل 
می دهد. اما در مریخ، دی اکسید کربن 
۹۶ درصد هوا را تشکیل می دهد. در 
همین حال، مریخ تقریبا هیچ اکسیژنی 
ندارد. این تنهــا یک دهم درصد هوا 
است و تقریبا برای زنده ماندن انسان 

کافی نیست.
اگر سعی کنید روی سطح مریخ 

نفس بکشید بدون اینکه لباس فضایی 
اکسیژن شما را تامین کند باید بدانید 

این امر سبب می شود در یک لحظه جا 
خود را از دست دهید.

زندگی بدون اکسیژن
تاکنون محققــان هیچ مدرکی 

دال بــر وجود حیــات در مریخ پیدا 
نکرده اند. اما جســتجو تازه شــروع 
شده است. کاوشگرهای رباتیک ما به 

سختی سطح را خراشیده اند.
بدون شــک، مریخ یک محیط 
نامساعد اســت و این فقط مربوط به 
هوای آنجا نیســت. آب مایع بســیار 
کمی در ســطح مریخ وجــود دارد. 
دمای هوا بسیار سرد است و در شب 
نیز بیش از منهای ۱۰۰درجه فارنهایت 

)منهای ۷۳ درجه سانتیگراد( است.
اما بســیاری از موجودات روی 

زمین در محیط های سخت و نامساعد 
زنــده می مانند. حیات در یخســار 
جوبگان، در کف اقیانوس و چندین 
مایل زیر سطح زمین یافت شده است. 
بســیاری از آن مکان ها دارای دمای 
بســیار گرم یا سرد هستند، تقریبا آب 

ندارند و اکسیژن کمی دارند.
و حتی اگر حیات دیگر در مریخ 
وجود ندارد، شــاید میلیاردها ســال 

پیش و زمانی که جو غلیظ تر، اکسیژن 
بیشــتر، دمای گرمتــر و مقادیر قابل 
توجهی آب مایع روی سطح داشت، 

وجود داشته است.
این یکی از اهــداف ماموریت 
مریخ نورد اســتقامت ناسا در مریخ 
اســت. هدف اصلی ایــن ماموریت 
جســتجوی نشــانه هایی از حیات 
باستانی مریخ است. در میان هفت ابزار 
موجود در مریخ نورد استقامت،ابزاری 
به نام MOXIE وجــود دارد و آن 
دســتگاهی باورنکردنی است که دی 

اکسید کربن را از جو مریخ خارج کرده 
و آن را به اکسیژن تبدیل می کند.

همانطــور   MOXIE اگــر 
که دانشــمندان امیدوارنــد کار کند، 
فضانوردان آینده نه تنها اکسیژن خود 
را خواهند ساخت. آنها می توانند از آن 
به عنوان جزئی در ســوخت موشکی 
که برای بازگشــت به زمین نیاز دارند 
استفاده کنند. هر چه انسان ها بتوانند 

اکسیژن بیشتری در مریخ بسازند، نیاز 
کمتری دارند که آن را از زمین بیاورند 
و رفتــن به آنجا برای بازدیدکنندگان 
نیز آسان تر می شود. اما حتی با وجود 
اکسیژن بومی فضانوردان همچنان به 

لباس فضایی نیاز دارند.
در حال حاضر، ناسا در حال کار 
بر روی فناوری های جدید مورد نیاز 
برای ارسال انسان به مریخ است. این 
ممکن اســت در دهه آینده، شاید در 

اواخر دهه ۲۰۳۰ اتفاق بیفتد.
مریخ نورد اســتقامت در ســال 

۲۰۲۱ در دهانه ۴۵ کیلومتری جیزرو 
فرود آمد. دانشــمندان این ماموریت 
باور دارند که میلیاردها ســال پیش، 
این دهانه یــک دریاچه و دلتای یک 
رودخانه را در خــود جای داده بوده 
اســت و به همین دلیــل این ناحیه به 
مکانی مناســب برای نمونه برداری و 
جستجوی نشــانه های بالقوه حیات 

باستانی تبدیل شده است.

فراوان ترین گاز در آن هوای رقیق دی اکســید کربن است. برای مردم روی زمین، این یک گاز 
سمی با غلظت باال است و خوشبختانه بسیار کمتر از ۱ درصد از جو ما را تشکیل می دهد. اما 
در مریخ، دی اکسید کربن ۹۶ درصد هوا را تشکیل می دهد. در همین حال، مریخ تقریبا هیچ 
اکسیژنی ندارد. این تنها یک دهم درصد هوا است و تقریبا برای زنده ماندن انسان کافی نیست.

درک کامل گذشته سیاره سرخ و اینکه زندگی در انجا چگونه امکان پذیر است از سؤاالتی است که همواره بشر
 در جستوی پاسخ آن بوده است. در این مطالعه یکی از محققان دانشگاه فلوریدا به یک پرسش اساسی که ممکن است

 برای شما نیز به وجود آمده باشد، پاسخ داده است.

گروه علمی و آموزشــی- یک 
زیردریایــی لوکس جدید که با باتری 
کار می کند، افراد را قادر می ســازد تا 
جشــن عروســی خود را در زیر آب 

برگزار کنند.
 "U-Boat Worx" شــرکت
شــرکتی اســت که زیردریایی های 
خصوصی تولید می کند و اکنون مدل 
جدیدی را طراحی کرده است که شما 

را شگفت زده می کند.
لوکــس  زیردریایــی  ایــن 
"UWEP" نامیده می شود که مخفف 
 Under("پلتفرم سرگرمی زیر آب"
 Water Entertainment
Platform( اســت و ۳۵ متر طول، 
۷.۶ متر عرض و هفت متر ارتفاع دارد 
و دارای بیــش از ۱۴۸ متر مربع فضای 
داخلی است که می تواند برای برپایی 
جشن و اهداف سرگرمی استفاده شود.

کار با باتری
ایــن زیردریایــی در مجمــوع 
می تواند ۱۲۰ مســافر را در خود جای 
دهــد که برای یک زیردریایی ظرفیت 

بسیار زیادی است. این در حالی است 
که انرژی این زیردریایی توســط یک 
باتــری ۱.۲ مگاوات ســاعتی تامین 

می شود که در زیر آن قرار دارد.
این باتری با یک بار شــارژ، ۱۸ 
ســاعت دوام می آورد و به زیردریایی 
اجازه می دهد تا حداکثر سرعت حدود 
پنج کیلومتر در ســاعت را در زیر آب 
داشــته باشــد و به عمق حدود ۲۰۰ 
متری برود. ایــن زیردریایی در مواقع 
اضطراری نیز دارای یک سیســتم برق 
پشتیبان اســت که می تواند فعال شود 
تا سیســتم های حیاتی زیردریایی را 
به مدت ۹۶ ســاعت تا زمان نجات و 

رسیدن کمک روشن نگه دارد.
ایــن زیردریایی دارای ۱۴ پنجره 
اســت که هر کدام تقریباً ۴.۵ متر قطر 
دارند تا مناظــر فوق العاده ای از عمق 

دریا را برای مسافران ارائه دهد.
نورباران اعماق دریا

شاید از خود بپرسید که مردم در 
تاریکی اعمــاق دریا به خصوص در 
هنگام شب، چه چیزهایی را می توانند 

ببینند. سازندگان این زیردریایی نیز به 
این فکر کرده اند و آن را به نورافکن های 
غول پیکری مجهز کردند که نور کافی 
برای مشــاهده مناظر زیر آب را فراهم 
می کند. آخرین اما شــاید جالب ترین 
ویژگی این زیردریایی این اســت که 
زمانــی که این زیردریایی کامال به زیر 
آب فرو نرفته است، قسمت باالی آن 
به شکل یک عرشه کشتی قابل استفاده 
می شــود و مســافران می توانند برای 
تنفس هوای تازه یا لذت بردن از منظره 

زیبای ســطح دریا به آنجا بروند. جای 
نگرانی هم نیست، زیرا نرده های ایمنی 
کل اطراف این عرشه را احاطه کرده اند.

در حــال حاضــر زیردریایــی 
"UWEP" برای مردم عادی بســیار 
گران اســت، اما ممکن است برخی از 
شرکت های گردشــگری یکی از آن 
را بخرند و بــا آن تور برگزار کنند. اما 
تا آن روز، فقــط افراد ثروتمند به این 
زیردریایــی دسترســی دارند و مردم 
عادی باید خواب گردش با آن را ببینند.

گروه علمی و آموزشی- شاسی 
بلند جدید منهارت پرفورمنس پروژه 
ای است که کاین کوپه توربو از پورشه 
را تبدیل به یک هیوالی غیر قابل کنترل 

آتشین کرده است.
منهــارت پرفورمنــس تیونــر 
برجسته آلمانی در یکی از جدیدترین 
پروژه های خود ســراغ پورشه کاین 
 CRT کوپه توربــو رفته تا خودروی
۸۰۰ را معرفــی کند. همانطور که قبال 
اشــاره کرده ایم، اســتفاده از عدد در 
انتهای نامگذاری محصوالت منهارت 
ارتباط مســتقیم با میــزان خروجی 

پیشرانه دارد.
اینجا هم براساس اطالعات ارائه 
شــده، ســی آر تی ۸۰۰ برابر با ۷۹۶ 
اسب بخار خروجی و ۱۰۹۰ نیوتن متر 
گشتاور دارد. این اعداد زمانی جذاب 
تر می شــوند که بگوئیم، کاین توربو 
در وضعیت استاندارد ۵۴۱ اسب بخار 

خروجی و ۷۷۰ نیوتن متر گشــتاور 
دارد.

در راه دســتیابی به این موفقیت 
فنی، مهندســان منهارت از توربوها و 
اینترکولر جدید بهره برده اند. همچنین 
نرم افزار ECU نیز بروزرسانی شده تا 
هماهنگی الزم بین قطعات بخش های 

مرتبط ایجاد شود.
یکی دیگــر از تغییرات جذاب، 
اســتفاده از سیســتم اگــزوز مجهز 
کاتالیزور ۲۰۰ ســلولی و دریچه های 
فعال به منظــور تخلیه بهتر و دریافت 
صــدای هیجــان انگیز اســت. قطر 
خروجــی این سیســتم ۱۰۰ میلیمتر 

است.
سیســتم تعلیق نیز بروزرسانی 
شــده و ارتفاع کلی خودرو در مقایسه 
با نسخه استاندارد ۳۵ میلیمتر به سطح 
زمین نزدیک تر شده است. تعلیق بادی 
کیفیت سواری در سرعت های باال را 

به میزان چشمگیری ارتقا داده است.
رینــگ هــای ۲۲ اینچی ۱۰ پره 
اختصاصــی با پهنــای ۱۰.۵ اینچ در 
محــور جلو و ۱۱.۵ اینــچ در محور 

عقب نصب شده اند.
پرفورمنــس   منهــارت 
مجموعه ای است با ۳۰ سال سابقه که 
بطور تخصصی به تیونینگ خودروهای 
آلمانی بویژه ب ام و مشغول است. یکی 
از روش های جالــب گروه منهارت 
عالوه بر تغییرات ظاهری، جایگزینی 

موتور محصوالی مانند ایی۳۰، ایی۴۶ 
یــا ایی۹۰ ام۳ بــا موتور محصوالت 
بسیار بزرگ تر مانند پیشرانه ۵ لیتری 
۱۰ ســیلندر ایی۶۰ ام۵ است. خوب 
طبیعتا چنین تغییری در بخش موتور 
نیازمند بروزرسانی شاسی، تغییرات در 
سیســتم ترمز، تعلیق و اگزوز خواهد 
بــود و این جادوی مهندســان گروه 
تخصصی منهارت در ووپرتال آلمان 
اســت. رنگ طالیی به عنــوان المان 
 ثابت منهارت در بخش های مختلف 
 پــروژه هــای این کمپانی مشــاهده 

می شود.

برگزاری عروسی در یک زیردریایی لوکس!

شاسی بلند جدید پورشه قابل کنترل نیست!

آیا می توان در هوای مریخ 
نفس کشید؟
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تشریح نحوه آموزش دانشجویان از مهرماه
گروه علمی و آموزشی- وزیر علوم با تاکید بر این که آموزش دانشجویان از مهرماه قطعا به صورت "حضوری" 
خواهد بود، اظهار کرد: دانشگاه ها مختار هستند از آموزش مجازی به عنوان آموزش مکمل در دانشگاه ها استفاده کنند، 

اما اصل آموزش حضوری خواهد بود.
دکتر محمدعلی زلفی گل در جمع خبرنگاران به نحوه برگزاری آزمون سراســری ۱۴۰۲ اشــاره کرد و گفت: در 
زمینه موارد مربوط به برگزاری کنکور سراسری دو نهاد مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی تصمیم 
می گیرند که ما در اجرای تصمیمات این دو نهاد را مالک عمل قرار می دهیم و اگر قوانین مجلس شورای اسالمی قبل از 
مصوبات شورا باشد و در تناقض با یکدیگر نباشد ما حتما مصوبات شورا را مدنظر قرار می دهیم و موظفیم به مصوبات 

شورای عالی انقالب فرهنگی عمل کنیم.
وزیر علوم تاکید کرد: خوشــبختانه قوانین مجلس شــورای اسالمی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در 

خصوص کنکور با هم تناقضی ندارند و ما سعی می کنیم به گونه ای عمل کنیم که به همه مصوبات قانونی عمل شود.
وی در خصوص نحوه آموزش دانشــجویان از مهرماه ســال جاری نیز گفت: آموزش دانشگاه ها کامال به صورت 
حضوری برگزار می شود اما دانشگاه ها می توانند در موارد خاصی که الزم باشد به صورت تلفیقی هم آموزش حضوری 
را پیگیری کنند و هم آموزش مجازی. اما آموزش مجازی به صورت تکمیلی خواهد بود تا برای تفهیم بیشتر مطالب به 

دانشجویان کمک کند.
وی در خصوص فاصله قانونی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد نیز تاکید کرد: تاریخ برگزاری کنکور کامال حساب 

شده و کارشناسی شده است و جابه جایی تاریخ برگزاری آزمون ها نظم را به هم خواهد ریخت.
وی تاکید کرد: در دوران شیوع کرونا ویروس بحث برگزاری کنکور تحت شرایط خاصی صورت می گرفت و با 
توجه به شرایط شیوع کرونا برگزار می شد اما با توجه به حضوری شدن دانشگاه ها در حال حاضر زمان برگزاری آزمون ها 
نیز طبق برنامه کارشناسی شده سابق انجام خواهد شد چرا که اگر کنکور جابه جا شود نظم و نظام آموزشی در آغاز سال 

تحصیلی به هم می ریزد و ما موظف هستیم طبق زمانبندی کارشناسی کنکور را برگزار کنیم.
وی در پایان در خصوص پرداخت حقوق حق التدریسی دانشگاه ها نیز گفت: تخصیص اعتبارات در اختیار وزارت 
علوم نیست و سازمان برنامه و بودجه کشور در این زمینه تصمیم می گیرد اگر اعتبارات کافی داده شود ما عالقه مند هستیم 

در اولین فرصت حقوق ها را پرداخت کنیم.


