
 گروه  علمی و آموزشــی -  بیل 
گیتس  ادعا می کند که انواعی از دانه های 
مهندســی  شــده می توانند با تغییرات 
اقلیمی مقابله کنند و به گرسنگی جهانی 
پایــان دهند. بنیاد بیــل و ملیندا گیتس 
بزرگترین بنیاد خصوصی در جهان به 
شمار می رود و بیشتر به دلیل فعالیت های 
خود در زمینه سالمت جهانی از جمله 
واکســن ها شناخته شــده است. این 
بنیاد به شــکل کنونی خود در ســال 
۲۰۰۰ و پس از آن آغاز شــد که گیتس 
ســمت مدیرعاملی خود را در شرکت 
"مایکروسافت")Microsoft(، غول 
فنــاوری که یکی از بنیانگذاران آن بود، 
تــرک کرد. بنیاد بیــل و ملیندا گیتس، 
ســرمایه گذاری زیــادی در فناوری 
کشــاورزی انجام داده است که از میان 
آنها می توان به همیــن دانه های ذرت 
اشــاره کرد که در دماهــای باالتر و در 
آب و هوای خشــک رشــد می کنند و 
با نام "DroughtTEGO" شناخته 
می شــوند. این بذرها برای نخســتین 
بار تحــت یکی از برنامه هــای "بنیاد 
 )AATF("فناوری کشاورزی آفریقا
توســعه یافتند که بنیاد گیتس از سال 
۲۰۰۸ تاکنــون، ۱۳۱ میلیــون دالر 

بــه آن کمک کرده اســت. بــه گفته 
ســازمان   ،)Candid("کاندیــد"
غیرانتفاعــی که در مــورد کمک های 
بشردوســتانه تحقیق می کند، این بنیاد 
از آن زمــان، ۱.۵ میلیــارد دالر بــرای 
کمک های مالی متمرکز بر کشاورزی 
در آفریقا هزینه کرده اســت.گیتس به 
پیش بینی کننده  مدل ســازی  پتانسیل 
اشاره کرد که استفاده از هوش مصنوعی 
بــرای پــردازش توالی هــای ژنومی 
محصوالت به همراه داده های محیطی 
و ایجاد چشــم اندازی مبتنی بر داده در 
مورد این موضوع اســت که مزارع در 
آینده چگونه باید باشند. گیتس توضیح 
داد: پژوهشــگران با این مدل رایانه ای 
می توانند گونه گیاهی مطلوب را برای 
یک مکان خاص شناسایی کنند یا این 
که می تواننــد برعکس عمل کنند و به 
شناسایی مکان مطلوب برای رشد یک 
محصول خاص بپردازند. این فناوری 
هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برد 
اما مدل های پیش بینی کننده مشــابه که 
برای مثال پیش بینی می کنند که مزارع 
ممکن است توسط گونه های مهاجم یا 
بیماری های زراعی آسیب ببینند، قبال 
نتایج قابل توجهی را مشاهده کرده اند. 

هزینه هــای ایــن بنیاد برای توســعه 
کشاورزی به این است که دیدگاه گیتس 
در مورد چگونگی واکنش کشــورها 
نسبت به ناامنی غذایی اهمیت بیشتری 
پیدا کرده اســت. با وجود این، گیتس 
در اعطای نقش برجسته به فناوری در 
رسیدگی به بحران غذایی جهان، خود 
را در تقابل با منتقدانی قرار می دهد که 
می گوینــد ایده هــای او با تالش های 
جهانی برای حفاظت از محیط زیست 
در تضاد هستند. آنها خاطرنشان می کنند 
که چنین دانه هایــی به طور کلی برای 
رشــد کردن، به آفت کش ها و کودهای 
مبتنی بر ســوخت فســیلی نیاز دارند. 

همچنین، آنها معتقدند که روش گیتس 
به فوریت بحران نمی پردازد. توســعه 
دانه های جادویی سال ها زمان می برد و 
فورا به کشــورهایی که در حال حاضر 
رنج گسترده ای را تحمل می کنند، کمک 
نخواهد کرد زیــرا آنها به واردات مواد 
غذایی متکی هستند یا خشکسالی های 
تاریخــی را تجربه می کنند. این بحثی 
اســت که می تواند فشار بین المللی را 
برای دســتیابی به اهداف مشترک در 
جهت رفاه و صلح جهانی که به عنوان 
اهداف توســعه پایدار ســازمان ملل 
شناخته می شوند، پیش از ضرب االجل 

۲۰۳۰ تشدید کند.

گــروه  علمی و آموزشــی - 
ماستنگ ۲۰۲4 در زمینه طراحی نیز یک 
رویداد غیر قابل پیش بینی در نوع خود 
بود. زیرا این دماغه و چراغ های جدید 

بسیار زیبا و متفاوت هستند.
اطالعات نهایــی و دقیق مربوط 
به جدیدتریــن محصول کمپانی فورد 
یعنی ماســتنگ ۲۰۲4 هنوز ارائه نشده 
امــا تصاویر مرتبط بــا آن مورد تایید 
قــرار گرفته تا هیجان آشــنایی با این 
اسب وحشی به شدت مخاطبان دنیای 
خودرو را درگیر کند. محصولی که باید 

آن را نسل هفتم ماستنگ بدانیم.
 براساس اطالعات موجود، نمونه 
پایه این ماستنگ از پیشرانه ۲.۳ لیتری 
4 سیلندر اکوبوست استفاده می کند اما 
اینکه با چه جعبه دنده ای هماهنگ می 
شود و یا میزان خروجی آن چه عددی 

خواهد بود، مشخص نیست.
یکی از تریم های داغ ماســتنگ 
۲۰۲4 احتماال از نسل چهارم موتورهای 
۸ ســیلندر کایوت با حدود ۵۰۰ اسب 
بخار خروجی استفاده می کند که باید 
این تریم را جی تی پرفورمنس در نظر 
بگیریــم. عالوه بر ایــن، تریم مذکور 
مجهز به سیســتم ترمــز از برند حرفه 
ای برمبو بــا روتورهای ۱۳.9 اینچی و 

کالیپرهای 6 پیستونه می شود.
ماستنگ ۲۰۲4 در زمینه طراحی 
نیــز یک رویداد غیر قابل پیش بینی در 
نوع خود بــود. زیرا این دماغه و چراغ 
های جدید بسیار زیبا و متفاوت هستند. 
طراحی چراغ های اصلی عقب نیز فوق 
العاده اســت بویژه آنکه روح کالسیک 

ماستنگ را نیز همراه دارند.
امــکان انتخاب رنــگ از ۱۲ کد 

مختلــف که حتی شــامل کالیپرهای 
سیســتم ترمــز هم می شــود، تجربه 
شخصی ســازی جالبی را پیش روی 
عالقه مندان ماستنگ قرار خواهد داد. 
دو مدل رینــگ آلومینیومی ۱9 اینچی 
جدید نیز بــرای این محصول در نظر 
گرفته شــده است. گزینه ۲۰ اینچی نیز 

آپشن اختیاری خواهد بود. 

فضای کابین باکیفیت و البته با یک 
تغییر جالب در بخش نمایشگرها از راه 
رسیده اســت. دو نمایشگر اطالعات 
کیلومتر و تنظیمات سیستم سرگرمی 
داخل قابی یکپارچه قــرار گرفته اند. 
نمایشــگر مقابل راننده ۱۲.4 اینچی و 
نمایشــگر تنظیمات سرگرمی کنار آن 

۱۳.۲ اینچی است.

علمی و آموزشی4

گروه علمی و آموزشی- سال 
تحصیلــی جدید برای دانش آموزان 
پس از ۲ سال وقفه آن هم به دلیل همه 
گیری ویروس کرونا در کشور از دوم 

مهر ۱4۰۱ آغاز می شود.
یکــی از معضالت خانواده ها و 
دانش آموزان در ایام قبل از بازگشایی 
مدارس، تهیه لوازم التحریر و نوشت 
افزار آن هم با قیمت مناســب است. 

مشکلی که به نظر می رسد امسال نیز 
مانند ســال های پیش وجود دارد و 
قیمت های لوازم التحریر نســبت به 
گذشته با افزایش جدی مواجه بوده 

انــد. افزایش قیمتی که در چند هفته 
اخیر سرعتی بیشتر گرفته است.

موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه 
نوشــت افزار و لوازم مهندســی در 
گفت و گویی درباره قیمت این اقالم 

گفــت: با توجه به تورم، قیمت لوازم 
التحریــر هم همچــون دیگر کاال ها 

نسبت به قبل تغییر پیدا کرده است.
وی از تغییر ناگهانی قیمت دفتر 

در دو ســه هفته اخیر به علت تغییر 
۳۰ درصدی قیمت کاغذ در دنیا خبر 
داد و گفت: دفتری که مورد پســند 
مصرف کننده اســت؛ معموالً از نوع 
کاغذ های ســفید است که وارداتی و 

گران تر هستند. رنگ کاغذی که ما در 
داخــل تولید می کنیم مقداری کرم تر 
و تیره تــر اســت و طالب زیادی هم 

ندارد.
او گفت: به دلیــل رکود حاکم 
در بــازار، در حد تغییــر نرخ ارز و 
افزایــش قیمت مــواد اولیه افزایش 
قیمت اعمال شــده است. برای مثال 
یک تولید کننده خودکار اخیرا اعالم 
کــرده بود که قیمــت خودکاری که 
پارســال ۱۱۰۰ تومــان بوده حاال به 
۱۳۰۰ تومان رسیده و می توان گفت 
در نهایت قیمت انواع نوشــت افزار 
۲۰ تا ۳۰ درصد نســبت به سال قبل 

افزایش یافته است.
قیمت انواع لــوازم التحریر در 
آغاز ســال تحصیلی موضوع چندان 
جدیدی نیســت و به نظر می رسید 
امسال که پس از ۲ سال وقفه مدارس 
کار خــود را به صــورت حضوری 
آغــاز می کنند، تفاوت قیمت ها میان 
لوازم التحریــر موجود در بازار زیاد 
نباشد، اما متاسفانه این گونه نیست. 
این تفاوت را تنهــا می توان با کمی 
گشت و گذار در بازار لوازم التحریر 
و نوشت افزار در سطح شهر متوجه 

شد.
قیمــت انواع نوشــت افزار در 
سامانه ۱۲4 وزارت صمت درج شده 
است، اما نوشت افزارهای کنونی در 
بازار با قیمت های باالیی به دســت 

مصرف کننده واقعی می رسند.
البتــه معــاون وزیــر صمت 
دربــاره این گرانی هــا گفت: برخی 
فروشــندگان به بهانه نزدیک شدن 
سال تحصیلی، قیمت نوشت افزار را 
باال برده اند که این تخلف است و از 
هفته آینده بــا افزایش نظارت ها، با 
گرانفروشی این محصوالت برخورد 

جدی می شود.
عالوه بر گرانی نوشت افزار در 
این باره می توان به مشــکلی دیگر 
نیز اشاره کرد، مشکلی که ریشه در 
فرهنگ ما دارد. در سال های گذشته 
به دلیل کم کاری ها در کشــورمان 
طرح بیشتر نوشت افزار در بازار، 
طرح و شخصیت های انیمیشن ها 
و فیلم هــای خارجــی بوده و 
طرح هــای ایرانی که با فرهنگ 
و اعتقــادات دانــش آموزان ما 

مرتبط باشــند چندان سهمی در 
بازار مصرفی خانواده ها نداشته اند. 

البته در چند ســال اخیــر اقدامات 
خوبی در این باره انجام شــده است، 
اما همچنان شاید استفاده و تقاضای 
اجناس و طرح های خارجی بیشتر از 

شخصیت های ایرانی باشد.
حامد عالمتی، مدیرعامل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران 

گفــت: در ابتدا باید 
ئقــه  ا ذ

شناســی کنیم و طرح جایگزین نیز 
برای محصوالت خود داشته باشیم. 
اکنــون نقش هــای مختلــف وارد 
فرهنگ ما شــده اند و باید به سمت 
حرکتی زنجیره ای و فرهنگی برویم.

او گفــت: در قصه تا کتاب های 
داستان، موشن گرافیک و انیمیشن ها 
باید فرهنگ سازی کنیم. تا مخاطبان 
با ایــن حرکت فرهنگی 
آن  نکننــد،  زیســت 

نقش هــا در ذهن دانــش آموزان ما 
قرار نمی گیرند.

او ادامه داد: در کنار این موضوع 
باید به ســمت حمایــت از صنایع 
فرهنگــی برویــم که زمینــه آن نیز 
همین زنجیره فرهنگی است که این 
موضوع در دســتور کار ما در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

قرار دارد.
رونق گرفتن بازار لوازم التحریر 
در شــهریور و بــه تکاپــو افتادن 
خانواده هــا و دانش آمــوزان برای 
خرید لــوازم مورد نیاز تحصیل یک 
امر طبیعی بوده و با توجه به 
ارقامی کــه خانواده ها برای 
تهیه این اقــالم باید هزینه 
کنند، بــه نظر می رســد که 

نیازمند توجه بیشتری است.
نوشــت افزاری که در در وهله 
اول بایــد بــا فرهنــگ و اعتقادات 
کشــورمان همخوانی داشته باشند و 
بعــد از آن با قیمتی مناســب 
و ارزان به دســت عموم 
مصــرف کننده هــا 
کشــور  تمام  در 

برسند.

مشکل همیشگی قیمت باالی لوازم التحریر برای دانش آموزان ؛

 لزوم تغییر ذائقه کودکان
 به سمت طرح های ایرانی

سال تحصیلی جدید به زودی آغاز می شود؛ اما بعضی خانواده ها برای تهیه لوازم التحریر دانش آموزان خود
 به دلیل افزایش قیمت این اقالم با مشکل مواجه شده اند.

برخی فروشندگان به بهانه نزدیک شدن سال تحصیلی، قیمت نوشت افزار را باال برده اند که این تخلف 
است و از هفته آینده با افزایش نظارت ها، با گرانفروشی این محصوالت برخورد جدی می شود.
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ارتقاء تمرینات ورزشی با آینه های 
هوشمند

گروه علمی و آموزشــی- محققان، یک سامانه آموزشی بر اساس 
هوش مصنوعی ابداع کرده اند که قادر اســت به شــکلی جامع تر از مربیان 

ورزشی تمرینات تناسب اندام کاربران را هدایت و ارزیابی کنند.
 در ســال های اخیر مهندسان و دانشــمندان رایانه ابزارهای فناوری 
مختلفــی ابداع کرده انــد که می تواند تجربه آموزش تندرســتی را ارتقاء 
دهد. ساعت های هوشمند، ردیاب های سالمتی، گوشی ها یا هدفون های 
ضدعرق و تجهیزات هوشــمند بدن ســازی خانگی از جمله این ابداعات 

هستند.
مدل های جدید پیشــرفته محاســباتی به خصــوص الگوریتم های 
یادگیــری عمیــق، این پتانســیل را دارند که این ابزارهــا را بیش از پیش 
بهبود بخشــند تا این ابزارها بیشتر نیازهای کاربران را تامین کنند. محققان 
دانشگاه »برشیا« در ایتالیا به تازگی یک سامانه دید رایانه ای ابداع کرده اند 
که می تواند تاثیرگذاری و کارایی آموزش سالمتی و تمرینات تناسب اندام 

را در خانه و باشگاه های ورزشی ارتقاء دهد.
این ســامانه بر پایه الگوریتم یادگیری عمیق اســتوار است که برای 
شناســایی و تشــخیص حالت های بدنی در تصاویر ضبط شده ویدئویی 
آموزش دیده اســت. به گفته محققان، این دســتگاه بر اســاس الگوریتم 
»اسکلت بندی« )skeletonization( کار می کند و می تواند بهترین راه 

آموزش و تمرین را برای هر فرد مشخص کند.
یکی از مزیت های این سیســتم این اســت که هیچ بخشی در تماس 
بــا کاربر وجود ندارد بلکه با وجود دوربین ها و با اپلیکیشــن های هوش 
مصنوعی حرکات کاربر ارزیابی می شــود. این آینه هوشــمند در حالت 
ایــده آل قادر خواهد بود که تمرین های تناســب انــدام را همانند مربیان 

شخصی و به شکلی جامع تر ارزیابی کند.

دانه های جادویی بیل گیتس برای پایان دادن به گرسنگی در جهان!

ماستنگ 2024 معرفی شد

 

 گــروه  علمی و آموزشــی 
-  کارشناســان چینی با اســتفاده 
از فناوری های جدید کشــاورزی 
باعــث افزایــش درآمد هــزاران 
ازبکســتان  در  پنبــه   کشــاورز 

شدند.
موسســه   ۲۰۱۸ ســال  از   
تحقیقــات پنبه وابســته به آکادمی 
علوم کشــاورزی چین برنامه تولید 
پنبه را در چهار منطقه ازبکســتان از 
جمله یک مزرعه پنبه به وســعت 
۵۰ هکتار در ســیردریا و مزارعی 
با پوششــی از این دست اجرا کرده 
اســت. این برنامه تولید پنبه در ۱۸ 
هکتار از سه منطقه دیگر این کشور 

نیز اجرا شده است.
محققان این برنامه فناوری های 
پیشــرفته چین را در تولید پنبه نظیر 
اســتفاده از کود گیاهــی، کاربرد 
مناســب کود ها بر اســاس شرایط 
خاک، فناوری های کنترل آفات سبز 
و فناوری آبیاری قطره ای آزمایش 

کردند.
ما شــیونگفنگ، معــاون این 
موسســه، گفــت: ایــن آزمایش 

موفقیت چشــمگیری داشته است. 
عملکرد بذر پنبــه در مزارع تحت 
پوشــش این برنامه به 6 تن متریک 
در هکتار یعنی چهار برابر عملکرد 

داخلی رسید. 
مهمتــر از آن، این فناوری تنها 
به یک ســوم مقدار آبی نیاز دارد که 
اغلــب برای آبیــاری مزارع محلی 
مــورد نیاز اســت. این پیشــرفت 
قابــل توجهــی برای ازبکســتان 
محســوب می شــود که مدت ها با 
 چالش های خشکسالی مواجه بوده 

است.
از پنبــه اغلب به عنوان طالی 
ســفید ازبکســتان یاد می شــود. 
بر اســاس داده های این موسســه 
مســاحت زمین مورد استفاده برای 
کشــت پنبه در ازبکســتان دوسوم 
کل زمین های آسیای مرکزی و 4۰ 
درصد از کل زمین های کشاورزی 

این کشور را تشکیل می دهد.
معاون رئیس موسســه مذکور 
نیز بیان کرد: کشت پنبه منبع درآمد 
نیمی از جمعیت ازبکســتان است. 
معرفــی انواع پنبــه و فناوری های 

کاشت در چین بخشی از تالش های 
گسترده تر برای افزایش عملکرد و 
درآمد کشاورزان را تشکیل می دهد.
موفقیت این پروژه آزمایشی با 
بازخورد مثبت دولت در ازبکستان 

مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس  میرضیایف،  شــوکت 
 جمهــور ازبکســتان، فرمانــی در 
دســامبر ۲۰۱۸ امضا کرد که طی آن 
خواســتار راه اندازی کمیته ای ویژه 
بــرای ارائه فناوری چینی کاشــت 
پنبه به این کشور شد. بر اساس این 

فرمان بیــش از ۱۰ درصد از مزارع 
پنبه در ازبکستان این فناوری چینی 

را به کار خواهند گرفت.
در آگوســت ۲۰۲۰ بذر 6 نوع 
پنبه تولید شده توسط این موسسه از 
وزارت کشاورزی و امور روستایی 
چین برای صادرات به ازبکستان و 

تاجیکستان تاییدیه گرفت.
بر اســاس گزارش ســایت 
اینترنتــی ریاســت جمهوری این 
کشور، تولید پنبه ازبکستان در سال 
جاری به دلیل موج گرمای طوالنی 

در معرض تهدید قرار گرفته است.
میرضیایف در جلســه ای در 
۲۷ جــوالی چالش های جدید در 
صنعت پنبه را در نتیجه تغییرات آب 
و هوایی مشخص کرد، زیرا گرمای 
طوالنی امسال این بخش را مجبور 

به وضعیت اضطراری کرده است.
وی گفــت: کشــور باید همه 
امکانــات را بــرای بهره برداری از 
ظرفیت تولید پنبه از جمله استفاده 
از رویکرد های علمی در تولید بذر، 
انتخاب گونــه، کوددهی، آبیاری و 

مبارزه با آفات بسیج کند.
ما شیونگفنگ خاطرنشان کرد: 
تقویت همکاری چین و ازبکستان 
در واکنش به تغییرات آب و هوایی 

در صنعت پنبه بسیار مهم است. 
معرفــی و ترویج فناوری های 
چینی در ازبکســتان باید با ترویج 
مــواد و تجهیزات مربوطه حمایت 
شــود که بسیاری از آن را نمی توان 
در داخــل تولید کــرد و فرآیندی 

گام به گام خواهد بود. 
ما به شــرکت های کشاورزی 
چینی بیشتری برای سرمایه گذاری 

در ازبکستان نیاز داریم تا کشاورزان 
بتوانند مواد تولیــدی مورد نیاز را 
بــرای حمایت از ارتقــاء فناوری 

خود به دست آورند.
پــروژه پنبــه تنها بخشــی از 
گام های گســترده تر در همکاری 
کشــاورزی بین چین و ازبکستان 

است. 
شــرکت همکاری بین المللی 
کشــاورزی مــدرن یانگلینگ در 
منطقه ســیردریا در حال توســعه 
یک پارک آزمایشــی برای علوم و 
فناوری کشاورزی مدرن برای رشد 
گونه های جدید مانند بادام زمینی، 

سویا و ذرت است.
بر اســاس اطالعات وزارت 
تجارت چین این کشــور همچنان 
تجــاری،  شــریک  بزرگتریــن 
بزرگترین منبع واردات و بزرگترین 
مقصد صادرات ازبکستان در نیمه 
اول ســال جــاری بــوده و حجم 
تجــارت دوجانبه این ۲ نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل با ۳4.4 
درصد افزایش به 4.۵۳ میلیارد دالر 

رسیده است.

فناوری جدید چین کشت پنبه را افزایش داد


