
 خط هوایی گردشگری برزیل
به ایران راه افتاد

| نخستین چارتر هوایی گردشگری 
برزیل به ایران برقرار شــد. ابراهیم پورفرج، 
مجری این تور در ایران با اعالم این خبر گفت: 
این نخستین چارتر هوایی گردشگری در این 
مسیر است که برای نخستین بار برقرار شده 
و ٦٢ گردشگر برزیلی به همراهی ١٤ خدمه 
با هواپیمای انگلیسی اختصاصی از طریق آن 

به ایران ســفر کردند . ابراهیم پورفرج، مجری این تور در ایران افزود : 
این پرواز پس از آنکه در ژاپن، چین و هند توقف داشت روز جمعه ٢٤ 
فروردین ماه به ایران وارد شد و پس از چهار روز توقف در استان فارس، 
کشــورمان را به مقصد ایتالیا ، مراکش و در پایان برزیل ترک می کند 
. به گفته او ، این خط هوایی ، اختصاصی گردشــگران و یک طرفه به 
ایران اســت که با آن تور ترکیبی بین چند کشور برگزار می شود ، هر 
چند که طرح آن مشــترک بین دو شرکت برزیلی و ایرانی ) پاسارگاد 
تورز ( اجرا می شود و قرار است ادامه داشته باشد و احتماال در سال تا 
دو بار این پرواز از برزیل به مقصد ایران انجام شــود . ابراهیم پورفرج، 
مجری این تور در ایران درباره علت انتخاب اســتان فارس برای توقف 
این هواپیما و گردشــگران آن، گفت: این هواپیمای چارتری با توجه 
به نوع برنامه ریزی ای کــه دارد توقف های کوتاهی در مقاصد می تواند 
داشته باشد که با توجه به وجود آثار جهانی شناخته شده  ای همچون 
پرسپولیس و پاسارگاد در استان فارس و آماده بودن زیرساخت  ها در 
فرودگاه شیراز، این انتخاب صورت گرفت . ابراهیم پورفرج، مجری این 
تور در ایران همچنین در مورد شرایط ورود این هواپیما به ایران اظهار 
کرد:برای برقراری این پرواز اختصاصی و ورود این هواپیما به ایران هیچ 
مشکلی وجود نداشــت و تا کنون همکاری  های خوبی صورت گرفته 
است . به گزارش کائنات و به نقل از ایســنا ؛ ابراهیم پورفرج، مجری 
این تور در ایران درباره درآمد و ســود چارترهای هوایی گردشــگری 
برای ایران، گفت: گردشگرانی که معموال با هواپیماهای اختصاصی و 
چارتری سفر می کنند به خاطر خدمات ویژه ای که دریافت می کنند، 
بیشتر از مسافران معمولی هزینه می کنند و درآمد و اشتغالزایی قابل 
توجهی دارند. ما قبال هم گردشگرانی را با کشتی های کروز و قطارهای 
اختصاصی به ایران آورده ایم، درآمدی کــه پروازهای چارتری ایجاد 
می کنند، به مراتب بیشــتر از آنها است، چون مســافران کروز و قطار 
در وســیله نقلیه خود اقامت می کنند و بخشــی از هزینه های خود را 
به این شــکل کاهش می دهند.پورفرج افزود: مهمتــر از درآمدزایی، 
برقراری چارترهای هوایی گردشگری در شرایط حاضر منطقه، سطح 
امنیت آسمان ایران را نشــان می دهد که تبلیغ مثبتی برای کشور و 
گردشگری نیز خواهد بود. گردشگری یا توریسم به  طور کلی به عنوان 
مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شود . هر چند که در سال های اخیر 
شامل هرگونه مسافرتی می شود که شخص به واسطه آن از محیط کار 
یا زندگی خود خارج شود. به کسی که گردشگری می کند گردشگر یا 
توریست )tourist( گفته می شــود. واژه گردشگر از زمانی پدید آمد 
که افراد طبقه متوسط اقدام به مســافرت کردن نمودند. از زمانی که 
مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طوالنی تر شد، این 
امر ممکن شد. اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا، فرهنگ 

یا طبیعت مقصد خود عالقه مند هستند.  جشنواره بازی های بومی و محلی استان کرمانشاه  . عكس: بهمن زارعی 

رونمایی از اولین »هتل الکچری« در فضا!
| گذراندن تعطیالت خارج از ســیاره ی 
زمین ممکن است برای بیشــتر ما مثل داستانی 
علمی - تخیلی باشد اما بزودی این رویا به مقصدی 
قابل دستیابی تبدیل خواهد شد.یوری گاگارین در 
سال ١۹٦١ اولین انسانی بود که به فضا رفت و در 
١۰۸ دقیقه مدار زمین را یــک دور کامل پیمود 
و عصر ســفرهای فضایی انســان با این پرواز آغاز 
شــد.به یمن رقابت بین آمریکا با شوروی، هشت سال بعد از گاگارین، نیل 
آرمسترانگ، فضانورد آمریکایی موفق شد به فضا سفر کند و اولین انسانی 
باشد که روی کره ی ماه پا گذاشته؛ هرچند برخی معتقدند این سفر بیش از 
آنکه کار ناسا باشد، حاصل کار هالیوود است اما ماجرای سفرهای توریستی 
به فضا دیگر خیالی و دروغین نیســتند.تصویری که گفته می شود از نیل 
آرمســترانگ روی کره ی ماه گرفته شــده؛ برخی معتقدند تمام این سفر 
ساختگی بوده و در هالیوود ساخته و پرداخته شده است.توریسِم فضایی، 
به سفر فضایی برای تفریح، گذران اوقات فراغت یا کسب وکار گفته می شود 
که افراد هزینه ی آن را از جیب خودشان می پردازند. تا کنون فقط یک بار 
در سال ٢۰۰۵ یک گروه هفت نفره که انوشــه انصاری هم جزء آنان بود با 
فضاپیمای روسی »سایوز« موفق شده اند به چنین گردشی بروند.سازمان 
فضایی روســیه اولین جایی بود که گردشــگری فضایی را عملی کرد و تا 
امروز هیچ کس دیگری موفق به این کار نشده است اما شرکت های فضایی 
دیگری در انگلستان و آمریکا هم هســتند که برای دستیابی به این هدف 
تالش می کنند.»ایستگاه بین المللی فضایی« که در مداری به ارتفاع حدود 
٤۰۰ کیلومتر از ســطح زمین قرار دارد امروزه تنها پایگاه بشر در فضاست 
اما تاریخ همین جا متوقف نشده و فعاالن این حوزه نه تنها به آینده  خیلی 
خوشبینند، بلکه برنامه هایی برای ایجاد هتل های فضایی در دست دارند.بعد 
از اینکه شرکت اسپیس ایکس نام خود را به عنوان اولین شرکت فضانوردی 
خصوصی در تاریخ ثبت کرد، به تازگی شرکت دیگری به نام »اوریون اسپن« 
)Orion Span(، از طرح خود برای ایستگاه فضایی »آئورورا« به عنوان 
اولین »هتل الکچری« در فضا پرده برداری کرده است. مهمانان این هتل 
می توانند هیجان قرار گرفتن در جاذبه ی صفر و تماشای منظره ی حیرت آور 

زمین از فضا را فقط با پرداخت ۹ و نیم میلیون دالر تجربه کنند!

آیا ربات ها از حقوق قانونی برخوردار می شوند؟
| متخصصان هوش مصنوعی ، طی نامه  ای 
به پارلمان اروپا ، با اعطای حقوق قانونی به ربات  ها 
مخالفت کردند . به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا 
، یکی از سواالت اساسی که اکنون مطرح می شود 
، این است که آیا ربات  ها هم قانون  گذارانی دارند . 
این موضوع ، نخستین بار در ژانویه ٢۰١7 و به خاطر 
بندی از متن گزارش پارلمان اروپا مطرح شــد که 
ایجاد » جایگاه قانونی « را برای ربات  ها ، توصیه کرده بود . هدف  ابتدایی از 
مطرح کردن این مسئله ، مشخص کردن این موضوع بود که اگر ماشین  های 
هوشمند موجب آسیب شوند ، چه کسی مسئول خواهد بود ؟ با رشد سریع 
صنعت رباتیک ، سال گذشته اعضای پارلمان اروپا هشدار دادند که قوانینی 
برای تضمین سطح اســتانداردی از ایمنی و امنیت ، مورد نیاز است . در هر 
حال اکنون متخصصان با این حرکت مخالفت می کنند و باور دارند که ممکن 
است اعطای جنبه قانونی و اخالقی به جایگاه ربات  ها ، موجب نقض حقوق 
انسان  ها شــود . گروهی متشــکل از ١۵٦ متخصص هوش مصنوعی از ١٤ 
ملیت گوناگون ، برای محکوم کردن این کار ، نامه  سرگشاده  ای به پارلمان 
اروپا در بروکسل ، ارســال کرده  اند . آن ها معتقدند که ایجاد جایگاه قانونی 
یک » شــخص الکترونیکی « برای یک ربات ، به دالیلی ، یک ایده نادرست 
محسوب می شود . در حقیقت ، ممکن است شرکت  های سازنده این ماشین 
 ها ، مسئولیت قانونی هر نوع تخریب صورت گرفته توسط محصوالت  شان 
را انکار کنند و شاید این موضوع ، به شرایطی ختم شود که در آن ، ربات  ها 
حق کسب درآمد و یا حقوق شهروندی داشته باشند . در این نامه آمده است 
: این بیانیه از جنبه فنی ، بر پایه ارزش بیش از اندازه واقعی قابلیت  های ربات 
ها، حتی ربات  های پیشرفته است که تنها قادر به درک سطحی پیش  بینی و 
توانایی خود آموزی هستند و همین طور ،  تصوری از ربات که توسط داستان 

علمی تخیلی و چندین خبر اخیر محرمانه مطبوعاتی تحریف شده است. 
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 ساخت کاتالیست چارچوب فلزی- آلی
برای صنایع شیمیایی

| محققــان دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر موفق به ســاخت و ارزیابی یک 
کاتالیســت چارچوب فلــزی- آلی برای 
تولید اتیل بنزن برای کاربــرد در صنایع 
شیمیایی و پتروشیمیایی شدند . احسان 
رحمانی، مجری طرح »ســاخت و ارزیابی 
یک کاتالیست چارچوب فلزی- آلی برای 
تولید اتیل بنزن« اظهار کرد : آلکیالسیون 
بنزن بصورت صنعتی توسط کاتالیست های زئولیتی در دما و فشار باال انجام می شود 
که این موضوع هم از نظر زیســت محیطی و هم اقتصادی پرهزینه است . وی با 
بیان اینکه در دمای باال در سطح کاتالیست کک ایجاد شده که موجب غیر فعال  
شدن کاتالیست  ها در طول انجام فرآیند می شود ، افزود : به همین دلیل استفاده 
از کاتالیست  هایی که بتوانند فرآیند را در دمای پایین تر انجام دهند ، ضروری است 
. محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد : با توجه به نتایج بدست آمده 
، کاتالیست های ساخته شده در این طرح توانایی انجام واکنش را در دمای حدود 
٢۰۰ درجه سلسیوس پایین  تر نسبت به کاتالیست  های مرسوم دارند . به گفته 
رحمانی ، به جرات می توان گفت که بکار بردن چارچوب های فلز- آلی در فرآیند 
آلکیالســیون بنزن و تولید اتیل بنزن برای اولین بار انجام شده و می توان آن ها 
را بعنوان کاتالیستی جدید با توزیع محصوالت جانبی بسیار محدودتر نسبت به 
کاتالیست  های مرسوم در نظر گرفت . به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ، وی در 
ادامه افزود : در این طرح همچنیــن یک میکروراکتور جدید برای انجام فرآیند و 
ارزیابی عملکرد کاتالیست  ها طراحی و ساخته شد . این محقق با اشاره به کاربرد 
طرح گفت: بطور کلی هدف این کار تحقیقاتی، توسعه یک کاتالیست جدید برای 
بهبود عملکرد فرآیندی، اقتصادی و زیست محیطی واحد آلکیالسیون بنزن برای 
تولید اتیل بنزن بوده است . وی با تاکید بر اینکه اتیل بنزن حدود 3۵ میلیون تن 
در سال در جهان تولید می شود، افزود: این ماده شیمیایی خوراک اصلی در تولید 
استایرن و زنجیره محصوالت پایین دست آن است . وی با بیان اینکه در این طرح، 
واکنش در فاز گاز انجام شده است، عنوان کرد: از مزیت های قابل توجه کار حاضر 
انجام فرآیند در دمای پایین و همچنین فشار پایین است که خود موجب کاهش 

مصرف انرژی و در نتیجه کاهش تولید آالینده های زیست محیطی است. 

ساخت سرمایش خورشیدی در واحد علوم و تحقیقات
| عضــو هیات علمــی واحــد علوم 
و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســالمی از طراحی، 
ساخت و نصب سیستم ســرمایش خورشیدی 
در این واحد دانشگاهی خبر داد . محققان واحد 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی موفق به 
طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی 
شدند که این سیســتم در این واحد دانشگاهی 
نصب شد . دکتر حمید سلیمانی  مهر، عضو هیات 
علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی گفت: در این سیستم که ساخت تمامی 
تجهیزات و طراحی آن توســط محققان واحد علوم و تحقیقات صورت گرفته است، با 
استفاده از یک بشقابک به قطر دو متر و ردیاب و جاذب بکار برده شده در آن توانسته ایم 
انرژی خورشید را به ســرمایش تبدیل کنیم . وی با بیان اینکه از مزیت های سرمایش 
خورشیدی طراحی شده توســط محققان واحد علوم و تحقیقات می توان به ثابت بودن 
جاذب در آن اشاره کرد، افزود: انرژی خورشید در این سیستم پس از جذب توسط جاذب، 
سبب گرم شدن روغن موجود در سیکل روغن طراحی شده می شود و در نهایت این حرارت 
توسط سیستمی جذبی به سرمایش تبدیل خواهد شد . به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، 
سلیمانی مهر با بیان اینکه این طرح در حال حاضر به صورت نیمه صنعتی است، افزود: از 
جمله اهداف ما در طراحی این سیستم در واحد علوم و تحقیقات، تأمین انرژی سرمایشی 
کل واحد در آینده و همچنین کمک به تأمین انرژی سرمایشی در کشور از طریق انرژی 
خورشیدی است. در این راستا سعی داریم تا پایان نامه های بیشتری را در این حوزه تعریف 
کنیم . عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی درباره اهمیت این 
پژوهش اظهار کرد: امروزه در دنیا موضوع انرژی های تجدیدپذیر به واسطه معضالتی نظیر 
آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، دارای اهمیت باالیی است . وی 
افزود: ایران از لحاظ انرژی خورشیدی از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است، به نحوی 
که در طول سال 3۰۰ روز آفتابی در ایران وجود دارد . سلیمانی مهر با بیان اینکه در دنیا از 
انرژی خورشیدی به دو صورت فتوولتاییک و حرارتی استفاده می شود، افزود: فتوولتاییک 
راندمان بسیار کمتری نسبت به روش حرارتی دارد، به نحوی که در بهترین حالت تنها 
١۸ درصد راندمان دارد، این درحالی است که در حوزه تبدیل انرژی خورشید به صورت 

حرارتی این راندمان باالی 7۰ درصد است.

ابداع واکسن شخصی سازی شده برای درمان 
تومورهای سرطانی

ز پژوهشــگران  | گروهــی ا
دانشــگاه  هــای آمریکا و ســوئیس در 
همکاری با یکدیگر ، واکسنی ابداع کرده 
 اند که شاید در آینده به درمان شخصی  
سازی شــده تومور های سرطانی منجر 
شود  .دانشــمندان در آخرین مرحله از 
پژوهش  های مربوط به پزشکی شخصی 
 سازی  شده ، واکسنی برای تومور ابداع 
کرده  اند که به تومور هر شــخص اختصاص پیدا می کند . اگرچه این فناوری 
، هنوز در مراحل نخست خود به سر می  برد و بررسی آن در مقیاس کوچک 
آزمایشگاهی انجام شده ، امیدوارکننده به نظر می رسد . در سال  های اخیر ، 
تالش  های بسیاری برای تولید واکسن  های ضد سرطان صورت گرفته است 
که بیشتر آن ها ، بر طراحی واکسنی تمرکز دارند که بتواند هدف کلی تومور 
را تشــخیص دهد . این روش ، تضمین می کند که واکسن ، توانایی حمله به 
بیشتر تومور ها را داشته باشد اما به تومور خاصی اختصاص ندارد و برای هر 
تومور متفاوت خواهد بود . اخیرا ، پژوهشگران ، واکسنی طراحی کرده اند که 
بیمارمدار است و با بیماری هر شــخص، تطبیق پیدا می کند . این پژوهش ، 
 University of( » با همکاری موسساتی از جمله » دانشــگاه پنسیلوانیا
Pennsylvania( در آمریکا و شــعبه  ای از » موسســه پژوهش سرطان 
لودویــگ «)Ludwig Institute for Cancer Research( در 
شــهر لوزان ســوئیس انجام شــد . به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ، این 
گروه پژوهشی ، بر افراد مبتال به سرطان تخمدان که درمان آن دشوار است، 
تمرکز کرد . درمان آن ها ، شــامل جراحی پس از شیمی درمانی بود . اگرچه 
معموال، نتیجه درمان در آغاز خوب اســت، بیماری ایــن افراد عود کرد و در 
مقابل درمان، مقاومت نشــان داد . با این که قرار بــود این پژوهش، تنها نوع 
درمان شخصی سازی شده را تشخیص دهد، نتایج مثبت بودند و پژوهشگران 

باور دارند که این روش درمانی، ظرفیت بســیار باالیــی دارد. هر تومور ، 
جهش های خودش را دارد که آن را منحصربه فرد می سازد. 

تشریح بخش های مختلف چهارمین جشنواره 
گیاهان دارویی

| چهارمیــن دوره »جشــنواره و 
نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی 
و طب ایرانــی«، ٢١ تا ٢٤ آبان ماه امســال 
برگزار می شود . محمدحســن عصاره، دبیر 
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و 
طب سنتی معاونت علمی با اشاره به برگزاری 
چهارمین دوره »جشنواره و نمایشگاه گیاهان 
دارویی، فرآورده هــای طبیعی و طب ایرانی« 
بیان کرد: در این دوره از جشنواره در نظر داریم چهار بخش از »جشنواره و نمایشگاه 
گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی« پررنگ تر از پیش باشد. نخستین 
حوزه قابل  توجه در چهارمین دوره این نمایشــگاه ، بخش » دانش آموزی « است . 
دبیر ستاد توســعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی توضیح داد: در سال 
۹٦ آموزش وپرورش یک قطب دانش آموزی که مرکز آن در اســتان مرکزی است، 
تشکیل داده اســت. این مرکز فعالیت های قابل توجهی صورت داده است . وی ادامه 
داد: امیدواریم بین هزار تا دوهزار طرح دانش آموزی را از پژوهش ســراهای مختلف 
دریافت کرده و از میان آنها حدود ٢۰۰ طرح انتخاب کنیم تا به این طریق جشنواره ای 
دانش آموزی داشته باشیم . به گفته عصاره بعد از اقداماتی زیرساختی در این حوزه در 
کشور، وقت آن رسیده رقابت های دانش آموزی در این حوزه، از نظر فرهنگ سازی، 
ترویج مفاهیم، کشفیات این حوزه، اقدامات علمی در زمینه گیاهان دارویی و غیره را 
در موضوعات در دروس دانش آموزی به خصوص در درس های زیست شناسی و شیمی 
و غیــره دانش آموزان فعال کنیم . به گزارش کائنات و به نقل از ایســنا، وی دومین 
بخش چهارمین دوره »جشنواره و نمایشــگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی 
و طب ایرانی« را بخش »فن بازار« عنوان کرد و گفت: پارک فناوری پردیس، مدتی 
است که به صورت حرفه ای فن بازارهای تخصصی را برگزار می کند. در این فن بازارها 

کارگزاران فنی، مالی و تجاری حضور دارند.

گوشه و کنار
چه خبر


