
راه اندازی »موزه مجازی فرش های 
تاریخی هنری ایران«

| به مناســبت هفته ميراث فرهنگى، 
نخســتين تاالر از « موزه مجازی فرش های 
تاریخــى- هنری ایــران » همزمــان با هفته 
ميراث فرهنگى روی سایت پژوهشگاه ميراث 
فرهنگى و گردشــگری بارگذاری مى شــود. 
به گزارش كائنات و به نقــل از روابط عمومى 
پژوهشــگاه ميــراث فرهنگى و گردشــگری 

، شكوفه مصباحى مســئول گروه پژوهشــى حفاظت و مرمت فرش 
پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخى – فرهنگى پژوهشگاه ميراث 
فرهنگى و گردشــگری با اعالم این خبر، هــدف از راه اندازی موزه ی 
مجازی فرش های تاریخى- هنری ایران را ایجاِد فرصتى دوجانبه برای 

فرش های موزه ای و مخاطبين آنها اعالم كرد.

دسـترسی عالقه مندان بدون  حضور فـیزیکی  در مـوزه  ها و 
از طریق  شبکه  های ارتباطی 

به گفته شكوفه مصباحى مســئول گروه پژوهشى حفاظت و مرمت 
فرش پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخى – فرهنگى پژوهشگاه 
ميراث فرهنگى و گردشــگری ، در این موزه از یك سو برای مخاطبان 
و عالقمندان به آثار موزه  ای شــرایطى فراهم مى شود كه بدون  حضور 
فـــيزیكى  در مـــوزه  ها و از طریق  شــبكه  های ارتباطى به بخشى از 
محتوای مجموعــه  های تاریخى و فرهنگى موزه هــا و كاخ موزه  های 
مختلف دسـترسى پيـدا كـنند و از نقاط مختلف جهان به گردشگرِی 
فرهنگى و هنری در دنيای مجازی بپردازند.شكوفه مصباحى مسئول 
گروه پژوهشى حفاظت و مرمت فرش پژوهشــكده حفاظت و مرمت 
آثار تاریخى – فرهنگى پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگری افزود: 
این موزه به متوليان موزه ها این امكان را مى دهد كه از شيوه های نوین 
مســتندنگاری و معرفى و نمایش آثار بهره ببرنــد و فرش های خود را 
به دور از محدودیت های نمایشــگاهى و محيطى و انتقال آثار موزه ای 
در فضایى مجازی برای تعداد بيشــتری از مردم بــه نمایش بگذارند، 
همچنين برای پژوهشــگران و عالقمندان امكان دسترســى آسان و 
تفحص در اینگونه آثار موزه ای را فراهم آورند.شكوفه مصباحى مسئول 
گروه پژوهشى حفاظت و مرمت فرش پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار 
تاریخى – فرهنگى پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگری با اشاره به 
مطرح شــدن ایده ی اوليه ی موزه ی مجازی فرش توسط رئيس ایكوم 
ایران، گفت: با توجه به تنوع فرش های موزه ای و تعداد این گروه از آثار 
در موزه ها و مراكز مختلف كشــور و نيز امكاناتى كه فناوری مى تواند 
در اختيار ما بگذارد، طرِح «موزة مجــازی فرش های تاریخى- هنری 
ایران» پيشنهاد شــد تا به مرور زمان قسمت های مختلف این موزه ی 
مجازی شكل گرفته و با یكدیگر عجين شوند.شكوفه مصباحى مسئول 
گروه پژوهشى حفاظت و مرمت فرش پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار 
تاریخى – فرهنگى پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگری با بيان این 
نكته كه در طرح پيشــنهادی برای موزه ی مجازی فرش های تاریخى 
ایران یك موزه با امكان گسترش و قابليت ارتقا در نظر گرفته شده است، 
ابراز اميدواری كرد: این طرح با همكاری، مساعدت و حمایت ارگان ها 
و مدیریت و كارشناســان محترم مراكز مربوطه به اجرا رسيده و مورد 
بهره وری علمى- پژوهشى و معرفى و ایجاد اهداف گردشگری قرار گيرد. فرشتگان صبور . عکس: فاطمه زارع 

برگزاری چهارمین همایش ملی مسئولیت 
اجتماعی در حوزه نفت و انرژی

| رئيس مركز علمى تخصصى مســئوليت 
اجتماعى ســازمان/ شــركت در حوزه نفت و انرژی، 
ارزیابى تأثيرات اجتماعــى (SIA) و ارزیابى تأثيرات 
زیســت محيطى (EIA) تصميمــات و فعاليت های 
شركت های حوزه نفت و انرژی را از جمله فعاليت های 
مهم این مركز اعالم كرد و گفــت: وظيفه این مركز 
پيش بينى تأثيــرات و پيامدهــای احتمالى فعاليت 
شركت ها در حوزه نفت و انرژی و ارائه راهكارهایى برای جبران آن هاست.هادی 
برغمدی با بيان اینكه همه شركت های فعال در حوزه نفت و انرژی با تصميمات 
و فعاليت هایى كه انجام مى دهند، تأثيرات و پيامدهایى بر جا مى گذارند، آن ها را 
مسئول جبران این پيامدها دانست و اضافه كرد: این تعریف ما از مفهوم مسئوليت 
اجتماعى شركت ها در حوزه نفت و انرژی است، ضمن آن كه راهنمای مسئوليت 
اجتماعى iso26000 نيز به همين امر اشاره كرده و شناسایى و جبران پيامدهای 
زیســت محيطى و اجتماعى را از جمله وظایف شركت ها اعالم كرده است.وی 
ضمن تأكيد بر شناسایى پيامدهای به جا مانده بر محيط زیست یا محيط انسانى 
از سوی شركت ها، برخى اقدامات آن ها برای جبران پيامدهای فوق در گذشته را 
احداث جاده، ساخت فضای سبز، مسجد یا مدرسه برشمرد و خاطرنشان كرد: 
مركز ما در نيازسنجى و تعيين اولویت برای نحوه جبران تأثيرات و پيامدهای به 
جا مانده از فعاليت های شركت ها مشاركت جسته و شيوه جبران آن ها را هدفمند 
مى سازد.رئيس مركز تخصصى مسئوليت اجتماعى شركت ها در حوزه نفت و 
انرژی تصریح كرد: شركت های نفتى چه در زمينه استخراج، پاالیش یا توزیع و 
پخش بر مخاطبان محلى تأثيرگذارند؛ این تأثيرگذاری مى تواند طيفى از محيط 
زیست گرفته تا زیست اجتماعى افراد اطراف محدوده های فعاليت این شركت ها 
را در بر گيرد. در چنين طيفى مى توان تخریب محيط زیست، ورود كاركنان غير 
بومى به محدوده و تغييرات در  نگرش، رفتار، روابط و... افراد بومى را در نظر آورد.
به گزارش كائنات و به نقل از ایسنا ؛ برغمدی با بيان اینكه نحوه جبران شركت ها 
در زمينه پيامدهای به جا مانده از آن ها، در برخى موارد تناسبى با نيازهای بافت 
محيطى و بومى ندارد، اظهار كرد: در وهله اول به شركت ها كمك مى كنيم كه 
اگر قرار است هزینه ای در راستای مسئوليت اجتماعى انجام دهند، این هزینه را 
صرف چه امری كنند. وی برخى دیگر وظایف مركز تخصصى مسئوليت اجتماعى 
شركت ها در حوزه نفت و انرژی را آموزش مفهوم مسئوليت اجتماعى و چگونگى 
اجرای آن به كارشناسان، آموزش چگونگى استقرار iso26000  در نظام مدیریتى 
و نيز آموزش شيوه نگارش «گزارش  پایداری» (GRI) و مشاوره و پيگيری برای 

انجام آن از سوی مركز عنوان كرد.

پرواز اولین میکرو ربات حشره نما بدون 
نیاز به کنترل از راه دور

شــنگتن  ا و ه  نشــگا ا د ن  محققــا  |
ميكروربات هایى با قابليت پرواز ســاخته اند كه به 
اندازه حشرات هستند و نيازی به كنترل از راه دور 
 «RoboBee» ندارند.تاكنــون ربات هایى نظيــر
كه یك ربات حشــره نما به شكل زنبور بود و با بال 
زدن خود را به پرواز درمى آورد، ســاخته شده اند. 
اما بزرگترین مشكل شان این بود كه باید به منبع 
 «RoboBee» قدرت سخت افزاری وصل مى بودند.اكنون یكى از سازندگان
به توسعه ميكروربات های جدید موسوم به «RoboFly» كمك كرده است 

كه بدون نياز به اتصال سخت افزاری به پرواز در مى آیند.
«روبوفالی»(RoboFly) كه كمى ســبك تر از یك خالل دندان اســت، 
توسط تيمى از دانشگاه واشنگتن طراحى شده است و یك عضو از این تيم 
به نام «سایر فولر» همچنين بخشــى از تيم دانشگاه هاروارد بوده است كه 
برای اولين بار «RoboBee» را ساختند.این ربات پروازی، قدرت خود را به 
شكل بى سيم از یك منبع قدرت بيرونى(اكسترنال) دریافت مى كند، به این 
دليل كه تعبيه یك باتری مى تواند وزن ربات را بســيار سنگين كند و دیگر 
نمى تواند عمليات های ظریف پــروازی را انجام دهد.به گزارش كائنات و به 
نقل از ایسنا ، نيروی «روبوفالی» به جای سيم یا باتری، توسط ليزر تامين 
مى شود. این ليزر بر روی یك سلول فتوولتائيك بر روی ربات نصب مى شود.
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رساندن دمای آب به دمای هسته زمین!
| پژوهشــگران آلمانى و سوئدی، 
ابزاری ابداع كرده اند كه با جوشــاندن آب 
به وســيله اشــعه ایكس، آن را به دمای 
هســته زمين رســانده و از حالت مایع به 
پالسما تغيير مى دهد.منتظر ماندن برای 
جوشيدن آب، هميشه خسته كننده است 
اما شاید دليل این موضوع، فقط استفاده 
از ابزار نامناســب باشــد. قوی ترین ليزر 
اشعه ایكس جهان كه كه در حال حاضر برای جوشاندن آب تا دمای 100 هزار 
سلسيوس(180 هزار درجه فارنهایت) به كار مى رود، مى تواند راه حلى برای این 
مشكل باشد.این ابزار كه ادعا مى شود در حال حاضر سریع ترین وسيله گرمایشى 
اســت، «منبع منســجم نور ليناك»(LCLS) نام دارد. ليزری كه از این وسيله 
ساطع مى شود، اشعه ایكس شدیدی را به همراه انرژی كافى برای نفوذ در فوالد، 
منتشر مى كند.به گزارش كائنات و به نقل از ایسنا ، پژوهشگران مركز پژوهشى 
«دسى»(DESY) آلمان و « دانشگاه اوپساال»(Uppsala University) در سوئد، 
این انرژی را بر یكى از عجيب ترین مواد جهان یعنى آب، متمركز كردند. هدف 
این گروه پژوهشى، درك بيشتر این مایع زندگى بخش و مراحل گوناگونى است 
كه احتماال در آن وجود دارند. معموال، گرم كردن آب، حركت مولكول های آن را 

افزایش مى دهد اما LCLS، روش تهاجمى تری در پيش مى گيرد.
«كارل كيلمن»(Carl Caleman)، پژوهشگر ارشد این بررسى مى گوید: روش 

گرمایشى LCLS، اساسا متفاوت است. 

ساخت ربات شناگر با استفاده از مواد 
واکنش پذیر

| پژوهشــگران آمریكایى و سوئيسى، 
نوعى ربات خودران ابداع كرده اند كه به دليل 
ساخته شــدن از مواد واكنش پذیر، مى تواند 
در آب شنا كند.مهندســان «مؤسسه فناوری 
كاليفرنيا»(Caltech) در آمریكا و «انســتيتو 
تكنولوژی فــدرال زوریخ»(ETH Zurich) در 
سوئيس، ربات هایى ابداع كرده اند كه بدون نياز 
به موتور، «ســروو»(servo) یا ذخيره انرژی، 
قادر به حركت دادن خود هستند. این ربات ها كه نخستين نمونه از نوع خود هستند، 
مى توانند در آب شــنا كنند زیرا مواد سازنده آنها، با تغيير دما تغيير شكل مى دهند.
سروو موتور یا موتور كنترلى نوعى از موتورهای الكتریكى است كه با هدف بكارگيری 
در سيســتم های كنترل فيدبك طراحى مى شود.این ابداع، مانع ميان مواد و ربات ها 
را از بين مى برد. این مواد، به عملكرد ماشين های خودران منجر مى شوند. «دارایو» 
(Daraio)، استاد مهندســى مكانيك و فيزیك كاربردی مؤسسه فناوری كاليفرنيا و 
از نویسندگان این پژوهش مى گوید: نمونه های ما نشان مى دهند كه مى توان از مواد 
ساختار یافته ای كه در واكنش به نشانه های زیست محيطى تغيير شكل مى دهند، برای 

كنترل و حركت دادن ربات ها استفاده كرد.

ارتباط میان چپ دست بودن و وزن کم 
نوزادان هنگام تولد

| یــك تيم متشــكل ازمحققان 
كشورهای فنالند، هلند و ژاپن معتقدند 
كه ارتباطى بين چپ دست بودن و وزن 

كم نوزادان در هنگام تولد وجود دارد.
تحقيقات پيشين ارتباط احتمالى ميان 
چپ دست بودن و وزن كم نوزادان هنگام 

تولد را نشان مى داد.
مطالعات جدید انجام شــده گویا این 
است كه چپ یا راست دست بودن نوزاد پيش از تولد مشخص مى شود. در هنگام  
سونوگرافى جنين در 10 هفتگى، پزشكان متوجه مى شوند كه جنين برای یكى 

از انگشتان شست خود برتری بيشتری قائل است.
محققان در این تحقيق جدید به دنبال جمع آوری شواهد بيشتری در خصوص 
وزن هنگام تولد جنين و ارتباط آن با راست دستى و چپ دستى جنين بودند. 
برای این منظور، آنها مجموعه داده هایى از كشورهای هلند و ژاپن را جمع آوی 
كردند.به گزارش كائنات و به نقل از ایســنا ، با توجه به اینكه تحقيقات پيشين 

نشان داده است كه چپ دســتى در دو قلو ها و سه قلو ها بيشتر رایج است، 
محققان تصميم گرفتند تا در این مطالعه بيشتر بر روی سه قلوها تمركز كنند. 

امکان تسکین درد آرتروز زانو با ژل زنجبیل
| پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشكى 
شــهركرد با انجــام مطالعــه ای دریافتند كه 
اســتفاده  موضعى ژل زنجبيل، درد ناشــى از 
آرتروز زانو را تسكين مى دهد و تاثيری مشابه 
ژل پيروكسيكام دارد.غضروف یك بافت سخت 
و در عين حال قابل انعطاف است كه در انتهای 
استخوان ها قرار دارد. درون مفصل و بين دو سر 
استخوان از مایعى غليظ و لزج پر شده است كه 
سبب ليز شدن غضروف ها مى گردد. این مایع مفصلى مانع از اصطكاك غضروف ها شده 
و حركت استخوان ها را آسان مى كند. در صورتى كه این غضروف ها دچار سایيدگى و 
تخریب شوند، باعث بيماری استئوآرتریت یا آرتروز مى شود.آرتروز یا سایيدگى مفصل 
از شایع ترین دردهای مفصل زانو اســت. این بيماری سبب درد، كاهش دامنه  حركت 
مفصل و ایجاد مشكل در انجام فعاليت های روزانه مى شود. باال رفتن سن، افزایش وزن، 
كم تحركى، ضعيف بودن عضالت، وارد كردن فشار زیاد به زانو و پوشيدن كفش های 

نامناسب از عواملى هستند كه باعث ایجاد استئوآرتریت مى شوند.

اینفوگرافی

گوشه و کنار
چه خبر


