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خودروی  یک  نوشت:  ایرنا 
برقی  یا   )EV( الکتریکی  نقلیه 
که  شود  می  گفته  خودروی  به 
الکتریکی  موتور  چند  یا  یک  با 
دیگر کار می کند و نیروی موتور 
توسط باتری های قابل شارژ تامین 
این  معمول  طور  به  که  می شود 
باتری ها در زیر و کف ماشین قرار 
الکتریکی  خودروهای  گیرند.  می 
هیبریدی و پالگین  با خودروهای 
چراکه  دارند  فرق  نیز  هیبریدی 
در  ندارند  دیزلی  یا  بنزینی  موتور 

حالی که هیبریدی ها دارند.
امروزه  ها،  گزارش  اساس  بر 
محبوبیت خودروهای الکتریکی در 
است چراکه  افزایش  در حال  دنیا 
انتشار  و  آلودگی  هرگونه  فاقد 
برخالف  و  هستند  دودزا  مواد 
 CO۲ خودروهای بنزینی یا دیزلی
کنند.  نمی  منتشر  آالینده  ذرات  یا 
گفته می شود انتشار این مواد گرم 
رساندن  آسیب  و  زمین  کره  شدن 
مناطق  در  ویژه  به  هوا  کیفیت  به 

شهری را به دنبال دارد.
کشورمان  مخترع  جوان  یک 
استان  درود  شهرستان  ساکن  که 
لرستان است، برای کاهش استفاده 
های  سوخت  از  بیشتر  هرچه 
فسیلی و کاهش آلودگی هوا اقدام 
الکترومغناطیسی  به ساخت موتور 
است،  کرده  مگنتی  سرسیلندر  با 
با  وی  گفته  به  که  اختراعی 
با  نگاری  نامه  بار  چندین  وجود 
جمله  از  مختلف  های  دستگاه 
معاونت علمی و فناوری در دوره 
گذشته و حتی مراجعه به یکی از 
سازی  تجاری  برای  خودروسازان 

همچنان خاک می خورد.
اینکه،  بیان  با  بادفر  سهراب 
مهندسی  رشته  فارغ التحصیل 
فلزات  ذوب  گرایش  متالورژی، 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  است، 
موتورهای  تبدیل  ایده  چطور 

احتراق داخلی به الکترومغناطیسی 
به ذهنش خطور کرده است، گفت: 
این ایده برای نخستین بار در زمان 
دانشجویی به ذهنم خطور کرد، در 
رفتن  برای  روزی  کاردانی  دوره 
که  شدم  تاکسی  سوار  دانشگاه  به 
انگشت نما  زیاد  آلودگی  دلیل  به 
حین  همین  در  و  بود  شده  مردم 
به ذهنم رسید چقدر خوب است 
پیستون های  که  بسازم  موتوری 

کند.  حرکت  سوخت  بدون  آن 
پیستون  هوا  آلودگی  رفع  برای 
بتوانند  باید  خودروها  موتور 
و  گازئیل  یا  بنزین  سوخت  بدون 
همین  بر  کنند؛  حرکت  گاز  حتی 
با توجه به قوانین نیوتن  اساس و 
و تسال ساخت یک موتور را آغاز 
خرید  با  ابتدا  که  طوری  به  کردم 
بعضی قطعات و وسایل مورد نیاز 
و  کردم  طراحی  ماکت  نمونه  یک 
واحدهای  رشد  مرکز  حمایت  با 
فناور دانشگاه آزاد واحد شهرستان 
نمونه  بودجه،  تصویب  و  درود 

واقعی تک سیلندر موتور برقی را 
ساختم.

این جوان مخترع لرستانی که در 
سال ۱۳۹۵ عنوان »پژوهشگر برتر« 
کسب  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دو  دارای  حال حاضر  در  و  کرده 
اختراع ثبت شده و چندین اختراع 
ثبت نشده است، در خصوص این 
با  تنها  داد:  توضیح  خود  اختراع 
آهنربا  عدد   ۱۲ نصب  و  تعویض 

سرسیلندر،  روی  عدد  چهار  که 
چهار عدد در اطراف بوش سیلندر 
نئودیمیوم  آهنربای  عدد  چهار  و 
می  قرار  ها  پیستون  کف  روی 
عدد   ۶ تا   ۴ با  آنها  اتصال  گیرد، 
شود  می  برقرار  خودرو  باطری 
که این باتری ها در واقع به جای 
باک و سیستم سوخت رسانی قرار 
می گیرند و برق آنها نیز از طریق 
دینام موتور که انواع جدید آن نیز 
از قدرت بسیار باالی برق رسانی 

برخوردار است، تامین می شود.
اظهار  بیشتری  توضیح  در  بادفر 

ثابت  با  می توانیم  واقع  در  کرد: 
تولید خودروسازی  ماندن خطوط 
آهنربا  عدد   ۱۲ نصب  با  تنها  و 
بوش  سیلندر،  سر  قطعه  سه  بر 
سیلندر و کف پیستون ها و تغذیه 
از آلترناتور »دینام« موتور و چهار 
عدد باطری ۱۲ ولت، هر باطری را 
قرار  شارژ  مدار  در  تخلیه  از  پس 
دهیم و به این ترتیب، باتری های 
بعدی در نوبت تغذیه آهنرباها قرار 
موتور  صورت  این  به  گیرند.  می 
احتراق داخلی خودروها به موتور 
شود  می  تبدیل  الکترومغناطیسی 
صوتی،  آالیندگی  گونه  هیچ  و 
شیمیایی  و  گرمایی  ارتعاشی، 
 »CO ,HC ,NOX ,SO ۲ «

نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه زیرساخت های 
تولید خودروی الکتریکی در کشور 
فقط با یکسری تغییرات در خطوط 
می  میسر  خودروسازی ها  موجود 
و  نصب  که  درحالی  افزود:  شود، 
بنزین بسیار  اندازی یک پمپ  راه 
بعدی  مراحل  در  و  بوده  هزینه بر 
بنزین  هفتگی  شارژ  نیازمند  نیز 
برای  می توان  سادگی  به  است، 
خودروهای  برق  انرژی  تامین 
الکتریکی در جاده های بین راهی با 
انشعاب گیری از دکل های موجود 
نظر،  مورد  جایگاه  ایجاد  و  برق 
باتری  طریق  از  را  خودروها  برق 

تامین کرد.
انجـام  درحـال  کـه  بادفـر 
مراحـل اخـذ عنوان دانـش بنیانی 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  از 
ریاسـت  دانش بنیـان  اقتصـاد  و 
دولـت  از  اسـت،  جمهـوری 
درخواسـت کـرد ضمـن حمایت 
مخترعـان  از  معنـوی  و  مالـی 
را  آنـان  کشـور،  نخبـگان  و 
اقتصـادی  اهـداف  پیشـبرد  در 
کشـور و رسـیدن بـه خودکفایـی 

کننـد. حمایـت  و  همراهـی 

فناوری
موتورالکتریکیوطنیکهدراوجآلودگیهواخاکمیخورد
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۴واحدجدیدبهسیستم
اندازهگیریاضافهشد!

مهر نوشت: برای نخستین بار در بیش از ۳۰ 
سال گذشته، واژه های جدیدی به طور رسمی به 
سیستم بین المللی واحدها )SI( افزوده شده اند 
»رونا«،  که 
 ، » ئتا کو «
و  »رونتو« 
نام  »کوئکتو« 

دارند.
به  تا   SI
 ۷ از  حال 
اندازه  واحد 
مانند  گیری 
استفاده  متر 
که  کرد  می 
توان  می 
اضافه  آن  به  کیلو(  )مانند  مختلفی  پیشوندهای 
نشان  را  واحدها  این  زیاد  یا  کم  مقدار  تا  کرد 
ساده  و  بهتر  ارقام  درک  ترتیب  این  به  دهد. 
 ۶۴۹ به  بایت   ۶۴۹۰۰۰۰۰۰ بنابراین  بود.  تر 
تبدیل  میلیمتر  یک  به  متر   ۰.۰۰۱ یا  گیگابایت 
می شود. اما نام های جدید فقط برای شمارش 
آنها  از  ارقام طوالنی تری که زیاد  برای  هستند. 
استفاده نمی شوند اختصار علمی در نظر گرفته 
ارقام خیلی خالصه  از سوی دیگر  شده است. 
نشان دهنده تعداد صفرها هستند. بنابراین ۱۰ به 
توان ۹ به معنای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یا ۱۰ به عنوان 
این  نوشتن  است.   ۰.۰۰۰۰۰۰۱ معنای  به   -۶
ارقام در مقاالت علمی کمی گیج کننده است.

ارقام  تعداد  فناوری  های  پیشرفت  با  همزمان 
طوالنی که در مقاالت به کار می روند نیز بیشتر 
می شود بنابراین به پیشوندهای جدید نیاز است 
و در واقع این موضوع انگیزه اصلی برای ایجاد 
پیشوندهای جدید داده ها است. در حال حاضر 
حجم داده های ایجاد و مصرف شده در جهان 
تا زتا بایت )۱۰ به توان ۲۱( اعالم شده است و 
ارقام فراتر از آن فقط براساس واحد یوتابایت 
)yottabyte( یا ۱۰ به توان ۲۴ نشان داده می 
شوند. در هفته گذشته کنفرانس عمومی اوزان و 
اندازه گیری ها )CGPM( نمایندگان سراسر 
در  جدید  پیشوند  چهار  معرفی  به  رای  جهان 
اکنون به طور رسمی ۱۰ به  SI دادند.  سیستم 
توان ۲۷ رونا و ۱۰ به توان ۳۰ کوئتا نامیده می 
شوند. از سوی دیگر ۱۰ به توان ۲۷- رونتو و 

۱۰ به توان ۳۰- نیز کوئکتو نام گرفته اند.
الجیاسپیکرنامرئی
برایخودروهایسال
۲۰۲۳معرفیکرد

 LG( دیسپلی  جی  ال  احمدی:  مبین 
صنعت  در  جی  ال  فعال  بازوی   ،)Display
جدیدی  فناوری  توسعه ی  مدعی  نمایشگر، 
ممکن  را  نامرئی«  »اسپیکر  ساخت  که  است 
لرزان  پنلی  مبتنی بر  این سیستم صوتی  می کند. 
پاسپورت است که در خودرو  اندازه ی یک  به 
پنل  لرزیدن  ازطریق  صدا  شد.  خواهد  استفاده 
که  دیسپلی  جی  ال  جدید  پنل  می شود.  تولید 
مبتنی بر  صوتی  »راهکار  را  آن  کره ای  شرکت 
است  قرار  می کند  خطاب  نازک«  اکتیویتور 
داخل  در  مرسوم  سیستم های صوتی  جایگزین 
نقلیه شود.  خودروهای سواری و سایر وسایل 
سیستم های صوتی فعلی در خودروها از قطعات 
سنگینی مثل سیم پیچ، مخروط و آهنربا استفاده 
فناوری  مبتنی بر  جی  ال  راهکار  اما  می کنند، 
و چند  پنل  لرزاندن  ازطریق  که  است  جدیدی 
تولید  باعث  خودرو  داخل  در  دیگر  قطعه ی 
که  صدایی  می گوید  جی  ال  می شود.  صدا 
تجربه ی  می شود،  ایجاد  سیستم  این  درنتیجه ی 
»غنی و فراگیر سه بعدی« ارائه می دهد. این پنل 
ضخامت  از  درصد   ۱۰ و  وزن  از  درصد   ۳۰

اسپیکرهای مرسوم خودرو را دارد.
برایارتقایکامپیوتر

ویندوزیخودآمادهشوید
رسمی  پشتیبانی  بوالحسنی:  مجتبی  
ژانویه   ۱۰ در   ۸٫۱ ویندوز  از  مایکروسافت 
)۲۰ دی ۱۴۰۱( به پایان خواهد رسید؛ بنابراین، 
این  از  استفاده  درصورت  می شود  توصیه 
نسخه های  به  را  آن  سیستم عامل، هرچه زودتر 
ردموندی ها  یعنی  این  کنید.  ارتقا  جدیدتر 
 ۸٫۱ ویندوز  برای  گسترده ای  پشتیبانی  بسته ی 
می توانید  مرحله،  آن  در  و  کرد  نخواهند  ارائه 
کامپیوتر شخصی جدیدی بخرید یا رسمًا برای 

ارتقا به ویندوز ۱۰ یا ویندوز ۱۱ اقدام کنید.
یعنی   ۸٫۱ ویندوز  از  پشتیبانی  دوره ی  پایان 
چه؟ مایکروسافت تا ۱۰ ژانویه وصله های امنیتی 
و رفع اشکاالت را برای این سیستم عامل ارائه 
می دهد و پس ازآن از آپدیت های جدید خبری 
مایکروسافت،  اعالم  براساس  بود.  نخواهد 
 ۸٫۱ و   ۸ ویندوز  به  مجهز  دستگاه های  بیشتر 
ارتقا  برای  پیش نیازهای سخت افزاری موردنیاز 
به ویندوز ۱۱ را برآورده نمی کنند؛ به همین دلیل، 
سیستم عامل  جدیدترین  از  دارید  تصمیم  اگر 
جدیدی  کامپیوتر  باید  ببرید،  بهره  شرکت  این 
بخرید که با آن سازگار باشد. گفتنی است امکان 
وجود  نیز   ۱۰ ویندوز  به   ۸٫۱ ویندوز  ارتقای 
به  مجهز  دستگاه های  از  بسیاری  زیرا  دارد؛ 
ویندوز ۸٫۱ به احتمال زیاد همچنان از نسخه ی 

۱۰ این سیستم عامل پشتیبانی می کنند. 

به  کرد.  کار خواهند  زندگی و  ماه  آینده روی  تا یک دهه  که فضانوردان  اظهار کرده  اخیرا  ناسا 
به مدت دو  آینده فضانوردانی را  ناسا قصد دارد طی یک دهه  از اسکای،  به نقل  ایسنا و  گزارش 
ماه برای کار و زندگی به ماه بفرستد. به گفته ناسا اگر یک پایگاه با یک کابین قمری و یک خانه 

متحرک در ماه ایجاد کند، فضانوردان می توانند در هر بار سفر تا دو ماه در آنجا بمانند.
فضاپیمای آرتمیس ناسا هفته گذشته راهی ماه شد و یک کپسول نسل جدید را ۵۰ سال پس از 
آخرین ماموریت آپولو برای یک سفر بدون خدمه به دور ماه فرستاد. هدف این پرتاب که پس از 
تاخیرهای متعد انجام شد، بازگرداندن فضانوردان به سطح ماه در این دهه و ایجاد پایگاهی پایدار 
در آنجا به عنوان پله ای برای اکتشافات انسانی آینده در مریخ است و اکنون ناسا گفته است که این 
برنامه در واقع یک گام مهم برای ارسال منظم خدمه به ماه و حتی برای ماندن آنها برای دوره های 
 Artemis(آرتمیس اصلی/پایگاه  کمپ  که  را  چیزی  دارد  قصد  شرکت  این  است.  طوالنی تر 
Base Camp( می نامد ایجاد کند، که این کمپ دارای یک کابین قمری مدرن و حتی یک خانه 

متحرک است که به فضانوردان اجازه می دهد تا دو ماه در آنجا بمانند.
یک سخنگوی ناسا گفت: ناسا در چهار سال آینده بر روی شتاب ماموریت بازگشت انسانی کار 
خواهد کرد و پس از آن هر سال یک بار ماموریت سرنشین دار را به ماه ارسال خواهد کرد. ناسا 
کمپ  تکامل  با  اما  می شود،  ماه  سطح  در  مدت  کوتاه  اقامت های  شامل  اولیه  ماموریت های  گفت: 
اصلی، هدف این است که به خدمه اجازه دهیم هر بار خدمه تا دو ماه در سطح ماه بمانند. مأموریت 
سه هفته ای آرتمیس ۱ که اخیرا پرتاب شد شامل یک پرواز ۲۵ روزه اوریون است که کپسول را به 
حدود  فاصله۶۰ مایل)۹۷ کیلومتر( از سطح ماه می رساند و سپس در فاصله ۴۰ هزار مایلی)۶۴۴۰۰ 

کیلومتری( فراتر از ماه قرار می گیرد و پس از آن به زمین بازمی گردد.
انتظار می رود این کپسول در ۱۱ دسامبر در دریا فرود داشته باشد. در حالی که هیچ فضانوردی 
در این ماموریت نبود، این ماموریت گامی مهم برای بازگشت انسان به ماه پس از بیش از پنج دهه 
پس از فرود انسان روی ماه در ماموریت آپولو است. ۱۲ فضانورد در شش ماموریت آپولو از سال 
با شاتل های  زمین  پایینی  مدار  بر  ناسا  تمرکز  دهه ها  از  نهادند. پس  گام  ماه  ۱۹۷۲ روی  تا   ۱۹۶۹
فضایی و ایستگاه فضایی بین المللی، آرتمیس یک تغییر عمده در جهت برنامه پرواز فضایی انسان 
و خواهر  باستان  یونان  الهه شکار  از  آن  نام  که  آرتمیس  ماموریت  می دهد.  نشان  را  آپولو  از  پس 
ماه  سطح  به   ۲۰۲۵ سال  اوایل  در  را  فضانوردان  دارد  قصد  است،  شده  نامگذاری  آپولو  دوقلوی 
بازگرداند و ناسا قول داده است که نخستین زن و اولین فرد رنگین پوست را طی این ماموریت ها 

به ماه ببرد.

انگلیترسناککهقربانیراتبدیلبهمرده
متحرکمیکند

دیجیاتـو نوشـت: قـارچ انگلـی مرمـوزی در سراسـر دنیـا وجـود دارد کـه روی قـارچ زامبی کننـده 
مورچه هـا قـرار می گیـرد. محققـان برای اولین بـار به بررسـی جامع و مـدون این قـارچ عجیب وغریب 
پرداخته انـد و ویژگی هـای دقیـق آن از جملـه دنبالـه ژنتیکـی اش را بـه دسـت آورده انـد. دکتـر »ژائـو 
آرائوخـو« از بـاغ گیاه شناسـی نیویورک کـه سال هاسـت به دنبال مورچه هـای زامبی می گـردد، می گوید 
در طـول ایـن مـدت متوجـه رشـد قارچ هـای سـفید عجیبـی روی قـارچ زامبی کننـده مورچه هـا شـده 
اسـت.این مسـئله اگرچـه قباًل هم توسـط برخی دانشـمندان مشـاهده شـده بود، امـا حاال بـرای اولین بار 
توسـط آرائوخو و تیمش به صورت سیسـتماتیک بررسـی شـده اسـت. آنها توانسـته اند سـاختار فیزیکی 
قـارچ موجود روی قارچ زامبی سـاز را کشـف و دنبالـه DNA آن را پیدا کنند. نتایـج تحقیقات این گروه 
در مجلـه Persoonia منتشـر شـده اسـت. دانشـمندان در فراینـد تحقیقـات خـود دو سـرده جدید از 
قارچ هـای پیش تـر شناخته نشـده را هـم کشـف کرده انـد. دکتـر آرائوخو می گویـد یکی از ایـن قارچ های 
جدیـد به نـام Niveomyces coronatus مسـئول به وجودآمـدن پوشـش سـفید عجیبی اسـت که 
روی قـارچ زامبـی قـرار می گیـرد. قارچ هایـی کـه بـه قارچ هـای زامبی سـاز حملـه می کنند، کنتـرل کامل 
آنهـا را در دسـت نمی گیرنـد، امـا از آنهـا تغذیـه می کننـد. در برخی موارد، قـارچ دوم موجب اخته شـدن 
قـارچ اول می شـود تـا امـکان پخش کـردن هاگ ها وجود نداشـته باشـد، سـپس آن قـدر رشـد می کند که 
کل قـارچ میزبـان را از بیـن می بـرد. البتـه دانشـمندان می گوینـد بـا توجـه به ایـن که اطالعـات کمی در 
دسـت اسـت، نمی تـوان نتیجه گیری هـای قطعـی داشـت. قارچ هـای زامبی سـاز مغـز مورچه هـا را تحت 
کنتـرل گرفتـه و باعـث می شـوند ایـن موجـود النـه خـود را تـرک کـرده و از درختان بـاال بـرود. آن جا، 
مورچـه یکـی از برگ هـا گاز می گیـرد، از آن آویـزان می شـود و آن قـدر آویـزان می مانـد تا با رشـد قارچ 

از پـا درآیـد. سـپس عامـل تهاجـم، هاگ هـای خـود را پخش کـرده و بـه تولیدمثل ادامـه می دهد.

تحققرویایزندگیرویماهتایکدههدیگر

 LX لکسوس  عابدینی:  مسعود 
بهره  لندکروز  پلتفرم  از   ،۶۰۰
به  بغل  نمای  از  وقتی  که  برده 
خودرو نگاه می کنیم، این موضوع 
نسل  مثل  که  البته  می فهمیم.  را 
خودرو  انتهایی  ستون  در  قبل، 
تفاوت هایی با لندکروز وجود دارد.

اما در طراحی نمای جلو، شاهد 
تالش  لکسوس  که  هستیم  این 

را  خودروهایش  چراغ  می کند 
آن  از  و  دهد  ارائه  ساده  قالبی  در 
نسل  در  که  بلندی  و  تیز  خطوط 

قبلی می دیدیم،دوری کرده است.
دارد  قصد  لکسوس  واقع  در 
طراحی تهاجمی خود را در قالب 
بگنجاند.  بودن  محافظه کارانه 

نسل  از  بزرگتر   LX جلوپنجره 
قبل جلوه می کند. ایربریز یا همان 

ورودی هوا در قسمت جلو هم در 
جای خود خودنمایی می کند.

خودرو  عقب  طراحی  در 
داشتیم،  را  انتظارش  که  همانطور 
اتصال دو چراغ را می بینیم. چراغ 
L مانندی که در نسل قبل هم بود، 
در این سری هم وجود دارد با این 
تفاوت که قاب مشکی دور آن را 
مجزا  به وسیله یک خط  و  گرفته 
است.  شده  وصل  دیگر  چراغ  به 
مثل  هم  لکسوس  بزرگ  نوشته 
قرار  عقب  قسمت  در  قبل  نسل 
در  و  زیبا  داخلی،  طراحی  دارد. 
عین سادگی بسیار شکیل و شیک 
قسمت  در  نمایشگر  دو  است. 

مرکزی داشبورد قرار دارند.
اینچی   ۱۲.۳ بزرگتر  نمایشگر 
سیستم  اطالعات  نمایش  برای 
همچنین  و  مسیریاب  و  صوتی 
برای  اینچی   ۷ کوچکتر  نمایشگر 
تهویه  به  مربوط  اطالعات  نمایش 
مطبوع قرار دارند. این ۲ نمایشگر 
که   Multi-Terrain حالت  در 
با  است  خودرو  آفرود  به  مربوط 
یکدیگر فعالیت می کنند. نمایشگر 
تماما  خودرو  این  آمپر  پشت 
دیجیتالی است و اندازه ای ۸ اینچی 
سخن   LX لکسوس  برای  دارد. 
خودرو  داخلی  فضای  از  گفتن 

ظرفیتی  لحاظ  از  خصوص  به 
بی فایده است. چون با یک خودرو 
البته  روبه روایم.  نفره   ۷ فول سایز 
نسل های  بین  در  اولین بار  برای 
یا  LX، حالت دو صندلی مستقل 
همان سیستم Ultra Luxury را 
قسمت  در  می بینیم.  قسمت عقب 
در  نمایشگر   ۲ خودرو  این  عقب 
پشت صندلی های جلو و همچنین 
را  نمایشگر در کنسول وسط  یک 
داریم. در نسل جدید این خودرو 
همانند لندکروز دیگر با آن پیشرانه 
بزرگ ۸ سیلندر ۵.۷ لیتری روبه رو 
نیستیم، بلکه شاهد یک موتور ۳.۵ 
لیتری ۶ سیلندر توئین توربو هستیم 
اسب بخار   ۴۰۹ است  قادر  که 
گشتاور  نیوتون متر   ۶۵۰ و  قدرت 
این  پیشرفته  گیربکس  کند.  تولید 
خودرو ۱۰ سرعته اتوماتیک است.
شتاب صفر تا صد این خودروی 
غول پیکر فقط ۶.۹ ثانیه و حداکثر 
بر  کیلومتر   ۲۱۰ هم  آن  سرعت 
خودرو  این  وزن  است.  ساعت 

۲۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است.
تیپ   ۵ در  خودرو  این 
پایه،پریمیوم،F-Sport،الکچری 
می شود. عرضه  الکچری  اولترا  و 
تا   ۸۶.۹۰۰ از   LX قیمتی  بازه 
۱۲۶.۰۰۰ دالر،براساس تیپ  است.

کارگران  از  برای حفاظت  احمدی: قطر  مبین 
دربرابر  جهانی  جام  ساخت و ساز  پروژه های 
گرما، لباسی ویژه طراحی کرد که دمای بدن را 

تنش  بروز  از  و  می دهد  کاهش  درجه   ۸ تا   ۶
مدیر  قطب،  محمود  می کند.  گرمایی جلوگیری 
در  کارگران  کارِ  حقوق  و  رفاه  واحد  اجرایی 
می گوید  قطر،  میراث  و  تحویل  عالی  کمیته ی 

خارجی  خنک کننده ی  محصوالت  از  هیچ یک 
نبود.  جواب گو  کشور  این  شدید  گرمای  برای 
یخ  کیسه های  با  که  خنک کننده ای  جلیقه های 
و  داشتند  زیادی  بسیار  وزن  بودند،  شده  پر 
گرمای  برای  که  فناوری محوری  پارچه های 
زیاد  رطوبت  در  بودند،  شده  طراحی  کالیفرنیا 
تجهیزات  و  نداشتند  مناسبی  عملکرد  قطر 
ورزشی پیشرفته به حدی محکم نبودند که بتوان 
از آن ها در سایت های ساخت و ساز استفاده کرد.

قطب می گوید: »متوجه شدیم که باید راهکاری 
با  بتواند  که  راهکاری  دهیم؛  ارائه  نوآورانه 
شود.«  سازگار  قطر  در  دشوار  ساخت و سازِ 
 ،Techniche محمود قطب در سال ۲۰۱۷ از
ساخت  حوزه ی  در  فعال  بریتانیایی  شرکت 
لباس های خنک کننده، درخواست همکاری کرد 
تا نوعی راهکار خنک کننده ی جدید به طورویژه 
 Techniche .برای شرایط قطر طراحی شود
با همکاری پژوهشگران دانشگاه حمد بن خلیفه 
در قطر، لباس ویژه ای تولید کرد که از بخش های 
امکان  کارگران  به  و  بود  شده  تشکیل  مختلف 

سیستم های  از  خود  نیاز  براساس  می داد 
خنک کننده ی مختلف استفاده کنند. بخش اصلی 
روشن  نارنجی  رنگ  به  مشبک  پارچه ای  لباس 
برای دیدن و شناسایی بهتر است که در ساخت 
شده  استفاده  فاز  تغییر  توانایی  با  موادی  از  آن 
است. این مواد می توانند گرما را جذب کنند و 
از بدن دور نگه دارند. نخستین بار ناسا از این 
تا فضانوردان خنک  استفاده کرد  سبک طراحی 
پوشش  و  جیب  یقه ،  سرآستین،   بمانند.  باقی 
مجاور کشاله ی ران را که با دقت زیاد طراحی 
تا در نقاطی از  شده اند، می توان پر از آب کرد 
بدن که خون کمترین فاصله ی ممکن را با سطح 
آبی رنگ  بخش های  شوند.  خنک  دارد،  پوست 
لباس مورف دقیقًا همان جاهای استراتژیک برای 
این  از  بدن هستند. ۵۵٬۰۰۰ دست  خنک کردن 
ساخت و ساز  پروژه های  کارگران  بین  در  لباس 
اولیه  تحقیقات  و  شد  توزیع  قطر  جهانی  جام 
شده  باعث  لباس  این  از  استفاده  که  داد  نشان 
است دمای سطح پوست کارگران ۶ تا ۸ درجه ی 

سانتی گراد افت کند.

فناوریچگونهبهدادکارگرانرسید؟

شاهکارلکسوسکهتویوتالندکروزمقابلشسرخممیکند

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۲۰ هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایوب هالکو فرزند انه قلی بشماره شناسنامه ۱۳۳۴ و شماره ملی 
۲۰۳۱۶۵۱۶۱۷ در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۴۶۸/۲۲ متر مربع جدا شده از 
پالک شماره ۱۷۴۷ فرعی از ۱-اصلی واقع در بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبدکاووس واقع در خیابان سپاس بخش ۱۰ حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل قسمتی از سهم مالکیت مشاعی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد./. م.الف ۱۰۰۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۲۲ هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود هالکو فرزند انه قلی بشماره شناسنامه ۱۴۵۸۷ و شماره ملی 
۲۰۳۰۱۴۵۴۷۵ در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۴۶۸/۲۲ متر مربع جدا شده از 
پالک شماره ۱۷۴۷ فرعی از ۱-اصلی واقع در بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبدکاووس واقع در خیابان سپاس بخش ۱۰ حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل قسمتی از سهم مالکیت مشاعی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد./. م.الف ۱۰۰۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۲۱ هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
انه قلی بشماره شناسنامه ۲۸۹ و شماره ملی  آقای یونس هالکو فرزند  متقاضی  مالکانه بالمعارض  گنبدکاووس تصرفات 
۲۰۳۱۷۷۹۶۰۵ در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۴۶۸/۲۲ متر مربع جدا شده از 
پالک شماره ۱۷۴۷ فرعی از ۱-اصلی واقع در بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبدکاووس واقع در خیابان سپاس بخش ۱۰ حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل قسمتی از سهم مالکیت مشاعی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد./. م.الف ۱۰۰۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۲۲۱۳    – ۰۶ /۱۴۰۱/۰۷   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی     به شناسه ملی  ۱۰۱۰۱۸۹۲۱۹۳  در ششدانگ یک  قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات شرکت گاز 
به مساحت ۸۰۹۸/۸۲  متر مربع   به پالک ۲۸۸۳  فرعی از   ۳۴   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   ۳۴   اصلی واقع 
در  کشکسرای    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۲ /۱۴۰۱/۰۹

محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند


