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پس از تور موفق غزال ۳؛
خودروی خورشیدی غزال ۴ در راه است

به گزارش مهــر، در ســال ۱۳۹۴ مراحل 
ساخت خودور خورشــیدی غزال ایرانی ۳ به 
پایان رسید. غزال ۳ سومین خودرو از نوع غزال 
ایرانی اســت که از سوی دانشجویان دانشکده 
فنی دانشگاه تهران ســاخته شده است. این 
خودروی چهار چرخ با گنجایش دو سرنشین 
می تواند حداکثر تا ۱۳۰ کیلومتر در ســاعت 
سرعت داشته باشد. غزال۳ در مسابقات استرالیا 
۲۰۱۵ مقام سوم سرعت و مقام هفتم را در طی 
مسافت به دست آورد. این خودرو در روز آفتاب 
می خورد و شارژ می شود و اگر به اندازه کافی 

هم شارژ نشود با برق قابل شارژ است.
شروع حرکت غزال ایرانی از دانشگاه تهران

تور علمی غزال ایرانی ۳ از روز ۲۶ تیرماه آغاز 
شــد و تا دوم مردادماه ادامه داشت. هدف این 
تور علمی آشنایی عموم مردم و قشردانشگاهی 
با این دستاورد ملی بود. در مدت زمان ۸ روزه 
این تور علمی، تقریبا فاصلــه دو هزار و ۷۰۰ 
کیلومتری منطقه آزاد انزلی تا منطقه آزاد کیش 
طی شد.از دیگر اهداف این تور علمی در واقع 
تست خودروی خورشیدی غزال ۳ بود تا ایرادات 
این دستاورد به طور کلی مشخص شود. این تور 
علمی از دریای خزر آغاز شــد. علت شروع تور 
از این منطقه این اســت کــه دریای خزر یک 
منبع محیط زیستی مهم برای کشور بوده و این 
خودرو هم در راستای حفاظت از محیط زیست 
طراحی و ســاخته شده که در نظر گرفتن این 
موضوع مسئله مهمی است. چنین تور علمی 
باعث می شود که اعضای جدید دانشجویان که 
در تیم طراحی و ساخت این خودرو مشارکت 
دارند با مشکالت طراحی از نزدیک آشنا شوند و 

در صدد بیایند که آنها را برطرف کنند.
حضور غزال۳  در یزد و استقبال 

جهانگردان خارجی
در طول مسیر گردشگران خارجی که به یزد 
آمده بودند از این دســتاورد  ایرانی به خوبی 

استقبال کردند.
بازگشت خودروی غزال۳ به خانه خود

پس از گذراندن تور ۸ روزه خودروی غزال ۳، 
این خودرو به خانه خود یعنی دانشگاه تهران 
بازگشت.کارن ابری نیا،  مدیر مرکز طراحی و 
ساخت غزال ایرانی در دانشکده فنی دانشگاه 
تهــران و مدیر تیم خودروی خورشــیدی در 
گفتگو با مهر در خصوص آخرین روز تور دریای 
خزر تا جزیره کیش با غزال ایرانی۳  گفت: این 
خودرو به همراه تیــم طراحی کننده اش روز 
هشــتم مردادماه از بندر عباس به بندر لنگه، 
سپس چارک و بعد به جزیره کیش رفت.وی با 
بیان اینکه مقصد نهایی این تیم در جزیر کیش 
بود، افزود: غزال ایرانی۳، همانند سایر استان ها 
برنامه های خود از جمله معرفی خودرو به عموم 
مردم و دانشگاهیان را برگزار کرد.ابری نیا خاطر 
نشان کرد: این خودرو در روز آخر، در پردیس 
کیش دانشگاه تهران و منطقه آزاد برنامه های 
ترویجی را برگزار کرد و ســپس بعد از اتمام 
تور، با لنج  به خانه خود یعنی دانشگاه تهران 
بازگشــت.ابری نیا با بیان اینکه این خودرو با 
حداقل حادثه این تور علمی را طی کرده است، 
بیان کرد: طی گذراندن مسیرهای بندر انزلی، 
بندر رشت، قزوین، تهران، کاشان، اصفهان، یزد، 
شــیراز، بندر عباس این خودروی خورشیدی 
مورد تست های متعددی قرار گرفت تا آنها را 
برای ساخت خودروی خورشیدی غزال ۴ در 

نظر بگیریم.
وی می گوید، بنا داریم خودروی خورشیدی 
بعــدی را که ۴ چرخ و ۴ نفره اســت طراحی 
کنیم؛ ا کنون این خودروی خورشیدی ۲ نفره 

است.
حرکت خودروی خورشیدی در جاده

وی با اشاره به مشــکالت سفر با خودروی 
خورشــیدی گفت: این خودرو به علت اینکه 
بخش هایی از جاده مناسب نیستند نمی تواند 
حرکت کند؛ همچنین مجوز حرکت در همه 
مسیرها برای این خودرو از سوی پلیس راهور 
وجود نداشت. این خودرو بیشتر در مسیرهایی 

که مجوز داده شده بود حرکت کرد.

ساخت چرم از قارچ و چوب
در  مســتقر  آمریکایــی  شــرکت  یــک 
سن فرانسیســکو فنــاوری جدیــدی برای 
تولیــد محصــوالت چرمی بدون اســتفاده 
از حیوانــات ارائه کرده اســت. بــه گزارش 
ایســنا به نقل از اینترنشــنال بیزینس تایم، 
بســیاری از افراد نه تنها گیاه خوار هســتند 
بلکــه از محصوالت تولیــدی از حیوانات نیز 
 اســتفاده نمی کنند. به همین منظور شرکت

 »میکو ورکز”)MycoWorks( با استفاده از 
الیاف قارچ و چوب و محصوالت کشــاورزی، 
چرم دوســتدار محیط زیســت و طبیعت را 
تولید کرده اســت. این شــرکت می گوید از 
آنجا که محصول این شرکت از الیاف طبیعی 
ساخته میشود، چرم ساخته شده اصال شبیه 
چرم مصنوعی نیســت بلکه ارگانیک،  مشابه 
چرم طبیعی و با خاصیت چرم حیوانی است.

الیاف موجود در قارچ، میســیلیوم نام دارد 
و شــبکه های زیرزمینی قارچ ها را می سازد. 
شــرکت Mycoworks معتقد است دوام 
این ماده ارگانیک به اندازه ای باال اســت که 
می تواند در ساخت مبلمان و حتی در مصالح 

ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد.

هشدار محققان نسبت به شیوع 
نارسایی های کلیوی ناشی از دیابت

مشــاور واحد پیوند کلیه وزارت بهداشت با 
اشاره به شیوع زیاد بیماری دیابت و فشار خون 
در کشور نســبت به افزایش نارسایی های کلیه 
ناشی از دیابت هشدار داد. به گزارش ایسنا، دکتر 
میترا مهدوی مزده در اولین همایش آشنایی با 
بیماری کلیه پلی کیستیک )PKD( با اشاره به 
روند شــیوع این بیماری در دنیا افزود: براساس 
مطالعات انجام شده کشورهای آمریکای شمالی 
تعداد افراد بیشتری به این بیماری مبتال هستند. 
وی به وضعیت نارسایی های مزمن پیشرفته کلیه 
در کشور اشاره کرد و افزود: مطالعات نشان داده 
اســت که طی ۱۰ سال گذشــته ۵ تا ۶ درصد 
جمعیت کشور به این بیماری ها مبتال هستند که 
این نشان دهنده وجود یک پیش زمینه ژنتیکی 
اســت. مهدوی با افزایش شــیوع بیماری های 
دیابت و فشــار خون در کشور خاطرنشان کرد: 
مطالعات نشــان داده که تعــداد مبتالیان به 
بیماری های مزمن کلیه ناشــی از دیابت به ۲۵ 
تا ۳۵ درصد رسیده که این آمار نگران کننده ای 
است. مشاور واحد پیوند کلیه وزارت بهداشت با 
تاکیــد بر اینکه حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بیماران 
مبتال به امراض کلیوی یا پیوند می شوند یا دیالیز 
، اضافه کرد: اســتانداردهای درمانی کشور قابل 
رقابت با روش های درمانی اروپایی اســت ولی 
زیرساخت های ایجاد شــده برای این دسته از 
بیماران جواب گوی سریع این بیماران نخواهد 
بود. مهدوی با تاکید بر این که از زمان تشخیص 
تا فوت بیماران مزمن کلیــوی مراحل درمانی 
مختلفی طی خواهد شــد، خاطرنشان کرد: در 
کشــور عالوه بر آن که الزم اســت تا براساس 
معاینات دوره ای بتوانیــم این نوع بیماری ها را 
در مراحل اولیه شناسایی کنیم، باید روش های 
پیشگیری نیز برای افراد سالم را نیز تجویز  و یا 
روند بیماری را برای افراد مبتال کند کنیم. این 
نفرولوژیست با تاکید بر ضرورت توجه به عادت 
غذایی اظهار کرد: عالوه بر آن، باید نســبت به 
مصرف زیاد نمک پرهیز  و تحرک و ورزش در 
زندگی روزانه مردم وارد شود.مهدوی ادامه داد: 
برای شناسایی زودرس نارسایی های کلیوی الزم 
است به عالئمی چون تورم قسمت هایی از بدن 
به ویژه دور چشم و پاها، دفع پروتئین در ادرار 
و احســاس نیاز به دفع ادرار شب به طوری که 
افراد را از خواب بیدار کند، ضروری است.وی به 
افراد مبتال به دیابت و فشــار خون و افرادی که 
دارای سابقه بیماری پلی کیستیک در زمره افراد 
پرریسک قرار دارند اشاره کرد و افزود: توان کشور 
برای کاهش تعداد مبتالیان به نارســایی های 
پیشرفته زیاد اســت مشروط بر آن که بیماری 
افراد در مرحله اولیه تشخیص داده شود. از این 
رو الزم است تا ۷۵ میلیون نفر جامعه ایرانی مورد 

آزمایش و غربال گری قرار گیرند.

با کشف چرایی کشیدگی بدن مارها 
شکل گرفت

امیدتازه برای درمان ضایعه نخاعی
دانشــمندان از کشــف چرایــی دراز بودن 
مارهــا خبر دادنــد و ادعا می کننــد که این 
کشــف می تواند نویدبخــش احتمال کمک 
به افراد مبتــال به جراحات نخاعی باشــد.به 
گــزارش ایرنا از ایندیپندنت، محققان پرتغالی 
متوجــه شــدند کــه دراز بودن و لیــز بودن 
 بــدن مارها بــه وجود یک ژن برمــی گردد. 

ژن Oct۴ ســلول هــای بنیــادی را تنظیم 
مــی کنــد و بر رشــد بخــش میانــی و یا 
 تنــه بدن یــک مهــره دار تاثیر مــی گذارد.

در مارهــا، یــک تغییــر ناگهانــی در تکامل 
ایــن خزنــدگان باعــث شــده اســت که 
 Oct۴ ژن  جنینــی،  رشــد  دوران  در 
 بــرای مــدت طوالنــی تــری فعــال بماند.

دکتر ›ریتا آیــرس‹ از موسســه ›گلوبنکیان 
دو سینســیا’ )IGC( در لیســبون در پرتغال، 
گفت: فرآیند تشکیل مناطق مختلف بدن به 
صورت یک مسابقه قدرتی میان ژن ها صورت 
 مــی گیرد، به طــوری که برای فعال شــدن 
 ژن های دخیل در تشــکیل دم، الزم است که
  ژن های دخیل در تشکیل تنه از فعالیت بیفتند.

وی افزود: در خصوص مارها، متوجه شدیم که 
ژن Oct۴ در دوره طوالنی تری از تکامل جنینی 
فعال می ماند که این موضوع چرایی بلند بودن 
 تنه مارها و کوتاه بودن دم آنها را توضیح می دهد.

محققان خاطرنشــان کردند: به واقــع، بروز 
یــک تغییــر در رونــد تکامل مارهــا باعث 
شــد کــه ژن Oct۴ در نزدیکــی منطقه ای 
از دی.ان.ای واقــع شــود کــه ژن را در یک 
 وضعیت فعــال در جنین مار نــگاه می دارد.

این دســتاورد پژوهشــی حین مطالعه روی 
موش هایی که تنــه به طور غیر معمول بلند 
و یا کوتاه داشــتند، به دســت آمد و محققان 
ادعا مــی کنند که پــی بردن بــه نقش ژن 
Oct۴ در کشــیده شــدن بدن مار می تواند 
 بارقه جدیدی در زمینه بازســازی نخاع باشد.

دکتر موســیس مالو از موسســه گلوبنکیان 
دو سینســیا گفت: ما یک عامل اساســی را 
شناســایی کردیم که در صورت فعال ماندن، 
 موجب رشــد نامحدود ساختار تنه می شود. 

وی افزود: گام بعدی بررسی این موضوع خواهد 
 بود که آیا می توان از ژن Oct۴ و منطقه دی.ان.ای

 که این ژن را فعال نگاه می دارد، برای توسعه 
سلول هایی استفاده کنیم که نخاع را بسازند و 

در صورت جراحت نخاع، آن را بازسازی کنند.
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استارت آپ چیست؟
اســتارت آپ، واژه ای که در سال های اخیر زیاد 
در مورد آن خوانده و شنیده ایم. حتی این موضوع 
وارد کشــورمان نیز شــده و بعضا شاهد برگزاری 
گردهمایی های تحت عنوان اســتارت آپ ویکند 
در شهرهای مختلف کشور هســتیم. اما به واقع 
 تعریف استارت آپ چیســت؟ به گزارش زومیت،

 استارت آپ واژه ای است که در سال های اخیر در 
اخبار دنیای فناوری به کرات شاهد استفاده از آن در 
توصیف کمپانی های نوپایی هستیم که راهکارهای 
جدیدی را برای حل مشکالت و مسائل موجود در 
دنیای فناوری مطرح می کنند. به طور قطع منشا 
این واژه در سن فرانسیسکو و دره  سیلیکون نهفته 
است. اما استارت آپ چیست و به چه کمپانی هایی 

استارت آپ اطالق می شود؟
نیل بلومنتــال، موســس و مدیرعامل کمپانی 
 واربی پارکر )Warby Parker( اســتارت آپ را

 این چنین تعریف می کند:
اســتارت آپ یک کمپانی نوپا است که راه حلی 
نوین را برای یک مساله ارائه می کند؛ در حالی که 
تضمینی بــرای موفقیت کمپانی از طریق راه حل 

ارائه شده وجود ندارد.
بســیاری اســتارت آپ را فرهنگ نوینی برای 
اندیشــه های نو و خالفیت برفراز ایده های موجود 
می دانند که هدف از آن برطرف کردن مشــکالت 
موجود در نقاط کلیدی اســت که به عنوان پاشنه  

آشیل راه حل های موجود شناخته می شوند.
آدورا چئونــگ، موســس و مدیرعامل کمپانی 
هوم جوی )Homejoy( که یکی از استارت آپ های 
مطرح ایاالت متحده در سال ۲۰۱۳ بوده، در تعریف 
استارت آپ این مفهوم را با عنوان پنجره ی ذهن رو 
به آینده خوانده است. وی در این خصوص چنین 

اظهار نظر کرده است:
تاسیس یا پیوستن به یک استارت آپ به معنای 
یک تصمیم جدی برای جدا شدن از شرایط ایده آل 
و پایدار به منظور دستیابی به رشد برق آسا و تالش 
برای ایجاد موجی از تغییرات در مدت زمان کوتاه 
 Merriam-Webster تعریف  است.براســاس 

استارت آپ به این معنی است:
عمل یا مجموعه ای از کارها به منظور یک حرکت 

جدید و یک شرکت یا کسب و کار نوپا
فرهنگ واژگان انگلیســی آمریکن هریتیج نیز 

استارت آپ را تعریف کرده:
یک کسب و کار یا تعهدی که به تازگی آغاز به 

فعالیت کرده است.
ویکیپدیا نیز اســتارت آپ را یک تجارت نوپا در 
قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف 
می کند کــه در پی ایجاد و راه انــدازی یک مدل 
تجاری جدید در زمینه  خاصی اســت. ویکیپدیا 
نوآوری را به عنوان شــاخصه  اصلی اســتارت آپ 
عنوان کرده و به این نکته اشــاره کرده که در باور 
عمومی، اســتارت آپ ها معموال ماهیتی مرتبط با 
فناوری دارند؛ اما این موضوع همیشه صحت ندارد. 
این دایره المعارف اینترنتی درونمایه ی استارت آپ 
را در جــاه طلبی، نوآوری و تالش برای رشــد در 

سطح جهانی تعریف کرده است.
با توجه به تعاریف ارائه شده می توان به روشنی 

دید که تاسیس استارت آپ نیاز به برقراری قوانین 
خاصــی ندارد؛ حــال آنکه درآمد، ســود و تعداد 
کارکنان همواره در کمپانی های بزرگ تغییر کرده 
و دغدغه  این مسائل را نیز دارند. استارت آپ فارغ 
از مســائلی که کمپانی های بزرگ با آن دست به 
گریبان هستند، فقط در زمینه  کاری خود مشغول 

به کار است.
Y Com�  از نظر پول گراهام، مدیرعامل کمپانی

binator که یک سرمایه گذار در زمینه ی شتاب 
بخشیدن به رشد استارت آپ ها است، یک کمپانی 
با قدمت پنج ساله را نیز می توان یک استارت خواند؛ 
اما یک کمپانی ۱۰ ساله تقریبا در حال  دگردیسی 

و گسترش است.
با بررسی تولد و فعالیت استارت آپ ها در سال های 
اخیر می توان به جرات گفت که بصورت میانگین 
عمر اســتارت آپ ها تقریبا سه ســال است و این 
کمپانی های نوپا پس از سه سال دیگر یک استارت 
آپ شناخته نمی شوند. دالیل متعددی برای پایان 
دوران سه ساله  شناخته شدن به عنوان استارت آپ 
مطرح اســت که از جمله  آن می توان به تصاحب 
شدن توسط سایر کمپانی های بزرگ، افزایش تعداد 
دفاتر به بیش از یک مرکز، افزایش درآمد به بیش از 
۲۰ میلیون دالر، افزایش تعداد کارکنان به بیش از 
۸۰ نفر و افزایش تعداد اعضای اصلی به بیش از پنج 
نفر یا فروش سهم اعضای اصلی اشاره کرد. در واقع 
می توان در یک جمله  ساده رسیدن استارت آپ به 
سودآوری را پایانی برای شناخته شدن آن به عنوان 

یک استارت آپ موفق خواند.
در واقــع فاکتور اصلی یک اســتارت آپ را باید 
توانایی آن برای رشــد بدانیم. گراهام، استارت آپ 
را یک کمپانی تعریف می کند که ساختار آن برای 
رشد سریع معماری شده است. در واقع تمرکز برای 
رشد، فارغ از فاکتورهایی نظیر جغرافیایی است که 
اعضای استارت آپ آن را تاسیس کرده اند؛ از این رو 
اســتارت آپ ها را باید از کسب و کارهای کوچک 
جدا کرد. یک رستوران جدید در یک شهر را نباید 

به عنوان یک استارت آپ بشناسیم.
مفهوم استارت آپ با صنعت فناوری در هم تنیده 
شده و ریشه های استارت آپ با فناوری در هم گره 

خورده است

در ســال های اخیر، در فرهنگ عامیانه، مفهوم 
اســتارت آپ با صنعت فناوری در هم تنیده شده 
و ریشــه های اســتارت آپ با فناوری در هم گره 
 )Uber( خورده اســت. برای مثال می توان به اوبر
 اشــاره کرد که در زمینه  پیوند صنعت فناوری با

 حمــل و نقل فعالیت می کند. آیا این کمپانی که 
هم اکنون موفق شده با داشتن ارزشی ۳.۵ میلیارد 
دالری، ســرمایه ای ۳۰۷ میلیون دالری را جذب 
می کند، می توان یک استارت آپ به شمار آورد؟ به 
طور حتم پاسخ این سوال منفی است. اوبر در حال 
حاضر تبدیل به یک کمپانی چند ملیتی در زمینه  
حمل و نقل شده که براساس برآوردهای انجام شده 
درآمدی ۲۱۳ میلیون دالری کســب خواهد کرد. 
از جمله  ســایر مثال هایی که در این باب می توان 
به آن اشــاره کرد، آکیولس است. این استارت آپ 
با معرفی واقعیت مجازی در قالب هدست هایی که 
با اتصال به کامپیوتر می توانند تجربه ی جدیدی را 
برای کاربران به ارمغان بیاورند، در طول چند سال 
پیشــرفت خارق العاده ای را شاهد بود و در نهایت 
نیز این کمپانــی به زیر پرچم فیس بوک رفت که 
خود زمانی یک اســتارت آپ به شــمار می رفت. 
اســتارت آپ ها برای پــرورش فناوری های خود از 
تکنولوژی هــای متعددی اســتفاده می کنند؛ در 
این بین در دســترس بودن فناوری  یا محصوالت 
خود ایــن کمپانی ها نیز عامل مهمی در موفقیت 
و رشــد یک کمپانی اســت. برای مثال در کشور 
آمریکا به واســطه  آمارهای منتشر شده که نشان 
از دسترســی ۹۸ درصد از مردم به اینترنت دارد، 
موفقیت فناوری ها و محصوالت مبتنی بر اینترنت، 
تا حدودی تضمین شــده اســت. زمانی که یک 
اســتارت آپ به اندازه ای رشد کند که درآمد آن به 
چندین میلیون دالر برسد، دیگر باید دوران استارت 

آپ بودن این کمپانی را رو به اتمام خواند.
در لیست جالب ترین استارت  آپ ها که هر سال  
در آمریکا گردآوری می شود، می توان کمپانی های 
دیگری را دید که در زمینه  امالک فعالیت می کنند. 
همچنین باید به اســتارت آپ هــای غیرانتفاعی 
نیز اشــاره کرد که به دلیل استفاده از فناوری های 
پیشــرفته در خدمات خود، از عنوان استارت آپ 
برای تعریف خود اســتفاده می کننــد. برای قرار 

گرفتن در میان کمپانی هایی که خود را اســتارت 
آپ می خواننــد، باید فناوری نوینی را معرفی کرد 
که رویکردی آینده نگرانه نیز دارد. استفاده از عنوان 
استارت آپ می تواند در زمان استخدام به یاری این 
کمپانی های نوپا بیاید.البته خود موسسان استارت 
آپ ها، فاکتور خاصی را برای تعریف یک کمپانی به 

عنوان استارت آپ رد می کنند.
راسل دسوزا، موســس استارت آپ سیت گیک 
)SeatGeek( کــه در زمینه  جســتجوی بلیط 
بصورت اینترنتی فعالیت می کند، در این خصوص 

این چنین اظهار نظر می کند:
زمانی که موسســان و افراد در حال کار در یک 
اســتارت آپ احســاس انجام یک کار خالقانه و 
تاثیرگذار روی جامعه را از دست دادند، نمی توان از 
عنوان استارت آپ برای تعریف یک کمپانی استفاده 
کرد. القای احساس نوآوری و فرهنگ پویای توسعه 
و پیشرفت در کمپانی با اضافه شدن نفرات جدید 
و همچنین گذشــت چند ســال از زمان تاسیس 

کمپانی بسیار سخت به نظر می رسد.
بسیاری از موسسان رفتن زیر پرچم کمپانی های 
بزرگ تــر را نیز به عنوان زمانی بــرای پایان عمر 
یک اســتارت آپ، قبول نمی کننــد. البته باید به 
این موضوع اشــاره کرد که شرایط خرید استارت 
آپ ها توســط کمپانی های مختلــف نیز متفاوت 
اســت. همچنین در صورتی که یک کمپانی وارد 
تاالر بورس شــده و سهام آن بصورت گسترده در 
اختیار افراد قرار گیرد، نمی توان دیگر این کمپانی را 

به عنوان یک استارت آپ شناسایی کرد.
در یک تعریف کلی می توان اســتارت آپ را به 
مجموعه ای تعمیم داد کــه درآمدی کمتر از ۲۰ 
میلیون دالر داشته و تعداد کارکنان آن نیز کمتر 

از ۸۰ نفر باشد
 اما در یک تعریف کلی می توان اســتارت آپ را 
به مجموعه ای تعمیم داد که درآمدی کمتر از ۲۰ 
میلیون دالر داشته و تعداد کارکنان آن نیز کمتر از 
۸۰ نفر باشد. همچنین باید به خصوصیات موسس 
استارت آپ نیز اشاره کرد. در صورتی که فردی با 
هدف تبدیل شدن به یک کمپانی بزرگ در سطح 
کشــوری یا جهانی اقدام به تاسیس کمپانی خود 
کند، مجموعه  زیر نظر وی را می توان استارت آپ و 

وی را موسس استارت آپ خواند.
در کشــورمان نیــز ایــن روزها شــاهد ظهور 
استارت آپ های متعددی هستیم. حتی کمپانی هایی 
نیز وجود دارند که در صورت مقبول بودن طرح و 
آنچه که اســتارت آپ در پی رسیدن به آن است، 
درصدد حمایت از این کسب و کار برمی  آیند. با یک 
گشت و گذار ساده در اینترنت می توان نمونه های 
موفق استارت آپ های داخلی را نیز مشاهده کرد. 
توســعه ی یک ایده و راه اندازی یک اســتارت آپ 
پیش از داشتن ایده و ابزار، نیازمند خودباوری است. 
در صورتی که شــما نیز ایــده ای دارید، می توانید 
با ســنجش تمام جوانــب، اســتارت آپ خود را 
راه اندازی کرده و به عنوان یک کارآفرین شناخته 
شوید. کشــورمان ایران در بســیاری از زمینه ها 
 مکان بکری برای راه اندازی و ارائه  ســرویس های 

مختلف است.

ارتباط نور با خطر چاقی

نیسان اولین خودروی مجهز به فناوری پیل سوختی اکسید جامد را معرفی کرد

محققان ژاپنی می گویند افراد به ویژه سالخورده ها 
که شب ها در معرض نور مصنوعی زیاد و روزها در 
معرض نور طبیعی کم قرار می گیرند، بیشــتر در 
معرض افزایش وزن هســتند و عکس این قضیه، 

موجب کاهش وزن می شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی هافینگتون پست، 
این مطالعه که دو سال به طول انجامید، نشان داد 
که قرار گرفتن در معرض نور صرف نظر از ســایر 
عوامل مانند مصرف کالری، ورزش و زمان خواب یا 
 بیداری افراد، با افزایش چاقی شکمی ارتباط دارد.

دکتر کونجی اوبایاشی از دانشکده پزشکی دانشگاه 
پزشکی نارا گفت: نتایج مطالعه ما منطقی هستند 
زیرا انســان تحت شرایط نور زیاد در روز و نور کم 
شبانگاهی تکامل یافته اســت. این اولین مدرک 
در مورد انسان است که نشــان می دهد اختالل 
در ریتم های شــبانه روزی )ساعت داخلی بدن( 
بدن انسان توسط یک الگوی متفاوت قرار گرفتن 
 در معــرض نور، با خطر ابتال به چاقی ارتباط دارد.

ایــن محقق افزود: عــالوه بر ایــن نتایج مطالعه 
ما مکمــل اطالعات قبلی در مــورد ارتباط میان 
 شــیفت هــای کار و خطر ابتال به چاقی اســت.

محققان در مطالعه روی هزار و ۱۱۰ نفر که متوسط 
سنی ۷۲ سال داشتند، میزان قرار گرفتن آنها را در 

معرض نور توسط یک 
نورسنج که به دور مچ 
دســت آنها بسته می 
شــد، در یک دوره دو 
گرفتند. انــدازه   روزه 

محققــان همچنیــن 
کمــر،  دور  محیــط 
قــد و وزن بــدن این 
افــراد را اندازه گرفتند 
و پرسشــنامه هایــی 
ســیگار  مــورد  در 
مصــرف  کشــیدن، 

نوشــابه های الکلــی و وضعیت هــای اجتماعی 
و اقتصــادی بــه آنها دادنــد. این انــدازه گیری 
 هــا به طور متوســط ۲۱ مــاه بعد تکرار شــد. 

در ابتــدای مطالعــه، ۱۳۸ نفــر چاقی شــکمی 
داشــتند که محققان این چاقی را به صورت یک 
نســبت ۰.۶ یا باالتر کمر به قــد توصیف کردند. 
 امــا ۹۷۲ نفــر دیگر چاقی شــکمی نداشــتند.

محققــان شــدت قرار گرفتــن در معــرض نور 
را بــا واحد لوکــس lux که واحدی بر اســاس 
 درک انســان از روشنایی اســت، اندازه گرفتند.

برای مثال سطح نور در فضای باز در یک روز روشن 

حدود ۱۱ هزار لوکس 
است اما در روزهایی که 
هوا به اصطالح گرگ و 
میش اســت، ســطح 
 نور ۱۱ لوکس اســت.

ســطح نور در فضای 
 بسته داخل ساختمان ها

 در نزدیکی پنجره در 
 یک روز روشن می تواند

لوکس  هــزار   حدود 
مناطقی  در  باشــداما 
از ســاختمان که کنار 
 پنجره قرار نــدارد فقط ۲۵تا ۵۰ لوکس اســت.

پژوهشگران بر اساس میزان قرار گرفتن در معرض 
نور در روزها و شب ها و با مقایسه افرادی که چاقی 
شکمی نداشتند، متوجه شدند افرادی که در ابتدای 
ایــن مطالعه محیط دور کمر آنهــا زیاد بودند، در 
طول روزها و اوایــل غروب در معرض نور کمتر و 
 شــب ها در معرض نور بیشتری قرار می گرفتند.

در پیگیری های بعدی این مطالعه مشــخص شد 
افرادی که در اواخر غروب و در طول شب ه در معرض 
سطح نوری ۳ لوکس یا بیشتر قرار گرفتند، بیشتراز 
 دیگران در معرض افزایش محیط دور کمر بودند. 

اما برعکــس، احتمال کاهش محیــط دور کمر 
در افــرادی کــه در طــول روز زمــان طوالنــی 
تــری را در معرض ســطح نــوری ۵۰۰ لوکس 
 یا بیشــتر ســپری مــی کردنــد، بیشــتر بود.

همچنیــن بر اســاس نتایج این مطالعــه که در 
 Clinical Endocrinology and  مجلــه 
Metabolism منتشــر شــد، افزایش شاخص 
توده بدنی )بی.ام.آی( -- که در واقع اندازه نسبت 
وزن به قد است-- در طول زمان، با قرار گرفتن در 
 معرض نور بیشــتر در عصر و شب ارتباط داشت.

دکتر چارلز سزیســلر رییس بخــش اختالالت 
شــبانه روزی و خــواب بیمارســتان ›برایگهام و 
زنــان‹ کــه در این مطالعه مشــارکت نداشــت، 
گفت: قــرار گرفتن در معرض نــور مصنوعی در 
 طول شــب با افزایش خطر چاقی ارتبــاط دارد.

وی افــزود: قرار گرفتن در معرض نور نامناســب 
مــی تواند الگوی ترشــخ مالتونیــن -- هورمون 
 مرتبط با صرف انرژی-- را در انســان تغییر دهد.

وی اظهار کرد: بهترین روش برای پیشــگیری از 
چاقی این اســت که روزها نور طبیعی بیشــتری 
دریافت کنید، و شب ها کمتر در معرض نورهای 
مصنوعی حاصل از تلویزیون، تلفن هوشــمند و 

آباژورها قرار گیرید. 

شــرکت های خودروســازی در سراسر جهان 
عالوه بر تاکید به فروش و ســود زیاد تمام تالش 
خود را برای تولید محصوالت جدیدی که بتوانند 
بیشــترین ســازگاری را با محیط زیست داشته 
باشند، می کنند. نیسان نیز در همین راستا اولین 
خودروی جهان با سوخت اکسید جامد را معرفی 
کــرد. به گزارش زومیت، نیســان از اولین نمونه 
خودروی دارای پیل ســوختی اکســید جامد در 
جهان پیش از بازی های المپیک ریو رونمایی کرد. 
این شرکت ژاپنی یکی از اسپانسرهای بازی های 
المپیک اســت. در این نمونه اولیه و پیشرفته که 
پیل ســوختی e-Bio نامیده می شــود، آخرین 
تالش نیسان در ایجاد خودرویی بدون آالیندگی 

به نمایش درآمده است. این شرکت وعده داده تا 
خودروهای بــدون آالیندگی و با گاز اتانول و گاز 

طبیعی تولید نماید.
نمونه پیل ســوختی e-Bio نیســان با اتانول 
۱۰۰ درصد می تواند بیش از ۶۰۰ کیلومتر را تنها 

بار  یک  با 
شــارژ 
باتری 

۲۴ کیلوواتی خــود، طی کند. این خودروســاز 
تصمیم دارد آزمون های بیشتری را برای این نمونه 

اولیه در جاده های عمومی برزیل انجام دهد.
وقتی که خودرو با اتانول یا نمونه اتانول مخلوط 
با آب حرکت می کند، انتشــار کربن ایجاد شده 
در آن به پاکی اتمسفر است. چنین خودرویی 
در کشــورهایی مانند شمال و جنوب 
آمریکا که ســوخت زیســتی- 
اتانــول از نیشــکر و 
راحتی  به   ذرت 
بــه دســت 
یــد  می آ
نــد  می توا

محبوب باشد.
برخــالف خودروهای الکتریکــی، این خودرو 
نیازی به ایستگاه های شارژ ندارد و می تواند توسط 
فروشــگاه های کوچک نیز سوخت خود را تأمین 

نماید.
مدیرعامل نیســان، کارلوس گون گفت: »پیل 
سوختی e-Bio دوســتدار حمل  و نقلی سازگار 
با محیط زیست است و فرصتی برای تولید انرژی 
بومــی فراهم مــی آورد. این خــودرو در آینده با 
کاربر سازگارتر خواهد شــد. ترکیب آب و اتانول 
جابه جایی ایمن تر و آســان تری نســبت به دیگر 
ســوخت ها دارد و بدون نیاز به زیرســاخت های 

جدید پتانسیل عرضه در بازار را دارد.«


