گوشه و کنار جهان

يک شرکت فضايي خصوصي در چين اعالم کرده است
که برنامههايي را براي آينده نزديک تدوين کرده است
سهراب صفادار ت��ا بتواند يک م��اه مصنوعي را در م��دار زمين به طور
دائم قرار دهد .اين ماه بر فراز ش��هر چنگدو قرار خواهد
گرف��ت و در حال حاضر آن را ׳׳م��اه نوراني׳׳ مينامند.
اين م��اه مصنوعي به عن��وان يک آين��ه بازتاب کننده
نور خورش��يد عم��ل خواهد کرد و ه��دف از آن تامين
روشنايي نس��بي براي مردم شهر در تاريکي شب است
تا بتوانند مس��يرها را بهتر تش��خيص دهند و همچنين
در صورت بروز خاموش��ي دچار مش��کل نشوند .اولين
بار در اواس��ط ماه اکتبر س��ال جاري بود که گزارشي از
آن در يکي از روزنامههاي چين منتش��ر ش��د .بسياري
از کارشناس��ان درباره کارايي و موفقيت آميز بودن اين
طرح ش��ک دارند .اما رئيس اين شرکت اعالم کرد که
اين پروژه در واقع چند س��الي است که در حال اجراست

ماه مصنوعي

جايزه پيتزاخوري

يک پيتزافروشي در شهر دابلين در ايرلند ،شهروندان را
به يک چالش پيتزاخوري دعوت کرد .پيتزافروشي ׳׳پين
هدز׳׳ اعالم کرد که هر کسي که بتواند در يک وعده ،يک
پيتزا به قطر  32اينچ (حدود  80س��انتي متر) را به همراه
دو عدد ميلک ش��يک به تنهاي��ي بخورد ،مبلغ  500يورو

جايزه دريافت ميکند و البته نيازي به پرداخت هزينه
پيتزا نخواهد داشت .صاحب رستوران ،آقاي ׳׳آنتوني
کل��ي׳׳ عقيده دارد هيچ کس نميتواند اين کار را انجام
دهد .به گفته او ت��ا کنون  100نفر براي انجام اين کار
به رس��توران آمدهاند اما هيچ يک موفق نشدند و هنوز
مشخص نيست چه کسي قهرمان خواهد شد .حتي يکي
از گزارشگران خبري شهر هم سعي کرد اين چالش را
انج��ام دهد ،اما ناکام ماند و فقط نامش به بقيه نامهاي
فهرست بازندهها اضافه شد .او فقط توانست سه برش
پيتزا بخورد .اين پيتزافروشي قسمتي از ديوار رستوران
را به ديوار ׳׳مش��اهير رستوران׳׳ اختصاص داده است
ت��ا نام افرادي را که بتوانند بر اي��ن غول پيتزايي غلبه
کنند روي آن بنويس��د اما همچن��ان اين بخش ديوار
خالي مانده است .مشتريان براي اينکه بتوانند به طور
رايگان در اين چالش شرکت کنند بايد حداقل نيمي از
پيت��زا را بخورند .اما اکثرًا اعالم کردند که اين چالش
سخت تر از آن است که به نظر ميرسد.
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و اکنون تقريبا آماده اس��ت .متاسفانه هيچ اطالعاتي از
نماي ظاهر و ابعاد اين ماه مصنوعي در دس��ت نيس��ت.
اجراي اين پروژه براي س��ال  2020در نظر گرفته شده
است .رئيس اين شرکت اعالم کرد که ميتوانند دو ماه
مصنوعي ديگر را هم براي ارس��ال به فضا تا سال 2022
آم��اده کنند .او افزود :׳׳در اين صورت  3آينه غول پيکر
خواهيم داش��ت که به صورت  24ساعته و از سه زاويه
اي��ن منطقه را تحت پوش��ش قرار داده و نور خورش��يد
را به س��مت آن بازتاب ميدهن��د .از ديگر اهداف اين
پروژه اين است که از هزينههاي اعمال شده براي تامين
روش��نايي ،بخصوص روش��نايي معابر و خيابانها کاسته
ش��ود و آن را با يک گزينه مطمئن ت��ر و بهتر جايگزين
کنند .اين آينهها ميتوانند در زمان رخ دادن پديدههاي
طبيع��ي احتمالي مانند س��يل و زلزله ک��ه عمومًا باعث
خاموشي ميشوند ،کمک شاياني باشند.

دانشمندان ناسا يک کوه يخ عجيب در قطب جنوب کشف کردهاند که به شکل يک
مکعب مس��تطيل و اضالع آن به قدري هموار و مسطح است که گويي با چاقو يخ را
برش داده باشند .گفته ميشود که طول اين کوه يخ به بيش از  1.6کيلومتر ميرسد
و البته تنها  10درصد از آن را ميتوانيم ببينيم و قس��متهاي ديگر آن زير سطح آب
هستند .هواپيمايي که براي بررسي برخي مناطق و عکسبرداري از کوههاي يخ عازم
منطقه ش��ده بود ،توانس��ت اين کوه يخ را رصد کند .اين کوه يخ مانند يک قالب پنير
روي آب شناور است و دانشمندان به محض ديدن آن شگفت زده شدند .بالفاصله
حدسهايي مبني بر احتمال دخالت انسان مطرح شد .برخي گمان کردند که احتمالًا
تيمهاي ناشناس در حال جدا کردن تکههاي يخ قطب هستند .اما جستجو در مناطق
اطراف نش��ان داد که هيچ فعاليت انس��اني وجود نداشته است .اين کوه يخ به شکل
طبيعي به اين صورت درآمده و احتمالًا به تازگي از يخهاي ديگر جدا ش��ده اس��ت.
انتش��ار تصاوي��ر آن باز هم باع��ث ايجاد موج ديگري از تعجب بين کارشناس��ان و
مردم شد .برخي آن را يک پروژه مخفي ميدانستند و يا تصوير را يک حقه فتوشاپ
ميخواندند .برخي ديگر حتي به فکر موجودات فضايي افتادند! اما دانشمدان اعالم
کردند که اين يخها از پهنههاي بزرگ يخي جدا شدهاند و هيچ دليل ديگري نداشته
اس��ت.هنوز هم بسياري از مردم عقيده دارند برخي دولتها ،کوههاي يخ را ميبرند و
سپس براي مقاصد خاص خود استفاده ميکنند.

