هديه به ساکنان جديد

قطعًا يک س��فر دو هفتهاي ب��ه ارتفاعات آلپ لذت
بخش اس��ت ،اما اگر بگوييم افرادي حاضرند براي
اينکه  10س��ال در ميان ارتفاع��ات پربرف و زيباي
آلپ زندگي کنيد و قهوه داغ بنوشيد و لذت ببريد به
ش��ما پول بدهند ،چه ميگوييد؟ روستاي آلبينن در
کشور سوييس پيشنهاد جالبي براي افراد عالقهمند
به زندگي در اين منطقه ارائه کرده است .اين روستا
حاضر اس��ت به افراد بزرگسالي که در منطقه ساکن
ميش��وند  25ه��زار و  200دالر و ب��ه کودکان 10
هزار دالر در هر س��ال بپردازد ت��ا حداقل براي 10
س��ال در خانه رويايي شان زندگي کنند .اما ماجرا از
اين قرار اس��ت که همچون بسياري از ديگر شهرها
و روس��تاهاي سراسر دنيا ،روس��تاي آلبينن نيز در
سالهاي گذشته با کاهش شديد جمعيت روبرو بوده

اس��ت و خيلي از مردم به شهرهاي بزرگتر رفتهاند.
حتي اخيرًا نيز س��ه خان��واده ديگر که  8کودک در
ميان آنها بودند به تازگي روس��تا را ترک کردهاند.
ش��ايد اين ارقام ب��ه نظرتان زياد نباش��د ،اما همين
مهاجرتهاي کم در نهايت به جايي رس��يده اس��ت
که مدرس��ه روس��تا به اجبار و به دليل تعداد خيلي
ک��م دان��ش آموز تعطيل ش��ده
اس��ت .در حال حاضر تنها 240
نفر در روس��تا زندگي ميکنند و
از مسئوالن کش��ور درخواست
دارند که به آنه��ا کمک کنند تا
از نابودي روستا جلوگيري شود.
از جمله برنامههاي پيش��نهادي،
ط��رح پرداخت هدي��ه نقدي به
س��اکنان جديد در روستا بود که
بسيار خبرساز شده است .با وجود

ش��رايط عالي که دارد ،اين طرح محدوديتهايي را
هم شامل ميشود .براي مثال بايد کمتر از  45سال
سن داشته باشيد ،خانهاي که انتخاب ميکنيد بايد
حداقل  200هزار دالر ارزش داش��ته باشد و اينکه
تعهد دهيد حداقل به مدت  10سال در آن اقامت
دائم داشته باشيد.

به نظر ميرس��د که ديگر بايد با پنچر شدن چرخهاي خودرو خداحافظي کنيد .مهندسان سازمان فضايي
ناس��ا از توليد نوعي الستيک جديد خبر دادند که از نيکل تيتانيوم ساخته شده است .اين الستيکها دارای
خاصيت کشس��اني  ،قابلیت تغيير ش��کل و بازگشت به حالت اول خود و حذف تیوپ هستند ،يعني ديگر
پنچري براي اين الس��تيکها معني ندارد .البته ساخت و طراحي اين الستيکهاي نوين ،بخشي از پروژه ناسا
براي توليد چرخهاي بهتر براي کاوش��گرهايش بوده اما اين اختراع به قدري جالب و کارآمد ظاهر ش��د
که به فکر اس��تفاده از آن در الس��تيک وسايل نقليه مانند خودرو و دوچرخه هم افتادهاند و اکنون در حال
تس��ت نمونههاي آزمايش��ي هستند .خرابي الس��تيکها در پروژههاي فضايي ،مانند سوراخ شدن آنها و يا
عدم توانايي ش��ان در عبور از برخي س��طوح ،يکي از مش��کالتي اس��ت که نميتوان آن را حل کرد ،چون
تعويض الس��تيک يک کاوش��گر فضايي از راه دور امکان پذير نيست! در نتيجه اين مشکالت به شکست
طراحي اين الس��تيکهاي جديد به يک موفقيت بزرگ
کامل پروژه ميانجاميد. اما اختراع جديد ناس��ا و ّ
تبديل ش��دهاند .س��اختار اصلي اين الستيک به اين ترتيب است که هيچ تيوپ بادي در وسط خود ندارد.
الستيک در واقع از مجموعهاي از رشتههاي بلند و در هم پيچيده شده فلزي ساخته شده که همين ساختار
رمز موفقيت آن اس��ت .در پروژههاي فضايي قبل ،از چرخهاي پالستيکي يا
آلومينيومي اس��تفاده ميشد .در آخرين پروژه ،يعني مريخ نورد ׳׳کنجکاوي׳׳
که س��ال  2012به مريخ رفت ،تنها بعد از يک سال از ماموريت سوراخهاي
متعددي روي چرخهاي آن ايجاد شده بود که براي وسيلهاي که ساختن آن
 2/5ميليارد دالر هزينه برده است ،چندان جالب نيست.

اطالعاتهفتگی شماره 3773

35

بزرگمهر

الستيکهاي شکست ناپذير

شگفتي ،همه دانشمندان و تاريخ نگاران را به وجد آورده است .در حال حاضر
اين تيم تحقيقاتي در حال آماده س��ازي پروژه ديگري براي برگش��ت به محل
قلعه و بازرس��ي دقيق تر آن توسط دس��تگاههاي مجهز است تا بتوانند کشف
کنند که ساکنان اين قعله چه اقوامي بودهاند.

«دیو کین» و «دیو سخن چینی» ،گزنده است

درياچه وان ،بزرگترين درياچه در کش��ور ترکيه اس��ت ،اما در روزهاي اخير
خبرهاي جديدي سبب ش��ده که شهرت اين درياچه دوچندان شود .گروهي
از باستان شناسان دانشگاه وان يوزونکو ايل به همراه تيمي از غواصان موفق به
کشف يک قلعه قديمي در کف درياچه شدند .حدسها بر اين است که اين قلعه
قديمي در عصر آهن يعني حدود  3000سال قبل توسط قوم باستاني آرارات
ساخته شده باشد .شايعات و افسانههاي قديمي متعددي مبني بر وجود قلعهها
و تمدنهاي از بين رفته باستاني و بقاياي آنها در اين درياچه وجود دارد .اين تيم
تحقيقاتي تصميم گرفتند کنجکاوي خود را به مرحله اجرا برسانند و ببينند آيا
اين افس��انهها پايه و اساس حقيقي دارد يا خير .بيشتر افرادي که حتي آشنايي
کامل به منطقه داش��تند اين کار را بيهوده ميدانستند ،اما نتيجه جستجويشان
حي��رت انگيز بود .آنها منطقهاي را کش��ف کردند که به طور قطع بقاياي يک
قلعه کهن بود و طولش به يک کيلومتر ميرس��يد .اين ديوارها هر کدام بين 3
تا  4متر ارتفاع دارند و مش��خص نيس��ت چه مقدار از آنها زير خاک و س��نگ
کف درياچه دفن ش��ده است .مشاهدات اوليه نشان داد که عمر آن به 3000
س��ال قبل برمي گردد .در آن زمان حتمًا آب درياچه چند صد متر پايين تر از
حد کنوني بوده و شايد اصال وجود نداشته است .کشف يک اثر باستاني به اين

قلعه
غرق شده

