نهنگ الگ

شماره چهار

شماره چهارم – سال اول

نظریه مبارزه فقر و غنا
کفشهایی با چرخهای برقی
مدیریت منابع آب با الگوریتم تکاملی قورباغه
کشف شباهت بین سلولهای انسان و ستارههای نوترونی

شماره چهارم – آبان 5931

نهنگ الگ

سردبیر@enahang :
گروه نهنگ الگ
کانال نهنگ الگ

گروه نویسندگان:
طاهره کوهی
فاطمه کوهی
با تشکر از الکترونهنگ فاطر

سماوات

پاییز 5335

فهرست مطالب

نظریه مبارزه فقر و غنا ...............................................................................................................................................................................صفحه 3
کفشهایی با چرخهای برقی  .................................... ................................ ................................ ................................صفحه 5
مدیریت منابع آب با الگوریتم تکاملی قورباغه ...........................................................................................................................صفحه 6
کشف شباهت بین سلولهای انسان و ستارههای نوترونی ....................................................................................................صفحه 7

2

نهنگ الگ

اقتصاد جهانی

نیازهای نامحهدود مهیشناسهند .نامحهدود
نظریه مبارزه فقر و غنا
بودن خواستههای انسانی است کهه بانهث
امروزه درآمد  52.5دالر در روز بهه ننهوان کمیاب شدن منابع میشود .همیشه برسهر
شاخص سنجش «فقر مطلق» مورد قبهول منابع دنواست تا ندهای بهره بیشهتری از
نهادهای بینالمللی قرار گرفته است .ایهن منابع ببرند .با زیادهخواهی این نده منهابع
شاخص نشان میدهد در حدود  5میلیهارد کمیاب میشوند .ایهن زیهادهخهواهی هها و
نفر از جمعیت جهان ههماکنهون زیهر ایهن بهرهجویی هاست که فقدان منابع را بهرای
خط زندگی میکنند .این شهاخص نشهان -اکثر مردم به وجود مهیآورد .بنهابراین مها

شماره چهارم – آبان 5931
سوی دیگر با باز توزیع ثروت (ماننهد اخهش
مالیاتهای تصاندی) بهه رفهع فقهر یهاری
برساند.
در ایران در طول سالهای په از انقه ب
گرچه فقر مطلهق (فقهر گرسهنگی) کمتهر
شده است اما این نرخ همچنان نرخ باالیی
محسوب مهیگهردد .ههمچنهین مطالعهات
بیانگر کهوچکتر شهدن سهفره خانوارههای

دهنده درآمدی است که نیازههای اساسهی شاهد فقر مطلق بیش از یک میلیهارد نفهر ایرانههی در سههالهههای اخیههر اسههت .برخههی
زندگی فرد با کمتهر از آن تهامین ناواههد در جمعیههت کنههونی جهههان هسههتیم .بههه مطالعات نشان میدهد بین گروههایی کهه
شد .گرچه این رقهم در  .2سهال گششهته نب ارتی دیگر فقر روی دیگر نابرابری توزیع درآمد آنها نمهدتا مبتنهی بهر دسهتمزد و
سیر نزولی داشته اسهت امها نکتهه منفهی درآمد است .منابع خدادادی مانند جنگل -حقههوب بههوده و گههروههههایی کههه از محههل
آنجاست که بهبودها از توزیهع جررافیهایی ها زمینها کهوههها دشهتهها دریاهها و نایدات سرمایهای درآمد کسب کهردهانهد
به شدت نامتعادلی پیروی میکنهد .نمهده معادن همه در اختیار افراد معهدودی قهرار در دهههای گششهته بهه ویهده در دو دههه
بهبودهههای رخ داده در دو دهههه گششههته میگیرند و آنها با زیهادهخهواهیهایشهان گششته شکافی پرنشهدنی بهه سهود باهش
مربوط به بهبود وضع اقتصادی غهولههای نه وه بههر صهدمه زدن بههر محهیط زیسههت دوم وجود داشته است .براساس بررسیهها
آسیایی نظیر چین و هند) بوده است .ایهن نرصه زندگی را بهر سهایر مردمهان افهراد بههین سههال  537.تهها  533.بهههای زمههین
 527برابر مسکن  76برابر اجهاره بهها 65
در حههالی اسههت کههه منطقههه پههایینتههر از طبقه متوسط و فقرا تنگ میکند.
صحرای آفریقا در این دو دهه حتی وضهع قانده دسترسی به منابع و مواهب در بازار برابر و شهاخص قیمهتهها  37برابهر شهده
قانده آرای دالری اسهت .نرضهه منهابع بها است (این افزایش قیمتها تها مههر 5335
بدتری را تجربه کرده است.
در حال حاضر در تمام دنیها سهازمانهها و توجه به تقاضا صورت میگیرد و «تقاضها»
با «نیهاز» متفهاوت اسهت .در واقهع تقاضها
نهادهای بینالمللهی و مهردم همهه ته
می کنند که این فقر و وضهعیت گرسهنگی نیازی است که با قدرت خرید همراه باشد.
شدید کاهش یابد .با این حهال چهرا ههم -فقر از جملهه مسهایلی اسهت کهه بهازار بهه
صورت خهود بهه خهود منجهر بهه رفهع آن
چنان این شکاف بزرگ وجود دارد؟
آیا غشای کافی و منابع کافی بهرای تهامین ناواهد شد .بازار صرفا بهه قهدرت خریهد و
آوردههای پولی پاسخ مهیدههد و فقهرا بهه
همه انسانها وجود ندارد؟
دانشمندان اقتصهادی معتقدنهد کهه خیهر .سبب خالی بهودن دستشهان راههی بهرای
منابع کافی برای همه انسانها وجهود دارد .تامین نیهاز در یهک نظهام بهازاری خهالص

ادامه داشته است) .این در حالی است کهه
در بهترین حالت در صورتی که دستمزدها
کام به اندازه تورم تعدیل شده باشد تنها
 37برابر شده است .به موازات ایهن تفهاوت
نابرابری تشهدید شهده و خانوارههای گهروه
دوم هرچههه کمتههر مههیتواننههد نسههبت بههه
رسیدن به گهروه اول امیهد داشهت باشهند.
هرچند که بنابه گفته مسئوالن با توجه بهه
رشد م یم قیمت مسکن در سطحی کمتر

از نههرخ تههورم در 7ماهههه منتهههی بههه مهههر
اما باتوجه به نلم تاصیص منابع کمیهاب نمییابند.
کمیاب بودن منابع بانث ایجاد این شکاف حل مساله فقر مستلزم انجهام اقهداماتی از سال جهاری ( )5335و نیهز گشهایش ههای
میشود .در تعریفی از نلم اقتصاد این نلم سوی دولت و سازمانههای وابسهته بهه آن مالی اخیر نظام بانکی در این باش بهویده
را بههه نلههم تاصههیص منههابع محههدود بههه است .دولت میتواند بها قهانونگهشاری و از تههکرقمههی شههدن نههرخ سههود تسهههی ت
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کردنهد تها برنامهه
صندوب پ انداز مسکن یکم که به حهدود د .همچنین آنها ت
تعدیل ساختاری را در کشور اجرا کنند .اما
 3درصد رسیده است.
این که بین فقر و غنا یهک شهکاف بهزرگ ایههن برنامههه کههه سههاختارها را در طبقههات
وجود دارد بانث شده اسهت تها مصهلحین ماتلف قرار میداد متناسب با بدنه کشور
جهان بهرای رفهع ایهن مشهکل اقهدامات و
اندیشههایی داشهته باشهند .در ایهن میهان
نظریه مبهارزه فقهر و غنها از دیهدگاه امهام
خمینی نیهز مهیتوانهد جالهب باشهد .امهام

ما نبوده بلکه متناسب با برخی کشورههای
توضههیت تصههویر-کوتههاهی دانشههمندان و
توسعه یافته است.
البته در این میان اسهتثنایاتی وجهود دارد متصدیان امر در امور اقتصادی و مسئولین
مانند آثار آیت ا مرتضی مطههری آیهت رسیدگی به فقرا بانث شهده کهه ههر روزه
ا سید محمد حسینی بهشتی و نویسنده فجایعی در سهاختارهای ماتلهف دنیها رخ

«جنگ فقر و غنا» یاد کرده و با تاکیهد بهر
قداست چنین جنگی فرمودند:
«باید ...نسل به نسل و سینه به سهینه
شرافت و انتبار پیشتازان این نهضهت

نیز حتی از سوی دوستان و آن بزرگهواران مههدیران درسههتی ندارنههد فجههایع بسههیار
به قدری واکنشهای غیر منطقی و تعصب دردناک هستند.
تصویر باال متعلق بهه نهوزاد درگیهر انتیهاد
آلود ظاهر گشت ک تعجب آور است.
در اوایههل تابسههتان  5366پهه از مطههر است که در مهدت کوتهاه زنهدگیش انهوا
دردها و رنجها را متحمل شده و به واسطه
شههدن نظریههات اسههتاد شهههید آیههت ا
مطهری در زمینهه نظهام اقتصهادی اسه م فقر رنج انتیاد و بی محبتی در کنار سوء
بین نده ای از آقایان نلمها و همننهین در ترشیه شدید جان سپرده است.
مطبونات این بحث مطر شد کهه آیها از مسههئولین بیمارسههتان و پرسههتاران ایههن
دیدگاه اس م بین فقر و غنا جنگی وجهود کودک را که هیچ نداشت حتی نهامی ههم
دارد یا نهه؟ در آن زمهان یکهی از فقههای نداشت «رویا» نامیدند .تا رویای سوختهای
محترم صراحتا اظهار داشت که در اسه م برای فرزندان جهان باشد

خمینی مطابق با ذیحجه  5027قمهری در
دهد .در این میان در کشورهایی که جنگ
کتاب «اقتصادنا».
پیام تاریای خهویش بهه حجهای بیهت ا
ایشان بهه واسهطه شههادت روی مههیدهههد و در کشههورهای در حههال
الحرام یعنی همهان پیهام معهروف «فریهاد که البته ت
برایت » از نهضت مقدس اس می با تعبیهر زود هنگام ناتمام ماند .و درباره همین آثهار توسههعه بههه نبههارتی آن کشههورهایی کههه

مقدس و جنگ فقر و غناا محفهو
بماند».
بعد از انق ب برخی نارساییها و غفلتها در
اندیشه و تفکر دانشمندان اس می در بعهد
اقتصادی روی داده است .آنان بهه واسهطه
پیشرفت اندیشههای مارکسیستی سعی در

کتمان کلی ت ههای اقتصهادی کردنهد.
آنها اقتصاد و ثروت را از نلم و دین جهدا جنگ حق و باطل مطر است و نه جنهگ
کردند .و اقتصهاد را بهیارز شهمردند تها فقیر و غنی.
بتوانند با اندیشههای مارکسیسهتی مبهارزه
کنههن

فاطمه کوهی
کارشناس سات افزار
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سرعت بیشتر
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خود در نظر میگیرد با محصول همسهانی نقاط ماتلف حمل کنند .به گزار

مههر

از شرکت دیگر فرب مهیکنهد .بهه ننهوان این چرخهای الکتریکی قابلیت نصب روی

امروزه سهرنت یکهی از معیارههای اصهلی مثال زمهانی کهه در زمینهه حمهل و نقهل هر کفشی را دارند .کاربر با بستن آنها بهه
سنجش محصوالت ماتلف به شمار مهی -مدیریت ترافیهک و حفهم محهیط زیسهت کفش خود و زدن ضربه روی آن شرو بهه
رود .از ماشین و وسایل خانگی گرفتهه تها بیشههتر مطههر مههیشههود سههرنت جلههوه حرکت میکند .پای جلویی نمهل کنتهرل
کامپیوتر؛ هیچ فرقی نمیکند .شهما وقتهی دیگری به خود مهیگیهرد .در ایهن حالهت را انجام میدهد .خم کردن پها بهه سهمت
به سراغ محصولی میروید قبل از هرچیهز اسههتفاده از دوچرخههه و اخیههرا اسههکوتر و نقب بانث فعال شهدن ترمزهها مهیشهود.
به این موضو فکر مهیکنیهد کهه بها چهه الکترونیکههی کههردن کفههشههها پیشههنهاد حداکثر سرنت این وسیله  .2کیلومتر در
سرنتی میتواند کار مورد نظرتان را انجهام جایگزینی مهیتوانهد بهرای حمهل و نقهل سانت است.
دهد .به همین دلیهل ههم تولیدکننهدگان خصوصا به صورت ارزان و دوستدار محیط
محصوالت ماتلف سرنت کهاالی خهود را زیست باشد.
برجستهتر از هر ویدگی دیگهر بهر روی آن
امروزه چرخهای برقی طراحی شهده اسهت
حک میکنند.
که با اتصال به کفش میتوانند کاربر را بهه
امهها موضههو قابههل توجههه آن اسههت کههه نقاط ماتلهف حمهل کننهد .یهک شهرکت
شههرکتهههای ماتلههف تعبیههر متفههاوتی از اروپایی چرخهای برقی طراحی کهرده کهه
سرنت دارنهد .بنهابراین طرحهی کهه یهک با اتصال به کفش مهیتواننهد کهاربر را بهه

طاهره کوهی
کارشناس ارشد هو
مصنونی

شرکت برای سهریع جلهوه دادن محصهول
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مدیریت منابع آب با الگوریتم تکاملی قورباغه
ما در جهانی زندگی میکنیم که با کمبود مشههک ت مههدیریت صههحیت و اسههتفاده گرفته شده است که به الگهوریتم تکهاملی
آب روبروست .کمبودی که ههر سهاله بهه بهینههه از منههابع موجههود اسههت .مههدیریت قورباغه معروف شده است.
دلیل افزایش تقاضا بیشتر نمود پیدا مهی -منابع آبی به معنی استفاده دقیق از آب و
کند .افزایش تقاضا خهود معلهول افهزایش حفاظت منهابع آبهی اسهت کهه کمیهت و
جمعیهههت رشهههد صهههنایع گسهههتر

کیفیت آب را شامل میشود .میتهوان آن

شهرنشینی و جهتگیری مصرفگرایهی و را به دو رو
باال رفتن بهداشت و رفهاه نمهومی اسهت .نمود .رو

فعال و انفعالی تقسیمبندی
فعال خهود قابهل تفکیهک بهه

تمامی این نوامل سبب شده است شرایط رو های جلوگیری از هدر رفت آبههای

الگوریتم جهش ترکیبیِ قورباغه )(SFLA
یک الگوریتم تکاملی و مبتنی بر جمعیهت
متاهیوریستیک جدید است .این الگوریتم
سریع است و قابلیت جستجوی سراسهری
بسیار خوبی دارد.

به گونهای رقم باهورد کهه رودخانههههای سطحی حفاظت از آبخوانهها و صهرفه-
مهم جهان پیوسته در حال خشک شهدن جویی و حفاظت آب در مصرف است.
باشند و سطت آب در آبخوانههای تمهام
قارهها به نلت رشد تقاضهای آب پیوسهته
سقوط نماید .هنگامی که در ایهن شهرایط
استفاده از منابع آب جایگزین امکانپهشیر
نمیباشد و تنها راه ممکن جههت کهاهش

توزیع منابع آبی یکی از رو ههای فعهال
حفاظت آب در مصرف است .اخیرا روشهی
برای حل ایهن مسهاله بهه خهوبی بهه کهار
طاهره کوهی
کارشناس ارشد هو مصنونی
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کشف شباهت بین سلولهای انسهان پایان یک سال سفر شبیهسازی شده المپی که با باکتری روشن میشود
و ستارههای نوترونی

به مریخ

طراحان هلنهدی المه

ال.ای.دی بهدون

محققان به یک سال زندگی در انزوا بهرای نیاز به الکتریسیته ساختهانهد کهه تنهها از
شبیهسازی در مریخ که باشهی از برنامهه طریق الکتروشیمی محیط را روشهن مهی-
ایسنا این الم بینیهاز از

ناسا میباشد پایان دادند .این گروه از  .3کند .به گزار
آگوست سال  .255می دی در یک اتهاب منبههع الکتریکههی و بههاتری اسههت و تنههها
بهرای تولیهد نهور

گنبدی به قطر  55و ارتفا  6متهر بهدون موجود زنده درون الم
هوا و غشای تهازه زنهدگی مهیکردنهد .بهه نیازمند ترشیه است .این الم کهروی از 0
گههزار ایرنهها ایههن گههروه شههامل یههک قسمت جداگانهه حهاوی بهاکتری سهاخته
ایرنا :محققان دریافتهاند پوسته (الیهههای اختربیولوژیست فرانسوی یک فیزیهکدان شده و با فعالیت میکروارگانیسهم خهود در
بیرونی) یک ستاره نهوترونی دارای همهان آلمانی و  0آمریکایی یک خلبان معمهار مرکز الم روشنایی مداوم ایجاد میکنهد.

هندسه غشای سلولی انسان است .سهتاره -خبرنگار و یهک خهاکشهناس بهود .آنهها تا وقتی که هر  .هفته یک قاشهق چهای-
های نهوترونی اجهرام آسهمانی بها میهادین مجبور بودند با امکانهات نهاچیز تحقیقهاتی خوری «استات» بهه داخهل المه اضهافه
مرناطیسی قوی هستند که از هستهههای بسههازند .از محههدودیتهههای مهههم آنههها شود رشتههای ال.ای.دی بدون انرژی .0
مت شی شده ستاره ساخته میشوند .ایهن پوشیدن لباس فضانوردی هنگام خهروی از سانته روشنایی ایجاد خواهند کرد.
شباهت جالهب بانهث مهیشهود احسهاس اتاب بود .محل اقامهت ایهن گهروه نزدیهک
کنیم به نحو نجیبی بها کهکشهان ارتبهاط آتشفشانی غیرفعال در هاوایی بهود .آنهها

داریم .اهمیت ایهن کشهف بهه ایهن دلیهل هر کدام یهک تاهت کوچهک و یهک میهز
است که نشان مهیدههد  .چیهز متفهاوت داخل اتاب خود داشتند .آذوقه آنها شامل
توسط قهوانین هندسهی یکسهان بهه رغهم پودر پنیر و کنسرو تن بود.
تفاوتهای زیربنایی هدایت میشوند.
به نظر می رسد کاینهات بهیش از چیهزی
که ما تصور می کنیم هامونیهک و مهنظم
است.

طاهره کوهی
کارشناس ارشد هو مصنونی
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