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در عصر جهانی شدن، همه روزه شاهد تحوالت 
عظیم و چشمگیر در حوزه های مختلف علم و 
دانش هستیم که کشور ما نیز به نوبه خود در 
بسیاری از این تحوالت سهم دارد. در این بخش 
مهمترین رویدادهای جذاب علمی ایران و جهان 

را به اشتراک گذاشته ایم.

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

پایگاه اسـتنادی طایـه داران علم تامسـون رویترز 
به ارائه فهرسـتی از دانشـمندان برتر دنیـا می پردازد 
که بر اسـاس آخریـن آمـار آن ۱99 ایرانـی در جمع 

دانشـمندان یک درصـد برتر دنیا قـرار گرفتند. 
پایگاه اسـتنادی طایـه داران علم تامسـون رویترز 
)ISI-ESI( بـه ارائه فهرسـتی از دانشـمندان برتر 
دنیـا مـی پـردازد که هـر دو مـاه یکبـار براسـاس 
آخریـن تحـوالت در شـبکه علـم بیـن الملـل 
روزآمـد می شـود. مرجعیت علمی مبنـای گزینش 
دانشـمندان برتر در پایگاه طایه داران علم اسـت.

مرجعیـت علمی براسـاس تعـداد ارجاعـات صورت 
گرفتـه به پژوهـش هـای پژوهشـگران تعیین می 
شـود. ارجاعات یـا اسـتنادها بیانگر میزان اسـتفاده 
از نتایـج پژوهـش های منتشـر شـده هسـتند. هر 
چقـدر تعداد اسـتنادهای صورت گرفتـه به پژوهش 
هـای یـک محقق بیشـتر باشـد، کیفیـت پژوهش 
هـای وی باالتر بـوده و ایـن پژوهش هـا از طرف 

جامعـه علمی بیشـتر پذیرفته شـده اند.
ISI بـرای انتخـاب دانشـمندان یـک درصـد برتر 
دنیـا، تعداد اسـتنادهای صـورت گرفته بـه پژوهش 
هـای محققـان دنیـا در ۱0 سـال اخیر را شـمارش 
کـرده و ایـن محققـان را در 22 رشـته موضوعـی 
طبقـه بنـدی مـی کنـد. سـپس ایـن محققـان 
براسـاس تعـداد اسـتنادهای دریافتـی بـه صـورت 
نزولـی مرتب سـازی می شـوند و یـک درصد برتر 
از هر رشـته به عنوان دانشـمندان برتـر انتخاب می 
شوند.براسـاس اطاعات استخراج شـده در مجموع 
۱99 ایرانـی طایـه داران علـم هسـتند کـه از این 
تعداد ۱07 دانشـمند برتر کشـور متعلق به دانشـگاه 
های جامع هسـتند و دانشـگاه های صنعتی هم 48 

نفـر از نخبگان علمـی کشـور را پـرورش داده اند.
دانشـگاه های علـوم پزشـکی 30 نفر و پژوهشـگاه 
هـا و مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـگاه هـای کشـور 
نیـز 8 نفر از دانشـمندان برتـر بین المللـی را به خود 
اختصـاص داده انـد. 6 نفر نیز در بخش دانشـگاه ها 

و موسسـات آموزشـی غیر متمرکز هسـتند.
دانشـگاه تهـران در بین دانشـگاه های جامـع دارای 
بیشـترین دانشـمند برتر اسـت. تعـداد دانشـمندان 
برتـر دانشـگاه تهـران 25 نفر اسـت. دانشـگاه های 
صنعتی شـریف و تربیت مـدرس به ترتیب بـا ۱6 و 

۱2 نفـر در رتبـه های بعـدی قـرار دارند.
دانشـگاه های شـیراز و صنعتـی اصفهان هـر کدام 
بـا 8 دانشـمند، دانشـگاه هـای شـهید بهشـتی، 
صنعتـی امیرکبیـر و علم صنعت ایـران هر کـدام با 
7 دانشـمند در رتبـه هـای جـدول دانشـمندان برتر 

بیـن المللـی قـرار دارند.
دانشـگاه تبریـز 5 نفـر و  دانشـگاه هـای اصفهـان، 
بوعلـی سـینا، رازی، صنعتی نوشـیروانی بابل، علوم 
پزشـکی اصفهـان، مازنـدران و کاشـان هر کـدام 4 

نفـر در رده دانشـمندان برتـر بین المللـی دارند.
4 دانشـگاه و مرکـز پژوهشـی دارای 3 نفـر، ۱۱ 
دانشـگاه و مرکز پژوهشی دارای 2 نفر و ۱9 دانشگاه 
دارای یک نفر دانشـمند بین المللـی در جمع برترین 

دانشـمندان یـک درصـد برتر دنیا هسـتند.

سهم دانشگاهها از طالیه داران علم

1۹۹ دانشمند ایرانی جهانی شدند

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک
 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور

نوع دانشگاه / ردیف
موسسه تحقیقاتی

تعداد 
دانشمند

۱07 نفردانشگاه های جامع۱
48 نفردانشگاه های صنعتی2
30 نفردانشگاه های علوم پزشکی3
8 نفرپژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی4
6 نفرمراکز غیر متمرکز5

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها 
و موسسات پژوهشی کشور )بیش از 1۰ نفر(

نام دانشگاه/
موسسه تحقیقاتی

تعداد
 دانشمند

25    دانشگاه تهران    
۱8دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱6دانشگاه صنعتی شریف    
۱2    دانشگاه تربیت مدرس    

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها
 و موسسات پژوهشی کشور )کمتر از 1۰ نفر(

تعداد دانشمندنام دانشگاه/موسسه تحقیقاتی 
8دانشگاه شیراز    

8دانشگاه صنعتی اصفهان    
7دانشگاه شهید بهشتی   
7دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7دانشگاه علم و صنعت ایران    
5دانشگاه آزاد اسامی
5دانشگاه تبریز    

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها 
و موسسات پژوهشی کشور )کمتر از ۵ نفر(

تعداد دانشمندنام دانشگاه/ موسسه تحقیقاتی 
4دانشگاه اصفهان

4دانشگاه بوعلی سینا
4دانشگاه رازی

4دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل    
4دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

4دانشگاه مازندران
4دانشگاه کاشان

3پژوهشگاه دانش های بنیادی
3دانشگاه شهید باهنر کرمان

3دانشگاه گیان
3دانشگاه یزد     

دانشگاه تحصیات تکمیلی صنعتی و 
2فناوری پیشرفته    

2دانشگاه خلیج فارس  
2دانشگاه خوارزمی
2دانشگاه سمنان  

2دانشگاه سیستان و بلوچستان
2دانشگاه صنعتی شیراز

2دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2دانشگاه فردوسی مشهد
2دانشگاه محقق اردبیلی
2دانشگاه یاسوج   

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشی کشور )یک نفر(

تعداد دانشمندنام دانشگاه/موسسه تحقیقاتی 
۱پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی )مرکز علمی، آموزش، 

۱فرهنگ و پژوهش(

۱    دانشگاه ارومیه     
۱دانشگاه الزهراء )س(

۱    دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
۱دانشگاه پیام نور    
۱دانشگاه زنجان     

۱دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱دانشگاه مالک اشتر  
۱دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(

۱دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱    دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی    

۱دانشگاه کردستان
۱موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
۱موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
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علـــم و دانش

ــوی  ــه پرت ــرده ک ــت ک ــاوا ثاب ــی دانشــگاه اوت ــدان ایران فیزیک
نــوری چرخشــی در خــاء ســرعت کمتــری نســبت بــه نظریــه 
نســبیت انیشــتین دارد. ایــن دســتاورد مبنــای محاســبات 

ــد.  ــی کن ــون م ــی را دگرگ کوانتوم

نـور در محیط خاء با سـرعت ثابـت جهانی حرکت مـی کند اما 
تیمی از محققان دانشـگاه اوتاوا به سرپرسـتی پروفسـور ابراهیم 
کریمـی ثابـت کـرده کـه همیشـه نیـز چنیـن نیسـت. در واقع 
پروفسـور کریمـی و همکارانش نشـان داده اند که نور چرخشـی 
در خـاء بـه مراتـب با سـرعت کمتری نسـبت بـه آنچـه که در 
نظریه نسـبیت انیشـتین مطرح شـده سـیر مـی کنـد. در نتیجه 
بایـد گفت این دسـتاورد خیـره کننده اثـرات دگرگـون کننده ای 

بـر محاسـبات و ارتباطـات کوانتومی خواهد داشـت.
ایــن فیزیکــدان ایرانــی کشــف کــرده اســت کــه چنیــن پرتوی 
ــی 299  ــده آن یعن ــناخته ش ــا ســرعت ش ــوری در مقایســه ب ن
میلیــون و 792 هــزار و 458 متــر بــر ثانیــه )در خاء( با ســرعت 
کمتــری حرکــت مــی کنــد یعنــی چیــزی در حــدود یــک دهم 

درصــد کمتــر از پرتــوی نــور معمولــی.

پروفســور کریمــی درایــن خصــوص مــی گویــد: مــا در خــال 
بررســی هــای دقیــق خــود متوجــه شــدیم کــه نــور چرخشــی 
ــه  ــر ب ــی تأخی ــا اندک ــی ب ــور معمول ــوی ن ــا پرت ــه ب در مقایس

ــاب مــی رســد. ردی
ــه  ــوده ک ــاه ب ــدر کوت ــدک آنق ــی بســیار ان ــاف زمان ــن اخت ای
بــرای تشــخیص دقیــق آن بــه ابزارهــای حساســی نیــاز اســت.

ــن  ــد کــه ای پروفســور کریمــی و همکارانــش متوجــه شــده ان
ــت. از  ــه اس ــم فمتوثانی ــک ده ــدود ی ــی درح ــاف زمان اخت
ایــن رو آنهــا بــه ســراغ روشــی موســوم بــه مطالعــه پالســهای 

ــد. ــاه FROG رفتن ــوق کوت ــزری ف لی
آنهــا در نتیجــه ایــن بررســی دقیــق متوجــه شــدند کــه پرتــوی 
ــتقیم 23  ــوری مس ــوی ن ــا پرت ــه ب ــوری چرخشــی در مقایس ن

فمتوثانیــه تأخیــر زمانــی دارد.

تحولی نو در محاسبات کوانتومی؛

فیزیکدان ایرانی نسبیت انیشتین را به چالش کشید

»اســتفن هاوکینــگ« بــر ایــن بــاور اســت که 
ممکــن اســت رویــای پــرواز بــه فضــا بــرای او 

روزی دســت یافتنی شــود. 
»اســتفن هاوکینــگ« سرشــناس تریــن 
فیزیکــدان جهــان در مصاحبــه ای اختصاصــی 
بــا یکــی خبرگزاریهــای روســی بــه ســواالتی 
ــات  ــی، اوق ــت علم ــات، فعالی ــوزه روب در ح
ــخ داد: ــه پاس ــود اینگون ــای خ ــت و روی فراغ

ــات هــا در آینــده نزدیــک  *اگــر روب
بــه جــای انســان جایگزیــن شــوند، 
در ایــن رابطــه چــه کاری بایــد 

ــم؟  ــام دهی انج
اگــر روبــات هــا قــادر باشــند هــر چیــزی کــه 
ــن  ــد در ای ــد کنن ــا اســت را تولی ــاز م مــورد نی
ــا  ــه نیازه ــد آن ببســتگی دارد ک صــورت پیام
چگونــه توزیــع شــوند. هر شــخصی از داشــتن 
زندگــی مجلــل لــذت مــی بــرد مشــروط بــه 
ــد شــده ســهم  ــروت تولی ــراد از ث ــن کــه اف ای
ــا  ــتگاه ه ــان دس ــر صاحب ــند. اگ ــته باش داش
ــه  ــوان ب ــی ت ــد، م ــش کنن ــاز پخ ــروت را ب ث
ــه نظــر مــی  فقــر و فاکــت پایــان داد. امــا ب
رســد کــه تــا کنــون فنــاوری موجــب افزایش 

ــری شــده اســت. نابراب

*شــما بعنــوان دانشــمندی مشــهور 
و همچنیــن تفهیــم کننــده علــم 
هســتید، کــدام یــک از ایــن فعالیــت 
ــری  ــتر از دیگ ــی را بیش ــای علم ه

ــد؟   ــت داری دوس
اول از همــه مــن یــک دانشــمند هســتم. 
بســیار افتخــار مــی کنــم کــه قــادر هســتم تــا 
بــه درک هســتی کمــک کنم. بســیار خرســند 
هســتم کــه کارهــای مــن دارای عاقمنــدان 

متعــددی اســت و معتقــد هســتم کــه عمــوم 
مــردم بایــد آن هــا را بداننــد و فرصتــی بــرای 
ــن  ــه ای ــند ک ــته باش ــا داش ــن آموزه ه درک ای
ــمندان  ــرارآمیز دانش ــوان کار اس ــمت بعن قس

محســوب مــی شــود.

*در مــورد فعالیــت روزمــره خــود بــه 
مــا بگوییــد. 

ــه دلیــل شــرایطی خاصــی کــه دارم، زمــان  ب
ــا از  ــح ه ــا صب ــی صــرف مــی شــود ت طوالن
خــواب بلنــد شــوم و بنابرایــن معمــوال دیــر به 
محــل کار خــود مــی رســم. کار روزانــه مــن به 
دو بخــش تحقیقــات علمــی و کمــک رســانی 

همگانــی تقســیم مــی شــود.

ــات  ــه اوق ــد ک ــی دهی ــح م *ترجی
فراغــت خــود را چگونــه ســپری 

ــد؟  کنی
برغـم اینکـه در شـب کم مـی خوابـم و خواب 
نامنظمـی دارم امـا دوسـت دارم کـه اوقـات 
فراغـت خـود را در بعدازظهرهـا بـه موسـیقی 
گـوش دهـم یا اینکـه فیلم تماشـا کنـم و امور 

روزمـره را در تلویزیـون دنبـال کنـم.

ــای شــما  ــگ، روی *پرفســور هاوکین
ــت؟  چیس

همیشــه رویــای پــرواز بــه فضــا را داشــته ام. 
ــه  ــی اســت ک ــای طوالن ــال ه ــرای س ــا ب ام
فکــر مــی کنــم فقــط یــک رویــا اســت. مــن 

روی ویلچــر هســتم و بــه زمیــن محدود شــده 
ام و تجربــه ســفر بــه فضــا چگونــه بــرای من 
میســر خواهــد بــود، جــز بــا تخیــل و فعالیــت 

مــن بــر روی فیزیــک نظــری.
ــی  ــه فرصت ــم ک ــی کن ــر نم ــگاه فک هیچ
بــرای دســتیابی بــه رویــای مــن بوجــود آیــد 
تــا ســیاره زیبــای مــان را از فضــا تماشــا کنــم 
یــا اینکــه بــه دنیــای خارجــی نظــر بیانــدازم. 
ایــن رویــا در قلمــرو فضانــوردان اســت و 
ــن  ــی از ای ــانس کم ــوش ش ــراد خ ــط اف فق
تجربــه هیجــان انگیــز بهــره مــی برنــد. امــا 
ــه فضــا  ــن ب ــانس رفت ــه ش ممکــن اســت ک
بــا Virgin Galactic ) یــک شــرکت 

ــم. ــته باش ــی( را داش فضای

استفن هاوکینگ در یک مصاحبه خواندنی:

همیشه رویای پرواز به فضا را داشتم
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شــاهد  گذشــته  قــرن  نیــم  در  جهــان 
هنرنمایــی شــجاعانه زنــان فضانــورد در 
عرصــه اکتشــافات فضایــی بــوده اســت. 
از میــان شــمار قابــل توجــه فضانــوردان زنــی 
کــه راهــی فضا شــده انــد برخــی ماندگارتــر از 
ســایرین بــوده انــد کــه از آن جملــه مــی توان 
بــه والنتینــا ترشــکوا بــه عنــوان نخســتین زن 
ــورد  ــتین فضان ــد نخس ــالی رای ــورد، س فضان
ــورددار  ــز رک ــونیتا ویلیام ــی و س زن آمریکای

ــاده روی فضایــی اشــاره کــرد. بیشــترین پی
ــی کــه از ســال  در گــزارش پیــش رو و در حال
20۱6 بــه عنــوان ســرآغاز هیجــان انگیــز دور 
تــازه ای از اکتشــافات فضایــی یــاد مــی شــود 
ــوردان  ــن فضان ــه ســراغ شــناخته شــده تری ب

زن سراســر جهــان رفتــه ایــم.
از ســالی رایــد بــه عنــوان نخســتین زن 
آمریکایــی یــاد مــی شــود کــه از زمیــن جــدا 
ــن رو ســالی  و راهــی فضــا شــده اســت. از ای
رایــد یکی از شــناخته شــده تریــن زنــان تاریخ 
معاصــر آمریــکا اســت. امــا ایــن تمــام نکتــه 
هیجــان انگیــز دربــاره ســالی رایــد نیســت. او 
همچنــان بــه عنــوان جــوان تریــن آمریکایــی 
ــدوده  ــه مح ــا ب ــه پ ــود ک ــی ش ــناخته م ش
ناشــناخته ای بــه نــام فضــا گذاشــته اســت. او 

ــت. ــن داش ــال س ــا 32 س ــان تنه در آن زم
 یکـی دیگـر از زنـان شـناخته شـده در تاریـخ 
اکتشـافات فضایـی پگی ویتسـون نـام دارد. او 
بـا ثبـت رکـورد 377 روز حضـور در فضـا یک 
رکـورددار تقریبـا دسـت نیافتنـی لقـب گرفته 
متخصـص  نخسـتین  او  همچنیـن  اسـت. 
مأموریـت در حـوزه علـوم فضایی شـناخته می 
شـود که بـه سـمت ریاسـت اداره فضانـوردی 
ناسـا برگزیـده شـد. ایـن درحالـی اسـت که تا 

پیـش از آن تمامـی افـرادی که به این سـمت 
برگزیـده مـی شـدند خلبـان بودند.

ــم  ــاز ه ــال 20۱6 ب ــر س ــت نوامب ــرار اس او ق
ــه همیــن دلیــل امــکان  راهــی فضــا شــود. ب
یــک رکوردشــکنی دیگر توســط او وجــود دارد 
و آن هــم شکســته شــدن حضــور فضانــوردی 

ــکا در فضــا. از آمری
ویتســون در خــال حضــور طوالنــی مــدت در 
ــی  ــاده روی فضای فضــا حــدود 40 ســاعت پی
نیــز داشــته اســت کــه از ایــن حیــث در میــان 
ــان  ــدت زم ــترین م ــورد دارای بیش 30 فضان
ــه  ــرد. البت ــی گی ــرار م ــی ق ــاده روی فضای پی
ســونیتا ویلیامــز بــا بیــش از 50 ســاعت پیــاده 
روی فضایــی از ویتســون باتجربــه نیــز پیشــی 
گرفتــه اســت. همچنیــن ویلیامــز را مــی توان 
در زمــره ۱0 فضانــورد اول دنیــا از حیــث 
شــرکت در برنامــه هــای پیــاده روی فضایــی 

ــمار آورد. ــه ش ب
ســونیتا ویلیامــز یکــی از رکــوردداران عرصــه 
ــد. او  ــی آی ــمار م ــه ش ــی ب ــافات فضای اکتش
نخســتین انســانی محســوب می شــود کــه در 
فضــا و در یــک ماراتــن فضایــی حضــور یافته 
ــل  ــتفاده از تردمی ــا اس ــن کار را ب ــت. او ای اس
ــی  ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ــود در ایس موج
ــال 2007 و  ــز در س ــت. ویلیام ــام داده اس انج
همزمــان بــا ماراتــن بوســتون در ایــن برنامــه 

ــج حاضــر شــد. مهی
اگــر قــرار باشــد دربــاره فضانــوردان زن 
ــاوت از  ــی تف ــوان ب ــی ت ــود نم ــت ش صحب
کنــار نــام ســامانتا کریســتوفرتی رد شــد. او در 
ســال 20۱5 و در حالــی کــه هیچگونــه برنامه 
ــش  ــود بی ــه ب ــورت نگرفت ــل ص ــزی از قب ری
ــتگاه  ــده در ایس ــن ش ــش تعیی ــدت از پی از م

فضایــی بیــن المللــی حضــور یافــت تــا رکورد 
ــا  ــورد زن در فض ــک فضان ــتمر ی ــور مس حض
شکســته شــود. همچنین او نخســتین انســانی 
محســوب مــی شــود کــه در فضــا قهــوه آماده 

ــرده اســت. ک
ــف  ــی از لط ــز خال ــه نی ــن نکت ــی از ای آگاه
نیســت که نخســتین فضانــوردان کــره جنوبی 
ــد: ســو یئــون یــی و هلــن  و بریتانیــا زن بودن
ــره  ــخ ک ــوردان تاری ــتین فضان ــارمن نخس ش

ــد. ــی آین ــمار م ــه ش ــا ب ــی و بریتانی جنوب
ــتین  ــم نخس ــاری ه ــه انص ــن انوش همچنی

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــی ب ــورد ایران فضان
ــان زن مأموریتهــای  ــرار باشــد از قربانی اگــر ق
ــه  ــی ب ــر نام ــش از ه ــم پی ــاد کنی ــی ی فضای
ــاد کریســتا مــک آلیــف مــی افتیــم کــه در  ی
ســال ۱986 و در جریــان حادثــه انفجار شــاتل 
ــم راه  ــتین معل ــد. او نخس ــته ش ــر کش چانج

ــه فضــا نیــز محســوب مــی شــود. یافتــه ب

از نخستین قهوه تا اولین ماراتن فضایی 

زنان رکورد شکن در فضا را بشناسید 

محققان آمریکایی موفق شدند عاوه بر سه حالت موجود آب ،از حالت چهارم آن پرده بر دارند. 
تـا کنـون سـه وضعیـت جامـد، مایـع و گاز بـرای آب متصـور مـی شـد امـا پژوهشـگران مرکز 
تحقیقاتـی Oak Ridge National Lab آمریـکا توانسـتند بـا قرار دادن آب تحت فشـار 

قـوی شـاهد حالت چهـارم آن باشـند.
بـا انجام ایـن آزمایش در واقع مولکول های آب شـکل کانالـی را به خود گرفتند که دارای شـش 

گوشـه و عـرض هر کانال بـه اندازه 5 اتـم بود. هر کانـال ظرفیت قـرار دادن یک مولکـول را در 
خود داشت.  

نکتـه قابـل توجه این اسـت کـه مولکـول هـای آب در آن فضای بسـیار کوچک ویژگـی از خود 
نشـان دادنـد کـه فقط در مقیـاس کوانتوم دیـده می شـود و بـه آن tunneling مـی گویند.

بــرای ملمــوس کــردن ایــن تئــوری مــی شــود ایــن مثــال را زد کــه وقتــی توپــی را از بــاالی 
یــک تپــه رهــا مــی کنیــم پاییــن مــی رود و تپــه دوم بعنــوان یــک مانــع بــرای آن بــه منظــور 
رســیدن بــه آن طــرف تپــه محســوب مــی شــود امــا زمانیکــه بحــث tunneling کوانتــوم 
مطــرح مــی شــود ایــن تــوپ مــی توانــد بــه راحتــی بــه آن طــرف تپــه دوم کــه بعنــوان مانــع 
بــرای آن تلقــی شــده بــود بــرود و حتــی بــه داخــل آن نفــوذ کنــد و همرمــان در هــر دو طــرف 

باشــد.
در فیزیــک کوانتــوم اگــر اتمــی فاقــد انــرژی الزم باشــد نمــی توانــد از روی یــک مانــع عبــور 
ــه فیزیــک  ــرای مولکــول هــای آب شــرایطی شــبیه ب کنــد. در واقــع شــرایط بوجــود آمــده ب

ــاد مــی شــود. ــرای آن بوجــود آورد کــه از آن حالــت چهــارم آب ی کوانتــوم را ب
بـه عبـارت دیگر اتـم هـای اکسـیژن و هیـدروژن مولکول آب جـدا می شـوند و بطـور همزمان 

دوبـاره در شـش گوشـه کانـال حاضر می شـوند.
نتیجه این تحقیق در نشریه Phsysical review Letters منتشر شده است.

حالت چهارم آب کشف شد
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ایــن تصویــر بــه گونــه ای نــادر از قورباغــه کــه 
ارغوانــی رنــگ اســت، تعلــق دارد. زیســتگاه این 
جانــور در هندوســتان و دارای دســت و پــای 
ــن  ــت. ای ــردن اس ــر ک ــرای حف ــوی ب ــیار ق بس

ــکل دارد. ــی ش ــه ای مثلث ــه جمجم قورباغ

تصاویری از جانوران عجیب و غریب 

با قورباغه ارغوانی و عنکبوت باستانی آشنا شوید
»الیوساینس« تصاویری از نادرترین گونه قورباغه و 

فسیل باستانی عنکبوت را منتشر کرد. 

ایــن عکــس متعلــق بــه فســیل عنکبــوت 
ــت  ــال اس ــون س ــت 305 میلی ــا قدم ــتانی ب باس

ــت. ــده اس ــف ش ــه کش ــه در فرانس ک

 ایــن تصویــر توســط محققین جانورشــناس 
ــده  ــه ش ــکا گرفت ــزاس آمری ــگاه تگ دانش
ــوح  ــا وض ــوان ب ــی ت ــه در آن م ــت ک اس

ــرد. ــا ک ــه ای را تماش ــاال مورچ ــیار ب بس
 

ــوری را  ــرو از زنب ــای روب ــس نم ــن عک ای
ــی  ــوح باالی ــه از وض ــد ک ــی ده ــان م نش
ــی  ــم جانورشناس ــط تی ــوردار و توس ــر خ ب

ــت. ــده اس ــه ش ــزاس گرفت ــگاه تگ دانش
 

علـــم و دانش
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پروفســور ســمیعی برتریــن دانشــمند و جــراح مغــز و اعصــاب 
ــازی  ــای مج ــده در فض ــب منعکس ش ــت: مطال ــان گف در جه

ایــران اغلــب متعلــق بــه مــن نیســت. 
پرفســور مجیــد ســمیعی در خصــوص مطالــب منتشرشــده در 
ــام پرفســور ســمیعی تأکیــد کــرد:  فضــای مجــازی کشــور بان
مطالبــی کــه بــه نــام مــن در فضــای مجــازی کشــور منتشــر 
ــی  ــاید درجای ــت، ش ــن نیس ــه م ــد گفت ــا 90 درص ــود ت می ش

ــت. ــوده اس ــه نب ــا این گون ــتم ام ــخنرانی داش س
ــم  ــان ُگ ــرای جوان ــه مطلبــی کــه راه را ب وی ادامــه داد: هرگون
کنــد متعلــق بــه مــن نیســت زیــرا جوانــان مــا همــواره بایــد در 

راه درســت و موفــق قــدم بردارنــد.
متخصــص نامــدار مغــز و اعصــاب جهــان خطــاب بــه جوانــان 
ــرا  ــت زی ــت اس ــه موفقی ــیدن ب ــق راه رس ــت: عش ــران، گف ای

ــت. ــی اس ــوع در زندگ ــن موض ــق مهم تری عش
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــق ب ــرد: عاش ــد ک ــمیعی تأکی ــور س پرفس
معشــوق خــود همــه کار انجــام می دهــد و هرکــس بگویــد کــه 

ــد. ــود دروغ می گوی ــق خ ــت در عش ــه نیس این گون
ــق شــد عشــق و  ــک جــوان موف ــه ی ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
عاقــه خــود را بــه کاری کشــف کنــد، بایــد بــه دنبــال همــان 
ــق  ــر در مســیری موف ــک نف ــه اینکــه چــون ی ــرود ن رشــته ب

ــه دنبــال همــان مســیر باشــد. شــده ب
ــد  ــان تأکی ــاب در جه ــز و اعص ــراح مغ ــمند و ج ــن دانش برتری
ــور  ــی به ط ــه باش ــک کار و حرف ــق ی ــه عاش ــی ک ــرد: زمان ک
ــز خواهــی  ــر آن موضــوع متمرک ــود را ب ــکار خ ــام اف ــم تم حت
کــرد و ماننــد پروانــه از شــاخه ای بــه شــاخه دیگــر نمی رویــد و 

ــد. ــدا می کن ــت دســت پی ــه موفقی ــه ب ــع اســت ک آن موق

پرفسـور سـمیعی تصریح کرد: عشـق به انسـان نیز همین است 
زمانـی که عاشـق می شـوید انگیزه فـراوان برای موفقیـت دارید 

زیـرا باید آینده خـود و عشـقتان را تأمین کنید.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه شــما در چــه زمانــی عاشــق 
شــدید، گفــت: در ۱۱ ســالگی عاشــق شــدم زمانــی کــه عموی 
مــن به عنــوان یــک جــراح مغــز و اعصــاب مباحــث مختلــف 

ــرد. ــرح می ک ــی را مط علم

شهر مادری من باید در دنیا اول باشد
ــه  ــز و اعصــاب جهــان در پاســخ ب ــن جــراح مغ ــن نامدارتری ای
ــز  ــیراز نی ــکی ش ــت پزش ــوص وضعی ــری در خص ــؤال دیگ س
گفــت: شــیراز شــهر مــادری مــن اســت بــه همیــن دلیــل بایــد 
ــه  ــم ک ــکی ه ــد در پزش ــا اول باش ــث در دنی ــی مباح در تمام

ــود دارد. ــای خ ج
ــی  ــز تخصص ــدازی مرک ــوص راه ان ــمیعی در خص ــور س پرفس
در شــیراز نیــز تأکیــد کــرد: چنانچــه مســئولین اســتان، رئیــس 
دانشــگاه شــیراز و علوم پزشــکی و شــهرداری همــکاری الزم را 
داشــته باشــند بــه زودی کارهــای مشــترکی را در شــیراز انجــام 
خواهیــم داد. امــا همــگان بایــد قــول بدهنــد کــه خیلــی ســریع 

مشــارکت و همــکاری داشــته باشــند.
ــکاری و  ــا هم ــیراز را ب ــی در ش ــز بین الملل ــه داد: مرک وی ادام

ــم. ــدازی کنی ــد راه ان همراهــی بای
فاصله ای با ایران نداشتم

رئیــس مرکــز بیــن المللــی علــوم اعصــاب در پاســخ به ســؤالی 
مبنــی بــر وضعیــت علــم مغــز و اعصــاب در کشــور نیــز گفــت: 
طــی 45 ســال گذشــته هیچ  فاصلــه ای بــا ایــران نداشــتم حتی 

یــک ســال.
پرفســور ســمیعی تأکیــد کــرد: بســیاری از شــاگردان مــن امروز 

در ایــران مشــغول بــه کار هســتند و جایــگاه مناســبی دارند.
وی تصریــح کــرد: آنچــه بایــد در کشــور مدنظر قــرار داده شــود 
ــا  ــه آن ه ــرای دســتیابی ب ــه ب ــن اســت ک تکنولوژی هــای نوی

بایــد بیــش از گذشــته تــاش کنیــم.

ایران دور شیراز توسعه یافته است
ایــن دانشــمند شــهیر ایرانــی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره 
بــه جایــگاه شــیراز گفــت: بــه ایــران پــارس می گوینــد و اینجــا 
فــارس اســت، بنابرایــن بــه نظــر مــن ایــران در اطــراف شــیراز 

ــرا مهــد فرهنــگ و تاریــخ اســت. توســعه یافته زی
ــه  ــم تفاهم نام ــدوارم بتوانی ــرد: امی ــد ک ــمیعی تأکی پرفســور س
ــا علــوم پزشــکی شــیراز داشــته باشــیم. همــکاری مناســبی ب

گفتگویی خواندنی با پرفسور سمیعی

 11 سالگی عاشق شدم

تندیــس پروفســورمجید ســمیعی جــراح و 
متخصــص مغــز و اعصــاب در حاشــیه پنجمیــن 
ســمپوزیم فدراســیون جراحــان مغــز و اعصــاب 

ــد.  ــی ش رونمای
جهانــی  فدراســیون  ســمپوزیوم  پنجمیــن 
ــس  ــور رئی ــا حض ــاب ب ــز و اعص ــان مغ جراح
جمهــور صربســتان، وزیــر علــوم، وزیــر صنعــت، 
ــته در  ــان برجس ــارت و متخصص ــدن و تج مع
ــد. ــزار ش ــران برگ ــاب در ای ــز و اعص ــوزه مغ ح

ــه مناســبت  تندیــس پروفســورمجید ســمیعی ب
ــاب  ــوم اعص ــوزه عل ــت اش در ح ــه فعالی 4 ده
ــی  ــاون علم ــران و مع ــهردار ته ــور ش ــا حض ب
ــاد  ــرج می ــوری در ب ــت جمه ــاوری ریاس و فن

ــد. ــی ش رونمای
ــام  ــن تم ــار داشــت: م ــن مراســم اظه وی در ای
زندگــی ام را صــرف بشــریت کــرده ام همچنیــن 
ــان در  ــات انس ــم و نج ــعه عل ــتای توس در راس
ــی  ــای فراوان ــاش ه ــان ت ــاط جه ــی نق اقص

ــته ام. داش
پروفســور ســمیعی افــزود: اکنــون زمــان حمایت 
ــد  ــن کشــور بتوان ــا ای ــا اســت ت از کشــور آفریق

جوانــان مســتعد خــود را رشــد و توســعه دهــد.
وی بــا اشــاره بــه جنــگ هــای کنونــی 
کشــورهای همســایه گفــت: اگــر بتوانیــم 
تعامــات علمــی را توســعه دهیــم مــی توانیــم 

از ایــن بایــا جلوگیــری کنیــم.

رونمایی از تندیس پروفسور سمیعی 
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پروفسور سمیعی نه چاه نفت 
دارد نه پنت هاوس باالی شهر 

ــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: ســرمایه اصلــی پروفســور  معــاون علمــی و فن
ــدارد.  ســمیعی علــم اســت او چــاه نفــت و پنــت هــاوس ن

ســورنا ســتاری نیــز در پنجمیــن ســمپوزیوم فدراســیون جهانــی جراحــان مغــز و 
اعصــاب گفــت: ایــران مملکتــی اســت کــه ســابقه 5 هــزار ســاله تمــدن و تجارت 

دارد.
ــران 32 میلیــون جمعیــت جــوان دارد کــه از ایــن  وی افــزود: در حــال حاضــر ای
تعــداد 5 میلیــون آن دانشــجو هســتند. بــه همیــن دلیــل بایــد ثابــت کنیــم کــه 
ســرمایه هــای مــا همیــن نیروهای انســانی هســتند و نفــت و گاز ســرمایه کشــور 

بــه شــمار نمــی رود.
ــن  ــی تری ــه اساس ــان اینک ــا بی ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
ــاب،  ــز و اعص ــان مغ ــی جراح ــیون جهان ــمپوزیوم فدراس ــن س ــور پنجمی مح
ــت  ــه پن ــت دارد، ن ــاه نف ــه چ ــرد: ایشــان ن ــار ک پروفســور ســمیعی اســت، اظه
هــاوس در بــاالی شــهر. وی، یــک شــخصیت علمــی اســت کــه علــم، ســرمایه 

ــت. ــی اش اس اصل
وی تصریــح کــرد: امیــدوار هســتیم از ظرفیــت ایرانیــان خارج از کشــور بــه خوبی 
اســتفاده کنیــم کــه ایــن موضــوع نیــز یکــی از هــدف هــای معاونــت علمــی و 

فنــاوری بــه شــمار مــی رود.
بــه گفتــه ســتاری، اســتفاده از ســرمایه هایــی کــه قبــا میلیاردهــا تومــان صــرف 

آن شــده اســت، ضــروری اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا کشــوری 
هســتیم کــه در قــرن هــای اخیــر افــت شــدیدی داشــته ایــم، توضیــح داد: ایــن 
افــت شــدید بــه دلیــل ایــن بــوده کــه از نیروهــای انســانی غافــل بودیــم. مــا بــا 

ایــن نیروهــای انســانی مــی توانیــم قلــه هــای موفقیــت را فتــح کنیــم.
ــز در دانشــگاه  ــن آزمایشــگاه پژوهشــی مجه ــدازی اولی ــه راه ان ــاره ب ــا اش وی ب
تهــران گفــت: تــا 2 مــاه آینــده اولیــن آزمایشــگاه مجهــز در حــوزه مغــز و اعصاب 
افتتــاح می شــود؛ پــروژه هــای حــوزه مغــز و اعصــاب یکــی از پایــه هــای جــدی 

بــرای پیشــرفت در آینــده کشــور محســوب مــی شــود.
ــی خــوب در  ــرار اســت یــک مرکــز تحقیقات ــن ق ــد کــرد:  همچنی ســتاری تاکی

ــم. ــدازی کنی ــوم شــناختی راه ان حــوزه عل
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــز پژوهشــی در کش ــزار و 800 دانشــگاه و مرک ــش از 2 ه بی
ــازار بدهنــد و زندگــی مــردم  ــه ب امیدواریــم اینهــا بتواننــد محصــوالت خــود را ب

را بهبــود بخشــند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بودجــه دولــت کمتــر از 20 درصــد وابســته به 
فــروش نفــت اســت، گفــت: ایــن یــک موفقیــت بزرگــی اســت و مــی توانــد برای 
کشــورهای دیگــر الگــو باشــد تــا بــا اســتفاده از نیروهــای انســانی آینــده خــود را 

بســازند.
ســتاری اظهــار داشــت: مــا آمادگــی داریــم در پــروژه هــای مشــترک در چارچوب 

معیــن مشــارکت کنیــم و تامیــن هزینــه هــای پــروژه را برعهــده بگیریم.

هشدار جدید ناسا؛

۲۰1۶ گرم ترین سال زمین می شود

دانشــمندان بــرآورد کــرده انــد کــه دمــای جهــان 
حتــی تــا پیــش از محقــق شــدن توافــق پاریــس 
ــی  ــش از صنعت ــر از دوران پی ــه ۱.5 درجــه باالت ب

شــدن زمیــن خواهــد رســید. 
دانشــمندان ثبــت چنیــن رقمــی را یــک عامــت 
ــن جهــت  ــه همی ــد و ب ــزرگ مــی دانن هشــدار ب
افــق ترســیم شــده در توافــق جهانــی پاریــس را 

در معــرض خطــر مــی بیننــد.
به تازگـی گوین اشـمیت رئیس انسـتیتو مطالعات 
فضایـی گادارد ناسـا بـرآورد کـرده کـه میانگیـن 
دمـای جهان در سـال 20۱6 بیـن ۱.۱ درجه تا ۱.5 
درجه سـانتیگراد نسـبت به دوران پیـش از صنعتی 

شـده زمین افزایـش پیدا مـی کند.
پیــش بینــی اخیــر ایــن دانشــمند برجســته ناســا 
کــه در توئیتــر منتشــر شــده و توجــه کارشناســان 
ــرده  ــب ک ــود جل ــه خ ــز ب ــان را نی ــر جه سراس
ــاهدات آب  ــری مش ــک س ــاس ی ــر اس ــت ب اس
و هوایــی طــی ۱2 مــاه گذشــته صــورت گرفتــه 

ــت. اس
در ســالی کــه گذشــت زمیــن یکــی از گــرم ترین 
ــه  ــه طوریک ــرد ب ــپری ک ــود را س ــای خ دورانه
ــش از  ــه دوران پی ــبت ب ــیاره نس ــن س ــای ای دم
صنعتــی شــدن یــک درجــه ســانتیگراد افزایــش 

ــرد. ــدا ک پی
محاســبات ایــن دانشــمند نشــان مــی دهــد کــه 
زمیــن در ســال 20۱6 گــرم تریــن دوران خــود را 
تجربــه خواهــد کــرد هــر چنــد تصــور نمی شــود 
ایــن وضعیــت مــدت زیــادی بــه طــول انجامــد. 
ــاری  ــال ج ــه س ــرده ک ــرآورد ک ــمیت ب ــا اش ام

ــن باشــد. ــن دوران زمی میــادی گــرم تری
البتــه نهادهایــی همچــون اداره هواشناســی 
ــری  ــه ت ــای محتاطان ــی ه ــش بین ــا پی بریتانی
ــال  ــه در س ــد ک ــرده ان ــام ک ــد و اع ــته ان داش
20۱6 دمــای زمیــن بیــن ۱ تــا ۱.2 درجــه باالتــر 
از دمــای زمیــن در دوران پیــش از صنعتــی شــدن 

ــود. ــد ب آن خواه

رکورد جدیدی از بزرگترین مار پیتون جهان
مارهــای پیتــون کــه خــود در انــدازه و قــدرت آوازه جهــان هســتند ایــن بــار همــگان را بــه حیــرت در 

آوردنــد و قــدرت خــود را بــه رخ کشــیدند. 
بزرگتریــن مــار پیتــون جهــان در یــک کارگاه ســاختمانی در مالــزی کشــف شــد. ایــن مــار 8 متــر دارد و 
وزن آن 250 کیلوگــرم اســت امــا بــه گفتــه زیســت شناســان بعــداز تخــم ریــزی جــان خــود را از دســت 
داده اســت. پیــش از ایــن رکــورد بلندتریــن مــار پیتــون جهــان 7.3 ســانتیمتر در کتــاب گینــس ثبــت 

شــده بــود کــه در آمریــکا پیــدا شــده بــود.
البتــه در ســال 20۱2 میــادی محققیــن کلمبیایــی بقایــای فســیل یــک مــار را پیــدا کردنــد کــه انــدازه 
۱2.8 متــری بــرای آن تخمیــن زده شــد امــا مــاری کــه اکنــون کشــف شــده بعنــوان بزرگتریــن پیتــون 

جهــان اســت.

علـــم و دانش
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کشف دومین سیاه چاله بزرگ هستی 
ــه ای شــده  ــه رصــد ســیاه چال ناســا موفــق ب
ــه  ــیاه چال ــن س ــوان دومی ــه به عن ــت ک اس

ــود.  ــی ش ــوب م ــتی محس ــزرگ هس ب
 NGC ایــن ســیاه چالــه در مرکــز کهکشــان
۱600 رصــد شــده اســت کــه حیــرت 

ــت. ــراه داش ــه هم ــان را ب اخترشناس
ــه در ناحیــه ای کیهانــی کــه  ایــن ســیاه چال
بــا 20 کهکشــان یــا حتــی بیشــتر از 20 
ــکار  ــه ش ــت ب ــده اس ــه ش ــان احاط کهکش
ــن  ــا زمی ــه آن ب ــد و فاصل اخترشناســان درآم

ــت. ــوری اس ــال ن ــون س 200 میلی
ــار  ــارد ب ــه ۱7 میلی ــیاه چال ــن س ــدازه ای ان
بزرگتــر از خورشــید اســت حــال اینکــه 
ــون  ــا کن ــه ت ــه ای ک ــیاه چال ــن س بزرگتری

ــارد  مــورد رصــد قــرار گرفتــه اســت 2۱ میلی
ــر از خورشــید اعــام شــد. برایــن  ــار بزرگت ب
اســاس ســیاه چالــه فعلــی دومیــن ســیاه چاله 

ــود. ــی ش ــناخته م ــتی ش ــزرگ هس ب
ــردن  ــدا ک ــا پی ــان ناس ــه اخترشناس ــه گفت ب
 ۱600 NGC ایــن ســیاه چالــه در کهکشــان
ماننــد یافتــن یــک آســمان خــراش در وســط 

ــود. شــهری کوچــک ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــن ســیاه چال ــودن ای ــزرگ ب ب
ــوب  ــان محس ــرای اخترشناس ــا ب ــک معم ی
ــه  ــی رود ک ــال م ــن احتم ــا ای ــود ام ــی ش م
ایــن ســیاه چالــه از ادغــام دو ســیاه چالــه بــا 
یکدیگــر در زمــان بــر خــورد کهکشــان هــا با 

ــه باشــد. یکدیگــر شــکل گرفت

مقاومترین فوالد جهان ساخته شد
محققیــن آمریکایــی آلیــاژ فــوالدی را تولیــد کــرده انــد کــه ارزانتــر از آلیــاژ فــوالد فعلــی اســت و 

در مقابــل گلولــه تــوپ هــم مقاومــت نشــان مــی دهــد. 
ــوان در ســاخت  ــاژ مــی ت ــوع آلی ــا آمریــکا از ایــن ن ــه گفتــه تیــم مهندســی دانشــگاه کالیفرنی ب
وســایل نقلیــه، فضاپیمــا، ابــزار و زره اســتفاده کــرد. ایــن آلیــاژ فــوالد در آزمایــش قدرت توانســت 

در مقابــل گلولــه تــوپ بــدون اینکــه ســوراخ شــود از خــود مقاومــت نشــان دهــد.
ایــن تیــم تحقیقاتــی در حقیقــت نوعــی فلــز جدیــدی را بــا نــام SAM2X5-630 تولیــد کرده 
اســت کــه در آن از کامپوزیــت هــای مشــبک شیشــه ای شــبه فلــز اســتفاده شــده اســت تــا 
تعــداد اتــم هــای موجــود در ســاختار شــبیه بــه کریســتال فــوالد اســتاندارد در آن جایگزین شــود.  
بــا بکارگیــری ایــن شــیوه، فــوالد جدیــدی تولیــد شــد کــه از مقاومــت قابــل توجهــی برخــوردار 

اســت و در مقابــل ضربــه، شــبیه بــه فوالدهــای فعلــی خــم یــا پــاره نمــی شــود.
 بــرای بــاال بــردن مقاومــت و ســختی در ایــن فــوالد جدیــد، کامپوزیــت های مشــبک شیشــه ای 
شــبه فلــز بــا پــودر فلــز ترکیــب شــد و پــودر در قالــب گرافیــت )کربــن طبیعــی( و ســپس تحــت 

فشــار ۱000 اتمســفر قــرار گرفــت و در نهایــت در دمــای 630 ســانتیگراد حــرارت دیــد.
در حیـن ایـن فرآینـد، جریـان بیـش از ۱0 هـزار آمپـر هم بـه این فلـز داده شـد. فوالد تولید شـده 

بـدون اینکـه تغییر شـکل دهـد می توانـد مقاومـت فشـار ۱25 هزار اتمسـفر را تحمـل کند.
نتیجه این تحقیق در مجله Nature منتشر شده است.

تا سال ۲۰۳۵؛

روسیه روی ماه پایگاه فضایی 
می سازد

قــرار اســت روســیه تــا پایــان ســال 2035 میــادی اولیــن پایــگاه فضایــی بــر روی مــاه 
را ایجــاد کنــد. 

ــیه  ــی Roscosmos روس ــرکت فضای ــی ش ــر اجرای ــف« مدی ــرجری کریکال »س
گفــت: قصــد داریــم ظــرف ســالهای 2030 تــا 2035 میــادی اولیــن پایــگاه فضایــی 

روســیه بــر روی کــره مــاه را تاســیس کنیــم.
ــا ســال  ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ت مدیــر شــرکت فضایــی Roscosmos ب
2030 میــادی بــر روی کــره مــاه فضاپیمــای خــود را فــرود مــی آوریــم و تــا پایان ســال 

2035 میــادی اولیــن پایــگاه فضایــی بــر روی مــاه را ایجــاد مــی کنیــم.
ــاوری،  ــی، ایســتگاه فن ــرق خورشــیدی، ایســتگاه مخابرات ــگاه دارای ایســتگاه ب ــن پای ای
ــک و  ــاب موش ــرود و پرت ــرای ف ــه ای ب ــی، منطق ــگر تحقیقات ــی، کاوش ــتگاه علم ایس

ــود. ــد ب ــرد خواه ــواره مدارگ ماه
ــک  ــده نزدی ــاه در آین ــر روی م ــی ب ــت و زندگ ــف« اقام ــرجری کریکال ــه  »س ــه گفت ب

ــود. ــد ب ــر نخواه ــکان پذی ام

دانش و  علـــم 

http://mehrnews.com


صفحه 11 |  شماره 1 | اردیبهشت 95 MEHR NEWSAGENCY

دانشــمندان آلمانــی از دســتیابی بــه دســتخطی متعلــق بــه ابن 
ســینا فیلســوف معــروف ایرانــی خبــر داده انــد کــه نشــان مــی 
دهــد ابرنواختــری را در ســال ۱006 میــادی رصــد کــرده بــود. 
ــورد  ــی را م ــی از دانشــمندان متون ــار گروه ــرای نخســتین ب ب
مطالعــه قــرار داده انــد کــه بــه ابــن ســینا، دانشــمند و فیلســوف 
شــهیر ایرانــی تعلــق دارد. در ایــن متون ابن ســینا از مشــاهدات 
خــود دربــاره ابرنواختــری در ســال 397 هجــری قمــری برابــر 

بــا ۱006 میــادی خبــر داده اســت.
ابــن ســینا کــه در حــد فاصــل ســالهای 980 تــا ۱037 میادی 
ــن دانشــمندان  ــوان یکــی از تأثیرگذارتری ــه عن ــی زیســت ب م
عصــر خــود در دنیــای اســام بــه شــمار مــی آمــد کــه یافتــه 

ــگاههای  ــن دانش ــته تری ــز در برجس ــان نی ــای وی همچن ه
ــرد. ــرار مــی گی سراســر جهــان مــورد بررســی ق

ــینا را  ــن س ــای اب ــته ه ــت نوش ــه دس ــی ک ــمندان آلمان  دانش
ــر  ــش از ابرنواخت ــد توصیف ــرار داده ان ــق ق ــی دقی ــورد بررس م
مــورد نظــر، جهــت و ظاهــرش را ترجمــه و تفســیر کــرده انــد.

ــه  ــته ک ــه نوش ــر اینگون ــن ابرنواخت ــف ای ــینا در توصی ــن س  اب
»بــدون دنبالــه« بــوده اســت کــه از ایــن حیــث متمایــز از پدیده 

هــای آســمانی دنبالــه دار اســت.
ــن  ــده اســت: ای ــا آم ــته ه ــن دســت نوش ــر ای در بخــش دیگ
ــا  ــد ت ــر ش ــگ ت ــگ و کمرن ــج کمرن ــه تدری ــد ب ــتاره جدی س

ــت. ــد گش ناپدی

کشف ابرنواختری که ابن سینا  رصد کرده بود

مطالعه ای جالب با نتایج عجیب؛

تأثیر تغییرات جوی بر افزایش 
جمعیت  پرندگان

ــه از پرنــدگان شــده،  تغییــرات جــوی در عیــن حــال کــه موجــب کاهــش جمعیــت برخــی گون
عامــل عجیبــی در افزایــش شــمار جمعیــت برخــی گونــه هــای دیگــر نیــز شــده اســت. 

ــر  ــرات جــوی ب ــر تغیی ــه بررســی تأثی ــدام ب ــا اق ــام بریتانی ــان دانشــگاه دوره ــی از محقق گروه
جمعیــت انــواع پرنــدگان در دو ســوی اقیانــوس اطلــس کــرده و بــه نتایــج جالــب توجهــی نیــز 

ــد. ــه ان دســت یافت
بــه گفتــه آنهــا اگرچــه ممکن اســت جمعیــت پرنــدگان در آمریــکا و اروپــا به واســطه پهنــای قابل 
توجــه اقیانــوس اطلــس فاصلــه زیــادی از یکدیگــر داشــته باشــند امــا حیــرت انگیــز ایــن اســت 
کــه واکنــش آنهــا بــه تغییــرات جــوی کــه بــه افزایــش یــا کاهــش جمعیــت آنهــا منجــر مــی 

شــود شــباهت زیــادی بــه هــم دارد.
ــه شمارشــان  ــی ک ــده )آنهای ــدگان برن ــه شــمار پرن ــن اســت ک ــر ای ــب توجــه ت ــه جال ــا نکت ام

ــا بیشــتر اســت. ــده ه ــه بازن ــه( نســبت ب ــش یافت افزای
ایــن بررســی نشــان داده کــه مــرغ بهشــتی Cassin در آمریــکا از جملــه گونــه هایــی اســت 
کــه شــمار آن در واکنــش بــه تغییــرات جــوی افزایــش یافتــه اســت. در نقطــه مقابــل بایــد بــه 

پرندگانــی نظیــر چــکاوک کانادایــی اشــاره کــرد کــه در زمــره بازنــده هــا قــرار گرفتــه اســت.

ایــن بررســی بــا اســتفاده از نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــه ۱45 گونــه از پرنــدگان در اروپــا و 
380 گونــه ســاکن آمریــکا صــورت گرفتــه کــه در حــد فاصــل ســالهای ۱980 تــا 20۱0 تحــت 

تأثیــر اثــرات تغییــرات جــوی قــرار داشــته انــد.
محققــان بــا مقایســه آمــاری اطاعاتــی کــه طــی ایــن ســالها بــه دســت آمــده اســت تخمیــن 
مــی زننــد کــه جمعیــت کــدام گونــه از پرنــدگان در خــال ایــن مــدت طوالنــی افزایــش یافتــه و 

همزمــان جمعیــت کــدام گونــه هــا بــا کاهــش همــراه بــوده اســت.

در دانشگاه تهران ثابت شد؛

کاهش اثرات مخرب بنزین
 بر خون با انار

ــار، اثــرات  ــا اســتفاده از مــاده مؤثــره در ان بــر اســاس پژوهــش انجام شــده در دانشــگاه تهــران ب
ــل می شــود.  ــن در خــون تعدی مخــرب بنزی

در پژوهشــی کــه در مرکــز تحقیقــات بیوشــیمی و بیوفیزیــک دانشــگاه تهران انجام  شــده اســت، 
ــار »ام. تــی. بــی. ای« موجــود در بنزیــن در  ــار در کاهــش اثــرات زیان ب تاثیــر مــاده  مؤثــره در ان

خــون انســان بــه اثبــات رســیده اســت.
محققیــن مرکــز تحقیقــات بیوشــیمی و بیوفیزیــک دانشــگاه تهــران، در راســتای پیشــگیری از 
عــوارض نامطلــوب »ام. تــی. بــی. ای«، ترکیــب آنتــی اکســیدان االژیــک اســید را مــورد مطالعــه 

قــرار دادنــد کــه منجــر بــه کاهــش اثــرات تخریبــی آن شــد.
ــود و  ــت می ش ــور یاف ــی و انگ ــار، توت فرنگ ــل ان ــی از قبی ــور در میوه های ــه وف ــید ب ــک اس االژی
ــه در شــهرها و مناطــق  ــژه کســانی ک ــه وی ــراد و ب ــا اف ــد ت ــه می کنن ــان توصی ــن محقق بنابرای

ــد. ــرار دهن ــود ق ــی خ ــم غذای ــا را در رژی ــن میوه ه ــد، ای ــا کار می کنن ــی و ی ــی زندگ صنعت
متیــل تــرت بوتیــل اتــر )ام تــی بــی ای( یــک مــاده افزودنــی بــه بنزیــن اســت کــه بــا افزایــش 

ــه ســوخت می شــود. ــه اکسیژن رســانی ب ــان منجــر ب عــدد اکت
ــا آب  انســان از طریــق تنفــس دود خودروهــا، مصــرف آب هــای آشــامیدنی و تمــاس پوســتی ب
ــان ها در  ــامت انس ــن رو س ــرد از ای ــرار می گی ــرض آن ق ــی. ای«، در مع ــی. ب ــه »ام. ت ــوده ب آل

ــه یــک موضــوع جــدی تبدیــل شــده اســت. فضایــی کــه »ام. تــی. بــی. ای« وجــود دارد، ب
در ایـن تحقیـق اثـر ام تـی بـی ای بـر هموگلوبیـن )پروتئین تنفسـی خون انسـان( مـورد مطالعه 
قرارگرفتـه کـه حاکـی از تغییر سـاختار و عملکرد ایـن پروتئین در حضـور »ام. تی. بی. ای« اسـت.

»ام. تــی. بــی. ای« یــک ترکیــب اکســیدانت بــوده و از طریــق تولیــد رادیکال هــای آزاد، 
می توانــد زمینه ســاز دیابــت و عــوارض ناشــی از آن باشــد.

علـــم و دانش
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 مشـاور دبیر سـتاد توسـعه علوم و فنـاوری شـناختی معاونت 
علمـی و فنـاوری گفـت: ایـران در تولیـد علـم حـوزه علـوم 
اعصـاب توانسـته رتبـه 24 را بـه خـود اختصـاص دهـد و بـا 

کشـور ترکیـه همـواره درحـال رقابت باشـد. 
ــا اشــاره بــه آخریــن رتبــه علمــی  محمــد تقــی جغتایــی، ب
ــاظ  ــران، از لح ــت: ای ــناختی گف ــوم ش ــوزه عل ــور در ح کش
ــه  ــا را ب ــه 24 دنی ــوم اعصــاب رتب ــم در حــوزه عل ــد عل تولی

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
ــناختی،  ــوم ش ــعه عل ــتاد توس ــر س ــاور دبی ــه مش ــه گفت ب
ــف،  ــای مختل ــور ه ــاب در کش ــوم اعص ــای عل ــش ه گرای

ــش دارد. ــا 5 گرای ــا تنه ــور م ــت و در کش ــاوت اس متف
وی افــزود: علــوم شــناختی، علــوم ســلولی، علــوم مولکولی، 
ــوم  ــوم محاســباتی از گرایــش هــای عل ــاری، عل ــوم رفت عل
اعصــاب در کشــور هســتند کــه در هــر یــک از ایــن بخــش 
ــا  ــرفت ب ــر پیش ــم و از نظ ــی داری ــی متفاوت ــه علم ــا رتب ه

برخــی کشــورها برابــری مــی کنیــم.
جغتایـی بـا اشـاره بـه رتبـه هـای برخی بخـش هـای علوم 
اعصاب بر اسـاس رتبه بنـدی » SJR «، خاطر نشـان کرد: 
ایـران در بخـش علوم رفتـاری رتبه ۱8، بخش روانپزشـکی 
زیسـتی رتبـه 2۱، بخـش علـوم اعصـاب سـلولی مولکولـی 
رتبه 20، درعلوم شـناختی رتبـه 33، در بخـش علوم اعصاب 
تکاملی رتبـه 25، در گرایـش نورولوژی رتبـه 26 در دنیا را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
ــوم  ــا در حــوزه عل ــه کشــور م ــر اینکــه رتب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــناختی و  ــوم ش ــاری، عل ــی، رفت ــلولی، مولکول ــاب س اعص

ــار داشــت:  ــر اســت، اظه ــه باالت ــوژی از کشــور ترکی نورول
ــاب  ــوم اعص ــش عل ــه در بخ ــور ترکی ــر کش ــوی دیگ از س

ــران دارد. ــر از ای ــه ای باالت ــی رتب تکامل
بــه گفتــه مشــاور دبیــر ســتاد توســعه علــوم شــناختی اظهار 
داشــت: در کل، کشــور ترکیــه رقیــب اصلــی ایــران در 
ــا وجــود اینکــه در برخــی  منطقــه محســوب مــی شــود و ب
گرایــش هــا از کشــور مــا رتبــه باالتــری دارد، توانســته ایــم 
مقــام اول را در حــوزه علــوم اعصــاب نســبت بــه این کشــور 

بــه خــود اختصــاص دهیــم.
ــرفت در  ــتای پیش ــدی در راس ــزی ج ــه ری ــرورت برنام ض

ــاب ــوم اعص ــوزه عل ح
ــرای  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزی کشــور ب ــک مغ ــس بان رئی
ــوم اعصــاب و پشــت ســر گذاشــتن  پیشــرفت در حــوزه عل
کشــورهای دیگــر در تولیــد علــم بایــد برنامــه ریــزی هایــی 
ــا  ــا در برخــی از حــوزه ه ــار داشــت: م داشــته باشــیم، اظه
نیــاز بــه تربیــت نیــروی انســانی داریــم و ایــن بــدان معنــا 
ــن  ــه بدی ــم بلک ــدازی کنی ــری راه ان ــه دوره دکت ــت ک نیس
معناســت کــه بتوانیــم بخــش هایــی از نیروهــای موجــود را 

ــم. ــوزش دهی ــای تخصصــی آم ــوزه ه در ح
جغتایــی افــزود: بایــد ســعی کنیــم پزشــکان فــارغ التحصیل 
ــل در  ــه تحصی ــه ادام ــویق ب ــاب را تش ــوم اعص ــته عل رش
ــرا در حــال حاضــر پزشــکان بیشــتر  ــم؛ زی ــن حــوزه کنی ای
ــد  ــن بای ــد؛ همچنی ــی رون ــی م ــای بالین ــش ه ــه بخ ب
ــا فــارغ  جاذبــه هــای ایــن رشــته افزایــش داشــته باشــند ت

ــد. ــوم اعصــاب برون ــته عل ــمت رش ــه س ــان ب التحصی

وی بــا اشــاره بــه روش های دیگــر بــرای پیشــرفت در حوزه 
علــوم اعصاب گفــت: همچنیــن الزم اســت که شــبکه های 
ــا  ــدازی شــوند ت ــی بیــن رشــته ای در کشــور راه ان تحقیقات
بتوانیــم پیشــرفت در حــوزه علــوم اعصــاب را شــاهد باشــیم؛ 
ــی و  ــت علم ــت دانشــگاهها، معاون ــه هم ــاز ب ــر نی ــن ام ای
فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســازمان مدیریت برنامــه ریزی 

ــت دارد. ــت دول و حمای
مشــاور دبیــر ســتاد توســعه علــوم شــناختی اظهــار داشــت: 
شــبکه هــای تحقیقاتــی موجــود در کشــور، حمایــت شــده 
و ســازمان یافتــه نیســتند، چــون حــوزه علــوم اعصــاب بیــن 

رشــته ای اســت.
ــن  ــه ای ــتری ب ــع بیش ــد مناب ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
حــوزه اختصــاص یابنــد، افــزود: رشــته علــوم اعصــاب، نیــاز 
ــه آزمایشــگاههای مجهــز دارد، ولــی در عیــن حــال ایــن  ب

ــا در کشــور محــدود هســتند. آزمایشــگاه ه
ــا در  ــگاه ه ــن آزمایش ــون ای ــه اکن ــان اینک ــا بی ــی ب جغتای
ــر هســتند، افــزود: اگــر ایــن دانشــگاهها  دانشــگاههای برت
توســط دولــت حمایــت شــوند ارتباطــی بیــن دانشــگاههای 
ــرار مــی شــود کــه در  ــر پزشــکی برق ــوم پزشــکی و غی عل
ــوم  ــوزه عل ــرفت ح ــاهد پیش ــوان ش ــی ت ــورت م ــن ص ای

ــود. ــور ب ــاب در کش اعص
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه البتــه نقــش ســتاد توســعه علــوم و 
فنــاوری هــای شــناختی موثــر بــوده اســت، گفــت: همچنین 
ــت  ــم تقوی ــناختی ه ــوم ش ــتاد عل ــه س ــت ک ــروری اس ض

شــود.

رتبه ۲۴رشته علوم اعصاب در دنیا به ایران رسید

دانش و  علـــم 
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دانشــمندان گامــی دیگــر بــه ســوی درک ناشــناخته هــای مغز 
در چگونگــی مدیریت احساســات برداشــتند. 

درک ایــن واقعیــت هیجــان انگیــز کــه مغــز بــه عنــوان مرکــز 
ــناخته  ــده و ناش ــاختاری پیچی ــا س ــم ب ــدن آن ه ــی ب فرمانده
چگونــه احساســات مختلــف را تجزیــه و تحلیــل و مدیریت می 
کنــد همــواره بــرای دانشــمندان جــذاب و ســؤال برانگیــز بــوده 

اســت.
اکنــون تیمــی از دانشــمندان دانشــگاه MIT بــه پیشــرفتهایی 
ــه تشــخیص  ــد. آنهــا موفــق ب در ایــن زمینــه دســت یافتــه ان
دو ارتبــاط نورونــی در مناطــق آمیــگادای مغــز شــده انــد کــه 
رویدادهــای احساســی منفــی و مثبــت را پــردازش مــی کنــد.

ــن  ــی پروتئی ــتفاده از نوع ــا اس ــتند ب ــمندان توانس ــن دانش ای

حســاس بــه نــور گروههــای نورونــی را برچســب گــذاری کنند. 
در خــال ایــن بررســی هــا مشــخص شــد کــه نورونهــای مورد 
نظــر از کانالهــای پیچیــده امــا مــوازی نســبت بــه موقعیتهایــی 
کــه فــرد در آن قــرار مــی گیــرد واکنشــهای متفاوتــی از خــود 

بــروز مــی دهنــد.
ایـن یافته نشـان داد که برخی نورونهـا در یکی از ایـن ارتباطات 
نورونـی در قبـال نوعـی احسـاس خاص بـه هیجان آمـده و این 
درحالـی اسـت کـه برخـی نورونهـای دیگـر بـا بـروز واکنشـی 

متفـاوت مانـع از بـروز احساسـات هیجانی می شـوند.
ــه  ــد ک ــیده ان ــاور رس ــن ب ــه ای ــگاه MIT ب ــمندان دانش دانش
ــال اســت  ــک کان ــی در ی ــوع واکنشــهای نورون ــن ن ــد ای برآین
کــه مــی توانــد بــه مدیریــت احساســات مختلــف توســط مغــز 

منجــر شــود.
البتـه این تحقیقات هنوز در مراحـل اولیه قرار دارد و دانشـمندان 
تـاش می کنند تـا با نفوذ بـه اعماق ناشـناخته مغـز گروههای 

نورونـی به خصـوص و تأثیرگذار را شناسـایی کنند.
ــی  ــه م ــن عرص ــتر در ای ــای بیش ــب موفقیته ــورت کس درص
ــل  ــرای عوام ــی ب ــح منطق ــه توضی ــود ک ــدوار ب ــوان امی ت

ــرد. ــه ک ــی ارای ــی  روان ــامت روح ــر س ــذار ب تأثیرگ

تحولی جدید در علم پزشکی؛

حل معمای مدیریت احساسات توسط مغز

رئیس انجمن ژنتیک خبر داد؛

تاسیس بزرگترین آزمایشگاه  ژنتیک کشور 
رئیــس انجمــن ژنتیــک ایــران با بیــان اینکــه کار تاســیس بزرگتریــن آزمایشــگاه ژنتیک در ایــران از ســال 94 

آغــاز شــده اســت، گفــت: قــرار اســت ایــن آزمایشــگاه در ســال جدیــد راه اندازی شــود. 
محمـود توالیی، رئیـس انجمن ژنتیک گفـت: ما در سـال 94، عملیات عمرانی تاسـیس بزرگترین آزمایشـگاه 

ژنتیکـی در کشـور را آغاز کـرده ایم کـه امیدواریم طی پروسـه ای در سـال 95 به اتمام برسـد.
وی بـا بیـان اینکه اکنـون این آزمایشـگاه در حال احداث اسـت، گفـت: امیدواریم که در سـال آینده با تاسـیس 
این آزمایشـگاه، یکی از بزرگترین آزمایشـگاه های ژنتیکی و مجهز کشـور را در سـطح منطقه ای داشته باشیم.
ــه توســعه فعالیــت هــای  ــد ب ــم در ســال جدی ــا داری ــان اینکــه بن ــا بی ــران ب رئیــس انجمــن ژنتیــک ای
ــا شــاهد پیشــرفت هایــی در ایــن زمینــه باشــیم، تاکیــد کــرد:  ــور بپردازیــم ت خــود در مرکــز ژنتیــک ن
همــه فعالیــت هــا در حــوزه ژنتیــک کاربــردی و از جنــس توســعه ای هســتند از ایــن رو نیازهــای ایــن 
حــوزه بایــد مــورد توجــه مســئوالن قــرار بگیــرد و حمایــت شــود تــا ایــن دانــش هــا و تکنولــوژی هــای 

ــد. ــار مــردم قــرار بگیرن روز در اختی

افزایش تعداد شناسایی شهدای گمنام
توالیـی گفـت: در سـال 93 حدود 40 شـهید را شناسـایی کردیـم و این تعـداد در سـال 94 دو برابر شـد؛ اما بنا 
داریـم کـه در سـال آتی ایـن میـزان را افزایش دهیـم تا زمان چشـم انتظـاری خانواده های شـهدا کمتر شـود.
رئیـس مرکـز ژنتیـک نور گفـت: برنامه هـای این مرکز در راسـتای سـرعت بخشـیدن به تکمیل بانـک نمونه 
هـای والدیـن شـهدای گمنام و توسـعه فعالیت های پژوهشـی در ایـن حوزه متناسـب با تکنولوژی هـا و روش 

های جدید اسـت.
وی در خصـوص دیگـر برنامـه های خود در سـال 95 اظهار داشـت:  همچنیـن بنا داریـم در خردادمـاه با تعداد 

زیادی از  اسـاتید برجسـته بیـن المللـی و ایرانی کنگره بیـن المللی ژنتیـک را در ایران برگـزار کنیم.

علـــم و دانش

خزندگان هم خواب می بینند!
ــگاههای  ــی از آزمایش ــی در یک ــر، تحقیقات ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــک  ــر روی 5 مارمول ــه در آن ب ــت ک ــام اس ــال انج ــان در ح ــرفته آلم پیش
ــن  ــز شــده اســت. ای ــترالیایی« تمرک ــش دار اس ــای ری ــه »اژده موســوم ب
ــراوان  ــال ف ــه احتم ــی ب ــن خزندگان ــه چنی ــد ک ــی ده ــات نشــان م تحقیق
ــوص  ــاره ای درخص ــی دوب ــد ارزیاب ــب بای ــن ترتی ــد. بدی ــی بینن ــواب م خ

ــام داد. ــواب انج ــل خ تکام
ــواهد  ــه ش ــان ب ــار در جه ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــد ک ــن دانشــمندان معتقدن ای
ــدگان هماننــد انســانها  ــد کــه نشــان مــی دهــد خزن ــه ان مهمــی دســت یافت
ــه مــی  ــا همــان خــواب REM را تجرب حــرکات ســریع چشــم در خــواب ی
کننــد. همچنیــن ایــن یافتــه هــا گویــای آن اســت کــه ایــن جانــوران مرحلــه 

ــد. ــا امــواج کــم را هــم ســپری مــی کنن دیگــری از خــواب یعنــی خــواب ب
تاکنــون دانشــمندان تصــور مــی کردند کــه تنهــا پســتانداران و پرنــدگان دارای 

ــتند. خواب REM هس
از آنجاییکــه تنهــا در مرحلــه خــواب REM اســت کــه »خــواب مــی بینیم« 
ایــن یافتــه هــا نشــان روشــنی بــر ایــن واقعیــت احتمالــی هســتند کــه ایــن 

دســته از مارمولکهــا هــم خــواب مــی بیننــد!
امـا حـاال این سـؤال جالـب توجه مطـرح می شـود که اصـوال یـک مارمولک 

چـه چیـزی را در خـواب مـی بینـد؟!
گیلـس الرنت مدیر تحقیقات مغز انسـتیتو ماکس پانـک آلمان در ایـن باره می 
گویـد: تصـور مـی کنـم کـه یـک مارمولـک چیزهایی شـبیه حشـرات و شـاید 

مکانهـای خوبـی که حشـرات زیـادی در آنجـا وجـود دارد را در خـواب می بیند.
در انســانها خــواب REM مرحلــه ای از خــواب بــه شــمار مــی آید کــه در آن 
چشــمها حــرکات ســریعی داشــته و ضربــان قلــب و فشــار خــون نیــز افزایش 
چشــمگیری پیــدا مــی کنــد. در ایــن مرحلــه از خــواب ماهیچــه هــا تقریبــا 

حرکتــی نداشــته و فــرد خــواب مــی بینــد.
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کشف آب در مریخ، توسعه پهپادها، شناسایی یک شاخه جدید از موجودات 
تک سلولی، احتمال کشف حیات در زحل و ... برخی از مهمترین رویدادهای 

علمی در سال گذشته بودند.

1- توسعه فناوری در پهپادها و بی نیازی به خلبان و هدایت کننده
پهپادهــا در کشــاورزی، تصویربــرداری و فیلمبــرداری، مراقبــت و نظــارت هوایــی و … کاربــرد 
دارنــد و بــه همیــن دلیــل از کاربردی تریــن ابزارهــای تکنولوژیــک قــرن بــه حســاب می آینــد.
ــدون  ــدون سرنشــین  را، ب ــای ب ــن پرنده ه ــه اشــتباه ای ــا ب ــه در خبره ــد ک ــش آم گاهــی پی
خلبــان عنــوان کردنــد ولــی پهپادهــا هــم خلبــان دارنــد؛ خلبان هایــی کــه روی زمیــن و بــا 

ــد. ــده را می رانن ــرل از راه دور، پرن ــامانه های کنت ــتفاده از س اس
در ســال گذشــته امــا خبــر توســعه فنــاوری پهپادهــای کامــا خــودکار هــم بــه عنــوان نســل 
ــروازی خــود  ــا تمــام مســیر پ ــه گــوش رســید. ایــن پهپادهــا در بخــش ی ــد پهپادهــا ب جدی
دیگــر نیــازی بــه خلبــان ندارنــد و بــه اصطــاح بــه آنهــا خلبــان خــودکار نیــز گفته می شــود.

ــا  ــاد ب ــود و پهپ ــت می ش ــه ثب ــرواز در رایان ــیر پ ــخصات مس ــی، مش ــن پهپادهای در چنی
ــن  ــد. ای ــام می ده ــش را انج ــک ماموریت ــا اتوماتی ــورت کام ــه ص ــی ب ــزی قبل برنامه ری
پهپادهــا در آینــده نزدیــک حتــی می تواننــد هــر نــوع مانــع یــا حادثــه ای را تشــخیص دهنــد و 

ــف را داشــته باشــند. ــا شــرایط مختل آمادگــی مواجهــه ب
مزیــت اصلــی اســتفاده از پهپادهــا ایــن اســت کــه آنهــا توانایــی مدیریــت و کنتــرل مناطــق 
ــه  ــه انســان هدی ــل دسترســی را ب ــا حتیــی غیرقاب ــا باقابلیــت دسترســی کــم ی پرخطــر و ی

می کننــد.
ــاک زیســت  ــر ســانحه دچــار آلودگی هــای خطرن ــر اث ــط کــه ب ــد در یــک محی ــرض کنی ف
ــوان اســت،  ــف و نات ــا ضعی ــن آلودگی ه ــر ای ــه در براب ــای انســان ک ــه ج محیطــی شــده، ب
ــا در  ــد. از پهپاده ــات بپردازن ــع آوری اطاع ــا جم ــت ی ــام ماموری ــه انج ــده ب ــای پرن ربات ه
مناطــق جنگــی یــا ناحیه هایــی از زمیــن کــه امــکان حضــور انســان کــم اســت نیــز اســتفاده 

می شــود.
پهپادهــا بــرای یافتــن مســیر درســت از GPS یــا دیگــر ســامانه های ناوبــری و 
ــان  ــه و اطمین ــل تکی ــا قاب ــد کام ــوز نمی توانن ــی هن ــد ول ــتفاده می کنن ــی اس موقعیت یاب
باشــند. شــرایط بــد جــوی یــا خطاهــای انســانی یــا عــدم عملکــرد یــا بــد کارکــردن هــوش 

ــد. ــرار ده ــعاع ق ــت الش ــت را تح ــد کل ماموری ــی می توان مصنوع
بـرای همیـن اتفاقـات تکنولوژیکی دیگـری باید به وقـوع بپیوندد تا ایـن ربات هـای پرنده، کم 

نقص تـر از گذشـته عمل کنند. امسـال هم حتمـا خبرهایـی در این زمینه خواهیم شـنید.

۲- خودروی سبز هیدورژنی، تحول جدید در صنعت خودرو
خودرو هــای پیــل ســوختی نســبت بــه آنهایــی کــه بــا بــرق و یــا هیدروکربــن کار می کننــد 
ــه  ــت ک ــیده اس ــه ای رس ــه مرحل ــر ب ــال حاض ــاوری در ح ــن فن ــد. ای ــری دارن ــن برت چندی
ــد آن هســتند. ــدازی خــط تولی ــرای راه ان ــزی ب شــرکت های خودروســازی در حــال برنامه ری

ــا تولیــد انبــوه،  ــرآورد شــده اســت امــا ب در حالیکــه قیمــت اولیــه آن تقریبــا 70 هــزار دالر ب
ــل ماحظــه ای کاهــش خواهــد یافــت. ــدازه قاب ــه ان قیمــت آن ب

ــارژ شــوند و  ــع خارجــی ش ــک منب ــد توســط ی ــه بای ــری  دار، ک ــای بات ــر خــاف خودروه ب
شــارژ آنهــا بســته بــه نــوع خــودرو و شــارژر تقریبــا 5 تــا ۱2 ســاعت دوام مــی آورد، پیل هــای 
ســوختی بــا اســتفاده از هیــدروژن یــا گاز طبیعــی بــه طــور مســتقیم بــرق تولیــد می کننــد.

ــه ایــن صــورت کــه  ــا هــم ترکیــب می شــوند. ب در عمــل، پیل هــای ســوختی و باتری هــا ب
ــور  ــه موت ــرای تغذی ــری آن را ب ــد و بات ــد می کن ــرق تولی در زمــان رانندگــی پیــل ســوختی ب

ــوع خودرو هــا هیبریــدی هســتند. ــن ن ــه همیــن دلیــل ای ــد. ب ــره می کن ذخی
همچنیــن در ایــن خودرو هــا از ترمــز احیــا کننــده اســتفاده می شــود تــا گرمــای تلــف شــده 

بازیابــی شــود و درنتیجــه بــازده انــرژی در ایــن خودروهــا بــاال اســت.
ــری  ــروز طوالنی ت ــج ک ــی رن ــای الکتریک ــاف خودروه ــر خ ــوختی ب ــل س ــای پی خودرو ه
ــوال گاز  ــه معم ــا ک ــن خودرو ه ــردن مخــزن ســوخت ای ــر ک ــد. پ ــر دارن در حــد 650 کیلومت

ــه طــول می کشــد. ــا حــدود ســه دقیق ــدروژن فشــرده اســت تنه هی
همچنیــن هیــدروژن تمیــز می ســوزد؛ بــه ایــن معنــی کــه فقــط بخــار آب تولیــد می کنــد و 
هیــچ نــوع گاز ســمی منتشــر نمی کنــد، بنابرایــن بــه کاهــش آلودگــی هــوا کمــک می کنــد.

ــد از  ــاخه جدی ــک ش ــایی ی ــا شناس ــات« ب ــت حی ــر در »درخ ۳- تغیی
ــلولی ــک س ــودات ت موج

ــودی  ــاوند موج ــن خویش ــد نزدیک تری ــی می توان ــای قطب ــی در لجن ه ــای میکروب یافته ه
ــر  ــع بســیار پیچیده ت ــات از آن موق ــورت داد و حی ــری را ق ــک باکت ــه ی ــلولی باشــد ک تک س

شــد.
ــارد ســال  ــده شــدن سرنوشت ســاز حــدود 8.۱ میلی ــن بلعی ــد کــه ای ــاد دارن دانشــمندان اعتق
ــی  ــلول های یوکاریوت ــادار درون س ــای غش ــاد اندامک ه ــث ایج ــاده و باع ــاق افت ــش اتف پی
ــا  ــه ت ــب گرفت ــی از آمی ــلول های یوکاریوت ــه س ــا در هم ــن اندامک ه ــود ای شــده اســت، وج

ــرای خویشــاوندی یوکاریوت هــا اســت. ــار و نشــانه ای ب گورخــر معی
ــوبات  ــیله غربالگــری DNA در رس ــا را به وس ــد از میکروب ه ــاخه جدی ــان یــک ش محقق

ــد. ــی گوین ــا Lokiarchaeota م ــه آن ه ــه ب ــد ک پیداکرده ان
در حالــی  کــه کســی نتوانســته یــک ســلول از ایــن شــاخه را به طــور دقیــق شناســایی کنــد، 
ایــن شــاخه دارای ژن هــای ترکیبــی شــبیه ژن هــای درون ســلول های امــروزی یوکاریوتــی و 

جزئیات 1۰ رویداد علمی

 از پهپادهای ویژه تا کشف آب در مریخ

دانش و  علـــم 
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ــت. ــا، اس ــا و باکتری ه ــری یوکاریوت ه ــروه خواه ــا، گ ــلول های آرکی س
بررســی ها نشــان مــی دهــد کــه ایــن ســلول ها دارای ســاختاری پویــا و دینامیــک هســتند 
کــه دور باکتــری را بــرای مدت هــای زیــادی می پوشــاند و از آن محافظــت می کند.)محققــان 
ــا درخــت حیــات(  ــا توجیــه حلقــه حیــات بیشــتر ترجیــح می دهنــد ت ایــن ادغام شــدگی را ب
ــا  ــک معم ــوز به صــورت ی ــی هن ــر اســت ول ــبتاً واضح ت ــد نس ــی افت ــاق م ــه اتف ــه آنچ ادام

ــت. ــده اس باقی مان
ــی  ــخ ابتدای ــا تاری ــه در آنج ــوور، ک ــا در ونک ــش کلمبی ــگاه بریتی ــیلینگ از دانش ــک ش پاتری
ــگفت انگیز  ــزای ش ــن اج ــه ای ــا هم ــد »م ــد، می گوی ــه می کن ــا را مطالع ــات یوکاریوت ه حی
ــوز ناشــناخته  ــی یوکاریوت هــا هن ــوع میکروب ــادی از تن ــرا بخــش زی ــم زی ــار نداری را در اختی

ــت«. ــده اس باقی مان
ولــی چیــزی کــه دانشــمندان یافته انــد بــه طــرز عجیبــی شــکل قدیمــی درخــت حیــات را 

ــد. ــوض می کن ــود را ع ــاد می ش ــوزان ی ــش آم ــه دان ــه ب ک
امســال دهمیــن ســالگرد انتشــار مقالــه ای در نشــریه میکروبیولــوژی یوکاریوت هــا و 

ــود. ــر ب ــات موردنظ ــت حی ــرای آن درخ ــالگردی ب س
ــه 3 قلمــرو از  ــاال ب کتاب هــای قدیمــی یــک درخــت از یوکاریوت هــا می کشــیدند کــه در ب
ــوران و قارچ هــا( تقســیم می شــد و یــک قلمــرو در هــم  موجــودات پرســلولی )گیاهــان، جان

ــام آغازیــان. بــر هــم از موجــودات تک ســلولی بــه ن
ــامل  ــلولی ش ــودات تک س ــه موج ــان داد ک ــی نش ــد ژنتیک ــات جدی ــر ۱980، تحقیق در اواخ
ــات  ــوع حی ــه تن ــز ب ــا نی ــا، قلمــرو آرکی ــه جــز باکتری ه قلمروهــای بیشــتری می شــوند و ب

ــد. ــا متفاوتن ــا و یوکاریوت ه ــا باکتری ه ــه ب ــد ک ــزوده ش اف
درخــت جدیــدی کــه پیشــنهاد شــده تنــوع حیــات را حتــی بســیار بهتــر از پیــش معرفــی 
ــای  ــتی پانکتون ه ــوع زیس ــا، تن ــیوم اقیانوس ه ــال کنسرس ــال امس ــرای مث ــد، ب می کنن
 SAR, :ــت ــد گذاش ــته بندی های جدی ــا را در دس ــرد و آن ه ــی ک ــاره معرف ــی را دوب دریای
 .Opisthokonta و   Amoebozoa, Archaeplastida, Excavata

این هــا دیگــر زیرگروه هایــی کامــا مجــزا از یوکاریوت هــا هســتند و مثــل ســابق در دســته 
بزرگــی بــه نــام آغازیــان رده بنــدی نمی شــوند.

ــر رســمی کشــف وجــود آب  ــا اعــالم خب ــخ ب ــان عطــش در مری ۴- پای
ــخ در مری

در کنفرانــس خبــری مهمــی کــه امســال در دفتــر ناســا در واشــنگتن شــاهد آن بودیــم خبری 
بســیار مهــم بــه جهانیــان مخابره شــد. البتــه از چنــد هفتــه قبــل از آن مســئوالن ناســا خبر از 

اعــام کشــف مهمــی در مریــخ می دادنــد. امــا اصــل خبــر در قرنطینــه بــود.
باالخــره کنفرانــس خبــری برگــزار شــد و دانشــمندان ماموریــت مدارگــرد اکتشــافی مریــخ 
)MRO( بــه طــور رســمی خبــر کشــف وجــود جریان هــای آب مایــع در ایــن ســیاره در 

زمــان حــال را اعــام کردنــد.
ایــن کشــف از ایــن لحــاظ مهــم و حایــز اهمیــت اســت کــه پیــش از ایــن تصــور می شــد، 
آب مایــع در گذشــته های بســیار دور روی مریــخ جریــان داشــته اســت و در زمــان حاضــر ایــن 

ــن ســیاره رخ نمی دهــد. ــاق در ای اتف
امــا تصاویــر مدارگــرد اکتشــافی مریــخ در ســال های گذشــته و بررســی منطقــه ای در اســتوا 
ــه صــورت فصلــی جریان هــای  ــا ذوب شــدن یخ هــا در برخــی ارتفاعــات، ب نشــان داد کــه ب

ــد. ــخ اتفــاق می افت ــع در مری ســطحی آب مای
کشــف آب مایــع در مریــخ دانشــمندان را بــرای تســهیل ســفرهای سرنشــین دار آینده بــه این 

ــد. ــدوار می کن ســیاره و مســکونی کردن آن امی

ــه ماموریت هــای قبلــی برمی گــردد. مداگــرد ادیســه در  البتــه پیشــینه کاوش آب در مریــخ ب
اوایــل دهــه 2000 بــرای نخســتین بار موفــق بــه کشــف مقادیر زیــادی هیــدورژن زیر ســطح 

پوســته مریــخ شــد کــه یکــی از نشــانه های وجــود آب در ایــن ســیاره اســت.
سـپس مریخ نورد اسـپیریت کـه در سـال 2004 روی این سـیاره فـرود آمد، با کشـف هماتیت، 
وجـود جریان های سـطحی آب در گذشـته مریـخ را تایید کـرد. این مـاده در حضور آب شـکل 

می گیـرد.
ســپس در ســال 2007، سطح نشــین فینیکــس بــا فــرود در ناحیــه قطــب شــمال مریــخ، برای 

نخســتین بار یخ هــای قطبــی ایــن منطقــه را بررســی کــرد.

۵- گرمایشی که بی وقفه ادامه دارد
ــه  ــد و نتیج ــا را گذران ــت دم ــاز ثب ــان آغ ــود از زم ــال خ ــن س ــن گرمتری ــره زمی ــال ک امس
مهمتریــن تحقیقاتــی کــه در طول امســال منتشــر شــد تصویــر خوشــبینانه ای را از آینــده کره 

ــد. ــیم نمی کن ــن ترس زمی
در گذشــته تحقیقاتــی نشــان داده بــود کــه رونــد گرمایــش جهانــی از ســال ۱998 تــا 20۱2 
کندتــر شــده و در ایــن دوره ســرعت افزایــش دمــای زمیــن بــه نصــف تــا یک ســوم ســرعت 
ــان  ــز مخالف ــر چی ــش از ه ــات بی ــن تحقیق ــت. ای ــیده اس ــال ۱95۱ رس ــد از س ــش بع افزای
ــرت دانشــمندان  ــه حی ــود و مای کاهــش مصــرف ســوختهای فســیلی را خوشــحال کــرده ب

علــوم آب وهوایــی شــده بــود کــه توضیحــی بــرای آن نداشــتند.
ایــن معمــا در مــاه ژوئــن امســال حــل شــد. در واقــع کاهــش رونــد گــرم شــدن کــره زمیــن 
ــا  ــر روش هــای اندازه گیــری دم ــه دلیــل تغیی اصــا صحــت نداشــته اســت و ایــن تصــور ب

ایجــاد شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب فرضیه هایــی چــون تغییــر جهــت بادهــا یــا فــوران آتشفشــان ها کــه برخــی 
ــه  ــن اشــتباه هــم ب ــل ای ــن دلی ــد هــم ابطــال شــد. مهمتری دانشــمندان پیشــنهاد داده بودن

ــد. ــوط می ش ــا مرب ــطح اقیانوس ه ــای س ــری دم ــای اندازه گی روش ه
تــا قبــل از جنــگ جهانــی دوم ملوانــان بــرای اندازه گیــری دمــای ســطح آب اقیانــوس آب را 
ــا ســطل از دو طــرف کشــتی بــاال می کشــیدند. بعــدا روش ســاده تری ایجــاد شــد. دمــای  ب
آبــی کــه بــه اطــراف موتــور کشــتی پمپــاژ می شــد تــا آن را خنــک نگــه دارد قبــل از ورود بــه 

ــد. ــری می ش ــتی اندازه گی کش
امــا امــروزه دانشــمندان روش هــای دقیق تــری دارنــد. شــناورهای کوچکــی بــه نــام بویــه در 
ســطح آب حرکــت می کننــد و دمــای آب را ثبــت می کننــد. روشــی کــه کشــتی ها اســتفاده 
ــن 0.۱2  ــه طــور میانگی ــای واقعیــش نشــان مــی داد: ب ــر از دم ــد آب را کمــی گرمت می کردن

درجــه ســانتیگراد گرمتــر از روش امــروزی.
در نتیجــه از زمانــی کــه روش اندازه گیــری دمــای آب بــا بویــه رایــج شــد ایــن تصــور اشــتباه 

ایجــاد شــد کــه ســرعت گــرم شــدن آب دریاهــا رو بــه کاهــش گذاشــته اســت.
ــات  ــزودن اطاع ــری و اف ــای اندازه گی ــن خطاه ــاح ای ــا اص ــناس ب ــان اقیانوس ش محقق
بیشــتر بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه میــزان گــرم شــدن دمــای ســطح زمیــن بین ســال های 
2000 تــا 20۱4 حــدود 0.۱۱6 درجــه ســانتیگراد بــرای یــک دهــه بــوده اســت و ایــن رقــم 

تقریبــا مشــابه رونــد گــرم شــدن در نیمــه دوم قــرن بیســت میــادی اســت.
ــی  ــش جهان ــد گرمای ــف رون ــم توق ــری ه ــای اندازه گی ــن خط ــاح ای ــدون اص ــی ب حت
صحــت نداشــت. »بــاال راجاراتنــام« متخصــص آمارشناســی آب وهوایــی دانشــگاه اســتنفورد 
ــرات طبیعــی کوتاه مــدت  ــا تغیی ــوان ب ــن توقــف فرضــی را می ت ــه ای نوشــت کــه ای در مقال

ــت. ــرده اس ــری نک ــچ تغیی ــدت هی ــش در طوالنی م ــد گرمای ــا رون ــح داد ام توضی

علـــم و دانش
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تغییــرات اقلیمــی بــا افزایــش ســطح آب دریاهــا زندگــی شــهرها و شــهرک های ســاحلی را 
تهدیــده می کنــد و آب وهــوای خشــن و تغییــرات اکوسیســتمی را بــرای سراســر دنیا بــه همراه 

خواهــد داشــت.
»ریچــارد زیبــه« متخصــص سنگواره شناســی آب وهوایــی دانشــگاه هاوایــی معتقــد اســت: 
ــن  ــره زمی ــخ ک ــا انجــام می دهــد در طــول تاری ــا آب هــوای دنی ــون ب ــه انســان اکن کاری ک

ــت.« ــابقه اس بی س
ــه  ــون رســید ک ــش از 400 ذره در میلی ــه بی ــن ب ــن جــو زمی ــزان دی اکســید کرب امســال می
ــای  ــه یخچال ه ــد ک ــام کردن ــان اع ــت. محقق ــت اس ــروع ثب ــان ش ــم از زم ــن رق باالتری
ــن  ــن هســتند و یکــی از بزرگتری ــال کاهــش یافت ــوب در ح ــی قطــب جن ــبه جزیره جنوب ش
کوه هــای یخــی قطــب جنــوب معــروف بــه »الرســن ســی« در حــال تــرک خــوردن اســت.
ــای آزاد از  ــطح آب دریاه ــی س ــای قطب ــدن یخچال ه ــا و آب ش ــدن اقیانوس ه ــرم ش ــا گ ب
ســال ۱993 تــا امســال حــدود 8 ســانتیمتر بــاال آمــده اســت. ضمــن اینکــه مناطــق یخــی 
ــه خــود  ــور خورشــید هســتند درحالیکــه اقیانوس هــا گرمــا را ب ــده ن یــک ســطح بازتاب دهن
ــرم  ــوس گ ــش ســطح اقیان ــرف و افزای ــخ و ب ــزان ی ــا کاهــش می ــس ب ــد، پ ــذب می کنن ج

شــدن کــره زمیــن هــم تشــدید خواهــد شــد.
ــال 2052 قطــب  ــدود س ــه در ح ــد ک ــی کردن ــم پیش بین ــی از دانشــمندان ه امســال گروه
شــمال بــرای اولیــن بــار در تابســتان بــه طــور کامــل آب خواهد شــد، یــک دهــه زودتــر از آن 

چیــزی کــه در تحقیقــات قدیمیتــر پیش بینــی شــده بــود.
رونــد گــرم شــدن قطــب شــمال ســریعتر از هــر منطقــه دیگــری در کــره زمیــن اســت و موج 
ــاری از هــوای گــرم را در نقــاط مختلــف نیمکــره شــمالی ایجــاد خواهــد کــرد.  هــای مرگب
همچنیــن پیش بینــی شــده کــه بــا گــرم شــدن اقیانوس هــا شــدت گردبادهــای دریایــی هــم 

۱4 درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
ریچــارد زیبــه و همکارانــش بــرای اینکــه ســرعت گرمایــش جهانــی را بــا مــوارد مشــابه در 

تاریــخ کــره زمیــن مقایســه کننــد بــه ســراغ 56 میلیــون ســال پیــش رفتنــد.
در آن زمــان میــزان دی اکســید کربــن جــو از ۱000 ذره در میلیون بــه ۱700 تــا 2000 افزایش 
یافتــه بــود و ایــن باعــث شــد که دمــا حــدود پنــج درجــه ســانتیگراد افزایــش پیــدا کنــد. البته 
شــرایط جغرافیایــی در آن زمــان کامــا متفــاوت بــود. آن هنــگام تقریبــا هیــچ یخی در ســطح 

زمیــن وجــود نداشــت و جنگل هــا از ایــن قطــب تــا آن قطــب را در بــر گرفتــه بودنــد.
اقیانوس هــا و  ایــن تحقیــق بــا بررســی رســوبات کــف  زیبــه و همکارانــش در 
شبیه ســازی های آب وهوایــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دوره افزایــش میــزان دی اکســید 
ــاالنه  ــن س ــازی کرب ــزان آزادس ــول کشــیده و می ــه ط ــال ب ــزار س ــار ه ــل چه ــن حداق کرب

ــت. ــوده اس ــن ب ــارد ت ــر ۱.۱ میلی حداکث
ــزوده می شــود. در  ــن اف ــه جــو زمی ــون ب ــی اســت کــه اکن ــم فقــط ده درصــد کربن ــن رق ای
ســال 20۱3 حــدود ۱0 میلیــارد تــن کربــن بــا ســوزاندن ســوخت های فســیلی وارد جــو زمیــن 

شــد.
بــه ایــن ترتیــب زیبــه نتیجــه گرفتــه اســت کــه ســرعت تغییــر آب وهوایی کــه اکنون شــاهد 
ــا گــرم  ــی هــم ب ــی خطــوط هواپیمای ــخ ندارد.حت ــچ مشــابهی در طــول تاری آن هســتیم هی

ــن دچــار مشــکل شــده اند. شــدن کــره زمی
هــوای گــرم غلیظتــر از هــوای ســرد اســت و پــرواز در آن فشــار بیشــتری بــه هواپیمــا وارد 
ــه  ــرد ک ــی می ک ــود پیش بین ــده ب ــام ش ــال انج ــه امس ــه در ژانوی ــی ک ــد. تحقیق می کن
ــت حمــل هواپیماهــای خــود را  ــا ظرفی ــور می شــوند ت ــه زودی مجب ــی ب شــرکت های هوای

ــد. کاهــش دهن

۶- اقیانوسی در انسالدوس یا احتمال کشف حیات در زحل
ــه  ــه بقی ــان زحــل نســبت ب ــای مشــتری و تایت در بیــن اقمــار منظومــه شمســی، قمــر اروپ
پتانســیل باالیــی بــرای میزبانــی از حیــات دارنــد. به واســطه کاوش هــای فضاپیمای کاســینی 
در قمــر انســادوس زحــل، ایــن قمــر نیــز بــه یکــی از کاندیداهــای احتمــال وجــود حیــات در 

منظومــه شمســی تبدیــل شــد.
فضاپیمــای کاســینی در ســال های گدشــته یخ فشــان هایی را در ســطح انســادوس کشــف 
کــرد. ایــن کشــف منجــر بــه آن شــد کــه دانشــمندان احتمــال دهنــد اقیانــوس بزرگــی زیــر 

ســطح یــخ زده ایــن قمــر وجــود دارد.
بــه همیــن دلیــل کاســینی در اواخــر اکتبــر 20۱5، در عملیاتــی ویــژه از نزدیکــی انســادوس 
و از فــراز یخ فشــان های آن در قطــب جنــوب عبــور کــرد و بــه بررســی ترکیبــات و ماهیــت 

ــت. ــا پرداخ یخ ه
ــا عناصــر زیســتی  ــی و ی ــات احتمال ــرای کشــف حی ــات برنامــه ای ب کاســینی در ایــن عملی
نداشــت، امــا نظریــه وجــود اقیانــوس زیرســطحی در انســادوس را تاییــد کــرد. به دنبــال این 

کشــف در ســال آینــده میــادی، کاســینی چنــد برنامــه دیگــر بــرای عبــور نزدیــک از کنــار 
انســادوس خواهــد داشــت تــا اطاعــات دانشــمندان در ایــن زمینــه را کامــل کنــد.

ــدف کاوش  ــا ه ــده ب ــی در آین ــت فضای ــام ماموری ــاز انج ــد زمینه س ــات می توان ــن اطاع ای
ــات در انســادوس شــود. حی

۷- خلق پنتاکوارک و ادامه تحقیقات بر روی ذرات بنیادی
در میــان تحقیقــات انجام شــده بــر روی ذرات بنیــادی، کشــف ذرات 5 کوارکــی امســال یکــی 
ــه  ــاده اســت ک ــازنده م ــادی س ــای بنی ــوارک یکــی از واحده ــد. ک ــا بودن ــازترین ه از خبرس
ــه  ــا ب ــرون ظاهــر می شــوند ی ــون و نوت ــه صــورت پروت معمــواًل در ترکیب هــای ســه تایی ب

صــورت ترکیــب یــک کــوارک و یــک آنتــی کــوارک، مــزون تشــکیل می دهنــد.
ــد،  ــاهده کردن ــدا مش ــی ذرات المب ــر روی فروپاش ــه ب ــال مطالع ــان در LHC در ح محقق
۱2 درصــد محصــوالت حاصــل از فروپاشــی؛ خواصــی دارنــد کــه تنهــا بــا یــک 

ترکیــب 5 کوارکــی قابــل توضیــح اســت.
ایــن رویــداد متقاعدکننده تریــن مشــاهده ای اســت کــه از آغــاز قــرن اخیــر دربــاره 
ــاد  ــکان ایج ــوری ام ــر تئ ــه از نظ ــد ک ــا می گوین ــده. فیزیکدان ه ــا گزارش ش پنتاکوارک ه

خوشــه های کوارکــی وجــود دارد.ا
ولیــن ادعــای کشــف پنتاکــوارک از LEPS ژاپــن در ســال 2003 گــزارش شــد. 
ــه  ــا هم ــود ام ــده ب ــا انجام ش ــوارک ه ــایی پنتاک ــرای شناس ــز ب ــری نی ــای دیگ آزمایش ه
آن هــا بــه دلیــل ضعــف داده و آنالیــز آمــاری پذیرفته نشــده بودنــد. پنتاکوارک هــا را در خــارج 
ــا و  ــر ه ــن ذرات در ابرنواخت ــود ای ــی می ش ــرد؛ پیش بین ــدا ک ــوان پی ــز می ت ــگاه نی از آزمایش

ــود. ــت ش ــی یاف ــتاره های نوترون س
ــروی  ــری از نی ــه درک بهت ــا ب ــرد فیزیکدان ه ــد ک ــک خواه ــد کم ــن ذرات جدی ــی ای بررس
هســته ای قــوی دســت پیــدا کننــد. نیــروی هســته ای قــوی، نیرویــی اســت کــه ذرات را در 

ــی دارد. ــه م ــر نگ ــار یکدیگ ــته اتم در کن هس
فیزیکدان هــا شــش کــوارک را شناســایی کردنــد کــه بــا توجــه بــه وزنشــان از یکدیگــر جــدا 

می شــوند.
ــه  ــیم؛ ک ــن می شناس ــاال و پایی ــای ب ــام کوارک ه ــه ن ــوارک را ب ــن شــش ک ــبک ترین ای س
ــوارک  ــک ک ــاال و ی ــوارک ب ــازند. دو ک ــا را می س ــون و نوترون ه ــل پروت ــی مث باریون های

دانش و  علـــم 

http://mehrnews.com


صفحه 17 |  شماره 1 | اردیبهشت 95 MEHR NEWSAGENCY

پاییــن پروتــون را می ســازد و ترکیــب دو کــوارک پاییــن و یــک کــوارک بــاال نوتــرون را تولید 
ــیم.  ــه می شناس ــر و ت ــگفت، س ــون، ش ــای افس ــا نام ه ــنگین تر ب ــای س ــد. کوارک ه می کن

هرکــدام از ایــن شــش کــوارک یــک ضــد ذره نیــز دارد.

۸- ردیابی بزرگ امواج گرانشی 
ــواج گرانشــی  ــی ام ــر ردیاب ــی امســال، خب ــای علم ــن رخداده ــه مهمتری ــاید یکــی از س ش
باشــد. پژوهشــگران ردیــاب تداخل ســنج امــواج گرانشــی موســوم بــه »الیگــو« خبــر ردیابــی 

نخســتین امــواج گرانشــی را تاییــد کردنــد.
ــام  ــبیت ع ــه نس ــش در نظری ــال پی ــد س ــواج را یکص ــن ام ــود ای ــتین وج ــرت اینش آلب
ــتین بار  ــرای نخس ــواج ب ــن ام ــون ای ــا هم اکن ــود؛ ام ــرده ب ــت ک ــری ثاب ــورت نظ ــه ص ب

ــدند. ــی ش ردیاب
ردیابــی امــواج گرانشــی، بــه دانشــمندان کمــک می کنــد تــا از رازهــای بزرگــی ماننــد ماهیت 
ســیاهچاله ها پــرده بردارنــد. براســاس آنچــه اینشــتین در نظریــه نســبیت عــام گفتــه بــود، در 

فیزیــک نویــن بعــد چهــارم بــه صــورت صفحــه فضــا – زمــان تعریف می شــود.
اجــرام آســمانی بــه واســطه گرانشــی کــه دارنــد در ایــن صفحــه انحنایــی ایجــاد می کننــد 
و هــر چــه جســم مــا پرجرم تــر باشــد، میــزان ایــن انحنــا نیــز افزایــش پیــدا می کنــد و بــا 

حرکــت جســم، ایــن انحنــا نیــز همــراه آن حرکــت می کنــد.
پدیده هــای بزرگــی ماننــد انفجارهــای ابرنواختــری، در صفحــه فضــا – زمــان، امواجــی را 
ایجــاد می کننــد کــه بــه آن امــواج گرانشــی می گوینــد. شــبیه بــه زمانــی کــه تکه ســنگی 

در یــک اســتخر می افتــد و امواجــی روی آب بــه وجــود مــی آورد.
 در کنفرانــس خبــری کــه در واشــنگتن دی ســی نیــز برگزار شــد، پژوهشــگران ردیــاب الیگو 

اعــام کردنــد، موفق بــه ردیابــی نخســتین امواج گرانشــی شــدند.
ــه  ــک و س ــزرگ در ی ــیاهچاله ب ــط دو س ــواج توس ــن ام ــه ای ــد ک ــن می زنن ــا تخمی آنه
دهــم میلیــارد ســال پیــش بــه وجــود آمــاده و حــدود 5 مــاه پیــش بــا عبــور از کنــار زمیــن، 

ــد. ــا ش ــی آنه ــه ردیاب ــق ب ــو موف ــنج الیگ تداخل س
هــر چنــد دانشــمندان در ابتــدا از صحــت ایــن کشــف مطمئــن نبودنــد، اما بــا بررســی چندباره 

داده هــا، باالخــره کشــف ایــن امــواج تایید شــد. 
اهمیــت ایــن کشــف بــه حــدی اســت کــه عــده ای کارشناســان، پژوهشــگران تداخل ســنج 

الیگــو را الیــق دریافــت جایــزه نوبــل فیزیــک دانســتند.

۹- رمزگشایی از سیاره پلوتو
ــن  ــد، ای ــاب ش ــو پرت ــمت پلوت ــه س ــال 2006 ب ــز در س ــای نیوهورایزن ــه فضاپیم ــی ک زمان
جــرم یــک ســیاره محســوب می شــد. امــا چنــد هفتــه بعــد، پلوتــو بــا رای اعضــای اتحادیــه 
بین المللــی نجــوم از فهرســت ســیارات منظومــه شمســی خــارج شــد و از آن پــس در دســته 

ســیارات کوتولــه قــرار گرفــت.
ــو و قمــر بزرگــش شــارون را  ــه هیــچ عنــوان اهمیــت علمــی کاوش پلوت امــا ایــن اتفــاق ب
کمرنــگ نکــرد. پلوتــو در تابســتان ســال 20۱5 بــا عبــور فضاپیمــای نیوهورایزنــز از کنــار آن 

بــه یکــی از خبرســازترین رویدادهــای علمــی جهــان تبدیــل شــد.
داده هایــی کــه نیوهورایزنــز در عبــور 30 دقیقــه ای خــود از کنــار پلوتــو بــه زمیــن ارســال کرد، 
ســال های دقیــق  و اطاعــات خوبــی را از ایــن جــرم دوردســت در منظومــه شمســی ارائــه داد.

ــر  ــد کویی پ ــه آن کمربن ــه ب ــه اســت ک ــرار گرفت ــه شمســی ق ــه ای از منظوم ــو در ناحی پلوت
می کننــد. مجموعــه بزرگــی از ســیارک ها و ســیارات کوتولــه ناشــناخته کــه در مــداری فــرای 

ــد. ــید می چرخن ــه دور خورش ــون ب نپت
ــط  ــه توس ــت ک ــر اس ــد کویی پ ــی از کمربن ــا جرم ــتین و تنه ــر نخس ــال حاض ــو در ح پلوت
ــری از  ــد درک بهت ــن کمربن ــرام ای ــه اج ــت. مطالع ــده اس ــی کاوش ش ــگرهای زمین کاوش
چگونگــی شــکل گیری منظومــه شمســی و ســیارات آن در اختیــار دانشــمندان قــرار می دهــد.

ــتان ها و  ــه کوهس ــماری از جمل ــطحی بی ش ــوارض س ــز ع ــای نیوهورایزن ــر فضاپیم تصاوی
دشــت های وســیع پلوتــو را نشــان داد کــه در بخش هــای زیــادی از آنهــا یــخ وجــود داشــت. 
همچنیــن دانشــمندان بــه کمــک ایــن فضاپیمــا اطاعــات دقیقــی از جــّو ایــن جــرم و محیط 

اطــراف آن بــه دســت آوردنــد.
شـارون، بزرگ تریـن قمـر پلوتـو نیـز در در جریـان گـذر نیوهورایزنـز کاوش شـد و اطاعات و 
تصاویـر دقیقـی از بخش هـای مختلف آن به زمین ارسـال شـد. شـارون نسـبت بـه پلوتو قمر 

بزرگـی محسـوب می شـود و ایـن مسـاله درباره نسـبت ماه بـه زمین نیـز وجـود دارد.
ــان  ــه سیاره ش ــا نســبت ب ــن قمره ــتی از بزرگ تری ــم فهرس ــر بخواهی ــر اگ ــارت بهت ــه عب ب
ــو و  ــرد. یکــی از اهــداف کاوش پلوت ــرار می گی ــن فهرســت ق ــاه در اول ای ــم، م انتخــاب کنی
ــا ســامانه زمیــن و مــاه اســت. قمــرش شــارون، درک ایــن ســامانه دوتایــی و مقایســه آن ب

1۰- لرزه بر اندام سالمت جهانی
بــاز هــم یــک اپیدمــی و بحــران جدیــد حــوزه ســامت جهــان را بــه خطــر انداخــت، ایــن 
ــکا  ــه زی ــن؛ طعم ــاک و بحــران آفری ــود. خطرن ــکا« ب ــار نامــش »زی ــن ب ــد ای ــی جدی اپیدم
ــن  ــریع ای ــیوع س ــن دارد و ش ــاب جنی ــتم اعص ــر سیس ــی ب ــر مخرب ــتند؛ تاثی ــوزادان هس ن

ــد. ــان ش ــر جه ــی در سرتاس ــب نگران ــروس موج وی
ــدادی  ــکا را »روی ــروس زی ــیوع وی ــی ش ــت جهان ــازمان بهداش ــس س ــان رئی ــارگارت چ م
ــرد.  ــادر ک ــان را ص ــی در جه ــراری عموم ــت اضط ــتور وضعی ــد و دس ــول« خوان محیرالعق
ــد و  ــی ده ــرار م ــورد هــدف ق ــن انســان را م ــه جنی ــی رحمان ــه ب ــکا ویروســی اســت ک زی
تاثیــری مخــرب بــر اعصــاب جنین مــی گــذارد. ویــروس زیــکا جزئــی از خانــواده ویروســی 

بزرگتــر Flaviviridae طبقــه بنــدی مــی شــود.
ایــن خانــواده شــامل ویروســهایی اســت کــه عامــل ایجــاد طیــف مختلفــی از بیماریهــا مثل 
تــب ِدنگــو، تــب زرد، هپاتیــت C و غیــره مــی شــود. از بیــن ایــن ویروســها، زیکا بیشــترین 

مشــابهت را بــا تــب زرد و تــب ِدنگــو دارد.

علـــم و دانش
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ــنجی اعضــای  ــم س ــامانه عل ــزارش س ــن گ آخری
ــکی  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــی دانش ــات علم هی
نشــان مــی دهــد دکتــر محمــد عبداللهــی اســتاد 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران باالتریــن اچ 

ــی دارد.  ــتادان ایران ــان اس ــس را در می ایندک
گــروه علــم ســنجی و انتشــارات معاونــت تحقیقات 
و فنــاوری وزارت بهداشــت، ســامانه علــم ســنجی 

اعضــای علمــی را ایجــاد کــرده اســت.
68 دانشــگاه و 790 مرکــز تحقیقاتــی در ایــن 
ســامانه وجــود دارنــد و ۱7 هــزار و 203 عضــو 
ــل  ــامانه دارای پروفای ــن س ــی در ای ــات علم هی

ــتند. هس
اچ ایندکــس H-Index شــاخصی عددی اســت 
ــی  ــذاری علم ــره وری و تاثیرگ ــد به ــه می کوش ک
ــه صــورت کمــی نمایــش دهــد.  دانشــمندان را ب
ایــن شــاخص بــا در نظــر گرفتــن تعــداد مقــاالت 
پــر اســتناد افــراد و تعــداد دفعات اســتناد شــدن آن 

مقــاالت توســط دیگــران محاســبه می شــود.
بــر اســاس ایــن ســامانه در حــال حاضــر محمــد 
عبداللهــی در مرتبــه اســتاد و دارای دکتــری 
ــازی / ســم شناســی  تخصصــی )PhD( داروس
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــی از دانش داروشناس
6۱3 مقالــه دارد کــه ۱۱626 بــار بــه ایــن مقــاالت 
ارجــاع داده شــده و شــاخص H-Index وی 
ــز  ــه وی نی ــه ازای مقال ــدد ارجــاع ب 55 اســت. ع

است.  97/۱8
 H-Index 20 اســتادی کــه بیشــترین عــدد 
ــزی،  ــدون عزی ــک زاده، فری ــا مل ــد رض را دارن
ــی،  ــاس شــفیعی،نیما رضای ــی، عب ــر الریجان باق
آخونــدزاده  شــاهین  زاده،  حســین  حســین 
ــادی،  ــا کلیش ــودی، روی ــی محم ــتی، مرتض بس
احمــد اســماعیل زاده، علــی نخودچــی، شــکوفه 
ــن  ــی، پروی ــان کوپای ــود رفیعی ــر، محم ــک ف نی
میرمیــران، رســول دینارونــد، حســین نجــم 
آبــادی، لیــا آزادبخــت، احمدرضــا دهپــور و  

ــتند.  ــدی هس ــا فروم علیرض
ــزار  ــک ه ــا ی ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
و 882 عضــو هیــات علمــی در ایــن ســامانه و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا یــک 
هــزار و 354 عضــو هیــات علمــی در ایــن ســامانه 

ــد. ــا را دارن ــترین اعض بیش

آخرین نتایج علم سنجی گروه پزشکی

 اساتید دارای بیشترین 
ارجاعات علمی را 

بشناسید

دانش و  علـــم 
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موضوعات مربوط به قیمت اینترنت و دالیل گرانی آن در 
فضای  حوزه  در  سیاستگذاری  با  مرتبط  های  برنامه  ایران، 
مجازی و توسعه پهنای باند اینترنت در کشور، در کنار اخبار 
خواندنی از تازه های تکنولوژی و دنیای کاالهای دیجیتال در این 

بخش از مجله علم و فناوری گردهم آمده است.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات کاهــش 
ــاه  ــت م ــان اردیبهش ــت را از پای ــت اینترن قیم
ــا اجــرای ایــن طــرح،  عملیاتــی می کنــد کــه ب
ــران،  ــرای کارب ــد ب ــش از ۱5 درص ــت بی اینترن

ــد.  ــد ش ارزان خواه
ــه  ــت ب ــا کیفی ــن و ب ــی ارزان، مطمئ دسترس
ــعه  ــی در توس ــل اصل ــه عوام ــت، از جمل اینترن
ارتباطــات کشــورها  فنــاوری اطاعــات و 
ــز  ــل نی ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی ش ــوب م محس
ــاخص  ــه ش ــی در مقایس ــن الملل ــای بی نهاده
ــت و  ــرعت، کیفی ــورها، س ــعه کش ــای توس ه
قیمــت پهنــای بانــد را در هــر کشــور مبنــا قــرار 

ــد. ــی دهن م
در کشـور مـا بـا وجـود اینکـه در اهـداف اسـناد 
باالدسـتی نظام، بر گسـترش فنـاوری اطاعات 
و ارتباطـات بـه عنـوان ابزار توسـعه تاکید شـده 
امـا شـواهد نشـان مـی دهـد که هنـوز بـا آنچه 
که دسترسـی ارزان و قیمت پایین در اسـتفاده از 
این خدمـات عنوان می شـود، فاصله زیاد اسـت 
و کاربـران از وضعیـت قیمـت اینترنـت رضایت 

ندارند. کامـل 
آخریــن وضعیــت اینترنــت در ایــران و مقایســه 
ــا  ــی ب ــکل ارتباط ــن پروت ــت ای ــرعت و قیم س
ســایر کشــورهای جهــان کــه از ســوی ســایت 
نت ایندکــس - معروف تریــن مرجــع ارائــه 
آمــار از ســرعت و قیمــت اینترنــت در جهــان - 
منتشــر شــده )اواخــر ســال گذشــته( از رتبــه 46 
ــت  ــت حکای ــدی قیمــت اینترن ــران در رده بن ای

دارد.
رتبــه بنــدی نــت ایندکــس از قیمــت اینترنــت 
بــه ازای دالر بــر مگابیــت بــر ثانیــه و اطاعاتی 
کــه کاربــران 62 کشــور در اختیــار ایــن ســایت 
ایــن  در  اســت؛  شــده  ثبــت   گذاشــته اند، 
رتبه بنــدی کشــورها بــه ترتیــب اینترنــت 
ــن  ــران در ای ــده اند. ای ــدی ش ــر رتبه بن ارزان ت
ــا  ــته و تنه ــرار داش ــگاه 46 ق ــدی در جای رتبه بن
ــه دارد؛  ــدی فاصل ــای رتبه بن ــا انته ــه ب ۱6 پل
ایتالیــا، عربســتان، اســپانیا و نیوزیلنــد باالتــر از 
ایــران و مکزیــک، فرانســه، آرژانتیــن و کلمبیــا 
پایین تــر از ایــران قــرار دارنــد. در ابتــدای 
رتبه بنــدی بلغارســتان بــا قیمــت اینترنــت 0.43 
ــن  ــب ارزان تری ــه لق ــر ثانی ــت ب ــر مگابی دالر ب
اینترنــت در دنیــا را بــه خــود گرفتــه اســت. پس 
از بلغارســتان، روســیه، اوکرایــن، رومانــی، رژیــم 

ــد. ــرار دارن ــتان ق ــتی و مجارس صهیونیس
ــی  در انتهــای جــدول رتبه بنــدی، آفریقای جنوب
ــناخته  ــا ش ــت دنی ــن اینترن ــوان گران تری به عن
ــه ازای  ــی ب ــت در آفریقای جنوب ــود. اینترن می ش
ــت. در  ــه ۱9.06 دالر اس ــر ثانی ــت ب ــر مگابی ه
ایــن فهرســت فیلیپیــن، اندونــزی، مصــر، 
مالــزی و امــارات بــه ترتیــب باالتــر از آفریقــای 
ــد. در 27 کشــور ابتدایــی  ــی قــرار گرفته ان جنوب
ــر از ســه  ــت کمت ایــن فهرســت، قیمــت اینترن
دالر، یعنــی حداقــل نصــف قیمــت اینترنــت در 

ــران اســت. ای

علل گرانی پهنای باند در ایران 
ــای  ــاوری ه ــر فن ــس دفت ــی رئی ــدی فقیه مه
نویــن مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، بــه 

ــن  ــوی ای ــه از س ــورت گرفت ــای ص ــی ه بررس
ــران  ــت در ای ــت اینترن ــوص قیم ــز در خص مرک
ــد: موضــوع قیمــت  اشــاره مــی کنــد و مــی گوی
ــی  ــر گرانفروش ــی آن از دو منظ ــت و گران اینترن
پهنــای بانــد و کــم فروشــی، در مرکــز پژوهــش 
هــای مجلــس مــورد بررســی قــرار گرفته اســت 
و بــه نظــر مــی رســد گرانــی قیمــت اینترنــت به 
ــوط مــی شــود  ــد مرب گــران خریــدن پهنــای بان

ــود. ــی ش ــن م ــور تامی ــارج کش ــه از خ ک
ارتباطــات  اینکــه شــرکت  بیــان  بــا  وی 
زیرســاخت بــه صــورت قــرارداد چندســاله 
ــن  ــای بی ــت را از درگاه ه ــد اینترن ــای بان پهن
المللــی خریــداری مــی کنــد اضافــه کــرد: ایــن 
قــرارداد بلنــد مــدت باعــث مــی شــود پهنــای 
ــه نــرخ واقعــی خــود در گیــت وی بیــن  ــد ب بان

ــود. ــذار نش ــاخت واگ ــه زیرس ــل ب المل
فقیهــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر لینــک 
stm۱ پهنــای بانــد در خــارج از کشــور 
حــدود 800 دالر قیمــت داده مــی شــود افــزود: 
ــات  ــرکت ارتباط ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــور  ــل کش ــر stm۱ را در داخ ــاخت ه زیرس

ــد. ــی فروش ــان م ــون توم ــدود 20 میلی ح
مرکــز  نویــن  فناوریهــای  دفتــر  رئیــس 
ــش  ــل کاه ــا راه ح ــس، تنه ــهای مجل پژوهش
قیمــت پهنــای بانــد اینترنــت را آزادســازی 
ــه  ــر ب ــن ام ــد و واگــذاری ای ــای بان ــن پهن تامی
بخــش خصوصــی عنــوان کــرد و گفــت: بخش 
خصوصــی مــی توانــد در تامیــن پهنــای بانــد از 
درگاههــای خارجــی اقــدام کنــد و آن را در گیت 
ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــه ش وی کشــور ب
بفروشــد. ایــن طــرح ســبب کاهــش قیمــت و 
کارآمــدی انتقــال پهنــای بانــد بــه داخل کشــور 
مــی شــود و در نهایــت شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت بــه عنــوان حاکمیــت، پهنــای بانــد 

ــد. ــی کن ــع م را توزی
وی گفــت: اگــر ایــن طــرح اجرایــی شــود 
ــه و  ــش یافت ــد کاه ــای بان ــد پهن ــت خری قیم
ــده  ــرف کنن ــت مص ــت اینترن ــت قیم در نهای
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــی یاب ــش م ــی کاه نهای
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــای بان ــی پهن ــم فروش ک
افزایــش هزینــه کاربــران مــی شــود نیــز بایــد 
از ســوی رگوالتــوری مــورد نظــارت قــرار 

گیــرد. ایــن موضــوع باعــث مــی شــود ســرعت 
واقعــی اینترنــت بــا قیمــت واقعــی آن در اختیــار 

ــرد. ــرار گی ــده ق ــرف کنن مص
براسـاس گـزارش مرکـز پژوهشـهای مجلـس، 
بـا احتسـاب ضریـب اشـتراک 8 که پهنـای باند 
در سـطح 3 شـرکتهای اینترنتـی، یعنـی پس از 
شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت بـه عنـوان تامین 
کننـده و پـس از شـرکتهای اصلـی بـه عنـوان 
 stm۱ توزیـع کننده، بـه فروش می رسـد، یک
معـادل ۱88 مگابیـت اینترنـت، حـدود 25 برابر 
قیمـت اولیـه پهنـای باند، بـرای مصـرف کننده 

نهایـی محاسـبه می شـود.
در ایــن گــزارش بــه قیمــت اینترنــت در 
افغانســتان نیــز اشــاره شــده اســت کــه در ایــن 
کشــور کــه پهنــای بانــد را از شــرکتهای ایرانــی 
ــت  ــد، قیم ــی کن ــت م ــتانی دریاف ــا پاکس و ی
اینترنــت بــه مراتــب پاییــن تــر از ایــران اســت.

بازنگری تعرفه خدمات ارتباطی
ــازمان  ــاون س ــاهکوه، مع ــی ش ــادق عباس ص
 ، رادیویــی  ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم 
ــی  ــای ارتباط ــرخ ه ــت ن ــوص وضعی درخص
ــه  ــام تعرف ــرد: نظ ــد ک ــت، تاکی ــه اینترن از جمل
گــذاری خدمــات ارتباطــی بــه زودی بازنگــری 
خواهــد شــد کــه ایــن موضــوع تمامــی تعرفــه 
هــای مربــوط بــه تلفــن ثابــت، موبایــل و 
ــه ایــن معنــی  اینترنــت را شــامل مــی شــود. ب
کــه براســاس یــک چارچــوب مشــخص تمامی 
ــذاری  ــه گ ــی تعرف ــی و اینترنت ــات ارتباط خدم

ــد. ــد ش خواه
ــام  ــوب نظ ــن چارچ ــرای تدوی ــه داد: ب وی ادام
تعرفــه گــذاری در راســتای بازنگــری تعرفــه ها، 
نظرخواهــی از کارشناســان ایــن بخــش صورت 
ــی  ــن طــرح در مراحــل نهای ــه اســت و ای گرفت
ــه  ــه ب ــاده ارائ ــس آن آم ــش نوی ــرار دارد و پی ق
ــرای  ــات ب ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی کمیس

ــب اســت. تصوی
عباســی شــاهکوه گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح 
ممکــن اســت برخــی تعرفــه هــا بازنگری شــود 
ــن  ــت و تلف ــه اینترن ــه در زمین ــد ک ــر کن و تغیی
ــرخ  ــه ن ــه ب ــی ک ــه انتقادات ــه ب ــا توج ــت ب ثاب
ــت  ــود در اولوی ــی ش ــش م ــن دو بخ ــای ای ه

ــرار دارد. ق

اینترنت 1۵ درصد ارزان می شود
از آنجایــی کــه وزارت ارتباطــات طــی دو ســال 
ــت  ــت اینترن ــش قیم ــوع کاه ــر موض ــر ب اخی
بارهــا تاکیــد کــرده اســت، ســال گذشــته 
نــرخ پهنــای بانــد را بــرای مصــرف کننــده 20 
ــش  ــن کاه ــه ای ــه البت ــش داد ک ــد کاه درص
قیمــت، آنطــور کــه بایــد بــرای کاربــران خانگی 
محســوس نبــود. در ایــن زمینــه وزیــر ارتباطات 
ــار دیگــر از تصمیــم  ــات ب ــاوری اطاع و فن
ــت در کشــور  ــت اینترن ــرای ارزان شــدن قیم ب
خبــر داد و گفــت: تــا پایــان اردیبهشــت قیمــت 
جدیــد اینترنــت اعــام می شــود. ایــن کاهــش 

ــش از ۱5 درصــد اســت. ــت بی قیم
محمود واعظـی در مورد برنامـه وزارت ارتباطات 
قیمـت  کاهـش  بـرای  اطاعـات  فنـاوری  و 
اینترنـت مصرفـی کاربـران در کشـور، اظهـار 
داشـت: از اواخر سـال 94 کمیتـه ای با همکاری 
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی 
بـرای بررسـی قیمـت اینترنـت و نحـوه کاهش 
آن، تشـکیل شـده اسـت و تمامـی تـاش ایـن 
اسـت که مکانیزمـی درنظر گرفته شـود تا تعرفه 

اینترنـت کاهـش یابد.
ــاه  ــت م ــل اردیبهش ــه اوای ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن کمیتــه، نتیجــه بررســی و پیشــنهاد خــود 
را بــرای کاهــش تعرفــه اینترنــت اعــام خواهد 
ــه  ــم ک ــی کنی ــی م ــش بین ــه داد: پی ــرد ادام ک
نتیجــه نهایــی بــرای کاهــش قیمــت اینترنــت 

ــاه اعــام شــود. ــان اردیبهشــت م ــا پای ت
ــد  ــات تاکی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــت  ــش قیم ــی کاه ــد نهای ــوز درص ــرد: هن ک
ــه  ــا ب ــت ام ــده اس ــت نیام ــه دس ــت ب اینترن
طــور قطــع، ایــن کاهــش، کمتــر از ۱5 درصــد 

ــود. ــد ب نخواه
واعظـی بـا اشـاره بـه رونـد افزایـش مصـرف 
اینترنـت از سـوی کاربـران در کشـور، گفـت: 
پیـش از ایـن نیـز قیمـت اینترنـت را 20 درصـد 
کاهـش دادیـم اما به دلیل اسـتفاده زیاد مـردم از 

اینترنـت، ایـن تغییـر قیمـت محسـوس نبود.
ــزان  ــر می ــال اخی ــه در دو س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــش یافت ــت افزای ــتفاده از اینترن ــوه اس و نح
اســت خاطرنشــان کــرد: تــا پیــش از ایــن 
ــرای  ــم ب ــدا و فیل ــس، ص ــود عک ــکان دانل ام
ــار  ــون آم ــم اکن ــا ه ــود ام ــر ب ــران کمت کارب
توســط  ای  چندرســانه  محتــوای  دانلــود 
ــک از  ــر ی ــه ه ــه ک ــش یافت ــران افزای کارب
ــن  ــه مت ــزار صفح ــن ه ــادل چندی ــا، مع اینه
محســوب می شــود. ایــن موضــوع ســبب 
ــت  ــه اینترن ــد ک ــر کنن ــران فک ــده کارب ش
ــور  ــه اینط ــچ وج ــه هی ــا ب ــده ام ــران ش گ
نیســت و طــی دو ســال قبــل، اینترنــت، 

ــت. ــته اس ــت داش ــش قیم کاه
ــرد: کاهــش قیمــت  ــد ک ــر ارتباطــات تاکی وزی
ــت و کل  ــد اینترن ــای بان ــرای پهن ــت را ب اینترن
اینترنــت مصرفــی کاربــران درنظــر گرفتــه ایــم 
و در صــورت اجــرای ایــن طــرح، بــه طــور قطع 
ــن  ــه ای ــز متوج ــل نی ــت موبای ــران اینترن کارب

تغییــر قیمــت خواهنــد شــد.

در انتظار کاهش بیش از 1۵ درصدی تعرفه 

اینترنت ارزان می شود 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، روش 
جدیــد حــذف پیامکهــای تبلیغاتــی ناخواســته برای مشــترکان 
موبایــل و جزئیــات دســته بنــدی و تفکیــک پیامکهــای 

ــرد.  ــزوده را تشــریح ک ــی و ارزش اف تبلیغات
ــه تازگــی  ــی، ب ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق ســازمان تنظی
ســرویس یکپارچــه ای را بــرای حــذف پیامکهــای ناخواســته 
ــور  ــترکان 3 اپرات ــا مش ــت ت ــرده اس ــدازی ک ــی راه ان تبلیغات
موبایــل بتواننــد بــه یــک شــیوه، دریافــت پیامکهایــی را کــه 

ــد. ــو کنن ــا لغ آســایش آنهــا را برهــم زده اســت حــذف و ی
در ایــن شــیوه، فعال ســازی و غیــر فعال ســازی خدمــات 
پیامکــی بــرای کاربــران تمامــی اپراتورهــای تلفــن همــراه، از 
طریــق ســامانه پیامکــی 800 و یــا شــماره گیری کددســتوری 
#800* ممکــن شــده اســت و کاربــران مــی تواننــد از ایــن 
روش، نســبت بــه انــواع پیامکهــای ارزش افــزوده فعــال روی 
ســیم کارت خــود و روش غیــر فعال ســازی آن آگاه شــوند و یــا 
در صــورت عــدم تمایــل بــه دریافــت پیامک هــای تبلیغاتــی، 

آنهــا را لغــو کننــد.
ــی و ارزش  ــای تبلیغات ــاوت پیامکه ــا تف ــرویس ام ــن س در ای
افــزوده بــرای کاربــران، بــه صــورت واضح اعام نشــده اســت 
و بســیاری از کاربــران در اســتفاده از ایــن روش بــرای حــذف 

پیامکهــای خــود بــا ابهــام مواجــه شــده انــد.
صــادق عباســی شــاهکوه معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی جزئیــات نحــوه اســتفاده از ســامانه 800 را 

بــرای حــذف پیامکهــای ناخواســته توضیــح داد.

تعریف ۸ دسته برای پیامکهای ارزش افزوده و 
یک دسته برای پیامهای تبلیغاتی 

وی گفــت: پیامهــای تبلیغاتــی همانطــور کــه اســمش 
ــته و  ــورت ناخواس ــه ص ــوده و ب ــی ب ــت تبلیغ ــخص اس مش
ــه از  ــن زمین ــی شــود. در ای ــرای مشــترک ارســال م اســپم ب
ــت  ــورت درخواس ــه در ص ــت ک ــده اس ــته ش ــا خواس اپراتوره
کاربــر، ارســال تمامــی پیامکهــای تبلیغاتــی بــرای وی، قطــع 
ــه  ــه ب ــا توج ــزوده ب ــای ارزش اف ــورد پیامکه ــا در م ــود. ام ش
ــرای مشــترک  دســته بنــدی صــورت گرفتــه، ایــن امــکان ب

ــه  ــزوده را ب ــک ارزش اف ــد پیام ــه بتوان ــت ک ــده اس ــده ش دی
ــد. ــو کن ــا لغ ــذف و ی دلخــواه ح

معــاون رگوالتــوری توضیــح داد: پیامــک ارزش افــزوده بــه 
ــر  ــت ه ــه ازای دریاف ــه ب ــود ک ــی ش ــه م ــی گفت پیامکهای
پیامــک، از مشــترک، هزینــه کســر شــود. بــرای مثــال ایــن 
ــازی و ســرگرمی، مســابقه و  ــا شــامل پیامکهــای ب پیامکه
ــاس در  ــن اس ــود. برای ــی ش ــار م ــات و اخب ــال اطاع ارس
ایــن طــرح، بــرای تمامــی پیامکهــای تبلیغاتــی در صــورت 
ــورد  ــا درم ــود دارد ام ــو وج ــکان لغ ــترک، ام ــای مش تقاض
ــه  ــا موظــف شــده اند ک ــزوده، اپراتوره ــای ارزش اف پیامکه
ــار مشــترک  ــال را در اختی ــن ســرویس هــای فع لیســت ای
قــرار داده و روشــهای غیرفعالســازی آن را نیــز اعــام 

ــد. کنن
عباســی شــاهکوه بــا اشــاره بــه مصوبــه کمیســیون تنظیــم 
ــته  ــوه را در 9 دس ــای انب ــه پیامکه ــات ک ــررات ارتباط مق
بنــدی شــامل 8 مــورد پیامــک ارزش افــزوده و یــک مــورد 
پیامــک تبلیغاتــی تقســیم بنــدی کــرده اســت، ادامــه داد: با 
توجــه بــه دســته بنــدی کــه بــرای پیامکهــای ارزش افزوده 
درنظــر گرفتــه شــده اســت از اپراتورهــای موبایــل خواســته 
ایــم گزینــه ای در ایــن ســرویس در اختیــار مشــترک قــرار 
ــی را  ــرویس های ــه س ــه چ ــد ک ــترک بدان ــا مش ــد ت دهن
فعــال دارد و تصمیــم بگیــرد کــه آیــا پیامــک آن را خــذف 

کنــد و یــا خیــر.

پیامکهای بانکی، قطع نمی شود
ــرح  ــن ط ــه در ای ــد براینک ــا تاکی ــوری ب ــاون رگوالت مع
ــه  ــوه ب ــای انب ــی پیامکه ــه تمام ــن نیســت ک ــان ای قصدم
صــورت یکجــا قطــع شــود گفــت: قصــد برایــن اســت کــه 
ــد از  ــه بتوان ــود ک ــم ش ــترک فراه ــرای مش ــکان ب ــن ام ای
ــد و  ــاب کن ــود را انتخ ــی خ ــرویس پیامک ــت، س روی لیس
از روش فعالســازی و غیرفعالســازی آن آگاه باشــد تــا در 
صــورت تمایــل، تمامــی ســرویس هــا و یــا یــک یــا چنــد 
ســرویس پیامکــی را بتوانــد حــذف کنــد. ایــن روشــها هــم 
ــا  ــده و اپراتوره ــم ش ــامانه 800 فراه ــر روی س ــون ب اکن

ــتند. ــت هس ــن خدم ــه ای ــه ارائ ــزم ب مل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از درخواســت مشــترک، اپراتــور 
ملــزم اســت کــه ظــرف 24 ســاعت تمامــی ســرویس هــای 
ــرد:  ــد، خاطرنشــان ک ــو کن ــی مشــترک را لغ ــک تبلیغات پیام
پیامکهــای ارســالی از بانکهــا کــه مربوط بــه اطاعــات موجود 
در حســاب بانکــی افــراد اســت و پیامکهایــی کــه بــا مضمــون 
ــرای مشــترک ارســال  ــه ب اطــاع از تراکنــش صــورت گرفت
می شــود، مشــمول ایــن طــرح نمــی شــود و بــا ارســال ایــن 

کــد، قطــع نخواهــد شــد. 
ــز  ــای واری ــه پیامکه ــد براینک ــا تاکی ــاهکوه ب ــی ش عباس
و برداشــت از حســاب و خریــد، در دســته پیامکهــای 
ــوان  ــه عن ــرد و ب ــی گی ــرار نم ــی ق ــزوده و تبلیغات ارزش اف
ــزام  ــا ال ــه اپراتوره ــت: ب ــت گف ــی اس ــای تراکنش پیامکه
ــرویس  ــی در س ــد اختال ــه نبای ــن زمین ــه در ای ــم ک کردی
ــن  ــد ای ــرایطی نبای ــچ ش ــود و در هی ــاد ش ــترکان ایج مش
پیامکهــا قطــع شــود. امــا بایــد توجــه داشــت کــه پیامکهای 
ــد، در  ــی باش ــه تبلیغات ــک، در صورتیک ــانی بان ــاع رس اط
ــرد و در صــورت  ــرار مــی گی ــی ق دســته پیامکهــای تبلیغات

ــد. ــد ش ــو خواه ــترک، لغ ــت مش درخواس

پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای موبایل قطع 
می شود

معــاون صــدور مجــوز ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی بــا اشــاره بــه اینکــه پیامکهــای تبلیغاتــی اپراتورهــا 
ــد  ــی شــود و بای ــی محســوب م ــای تبلیغات ــز پیامکه ــز ج نی
حــذف شــود گفــت: تــا پیــش از ایــن تبلیغاتــی کــه از ســوی 
اپراتورهــا بــه مشــترک ارســال مــی شــد، در دســته پیامکهای 
ــور  ــد، اپرات ــرار نمــی گرفــت امــا در ایــن طــرح جدی اســپم ق
ــرای حــذف  ــر ب ــم در صــورت درخواســت کارب ــزم کردی را مل
پیامکهــای تبلیغاتــی، پیامکهــای خودشــان را نیــز بایــد قطــع 

کننــد.
عباســی شــاهکوه با اشــاره بــه اختاالتــی کــه در آغــاز اجرای 
ایــن طــرح، بــر روی شــبکه اپراتورهــای موبایــل دیــده مــی 
شــود تاکیــد کــرد: در ســاعات اولیــه اجــرای ایــن طــرح، بــه 
دلیــل افزایــش بــار ترافیکــی مشــکاتی در نحــوه اجــرای آن 
ــا افزایــش ســرور از ســوی اپراتورهــا، هــم  پیــش آمــد کــه ب
اکنــون مشــکل تــا حــدی برطــرف شــده اســت. امــا بــه طــور 
قطــع بــه چنــد روز زمــان نیــاز داریــم تــا ایــن ســرویس پایدار 

شــود.
ــل  ــال تکمی ــج در ح ــه تدری ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــه ک وی اضاف
ــم کــه یــک  ــه موفــق شــده ای ــن مرحل شــدن اســت و در ای
چارچــوب یکســان را بــرای هماهنگــی و مقــررات گــذاری در 
حــوزه ســاماندهی پیامکهــای انبــوه اجرایــی کنیــم. بــه تدریج 
ــود.  ــی ش ــن سیســتم اصــاح و برطــرف م ــف ای ــاط ضع نق
ممکــن اســت در چنــد روز نخســت ایــن طــرح، بــا اختاالتی 

همــراه باشــد امــا بــه مــرور تکمیــل مــی شــود.
ــوه  ــازی نح ــان س ــر یکس ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــاون رگوالت مع
درخواســت مشــترکان بــرای قطــع ســرویس هــای پیامکــی، 
افــزود: ایــن ســرویس بــا نظــارت کامــل و مســتقیم 
رگوالتــوری انجــام مــی شــود و بــه زودی قابلیتهــای دیگــری 
ماننــد آمارگیــری و نظرســنجی را نیــز بــه ایــن ســامانه اضافه 
خواهیــم کــرد تــا در صــورت نارضایتــی کاربــران، موضــوع به 

ــود. ــری ش ــتقیم پیگی صــورت مس

کدام پیامک ها حذف نمی شوند

جزئیات حذف پیامک های تبلیغاتی ناخواسته
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ظرفیت اینترنت 1۰ برابر می شود
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از افزایــش ۱0 برابــری ظرفیــت شــبکه 

ــا پایــان دولــت یازدهــم )ســال 96( خبــر داد.  اینترنــت داخــل کشــور ت
محمــود خســروی از تحــول ایجــاد شــده در شــبکه ارتباطی کشــور خبــر داد و گفت: 
از ابتــدای دولــت تاکنــون ظرفیت شــبکه انتقــال زیرســاخت ارتباطی کشــور ۱0 برابر 
شــده و ظرفیــت شــبکه IP داخلــی نیــز بــه 7 برابــر رقــم اولیــه، افزایــش یافتــه 
اســت. در همیــن حــال ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملــل نیــز بــه همین 

نســبت افزایش یافته اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه اگــر ایــن ظرفیــت ســازی انجــام نمــی شــد، امــروز شــاهد 
قفــل شــدن شــبکه ارتباطــی کشــور بودیــم، افــزود: بــا سیاســتهای مدنظــر وزارت 
ــبکه  ــت ش ــم، ظرفی ــت یازده ــان دول ــا پای ــز ت ــال 95 و نی ــرای س ــات ب ارتباط
ــر  ــا ۱0 براب ــال، ت ــد، IP و شــبکه انتق ــای بان ــوزه پهن ارتباطــات زیرســاخت در ح

ــدا خواهــد کــرد. افزایــش پی
معــاون وزیــر ارتباطــات اضافــه کــرد: اقدامــات مقدماتــی در ایــن زمینــه انجام شــده 

و همچنــان نیــز ایــن اقدامــات ادامــه خواهــد داشــت.

آمار استفاده ایرانی ها 
از اینترنت موبایل

ــی از  ــران ایران ــرف کارب ــزان مص ــات می ــر ارتباط ــاون وزی مع
اینترنــت موبایــل در ســال 94 را 387 ترابایــت و اینترنــت ثابــت 

ــوان کــرد.  ــت عن را یــک هــزار و 942 ترابای
علــی اصغــر عمیدیــان دربــاره میانگیــن مصــرف روزانــه دیتــا 
ــا  ــه دیت ــح داد: بیشــترین رشــد مصــرف روزان در کشــور توضی
ــزان  ــان ســال گذشــته می ــا پای ــه ت ــود ک ــا 94 ب از ســال 93 ت
مصــرف دیتــا در تلفــن ســیار 387 ترابایــت و در اینترنــت ثابــت 
ــز  ــال 93 نی ــان س ــا پای ــه ت ــید ک ــت رس ــزار و 942 ترابای ۱ ه
میــزان درآمــد اپراتورهــا ۱93 هــزار میلیــارد ریــال بــود و در کنار 
آن نیــز ســهم دولــت از خدمــات ارتباطــی 360۱ هــزار میلیــارد 

ــرآورد شــد. ریــال ب
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات وزارت ارتباطــات در دولــت یازدهــم 
ــارغ  ــار داشــت: ۱9 درصــد از ف ــتغال اظه ــاد اش ــت ایج در جه
التحصیــان کشــور در حــوزه فنــاوری اطاعــات هســتند کــه 
در دو ســال گذشــته 20 هــزار شــغل مســتقیم و 40 هــزار شــغل 
ــن را  ــه ای ــم. البت ــاد کردی ــش ایج ــن بخ ــتقیم در ای ــر مس غی
هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه هــر شــغل در حــوزه ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات، 6.5 شــغل در حــوزه هــای دیگــر ایجــاد 

مــی کنــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــا تکمیــل طــرح هــا و برنامــه هــای  در ایــن بخــش گفــت: ب
آینــده امیــد اســت تــا پایــان دولــت یازدهــم کلیــه روســتاهای 

کشــور از نعمــت ارتبــاط برخــوردار شــوند و روســتاهای بــاالی 
۱0 خانــوار از اینترنــت پرســرعت بهــره منــد شــوند.

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــا  ــان ب ــی همزم ــص مل ــد ناخال ــش تولی ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــات ارتباط ــوذ خدم ــب نف ــش ضری افزای
افزایــش هــر ۱0 درصــد ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه 
ــد  ــد تولی ــا 2.۱9 درص ــم ت ــد از 6 ده ــی توان ــن م و باندپه

ــد. ــش ده ــی را افزای ــص مل ناخال

وی بــا اشــاره بــه رشــد نســل 3 و 4 تلفــن همــراه خاطرنشــان 
کــرد: تــا پایــان ســال 94 تعــداد دکل هــای نســل ســوم تلفــن 
ــه 3  ــز ب ــراه نی ــارم هم ــل چه ــزار و 5430 و نس ــراه ۱5 ه هم

هــزار و 693 ســایت رســیده اســت.
عمیدیــان مهمتریــن برنامــه در نظــر گرفتــه شــده رگوالتــوری 
ــتراک  ــوری، اش ــی فیبرن ــعه دسترس ــال 95 را توس ــرای س ب
ــای  ــه ه ــدور پروان ــا و ص ــداری اپراتوره ــات پای ــذاری امکان گ

ــرد.  ــام ب ــراه ن ــن هم ــور مجــازی تلف اپرات

طراحی مفهومی ۲ماهواره مخابراتی و سنجشی؛

ماهواره ایرانی در مدار ژئو قرار می گیرد
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران گفــت: طراحــی مفهومــی ماهــواره هــای مخابراتــی و سنجشــی »پــارس 

۱« و »ناهیــد 2 « در ایــن پژوهشــگاه در حــال انجــام اســت. 
حســن حدادپــور از برنامــه ریــزی بــرای طراحی، ســاخت و پرتــاب ماهــواره مخابراتــی در مــدار GEO زمین 
خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: همچنیــن طراحــی و ســاخت 2 ماهــواره مخابراتــی و سنجشــی عملیاتــی بــا 

دقــت هــای ۱5 متــر و 5 متــر نیــز در دســتور کار قــرار دارد.
وی گفــت: در ایــن خصــوص، پــروژه هــای پــارس ۱ و ناهیــد 2 در پژوهشــگاه فضایــی ایــران در حــال انجام 

بــوده و طراحــی مفهومــی ایــن دو در دســت اجرا اســت.  
حدادپــور از دیگــر برنامــه هــای ایــن پژوهشــگاه بــه توســعه و بــه کارگیــری فنــاوری اســتفاده از ســکوهای 

استراتوســفری در راســتای رفــع نیازهــای مخابراتــی و سنجشــی کشــور اشــاره کــرد.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران همچنیــن بــا اشــاره بــه راه انــدازی فــاز نخســت مرکــز آزمــون و یکپارچه 
ســازی ســامانه هــای فضایــی در ســال 94 افــزود: فــاز دوم ایــن مرکــز بــا رویکــرد توســعه ابــزار و تجهیزات 
الزم بــرای تصدیــق و صحه گــذاری ســامانه هــای فضایــی عملیاتــی در پژوهشــگاه فضایــی ایران در دســت 

اجــرا اســت.   
حدادپــور بــا تاکیــد بــر ایــن کــه عرصــه فضایــی گــران و دیــر بــازده ولــی ســودآور اســت، خاطرنشــان کــرد: 
دســتاوردهای فنــاوری هــای فضایــی در زندگــی روزمــره مــردم بســیار کاربــرد دارد و در بســیاری از بخــش 
ــای  ــه پزشــکی از راه دور، کشــاورزی، هواشناســی و مدیریــت بحــران در کاهــش بای هــای دیگــر از جمل

طبیعــی نیــز نقــش مهمــی خواهــد داشــت.

فناوری اطالعـات و ارتباطات
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ــداف و  ــن اه ــازی مهمتری ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ــرد و  ــریح ک ــال 95 تش ــرای س ــورا را ب ــن ش ــای ای ــه ه برنام
گفــت: موضــوع رصــد فضــای مجــازی بــه صــورت دقیــق تــر 

ــرد.  ــرار می گی ــتور کار ق در دس
ــای  ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش ــادی ب ــن فیروزآب ــید ابوالحس س
مدنظــر بــرای پررنــگ تــر شــدن فعالیتهــای شــورای 
عالــی فضــای مجــازی گفــت: امســال ســعی خواهیــم کــرد 
ــی  ــه کانون ــوان نقط ــه عن ــورا ب ــن ش ــر ای ــای دیگ حوزه ه
فضــای مجــازی کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه ایــن 
ماموریــت هــم بیشــتر توســط مرکــز ملــی فضــای مجــازی 

ــد. ــد ش ــت خواه هدای

رصد دقیق و به روز فضای مجازی در دستور کار 
ــی  ــد و هماهنگ ــای رص ــوزه ه ــدام را در ح ــن  اق وی مهمتری
فضــای مجــازی عنــوان کــرد و ادامــه داد: در بعضی از حــوزه ها 
نیــاز بــه هماهنگــی بیــن واحدهــای مختلــف دولــت و حکومت 

اســت کــه بایــد ایــن هماهنگــی انجــام شــود.
فیروزآبــادی گفــت: همچنیــن در حــوزه رصــد فضــای مجازی، 
ــاس  ــری را براس ــر و به روزت ــق ت ــات دقی ــم اطاع ــد بتوانی بای
ــا فوریــت در مرکــز  شــاخص هایــی کــه تعییــن مــی کنیــم ب
ملــی فضــای مجــازی داشــته باشــیم و در اختیــار اعضای شــورا 

قــرار دهیــم.
ــوزه  ــن دو ح ــرد در ای ــم ک ــاش خواهی ــن ت ــزود: بنابرای وی اف
ــی کــه فکــر  ــن مصوبات ــم و همچنی ــر فعالیــت کنی ــگ ت پررن
ــی  ــبکه مل ــات ش ــا الزام ــه ب ــت دارد در رابط ــم فوری ــی کنی م
ــام  ــوری )نظ ــام رگوالت ــی و نظ ــت فرهنگ ــات، پیوس اطاع

ــت. ــم داش ــی( خواهی ــع مقررات جام
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی فضــای مجــازی ب ــز مل ــس مرک رئی
تولیــد محتــوا در حــوزه فرهنگ فضــای مجــازی و نیــز رویکرد 
توســعه اقتصــادی در فضــای مجــازی کــه در برنامــه هــای این 

مرکــز دیــده مــی شــود ادامــه داد: مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
از تاکیــد بــر اهمیــت تولیــد محتــوا در حــوزه فرهنگــی فضــای 
مجــازی دســت بــر نداشــته اســت و همچنــان ایــن موضــوع در 

ــکات مــورد توجــه خــود دارد.  راس ن
وی گفــت: امــا مــا معتقــد هســتیم اگــر مــدل توســعه اقتصادی 
ــد  ــه تولی ــرای فضــای مجــازی داشــته باشــیم در حقیقــت ب ب

محتــوا در حــوزه فرهنــگ فضــای مجــازی کمــک کردیــم.

قیمت ترافیک اینترنت داخل و خارج باید 
متفاوت باشد 

ــذاری  ــا قیمــت گ ــا در رابطــه ب ــال م ــه طــور مث ــزود: ب وی اف
تعرفــه نظرمــان ایــن اســت کــه باید نظــام تعرفــه گــذاری برای 
ترافیــک اینترنــت داخــل و خــارج از کشــور در فضــای مجــازی 
ــته  ــت داش ــک قیم ــر دو ی ــه  ه ــی ک ــد و زمان ــاوت باش متف
ــوای  ــر داخلــی از خدمــات و محت باشــند، چــه دلیلــی دارد کارب

ــد. داخــل کشــور اســتفاده کن
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی خاطرنشــان کــرد: در واقع 
سیســتم هایــی کــه در خــارج از کشــور فعالیــت مــی کننــد در 
حــوزه ارائــه محتــوا، پایــداری و کیفیــت، معمــوال ارایــه خدمات 
بهتــری از شــبکه هــای داخــل کشــور دارنــد و طبیعــی اســت 
کــه اگر بنــا باشــد هزینــه ترافیــک یــک قیمت داشــته باشــد از 

ســرویس خارجــی اســتفاده مــی شــود.
وی ادامــه داد: یعنــی بــرای ایمیــل اگر هزینــه اســتفاده از ایمیل 
خــارج و داخــل کشــور مســاوی باشــد دلیلــی وجــود نــدارد کــه 
کاربــر از خدمــات ایمیــل داخلــی اســتفاده کنــد و همیــن طــور 
در حــوزه فیلــم و محتواهــای چنــد رســانه ای؛ بنابرایــن مــا باید 
ــات،  ــای خدم ــوزه ه ــازی را در ح ــای مج ــاد فض ــدا اقتص ابت

اطــاع رســانی و تولیــد محتــوا ســاماندهی کنیــم. 
ــدن  ــزرگ ش ــا ب ــال آن ب ــه دنب ــت: ب ــار داش ــادی اظه فیروزآب
انــدازه اقتصــادی فضــای مجــازی، شــاهد آن خواهیــم بــود که 

متناســب بــا آن تولید محتــوا خواهیــم داشــت. منتهــی در حوزه 
فرهنــگ یکســری بایــد و نبایدهــا وجــود دارد کــه اینهــا بایــد 

توســط ارگان هــای فرهنگــی کشــور هدایــت شــود.

اولویت بندی طرح های قابل ارائه به شورای 
عالی فضای مجازی 

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی در مــورد اولویــت طــرح 
ــا اشــاره  هــای مدنظــر بــرای تصویــب در شــورا در ســال 95 ب
بــه 30 طــرح در دســتور کار، گفــت: بــه تدریــج 30 طرحــی کــه 
در مرکــز ملــی فضــای مجــازی در حــال تدویــن اســت، باتوجه 
ــود  ــراری وج ــث اضط ــر بح ــا و اگ ــرح ه ــدن ط ــاده ش ــه آم ب
نداشــته باشــد، در نوبــت موضوعــات مــورد بررســی در شــورای 

عالــی فضــای مجــازی قــرار مــی گیرنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در رابطــه بــا مســائلی هــم کــه مســائل 
ــای  ــی فض ــورای عال ــت در ش ــارج از نوب ــا را خ ــت، آنه روز اس
مجــازی بررســی مــی کنیم کــه نمونــه آن نیــز طــرح انتخابات 
ــورا  ــن ش ــه ای ــن جلس ــه در آخری ــود ک ــازی ب ــای مج در فض

مطــرح شــد.
ــن  ــای صح ــت ه ــن فعالی ــرد: بنابرای ــد ک ــادی تاکی فیروزآب
شــورای عالــی فضــای مجــازی مربــوط مــی شــود بــه طــرح 
ــوارد  ــتند و م ــاده هس ــورا آم ــرح در ش ــرای ط ــه ب ــی ک های
اضطــراری، کــه بنــا بــه مســائل روز بایــد مطــرح و در شــورای 

ــوند. ــوب ش ــازی مص ــای مج ــی فض عال

۳۰طرح در انتظار تصویب شورای عالی فضای مجازی

فضای مجازی به دقت رصد می شود

تکلیف ماهواره دوستی
 مشخص می شود

ــرای  ــگاهها ب ــا دانش ــل ب ــتی، تعام ــواره دوس ــف ماه ــن تکلی ــی از تعیی ــازمان فضای ــس س  رئی
پروژه هــای جدیــد کاربــردی حــوزه فضــا و تصویــب برنامــه 5 ســاله فضایــی کشــور، بــه عنــوان 

ــر داد.  ــال 95 خب ــای س اولویت ه
محسـن بهرامی از تعیین تکلیف ماهواره »دوسـتی« که بهمن ماه سـال 94 در روز فناوری فضایی 
رونمایـی شـد خبـر داد و گفت: امسـال ایـن ماهـواره تعیین تکلیف می شـود که یـا باید بـرای آن 

زمـان پرتـاب درنظـر گرفـت و آن را پرتاب کـرد و یا به طـور کل از ردیـف برنامه ها خارج شـود.
وی در مـورد پرتـاب سـایر ماهـواره هـای در دسـت انجـام همچـون ماهواره هـای »پـارس ۱ « و 

»ناهیـد 2 « اظهـار داشـت: نمـی تـوان بـرای پرتـاب ماهـواره زمـان دقیقی تعییـن کرد.
بهرامـی افـزود: چرا کـه از طراحی و سـاخت ماهـواره تا زمـان پرتاب، حـدود 4 تا 6 سـال زمان می 
بـرد و نباید سیاسـت ما این باشـد که زمـان دقیقی برای پرتـاب آن اعـام کنیم و قـول بدهیم. اما 
بـه طور کل در سـال 95 پیگیری تعییـن وضعیت ماهواره های تعریف شـده را در دسـتور کار داریم.
رئیــس ســازمان فضایــی از دیگــر برنامــه هــای در دســت انجــام این ســازمان بــه تصویــب برنامه 
ــی  ــد در شــورای عال ــه بای ــن برنام ــی کشــور اشــاره کــرد و گفــت: ای 5 ســاله و ۱0 ســاله فضای

فضایــی بــه تصویــب برســد.
بهرامـی خاطرنشـان کـرد: یکـی دیگـر از اولویتهـای اصلـی مـا در سـال جـاری، مطـرح کـردن 
زمینـه هـای مختلف کاربـرد علـوم فنـاوری فضایی اسـت. به نحوی کـه قصـد داریم بـا تعامل با 

دانشـگاهها، کاربردهـای دیگـری از فنـاوری فضایـی را مـورد توجـه قـرار دهیم.
وی بـا تاکید براینکه دانشـگاهها به جای تمرکز بـر روی ماهـواره، باید بر سـایر کاربردها و خدمات 
فنـاوری فضایی متمرکز شـوند، اضافه کرد: در این زمینه جلسـاتی را با دانشـگاهها خواهیم داشـت 
تـا برای سـایر زمینـه های فنـاوری فضایـی از جمله موضوعاتـی مانند علـوم اکتشـافات فضایی و 

فنـاوری سـنجش از دور، که برای منافع بیشـتری بـه همراه خواهد داشـت، پـروژه تعریف کنند.
رئیـس سـازمان فضایی ایـران برنامه ریـزی و جهت دهی بـرای کاربـردی کردن فنـاوری فضایی 

در کشـور را از جملـه مهمتریـن برنامه هایـی عنوان کـرد که باید در سـال جاری عملیاتی شـود.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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ــم  ــاه از حک ــا گذشــت 6 م ــی فضــای مجــازی ب ــورای عال ش
صریــح مقــام معظــم رهبــری، دســتور بــه انحــال شــوراهای 
مــوازی در فضــای مجــازی را صــادر کــرد کــه ایــن مصوبــه به 
نوعــی وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطــات را تغییــر می دهــد. 
ــاز  ــم آغ ــال 94 در حک ــهریورماه س ــاب، ش ــم انق ــر معظ رهب
ــر  ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــت ش ــه کار دور دوم فعالی ب
ــد  ــی، تاکی ــورای عال ــن ش ــا ای ــوازی ب ــوراهای م ــال ش انح
ــازی در  ــای مج ــی فض ــورای عال ــتا ش ــن راس ــد. در ای کردن
نخســتین جلســه خــود در ســال 95 بــر ایــن مهــم جامــه عمل 
پوشــاند و موضــوع انحــال شــوراهای عالــی اطــاع رســانی، 
انفورماتیــک، افتــا )امنیــت فضــای تبــادل اطاعــات( و فناوری 

ــرد. ــب ک ــات را تصوی اطاع
ــه  ــن جلس ــات آخری ــه جزئی ــه در زمین ــاری ک ــه در اخب اگرچ
ــت  ــر ریاس ــوی دفت ــازی، از س ــی مج ــی فضای ــورای عال ش
جمهــوری منتشــر شــد بــر انحــال 3 شــورای عالــی و تغییــر 
نــام و وظایــف شــورای عالــی فنــاوری اطاعــات تاکیــد شــده 
ــه  ــی شــود ک ــه شــواهد اینطــور اســتدالل م ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــرار  ــز منحــل شــده و ق ــات نی ــاوری اطاع ــی فن شــورای عال
اســت از ایــن پــس، شــورایی تحــت عنــوان شــورای اجرایــی 
ــی  ــات اجرای ــی موضوع ــرای هماهنگ ــات ب ــاوری اطاع فن

ــد. ــت کن ــت فعالی ــات در دول ــاوری اطاع ــا فن ــط ب مرتب

وضعیت شوراهایی که منحل شدند
در  سیاســت گذاری  باهــدف  اطاع رســانی  شــورای عالی 
ــی  ــز اطاعات ــبکه ها و مراک ــت ش ــانی و هدای ــر اطاع رس ام
ــه  ــدت در زمین ــدت و بلندم ــای میان م ــن برنامه ه ــز تدوی و نی
ــانی در  ــردی اطاع رس ــعه ای و کارب ــادی، توس ــات بنی تحقیق
قالــب نظــام اطاع رســانی جمهــوری اســامی ایــران در 
ســال 77 بــا تصویــب شــورای عالی انقــاب فرهنگــی تشــکیل 
شــد؛ امــا پــس از تشــکیل شــورای عالــی فضــای مجــازی در 
ــداد.  اســفندماه ســال 90، ایــن شــورا دیگــر تشــکیل جلســه ن
طــی ســالهای اخیــر، ایــن شــورا بــر روی طــرح هــای مرتبــط 

ــه تمرکــز داشــت. ــط رایان ــان فارســی در محی ــا خــط و زب ب
شــورای عالی افتــا نیــز اســفندماه ســال 82 بــا تصویــب 
هیات وزیــران تشــکیل شــد و متشــکل از کارگروه هــای 
»امنیــت فضــای تبــادل اطاعــات در امــور دفاعــی و امنیتــی«، 
»امنیــت فضــای تبــادل اطاعــات خدماتــی«، »امنیــت فضای 
ــت ارتباطــات  ــی«، »امنی ــادل اطاعــات اقتصــادی و تجارت تب
ــه  ــود ک ــی « ب ــات عموم ــادل اطاع ــای تب ــات فض و اطاع

ــرای  ــر اج ــارت ب ــی و نظ ــت گذاری، هماهنگ ــه سیاس وظیف
سیاســت های امنیــت فضایــی تبــادل اطاعــات کشــور بــرای 
ــر  ــال اخی ــی ۱0 س ــز ط ــورا نی ــن ش ــود. ای ــده ب ــن ش آن تبیی

ــته اســت. ــا جلســه ای نداش تقریب
ــاب  ــورای عالی انق ــب ش ــا تصوی ــک ب ــورای عالی انفورماتی ش
فرهنگــی، در راســتای سیاســت گذاری و هماهنگ ســازی 
فعالیت هــای پژوهشــی در جهــت خودکفاســازی کشــور 
ــا  ــاز ب ــتورگان های موردنی ــزارگان و دس ــن اف ــه تامی در زمین
همــکاری موسســات علمــی و پژوهشــی و صنعــت و هماهنگی 
و نظــارت بــر امــور شــرکت ها و ســازمان های کامپیوتــری بــه 
ــر و  ــات یدکــی و تعمی ــن قطع ــه چگونگــی تامی ــژه در زمین  وی
نگهــداری تجهیــزات کامپیوتــری، تشــکیل شــد کــه آخریــن 
جلســه برگــزار شــده از ســوی ایــن شــورا نیــز بــه ســالها قبــل 
بازمــی گــردد. رتبــه بنــدی شــرکتهای انفورماتیــک، مهمتریــن 
اقــدام اجرایــی اســت کــه ایــن شــورا تاکنــون انجــام مــی داده 

ــت. اس
ــا  ــازی تنه ــای مج ــوزه فض ــی در ح ــوراهای عال ــان ش در می
شــورای عالی فنــاوری اطاعــات کــه در ســال ۱386 تاســیس 
ــه داده  ــکیل جلس ــار تش ــن ب ــم چندی ــت یازده ــده در دول ش
ــارات  ــف و اختی ــون وظای ــاده 4 قان ــر م ــورا بناب ــن ش اســت. ای
ــداف  ــن اه ــرای تعیی ــات، ب ــاوری اطاع وزارت ارتباطــات و فن
و راهبردهــای توســعه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، 
سیاســت گذاری، تعییــن اولویت هــا، برنامه ریــزی، حمایــت 
ــادل  ــاوری و تب ــا فن ــط ب ــور مرتب ــر فعالیت هــا و ام و نظــارت ب

ــود. ــرده ب ــه کار ک ــاز ب ــات آغ اطاع
در ایــن راســتا وظایــف 4 شــورای عالــی نشــان مــی دهــد کــه 
تمامــی اختیــارات و مســئولیت هایــی کــه بــرای ایــن شــوراها 
ــه در  ــت ک ــی اس ــا وظایف ــوازی ب ــی م ــه نوع ــده ب ــن ش تبیی
تعریــف شــورای عالــی فضــای مجــازی و حکــم تشــکیل آن، 

صــادر شــده اســت.
 

دالیل انحالل ۴ شورای عالی موازی با شورای 
عالی فضای مجازی

عبــاس آسوشــه ، معــاون مرکز ملــی فضــای مجــازی، جزئیات 
ــازی را  ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش ــه اخی ــل مصوب و دالی
توضیــح مــی دهــد و مــی گویــد: موضــوع انحــال شــوراهای 
ــای  ــی فض ــورای عال ــا ش ــوازی ب ــورت م ــه ص ــه ب ــی ک عال
ــه  ــکام ۱0 گان ــرای اح ــتای اج ــد در راس ــال بودن ــازی فع مج
ــز  ــتور کار مرک ــهریور 94 در دس ــری در ش ــم رهب ــام معظ مق

ملــی فضــای مجــازی بــرای بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت 
در جلســه اخیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه تصویــب 

ــید. رس
ــای  ــوازی در فض ــوراهای م ــال ش ــه انح ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد  ــی گی ــا در ســطح سیاســتگذاری صــورت م مجــازی صرف
ــد: مــوازی کاری سیاســتگذاری در حــوزه  خاطرنشــان مــی کن
ــی،  ــای مل ــه ه ــاف هزین ــر ات ــاوه ب ــازی، ع ــای مج فض
ناهمگونــی و بــی نظمــی در کشــور را منجــر مــی شــود و بــه 
همیــن دلیــل، شــوراهای مــوازی در ایــن ســطح، منحل شــدند.

ــح  ــازی تصری ــای مج ــی فض ــز مل ــاوری مرک ــاون فن مع
ــس  ــوراها پ ــن ش ــف ای ــه وظای ــت ک ــد گف ــه نبای ــرد: البت ک
ــل  ــازی، منتق ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــال ب از انح
ــی  ــورای عال ــه ش ــال 90 ک ــه از س ــرا ک ــت چ ــده اس ش
ــا  فضــای مجــازی تشــکیل شــد، تمامــی وظایــف مرتبــط ب
سیاســتگذاری فضــای مجــازی در کشــور بــرای ایــن شــورا 
ــازوی اجرایــی، تبییــن  ــوان ب ــه عن و مرکــز ملــی ذیــل آن ب
شــده بــود. امــا در 4 ســال اخیــر بــا توجــه بــه جــوان بــودن 
ــن  ــف ای ــن وظای ــا انداخت ــازی، ج ــای مج ــی فض ــز مل مرک
مرکــز بــه تاخیــر افتــاد و شــوراهای عالــی مــوازی در حــال 

ــد. ــت بودن فعالی
ــای  ــی فض ــورای عال ــت ش ــم فعالی ــا در حک ــه داد: ام وی ادام
مجــازی در دور دوم، موضــوع انحــال شــوراهای عالــی 
مــوازی صراحتــا مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و اقدامــات اجــرای 
ــر  ــان، دبی ــه ای از زم ــه در بره ــد. البت ــاز ش ــم آغ ــن حک ای
ــدام  ــه اق ــن زمین ــی فضــای مجــازی در ای ســابق شــورای عال
کــرده بــود و حتــی موضــوع انحــال شــورای عالــی فنــاوری 
اطاعــات، در ســال 94 بــه مجلــس هــم کشــیده شــد و کلیات 

ــید. ــب رس ــه تصوب آن ب

فصل الخطاب رهبری در سیاستگذاری
 فضای مجازی

معــاون مرکــز ملی فضــای مجــازی بــا تاکیــد براینکــه انحال 
ــا  ــد: ام ــی گوی ــدی نیســت م ــی موضــوع جدی ــوراهای عال ش
ایــن مصوبــه، اقــدام اجرایــی و عمــل بــه فصــل الخطــاب مقام 
ــی  ــورای عال ــت ش ــم دوره دوم فعالی ــری در حک ــم رهب معظ
ــه  ــا سیاســتگذاری در ایــن بخــش ب فضــای مجــازی اســت ت

ــرد. ــگ صــورت گی صــورت هماهن
ــان دیگــر، سیاســتگذاری کان، هماهنگــی  ــه بی وی گفــت: ب
و تصمیــم ســازی هــا در حــوزه فضــای مجــازی از 4 شــورای 
ــه  ــکام ۱0 گان ــق اح ــده اســت و طب ــه ش ــوازی گرفت ــی م عال
ــان از اجــرای  ــی فضــای مجــازی، اطمین فعالیــت شــورای عال
ــتگاههای  ــن دس ــی بی ــاد هماهنگ ــا و ایج ــتگذاری ه سیاس
حکومتــی در وظایــف مرکــز ملــی فضــای مجــازی دیــده شــده 

ــت. اس
آسوشــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه وضعیــت برخــی از ایــن 
شــوراهای عالــی کــه وارد مســائل اجرایــی شــده بودند چــه طور 
خواهــد شــد، نیــز مــی گویــد: دولــت در مــورد مســائل اجرایــی 

ایــن شــوراها، تصمیــم گیــری خواهــد کــرد.
ــه از  ــن مصوب ــق ای ــت طب ــرار نیس ــزی ق ــه وی، چی ــه گفت ب
ــدی  ــا وظایــف جدی ــه جــای دیگــر منتقــل شــود و ی ــی ب جای

ــت. ــده اس ــته نش ــای گذاش ــی فض ــز مل ــده مرک برعه

شورای عالی فناوری اطالعات دیگر وجود ندارد
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی در مــورد چرایــی عــدم 

دالیل انحالل شوراهای فضای مجازی

اختیارات وزارت ارتباطات تغییر کرد

فناوری اطالعـات و ارتباطات
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انحــال کامــل شــورای عالــی فنــاوری اطاعــات در مصوبه 
اخیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی مــی گویــد: حتــی اگــر 
ــام جدیــد بخواهــد فعالیــت کنــد و مســئولیت  ــا ن شــورایی ب
ــارات  ــا اختی ــر ب ــد، دیگ ــده باش ــذف ش ــتگذاری آن ح سیاس
قبــل وجــود نخواهــد داشــت و مــی تــوان گفــت کــه منحــل 
شــده اســت. برایــن اســاس قــرار اســت اساســنامه جدیــدی 
ــت  ــط دول ــات توس ــاوری اطاع ــی فن ــورای اجرای ــرای ش ب

آمــاده شــود.
ــی  ــورای اجرای ــف ش ــورد تکلی ــه در م ــان اینک ــا بی وی ب
فنــاوری اطاعــات نیــز گفــت: قــرار اســت اساســنامه 
جدیــد شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات کــه شــاید 
ــی  ــکیل م ــور تش ــه در کش ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس ب
ــه بحــث گذاشــته و مصــوب شــود. البتــه  شــود، در دولــت ب
ــی فضــای  ــه اطــاع شــورای عال ــد ب ــز بای ــم نی ــن تصمی ای
ــورای  ــب در ش ــی تصوی ــه معن ــن ب ــا ای ــد، ام ــازی برس مج

ــت. ــازی نیس ــای مج ــی فض عال
ــت  ــرار اس ــی ق ــورای اجرای ــن ش ــرد: ای ــد ک ــه تاکی آسوش
هماهنگــی کارهــای اجرایــی مرتبــط بــا فنــاوری اطاعــات را 

ــای  ــی فض ــورای عال ــتهای ش ــت سیاس ــت و تح در درون دول
مجــازی انجــام دهــد. بــه بیــان دیگــر، ســطح کار این شــورای 
اجرایــی در ســطح اجــرا و هماهنگی کارهــای اجرایــی مرتبط با 
فنــاوری اطاعــات اســت کــه بــا وظایــف مرکــز ملــی فضــای 
ــر  ــده ب ــده و نظــارت کنن ــگ کنن ــوان هماهن ــه عن مجــازی ب
اجــرای سیاســتهای کان تصویب شــده شــورای عالــی فضای 
مجــازی، متفــاوت خواهــد بــود و مــوازی کاری محســوب نمــی 
ــواره حــق  ــی فضــای مجــازی هم ــز مل ــه مرک ــرا ک شــود. چ
ــرای  ــان از اج ــی و اطمین ــای مل ــرح ه ــه ط ــر کلی ــارت ب نظ

سیاســتهای تعییــن شــده را خواهــد داشــت.
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا تاکیــد براینکــه هیــات 
ــد در پیشــبرد اهــداف خــود هــر تعــداد شــورا  ــت مــی توان دول
ــا  ــا لزوم ــزود: ام ــد اف ــت ایجــاد کن ــد را در دول ــی خواه ــه م ک
رئیــس شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات، شــخص رئیــس 

ــود. جمهــور نخواهــد ب

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات 
تغییر می کند

ــق  ــات مطاب ــاوری اطاع ــی فن ــورای عال ــه ش ــی ک از آنجای
مــاده 4 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
ــای  ــن راهبرده ــتگذاری، تدوی ــتای سیاس ــات و در راس اطاع
ملــی در قلمــرو فنــاوری اطاعــات، تدویــن برنامــه هــای میان 

مــدت و بلنــد مــدت بــرای پژوهــش هــای بنیــادی و گســترش 
ــا  ــود، ب ــاوری اطاعــات در کشــور، ایجــاد شــده ب ــری فن کارب
ــون  ــن قان ــازی، ای ــی فضــای مج ــورای عال ــر ش ــه اخی مصوب

بایــد تغییــر کنــد.
ــی  ــاره م ــن ب ــازی در ای ــای مج ــی فض ــز مل ــاون مرک مع
ــات  ــاوری اطاع ــی فن ــورای عال ــون ش ــن قان ــد: در ای گوی
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــود ت ــده ب ــده ش ــوه ای دی ــورای فراق ــک ش ی
امکانــات و تجهیــزات موجــود، در چارچــوب سیاســتهای کلــی 
نظــام، هماهنگــی و سیاســتگذاری در امــور مربــوط بــه فناوری 
اطاعــات را برعهــده بگیــرد. امــا بــا انحــال این شــورا، شــرح 
ــر  ــد تغیی ــی بای ــاده قانون ــن م ــات در ای ــف وزارت ارتباط وظای

ــد. کن
وی ادامــه داد: ایــن مصوبــه جدیــد، مجلــس شــورای اســامی 
را مکلــف بــه تغییــر قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت 
ارتباطــات مــی کنــد و ایــن قانــون در بنــد 4 بایــد اصــاح شــود 
و وظایــف ایــن وزارتخانــه بــه ســمت اجــرای فنــی و فرآینــدی 
تغییــر کنــد. در ایــن زمینــه دســتگاههای مرتبــط بایــد اقدامات 

ــد. الزم را انجــام دهن

به بودجه شوراهای عالی چشم ندوختیم
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی در مــورد تکلیــف بودجــه 
ســال 95 شــوراهای عالــی مــوازی فضــای مجــازی بــا توجــه 
بــه انحــال آنهــا تاکیــد کــرد: ردیــف بودجــه بــه جهــت برنامه 
بــه مجموعه هــا تعلــق مــی گیــرد و وظایــف جدیــدی در قالب 
ایــن مصوبــه بــه مرکــز ملی فضــای مجــازی داده نشــده اســت 
ــاز  ــم و بودجــه نی ــی انجــام دهی ــف اجرای ــم وظای ــه بخواهی ک

داشــته باشــیم.
ــن  ــه در ای ــت ک ــه داش ــد توج ــرد: بای ــان ک وی خاطرنش
مصوبــه بــه هیــچ عنــوان موضــوع تخصیــص بودجــه 
ــوده  ــر نب ــازی مدنظ ــای مج ــی فض ــز مل ــه مرک ــوراها ب ش
ــه ای  ــارات بودج ــال اختی ــه دنب ــوان ب ــچ عن ــه هی ــا ب و م
ــکل  ــه مش ــه در بودج ــا اینک ــم. کم ــوده ای ــوراها نب ــن ش ای
ــا  ــی ب ــز مل ــرای مرک ــده ب ــب ش ــه تصوی ــم و بودج داری
ــتیم،  ــل هس ــازی قائ ــای مج ــه در فض ــی ک ــم انتظارات حج
ــه  ــن مطالب ــن حــال ای ــا ای ــا ب ــدارد ام ــه تناســبی ن هیچگون
ــایر  ــه س ــم از بودج ــه بخواهی ــت ک ــود نداش ــچ گاه وج هی

ــم. ــتفاده کنی ــال، اس ــس از انح ــی پ ــوراهای عال ش
ــن  ــای ای ــال ظرفیته ــورد انتق ــت در م ــت: دول ــه گف آسوش
ــری  ــم گی ــزوم، تصمی ــورت ل ــده در ص ــل ش ــوراهای منح ش
خواهــد کــرد و ایــن موضــوع بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی 

ــود. ــی ش ــط نم مرتب

مسیر قانونی برای اجرای مصوبه باید طی شود
ــی و  ــوراهای عال ــال ش ــه انح ــرای مصوب ــورد اج وی در م
ــت  ــدی دس ــان بن ــه زم ــد براینک ــا تاکی ــدی آن ب ــان بن زم
ــت  ــد: دول ــی گوی ــت، م ــازی نیس ــای مج ــی فض ــز مل مرک
ــار  ــاده و در اختی ــه را آم ــن مصوب ــرای ای ــزارش اج ــد گ بای
ــه روال کار و  ــد. البت ــرار ده ــی فضــای مجــازی ق ــز مل مرک
ــرای  ــه ب ــه مصوب ــت ک ــو اس ــن نح ــه ای ــی ب ــیر قانون مس
ــه  ــد، ب ــس از تایی ــه پ ــی شــود ک ــور ارســال م ــس جمه رئی
ــر،  ــد. از ســوی دیگ ــد ش ــاغ خواه ــط اب دســتگاههای ذیرب
ــازی  ــای مج ــی فض ــز مل ــط مرک ــد توس ــه بای ــن مصوب ای
بــرای مقــام معظــم رهبــری ارســال شــود کــه پــس از تاییــد 
ایشــان، امــور مربــوط بــه ابــاغ انجــام خواهــد شــد. در ایــن 
ــه رســمی هــم منتشــر  ــد در روزنام ــه بای ــن مصوب ــن، ای حی

ــود. ش
ــدی  ــان بن ــوان زم ــی ت ــاس نم ــن اس ــه داد: برای ــه ادام آسوش
ــه  ــد ک ــی رس ــه نظــر م ــا ب ــه داد، ام ــرای آن ارائ مشــخصی ب
ــی اطــاع  ــرد. چــرا کــه 3 شــورای عال ــادی نمــی ب ــان زی زم
رســانی، افتــا و انفورماتیــک، عمــا منحــل بــوده و پیــش از این 

مصوبــه نیــز هماهنگــی هایــی بــا مرکــز ملــی فضــای مجازی 
بــرای انحــال، داشــته انــد و تنهــا تعییــن تکلیــف اساســنامه 
شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات و تغییــر نــام و وظایــف این 

شــورا، اقدامــی اســت کــه هیــات دولــت بایــد انجــام دهــد.
وی در مــورد مصوبــات قبلــی شــوراهای موازی فضــای مجازی 
نیــز گفــت: مصوبــات قبلــی بــه قــوت خــود باقــی اســت مگــر 
آنکــه ایــن مصوبــات، بــا مصوبــات جدید شــورای عالــی فضای 

مجــازی، مغایــرت داشــته باشــد.

سیاستگذاری فضای مجازی سامان می یابد
ــای  ــوازی فض ــوراهای م ــه ش ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ش
مجــازی در راســتای تحکیــم تصمیــم ســازی و سیاســتگذاری 
کان فضــای مجــازی و ســرو ســامان بخشــیدن بــه ایــن فضا 
توســط شــورای عالــی فضــای مجــازی، منحــل شــدند و پیش 
بینــی مــی شــود بــا وجــود سیاســتگذاری هماهنــگ و همگون 
در ایــن بخــش، شــاهد ســامان یافتــن تصمیــم گیریهــا در ایــن 
بخــش باشــیم. آنچــه مســلم اســت اینکــه اگــر ایــن مصوبــه 
بــه صــورت کامــل اجرایــی شــود، بحــث حاکمیــت در فضــای 
مجــازی تحکیــم شــده و دیگــر در اختیــار قــوه مجریــه نخواهد 
بــود. بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر مــی رســد بســیاری از مســائل 
فضــای مجــازی ســریع تــر و صریــح تــر مــورد بررســی و انجام 

قــرار گیــرد.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

http://mehrnews.com


صفحه 26 | شماره 1 | اردیبهشت 95 MEHR NEWSAGENCY

خبرهایــی از شــرکت اپــل بــه بیــرون درز 
ــده  ــال آین ــد س ــی ده ــان م ــه نش ــرده ک ک
ــه  ــه ب ــود ک ــی ش ــد م ــدی تولی ــون جدی آیف
جــای آلومینیــوم ســاختار شیشــه ای دارد. 
اپـل در سـاخت گوشـی هـای خـود سـنت 

پرطرفدار اسـتفاده از آلومینیوم را دنبال می کند 
امـا حـاال خبر می رسـد که غـول فنـاوری دنیا 
سـنت شـکنی کرده و تـاش می کنـد آیفون 

شیشـه ای به دسـت مشـتریانش برسـاند.
اینکــه چــرا اپــل دســت بــه ایــن تغییــر بزرگ 

زده هنــوز مشــخص نیســت امــا برخــی گمانه 
زنــی هــا حکایــت از آن دارد کــه اداره کنندگان 
ــود را  ــرش خ ــل نگ ــه دو دلی ــرکت ب ــن ش ای
تغییــر داده انــد. نخســت تولیــد آیفونــی جدیــد 
کــه متفــاوت از محصــوالت مشــابه رقبا باشــد 
و دوم افزایــش هرچــه بیشــتر فــروش آیفــون.

درحالــی کــه ادعــای برنامــه جدیــد اپــل برای 
ســاخت آیفونهــای جدیــد در فضــای مجــازی 
و رســانه هــای خبــری، خبرســاز شــده اســت 
امــا ایــن شــرکت از هرگونــه اعــام نظــری در 

ایــن خصــوص خــودداری مــی کنــد.
آمارهــا حکایــت از افــت قابــل توجــه فــروش 
ــت  ــه عل ــان دارد ک ــر جه ــون در سراس آیف
اصلــی آن مقاومــت دارنــدگان ایــن محصــول 
 6S 6 وS نســبت بــه بروزرســانی آیفــون
ــی  ــودن ویژگ ــی ب ــت ناکاف ــه جه Plus، ب

هــای جدیــد عنــوان شــده اســت.
اکنــون اپــل امیــدوار اســت کــه بــا جایگزیــن 
کــردن شیشــه بــه جــای آلومینیــوم نــه تنهــا 
بــار دیگــر عاقمنــدان بــه آیفونهــا را همچون 

ــر  ــواردی نظی ــگاه دارد و م گذشــته مشــتاق ن
ــز  ــا را نی ــی آنه ــن ده ــیم و آنت ــی س ــارژ ب ش

بهبــود بخشــد.
ــم دارد  ــزرگ ه ــف ب ــک ضع ــه شیشــه ی البت
و آن شــکننده بودنــش نســبت بــه آلومینیــوم 
اســت. اپــل پیشــتر از شیشــه در پشــت آیفون 
4 و 4S اســتفاده کــرده کــه شــکایت برخــی 
مشــتریانش را نیــز بــه همــراه داشــته اســت.

امــا گفتــه مــی شــود ایــن شــرکت بــرای حل 
ایــن مشــکل نیــز فکــری کــرده بــه طوریکه 
قــرار اســت از شیشــه ای بــه مراتــب مقاومتــر 
ــادوام تــر از نمونــه هــای قبلــی در نســل  و ب

جدیــد آیفونهــا اســتفاده کنــد.
ــه  ــی ک ــه در آیفون ــت ک ــرار اس ــن ق همچنی
ســال 20۱7 بــه دنیــا معرفــی مــی شــود بــه 
 AMOLED از LED جــای نمایشــگرهای
ــبکتر از آن  ــر و س ــه باریکت ــود ک ــتفاده ش اس
ــر  ــنگین ت ــکل س ــب مش ــن ترتی ــت. بدی اس
بــودن شیشــه نســبت بــه آلومینیــوم نیــز حــل 

ــی شــود. م

جدیدترین اخبار از اپل 

منتظر آیفون 
شیشه ای باشید

فلش مموری ویژه 
محصوالت اپل 

طراحی شد
یــک شــرکت آمریکایــی فلــش ممــوری هایــی را تولیــد 
ــوالت  ــه محص ــدن ب ــل ش ــت متص ــه قابلی ــرده ک ک

ــل را دارد.  ــرکت اپ ش
شــرکت SanDisk، فلــش ممــوری را بــا نــام 

iXpand تولیــد کــرده کــه قابلیــت ذخیــره اطاعــات 
ــد را دارد. ــون و آیپ ــای آیف ــی ه ــود در گوش موج

ایــن فلــش ممــوری هــا در ســه نــوع ۱6، 32، 64 و ۱28 
ــت  گیــگ طراحــی شــده اســت ضمــن اینکــه از قابلی
ــادل  ــرای تب ــاوری Lightning connector ب فن
ســریع اطاعــات از قبیــل عکــس، ویدیــو بیــن کاربــران 

آیفــون، آیپــد و مــک بــوک برخــوردار اســت.
ــن فلــش ممــوری، مدیریــت آســان  از قابلیــت دیگــر ای
عکــس هــا و ویدئوهــا اســت. در حــال حاضــر ایــن فلش 
ــه  ــا توجــه ب ــا ۱30 دالر ب ــکا بیــن 50 ت ممــوری در آمری

نــوع ظرفیــت آن عرضــه مــی شــود.

نخســتین لــپ تــاپ 35 ســال پیــش طراحــی شــد و از وزن بســیار باالیــی هــم برخــوردار 
بــود. 

نخســتین لــپ تــاپ در ســوم آوریــل ســال ۱98۱ میــادی بــا نــام Osborne ۱ پــا بــه 
بــازار گذاشــت و دارای 52 »کاراکتــر« بــود امــا بــا گذشــت 35 ســال از ایــن دســتاورد مهــم 
بشــر حمــل و جابجایــی نمونــه هــای فعلــی در مقایســه بــا نخســتین لــپ تاپ ســاخته شــده 

بســیار ســهل الوصــل تر اســت.
نخســتین لــپ تــاپ ۱0 کیلــو  و700 گــرم وزن داشــت و جابجایی آن بســیار دشــوار و حجیم 
ــن کــی« کــه  ــر »آل ــود ضمــن اینکــه دکت ــود و طــراح آن »Lee Felsenstein« ب ب

مغــز متفکــر اولیــن نــوع از رایانــه هــای شــخصی مطــرح بــود بعنــوان یکــی از تاثیرگذارترین 
چهــره هــا در ایــن صنعــت بــه حســاب مــی آمــد و نخســتین لــپ تــاپ نیــز بــا الهــام از ایده 

وی ســاخته شد.
همچنیــن بعــد از طراحــی نخســتین لــپ تــاپ قابــل حمــل، شــرکت اپــل در ســال ۱989 
میــادی تصمیــم بــه ســاخت اولیــن لــپ تــاپ مجهــز بــه سیســتم عامل »مــک« بــه وزن 

2 کیلوگــرم و صفحــه نمایــش بــزرگ کــرد.

نگاهی به لپ تاپ های ابتدایی؛

با نخستین
 لپ تاپهای دنیا

 آشنا شوید
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باریکترین لپ تاپ جهان با نام اسپکتر ساخته شد تا شرکت اچ 
پی بار دیگر سوژه داغ خبرهای رایانه ای جهان شود. 

لــپ تــاپ هــا یــا همــان رایانــه هــای شــخصی راه طوالنــی 
ــد. از  ــرده ان ــپری ک ــگاه س ــن جای ــه ای ــیدن ب ــرای رس را ب
نــوت بــوک هــای قطــور و بســیار حجیــم دهــه 80 تــا حــاال 
ــا ۱0.4  ــه تنه ــد ک ــی مــی کن ــی رونمای ــپ تاپ ــه HP از ل ک

ــر ضخامــت دارد. میلیمت

ایــن لــپ تــاپ ۱3 اینچــی درحالــی بــا عنــوان باریکتریــن لپ 
تــاپ جهــان وارد بــازار مــی شــود کــه رقبــای شــناخته شــده 
آن از جملــه لنــوو در مــاه هــای اخیــر محصوالت چشــمگیری 
 ۱-in-2 Yoga .ــد ــرده ان ــازار ک ــه ب ــوزه روان ــن ح را در ای
ــر و  ــا ۱4.0 میلیمت ــوو اســت کــه تنه ــه شــرکت لن ــق ب متعل
Zenbook UX305FA شــرکت ایســوس کــه تنهــا 
۱2.3 میلیمتــر ضخامــت دارنــد از جملــه ایــن محصــوالت بــه 

ــن  ــرد کــه جدیدتری ــاد ب ــد از ی ــه نبای ــد و البت شــمار مــی آین
ــت دارد. ــر ضخام ــز ۱3.۱ میلیمت Macbook نی

بــا مقایســه ایــن اعــداد بــه شــدت نزدیــک بــه هــم متوجــه 
شــاهکار شــرکت HP مــی شــویم.

 
محصــول خاقانــه ایــن شــرکت بــا اســتفاده از فیبــر کربنی و 
آلومینیــوم ســاخته شــده و با بهــره گیــری از تلفیــق هنرمندانه 
رنگمایــه هــای مســی و مشــکی، زیبایــی آن بــه باالتریــن حد 

است. رسیده 
نمایشــگر Spectre از نــوع full HD IPS بــوده و جالــب 
ــش  ــا ضدخ ــه گوری ــوع شیش ــه آن از ن ــه کل صفح اینک

ــده است. ــاخته ش س
 Bang and Olufsen همچنیــن اســپیکرهای پیشــرفته
ــا کیفیــت صــدای  ــه شــده ت ــه کار گرفت در ایــن محصــول ب
پخــش شــده توســط آن برخــاف بســیاری از محصــوالت بــه 

روز بــازار چشــمگیر باشــد.
 Intel و Intel Core i5 از پردازشــگر HP مهندســان
ــد. ایــن لــپ  Core i7 در ایــن محصــول اســتفاده کــرده ان

ــرم وزن دارد. ــا ۱۱۱۱ گ ــاپ تنه ت
Spectre هشــت گیگابایــت حافظــه و تــا 5۱2 گیگابایــت 

نیــز حافظــه ذخیــره ســازی دارد.
ــوع خــود چشــمگیر  ــز در ن ــری ایــن محصــول نی ــره بات ذخی
ــتفاده  ــرای اس ــاز ب ــورد نی ــارژ م ــا 9 ســاعت ش ــرا ت اســت زی

ــی دارد. ــگاه م ــود ن ــتمر را در خ مس
ســفارش ایــن محصــول از 25 آوریــل آغــاز و گفتــه می شــود 

بــا قیمــت ۱۱70 دالر بــه فــروش می رســد.

باریکترین لپ تاپ جهان ساخته شد

ــری  ــراه س ــن هم ــی تلف ــن گوش جدیدتری
ــن  ــدار ای ــه پرچم ــونگ ک ــی سامس گلکس
ــخه  ــود در دو نس ــوب می ش ــرکت محس ش
اس 7 و اسedge 7 وارد بــازار ایــران شــد.
ایــن گوشــی از نظــر شــکل ظاهــری و ابعــاد 
تفاوتــی بــا ســری S6 ایــن کمپانــی کــره ای 
ــدل، ســعی  نداشــته و سامســونگ در ایــن م
ــر  ــزاری را مدنظ ــخت اف ــای س ــرده ارتق ک
قــرار دهــد. آنچــه ایــن گوشــی را متمایــز از 
ــودن و نیــز  مدلهــای قبلــی کــرده ضــدآب ب
امــکان قــراردادن حافظــه جانبی در آن اســت.
گوشــی اس 7 و مــدل انحنــادار آن، هفتمیــن 
مــدل از ســری S گوشــی های هوشــمند 
ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــوب م ــونگ محس سامس
حافظــه 32 گیگابیتــی در بــازار حــدود 2 
ــد. ــان قیمــت دارن ــزار توم ــون و 400 ه میلی

ایــن گوشــی از یــک دوربین ۱2 مگاپیکســلی 
در پشــت و یــک دوربیــن پنــج مگاپیکســلی 
ــه  ــز ب ــه مجه ــت ک ــوردار اس ــو برخ در جل
 )Dual Pixel( ــل ــال پیکس ــاوری دوئ فن
ــن تر  ــریع تر و روش ــت س ــی ثب اســت و توانای
تصاویــر را دارنــد. ایــن شــرکت بــرای اولیــن 
بــار در صنعــت گوشــی های هوشــمند، از 
فنــاوری دوئــال پیکســل اســتفاده کــرده  کــه 
ایــن فنــاوری از ســال 20۱3 تنهــا در برخــی 
 DSLR ــه ای ــی حرف ــای عکاس از دوربین ه

موجــود بــوده اســت.
ــرد  ــر گ ــد سامســونگ، در براب ــدار جدی پرچم
و غبــار مقــاوم بــوده و مــی توانــد بــه مــدت 
30 دقیقــه تــا عمــق ۱.5 متــری در آب 
ــزار  ــری 3 ه ــی S7 دارای بات ــد. گلکس بمان
 edge Galaxy S7 میلــی آمپــری و
ــری  ــی آمپ ــزار و 600 میل ــری 3 ه دارای بات
ــود  ــی ش ــه م ــی گفت ــور کل ــه ط ــت و ب اس
ــا گوشــی های  ــدل در مقایســه ب ــن م کــه ای
ــده   ــش پردازن ــد در بخ ــل 30 درص ــل قب نس
اصلــی و 60 درصــد در بخــش پردازنــده 
ــول  ــت. محص ــرفت کرده اس ــی پیش گرافیک
جدیــد سامســونگ، دارای درگاه حافظــه 
ــه  ــدل آن ب ــر دو م ــت و ه ــز اس ــی نی خارج
ــخه 6.0  ــد نس ــا اندروی ــرض ب ــور پیش ف ط
)مارشــمالو( و در دو نســخه بــا حافظــه داخلی 
ــفید  ــگ س ــار رن ــی در چه 32 و 64 گیگابایت
مرواریــدی، نقــره ای تیتانیــوم، طایــی و 

ــد. ــازار شــده ان مشــکی اونیکــس وارد ب
 

معایب و مزایای گلکسی سری ۷ 
سامسونگ 

ــه  ــبت ب ــری نس ــکل ظاه ــر ش ــدم تغیی ع
ــی  ــه انتقادات ــوان از جمل ســری 6 را شــاید بت
عنــوان کــرد کــه از ســوی طرفــداران 
ــد مــی  ــه ایــن محصــول جدی سامســونگ ب

ــه  ــود ب ــده ب ــی ش ــش بین ــی پی ــود و حت ش
ــا مــدل قبلــی، اقبــال  دلیــل ایــن شــباهت ب
مخاطبــان بــه گلکســی S7 کاهــش یابــد. از 
ســوی دیگــر باتــری غیرقابــل تعویــض، قطع 
ــد  ــز تولی ــای و نی ــی در اتصــال وای ف و وصل
ــر  ــاال، از دیگ ــت ب ــری و قیم ــای باط گرم
معایبــی اســت کــه از ســوی خریــداران ایــن 

ــوان شــده اســت. محصــول عن
ــر  ــا وجــود تمرکــز ویــژه سامســونگ ب امــا ب
ــودن،  ــزار، ویژگــی ضــدآب ب روی ســخت اف
یکپارچــه ســازی حســگر اثرانگشــت بــا کلید 
ــی  ــت گوش ــش امنی ــتای افزای ــه در راس خان
ــرض  ــش ف ــای پی ــه ه ــدن برنام ــم ش و ک
ــی  ــی را م ــن گوش ــرروی ای ــده ب ــب ش نص
ــمار آورد. ــه ش ــای آن ب ــه مزای ــوان از جمل ت
ــم  ــا تراک ــودن نمایشــگر 5.۱ اینچــی ب دارا ب

577 پیکســل بــر اینــچ کــه تقریبــا بیشــترین 
تراکــم را در بیــن گوشــی های موجــود در 
بــازار دارد، قابلیــت روشــن مانــدن همیشــگی 
ــن  ــم  ودوربی ــیار ک ــرژی بس ــرف ان ــا مص ب
مجهــز بــه لرزش گیــر اپتیــکال تصویــر را می 
تــوان از دیگــر ویژگیهــای ایــن گوشــی تمــام 
ــرم وزن  ــدود ۱52 گ ــه ح ــت ک ــزی دانس فل
و 7.9 میلی متــر ضخامــت دارد و از تراشــه  
ــرد و  ــود می ب ــت رم س ــکام و 4 گیگابای کوال
ــا 200  ــی را ت ــه  جانب ــد کارت حافظ می توان

گیگابایــت پشــتیبانی کننــد.
گلکســی اس 7 سامســونگ در دو نــوع یک و 
ــر دو از  ــه ه ــده ک ــی ش ــیم کارته طراح دو س
ــوان  ــد و می ت ــتیبانی می کنن ــبکه  4G پش ش
ــا آن هــا از اینترنــت نســل چهــارم اســتفاده  ب

کــرد.

اس ۷ گلکسی در بازار ایران؛ 

معایب و مزایای سامسونگ تازه وارد 
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با ۱۰ گوشی موبایل که در سه ماه اخیر از نگاه کاربران برترین شناخته 
شده اند آشنا شوید. 

بر اساس یک نظرسنجی که سایت جی اس ام آرنا انجام داده اقبال و 
رضایت عمومی از این ۱۰ گوشی بیشتر بوده است.

1۰ گوشی موبایل محبوب معرفی شدند

سامســونگ 1   Galaxy J3
آن  مشــخصات  از  کــه 
سیســتم اندرویــد، دوربیــن 
8 مگاپیکســل، رم ۱.5 گیــگ، 
حافظــه داخلــی 8 و ۱6 گیــگ،  
صفحــه نمایــش 5 اینــچ و باتــری 
اســت.  آمپــری  میلــی   2600
ضخامــت ایــن گوشــی 7.9 میلی 

متــر و ۱38 گــرم وزن دارد.

ــونگ ۲  Galaxy J7 سامس
اندرویــد،  سیســتم  دارای 
دوربیــن ۱3 مگاپیکســل، 
رم ۱.5 گیــگ، حافظــه داخلــی ۱6 
گیــگ، صفحــه نمایــش 5.5 اینچ 
باتــری 3000 میلی آمپری اســت. 
 7.5 گوشــی  ایــن  ضخامــت 
میلیمتــر و ۱7۱ گــرم وزن دارد.

ــونگ 3  ــی 7s سامس گلکس
دارای سیســتم اندرویــد، 
ــل،  ــن ۱2 مگاپیکس دوربی
ــی 32  ــه داخل ــگ، حافظ رم 4 گی
و 64 گیــگ،  صفحــه نمایش 5.۱ 
اینــچ باتــری 3000 میلــی آمپــری 
اســت. ضخامــت این گوشــی 7.9 

ــرم وزن دارد. ــر و ۱52 گ میلیمت

iPhone SE اپــل دارای ۴
دوربیــن   ،ios سیســتم 
 2 رم  مگاپیکســل،   ۱2
گیــگ، حافظــه داخلــی ۱6و 64 
ــچ  ــش 4 این ــه نمای ــگ، صفح گی
آمپــری  میلــی   ۱642 باتــری 
اســت. ضخامــت ایــن گوشــی 7.6 
میلیمتــر و ۱۱3 گــرم وزن دارد.

Galaxy J5 سامسـونگ ۵ 
اندرویـد،  سیسـتم  دارای 
مگاپیکسـل،   ۱3 دوربیـن 
رم ۱.5 گیـگ، حافظـه داخلـی 8 و 
۱6 گیـگ، صفحه نمایـش 5 اینچ 
باتـری 2600 میلـی آمپری اسـت. 
ضخامـت این گوشـی 7.9 میلیمتر 

اسـت و ۱46 گـرم وزن دارد.

 ۶ Xiaomi Redmi
Note3 و دارای سیســتم 
 ۱6 دوربیــن  آندرویــد، 
مگاپیکســل، رم 3 گیــگ، حافظــه 
صفحــه  گیــگ،   ۱6 داخلــی 
ــری 4000  ــچ بات ــش 5.5 این نمای
ــت  ــت. ضخام ــری اس ــی آمپ میل
ایــن گوشــی 8.7 میلیمتر اســت و 

۱64 گــرم وزن دارد.

و ۷   Xiaomi Mi5
آندرویــد،  سیســتم  دارای 
دوربیــن ۱6 مگاپیکســل، 
ــی ۱28  ــه داخل ــگ، حافظ رم 4گی
گیــگ، صفحــه نمایــش 5.۱5 
اینــچ باتــری 3000 میلــی آمپــری 
اســت. ضخامــت ایــن گوشــی 7.3 
ــرم  ــت و ۱39/۱29 گ ــر اس میلیمت

دارد. وزن 

۸          7s  سامســونگ گلســی
سیســتم  edgeدارای 
 ۱2 دوربیــن  آندرویــد، 
مگاپیکســل، رم 4 گیــگ، حافظــه 
ــه  ــگ، صفح ــی 64/32 گی داخل
ــری 3600  ــچ بات ــش 5.5 این نمای
ــت  ــت. ضخام ــری اس ــی آمپ میل
ایــن گوشــی 7.7 میلیمتر اســت و 

۱57 گــرم وزن دارد.

 9 Xiaomi Redmi
 Note3 MediaTek
آندرویــد،  سیســتم  دارای 
رم  مگاپیکســل،   ۱3 دوربیــن 
3 گیــگ، حافظــه داخلــی ۱6 
گیــگ، صفحــه نمایــش 5.5 اینــچ 
باتــری 3600 میلــی آمپری اســت. 
ضخامــت ایــن گوشــی 8.7 اســت 
ــرم وزن دارد. ــر و ۱64 گ و میلیمت

اس 10  فایـو  آیفـون 
دارای  و   )5s( اپـل 
سیسـتم ios، دوربیـن 
گیـگ،   ۱ رم  مگاپیکسـل،   8
 64/32/۱6 داخلـی  حافظـه 
گیـگ، صفحـه نمایـش 4 اینـچ 
باتـری ۱560 میلی آمپری اسـت. 
ضخامـت این گوشـی 7.6 میلیمتر 

دارد. وزن  گـرم   ۱۱2 و  اسـت 

ــرکت  ــت ش ــرار اس ــا ق ــنیده ه ــاس ش ــر اس ب
سامســونگ گوشــی نــوت 6 را در دو نســخه 
ــا  ــگ ب ــی تنگاتن ــا رقابت ــد ت ــد کن ــاوت تولی متف

ــد.  ــته باش ــل داش اپ
بــه گــزاش خبرگــزاری مهــر، سامســونگ 
ــا  ــوت 6 خــود را ب قصــد دارد گوشــی هــای ن
دو طراحــی متفــاوت روانــه بازارهــای جهانــی 

ــد. کن
ــن دو  ــی از ای ــود یک ــی ش ــه م ــن گفت همچنی

مــدل مطمئنــا دارای صفحــه نمایــش دو طــرف 
curved خواهــد بــود کــه از ایــن حیــث 
ــود  ــد ب ــی edge 7 S خواه ــه گوش ــبیه ب ش
ــر اســاس شــنیده هــا مــدل دیگــر گوشــی  و ب

سامســونگ صفحــه تخــت اســت.
ــش 5.8  ــه نمای ــوت 6، دارای صفح ــی ن گوش
اینــچ لمســی اســت ضمــن اینکــه دوربیــن آن 
ماننــد گوشــی edge 7 S و S 7، داری ۱2 
مگاپیکســل و رم آن 6 گیــگ، حافظــه داخلــی 

32 گیــگ و قــدرت باتــری آن 4000 میلــی 
آمپــر گــزارش شــده اســت.

ــد  ــی جدی ــود گوش ــی ش ــه م ــن گفت همچنی
سامســونگ دارای سنســور ۱.7/۱ اینچــی و 

روزنــه  f/۱.4 باشــد.
پیــش بینــی مــی شــود در گوشــی هــای جدیــد 
سامســونگ از فنــاوری اســکنر عنبیــه چشــم و 
اثــر انگشــت اســتفاده شــده اســت. قــرار اســت 
گوشــی نــوت 6 تــا شــهریور روانــه بــازار شــود.

گوشی های نوت ۶ سامسونگ با اسکنر عنبیه 
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به دلیل دسترسی به ایمیل کاربران؛

مایکروسافت از دولت 
آمریکا شکایت کرد

ــا  ــر پ ــل زی ــه دلی ــکا ب ــت آمری ــافت از دول ــرکت مایکروس ش
ــرد.  ــکایت ک ــش ش ــخصی کاربران ــم ش ــتن حری گذاش

غــول فنــاوری دنیــا اعــام کــرده کــه دولــت آمریــکا بــه ایمیل 
برخــی کاربــران ایــن شــرکت نفــوذ کــرده و محتــوای آنهــا را 

مــورد بررســی قــرار داده اســت.
بــر اســاس اعــام مایکروســافت، یکــی از آژانــس های فــدرال 
آمریــکا بــا ســرک کشــیدن بــه ایمیــل هــای شــخصی کاربران 

ایــن شــرکت عمــا حریــم خصوصــی آنها را شکســته اســت.
ــاره  ــری دوب ــی شــاهد اوج گی ــای آت ــب در روزه ــن ترتی بدی
ــای  ــر از غوله ــی دیگ ــکا و یک ــت آمری ــان دول ــش می تن
فنــاوری خواهیــم بــود. چنــدی پیــش دعــوای حقوقــی بــی 
ــر  ــر س ــکا ب ــت آمری ــل و دول ــرکت اپ ــان ش ــابقه ای می س
تــاش واشــنگتن بــرای نفــوذ بــه آیفــون یکــی از متهمــان 
حمــات تروریســتی در یکــی از کلیســاها آمریــکا بــاال 

ــود. ــه ب گرفت
ــی در دادگاه  ــه تازگ ــه ب ــافت ک ــکایت مایکروس ــر اســاس ش ب
ــض  ــه نق ــکا ب ــت آمری ــه، دول ــورت گرفت ــیاتل ص ــدرال س ف
ــن  ــت. در ای ــده اس ــم ش ــور مته ــن کش ــی ای ــن اساس قوانی
ــاع  ــع از اط ــکا مان ــت آمری ــه دول ــده ک ــوان ش ــکایت عن ش

رســانی مایکروســافت بــه هــزاران کاربــرش درخصــوص 
تــاش دولــت ایــن کشــور بــرای دسترســی بــه ایمیــل هــا و 

ــت. ــده اس ــر ش ــدارک دیگ ــناد و م ــایر اس س
ــده  ــام ش ــت اع ــه صراح ــافت ب ــکایت مایکروس ــن ش در مت
کــه اقــدام اخیــر دولــت ایــن کشــور نقــض فاحــش بخشــی از 
قانــون اساســی آمریکاســت کــه بــه مــردم و شــرکتهای فعــال 
ــت در  ــتجوی دول ــا از جس ــد ت ــی ده ــق م ــور ح ــن کش در ای

ــع باشــند. ــی هایشــان مطل ــات شــخصی و دارای اطاع
شــکایت غــول فنــاوری دنیــا از دولــت آمریــکا بــر روی 
ــه در  ــده ک ــز ش ــی متمرک ــه اطاعات ــنگتن ب ــی واش دسترس
ســرورهای مســتقر در مناطــق دور و نــه رایانــه های شــخصی، 

ــد. ــرار دارن ق
اکنــون بایــد دیــد کــه در ایــن دعــوای حقوقــی در نهایــت کدام 

طــرف برنــده خواهد شــد.

سامســونگ الکترونیکــس بــا اســتفاده از تکنولــوژی خاقانه 
در تلویزیونهــای هوشــمند، ایــن امــکان را بــرای افــراد نابینــا 
ــا فراهــم کــرده کــه بتواننــد تماشــای تلویزیــون را  و کم بین

تجربــه کننــد. 
سامســونگ همــکاری خــود را بــا موسســه ملــی ســلطنتی 

نابینایــان بریتانیــا RNIB از ســال 20۱2 آغــاز کــرده اســت 
ــوالت  ــان در محص ــتفاده آس ــی و اس ــت دسترس ــا قابلی ت
ــه  ــد ک ــا ده ــه ای ارتق ــه گون ــود را ب ــری خ ــی تصوی صوت
امــکان اســتفاده بهینــه نابینایــان و کم بینایــان از ایــن 

ــد. ــود بخش ــوالت را بهب محص

از ایــن رو ایــن کمپانــی کــره ای تــاش می کنــد بــه 
تلویزیون هایــی  تکنولوژی هــا،  به روزتریــن  کمــک 
ــه  ــا تجرب ــد ت ــد کن ــی و تولی ــرفته طراح ــری پیش ــا کارب ب
تماشــای تلویزیــون را بــرای کاربــران مختلــف ارتقــا دهــد. 
در ایــن راســتا، سامســونگ بــه صــورت خــاص بــرای افــراد 
ــود در نظــر  ــای خ ــی در تلویزیون ه ــا امکانات ــا و نابین کم بین
گرفتــه کــه می تــوان بــه راهنمــای صوتــی و رابــط کاربــری 

ــرد. ــاره ک ــد اش قدرتمن
از  بخشــی  سامســونگ  صوتــی  راهنمــای  امــکان 
افــراد  اســتفاده  بــرای  را  تلویزیــون  کارکردهــای 
امــکان،  ایــن  می کنــد.  آســان تر  نابینــا  و  کم بینــا 
شــامل عملیات هایــی ماننــد عــوض کــردن کانــال، 
داده می شــوند،  نمایــش  برنامه هایــی کــه  توصیــف 
ــوال  ــه معم ــت ک ــری اس ــای دیگ ــردی و فعالیت ه وب گ
فقــط روی صفحــه تلویزیــون نمایــش داده می شــوند 
ــتفاده از آن  ــکان اس ــز ام ــان نی ــس، نابینای ــن پ ــا از ای ام
ــا  ــران کم بین ــب، کارب ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــد داش را خواهن
ــت  ــرای مدیری ــدا ب ــتفاده از ص ــا اس ــد ب ــا می توانن و نابین
ــی  ــت اطاعات ــا و درخواس ــط برنامه ه ــن ها، ضب اپلیکیش
تلویزیــون  بــا  راحت تــر  بعــدی،  برنامه هــای  مثــل 

ــد. ــرار کنن ــاط برق ارتب
بــه همیــن دلیــل موسســه ملــی ســلطنتی نابینایــان 
ــرای ایجــاد  ــرای ب ــوآوری را ب ــت و ن ــزه خاقی ــا جای بریتانی
ــا  ــن تلویزیون ه ــری و دسترســی مناســب در ای رابطــه کارب
جهــت اســتفاده نابینایــان، بــه سامســونگ اهــدا کــرد. ایــن 
ــی  ــا معرف ــه ب ــرد ک ــق می گی ــرکت هایی تعل ــه ش ــزه ب جای
ــن  ــا ای ــا و کم بین ــراد نابین ــرای اف ــه، ب ــوژی خاقان تکنول
ــتقال  ــا اس ــر و ب ــه راحت ت ــد ک ــم می  کنن ــکان را فراه ام

ــد. ــی کنن بیشــتری زندگ

تلویزیون های هوشمند 
برای افراد کم بینا و نابینا 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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نوین فناوریهای 

دنیای امروز ثانیه به ثانیه شاهد بروز یک محصول فناوری تازه است. 
این پدیده آنقدر با نوآوری عجین شده که عمر هر محصول کوتاه تر 
از آن است که بتوان تصور کرد. کشور ما نیز بیش از گذشته در صدد 
تولید و تجاری سازی محصوالت جدید تکنولوژی برآمده و با حمایت 
از شرکتهای دانش بنیان می خواهد گام موثری را در تحقق اقتصاد 
دانش بنیان بردارد. در این شماره از مجله دانش و فناوری عالوه بر 
اخبار و تازه های دنیای تکنولوژی، مطالبی را در باب اقتصاد مبتنی بر 

دانش در ایران و جهان خواهید خواند.
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فناوریهــای نویــن

ــه طــور قطــع  شــرکتهای دانــش بنیــان و محصــوالت آنهــا ب
مهــره اصلــی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه شــمار مــی آینــد 
ــرح و  ــا آن را مط ــری باره ــم رهب ــام معظ ــه مق ــادی ک اقتص
ــد.  ــد کردن ــردن آن تأکی ــی ک ــر اجــرا و عملیات ــز ب امســال نی

ــی اقتصــاد مقاومتــی  در بندهــای مختلــف سیاســت هــای کل
و نیــز سیاســتهای کلــی برنامــه ششــم توســعه اباغــی مقــام 
معظــم رهبــری، بــر شــکل گیــری اقتصــاد دانــش بنیــان بــه 
عنــوان راهبــردی در جهــت حرکــت صحیــح اقتصــاد کشــور، 

تاکیــد شــده اســت.
ــر پیشــتازی  ــی، ب ــی اقتصــاد مقاومت ــد 2 سیاســتهای کل در بن
اقتصــاد دانــش بنیــان بــه منظــور ارتقــاء جایــگاه جهانی کشــور 
و افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت دانش بنیــان و 
دســتیابی بــه رتبــه اول اقتصــاد دانش بنیــان در منطقــه تاکیــد 
شــده اســت. درهمیــن حــال سیاســتهای کلــی برنامــه ششــم 
توســعه اباغــی مقــام معظــم رهبــری نیــز برپایــه  محورهــای 
ــم و  ــی«، »پیشــتازی در عرصــه  عل ســه گانه  »اقتصــاد مقاومت
ــم شــده  ــی و مقاوم ســازی فرهنگــی« تنظی ــاوری« و »تعال فن
ــان کــردن شــیوه تولیــد  کــه در یکــی از بندهــای آن دانش بنی
ــت  ــه آن در جه ــته ب ــات وابس ــی و خدم ــوالت صنعت و محص
تقویــت حضــور در بازارهــای منطقــه و جهــان مــورد تاکیــد قرار 

گرفتــه اســت.
رهبــر انقــاب در فصــل الخطــاب تاکیداتشــان مبنــی بــر لــزوم 
شــکل گیــری اقتصــاد مقاومتــی در کشــور کــه یکــی از پایــه 
ــت،  ــان اس ــش بنی ــاد دان ــه اقتص ــیدن ب ــی آن رس ــای اصل ه
ــدام و  ــی؛ اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــز »س ــال 95 را نی ــعار س ش
عمــل« انتخــاب کردنــد کــه نقشــه راه روشــن و آینــده ســازی 

ــن اهــداف مهــم اســت.  ــرای تحقــق ای ب

آخرین آمار شرکت های دانش بنیان
ــکوفایی،  ــوآوری و ش ــدوق ن ــوی صن ــار از س ــن آم ــی آخری ط
ــان وجــود  ــش بنی ــزار و 2۱9 شــرکت دان در حــال حاضــر 2 ه
دارد کــه از ایــن تعــداد ۱348 شــرکت نوپــا، 725 شــرکت تولیــد 
ــی دارای فعالیــت  ــده کاال و خدمــات و ۱46 شــرکت صنعت کنن

دانــش بنیــان هســتند.
ــه ایــن ترتیــب مــی تــوان گفــت کــه 6۱ درصــد از شــرکت  ب

ــده کاال و  ــد کنن ــد تولی ــا، 3۱ درص ــان نوپ ــش بنی ــای دان ه
خدمــات و 7 درصــد از نــوع شــرکتهای صنعتــی دارای فعالیــت 

ــان هســتند. ــش بنی دان
ــه  ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــرح از ش ــوع ۱800 ط در مجم
ــرح  ــه ۱398 ط ــده ک ــه ش ــکوفایی ارائ ــوآوری و ش ــدوق ن صن
تعییــن تکلیــف شــده و بقیــه طــرح هــا مــردودی، انصرافــی و 

ــد. ــارج شــده ان از دســتور کار خ
 

 سبقت بیوتکنولوژی در ارائه طرح های دانش 
بنیان

حــوزه بیوتکنولــوژی یــا فنــاوری زیســتی، جــزء حــوزه هایــی 
ــی شــدن  ــرای اجرای اســت کــه توانســته بیشــترین طــرح را ب
ــود را از  ــای خ ــه صــورت چشــمگیر، فعالیته ــد و ب ــته باش داش
30 ســال پیــش  آغــاز کــرده اســت. حاصــل فعالیــت هــای 30 
ســاله محققــان ایــن حــوزه تجــاری ســازی محصــوالت دانش 

بنیــان در ۱5 ســال اخیــر بــوده اســت.
مصطفــی قانعــی، دبیــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونت 
ــوزه  ــان در ح ــش بنی ــرکتهای دان ــی ش ــاره توانای ــی درب علم
ــد از  ــاوری ۱0 درص ــت فن ــد: زیس ــی گوی ــاوری م ــت فن زیس
تولیــد ناخالــص داخلــی را تامیــن مــی کنــد، بنابرایــن مــی تواند 

ــد. ــزرگ را در کشــور رقــم بزن یــک اقتصــاد ب
وی تاکیــد داشــت: اکنــون حــدود 500 شــرکت دانــش بنیــان 
ــر  ــل ه ــود دارد و حداق ــاوری وج ــت فن ــوزه زیس ــال در ح فع
شــرکت یــک محصــول زیســتی تولیــد مــی کننــد کــه مــی 

تــوان گفــت اگــر فقــط بــه ایــن شــرکتها اکتفــا کنیــم حداقــل 
پانصــد محصــول در ایــن حــوزه در کشــور بــه تولیــد می رســد.

معرفی فعال ترین شرکت های دانش بنیان
شــرکت دانــش بنیــان »ســیناژن«، اولیــن و بزرگترین شــرکت 
ــه از  ــران اســت ک ــاوری در ای ــان حــوزه زیســت فن ــش بنی دان
ــا ســال  ســال ۱373 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و توانســته ت
۱392 بیــش از 8 فــراورده دارویــی نوترکیــب را وارد بــازار کنــد. 
ــان  ــا در می ــرکت ه ــن ش ــق تری ــی از موف ــرکت، یک ــن ش ای
ــوژی  ــوزه بیوتکنول ــال در ح ــان فع ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ــت. اس
از دیگــر شــرکت هــای موفــق مــی تــوان بــه شــرکت دانــش 
بنیــان »دارودرمــان ســلفچگان« کــه توانســته پمادهــای 
زخــم بســتر، زخــم دیابــت و  ســوختگی را بــه مرحلــه تولیــد و 

ــرد. ــاره ک ــاند، اش ــادرات برس ص
یکــی دیگــر از  شــرکت هــای دانــش بنیان موفــق که توانســته 
در راســتای تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان گام بــردارد، شــرکت 
ــن  ــد دوربی ــه تولی ــه در زمین ــت ک ــر« اس ــاوران کوث ــا فن »پوی

هــای پــاک خــوان و ســرعت ســنج فعالیــت مــی کنــد.
ــی  ــرکت ایران ــا ش ــتین و تنه ــرداز«، نخس ــش پ ــر گوی »عص
فعــال در زمینــه هــوش مصنوعــی و پــردازش ســیگنال گفتــار 
اســت کــه فعالیــت خــود را از ابتــدای ســال ۱382 آغــاز کــرده 
اســت. عمــده محصــوالت و خدمــات ارائــه شــده توســط ایــن 
ــه  ــور و ب ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــان ب ــش بنی ــرکت دان ش
صــورت حرفــه ای در زمینــه هــای پــردازش و تشــخیص گفتار 

ــوده اســت. ب
ــه  ــته ب ــه توانس ــق ک ــان موف ــش بنی ــرکتهای دان ــر ش از دیگ
خوبــی محصــول دانــش بنیــان خــود را بــه تولیــد برســاند و آنرا 
در اختیــار محققــان ایرانــی قــرار دهــد، شــرکت » آراپژوهــش« 
اســت. ایــن شــرکت تولیــد کننــده میکروســکوپ نیــروی اتمی 
ــن محصــول  ــون هــم توانســته ای ــا کن ــوده و ت ) AFM ( ب
ــه  ــا ارائ ــای دانشــگاه ه ــراها و آزمایشــگاه ه ــه پژوهش س را ب
کنــد تــا محققــان بتواننــد بــا محصــوالت داخلــی بــه تحقیــق 

ــد. و پژوهــش بپردازن
ــتا ژن  ــام »ویس ــا ن ــان ب ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــن، ی همچنی
ــه  ــت فناوران ــای زیس ــتفاده از ایده ه ــا اس ــته ب ــم« توانس آنزی
ــت،  ــه صنع ــف از جمل ــای مختل ــکات حوزه ه ــع مش ــه رف ب
کشــاورزی، پزشــکی و محیــط زیســت بپــردازد. ایــن شــرکت 
قــادر اســت بــا بکارگیــری ترکیبــات دوســتدار محیــط زیســت 
)بیوکاتالیســت هــا بــه جــای ترکیــب هــای شــیمیایی( 

ــد. ــش ده ــی را کاه ــت محیط ــکات زیس مش
ــپهر  ــروان س ــان »ره ــش بنی ــرکت دان ــر، ش ــوی دیگ از س
اندیشــه« از جملــه شــرکت هــای موفــق بــوده کــه در راســتای 
ــی  ــت م ــرق و آب فعالی ــمند ب ــور هوش ــی کنت ــد و بازاریاب تولی
ــور  ــی کنت ــد صنعت ــان، تولی ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــد. ای کن
هوشــمند آب و بــرق را از زمســتان ۱385 آغــاز کرده و توانســته 
ــد. ــدازی کن ــا را در کشــور راه ان ــن کنتوره ــادی از ای ــداد زی تع
ــق،  ــال و موف ــان فع ــش بنی یکــی دیگــر از شــرکت هــای دان
ــوزه  ــه در دو ح ــت ک ــریف« اس ــر ش ــا پلیم ــرکت »پارس ش
تولیــد ترکیبــات پلیمــری پیشــرفته و ارائــه خدمــات مهندســی 
ــات  ــواع ترکیب ــاخت ان ــد. س ــی کن ــت م ــگاهی فعالی و آزمایش
ــا و  ــواع آلیاژه ــاخت ان ــازی، س ــودرو س ــع خ ــرفته صنای پیش
کامپوزیــت هــای پلیمــری و بــه طــور تخصصــی ترکیبــات و... 
ــه شــمار مــی  از اقدامــات مهــم ایــن شــرکت دانــش بنیــان ب

ــد. رون
ــای  ــزء داروه ــت« ج ــور هش ــپتین« و » فاکت 2 داروی »هرس
ــال در  ــان فع ــش بنی ــه در شــرکت هــای دان ــوده ک ژنتیکــی ب
ــن دو دارو، در  ــد. ای ــیده ان ــد رس ــه تولی ــوژی ب ــوزه بیوتکنول ح

معرفی شرکتهای دانش بنیان موفق

۲۸۰ شرکت گردش مالی میلیاردی دارند 
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ــن ــای نوی فناوریه

ــد. ــت کردن ــازار را دریاف ــه ب ــوز ورود ب ــته مج ــال گذش س
»هرســبتین« دارویــی علیــه ســرطان ســینه اســت کــه 
ــان »  ــش بنی ــرکت دان ــط  دو ش ــترک توس ــورت مش ــه ص ب
ــیده  ــد رس ــه تولی ــو ژن«  ب ــر« و » آری ــاوران کوث ــت فن زیس
اســت. شــرکت دانــش بنیــان »زیســت فنــاوران کوثــر«، جــزء 
شــرکت هــای دانــش بنیانــی اســت کــه عــاوه بــر تولیــد دارو 
بــه تولیــد انــواع کیــت هــای تشــخیصی هموفیلــی، اختاالت 
کروموزومــی، تعییــن جنســیت بــا اســتفاده از STR پرداختــه و 

ــون هــم موفــق عمــل کــرده اســت. ــا کن ت
همچنیــن شــرکت »آریــوژن زیســت دارو«، بــا فلســفه در هــم 

آمیختــن هنــر داروســازی و فنــاوری زیســتی پایــه گذاری شــده 
اســت و مــی تواند عــاوه بــر تامیــن نیازهــای داخلــی و منطقه 

بخشــی از نیازهــای بازارهــای اروپایــی را نیــز تامیــن کند.
ــط  ــز توس ــی، نی ــاری هموفیل ــت« داروی بیم ــور هش »فاکت

ــت. ــیده اس ــد رس ــه تولی ــن دارو« ب ــرکت »ثام ش

شرکتهای دانش بنیانی که موفق به اخذ جایزه شدند
یکــی از طــرح هــای دانــش بنیــان کــه در ســال 94 موفــق بــه 
اخــذ جایــزه خوارزمــی شــد، شــرکت »مهندســی پزشــکی صبا 
تجهیــز ســبان«  اســت. ایــن شــرکت دانــش بنیــان بــا هدف 

طراحــی و تولیــد سیســتم هــای ارزیابــی حــس های شــیمیایی 
)بویایــی و چشــایی( تأســیس شــده اســت.

همچنیـن شـرکت دانـش بنیـان » کیتوتـک« از جمله شـرکت 
هـای موفـق بـوده کـه در حـوزه نانـو فعالیـت مـی کنـد. ایـن 
شـرکت، در زمینـه اخـذ مجوز هـا و اسـتانداردهای بین المللـی 
بـرای محصوالت تولیـدی به موفقیت هایی دسـت یافته اسـت.

محلــول ضدعفونــی کننــده زخــم سیلوســپت، یکــی از 
محصــوالت شــرکت »کیتوتــک« اســت کــه تاییدیــه 
ــتاد  ــازار س ــا ب ــاوری ت ــات فن ــه خدم ــاس را از موسس نانومقی
ویــژه توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــال۱390  ــرکت در س ــن ش ــت. ای ــرده اس ــذ ک ــوری اخ جمه
ــا ارایــه طــرح تجــاری تولیــد پانســمان هــای ترمیــم زخــم،  ب
بندآورنــده  هــای خونریــزی و ضدعفونــی  کننــده هــا در دومین 
ــه  ــق ب ــرده و موف ــرکت ک ــل ش ــا عم ــم ت ــی عل ــنواره مل جش

ــد. ــار ش ــوح افتخ ــب ل کس

آمار شرکت های با فروش میلیاردی 
ــان در  ــش بنی ــرکت دان ــش از 280 ش ــار، بی ــن آم ــق آخری طب
ــش  ــوالت دان ــد محص ــته ان ــه توانس ــد ک ــود دارن ــور وج کش
ــروش  ــوه برســانند و از حاصــل ف ــد انب ــه تولی ــان خــود را ب بنی
ــاردی در  ــک میلی ــش از ی ــی بی ــردش مال ــان، گ محصوالتش

ــند. ــته باش ــال داش س
ایــن شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا تولیــد محصــول و ارائــه 
ــی  ــش، م ــه دان ــر پای ــان ب ــای فعالیتش ــوزه ه ــات در ح خدم
تواننــد نقــش مهمــی در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان داشــته 
ــور در  ــکوفایی کش ــاهد ش ــک ش ــده ای نزدی ــا در آین ــند ت باش

ــان باشــیم. ــش بنی مســیر دان

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم از تدویــن 7 برنامــه ایــن 
ــر داد و گفــت:  ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی خب ــه ب وزارتخان
ــد  ــوزه نیازمن ــن ح ــوم در ای ــای وزارت عل ــه ه ــرای برنام اج

ــت.  ــاص اس ــارات خ اعتب
ــه  ــور وظیف ــادی کش ــورای اقتص ــت: ش ــدی گف ــد احم وحی
توســعه نیــروی انســانی دانشــی را برعهــده وزارت علــوم قــرار 
ــا همــکاری دســتگاه هــای  ــه ب ــن وزارتخان ــه ای داده اســت ک
ــه  ــن زمین ــی در ای ــی و پژوهش ــای آموزش ــه ه ــف برنام مختل

ــت. ــرده اس ــن ک ــی و تدوی طراح
وی افــزود: در وزارت علــوم شــاخص هــا، عملکــرد هــا و برنامــه 
ــن و  ــان تدوی ــش بنی ــاد دان ــه اقتص ــوط ب ــای مرب ــزی ه ری
طراحــی شــده اســت کــه بــه زودی ایــن موضوعــات در قالــب 

یــک کتابچــه منتشــر خواهــد شــد.
معـاون پژوهشـی وزارت علـوم اضافـه کـرد: در ایـن وزارتخانـه 
7 پـروژه ملـی درخصـوص توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان تدوین 

شـده کـه این پـروژه هـا برای 
تصویـب بـه سـتاد فرماندهـی 
اقتصاد مقاومتی کشـور ارسـال 

است. شـده 
احمــدی خاطرنشــان کــرد: 
ملــی وزارت  پــروژه هــای 
علــوم در زمینــه اقتصــاد دانش 
بنیــان شــامل توســعه آزمایشــگاه هــای مرکــزی دانشــگاه هــا، 
ــت و  ــاط صنع ــعه ارتب ــا، توس ــه ه ــان نام ــازی پای هدفمندس
ــای دانشــگاهی،  ــردن پژوهــش ه دانشــگاه، تقاضــا محــور ک
هدفمنــد ســازی و کارآمدســازی آمــوزش هــای دانشــگاهی و 

ــت. ــور اس ــی کش ــبکه علم ــعه ش توس
ــوم  ــای وزارت عل ــه ه ــرای برنام ــرای اج ــرد: ب ــوان ک وی عن
ــار  ــد اختصــاص اعتب ــان نیازمن ــش بنی در راســتای اقتصــاد دان
هســتیم کــه امیدواریــم در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 

ــد. ــه کنن ــن موضــوع توج ــه ای کشــور ب
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم افــزود: در صورتــی طــرح هــای 
پژوهشــی کــه بخشــی از اقتصــاد دانــش بنیــان کشــور بشــمار 
ــاز  ــه نتیجــه خواهــد رســید کــه بودجــه مــورد نی ــد ب مــی رون
ــه  ــی بودج ــای پژوهش ــرح ه ــه ط ــر ب ــود اگ ــن ش ــا تامی آنه
ــش از  ــا بی ــرح ه ــخصی ط ــان مش ــدت زم ــد و در م الزم نرس
70 درصــد توســعه نیابــد تنهــا هــدر رفــت بودجــه داشــته ایــم.

طرح های کالن ملی زمینه ساز اقتصاد
 دانش بنیان

احمــدی بــا بیــان اینکــه در ســال 95 بــرای طــرح هــای کان 
ــرح  ــرای ط ــت: اج ــت، گف ــده اس ــده نش ــه ای دی ــی بودج مل
هــای کان ملــی مصــداق تحقــق اقتصــاد دانــش بنیان اســت 
و باتوجــه بــه اینکــه در ســال جــاری ردیــف بودجــه ای بــه آنها 
اختصــاص داده نشــده اســت موجــب مــی شــود تــا بــه اقتصــاد 

دانــش بنیــان لطمــه وارد شــود.
وی گفــت: طبــق مصوبــه شــورای عتــف بایــد بــه طــرح هــای 
ــا در بودجــه  ــد ام ــی بودجــه مســتقل اختصــاص دهن کان مل

ســال جــاری چنیــن موضوعــی دیــده نشــده اســت.
ــش  ــاد دان ــرد: اقتص ــد ک ــوم تاکی ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
بنیــان از طریــق ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه ایجــاد مــی شــود 
و اجــرای طــرح هــای کان ملــی نیــز در ایــن راســتا قــرار مــی 

گیــرد.
احمــدی گفــت: اگــر طــرح هــای کان ملــی در زمــان تعییــن 
شــده بــه نتیجــه برســند ارزش اقتصــادی باالیــی بــرای کشــور 

خواهنــد داشــت.
وی گفــت: ایــن درحالــی اســت کــه دســتگاه هــای 
اجرایــی اصــرار بــه انجــام طــرح هــای کان ملــی دارنــد 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــوی اج ــی جوابگ ــای فعل ــه ه ــا بودج ام

ــت. ــا نیس ه

اولویت با طرحهای کالن؛

۷ برنامه وزارت علوم برای
 اقتصاد دانش بنیان اعالم شد
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ســرمایه گــذاری در تولیــد علــم یکــی 
از بهتریــن راه هــا بــرای ایجــاد شــغل و 
ــن  ــاید مهمتری ــعه اقتصــادی اســت و ش توس
ــی اقتصــادی بســیاری از  ــب ماندگ ــل عق دلی
کشــورهای جهــان چیــزی جــز کــم توجهــی 

ــت.  ــان نیس ــش بنی ــاد دان ــه اقتص ب
در گـزارش پیـش رو وضعیـت اقتصـاد دانـش 
بنیـان را در چند کشـور دنیا بررسـی کـرده ایم.
بشــر در عصــر حاضــر و بــا پشــت ســر 
گذاشــتن دو جنــگ جهانــی بــزرگ و خانمــان 
ــدن  ــی ش ــدی از صنعت ــوز، وارد دوران جدی س
شــده اســت. در ادامــه ایــن رونــد عصــر 
متفاوتــی بــرای بســیاری از کشــورها آغاز شــد 
کــه از آن بــه »جنــگ ســرد« یــاد مــی شــود. 
در ایــن دوران کــه تــا چندیــن دهــه بــه طــول 
انجامیــد جهــان تقریبــا بــه دو بلــوک غــرب و 
شــرق تبدیل شــده بــود. بســیاری از مناســبات 
سیاســی تحــت تأثیــر ایــن فضــای دوقطبــی 
قــرار داشــت و کمتــر کســی تصــور مــی کــرد 
کــه در چنیــن وضعیتــی شــاهد اتفاقــات مهــم 

اجتماعــی باشــیم.
بــا ایــن حــال جــای شــگفتی دارد کــه 
مهمتریــن رویدادهــای علمــی دنیــا در همیــن 
دوران جنــگ ســرد روی داد، یعنــی ســفر 
ــه گام  ــا و در ادام ــه فض ــان ب ــتین انس نخس
ــوان  ــی ت ــع م ــاه. در واق ــر روی م ــتن ب گذاش
ــابق  ــوروی س ــی ش ــمکش سیاس ــت کش گف
ــرای  ــکا در غــرب و تــاش ب در شــرق و آمری
برتــر نشــان دادن خــود موجــب شــد تــا بشــر 

ــود. ــل ش ــی نای ــتاوردهای مهم ــه دس ب
ــرار  ــوم ق ــزاره س ــدای ه ــه در ابت ــون ک اکن
داریــم دیگــر نــه خبــری از جنگهــای جهانــی 
ــای  ــه ه ــی ده ــای دو قطب ــه فض ــت و ن اس
70 و 80 میــادی. حــاال بشــر نــه بــرای 
خودنمایــی هــای سیاســی و دیپلماتیکــی بلکه 
بــا هــدف پدیــدار شــدن شــرایط بهتــر زندگی، 
اقــدام بــه تولیــد علــم و صــادر کــردن آن مــی 
ــود  ــورهایی وج ــا کش ــان ام ــن می ــد. در ای کن
ــد کــه توســعه اقتصــادی خــود را کامــا  دارن
ــد  ــرده ان ــه توســعه علمــی خــود وابســته ک ب
و بــه بیــان بهتــر علــم و فنــاوری را زیربنــای 

ــد. ــرار داده ان ــود ق توســعه اقتصــادی خ

معرفی کشورهای قدرتمند از نظر 
اقتصاد دانش بنیان

 )KEI( شــاخص اقتصــاد دانــش بنیــان
ــی در ســنجش  ــار جهان ــوان یــک معی ــه عن ب
ــزان  کشــورهای مختلــف جهــان از حیــث می
اتــکا بــه علــوم مختلــف و بــه کارگیــری آنهــا 
در راســتای توســعه اقتصــادی همــواره مــورد 
توجــه کارشناســان بــوده اســت. در رتبــه 
نخســت ایــن فهرســت ســوئد بــا 9.43 نمــره 
ــارک و  ــد، دانم ــس از آن فنان ــرار دارد و پ ق
ــد و  ــروژ، نیوزلن ــد. ن ــه ان ــای گرفت ــد ج هلن

ــه  ــدی در زمین ــرح بع ــه کشــور مط ــادا س کان
اقتصــاد دانــش بنیــان بــه شــمار مــی آینــد و 
ــز آلمــان، اســترالیا، ســوئیس  ــا نی ــس از آنه پ
ــن  ــد. در ای ــی خورن ــم م ــه چش ــد ب و ایرلن
ــه  ــره در رتب ــا 8.77 نم ــوان ب ــدی تای ــه بن رتب
۱3 و پــس از آمریــکا قــرار گرفتــه و نخســتین 
کشــور آســیایی در زمینــه اقتصــاد دانــش 
ــه  ــن رتب ــد. در ای ــی آی ــمار م ــه ش ــان ب بنی
بنــدی ایــران بــا 3.9۱ امتیــاز در رتبــه 94 قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

اقتصاد روباتیکی در ژاپن
بــرای بررســی هــر چــه بهتــر ایــن ارتبــاط از 
ژاپــن شــروع مــی کنیــم. ایــن کشــور کوچک 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی ت ــیایی را م ــم آس ــا مه ام
ــاد  ــازی اقتص ــه بارورس ــارز در زمین ــی ب الگوی
بــا تکیــه بــر تولیــدات علمــی بــه شــمار آورد. 
ــا  ــن ب ــاوری ژاپ ــی و فن ــاختارهای علم زیرس
ــت  ــت. جمعی ــه اس ــادی مواج ــهای زی چالش
ایــن کشــور در حــال کاهــش بــوده کــه ایــن 
امــر مــی توانــد رشــد اقتصــادی آن را کاهــش 
ــا  ــذاری ه ــرمایه گ ــر س ــع آن ب ــه تب داده و ب
ــراد  ــمار اف ــاوری و ش ــی و فن ــش علم در بخ
مشــغول بــه کار در ایــن عرصــه تأثیــر منفــی 
داشــته باشــد. امــا اداره کننــدگان ایــن کشــور 
سالهاســت بــه ایــن بــاور رســیده انــد کــه بــه 
ــم و ســرمایه  ــد عل ــع، تولی ــی موان ــم تمام رغ
ــر  ــه تبح ــی ک ــهای خاص ــذاری در بخش گ
ــه تــداوم  ــد از یــک ســو ب ویــژه ای در آن دارن
ــرده  ــک ک ــور کم ــن کش ــادی ای ــد اقتص رش
ــعه  ــرای توس ــه الزم ب ــر زمین ــوی دیگ و از س

ــد. ــا مــی کن دیپلماســی علمــی را نیــز مهی
چشــم بادامــی هــای شــرق آســیا کــه حــاال 
رشــد پررنــگ علمــی و بــه تبــع آن اقتصــادی 
چهــار کشــور موســوم بــه BRIC یعنــی 
ــی  ــه خوب ــن را ب ــد و چی ــیه، هن ــل، روس برزی
احســاس مــی کننــد در چنــد عرصــه خــاص 
ــی زده  ــی اساس ــه تحوالت ــت ب ــاوری دس فن
انــد کــه صنعــت روباتیــک یکــی از آنهاســت. 
ایــن روزهــا در ژاپــن جمعیــت روباتهایــی کــه 

ــغول  ــتریان مش ــه مش ــانی ب ــت رس ــه خدم ب
هســتند بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت. 
آنهــا از فروشــگاهها گرفتــه تــا بانکهــا در حال 
افزایــش جمعیــت هســتند تــا جایــی کــه برای 
توصیــف ایــن وضعیــت از »انقــاب روباتیکی 

ــاد مــی شــود. ــن« ی ژاپ
در ایــن کشــور شــورایی موســوم بــه »شــورای 
ابتــکاری انقــاب روباتیکــی« شــکل گرفتــه 
ــه  ــگاه یافت ــرکت و دانش ــدود 200 ش ــه ح ک
هــا و دســتاوردهای خــود را در اختیــار آن قــرار 
ــم  ــت؟ در چش ــدف چیس ــا ه ــد. ام ــی دهن م
ــه آمــده اســت  ــی ایــن شــورا اینگون ــداز کل ان
کــه صنعــت روباتیکــی ژاپــن آنچنــان توســعه 
ــروش آن از 4.9  ــم ف ــه حج ــد ک ــدا کن ای پی
میلیــارد دالر در ســال بــه 2.4 تریلیــون دالر تا 

ــد. ــش یاب ــال 2020 افزای س
در واقــع دولــت حاکــم در ژاپــن بــه ایــن بــاور 
رســیده اســت کــه فنــاوری روباتیــک ظرفیت 
ــرای برطــرف ســازی بســیاری از  بالقــوه ای ب
مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی ایــن کشــور 
نظیــر کمبــود نیــروی کار و اجبــار کارگــران به 
کار اضافــی را دارد و همزمــان از ایــن نگــرش 
ــعه  ــادی، توس ــی اقتص ــش بازده ــرای افزای ب
خدمــات پزشــکی، بهبــود زیرســاختارهای 
کشــاورزی و ســرعت بخشــیدن بــه ســاخت و 
ســازها بهــره گرفــت. ایــن کشــور کــه در تازه 
تریــن گــزارش شــاخص اقتصادهــای دانــش 
بنیــان در جایــگاه 22 قــرار گرفتــه بــه توســعه 
ــوان یکــی از  ــه عن ــع روباتیکــی خــود ب صنای
اهرمهــای اصلــی توســعه اقتصــادی نــگاه می 

کنــد.

سهم صادرات دانش بنیان در 
استرالیا

از ژاپــن فاصلــه گرفتــه و بــه نیــم کــره جنوبی 
زمیــن یعنــی ســرزمین پهنــاور اســترالیا 
ــژه ای  ــگاه وی ــور ن ــن کش ــم. در ای ــی روی م
ــر  ــه ب ــا تکی ــم ب ــه توســعه اقتصــادی آن ه ب
ــود  ــی ش ــردن آن م ــادر ک ــم و ص ــد عل تولی
ــد  ــی دهن ــان م ــا نش ــه آماره ــی ک ــا جای ت

تولیــدات علمــی در اســترالیا بــا چنان ســرعتی 
در حــال افزایــش اســت کــه احتمــاال تــا یــک 
ــن  ــی از بارزتری ــور یک ــن کش ــده ای ــه آین ده
مثالهــا در زمینــه تأثیــر شــگرف توســعه 
ــداد شــود.  ــر توســعه اقتصــادی قلم علمــی ب
ــا  ــی ب ــای علم ــاخه ه ــی ش ــترالیا برخ در اس
اقبــال بیشــتری مواجــه هســتند تــا جایــی که 
تولیــدات علمــی در زمینــه ریاضیــات و فیزیک 
ــا  ــن فاکتوره ــه تأثیرگذارتری ــرفته از جمل پیش
بــر توســعه اقتصــادی ایــن کشــور پهنــاور بــه 

ــد. ــی آین شــمار م
ــن کشــور  ــی در ای ــق جامع ــی تحقی ــه تازگ ب
صــورت گرفتــه کــه بــا نتایــج جالــب و تأمــل 
ــزارش  ــن گ ــراه اســت. ای ــز هم ــزی نی برانگی
ــوم ریاضــی  ــوان »اهمیــت عل کــه تحــت عن
ــادی  ــعه اقتص ــر توس ــرفته ب ــک پیش و فیزی
اســترالیا« منتشــر شــده نشــان مــی دهــد این 
دســته از علــوم و دســتاوردهای فنــی حاصــل 
ــدی  ــده 22.5 درص ــره کنن ــهم خی ــا س از آنه
در فعالیتهــای اقتصــادی اســترالیا داشــته کــه 
ــارد  ــه 292 میلی ــاالنه ب ــور س ــه ط ارزش آن ب
دالر مــی رســد. همچنیــن ایــن دســته از علوم 
و فنــاوری هــای نویــن حاصــل شــده از آن بــه 
تولیــد 760 هــزار فرصــت شــغلی در 27 هــزار 
بنــگاه کســب و کار منجــر شــده اســت و ایــن 
ــتغال  ــی ســهم 7 درصــدی در بخــش اش یعن
اســترالیا. امــا از آن مهمتــر تأثیــر چنیــن 
ــور  ــن کش ــادرات ای ــعه ص ــر توس ــی ب نگاه
اســت تــا جایــی کــه بــر اســاس ایــن گــزارش 
ــوم ریاضــی و فیزیــک پیشــرفته در  ســهم عل
ــز 28  ــرت انگی ــم حی ــترالیا رق ــادرات اس ص
ــارد دالر در  ــر 74 میلی ــان بهت ــه بی درصــد و ب
ســال اســت. اســترالیا در تــازه تریــن گــزارش 
ــه  ــان در رتب شــاخص اقتصادهــای دانــش بنی

ــرار دارد. ــم ق نه
 

توسعه اقتصادی در آلمان با انقالب 
علمی

ــات  ــا و باثب ــب اروپ ــد در قل ــن رون ــابه ای مش
ــادی  ــد اقتص ــاره از بع ــن ق ــور ای ــن کش تری
ــن  ــود. ای ــی ش ــده م ــز دی ــان نی ــی آلم یعن
کشــور پیشــرفته صنعتــی همــواره در دو 
بخــش خــودرو و روباتهــای صنعتــی در زمــره 
کشــورهای پیشــروی جهــان بــوده اســت تــا 
ــازی  ــای خودروس ــن برنده ــه برتری ــی ک جای
ــه  ــا ب ــا اساس ــای آنه ــاخه ه ــان و زیرش جه
ــور 80  ــن کش ــا ای ــد. ام ــق دارن ــان تعل آلم
میلیــون نفــری از جملــه کشــورهایی در 
ــش  ــه جمعیت ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــا ب دنی
ــده در آن  ــد ش ــای تولی ــتفاده از کااله ــه اس ب
ــر  ــن ام ــد. همی ــی دهن ــادی م ــت زی اهمی
موجــب شــده تــا آلمــان در دورانــی کــه رونــق 
ــدان  ــی چن ــن الملل ــادی بی ــای اقتص بازاره
ــی  ــا رشــد صنعت ــد ب ــه دل نمــی زن چنگــی ب

سقوط آمریکا؛ صعود اروپا

معرفی برترین  اقتصادهای دانش بنیان

فناوریهــای نویــن
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ــن ــای نوی فناوریه

چشــمگیر حــدود 3.3 درصــدی همــراه باشــد.
ــه توجــه  ــد ب ــه ای بای ــر از هــر نکت ــا مهمت ام
اداره کننــدگان ایــن کشــور در امــر نوآوریهــای 
ــوان  ــه عن ــان را ب ــرد. آلم ــاره ک ــی اش علم
دومیــن قــدرت اقتصــادی دنیــا در زمینــه 
ــد.  ــی آورن ــمار م ــه ش ــادی ب ــرآوری اقتص ف
بــه بیــان دیگــر ایــن کشــور همــواره در 
ــه روزرســانی ســاختارهای  حــال پاالیــش و ب
ــی  ــف علم ــای مختل ــود از راهه اقتصــادی خ
و فنــاوری اســت و در ایــن میــان توجــه 
ــوده  ــتور کار ب ــز در دس ــد نی ــوم جدی ــه عل ب
ــع  ــا صنای ــان را ب ــروز آلم ــا دی ــر ت ــت. اگ اس
پیشــرفته خودروســازی و تولیــد سیســتم های 
روباتیکــی صنعتــی مــی شــناختیم امــا امــروز 
در عرصــه ســومی هــم شــاهد درخشــش نــام 
ایــن کشــور هســتیم و آن »فناوریهــای ســبز« 

ــت. اس
از آلمــان بــه عنــوان یکــی از شــاخص تریــن 
الگوهــای جهانــی در زمینــه گرایــش بــه 
ســمت فنــاوری هــای نوظهــور از جملــه 
فنــاوری هــای ســبز یــاد مــی شــود تــا جایــی 
کــه بخشــهای وســیعی از اقتصــاد این کشــور 
ــی  ــابقه ای را ط ــی س ــی ب ــل دگردیس مراح
ــن  ــا ای ــدن ب ــق ش ــال منطب ــرده و در ح ک
ــهای  ــتفاده از روش ــت. اس ــته از فناوریهاس دس
ــاخصه  ــی آن ش ــه ط ــرژی ک ــد ان ــن تولی نوی
هــای انرژیهــای تجدیدپذیــر همــواره مدنظــر 
قــرار مــی گیــرد یکــی از فاکتورهــای اصلــی 
ــه  ــان ب ــادی آلم ــی و اقتص ــعه صنعت در توس
شــمار مــی آیــد. آمارهــا حکایــت از آن دارنــد 
کــه تــا ســال 2030 بــه لطــف توســعه همــه 
ــان  ــر در آلم ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــه ان جانب
تــا ۱50 هــزار فرصــت شــغلی جدیــد در ایــن 
کشــور ایجــاد مــی شــود. این بــدان معناســت 
کــه در آلمــان بــه عنــوان کشــوری کــه طــی 
6 ســال آینــده بــه شــدت بــا کاهــش جمعیت 
روبــرو خواهــد شــد، اســتفاده از فنــاوری هــای 
نوظهــور چــه تأثیــر بســزایی در افزایــش 

ــت. ــد داش ــغلی خواه ــای ش فرصته
بــه طــور کلــی چهــار عامــل مهــم در توســعه 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــر ب ــان مؤث ــادی آلم اقتص
ــر وارد کار و زار  ــی دی ــاید اندک ــه ش ــور ک کش
ــه دو  ــد و البت ــا ش ــا دنی ــادی ب ــت اقتص رقاب
ــان  ــن می ــد در ای ــم بای ــی را ه ــگ جهان جن

تأثیرگــذار دانســت، از جمله کشــورهایی اســت 
کــه تحــوالت علمــی و تولیــد فنــاوری هــای 
کاربــردی تأثیــر غیرقابــل انــکاری بــر توســعه 
اقتصــادی در آن داشــته اســت تــا جایــی 
ــی در توســعه  کــه یکــی از چهــار عامــل اصل
ــی«  ــاب علم ــه »انق ــان را ب ــادی آلم اقتص
ایــن کشــور نســبت مــی دهنــد. آلمــان در تازه 
تریــن گــزارش شــاخص اقتصادهــای دانــش 

ــرار دارد. ــتم ق ــه هش ــان در رتب بنی

سیر نزولی آمریکا در اقتصاد دانش 
بنیان

اگرچــه آمارهایــی وجــود دارد کــه نشــان 
مــی دهنــد آمریــکا از حیــث اتــکا بــه اقتصــاد 
ــه  ــبت ب ــری نس ــت کمت ــان فعالی ــش بنی دان
ــته  ــیا داش ــرق آس ــا و ش ــود در اروپ ــای خ رقب
امــا ایــن کشــور در تــازه تریــن گــزارش 
ــل  ــان حداق ــش بنی شــاخص اقتصادهــای دان
توانســته رتبــه دوازدهــم را بــه خــود اختصاص 
ــزارش  ــکا در گ ــه آمری ــه رتب ــال آنک ــد، ح ده
ــوده اســت.  ســال 2000 هشــت پلــه باالتــر ب
آمارهــا نشــان مــی دهنــد کــه در حــد فاصــل 
ســالهای 2004 تــا 20۱3 میــادی، بیــش 
ــکا  ــراع در آمری ــت اخت ــورد ثب ــزار م از 99 ه
صــورت گرفتــه کــه ایــن نشــان از توجــه ویژه 
بــه نــوآوری و اســتفاده از اختراعــات کاربــردی 
در توســعه اجتماعــی و اقتصــادی ایــن کشــور 

دارد.
ــرای توســعه  ــکا ســاختار مشــخصی ب در آمری
ــوآوری،  ــود دارد. ن ــان وج ــش بنی ــاد دان اقتص

آمــوزش، مدیریــت دانــش و خاقیــت چهــار 
ــه  ــوند ک ــی ش ــوب م ــی محس ــور اساس فاکت
شــاکله کلــی اقتصــاد دانش بنیــان را تشــکیل 
مــی دهنــد. در زیــر ایــن چهــار فاکتــور بســتر 
ــاوری  ــاختارهای فن ــام »زیرس ــه ن ــبی ب مناس
ــه  ــده ک ــم ش ــات«  فراه ــات و ارتباط اطاع
نشــان مــی دهــد دســتیابی بــه اهــداف 
تعییــن شــده در توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان 
ــا توجــه بــه فاکتــور بســیار مهمــی بــه نــام  ب
ــی  ــر م ــان میس ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن

ــود. ش
امــا افــت محســوس آمریــکا در تــازه 
اقتصادهــای  شــاخص  گــزارش  تریــن 
ــه  ــی دارد ک ــل مختلف ــان عوام ــش بنی دان
ــوزش  ــه آم ــر ب ــه کمت ــن آن توج مهمتری
تازگــی  بــه  اســت.  پایــه  ســطح  در 
ــه نشــان  ــع منتشــر شــده ک گزارشــی جام
مــی دهــد در آمریــکا و در مقایســه بــا 46 
ــری  ــودکان کمت ــر، ک ــرح دیگ ــور مط کش
ــام کــرده و  در پیــش دبســتانی هــا ثبــت ن
ــج  ــی کال ــری راه ــان کمت ــن جوان همچنی
هــا مــی شــوند. امــا همچنــان نبایــد 
ــه  ــی« ب ــیلیکن ول ــه »س ــرد ک ــاد ب از ی
ــا در  ــاوری در دنی ــده فن ــب تپن ــوان قل عن

ــت. ــده اس ــع ش ــکا واق آمری
ــرکتهای  ــرزمین ش ــوان س ــه عن ــوئد را ب  س

ــند ــی شناس ــا م ــان اروپ ــش بنی دان

سوئد سرزمین اختراعات 
ــال  ــا مث ــوری را در دنی ــد کش ــرار باش ــر ق اگ

بزنیــم کــه در زمینــه اســتفاده از علــوم 
ــروترین  ــادی پیش ــعه اقتص ــرفته در توس پیش
ــن  ــت. ای ــاب اس ــن انتخ ــوئد بهتری ــد، س باش
کشــور اروپایــی کــه در منطقــه اســکاندیناوی 
ــازه تریــن گــزارش شــاخص  واقــع شــده در ت
اقتصادهــای دانــش بنیــان در رتبــه نخســت و 
باالتــر از فنانــد، دانمــارک و هلنــد قــرار دارد. 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــل برانگیزت ــه تأم ــا نکت ام
ــه نخســت  ــز در رتب ــال 2000 نی ــوئد در س س
ــد  ــن رون ــرار داشــت. ای ــث ق ــن حی ــا از ای دنی
گویــای آن اســت کــه ســوئد بــه عنــوان یــک 
کشــور نــه چنــدان مطــرح اقتصــادی در اروپــا 
ــا اســتفاده از مؤلفــه  و دنیــا توانســته خــود را ب
تولیــد علــم و بــه کارگیــری آن در الیــه هــای 
مختلــف اجتماعــی بــه برتریــن کشــور دنیــا از 
ــر توســعه  ــودن اقتصــادش ب ــث متکــی ب حی

ــد. ــل کن علمــی تبدی
ســوئد را بــه عنــوان ســرزمینی مــی شناســند 
کــه شــرکتهای تأثیرگــذار جهانــی را در خود 
جــای داده اســت. شــرکتهای شــناخته شــده 
ــون  ــکایپ، اریکس ــر اس ــذاری نظی و تأثیرگ
و ایکــه آ از جملــه برندهــای متخصــص 
ــاوری  ــی و فن ــف علم ــای مختل ــوزه ه در ح
محســوب مــی شــوند کــه گرچــه نــام 
ــر  ــت تأثی ــا را تح ــا دنی ــد ام ــوئدی دارن س
خــود قــرار داده انــد. تحقیــق و توســعه 
)R&D( ســهم 3.6 درصــدی در تولیــد 
ــب  ــن کشــور دارد و جال ــی ای ــص داخل ناخال
ــا در  ــه اروپ ــرای اتحادی ــم ب ــن رق ــه ای اینک
حــدود 3 درصــد هــدف گــذاری شــده 
اســت.به بــاور کارشناســان، یکــی از عوامــل 
پایــداری اقتصــادی در ســوئد توجــه بــه 
فاکتــور »اختــراع« اســت تــا آنجــا کــه ایــن 
کشــور را ســرزمین اختراعــات نیــز به شــمار 
 Harvard مــی آورنــد. مطالعــه اخیــر
مــی  نشــان   Business School
ــث  ــا از حی ــور دنی ــن کش ــوئد دومی ــد س ده
افزایــش حجــم ثبــت اختراعــات اســت. ایــن 
ــون  ــدود 9.8 میلی ــی درح ــا جمعیت ــور ب کش
یعنــی اندکــی بیشــتر از جمعیــت لنــدن 
ــی  ــی از هماهنگ ــطح باالی ــان س ــه آنچن ب
میــان توســعه علمــی و پیشــرفته اقتصــادی 
ــر  ــی سراس ــیلیکن ول ــه آن را س ــیده ک رس

ــد. ــی دانن ــا م اروپ
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سه دستور وزیر علوم 
به دانشگاه ها در حوزه 

اقتصاد دانش بنیان
رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت: وزیــر علــوم بــرای 
تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان دســتوری را بــه دانشــگاه هــای 

کشــور ابــاغ کــرده اســت. 
ــرای تحقــق  ــوم ب ــر عل محمــود مــدرس هاشــمی گفــت: وزی
ــرده  ــاغ ک ــا اب ــگاه ه ــه دانش ــتوری را ب ــی دس ــاد دانش اقتص
اســت کــه در ایــن اباغیــه 3 موضــوع مباحــث نظــری اقتصــاد 
دانــش بنیــان، اقتصــاد آمــوزش عالــی و نحــوه تربیــت نیــروی 

انســانی بــرای روســای دانشــگاه هــا تشــریح شــده اســت.
ــوم موضــوع مباحــث نظــری  ــر عل ــه وزی ــزود: در اباغی وی اف

اقتصــاد دانــش بنیــان و تبییــن ایــن اقتصــاد در کشــور تاکیــد 
ــن راســتا دانشــجویان و اســاتید رشــته  ــه در ای شــده اســت ک

هــای حــوزه اقتصــاد بایــد فعالیــت کننــد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان خاطرنشــان کــرد: موضــوع 
دیگــر ایــن اباغیــه مربــوط بــه اقتصــاد آمــوزش عالــی اســت 
ــی  ــه جوی ــد راه هــای صرف کــه براســاس آن دانشــگاه هــا بای

هزینــه هــا را شناســایی کننــد.
مــدرس هاشــمی گفــت: همچنیــن در ایــن راســتا بایــد اقتصــاد 
آمــوزش عالــی بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه دانشــگاه هــا 
بتواننــد براســاس درآمدهــای اختصاصــی خــود فعالیــت کننــد و 

وابســته بــه بودجــه هــای دولتــی نباشــند.
ــر  ــه وزی ــه در اباغی ــومی ک ــوع س ــرد: موض ــوان ک وی عن
علــوم مطــرح شــده اســت مربــوط بــه تربیــت نیــروی خــاق 
ــد فعالیــت  ــد رون ــرای تحقــق آن بای ــن اســت کــه ب و کارآفری
ــا  ــگاه ه ــد دانش ــز رش ــان و مراک ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ــد. ــعه یاب ــود و توس ــهیل ش تس

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: اجــرای سیاســتهای مالیاتــی 
ــازی  ــی س ــه بوم ــران ب ــی مدی ــکا برخ و ات
فنــاوری هــای خارجــی در کشــور لطمــه 
ــاد  ــل اقتص ــرای کام ــداف اج ــه اه ــی ب بزرگ

ــد زد.  ــان خواه ــش بنی دان
علیرضــا رهایــی گفــت: یکــی از موانــع جــدی 
ــان  ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص ــر راه توس ــر س ب
ــی و  ــای اجرای ــان ارگان ه ــه می ــاد فاصل ایج

ــت. ــگاهی اس ــی و دانش ــز علم مراک
ــد  ــان اینکــه مراکــز دانشــگاهی بای ــا بی وی ب
براســاس نیــاز جامعــه تولیــد دانــش و فنــاوری 
ــه ای  ــل فاصل ــه دلی ــزود: ب ــند، اف ــته باش داش
کــه میــان ارگان هــای اجرایــی و مراکــز 
دانشــگاهی ایجــاد شــده دانشــگاه هــا از 

ــوند. ــی ش ــع نم ــه مطل ــای جامع نیازه
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر خاطرنشــان کــرد: بــه طــور مثــال 
طــرح هــای کان ملــی بــرای کاهــش 
فاصلــه میــان ارگان هــای اجرایــی و مراکــز 
دانشــگاهی و علمــی تدویــن شــدند و علــی 

ــی  ــرایط مطلوب ــه در دوره ای ش ــم اینک رغ
ــه  ــد فاصل ــی توانن ــون نم ــا اکن ــتند ام داش
ــور  ــتفاده از آن را در کش ــش و اس ــد دان تولی

ــد. ــاد کنن ایج
متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  رهایــی 
بســیاری از ارگان هــای اجرایــی کشــور 
و  هســتند  فنــاوری  واردات  بــه  متکــی 
ــس از آن  ــاوری وارد و پ ــد فن ــد بای معتقدن
ــت  ــی اس ــن درحال ــود ای ــازی ش ــی س بوم
کــه کشــورهای توســعه یافتــه تمامــی 
مراحــل تولیــد دانــش و اســتفاده از فنــاوری 
ــوان داخلــی خــود دنبــال  ــا اســتفاده از ت را ب

ــد. ــی کنن م
ــه ســال 95  ــون بودج ــرد: در قان ــد ک وی تاکی
ــان  ــت محقق ــرای فعالی ــی ب ــات مضاعف مالی
دانشــگاهی کشــور تدویــن شــده کــه ایــن امر 
مانــع جــدی پژوهشــگران بــرای فعالیــت های 

ــود. تحقیقاتــی خواهــد ب
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی 
ــت هــای  ــت: در گذشــته فعالی ــر گف امیرکبی
ــات  ــاف از مالی ــا مع ــگاه ه ــی دانش تحقیقات
بــود امــا در بودجــه ســال 95 مالیــات 
20 درصــدی بــرای ایــن نــوع فعالیــت 
هــا گذاشــته شــده اســت کــه تحقــق 
ــاتید و  ــت اس ــت فعالی ــب اف ــر موج ــن ام ای

پژوهشــگران خواهــد شــد.
ــرح  ــن ط ــرای ای ــت: اج ــار داش ــی اظه رهای
ــیاری از  ــا بس ــود ت ــی ش ــب م ــی موج مالیات
اســاتید فعالیــت هــای خــود را خــارج از قالــب 
هــای رســمی و قانونــی انجــام دهنــد کــه این 
امــر موجــب ضربــه بــه اقتصــاد دانــش بنیــان 

ــد. ــد ش ــور خواه کش
وی گفــت: اگــر ایــن سیاســت مالیاتــی اعمال 
شــود بــه جــای توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان 

بــا افــت ایــن اقتصــاد مواجــه خواهیــم بــود.

اجرای سیاست مالیاتی به اقتصاد 
دانش بنیان ضربه می زند

در صندوق نوآوری و شکوفایی محقق شد؛

افزایش چهار برابری تسهیالت 
مصوب شرکت های دانش بنیان 

مدیــر ارزیابــی معاونــت تســهیات و تجاری ســازی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفت: 
میــزان تســهیات مصــوب ایــن صنــدوق در حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان در 

ســال 94نســبت بــه ســال 93 بیــش از 4 برابــر افزایــش داشــت. 
ــوآوری و شــکوفایی از  ــدوق ن ــت صن ــزان حمای ــه می ــاره ب ــا اش ــدم ب ــری مق ــاد امی فره
شــرکت هــای دانــش بنیــان گفــت: بــا توجــه بــه منابــع مالــی تخصیــص یافتــه در دوره 
جدیــد فعالیــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــاز شــد. بصــورت جــدی از ســال ۱392 آغ
وی افــزود: بــر ایــن اســاس میــزان حمایــت از ایــن شــرکت هــا در قالــب ارائه تســهیات 

در پایــان ســال ۱393 بــه ۱03 میلیــارد تومان رســید.
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــازی صن ــاری س ــهیات و تج ــت تس ــی معاون ــر ارزیاب مدی
ادامــه داد: بــا توجــه بــه رونــد چشــمگیر حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان از ســوی 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، در ســال ۱394 میــزان حمایــت از شــرکت هــا در قالــب 
ــان  ــارد توم ــه 579  میلی ــر ب ــا افزایشــی بیــش از چهــار براب ــف ب ــه تســهیات مختل ارائ

رســیده اســت.
بــه گفتــه وی، امیدواریــم بــا ایــن تســهیات شــرایط مناســب تــری بــرای تجاری ســازی 

محصــوالت و توســعه بــازار شــرکت هــای دانــش بنیــان فراهم شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری دو همایــش رونمایــی از طــرح هــای خاتمــه یافتــه و 
محصــوالت شــرکت هــای دانــش بنیــان در ســال 94 گفــت: در ســال جــاری نیــز تعــداد 
قابــل توجهــی از محصــوالت تجــاری شــده ســایر شــرکت هــا در همایــش هــای مشــابه 

بــه فضــای اقتصــاد دانــش بنیــان کشــور معرفــی خواهنــد شــد. 

فناوریهــای نویــن
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ارزیابــی  و  سیاســتگذاری  معــاون 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــردی معاون راهب
ــم  ــا داری ــت: بن ــوری گف ــت جمه ریاس
ــه ای از شــرکت  ــه گون در ســال ۱395 ب
ــا  ــم ت ــت کنی ــان حمای ــش بنی هــای دان
بتواننــد بــازاری بــرای محصــوالت خــود 

ــند.  ــته باش داش
ــت  ــوص اولوی ــی، در خص ــدی الیاس مه
هــای معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
گفــت:  جدیــد  ســال  در  جمهــوری 
ــال  ــی فع ــت علم ــا در معاون ــت م اولوی
ــا و  ــرف تقاض ــای ط ــه ه ــردن برنام ک
بازارســازی بــرای شــرکت هــای دانــش 

ــت. ــان اس بنی
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از اصلــی ترین 
ایــن برنامــه هــا در راســتای اجــرای ماده 
ــت،  ــد اس ــع تولی ــع موان ــون رف 43 قان
افــزود: ایــن مــاده بــرای پشــتیبانی تولید 
ــان  ــش بنی ــوالت دان ــادرات محص و ص
ــاد  ــازی، ایج ــازار س ــده و ب ــوب ش مص
تقاضــا و رفــع موانــع تولیــد در چارچــوب 

ــرار دارد. ــون ق ــن قان ای
معــاون سیاســت گــذاری و ارزیابــی 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــردی معاون راهب
ــا  ــه ت ــان اینک ــا بی ــوری ب ریاســت جمه
ــت علمــی در  ــون توانســتیم در معاون کن
ــکیل  ــی تش ــروه تخصص ــوزه کارگ 6 ح
دهیــم، گفــت: آب و بــرق، ســامت، 
و  اطاعــات  فنــاوری  کشــاورزی، 
ارتباطــات، دفــاع و حمــل و نقــل حــوزه 
هــای مهمــی بــه شــمار مــی رونــد کــه 
ــای  ــرکت ه ــازار ش ــرای ب ــم ب ــا داری بن
ــی  ــوزه اقدامات ــن 6 ح ــان ای ــش بنی دان

ــم. ــام دهی انج
الیاســی بــا بیــان اینکــه مــا پیگیــر ایــن 
ــرای  ــا را ب ــا تقاض ــتیم ت ــوع هس موض
شــرکت هــای دانــش بنیــان یــا شــرکت 
ــد محصــوالت  ــی تولی ــه توانای ــی ک های

دانــش بنیــان دارنــد فراهــم کنیــم، اظهار 
داشــت: اگــر شــرکت هــای دانــش بنیان 
در ایــن راســتا هــر مشــکلی اعــم از بیمه 
ای، ضمانــت نامــه ای، آزمایشــگاهی، 
تامیــن مالی یــا اســتاندارد داشــته باشــند 

ــرد. ــم ک برطــرف خواهی
ــا  ــای م ــه ه ــه برنام ــان اینک ــا بی وی ب
در ســال آینــده در فضــای اقتصــادی 
ــن  ــر ای ــزود: ب ــد، اف ــی کن ــت م حرک
ــد  ــا در تاشــیم در ســال جدی اســاس م
پنجــره ای بــرای اقتصــاد دانــش بنیــان 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــا ش ــم ت ــاز کنی ب
ــکلی  ــازار مش ــه ب ــرای ورود ب ــان ب بنی

ــند. ــته باش نداش
ــه  ــی برنام ــه روش اجرای ــا اشــاره ب وی ب
ــت: روش  ــال 95 گف ــود در س ــای خ ه
ــن  ــت و ای ــی اس ــک روش بخش ــا ی م
بــدان معناســت کــه بــا مســئوالن همان 
ــوالت  ــت محص ــرار اس ــه ق ــی ک بخش
ــود،   ــازار وارد ش ــه ب ــان آن ب ــش بنی دان
مذاکراتــی داشــته باشــیم تــا در ورود 
محصــوالت ایــن شــرکت هــا بــه بــازار 

ــود. ــری ش ــهیل گ تس
الیاســی بــا اشــاره بــه اولویــت دوم خود 
در معاونــت علمــی و فنــاوری در ســال 
جدیــد  اظهــار داشــت: پیوســت فناوری 
طــرح هــای خارجــی از برنامــه هــای ما 
در ســال جدیــد بــه شــمار  مــی رود  تــا 
در همیــن بخــش هایــی کــه کارگــروه 
بــرای آنهــا تعییــن شــده اســت، عــاوه 
بــر ایجــاد بــازار، ســرمایه گــذاری 

ــرد. صــورت گی
الیاســی افــزود: تــا کنــون از شــرکت هــا 
ــال  ــی  در س ــم ول ــی کردی ــت م حمای
جدیــد بنــا داریــم کــه بــه عنــوان مکمل 
ــان،  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــیر ش مس
آنهــا را بــه بخــش هــای مهــم کشــوری 

ــم. ــل کنی وص

مشکالت بیمه ای شرکتهای 
دانش بنیان رفع می شود

هیجان 1۰ برابری را با ترن هوایی 
مجهز به واقعیت مجازی تجربه کنید

اولین ترن هوایی مجهز به سیستم واقعیت مجازی در آمریکای شمالی ساخته می شود. 
شـهربازی های »سـیکس فلگـز« در آمریکا و کانادا با اسـتفاده از هدسـت های مجهز به سیسـتم 
واقعیت مجازی شـرکت سامسـونگ، اولین تـرن هوایی متفـاوت در آمریکای شـمالی را راه اندازی 
مـی کنـد. بکارگیری ایـن فناوری در تـرن هوایی مـی تواند ترکیبـی از هیجانات فیزیکـی و دنیای 

دیجیتـال را برای کاربران به همراه داشـته باشـد.
بـه گفته مسـئولین این شـهر بازی اسـتفاده از هدسـت هـای واقعیت مجـازی در این تـرن هوایی 

مـی تواند تجربـه واقعیت مجـازی ابر بشـر بـودن را به کاربـران خود انتقـال دهد.
بـه گفته روانشناسـان اسـتفاده از این تـرن هوایی بـه دلیل اینکه نواحـی خاصی از مغـز را فعال می 
کنـد، هیجـان را در افـراد نسـبت به تـرن هـای هوایـی معمولـی ۱0 برابر افزایـش می دهـد. قرار 
اسـت از تـرن هوایی مجهز بـه واقعیت مجـازی تا پایان بهار سـال جـاری میادی رونمایی شـود.

روبات احساساتی ساخته شد
محققیــن دانشــگاه اســتنفورد آمریــکا روباتــی را ســاخته انــد کــه مــی توانــد با انســان تعامــل کند 

و دارای احســاس اســت. 
بـه گفته محققیـن آمریکایی در ایـن روبات، بکارگیری هوش مصنوعی سـهم به سـزایی را ایفا می 
کنـد و نکتـه قابـل توجه این اسـت که همچون انسـان قادر بـه تعامل با دیگـران اسـت و می تواند 

احساسـات را توسط حسـگرهایی که در آن تعبیه شـده است تشخیص دهد.
ــا  ــراه ب ــت هم ــی و لطاف ــا نرم ــر او را ب ــه اگ ــه ای طراحــی شــده اســت ک ــه گون ــات ب ــن روب ای
احســاس لمــس کنیــم، احســاس خوشــایندی بــه او دســت مــی دهــد و در مقابــل اگــر بــه صورت 

ــه او دســت بزنیــم، مــی توانــد حــس نامطلــوب شــخص را درک کنــد. خشــن ب
ایــن روبــات قــادر بــه حرکــت، تشــخیص چهــره افــراد، اشــیاء، بیــان و درک احساســات اســت و 

نســبت بــه دســتورات و صــدای افــراد واکنــش نشــان مــی دهــد.
روبــات احساســاتی همچــون انســان نســبت بــه بعضــی از قســمت هــای بــدن خــود حساســیت 

دارد و در صــورت تمــاس بــا شــیء خارجــی واکنــش نشــان مــی دهــد.
گام بعدی محققین دانشگاه استنفورد، توسعه این تکنیک بر روی روبات های مختلف است.

ــن ــای نوی فناوریه
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فهرست محصوالت بهداشتی نانویی 

با نانوهای واقعی
 آشنا شوید

ــی در حــوزه بهداشــت و ســامت  فهرســت محصــوالت نانوی
ــو منتشــر شــد.  ــاوری نان ــژه توســعه فن ــد ســتاد وی ــورد تأیی م
ایــن محصــوالت مهــر تأییــد علمــی را اخــذ کــرده انــد و بــرای 

ــاد هســتند.  ــل اعتم مصــرف قاب
بررسـی محصـوالت نانـو و ارائـه تاییدیه نانـو مقیاس بـه آنها از 
جملـه فعالیـت هـای مهم سـتاد توسـعه فنـاوری نانـو از ابتدای 
سـال ۱394 بـوده اسـت. در واقـع بررسـی مـواد و محصـوالت 
تولیـد و عرضه شـده در حـوزه فناوری نانو، سـبب شـفافیت بازار 
محصـوالت نانـو شـده و بـه  ارتقـای کیفـی این محصـوالت و 

افزایـش اعتمـاد مصـرف کننـدگان کمـک می کند.
38 محصــول دســته بنــدی شــده در حوزه بهداشــت و ســامت 
کــه مبتنــی بــر فنــاوری نانــو هســتند و موفــق بــه اخــذ تأییدیه 
نانــو مقیــاس از ســتاد توســعه فنــاوری نانــو شــده انــد در زیــر 

معرفــی شــده انــد.

ماسک تنفسی فیلتردار
ماســک ســاخته شــده بــا نانوالیــاف، از چندیــن الیــه تشــکیل 
شــده کــه یکــی از الیه هــای میانــی حــاوی نانوالیافــی بــا قطــر 
نانومتری اســت. الیــه  نانوالیــاف بــرای جلوگیــری از ورود ذرات 
مضــر میکرونــی به دســتگاه تنفســی انســان اســت. بــا توجه به 
ــی ایــن  ــاف در ماســک های تنفســی، کارای ــو الی اســتفاده از نان
ــه صــورت  ــواع تجــاری آن ب ــا ان ــوع ماســک ها در مقایســه ب ن

ــد. ــود می یاب ــل ماحظــه ای بهب قاب
اســتفاده از الیــاف نانومتــری نفــوذ پذیــری ماســک را بــه مقــدار 
ــده  ــد. ماســک های اصــاح ش ــی کاهــش می ده ــیار جزی بس
بــا نانــو الیــاف بــا توجــه بــه کیفیــت باالیــی کــه دارنــد بــرای 
ــط  ــه آلودگــی محی ــرادی کــه نســبت ب عمــوم، پزشــکان و اف

زیســتی حساســیت بــاال دارنــد، قابــل اســتفاده اســت.

اسپری آنتی باکتریال نانوکلوئید نقره
نقــره، دارای یــک تاریــخ طوالنــی و جــذاب بــه عنــوان 
ــره  ــی نق ــار ضدمیکروب ــت. رفت ــی اس ــاده ضدباکتریای ــک م ی
و یــا ترکیبــات آن نســبت مســتقیم بــا ر هایــش یــون زیســت 
ــلولی  ــاهای س ــا غش ــش ب ــی آن در واکن ــال Ag+ و توانای فع

باکتری هــا و یــا قارچ هــا دارد.
فلـز نقره و ترکیبـات معدنـی آن در حضور آب و یـا مایعات بدنی 
یونیزه می شـود و می تواند بـا پروتئین ها، باقیمانده آمینواسـید ها، 
آنیون هـای آزاد و گیرنده های روی بدن پسـتانداران و غشـاهای 

سـلول های یوکاریوتیـک واکنش دهد.
ــذارد  ــود بجــا می گ ــدن انســان از خ ــره ســمیت کمــی در ب نق
و ریســک حداقلــی در مــوارد مســائل تنفســی، بلعــی و پوســتی 
دارد. بــا ایــن وجــود، مداومــت تمــاس بــا نقــره می توانــد ســبب 

ایجــاد مشــکات پوســتی، چشــمی و غیــره شــود.
با کاهـش ابعـاد ذرات نقـره )نانـوذرات نقـره درون کلوئیـد( نیز، 
احتمـال افزایش ر هایش نقـره به علت افزایش سـطح در معرض 
افزایـش می یابـد. کلوئید نقره شـامل نانـو ذراتی )ابعـاد زیر ۱00 
نانومتـر( از جنس نقـره بوده کـه درون آب به عنـوان محیط پایه 
پایـدار شـده اسـت. ایـن کلوئید قهـوه ای اسـت کـه در تطابق با 

کلوئیدهـای نقره حـاوی نانـو ذرات زیر ۱00 نانومتر اسـت.

کرم ضد درد آنتی باکتریال
ــا  ــره ب ــوذرات نق ــاوی نان ــرم ضــد درد ح محصــول حاضــر، ک

ــوذرات در ایــن کــرم  خاصیــت آنتی باکتریــال اســت. وجــود نان
ــردن  ســبب افزایــش نفــوذ کــرم در پوســت و ســبب از بیــن ب
عفونت هــای زیرپوســتی در بیمــاران رماتیســمی خواهــد شــد. 
اثــر ایــن محصــول در از بیــن بــردن عوامــل عفونــت زا از بــدن 

ــت. ــم اس ــاری رماتیس ــیب های بیم در آس

استینا 1۴۰
ــا  ــت و ب ــتی اس ــوذرات فتوکاتالیس ــول، دارای نان ــن محص ای
اســپری و پاشــش در بســتر ســالن های دارای گازهــای مضــر، 
آالینــده و بدبــو )آمونیــاک، متــان، ســولفید هیــدروژن( را کنترل 
کــرده و در افزایــش بــازده تولیــد تاثیــر قابــل ماحظــه ای دارد.

سیلوسپت ضدعفونی کننده زخم
اســپری ضدعفونــی کننــده زخــم سیلوســپت، محلــول 
ــادر اســت  ــی کــردن زخــم اســت کــه ق مخصــوص ضدعفون
طیــف وســیعی از میکروارگانیســم  هــای بیمــاری  زا را حداکثــر 

ــرد. ــان بب ــه از می ــرض 5 دقیق در ع

سیلوسپت شستشوی وسایل و تجهیزات
بیمارســتانی، محلــول  تجهیــزات  و  سیلوســپت وســایل 
مخصــوص ضدعفونــی کــردن انــواع ابــزار جراحــی بــوده کــه 
قــادر اســت طیــف وســیعی از میکروارگانیســم  های بیمــاری  زا 

ــرد. ــان بب ــه از می ــرض 5 دقیق ــر در ع را حداکث

دستمال کاغذی جعبه ای آنتی باکتریال
ــذب  ــود ج ــه خ ــی را ب ــی آلودگ ــذی معمول ــتمال های کاغ دس
کــرده و خــود بعنــوان عامــل تکثیــر ایــن آلودگی هــا در محیــط 
ــو ذرات  ــا از نان ــن آلودگی ه ــذف ای ــرای ح ــود. ب ــد ب خواهن
ــن  ــده و ای ــتفاده ش ــذی اس ــتمال های کاغ ــن دس ــره در ای نق

دســتمال ها دارای خاصیــت آنتی باکتریــال هســتند. 
آنتی باکتریالــی  خاصیــت  ایجــاد  اخیــر  ســال های  در 
در منســوجات بــا اســتفاده از نانــو ذرات نقــره بــه طــور 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــگاهی و صنعت آزمایش
ــث  ــت باع ــل باف ــره داخ ــو ذرات نق ــور نان ــوارد حض ــن م در ای

مانــدگاری خاصیــت آنتــی باکتریالــی شــده اســت.

WD محلول گندزدای نانونیپ
برخــی نانــوذرات دارای خــواص آنتــی  باکتریــال نیــز بــوده کــه 
نســبت ســطح بــه حجــم دارای اهمیــت مضاعــف مــی شــود. 

انــدازه بســیار کوچــک نانــوذرات باعــث مــی  شــود ایــن مــواد 
نســبت بــه مــواد بالکــی از جنــس خــود، دارای خــواص متفاوت 

و تقویــت شــده باشــند.
در زمینــه نانــوذرات نقــره، ایــن امــر بــه آن هــا اجــازه اندرکنش 
بــا ســایر ذرات و افزایــش بــازده آنتــی  باکتریالــی را مــی دهــد. 
ــزی  ــره فل ــوذرات نق ــدار نان ــیون پای ــره سوسپانس ــد نق کلویی
ــره در مجــاورت  ــد نق ــدی اســت. حضــور کلویی ــه کلوئی در پای
ــر  ــر بیمارگ ــا ه ــا ی ــری ه ــا، باکت ــارچ  ه ــا، ق ــروس  ه وی
)پاتــوژن( تــک  ســلولی دیگــر، باعــث غیرفعــال شــدن آنزیــم 

ــی  شــود. ــا م ــاز اکســیژن آن ه ســوخت و س
ــه و توســط  ــن رفت ــا از بی ــوژن  ه ــه، پات ــد دقیق ــرض چن در ع
سیســتم ایمنــی حــذف مــی  شــوند. کلوییدهــای نقــره شــامل 
عنصــر نقــره در دو شــکل نانــوذرات فلــزی و یــون  هــای نقــره 
هســتند. در زمینــه میــزان تأثیــر نانــوذرات نقــره فلــزی و نقــره 
یونــی، اختــاف نظرهــای فراوانــی میــان محققــان وجــود دارد.

یــون  هــای نقــره بــا اینکه خــواص آنتــی  باکتریالــی خــود را در 
محیــط  هــای کلــردار بــه ســرعت از دســت مــی  دهنــد، امــا به 
نظــر مــی  رســد دارای خاصیــت آنتــی  باکتریــال آنــی باشــند. 
ایــن محصــول دارای 50 درصــد نقره در شــکل کلوییــدی و 50 
ــد هــر دو  ــی اســت، کــه مــی  توان درصــد نقــره در شــکل یون

خاصیــت آنــی و مانــدگار آنتــی  باکتریالــی را ایجــاد کنــد.

سیلوسپت دهانشویه
دهانشــویه سیلوســپت، محلــول مخصــوص ضدعفونــی کردن 
ــیعی از  ــف وس ــت طی ــادر اس ــه ق ــت ک ــدان اس ــان و دن ده
میکروارگانیســم های بیمــاری زا را حداکثــر در عــرض 5 دقیقــه 
ــری  ــا جلوگی ــان و لثه ه ــدن ده ــی ش ــرد و از عفون ــان بب از می

ــد. کن

سیلوسپت مناسب سوختگی
سیلوســپت ســوختگی، محلــول مخصــوص ضدعفونــی کــردن 
ــیعی از  ــف وس ــت طی ــادر اس ــه ق ــت ک ــوختگی اس ــم س زخ
ــرض 5  ــر در ع ــاری  زا را حداکث ــای بیم ــم  ه میکروارگانیس
دقیقــه از میــان ببــرد و از عفونــی شــدن زخــم جلوگیــری کنــد.

L۲۰۰۰ نانو سید
ــک  ــی کوچ ــاردار خیل ــا و ذرات ب ــاوی یون ه ــره ح ــد نق کلوئی
ــار  ــه ذرات، ب ــت. هنگامی ک ــع اس ــط مای ــک محی ــره در ی نق
ــع  ــر را دف ــند، یکدیگ ــته باش ــام داش ــم ن ــتاتیک ه الکترواس
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http://mehrnews.com


صفحه 38 | شماره 1 | اردیبهشت 95 MEHR NEWSAGENCY

ــی از ذرات در  ــث تشــکیل سوسپانســیون یکنواخت ــرده و باع ک
ــره  ــای نق ــود یون ه ــه وج ــود. اگرچ ــط می ش ــر محی سرتاس
ــک  ــا ی ــت اســت ام ــن دســته از محصــوالت دارای اهمی در ای
ــه  ــره ب ــد نق ــره، کلوئی ــای نق ــول ۱00 درصــدی از یون ه محل

ــی رود. ــمار نم ش
نام گذاری هـای متعـددی برای توصیـف کلوئید نقره انجام شـده 
اسـت کـه یکـی از آن ها »سـل نقـره« اسـت. گاهـی اوقـات از 
کلوئیـد نقـره به عنـوان نانـو نقـره نیـز یـاد می شـود که شـامل 

ذراتـی در محـدوده بیـن ۱ تـا ۱00 نانوم تر هسـتند.

کاشی آنتی باکتریال
کاشــی  هــای ســرامیکی دارای پایــداری شــیمیایی و ظاهــری 
فــوق  العــاده ای هســتند و بــه همیــن دلیــل بــه طورگســترده  
ای در محیــط  هــای مختلــف ماننــد محیــط  های بیمارســتانی 
ــای  ــی  ه ــفانه کاش ــوند. متأس ــی  ش ــتفاده م ــی اس و خانگ
ــال  ــی  باکتری ــه خــودی خــود دارای خاصیــت آنت ســرامیکی ب
ــوص در  ــه خص ــی و ب ــه راحت ــا ب ــم  ه ــوده و میکروارگانیس نب
ــی  شــوند. ــر م ــط  هــای مرطــوب روی ســطح آن تکثی محی

ــی،  ــطح کاش ــا روی س ــم  ه ــر میکروارگانیس ــور و تکثی حض
ســامت انســان را بــه خطــر مــی  انــدازد.  ذرات نانــو کامپوزیت 
نقــره –تیتانــا ســازگار بــا محیــط زیســت هســتند و بــرای بدن 

انســان نیــز ضــرر نــدارد.
عـاوه بر ایـن، ذرات نانو کامپوزیت نقره – تیتانـا دارای خواص 
آنتـی  باکتریالفـوق  العـاده بـوده و قـادر هسـتند تـا 650 نـوع 
باکتـری را از بین ببرنـد. ذرات نانو کامپوزیت نقـره – تیتانا می 
تواننـد ایمنی نسـبت به باکتری  هـا و ویروس  ها را در انسـان  

ها، حیوانـات و گیاهان بـاال ببرند.
ذراتنقـره – تیتانـا و یون  های نقـره  مرتبط با آن کـه در لعاب 
کاشـی قـرار دارنـد، به دیـواره باکتـری  هـا و میکروارگانیسـم  
هـا نفوذ کـرده و آن هـا را بـه لحاظ عملکـرد، رشـد و بازتولید، 
غیرفعـال می -کننـد. این نانـوذرات مـی  توانند با لعاب کاشـی 

بـه  عنـوان افزودنی مخلوط شـوند.
ــداری  ــف، دارای پای ــواد مختل ــط م ــده توس ــوله ش ــره کپس نق
شــیمیایی مناســب بــوده و یــون نقــره را در طوالنــی مــدت آزاد 
ــت  ــود خاصی ــی از خ ــود کاش ــی  ش ــث م ــه باع ــد ک ــی  کن م

ــال دائمــی نشــان دهــد.  ــی  باکتری آنت

نانو امولسیون پاک کننده شیشه
ــل  ــی از عوام ــی یک ــط کار و زندگ ــت محی ــت و نظاف بهداش
اصلــی جلوگیــری از بــروز بیماری هــا و مسمومیت هاســت. 
مــواد شــوینده لزومــا خاصیــت میکــروب کشــی ندارنــد و بــرای 
ــی  ــواد ضدعفون ــد از م ــودن آن بای ــر ب ــت و موث ــل نظاف تکمی

ــرد. ــده مناســب اســتفاده ک کنن
ســطوح تمیــز شــده بــا مایــع شیشــه شــوی خانگــی مهرتــاش 
ــر از  ــیار دیرت ــتاتیک بس ــی اس ــواص آنت ــتن خ ــر داش ــه خاط ب
ــًا  ــد و ضمن محصــوالت مشــابه گــرد و خــاک را جــذب می کن
ــب  ــده موج ــاخته ش ــک س ــواد بیولوژی ــه از م ــر آنک ــه خاط ب
ــه در  ــل آنک ــه دلی ــود. ب ــی  ش ــت م ــط زیس ــت از محی حفاظ
فرموالســیون ایــن محصــول الــکل وجــود نــدارد تاثیــر مخرب 
ــوالت  ــر از محص ــی زودت ــذارد و حت ــی گ ــطح نم ــر روی س ب

ــی شــود. ــکل خشــک م حــاوی ال
ایــن پــاک کننــده همچنیــن برخــاف محصــوالت مشــابه که 
دارای قــدرت اســیدی یــا قلیائــی اســت و موجــب صدمــه زدن 
بــه ســطوح در اثــر مــرور زمــان مــی گردنــد، اســیدی یــا قلیائی 

نبــوده و بــه ســطح زیانــی نمــی رســاند.

دستمال توالت آنتی باکتریال
ــذب  ــود ج ــه خ ــی را ب ــی آلودگ ــت معمول ــتمال های توال دس
کــرده و خــود بعنــوان عامــل تکثیــر ایــن آلودگی هــا در محیــط 

خواهنــد بــود. بــرای حــذف ایــن آلودگی هــا از نانــو ذرات نقــره 
ــن  ــت و ای ــده اس ــتفاده ش ــت اس ــتمال های توال ــن دس در ای

ــتند. ــال هس ــت آنتی باکتری ــتمال ها دارای خاصی دس
آنتی باکتریالــی  خاصیــت  ایجــاد  اخیــر  ســال های  در 
در منســوجات بــا اســتفاده از نانــو ذرات نقــره بــه طــور 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــگاهی و صنعت آزمایش
ــث  ــت باع ــل باف ــره داخ ــو ذرات نق ــور نان ــوارد حض ــن م در ای

مانــدگاری خاصیــت آنتــی باکتریالــی شــده اســت.

دستمال حوله آنتی باکتریال
ــذب  ــود ج ــه خ ــی را ب ــی آلودگ ــای معمول ــتمال  حوله ه دس
کــرده و خــود بعنــوان عامــل تکثیــر ایــن آلودگی هــا در محیــط 
خواهنــد بــود. بــرای حــذف ایــن آلودگی هــا از نانــو ذرات نقــره 
ــن  ــت و ای ــده اس ــتفاده ش ــای اس ــتمال  حوله ه ــن دس در ای

دســتمال ها دارای خاصیــت آنتی باکتریــال هســتند.  
آنتی باکتریالــی  خاصیــت  ایجــاد  اخیــر  ســال های  در 
در منســوجات بــا اســتفاده از نانــو ذرات نقــره بــه طــور 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــگاهی و صنعت آزمایش
ــث  ــت باع ــل باف ــره داخ ــو ذرات نق ــور نان ــوارد حض ــن م در ای

مانــدگاری خاصیــت آنتــی باکتریالــی شــده اســت.

سیلوسپت ضدعفونی کننده دست
محلــول ضدعفونــی  کننــده دســت سیلوســپت، محلــول 
ــادر اســت  ــوده کــه ق ــی کــردن دســت ب مخصــوص ضدعفون
طیــف وســیعی از میکروارگانیســم هــای بیمــاری  زا را حداکثــر 

ــرد. ــان بب ــه از می ــرض 5 دقیق در ع

سیلوسپت ضد عفونی کننده محل تزریق
محلــول  تزریــق،  محــل  ضدعفونی کننــده  سیلوســپت 
مخصــوص ضدعفونــی کــردن قبــل از تزریــق بــه جــای الــکل 
اســت کــه مــی توانــد طیــف وســیعی از میکروارگانیســم هــای 
ــرد و از  ــان بب ــه از می ــرض 5 دقیق ــر در ع ــاری زا را حداکث بیم

ــد. ــری کن ــق جلوگی ــی شــدن محــل تزری عفون

کیسه زباله با خاصیت آنتی باکتریال
در ایــن محصــول بوســیله نانــو ذرات نقــره همــراه ســیلیکا در 
ــه بــا خاصیــت آنتــی  بســتر پلــی اتیلــن محصــول کیســه زبال
ــزان  ــیلیکا می ــتفاده از س ــا اس ــود. ب ــی ش ــد م ــال تولی باکتری
ــی  ــت آنت ــپرس و فعالی ــزان دیس ــده و می ــم ش ــورگاز ک عب
باکتریــال نقــره افزایــش مــی یابــد. بــا توجــه بــه خاصیــت آنتی 
باکتریــال موجــود در محصــول از ایجــاد بــوی بــد و گســترش 

ــود. ــی ش ــری م ــری جلوگی ــی و باکت الودگ

HD محلول ضدعفونی کننده سطوح نانو تیپ
ــاالی  ــیار ب ــزان بس ــتن می ــطه داش ــه واس ــول ب ــن محص ای
ســخت ترین  بــردن  بیــن  از  توانایــی  نقــره  ذرات  نانــو 
میکروارگانیســم هایی کــه هــر ضدعفونــی کننــده ای قــادر بــه 

از بیــن بــردن آن نیســت را داراســت.

کیسه زباله آنتی باکتریال با رایحه گیاهان 
دارویی

در کشــورهای در حــال توســعه پســماندهای عفونــی و 
ــت  ــتی و زیس ــم بهداش ــکل مه ــک مش ــه ی ــتانی ب بیمارس
محیطــی تبدیــل شــده و ادامــه مدیریــت ناصحیــح ایــن نــوع 
پســماندها موجــب اثــرات نامطلــوب نظیــر آلودگــی محیــط و 
ــای  ــترش بیماری ه ــال و گس ــاری و انتق ــن بیم ــر ناقلی تکثی

عفونــی و ســازگاری باکتری هــا شــده اســت.
ــای  ــی زباله ه ــدات بین الملل ــماند و معاه ــن پس ــق قوانی مطاب
بیمارســتانی بایــد بــه صــورت جداگانــه و در کیســه های 

مخصــوص قــرار گرفتــه و پــس از عــادی ســازی بــا 
ــت  ــل و تح ــژه حم ــین های وی ــاص در ماش ــتانداردهای خ اس

شــدیدترین اســتانداردها امحــا شــوند.
ــان  ــه گیاه ــا رایح ــری ب ــد باکت ــه ض ــر کیس ــول حاض محص
ــه فضــای  ــوع باکتــری ب ــع ورود هــر ن دارویــی اســت کــه مان
ــان  ــه گیاه ــا رایح ــه ب ــه زبال ــن کیس ــود. ای ــهری می ش ش
ــعی  ــو س ــاوری نان ــتفاده از فن ــا اس ــده و ب ــی ش ــی طراح داروی
ــیوع  ــع از ش ــه مان ــود ک ــد ش ــی تولی ــت محصول ــده اس ش
ــود. ــت ش ــه طبیع ــتانی ب ــماندهای بیمارس ــای پس عفونت ه

نانو امولسیون پاک کننده چند منظوره
ایــن محصــول بــر خــاف دیگــر پــاک کننده هــا فاقــد حــال 
ــاک  ــاً در پ ــه عمدت ــی ک ــای آل ــال ه ــت. ح ــی اس ــای آل ه
ــتفاده  ــواًل اس ــول اســت. معم ــود، اتان ــتفاده می ش ــا اس کننده ه
از حــال هــای آلــی همچــون اتانــول ســبب خشــکی پوســت 
می شــود و بــه غیــر از اتانــول، دیگــر حالهــای آلــی همچــون 

متانــول ســمی بــوده و بــه شــدت خطرنــاک هســتند.

LD محلول ضدعفونی کننده سطوح نانو نیپ
ــا،  ــا، قارچ  ه ــروس  ه ــاورت وی ــره در مج ــد نق ــور کلویی حض
ــک  ســلولی دیگــر،  ــوژن( ت ــا هــر بیمارگــر )پات باکتری هــا و ی
باعــث غیرفعــال شــدن آنزیــم ســوخت و ســاز اکســیژن آن هــا 
مــی  شــود. در عــرض چنــد دقیقــه، پاتوژن  هــا از بیــن رفتــه و 

توســط سیســتم ایمنــی حــذف مــی  شــوند.
کلوییدهــای نقــره شــامل عنصــر نقــره در دو شــکل نانــوذرات 
ــر  ــزان تأثی ــه می ــند. در زمین ــره می  باش ــای نق ــزی و یون  ه فل
ــای  ــاف نظره ــی، اخت ــره یون ــزی و نق ــره فل ــوذرات نق نان

ــود دارد. ــن وج ــان محققی ــی می فراوان
یون  هــای نقــره بــا اینکــه خــواص آنتــی  باکتریالــی خــود را در 
محیط  هــای کلــردار بــه ســرعت از دســت مــی  دهنــد، امــا بــه 
ــند.  ــی باش ــال آن ــی  باکتری ــت آنت ــد دارای خاصی ــر می  رس نظ
ــدی و  ــره در شــکل کلویی ــن محصــول دارای 50 درصــد نق ای
50 درصــد نقــره در شــکل یونــی اســت، کــه می  توانــد هــر دو 

ــد. ــی را ایجــاد کن ــدگار آنتی باکتریال ــی و مان خاصیــت آن

ماسک تنفسی )پاکدم(
ــه  ــوده ک ــری ب ــاف پلیم ــو الی ــاوی نان ــی ح ماســک های نانوی
بــرای جــذب ریزگردهــا و هم چنیــن آالینده هــا مــورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد. ایــن ماســک ها در محیط هــای عمومــی 
ــبت بــه ریزگردهــا و آالینده هــای  ــرادی کــه نس ــرای اف ب

ــل اســتفاده اســت. ــد، قای محیطــی حساســیت دارن
ماســک های دارای نانــو الیــاف قابلیــت جــذب ذرات گــرد 
ــر  ــر از 3 نانومت ــفری باالت ــی، ذرات اتمس ــار 2.5 میکرون و غب
ــا،  ــواع ویروس ه ــذب ان ــن ج ــد و هم چنی ــدازه 96 درص ــه ان ب

باکتری هــا و عوامــل بیمــاری زا دارد.

نانو امولسیون پاک کننده سینک ظرفشویی
ایــن محصــول بــر خــاف دیگــر پــاک کننده هــا فاقــد 
ــاک  ــاً در پ ــه عمدت ــی ک ــای آل ــت. حاله ــی اس ــای آل حاله
ــتفاده  ــواًل اس ــول اســت. معم ــود، اتان ــتفاده می ش ــا اس کننده ه
از حــال هــای آلــی همچــون اتانــول ســبب خشــکی پوســت 
ــی  ــای آل ــال ه ــر ح ــول، دیگ ــر از اتان ــه غی ــود و ب می ش
همچــون متانــول ســمی بــوده و بــه شــدت خطرنــاک هســتند.

نانو امولسیون پاک کننده چند منظوره
ــل  ــی از عوام ــی یک ــط کار و زندگ ــت محی ــت و نظاف بهداش
ــا و مســمومیت ها اســت.  ــروز بیماری ه ــری از ب ــی جلوگی اصل
مــواد شــوینده لزومــا خاصیــت میکــروب کشــی ندارنــد و بــرای 
ــی  ــواد ضدعفون ــد از م ــودن آن بای ــت و موثرب ــل نظاف تکمی

ــن ــای نوی فناوریه
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ــده مناســب اســتفاده کــرد. کنن
محصــول ضدمیکروبــی حاضــر بــر خــاف محصوالت مشــابه 
ــاف  ــن برخ ــت. همچنی ــه آب اس ــوده و پای ــکل نب ــه ال پای
ــی  ــا قلیائ ــیدی ی ــدرت اس ــه دارای ق ــابه ک ــوالت مش محص
هســتند و موجــب صدمــه زدن بــه ســطوح می شــوند، اســیدی 

ــه ســطح زیانــی نمــی رســاند. ــا قلیائــی نبــوده و ب ی

نانو امولسیون شوینده موتورخودرو بدون 
استفاده از آب

موتــور خــودرو هــم ماننــد هــر چیــز دیگــری وقتــی تمیز باشــد 
ــتن  ــد شس ــور مانن ــردن موت ــی تمیزک ــد ول ــر کار می کن بهت
ــور  ــک موت ــا ی ــه م ــت. هم ــودرو نیس ــمت های خ ــایر قس س
ــا آب آن  ــی ب ــر از گاه ــم و ه ــت داری ــک را دوس ــز و خش تمی
را می شــوییم، ولــی از ســوی دیگــر یــک مشــکل وجــود دارد.

وســایل نقلیــه مــدرن دارای قســمت های الکترونیکــی زیــادی 
ماننــد واحــد کنتــرل الکترونیکــی، جعبــه فیوزهــا، ســوئیچ ها و 
ــدام از  ــه هیچ ک ــتند ک ــر هس ــاالت دیگ ــادی از اتص ــداد زی تع

ایــن اجــزاء بــا آب رابطــه خوبــی ندارنــد.
 H2O اســپری کــردن ایــن اجــزاء ظریــف الکتریکــی با جــت
ــا آن  ــی ب ــاد نتیجــه بدهــد ول ــه احتمــال زی ــا بخــار هــم ب و ی
هــم دو حالــت ممکــن اســت، در بهتریــن حالــت، موتور روشــن 
ــاد و  نمی شــود و در بدتریــن حالــت، پرداخــت خســارت های زی

تعمیــرات گــران اســت.
ــرفت  ــد. پیش ــش بگیری ــری را در پی ــد راه دیگ ــما بای ــس ش پ
خودروهــا و پیچیدگــی مــدارات الکترونیکــی در آن هــا، همگــی 
خواســتار تغییــر روش تمیــز کــردن موتــور و اجــزای برقــی آن 

ــت. ــده اس ش
ــو ذرات آلودگــی  ــه آب اســت و بوســیله نان ــن محصــول پای ای
ــز  ــرف آب نی ــه مص ــاز ب ــد و نی ــی کن ــز م ــودرو را تمی موتورخ
نیســت بــا توجــه بــه خاصیــت آنتــی اســتاتیک از تجمع گــرد و 

ــد. ــری می کن ــودرو جلوگی ــر روی موتورخ ــار ب غب

نانو امولسیون پاک کننده و براق کننده چوب
ــد  ــا فاق ــاک کننده ه ــر پ ــاف دیگ ــر خ ــول ب ــن محص ای
حالهــای آلــی اســت. حالهــای آلــی کــه عمدتــًا در 
ــواًل  ــت. معم ــول اس ــود، اتان ــتفاده می ش ــا اس ــاک کننده ه پ
اســتفاده از حالهــای آلــی همچــون اتانــول ســبب خشــکی 
ــای  ــر حاله ــول، دیگ ــر از اتان ــه غی ــود و ب ــت می ش پوس
آلــی همچــون متانــول ســمی بــوده و بــه شــدت خطرنــاک 

ــتند. هس

نانو امولسیون شوینده بدنه خودرو بدون استفاده 
از آب

شستشــوی اتومبیــل، بســته بــه شــرایط آب و هوایی هر شــهر، 
ــه شــهروندان  ــه، هفتگــی و حتــی ماهان از امــور معمــول روزان

نظیــف و پاکیــزه اســت.
هــر چنــد کــه ایــن روزهــا بســیاری از افــراد بخاطــر مشــغله و 
مشــکات شــخصی یــا شــغلی، ترجیــح مــی دهند شستشــوی 
اتومبیــل خــود را بــه کارواش بســپارند، امــا اگــر کمــی حوصلــه 
بــه خــرج دهیــد و بــه شستشــوی ماشــین ماننــد یــک تفریــح 
و نــه جبــری عــذاب آور بنگریــد، مطمئــن باشــید برایتــان بــه 

کاری لــذت بخــش تبدیــل مــی شــود.
ــه  ــن ب ــدون رفت ــل ب ــوی اتومبی ــات شستش ــی از ملزوم یک
کارواش شــوینده مناســب اســت. محصــول حاضــر یــک 
ــو  ــر پایــه آب اســت کــه بوســیله نان ــه اتومبیــل ب شــوینده بدن
ذرات آلودگــی بدنــه خــودرو را تمیــز می کنــد و نیــاز بــه 
مصــرف آب نیــز نــدارد. ایــن محصــول بــا توجــه بــه خاصیــت 
آنتــی اســتاتیک از تجمــع گــرد و غبــار بــر روی ســطح خــودرو 

جلوگیــری می کنــد.

نانو امولسیون پاک کننده انواع شیشه
ایــن محصــول بــر خــاف دیگــر پــاک کننده هــا فاقــد 
حــال هــای آلــی اســت. حالهــای آلــی کــه عمدتــاً در پــاک 
ــتفاده  ــواًل اس ــول اســت. معم ــود، اتان ــتفاده می ش ــا اس کننده ه
ــت  ــکی پوس ــبب خش ــول س ــون اتان ــی همچ ــای آل از حاله
می شــود و بــه غیــر از اتانــول، دیگــر حالهــای آلــی همچــون 

ــاک هســتند. ــه شــدت خطرن ــوده و ب ــول ســمی ب متان

کرم مرطوب کننده و بازسازی کننده آنتی 
باکتریال

محصــول حاضــر کــرم مرطوب کننــده و بازســازی کننده 
ــال  ــت آنتی باکتری ــا خاصی ــره ب ــوذرات نق ــاوی نان ــت ح پوس
اســت. ایــن کــرم بــه منظــور جلوگیــری از عفونــت زخم هــای 
ــگ  ــر رن ــیبهای پوســتی، جراحــی، تغیی ــف ناشــی از آس مختل
موضعــی ناشــی از آفتــاب ســوختگی، درماتیــت تماســی 
)Dermatitis( و پســوریازیس )Psoriasis( کــه عمدتا 
باعــث خــارش، زخــم و التهــاب پوســت می شــود، کاربــرد دارد

فیلم سلولزی آنتی باکتریال
ــره  ــوذرات نق ــاوی نان ــلولزی ح ــم س ــر فیل ــول حاض محص
ــه   ــول ورق ــن محص ــت. در ای ــال اس ــت آنتی باکتری ــا خاصی ب
ســلولزی کــه نــوع پلی ســاکارید طبیعــی و جــزء مــواد زیســت 
ــره روی آن  ــد نق ــپس کلوئی ــده و س ــد ش ــت تولی ــازگار اس س

پاشــیده می شــود.
ایــن محصــول می توانــد بــرای ســوختگی درجــه 2، دبریدمــان 
زخم-هــای  از  آلــوده  بافت هــای  )برداشــتن  اتولیتیــک 
ــه کمــک پانســمان( و برداشــتن بافت هــای نکــروز  ــی ب عفون
)بافت هــای مــرده( مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در رونــد 

ــر اســت. ــز موث ــت نی ــرل عفون ــت کنت ــه عل ــم ب ــم زخ ترمی

گاز تر آنتی باکتریال
محصــول حاضــر پانســمان تر حــاوی نانــوذرات نقــره بــا 
خاصیــت آنتی باکتریــال اســت. فراینــد بهبــود زخم هــا 
ــد. بنابرایــن  ــر می افت ــه تاخی توســط عفونت هــای باکتریایــی ب
ــود زخــم  ــت بخــش مهمــی از بهب ــان عفون پیشــگیری و درم

ــت. اس
در ایــن محصــول، روی گاز خشــک کــه بــرای درمــان 
زخم هــای معمــول اســتفاده می شــود از نانــو ذرات نقــره 
اســتفاده شــده اســت. اســتفاده از ایــن گاز بــه دلیــل خاصیــت 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــره ب ــوذرات نق ــوی نان ــی ق آنتی باکتریال

ــرد دارد. ــم کارب ــوختگی و زخ ــل س ــت  در مح عفون

گاز خشک آنتی باکتریال
ــره  ــوذرات نق ــاوی نان ــک ح ــمان خش ــر پانس ــول حاض محص
ــا  ــود زخم ه ــد بهب ــت. فراین ــال اس ــت آنتی باکتری ــا خاصی ب
ــد. بنابرایــن  ــر می افت ــه تاخی توســط عفونت هــای باکتریایــی ب
ــود زخــم  ــت بخــش مهمــی از بهب ــان عفون پیشــگیری و درم

ــت. اس
در ایــن محصــول، روی گاز خشــک کــه بــرای درمــان 
زخم هــای معمــول اســتفاده می شــود از نانــو ذرات نقــره 
اســتفاده شــده اســت. اســتفاده از ایــن گاز بــه دلیــل خاصیــت 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــره ب ــوذرات نق ــوی نان ــی ق آنتی باکتریال

ــرد دارد. ــم کارب ــوختگی و زخ ــل س ــت  در مح عفون

پارچه ملحفه آنتی باکتریال
ــاوی  ــد ح ــه- پلی آمی ــه پنب ــه ملحف ــول پارچ ــن محص ای
ــه از  ــت ک ــال اس ــت آنتی باکتری ــا خاصی ــره ب ــو ذرات نق نان
ــت آن  ــره در باف ــوذرات نق ــدی حــاوی نان ــی آمی نخ هــای پل
اســتفاده شــده اســت. اســتفاده از نقــره در تولیــد منســوجات، 

ــده  ــتی ش ــای بهداش ــعه مراقبت ه ــرفت در توس ــث پیش باع
ــت. اس

نقــره دارای خاصیــت آنتــی باکتریــال اســت و بــا توجــه 
بــه قابلیــت بــاالی نانــوذرات نقــره در نفــوذ، می توانــد 
ــتانی  ــای بیمارس ــرد. تخت ه ــن بب ــم ها را از بی میکروارگانیس
ــا و  ــر باکتری ه ــد و تکثی ــرای رش ــبی ب ــیار مناس ــط بس محی

قارچ هــا بــه حســاب می آینــد.
ــی  ــال روش ــی باکتری ــای آنت ــتفاده از ملحفه ه ــن رو اس از ای
مناســب در جهــت کاهــش انتقــال باکتری هــا بــه افــراد 
بیمــار، پرســنل بیمارســتانی و ماقــات کننــدگان و ایجــاد بوی 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــتان ب ــط بیمارس ــوع در محی نامطب

روبالشی آنتی باکتریال
ایــن محصــول پارچــه روبالشــی پنبــه- پلی آمیــد حــاوی نانــو 
ــای  ــه از نخ ه ــال اســت ک ــت آنتی باکتری ــا خاصی ــره ب ذرات نق
پلــی آمیــدی حــاوی نانــوذرات نقــره در بافت آن اســتفاده شــده 
اســت. اســتفاده از نقــره در تولیــد منســوجات، باعــث پیشــرفت 

در توســعه مراقبت هــای بهداشــتی شــده اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــال اس ــی باکتری ــت آنت ــره دارای خاصی نق
ــرو  ــد میک ــوذ، می توان ــره در نف ــوذرات نق ــاالی نان ــت ب قابلی
ــری  ــای ضدباکت ــن پارچه ه ــرد. ای ــن بب ــم ها را از بی ارگانیس
ــار  ــور مه ــه منظ ــتی و ب ــکی، بهداش ــارف پزش ــت مص جه

شــده اند. عرضــه  باکتری هــا 

تونیک گیاهی آنتی باکتریال
ــوده  ایــن محصــول تونیــک گیاهــی حــاوی نانــوذرات نقــره ب
ــده  ــد ش ــال تولی ــی باکتری ــواص آنت ــاد خ ــدف ایج ــا ه ــه ب ک
ــد از  ــاک کــردن ســطوح چــرم ماننــد مبلمــان نبای اســت. در پ
مــواد شــوینده اســتفاده کــرد، چــون ایــن کار باعــث تخریــب 
زنجیــره پلیمــری چــرم شــده و بــه مــرور زمــان ترکیــب چرمی 

ــد. ــب مــی کن را دچــار خوردگــی و تخری
محصــول ســاخته شــده پــس از پــاک کــردن ســطوح چــوب و 
چــرم در داخــل ســطح نفــوذ کــرده و بــه علــت داشــتن مــواد 
کامــا طبیعــی و گیاهــی در کنــار مــاده آنتــی باکتریال، ســطح 
را عــاری از باکتــری کــرده، عمــر طبیعــی آن را نیــز حفــظ مــی 

کنــد.

سیلوسپت شستشوی سطوح و زمین
محلــول شستشــودهنده ضدمیکروبــی ســطوح و زمیــن 
ــکان  ــردن م ــی ک ــول مخصــوص ضدعفون ــتانی، محل بیمارس
هــای بهداشــتی و مراکــز درمانــی اســت کــه مــی توانــد طیــف 
ــر در  ــاری  زا را حداکث ــای بیم ــم  ه ــیعی از میکروارگانیس وس

ــرد. ــان بب ــه از می ــرض 5 دقیق ع

کیسه پالستیکی مقاومت باال حاوی نانو ذرات
ــی  ــراوان در زندگ ــرد ف ــتیکی دارای کارب ــواد پاس ــی از م یک
بشــر کیســه های پاســتیکی اســت. یکــی از مشــکاتی کــه 
کارکنــان بیمارســتانی در مــورد کیســه های زباله و فروشــندگان 
ــار در مــورد کیســه های میــوه عنــوان می کننــد  ــره ب میــوه و ت
مقاومــت کششــی بســیار کــم کیســه های مصرفــی اســت. این 
ــوند و  ــاره می ش ــاری پ ــن فش ــل کوچک تری ــه ها در مقاب کیس

ــد. ــل می کنن ــی را تحم وزن کم
ــتیکی از  ــه های پاس ــتحکام کیس ــی، دوام و اس ــور کل ــه ط ب
مهم تریــن عوامــل در ســاخت آن هــا اســت. اغلــب کیســه های 
پاســتیکی از پلی اتیلــن ســاخته شــده اند. ایــن کیســه ها 
ــار  ــن دچ ــل اســتحکام کششــی پایی ــه دلی ــوارد ب در برخــی م
پارگــی می شــوند. از ایــن رو اســتفاده از نانــوذرات جهــت بهبــود 
خــواص اســتحکام کششــی کیســه ها مــورد توجــه محققــان و 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــران ق صنعت گ

فناوریهــای نویــن
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دانشــمندان پوســت هوشــمندی ســاخته انــد کــه انــرژی مــورد 
نیــازش را از تمــاس بــا اجســام مختلــف تأمیــن مــی کنــد. 

ــان در  ــی از محقق ــط گروه ــه توس ــب توج ــوآوری جال ــن ن ای
ــه  ــد ک ــا نشــان داده ان ــه شــده اســت. آنه دانشــگاه پکــن ارای
پوســت هوشمندشــان حتــی از حــرکات لرزشــی بــال زنبــوری 
کــه در مجــاورت آن پــرواز مــی کنــد انــرژی جــذب مــی کنــد.
در واقــع ایــن پوســت هوشــمند نــه تنهــا حشــره را احســاس 
ــه شــارژ  ــدی موســوم ب ــر اســاس فرآین ــد بلکــه ب مــی کن
ــطح  ــره و س ــان حش ــه می ــته triboelectric ک پیوس
پوســت ایجــاد مــی شــود بــرای تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز 

ــد. خــود اســتفاده مــی کن
ــا پوســت  ــده ت ــم موجــب ش ــت مه ــن قابلی ــری ای ــه کارگی ب
ــری نداشــته باشــد. ــه بات ــازی ب هوشــمند ایــن دانشــمندان نی

ــع  ــترده ای در صنای ــای گس ــتها کاربرده ــته از پوس ــن دس ای
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــت ک ــد داش ــف خواهن مختل
صنایــع روباتیکی، سیســتم هــای هــوش مصنوعــی و اندامهای 

ــرد. ــاره ک ــی اش بیونیک
 ACS ــی ــریه تخصص ــوآوری در نش ــن ن ــل ای ــات کام جزئی

Nano منتشــر شــده اســت.
نکتــه مهــم اینجاســت کــه پوســت هــای هوشــمند و 
الکترونیکــی ارایــه شــده در ســالهای اخیــر همــواره بــه منبعــی 
هــر چنــد کوچــک بــرای تأمین انــرژی مــورد نیازشــان وابســته 

ــتند. هس
این بـدان معناسـت که حتـی باریکترین پوسـتهای هوشـمند و 
الکترونیکـی نیز همواره بایـد با باتری های حجیم بـه کار گرفته 
شـوند. چنیـن ترکیبی بـه ایجـاد محدودیتهای دسـت و پاگیری 

در سیسـتم هـای مختلـف منجر می شـود. امـا در نـوآوری اخیر 
دانشـمندان چینی این مشـکل برطرف شـده اسـت.

ــه  ــد شــارژ پیوســته triboelectric را ک ــا توانســته ان آنه
ــی  ــرار م ــا یکدیگــر برق ــان دو جســم در تمــاس ب ــواره می هم
شــوند بــه جــای باتــری بــه کار گیرنــد هــر چنــد انــرژی کــه از 
ایــن طریــق بــه دســت مــی آیــد بســیار ناچیــز بــوده تــا جایــی 

کــه در بســیاری از مــوارد نادیــده گرفتــه مــی شــود.

نوآوری در یک فناوری نوظهور؛

ساخت پوست هوشمندی که نیازی به باتری ندارد!

تحقق یک رؤیا؛

مسابقه پرواز پهپادها با قدرت فکر!

فلوریــدای آمریــکا شــاهد یــک رقابــت علمــی هیجــان انگیــز بــود: پــرواز پهپادهــا آن هــم 
بــا قــدرت فکــر! 

ــرای  ــه ب ــید ک ــد رس ــدی خواه ــطحی از توانمن ــه س ــر ب ــدان دور بش ــه چن ــده ای ن در آین
رفتــن بــه نقطــه ای دیگــر یــا اســتفاده از روباتهــا بــرای انجــام کارهــای مختلــف، نیــازی 
بــه تحــرک و جابجایــی نخواهــد داشــت و تنهــا از قــدرت فکــرش بــرای انجــام کارهایــش 

اســتفاده مــی کنــد.
ــت.  ــده اس ــرا درآم ــه اج ــه مرحل ــدا ب ــگاه فلوری ــاال در دانش ــز ح ــرت انگی ــای حی ــن رؤی ای
محققــان جــوان ایــن دانشــگاه برگزار کننــده رقابتــی بودنــد کــه در آن پهپادهــا را با اســتفاده 

ــه پــرواز درآورده و هدایــت مــی کردنــد. از قــدرت فکــر ب
ــداد علمــی  ــن روی ــد. در ای ــه شــمار مــی آی ــا ب ــوع در دنی ــن ن ایــن نخســتین مســابقه از ای
شــرکت کننــدگان از دســتگاهی اســتفاده مــی کردنــد کــه ســیگنالهای الکتریکی تولید شــده 
در مغزشــان را انــدازه گیــری مــی کــرد. ایــن دســتگاه نوعــی BCI اســت کــه مســتقیما با 

پهپــاد مرتبــط مــی شــود.
بخشـهایی از این مسـابقه هیجان خاصـی را به تماشـاچیان منتقل می کرد، جایـی که هدایت 
کننـده پهپـاد با نـگاه به یـک برنامـه رایانـه ای دربـاره حرکت بـه جلو فکـر می کـرد و آنگاه 

پهپـادی کـه بـا وی در ارتباط بـود بـه آرامی به سـمت جلو حرکت مـی کرد!
یکــی از محققانــی کــه در ایــن مســابقه شــرکت کــرده بــود مــی گویــد: مــا یــاد گرفتــه ایــم 

کــه پهپادهــا را بــا اســتفاده از الگوهــای مغــزی خاصــی تحــت هدایــت خــود درآوریــم.
برنامــه رایانــه ای کــه محققــان از آن اســتفاده مــی کردنــد بــه گونــه ای بــود کــه هدایــت 
کننــده بایــد بــه آن خیــره شــده تــا بــر اســاس تعاملــی کــه از ایــن طریــق حاصــل مــی شــد 

پهپــاد را بــه جهــت مشــخصی حرکــت دهــد.

محققیــن اســترالیایی روشــی را ابــداع 
ــه طــور  ــد کــه لبــاس هــا ب کــرده ان
خــود کار قــادر بــه از بیــن بــردن لکه 

و کثیفــی هســتند. 
محققیــن دانشــگاه RMIT اســترالیا 
ــاص از  ــی خ ــری محلول ــا بکارگی ب
ذرات میکروســکوپی مــس و نقــره در 
الیــاف لبــاس هــا و بــا قــرار دادن آنها 
در معــرض تابش چنــد دقیقــه ای نور 
ــردن  ــن ب ــه از بی ــق ب ــید موف خورش
کثیفــی هــای موجــود در پارچه شــده 

ــد. ان
 ایـن محلول همچـون شـوینده برای 
پارچـه هـا عمـل مـی کنـد و دیگـر 
نیـازی بـه شستشـوی لبـاس و دیگر 
منسـوجات بـرای از بیـن بـردن لکـه 
و کثیفـی نیسـت. بـه گفتـه محققین 
بـار   ۱5 از  بعـد  حتـی  اسـترالیایی 
شستشـوی لبـاس هـا و منسـوجات، 
محلـول بـکار رفتـه در آنها قـادر به از 

بیـن بـردن لکـه ها بـود.
خاصیــت ضــد باکتریایــی نقــره برای 
ــی  ــرار م ــورد اســتفاده ق ــا م ــرن ه ق
ــی  ــا و روم ــی ه ــی یونان ــرد و حت گی
ــره  ــای نق ــکه ه ــتان س ــای باس ه
ای را در ظــروف آب خــود بــرای 
جلوگیــری از رشــد باکتــری هــا قــرار 

ــد.    ــی دادن م
ــن  ــن محققی ــش از ای ــن پی  همچنی
چینــی موفــق بــه ســاخت مــواد 
»خــود تمیــز کننــده« در منســوجات 
شــده بودنــد امــا روش آنهــا ۱8 
ــه  ــردن پارچ ــز ک ــرای تمی ــاعت ب س

ــرد. ــی ب ــان م زم

معجزه تمیز شدن لباسها 
با محلول نقره ای 

ــن ــای نوی فناوریه
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رئیــس مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی 
ایــران گفــت: تاکنــون در حــوزه هــای گیاهی، 
میکروارگانیســم هــا، انســانی و جانــوری، 
مولکولــی، نزدیــک بــه 30 هــزار نمونــه 
ــره شــده اســت.  ــن مرکــز ذخی ژنتیکــی در ای
ــت:  ــی، گف ــاهزاده فاضل ــن ش ــید ابوالحس س
ذخایــر ژنتیکی و زیســتی در توســعه تحقیقات 
ــذا، ســامت و  ــاوری، غ و صنعــت زیســت فن
توســعه اقتصادی تاثیــر دارنــد، از ایــن رو منابع  

ــد. ــه شــمار مــی رون ــز اهمیتــی ب حائ
وی افـزود: در ۱5 فروردیـن سـال ۱386 نامـه 
ای از سـوی دفتـر مقام معظم رهبـری به جهاد 
دانشـگاهی مبنـی بـر راه اندازی زیسـت بانک 
جهت حفظ ذخایر زیسـتی و ژنتیکی در کشـور 
ابـاغ شـد کـه جهـاد دانشـگاهی هـم در این 
راسـتا، مطالعات خود را برای راه اندازی زیسـت 

بانک آغـاز کرد.
شــاهزاده فاضلــی با بیــان اینکــه در این راســتا 
ــی  ــام »روز مل ــه ن ــک روز در طــول ســال ب ی
ــر ژنتیکــی و زیســتی« نامگــذاری شــد،  ذخای
ــوان کــرد: ایــن روز در پانزدهــم فروردیــن  عن
ــر  ــظ ذخای ــی حف ــام روز مل ــه ن ــال ب ــر س ه
زیســتی و ژنتیکــی نــام گرفتــه اســت و ســال 
93 بــرای اولیــن بــار، ایــن روز ملــی در تقویــم 

ــه ثبــت رســید. ب

ــه 30  ــب ب ــون قری ــه اکن ــان اینک ــا بی وی ب
هــزار نمونــه زیســتی درقالــب 27 کلکســیون 
در مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیــک نگهــداری 
مــی شــود، افــزود:  ایــن نمونــه هــا بــا ضوابط 
مشــخص و مدونــی در اختیــار محققــان و 
فعــاالن در صنعــت زیســت فنــاوری قــرار می 

ــرد. گی

بازگرداندن بیش از ۷ هزار نمونه 
گیاهی بومی به کشور

رئیــس مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی 
ایــران بــا بیــان اینکــه هــر روز بــر تعــداد ایــن 
ــت:  ــود، گف ــی ش ــه م ــا اضاف ــیون ه کلکس
همچنیــن هفــت هــزار و 200 نمونــه گیاهــی 
کــه در گذشــته توســط توریســت هــا و ســایر 
ــد از طریــق  افــراد از کشــور خــارج شــده بودن
تعامــات ایــن مرکــز بــا بانــک هــای زیســتی 
دنیــا، بازگردانــده شــده و اکنــون در ایــن مرکز 

ــوند. ــی ش ــداری م نگه
ــز در  ــن مرک ــی، ای ــاهزاده فاضل ــه ش ــه گفت ب
حــال حاضــر بــا ده هــا کشــور دنیــا همچــون 
ــد،  ــن، هلن ــا، ژاپ ــر، ایتالی ــد، مص ــپانیا، هن اس

ــت. ــاط اس ــر و ... در ارتب ــس، الجزای تون
رئیــس مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی 
دانشــجویان،  محققــان،  داشــت:  اظهــار 

شــرکت هــا و مراکــز فعــال درحــوزه صنعــت 
ــات و  ــد از خدم ــی توانن ــاوری م ــت فن زیس
ــوند. ــد ش ــره من ــز به ــن مرک ــوالت ای محص

وی بــا بیــان اینکــه ذخایــر زیســتی بــه عنوان 
ــت  ــه امنی ــده ب ــع کمــک کنن ــن مناب بزرگتری
ــادی،  ــت اقتص ــذا و امنی ــت غ ــامت، امنی س
ــد،  ــی رون ــمار م ــه ش ــر ب ــن ذخای ــم تری مه
عنــوان کــرد:  بــه دلیــل تنــوع زیســتی بــاال و 
تنــوع آب و هوایــی و وجــود گونــه های بســیار 
زیــاد و ارزشــمند در حــوزه گیاهــی، میکروبــی 
ــی توســعه  ــع اصل ــوان مناب ــه عن ــوری ب و جان
زیســت فنــاوری کشــور، توســعه زیســت 

ــک ضــروری اســت. بان
وی عنــوان کــرد: ایــران زمینــه ذخایر زیســتی 
ــه هــای زیســتی متعــدد  ــا  نمون ــد ب مــی توان
ومنحصــر بــه فــرد کشــورهای دیگــر رقابــت 
ــای  ــرورت دارد نهاده ــذا ض ــد، ل ــته باش داش

دســت انــدرکار، حمایــت ویــژه از مرکــز ذخایر 
زیســتی و ژنتیکــی داشــته باشــند.

شـاهزاده فاضلـی بـا اشـاره بـه میـزان ذخایـر 
زیسـتی و ژنتیکـی در این مرکز گفت: هرسـاله 
به تعـداد نمونه های زیسـتی این مرکـز افزوده 
می شـود امـا رونـد افزایـش نمونه ها بـه دلیل 
محدودیـت شـدید بودجـه، متاسـفانه افزایـش 

ناچیزی داشـته اسـت.
وی ادامــه داد: مجلــس شــورای اســامی، 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــت )س دول
ــت  ــاوری ریاس ــی وفن ــت علم ــور،  معاون کش
جمهــوری، ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور ( 
مــی تواننــد از مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکی 

ــد. کشــور حمایــت کنن
وی تاکیــد کــرد: خوشــبختانه ایــن مجموعــه 
ــام معظــم  ــد مق ــدا مــورد حمایــت و تایی از ابت

ــوده اســت. ــری ب رهب

در مرکز ذخایر زیستی ایران محقق شد؛

ذخیره ۳۰ هزار نمونه ژنی 
در زیست بانک

ــال  ــزد در ح ــل ی ــد مث ــوم تولی ــکده عل ــان پژوهش محقق
تحقیــق بــر روی ایجــاد دوقلوهــای همســان در آزمایشــگاه 
بــه عنــوان یــک تکنیــک جدیــد بــه منظــور افزایــش میزان 

ــارور هســتند.  ــان زوج هــای ناب ــت در درم موفقی
ــی  ــات علم ــو هی ــی - عض ــی خلیل ــد عل ــور محم پروفس
ــای  ــت: دوقلوه ــزد گف ــل ی ــد مث ــوم تولی ــکده عل پژوهش
همســان در جامعــه بــه عنــوان یــک پدیــده طبیعــی و قابــل 

ــوند.  ــی ش ــی م ــان تلق ــای ناهمس ــا دوقلوه ــه ب مقایس
وی افــزود: امــا امــروزه بــا پیشــرفت علــم در زمینــه جنیــن 
شناســی آزمایشــگاهی، ایجــاد دوقلوهــای همســان در 
آزمایشــگاه بعنــوان یــک تکنیــک جدیــد بــه منظــور 

افزایــش میــزان موفقیــت در درمــان 
ــق  ــارور در حــال تحقی زوج هــای ناب

ــت. اس
ایــن  خلیلــی تصریــح کــرد: در 
ــه از  ــن حاصل ــک جنی ــک از ی تکنی
ســلولهای جنســی زن و مــرد، دو 
جنیــن در محیــط آزمایشــگاه ایجــاد 
ــی  ــه نیم ــوری ک ــه ط ــود، ب ــی ش م
از ســلولها از جنیــن برداشــته شــده و 

ــوند. ــی ش ــد داده م ــه رش ــور جداگان بط
ــدی  ــره من ــن روش، به ــای ای ــت ه ــه داد: از مزی وی ادام
دســته ای از بیمــاران از قبیــل زنــان بــا ســن بــاال، زوج های 
ــار  ــان دچ ــت خــوب و زن ــا کیفی ــن ب ــم جنی ــداد ک دارای تع
بیمــاری هــای لگنــی حــاد، بــرای افزایــش شــانس بچــه دار 

شــدن اســت.
ــد:  ــادآور ش ــزد ی ــل ی ــد مث ــوم تولی ــاون پژوهشــکده عل مع
ایجــاد دوقلــو در آزمایشــگاه بــرای اولیــن بــار در ســال ۱993 
ــد  ــام ش ــان انج ــی در انس ــورت تحقیقات ــه ص ــادی ، ب می
ــا در  ــن ه ــن جنی ــل ای ــی تکام ــد توانای ــه نتیجــه آن تأیی ک

آزمایشــگاه بــود. مبنــی بــر گزارشــات، اخیــرا  تحقیقــات در 
ایــن زمینــه در کشــورهای آمریــکا و ایتالیــا در حــال انجــام 

ــت. اس
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن روش کــه بــا عنــوان »ایجــاد 
دوقلــو در محیــط آزمایشــگاه« در دنیــا شــناخته شــده اســت، 
بــرای اولیــن بــار در ایــران در پژوهشــکده علــوم تولیــد مثل 
یــزد توســط مرجــان امیــدی دانشــجوی دکتــری تخصصی 
بیولــوژی تولیــد مثــل و تحت نظــارت اســتاد جنین شــناس، 

پروفســور خلیلــی در حــال بررســی اســت.
ــده در  ــاد ش ــای ایج ــروژه دوقلوه ــن پ ــت: در ای ــی گف خلیل
ــن  ــل و همچنی ــی تکام ــت، توانای ــر کیفی ــگاه از نظ آزمایش
ــا جنیــن هایــی  ناهنجــاری هــای کروموزومــی ارزیابــی و ب
کــه بطــور معمــول بــا روش IVF  ایجــاد شــده انــد ارزیابی 

مــی شــوند.
وی افــزود: در نهایــت، هــدف از انجــام ایــن پــروژه، ارزیابــی 
ــن روش و  ــه از ای ــای حاصل ــن ه ــگاهی جنی ــای آزمایش ه
بررســی قابلیــت کاربــرد درمانــی آنهــا بــرای بیمــاران مذکور 
بــا ایجــاد تعــداد جنیــن بیشــتر و افزایــش شــانس بــاروری 

هســتند.

افزایش موفقیت درمان ناباروری

دوقلوهای آزمایشگاهی به دنیا می آیند

فناوریهــای نویــن
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بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  سرپرســت 
ــه و  ــت پنب ــد و کش ــت: تولی ــاورزی گف کش
ــتور  ــال 95 در دس ــرای س ــه ب ــج تراریخت برن
ــار  ــرار دارد و در انتظ ــکده ق ــن پژوهش کار ای
دریافــت مجــوز رهاســازی ایــن محصــوالت 

ــتیم.  هس
نیــره اعظــم خــوش خلــق ســیما درخصــوص 
پژوهشــکده   95 ســال  هــای  برنامــه 
ــه درخواســت  ــوژی کشــاورزی از ارائ بیوتکنول
ــه  ــد و کشــت پنب ــت مجــوز تولی ــرای دریاف ب
ــر داد و  ــه خب ــه تراریخت ــه کمیت ــه ب تراریخت
گفــت: درخواســت خــود را قبــل از پایان ســال 
94 بــه ایــن کمیتــه داده ایــم امــا هنــوز مجــوز 
ــن محصــول را دریافــت نکــرده  رهاســازی ای

ــم. ای
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه آزمایش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه صــورت آزمایــش  ــه ب ــه تراریخت ــد پنب تولی
گلخانــه ای انجــام شــده و کشــت آن در مزارع 
ــه داد:  ــت ادام ــه اس ــورت گرفت ــوره ص محص
ــن محصــول و  ــد آزمایشــگاهی ای ــج تولی نتای
ریســک آنالیــز آن را بــرای بررســی نهایــی بــه 
کمیتــه تراریختــه ارســال کــرده ایــم کــه پس 
از بررســی وزارت بهداشــت و ســازمان محیــط 
ــه  ــه تراریخت ــاه پنب ــد گی زیســت، مجــوز تولی

صــادر خواهــد شــد.
خــوش خلــق ســیما بــا تاکیــد براینکــه پــس 
ــه،  ــه تراریخت ــت پنب ــوز کش ــت مج از دریاف
ــرای محصــول  ــت مجــوز ب درخواســت دریاف

برنــج تراریختــه را ارائــه خواهیــم کــرد گفــت: 
هــم اکنــون گیــاه برنــج تراریختــه در شــرایط 

ــرد. ــه ســر مــی ب کشــت آزمایشــگاهی ب
بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  سرپرســت 
ــب  ــه ترتی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش کشــاورزی ب
در حــال تســت مطالعاتــی و آزمایشــگاهی 
ــدارک  ــه م ــرای ارائ ــه ب ــوالت تراریخت محص
ــرد:  ــه ک ــه هســتیم اضاف ــه تراریخت ــه کمیت ب
ــی  ــیب زمین ــد س ــه ای تولی ــات مزرع آزمایش
ــرد  تراریختــه حــدود 2 ســال زمــان خواهــد ب
ــس  ــرای ســال 96 پ ــی رســد ب ــه نظــر م و ب
ــن محصــول  ــم ای از مزرعــه آزمایشــی، بتوانی
ــاده  ــازی آم ــوز رهاس ــت مج ــرای دریاف را ب
ــی  ــد ســیب زمین ــس از تولی ــم. پ عرضــه کنی
ــرای  ــات ب ــام مطالع ــکان انج ــه، ام تراریخت
تولیــد و کشــت گیاهانــی چــون نخــود، ســویا، 
کلــزا و ســالیکورنیا نیــز وجــود خواهــد داشــت 
ــوده و نمــی  ــر ب ــان ب ــه طــور قطــع زم کــه ب
ــرد. ــام ک ــرای آن اع ــی ب ــان دقیق ــوان زم ت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش قابــل توجهی 
از مهندســی ژنتیــک کشــاورزی معطــوف بــه 
تولیــد گیاهــان تراریختــه اســت تاکیــد کــرد: 
ــا ســال ۱404  ــرار اســت ت ــا وجــودی کــه ق ب
کشــور مــا در بخــش مهندســی ژنتیــک، رتبه 
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــب کن ــه را کس اول منطق
ــوالت  ــت محص ــب کش ــک وج ــون ی تاکن
ــچ  ــم و هی ــته ای ــاورزی نداش ــه کش تراریخت
شــرکت دانــش بنیانــی در ایــن زمینــه وجــود 

دارد.
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــیما ب ــق س ــوش خل خ
پرداختــن بــه اهــداف مدنظر اســناد باالدســتی 
نظــام ادامــه داد: خوشــبختانه با تعامــات بین 
المللــی کــه چنــدی اســت بــا برخــی کشــورها 
ــان در  ــری محقق ــز بکارگی ــم و نی ــته ای داش
پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی، پیــش 
بینــی مــی کنیــم کــه در ســال 95 بســیاری از 
عقــب افتادگــی هــا در ایــن عرصــه را جبــران 

کنیــم.
برنــج  دریافــت مجــوز کشــت  بــه  وی 
تراریختــه در ســال 83 اشــاره کرد و گفــت: آن 
زمــان بــا وجــودی کــه قانــون ایمنــی زیســتی 
وجــود نداشــت اما تولیــد گیــاه برنــج تراریخته 
ــه  ــق ب ــی، موف ــن الملل ــن بی ــاس قوانی براس
دریافــت مجــوز شــد و حتــی در ســال 84 یک 
ــت. در آن  ــت رف ــر کش ــه زی ــمت از آن ب قس
ــاق  ــذر اتف ــد ب ــد تولی ــدود ۱20 پون ــال، ح س

ــم  ــت ه ــی یاف ــترش م ــر گس ــه اگ ــاد ک افت
اکنــون در زمینــه تولیــد محصــوالت تراریخته 
حرفــی بــرای گفتــن داشــتیم. امــا متاســفانه با 
تغییــر دولــت، جلــوی ایــن اقــدام گرفته شــد و 

ــت. ــن رف ــج از بی بذرهــای برن
بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  سرپرســت 
کشــاورزی بــا اشــاره بــه عــدم اجــرای قانــون 
ایمنــی زیســتی در کشــور کــه در ســال 88 بــه 
تصویــب مجلــس رســیده اســت نیــز تصریــح 
کــرد: ایــن قانــون از آن ســال تاکنــون، گرفتار 
ــد  ــی ش ــه اجرای ــن نام ــای آیی ــت اندازه دس
امــا بــه نظــر مــی رســد بــه تازگــی مصوبــات 
ــط داده  ــای مرتب ــه ه ــه وزارتخان ــدی ب جدی
ــد  ــم تولی ــم واردات و ه ــا ه ــت ت ــده اس ش
ــمول  ــور، مش ــه در کش ــوالت تراریخت محص
ــودن و  ــه ب ــر تراریخت ــود و ب ــون ش ــن قان ای
ــارت  ــاورزی نظ ــوالت کش ــودن محص ــا نب ی

ــرد. ــورت گی ص

رئیــس بخــش تحقیقــات ســازمان مدیریــت 
و برنامــه ریــزی کشــور از توجــه ویــژه ایــن 
ــرای حمایــت از موضــوع تحقیقــات در  ســازمان ب
ــه  ــاوری و محصــوالت تراریخت ــوزه زیســت فن ح

ــر داد.  خب
ــاص ۱5  ــه اختص ــاره ب ــا اش ــی ب ــره یاض ــزاد ق به
هــزار میلیــارد تومانــی بودجــه ســال 95 بــه بخــش 
پژوهــش و تحقیقــات اظهــار داشــت: موضــوع 
ــاح  ــوالت اص ــاورزی و محص ــوژی کش بیوتکنول
ــات  ــه موضوع ــه( از جمل ــده )تراریخت ــی ش ژنتیک
مــورد اهمیتــی اســت کــه بایــد در حــوزه تحقیقــات 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــورد حمای م
وی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در 
اســتفاده از فناوریهــای نــو بــه ویــژه نانوتکنولــوژی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه داد: مق ــوژی، ادام و بیوتکنول
بارهــا تاکیــد فرمودنــد کــه بایــد توجــه ویــژه ای بــه 
ــاغ  ــتا در اب ــن راس ــاوری شــود. در همی زیســت فن

سیاســتهایی کلــی محیــط زیســت نیــز تاکیــد ویــژه 
ای بــر اســتفاده از غــذای ســالم و ارگانیــک صــورت 

پذیرفتــه اســت.
رئیــس بخــش تحقیقــات ســازمان مدیریــت و 
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــور خاطرنش ــزی کش ــه ری برنام
ــه  ــزی، توج ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــتا س راس
ــوژی  ــا بیوتکنول ــه موضوعــات مرتبــط ب ویــژه ای ب
ــه  ــه ب ــص بودج ــل تخصی ــن دلی ــه همی دارد و ب
انجــام تحقیقــات و پژوهــش در ایــن بخــش، امــری 

ــت. ــی اس بدیه
ــری  ــال تدبی ــرای امس ــی، ب ــره یاض ــه ق ــه گفت ب
ــد  ــک درص ــش از ی ــا بی ــت ت ــه اس ــورت گرفت ص
ــات و  ــش تحقیق ــه بخ ــی ب ــص داخل ــد ناخال تولی
پژوهــش اختصــاص پیــدا کنــد. ایــن موضــوع برای 
ــی رود در  ــد م ــد و امی ــاق می افت ــار اتف ــتین ب نخس
ــرز یــک  ســال 95 ســهم پژوهــش در GDP از م

ــد. ــور کن ــم عب درصــد ه

سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی:

پنبه تراریخت در انتظار دریافت مجوز

از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تحقیقات بیوتکنولوژی و تراریخته 
حمایت می شوند

ــن ــای نوی فناوریه
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استفاده از »بایودیزل« در اتوبوسهای 
بزرگراه امام علی )ع(

رئیــس کارگــروه محیــط زیســت ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــام  ــراه ام ــی بزرگ ــی آر ت ــای ب ــوس ه ــزل در اتوب ــتفاده از بایودی ــی اس ــاز آزمایش ــوری از آغ جمه

ــر داد.  ــی)ع( خب عل
علــی محمــد لطیفــی،در خصــوص اســتفاده از بایودیــزل گفــت: اســتفاده از بایودیــزل بــه صــورت 
آزمایشــی در خطــوط بــی آر تــی بزرگــراه امــام علــی آغــاز شــده اســت و نتایــج حاصــل از آن بــه 

صــورت مــداوم پایــش مــی شــود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه جایگزینــی ســوخت هــای زیســتی بــه جــای ســوخت فســیلی یکی 
از مهــم تریــن اولویــت هــای ایــن کارگــروه اســت، بــرای قــرار دادن ســوخت های زیســتی در ســبد 
ســوختی کشــور طــرح هــای مختلفــی داریــم کــه یکــی از ایــن طــرح هــا تولیــد بایودیــزل از روغن 

هــای پســماند خوراکی اســت.
بــه گفتــه لطیفــی بــرای اجــرای ایــن طــرح، روغــن هــای پســماند خوراکــی را از رســتوران هــا و 
فســت فودهــا تهیــه کــرده و پــس از اســتخراج بایودیــزل، از آن بــه جــای ســوخت فســیلی اســتفاده 

مــی کنیــم.
وی تصریــح کــرد: بــرای ایــن کار بــا شــرکت اتوبوســرانی نیــز قــراردادی منعقــد کــرده ایــم و پس از 
ایــن قــرارداد بــرای اولیــن بــار از بایودیــزل در اتوبــس هــای بــی آر تــی بزرگــراه امــام علی اســتفاده 

کردیــم کــه از 2 درصــد شــروع شــده و تــا 5 و ۱0 درصــد نیــز ادامــه خواهــد یافــت.
رئیــس کارگــروه محیــط زیســت ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونــت علمــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا یــک شــرکت خصوصــی  نتایــج ایــن کار بــه صــورت مســتمر پایــش مــی شــود، بیــان کــرد: ب
قــراردادی منعقــد کــرده ایــم تــا ایــن شــرکت نتایــج زیســت محیطــی اســتفاده از بایودیــزل را بــه 

صــورت مــداوم پایــش و بررســی کــرده و نتایــج بــه زودی اعــام خواهــد شــد.
وی اظهــار کــرد: در صورتیکــه نتایــج ایــن کار مثبــت باشــد، امســال طــرح اســتفاده از بایودیــزل در 
کیــش بــه صــورت پایلــوت آغــاز خواهــد شــد و در صــورت مثبــت بــودن نتایــج پایلــوت بــه صورت 

کلــی در سراســر کشــور اجرایــی مــی شــود.

ایران به دانش فنی ساخت پرینتر
 ۳ بعدی فلزات دست یافت 

ــای  ــر ه ــه طراحــی و ســاخت پرینت ــق ب ــان موف ــش بنی ــک شــرکت دان ــان در ی محقق
ــردی در صنعــت هوافضــا، خودروســازی و  ــزی، کارب ــات فل ــرای ســاخت قطع 3بعــدی ب

پزشــکی شــدند. 
احســان فروزمهــر، عضــو هیــات مدیــره یــک شــرکت دانــش بنیان بــا بیــان اینکــه تولید 
یــک قطعه فلــزی، روش هــای مختلفــی وجــود دارد، گفــت: تراشــیدن، اســتفاده از قالب و 
کاربــرد پرینتــر هــای 3 بعــدی بــرای قطعه ســازی روشــهای ســاخت قطعــه ای در صنایع 

ــت. مختلف اس
وی بــا بیــان اینکــه بــر همیــن اســاس توانســتیم در ایــن شــرکت، دانــش فنــی ســاخت 
پرینتــر هــای 3 بعــدی فلــزات را در اختیــار بگیریــم، افــزود: در حــال حاضــر 4 یــا 5 کشــور 
مــی تواننــد ایــن نــوع پرینتــر را بســازند و اکنــون هــم ما بــه جمــع این کشــورها پیوســته 

ایــم.
بــه گفتــه فروزمهــر، پرینترهــای ســه بعــدی در بــازار تجــاری، یکــی از راه هایی به شــمار 

مــی رود کــه مــی تــوان بــا اســتفاده از آن قطعات فلــزی را ســاخت.
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اظهــار 
داشــت: تقریبــا بــدون هیــچ محدودیتــی مــی تــوان قطعــات پیچیــده  فلــزی را بــا ایــن 

پرینتــر ســاخت.
وی بــا اشــاره بــه مزیــت هــای پرینتــر 3 بعــدی نســبت بــه روش هــای ســنتی ســاخت 
قطعــات گفــت: ایــن نــوع پرینتــر بــا انــرژی لیــزر، پــودر فلــزات را بــه قطعــه فلــزی مــورد 

نظــر تبدیــل مــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مــواد در حــوزه هوافضــا، پزشــکی و قطعــه ســازی اســتفاده مــی 
ــدون محدودیــت هندســی هــر  ــوان ب ــا اســتفاده از ایــن دســتگاه مــی ت شــود، گفــت: ب
قطعــه ای را در ابعــاد مختلــف بســازیم؛ در واقــع خیلــی از صنایــع، مــی تواننــد قطعاتــی را 

بــه واســطه پرینتــر هــای 3 بعــدی بــرای تیــراژ پاییــن بــه تولیــد برســانند.
بــه گفتــه فروزمهــر، گاهــی در ســاخت برخــی قطعــات هزینــه زیــادی الزم اســت از ایــن 

رو اســتفاده از پرینتــر 3 بعــدی فلــزات مــی توانــد بــه صرفــه باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پرینتــر 3 بعــدی مــی توانــد قطعاتــی بــا قطــر ۱0 تــا ارتفــاع ۱2 
ســانتی متــر تولیــد کنــد، اظهــار داشــت: ســاخت ایــن پرینتــر مهندســی معکوس نشــده و 

اکنــون بــه دانــش فنــی ســاخت آن دســت یافتــه ایــم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن سیســتم مــی توانــد بــا پــودر فلــزات متنوعــی، قطعاتــی تولیــد 
ــد ســطح  ــگ در چن ــای ضــد زن ــد فوالده ــی توان ــتگاه م ــن دس ــرد: ای ــوان ک ــد، عن کن
مختلــف، تیتانیــوم، آلیاژهــای تیتانیــوم، ســوپر آلیــاژ هــا، برخــی از آلیــاژ هــای الومینیــوم  

ــاز را بســازد. ــورد نی ــه م و... را پوشــش دهــد و قطع
وی افــزود: بــا وجــود اینکــه ایــن دســتگاه نمونــه خارجــی دارد، ولــی بــه کشــور بــه علــت 

حساســیت تکنولــوژی وارد نشــده اســت.
بــه گفتــه فروزمهــر، پرینتــر 3 بعــدی فلــزات در حقیقــت تجــاری ســازی شــده و بــرای 
محصــوالت تجــاری طراحــی شــده اســت؛ در واقــع بــرای ماکــت و مــدل ســازی عمــا 

اســتفاده نمــی شــود.
وی افــزود: دقــت، قیمــت پاییــن، اســتفاده از انــرژی لیــزر، صرفــه جویــی در مــواد اولیــه 

مصرفــی و... از مزیــت هــای پرینترهــای 3 بعــدی فلــزات بــه شــمار مــی رونــد.
فروزمهر اظهار داشت: این نوع پرینتر، تا ۱0 هزار قطعه تیراژ تولید می کند.

با کمک تراشه کامپیوتری؛

فناوری یک محقق 
ایرانی فلج حرکتی 

را درمان کرد
محققــان ایرانــی اوهایــو در اقدامــی شــگفت آور بــا 
اســتفاده از فنــاوری ذهــن توانســتند فلــج حرکتی را 

درمــان کننــد. 
ــو  ــگاه اوهای ــق دانش ــی محق ــی رضای ــر عل دکت

آمریــکا در ســال 20۱4 میــادی، تراشــه ای کامیپوتــری را در قســمتی از مغــز یــک جوان 24 ســاله 
کــه بــه دلیــل شــیرجه دچــار قطــع نخــاع شــده بــود، قــرار داد و بــا نتایــج شــگفت آوری روبرو شــد.  
ــا پیشــرفت  ــی ب ــر رضای ــز، دکت ــد تراشــه در مغ ــا دو ســال از آن عمــل پیون ــد از گذشــت تقریب بع

ــرو شــد. ــار روب ــل توجهــی در شــخص بیم ــی قاب حرکت
ایــن تراشــه بــه یــک رایانــه متصــل اســت و زمانیکــه شــخص در مــورد حرکــت دادن دســت خــود 
فکــر مــی کنــد، الگوریتــم هــای کامپیوتــر تفکــرات او را رمزگشــایی مــی کننــد و آنهــا را بــه پالــس 
هــای الکتریکــی کــه بــر روی آســتین او تعبیــه شــده اســت ترجمــه می کنــد و مــی توانــد عضات 

دســت خــود را حرکــت دهــد.
اکنــون بــا بکارگیــری فنــاوری ذهــن این شــخص مــی توانــد بــازی هــای کامپیوتــری انجــام دهد، 

شیشــه بطــری را باال بگیــرد و تلفــن را بــردارد.
ــا بکارگیــری ایــن تکنیــک و توســعه  ــاور اســت کــه مــی تــوان ب ایــن محقــق ایرانــی بــر ایــن ب

ــد درمــان کــرد. ــج مــی برن ــرادی  را کــه از ضایعــه نخاعــی رن بیشــتر آن، اف
وی در ایــن بــاره گفــت: ایــن فنــاوری در حــال حاضــر در شــرایط آزمایشــگاهی مراحــل پیشــرفت 

خــود را پشــت ســر مــی گــذارد و امیدواریــم کــه در آینــده آن را بــه صــورت وایرلــس در آوریــم.
همچنین به این فناوری کاشت نخاعی هم گفته می شود.

فناوریهــای نویــن
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دانشــیار گــروه مهندســی هســته ای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــه  ــور در زمین ــان کش ــع محقق ــور قط ــه ط ــه ب ــان اینک ــا بی ب
فنــاوری هســته ای معجــزه کــرده انــد، گفــت: اکنــون نیازمنــد 

پیوســتن بــه پــروژه گداخــت گرمــا هســته ای هســتیم. 
ــه  ــروف ب ــته ای مع ــاوری هس ــت: فن ــی گف ــی حبیب مرتض
تقاطــع علــوم پیشــرفته اســت و باتوجــه بــه اینکــه ایــران طــی 
ســال هــای گذشــته در بســیاری از حــوزه هــای ایــن علــم بــه 
خودکفایــی و پیشــرفت دســت یافتــه اســت بنابرایــن مــی توان 

گفــت محققــان کشــور در ایــن حــوزه معجــزه کــرده انــد.
وی افـزود: بـا همـت دانشـمندان هسـته ای کشـور طـی سـال 
هـای اخیـر ایـران بـه خودکفایـی چرخـه سـوخت هسـته ای، 
شـکافت هسـته ای، گداخـت هسـته ای و رادیـو داروها رسـیده 

اسـت.
دانشــیار گــروه مهندســی هســته ای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
خاطرنشــان کــرد: دانشــمندان هســته ای کشــور توانســته انــد 
بــه کاربــردی ســازی علــم هســته ای دســت یابنــد کــه در ایــن 

راســتا مــی تــوان بــه تولیــد رادیــو داروهــا اشــاره کــرد.
حبیبــی عنــوان کــرد: رادیــو داروهــا بــه دلیــل وضعیــت عمری 
کــه دارنــد نمــی تواننــد از دیگــر کشــورها وارد شــوند بنابرایــن 
ایــران توانســت در ایــن زمینــه تحقیقــات الزم را انجــام دهــد و 

بــه محصــول دســت یابــد.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن کشــور در طراحــی نیــروگاه هــای 
هســته ای نیــز بــه دســتاوردهای خوبــی رســیده اســت امــا این 

دســتاوردها بایــد توســعه یابنــد.
دانشــیار گــروه مهندســی هســته ای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــام  ــت برج ــت از ظرفی ــت: الزم اس ــام گف ــه برج ــاره ب ــا اش ب
ــروگاه  ــرداری از نی ــه هــای بهــره ب ــا در زمین ــم ت اســتفاده کنی
هــای هســته ای و موضــوع ایمنــی راکتــور هســته ای نیــز بــه 

پیشــرفت هــای بیشــتری دســت یابیــم.

تربیت نیروی انسانی متخصص در 
حوزه فناوری هسته ای

ــس از  ــای پ ــد در فض ــا بای ــگاه ه ــرد: دانش ــد ک ــی تاکی حبیب
ــه موضوعــات مطــرح شــده در برجــام تامــل  برجــام نســبت ب
کننــد و در ایــن راســتا اســاتید ظرفیــت هــای مطــرح شــده در 
ــت  ــه دول ــکات الزم را ب ــه و ن ــرارداد را مطالع ــن ق ــای ای بنده

ــد. ــه کنن ارائ
ــا و  ــد دانشــگاه ه ــز بای ــت نی ــن دول ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف

شــرکت هــای دانــش بنیــان را بــه طــور کامــل در پــروژه هــای 
مختلــف از جملــه پــروژه هــای هســته ای مشــارکت دهــد تــا 
ــی  ــت علم ــی از ظرفی ــردی و عملیات ــورت کارب ــه ص ــوان ب بت

ــرد. کشــور اســتفاده ک
دانشــیار گــروه مهندســی هســته ای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــت  ــوع تربی ــواره موض ــامی هم ــاب اس ــس از انق ــت: پ گف
ــاوری  ــرای فعالیــت در حــوزه فن نیــروی انســانی متخصــص ب
هســته ای مدنظــر بــود و بــا کمــک دانشــگاه هــا ایــن موضــوع 

عملیاتــی شــد.
حبیبـی اضافه کـرد: بنابرایـن دانشـگاه ها عاوه بر پیشـرفت 
هـای فنـاوری در حـوزه هسـته ای به پیشـرفت های دانشـی 
نیـز در این زمینه دسـت یافتند و اکنون دانشـگاه هـا در زمینه 
مـدل سـازی راکتورهـای هسـته ای، شـبیه سـازی امنیتی و 
انـرژی هـای جدیـد هسـته ای فعالیت هـای مختلفـی انجام 
داده انـد و بایـد بسـتر عملیاتی و کاربـردی سـازی این دانش 

در کشـور فراهم شـود.
دانشــیار گــروه مهندســی هســته ای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــر  ــه و غی ــک طرف ــم هــای ی ــل تحری ــه دلی ــار داشــت: ب اظه
ــات  ــجویان تحصی ــای دانش ــاله ه ــیاری از رس ــی بس علم
ــده اســت  ــی مان ــای نظــری باق ــوزه ه ــی کشــور در ح تکمیل
کــه بایــد از فضــای برجــام اســتفاده کــرده و بــه ســمت تعریــف 

ــم. ــی حرکــت کنی ــاس جهان ــردی در مقی ــروژه هــای کارب پ
ــه  ــورهای ۱+5 ب ــدات کش ــی ازتعه ــرد: یک ــد ک ــی تاکی حبیب
ایــران موضــوع همــکاری علمــی بیــن المللــی کشــور بــود کــه 
در ایــن راســتا ایــران بایــد بتوانــد در پــروژه هــای علمــی بیــن 

المللــی ســهیم باشــد.
وی عنــوان کــرد: براســاس پیوســت 3، بنــد 7 برجــام دو طــرف 
متعهــد شــده انــد در زمینــه فیزیــک پاســما و گداخــت هســته 
ــث  ــوع باع ــن موض ــه ای ــند ک ــته باش ــی داش ــادل علم ای تب
افزایــش کیفیــت رســاله هــای دانشــجویان تحصیــات 

ــد شــد. ــی کشــور خواه تکمیل

لزوم حضور ایران در پروژه راکتور 
گداخت گرما هسته ای

دانشـیار گـروه مهندسـی هسـته ای دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر 
گفـت: پـروژه ای بـه نـام راکتـور گداخـت گرمـا هسـته ای در 
جهان وجـود دارد کـه 34 کشـور در این پروژه فعالیـت می کنند 
و باتوجـه بـه اینکـه ایـران در این زمینه بـه دسـتاوردهای خوبی 

رسـیده اسـت بایـد در این پـروژه حضـور یابد.
حبیبــی خاطرنشــان کــرد: براســاس ایــن پــروژه در ســال 202۱ 
حــدود 300 مــگاوات بــرق تولیــد خواهــد شــد کــه این نیــروگاه 
مــی توانــد بخــش زیــادی از مشــکات تولیــد انــرژی جهــان را 

حــل کنــد.
ــته ای  ــا هس ــت گرم ــور گداخ ــروژه راکت ــرد: پ ــد ک وی تاکی
ــرژی  ــی از ان ــاوت و مدرن ــکل متف ــه ش ــت ک ــی اس نیروگاه

هســته ای را شــکل خواهــد داد.
دانشــیار گــروه مهندســی هســته ای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
افــزود: محققــان و دانشــمندان ایرانــی حــدود ۱0 ســال اســت 
کــه در زمینــه گداخــت هســته ای مشــغول بــه فعالیت هســتند 
ــور  ــروژه راکت ــتیم در پ ــا نتواس ــا م ــم ه ــل تحری ــه دلی ــا ب ام

گداخــت گرمــا هســته ای وارد شــویم.
ــه  ــد ب ــه کــرد: یکــی از دســتاوردهای برجــام بای ــی اضاف حبیب
نحــوی باشــد کــه دانشــمندان و محققــان کشــور مــا نیــز طــی 
چنــد ســال آینــده در مراکــز تحقیقاتــی پــروژه راکتــور گداخــت 

گرمــا هســته ای فعالیــت کننــد.

دستاوردهای فناورانه کشور در حوزه 
انرژی الکتریسته هسته ای

وی بــا بیــان اینکــه ایــران طــی ســال هــای گذشــته در حــوزه 
دســتیابی بــه انــرژی الکتریســیته از طریــق فنــاوری هســته ای 
ــت:  ــه اســت، گف ــی دســت یافت ــه دســتاوردهای بســیار خوب ب
ــه ســاخت نیروگاهــی شــده  ــادر ب ــراوان ق ــاش هــای ف ــا ت ب
ــد  ــد کن ــرق تولی ــگاوات ب ــدود 900 م ــد ح ــی توان ــه م ــم ک ای
امــا طبــق برآوردهــای صــورت گرفتــه ایــران نیازمنــد 5 هــزار 

ــرق الکتریکــی هســته ای اســت. ــگاوات ب م
دانشــیار گــروه مهندســی هســته ای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــه طــور  ــه برجــام ب ــوط ب خاطرنشــان کــرد: اگــر بندهــای مرب
ــه وعــده هــای  ــل ب ــی شــود و کشــورهای مقاب کامــل عملیات
خــود عمــل کننــد ایــران قــادر خواهــد بــود واحدهای بیشــتری 
ــا هزینــه هــای  در حــوزه تولیــد بــرق از انــرژی هســته ای را ب

کمتــری در کشــور راه انــدازی کنــد.
حبیبــی تصریــح کــرد: در یــک راکتــور تنهــا نیازمنــد 
ــرق،  ــان ب ــه مهندس ــه ب متخصصــان هســته ای نیســتیم بلک
مکانیــک، عمــران، مــواد و شــیمی نیــز نیــاز داریــم. راه انــدازی 
نیــروگاه هــای تولیــد بــرق هســته ای مــی توانــد بــه اشــتغال 

ــد. ــادی کن ــک زی ــور کم ــگاهی کش ــان دانش متخصص

دانشیار دانشگاه امیرکبیر مطرح کرد؛

معجزه ایران در 
فناوری گرما 

هسته ای
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ــم  ــاز ه ــی ب ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ایس
بزرگتــر مــی شــود امــا ایــن بــار ســاکنان آن 

ــد.  ــاد کنن ــاق جدیدشــان را ب ــد ات بای
المللـی  بیـن  ایسـتگاه فضایـی  زودی  بـه 
بـه عنـوان پیشـرفته تریـن و گـران تریـن 
 400 فاصلـه  در  کـه  جهـان  آزمایشـگاه 
کیلومتـری زمیـن واقع شـده بزرگتـر از قبل 

مـی شـود.
امــا ایــن افزایــش فضــای کاری بــه ســبک 
ــرا  ــرد زی ــی گی ــورت نم ــل ص ــیاق قب و س
ــن  ــی بی ــاکنان ایســتگاه فضای ــار س ــن ب ای

ــد. ــاد کنن ــد را ب ــد مــدل جدی ــی بای الملل
طــی روزهــای آینــده نخســتین مــدل 
الحاقــی بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی 
از ســال 20۱۱ راهــی آن خواهــد شــد. ایــن 
مــدل کــه بــه اختصــار BEAM نــام دارد 
برخــاف مدلهــای قبلــی کــه ســاختار 
ــرده  ــورت فش ــه ص ــد ب ــی دارن آلومینیوم
ــاد  ــا ب ــا در آنج ــود ت ــی ش ــا م ــی فض راه

ــود. ش
قــرار اســت یــک فرونــد کپســول فضایــی 

دراگــون متعلــق بــه شــرکت اســپیس 
ــدار  ــه م ــم را ب ــه مه ــن محمول ــس ای ایک

ــد. ــل کن ــن منتق زمی
شــرکت  توســط   BEAM مــدل 
الس  در   Bigelow Aerospace
اســت.  شــده  ســاخته  آمریــکا  وگاس 
محققــان ایــن شــرکت در ســاخت آن 
ــتفاده  ــری اس ــاف پذی ــرم و انعط ــواد ن از م
کــرده انــد کــه همزمــان اســتحکام و 
مقاومــت چشــمگیری در محیــط ســخت و 

خشــن فضــا دارد.
نکتــه جالــب توجــه اینجاســت که ســاختار 

ــوان شــده  ــه عن ــاده محرمان دقیــق ایــن م
اســت. ایــن مــدل جدیــد در واقــع تاشــی 
بــرای آزمایــش اســتقرار هتلهــای فضایــی 
ــی  ــوب م ــده محس ــر در آین ــاف پذی انعط

شــود.
فشــرده بــودن ایــن مــدل جدیــد قبــل از 
ــکان  ــن ام ــا ای ــتقرار در فض ــاب و اس پرت
علــوم  دانشــمندان  بــه  را  چشــمگیر 
فضایــی داده تــا آن را بــا راحتــی و 
ــن  ــدار زمی ــی م ــتری راه ــان بیش اطمین

ــد. کنن
قــرار اســت ایــن پرتــاب مهــم در روز جمعه 

و از پایــگاه فضایــی کیــپ کانــاورال فلوریدا 
صــورت گیــرد. ایــن پرتــاب آخریــن مــورد 
از ســری پرتابهــای شــرکت اســپیس 
ایکــس بــه ســوی ایســتگاه فضایــی بیــن 

المللــی بــه حســاب مــی آیــد.
شــرکت Bigelow Aerospace در 
خصــوص ایــن رویــداد مهــم اعــام کــرد: 
ــن فضــای  ــوردان در ای گام گذاشــتن فضان
جدیــد گامــی کوچک بــرای فضانــوردان اما 
 Bigelow گامــی بــزرگ بــرای شــرکت
Aerospace و فنــاوری انعطــاف پذیــر 

آن محســوب مــی شــود.

رویدادی تاریخی در
 علوم فضایی؛

آغاز شمارش 
معکوس برای

 پرتاب هتل فضایی!

هواپیمــای خورشــیدی » ســوالر ایمپالــس 2« بــا رســیدن بــه کالیفرنیــا رکورد 
پــرواز توســط ایــن نــوع از هواپیمــا در جهــان را شکســت. 

 SolarImpulse ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، هواپیمــای خورشــیدی ب
ــا  ــه فــرودگاه کالیفرنی ــا ســپری کــردن پهنــه اقیانــوس آرام و رســیدن ب 2 ب
موفــق شــد رکــوردی جدیــد در حــوزه هواپیماهــای خورشــیدی از خــود بــر 

جــای بگــذارد.
ایــن هواپیمــا توانســت از فــرودگاه هاوایــی بــه مقصــد کالیفرنیا 62 ســاعت و 

29 دقیقــه را بــا موفقیــت بــر فــراز اقیانــوس آرام پــرواز داشــته باشــد.
ــه 8.634  ــط SolarImpulse 2 ب ــا توس ــطح دری ــاع از س ــر ارتف حداکث
متــر رســید و بــا میانگیــن ســرعت 65.4 کیلومتــر بــر ســاعت مســیر 4.523 

کیلومتــری از هاوایــی تــا کالیفرنیــا را طــی کــرد.  
ــور خورشــید  ــور خــود را در طــول روز از طریــق ن ــرژی موت ــا ان ــن هواپیم ای
ــر روی  ــی ب ــای مخصوص ــری ه ــب بات ــگام ش ــد و در هن ــی کن ــن م تامی
 SolarImpulse ــرواز ــه ادامــه پ ــد کــه ب ــه شــده ان ــال هــای آن تعبی ب

ــد. 2 کمــک مــی کن
بــا بــه پــرواز درآمــدن SolarImpulse 2 بــر فــراز اقیانــوس آرام 
همزمــان رکــورد بیشــترین پیمایــش، ســرعت، ارتفــاع از ســطح دریــا و مــدت 

زمــان پــرواز ثبــت شــد.
ــا  ــا و شــمال آفریق ــد از آن اروپ ــورک و بع ــا نیوی مقصــد بعــدی ایــن هواپیم
خواهــد بــود و در نهایــت بــه نقطــه مبــدا خــود یعنــی ابوظبی بــاز می گــردد.
ــادی  ــته می ــال گذش ــارس س ــای SolarImpulse 2 در  25 م هواپیم
در راســتای ثبــت رکــورد ســفر بــه دور دنیــا بــا هواپیمــای بــرق خورشــیدی از 

ابوظبــی بــه پــرواز در آمــد.

رکورد پرواز با هواپیمای خورشیدی 
شکسته شد
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کمپانــی فولکــس واگــن طــرح مفهومــی محصــول جدیــد خــود بــا 
ــام C Coupe GTE را رونمایــی کــرد کــه طــرح اولیــه ایــن  ن
محصــول بین طــرح دو اتومبیــل Passat و Phaeton اســت.

»مفهومی ها« غوغا کردند

با بمب افکنهای خودرویی آشنا شوید 
آمار خودروهای مفهومی شرکتهای مختلف خودروسازی روز به 
روز بیشتر می شود در سالی که گذشت نیز رونمایی از اتومبیل های 

مفهومی، چشم همگان را محو تماشای دستاوردهای صنعتی کرد. 
در سال ۹۴ نسل جدیدی از خودروهای مفهوی وارد عرصه رقابت 
شدند که نشان از آینده روشن پیش روی بشر در این عرصه دارد.

در این گزارش به معرفی برخی از معروفترین خودروهای رونمایی 
شده می پردازیم.

در ســالی کــه گذشــت شــرکت خودروســازی هونــدا از محصــول جدیــدی رونمایــی کرد 
کــه از آن بــه عنــوان نخســتین خــودروی مینــی مجهــز بــه جعبــه دنــده شــش ســرعته 
در جهــان یــاد شــد. S660 خــودروی اســپرت شــرکت هونــدا به عنــوان یــک محصول 

مفهومــی بــه دنیا معرفی شــد.

شــرکت خودروســازی فولکــس واگــن آلمــان از محصــول مفهومــی تــازه ای بــه نام 
Golf GTE Sport رونمایــی کــرد کــه بــه لطــف فنــاوری هــای بــه کار رفتــه، 
مــی تــوان آن را یکــی از جــذاب تریــن خودروهــای اســپرت حــال حاظــر دنیــا بــه 

شــمار آورد.

ــا  ــیکلتها در دنی ــن موتورس ــاخت پیشــرفته تری ــطه طراحــی و س ــه واس ــه ب ــا ک یاماه
شــناخته مــی شــود، ایــن بــار دســت بــه کار بزرگــی زد و بــا خــودروی اســپرت مفهومی 

Sports Ride حاضــر شــد.

ــری،  ــول 3.8۱ مت ــه از ط ــام دارد ک ــژو  Fractal ن ــی پ ــی مفهوم ــودروی الکتریک خ
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــری و وزن ۱000 کیلوگرم ــرض ۱.77 مت ع
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ــی ام و از  ــازی ب ــودرو س ــرکت خ ش
ــا  ــرکت ب ــن ش ــی ای ــل مفهوم اتومبی
نــام  Vision Next ۱00 رونمایــی 
ــه و  ــوع کوپ ــی از ن ــه ترکیب ــرد ک ک

ــت.   ــار در اس چه

ایــن خــودروی مفهومــی Italdesign Giugiaro GTZero نــام دارد کــه 
اتومبیلــی بــا طــول بــاال اســت امــا بــه دلیــل طراحــی خــاص آن کــه از دو در بــر 
خــوردار اســت و کوچــک بــه نظــر مــی رســد.  طراحــی پنجــره هــای آن بصــورت 

هندســی و ســقف آن شــیب دار اســت.

 Can-Am Spyder F3« آمریــکا از محصــول جدیــد خــود بــا نــام »BRP« شــرکت
ــکار رفتــه در ایــن  ــاوری ب Turbo« کــه خودرویــی مفهومــی اســت، رونمایــی کــرد.  فن
خــودرو باعــث شــده اســت کــه قــدرت ایــن خــودروی مفهومــی ۱50 اســب بخــار معــادل 

۱330 ســی ســی باشــد ضمــن اینکــه موتــور آن »intercooled Rotax« اســت.

ایــن خــودروی منحصربفــرد کــه توســط برنــد Elibriea رونمایــی شــده در واقــع یــک 
ــد.  ــی آی ــمار م ــه ش ــدرن ب ــازی م ــای خودروس ــناک در دنی ــز ترس ــن رادارگری ــب افک بم
ــل  ــی اتومبی ــد را نوع ــول جدی ــن محص ــازی ای ــت خودروس ــان صنع ــیاری از کارشناس بس

ــد. مفهومــی مــی دانن

شــرکت خودروســازی مرســدس از ون پیشــرفته Horizon MCV کــه در رده 
خودروهــای مفهومــی قــرار دارد در ســال گذشــته رونمایــی کــرد.  
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