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اختالفات مدیریتی میان مالکان عمده شرکت مخابرات ایران و دولت به عنوان 
سهامدار ۴۰ درصدی این شرکت در ماهی که گذشت پایان یافت و موافقت 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با   افزایش نرخ های مخابراتی و نیز موضوع 
را تحت  ارتباطات کشور  و  اطالعات  فناوری  اینترنت، حوزه  تعرفه  کاهش 
الشعاع قرار داد. تقریبا مهمترین اخبار این بخش به وعده و وعیدهای مسئوالن 
نسبت به کاهش قیمت اینترنت و موافقت دولت برای افزایش نرخ های 

یافت.   اختصاص  مخابراتی 

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

جایــگاه ایــران در توســعه فنــاوری اطاعــات اگرچــه بــا اهــداف 
ــاال دســتی، فاصلــه دارد امــا بررســی هــا از  مدنظــر در اســناد ب
ــان  ــه و جه ــورهای منطق ــان کش ــگاه در می ــن جای ــای ای ارتق

دارد.  حکایت 
بنــد الــف مــاده ۴۶ قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــا توجــه بــه 
میــزان توســعه پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملــل، بــر آمادگــی 
ــی  ــت الکترونیک ــعه دول ــاخص توس ــی ش ــی و طراح الکترونیک
ــایر  ــد و س ــای بان ــرانه پهن ــه س ــه ای ک ــه گون ــد دارد. ب تأکی
ــه  ــان برنام ــات در پای ــاوری اطاع ــات و فن ــاخصهای ارتباط ش
در رتبــه دوم منطقــه قــرار گیــرد. دسترســی ۶0 درصــد خانــوار 
بــه شــبکه پرســرعت از دیگــر الزامــات ایــن برنامــه بوده اســت.
بررســی ها از آمارهــای اعــام شــده از ســوی مجامــع جهانــی، 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــعه فن ــه توس ــد ک ــان می ده نش
ــی  ــی، آمادگ ــای ارتباط ــه فناوریه ــی ب ــر دسترس ــور از نظ کش
شــبکه ای و توســعه دولــت الکترونیــک بــه نقطــه قابــل قبولــی 
ــا در  ــه و جهــان نرســیده اســت، ام ــان کشــورهای منطق در می
بخــش زیرســاختهای ارتباطــی، قیمــت اســتفاده از فناوریهــای 
ــی در  ــل قبول ــگاه قاب ــران جای ــوآوری، ای ــام ن ــی و نظ ارتباط

ــه دارد. منطق

آمارهای داخلی از توسعه ICT در ایران
مهــدی فقیهــی، رئیــس دفتــر فناوریهــای نویــن مرکــز 
ــه عمــل  ــه بررســی هــای ب ــا اشــاره ب پژوهشــهای مجلــس، ب
آمــده از وضعیــت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات کشــور، مــی 
گویــد: براســاس آخریــن گزارشــات تــا پایــان ســال 9۴، ضریــب 
نفــوذ تلفــن همــراه در کشــور بــه 95 درصــد رســید و ۲۱ میلیون 
نفــر در ایــران از اینترنــت اســتفاده مــی کننــد. در همیــن حــال 
ــاه 9۴ نشــان مــی دهــد کــه 5۶  ــان دی م ــا پای بررســی هــا ت
هــزار و ۶۱۶ کیلومتــر فیبرنــوری در کشــور ایجــاد شــده و 
ــر  ــه ۲ هــزار و ۶۷0 گیگابیــت ب ــز ب ظرفیــت شــبکه انتقــال نی

ثانیــه رســیده اســت.
ــا بیــان اینکــه ظرفیــت پهنــای بانــد IP داخلــی ۲ هــزار  وی ب
ــه مــی دهــد: ظرفیــت  ــه اســت، ادام ــر ثانی و ۴00 گیگابیــت ب
اینترنــت بیــن الملــل ۲80 گیگابیــت بــر ثانیــه بــرآورد می شــود 
و ســهم تولیــد محتــوای داخلــی بــه خارجــی در ایــران، حــدود 
۳0 بــه ۷0 اســت. در همیــن حــال ظرفیــت ترافیــک ارتباطــی 
ــت،  ــن ترانزی ــران در ای ــه نقــش ای ــا توجــه ب ــا ب ــه اروپ آســیا ب
۳۶۴ گیگابیــت بــر ثانیــه اعــام شــده اســت. تمــام ایــن آمارهــا 
نشــان از پیشــرفت در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات دارد 

ــم. ــه داری ــا اهــداف توســعه ای فاصل ــا ایــن وجــود ب ــا ب ام
ــات  ــاوری اطاع ــازار فن ــه ارزش ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فقیه
دنیــا حــدود ۳500 میلیــارد یــورو اســت، خاطرنشــان مــی کنــد: 
ــران از نظــر جمعیــت  ــه نســبت یــک درصــدی ای ــا توجــه ب ب
ــا  ــازار فنــاوری اطاعــات دنی در جهــان، بایــد ســهم ایــران از ب
۳5 میلیــارد یــورو معــادل ۱۴0 هــزار میلیــارد تومــان باشــد امــا 
برآوردهــا نشــان مــی دهــد هــم اکنــون ایــن ســهم کمتــر از ۴0 

ــارد تومان اســت. هــزار میلی
ــاد  ــور از اقتص ــات کش ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــهم فن وی س
ایــران را نیــز ۲.۷ درصــد اعــام کــرده و مــی گویــد: 
ــاوری  ــوزه فن ــه ح ــش آموخت ــزار دان ــر ۲00 ه ــغ ب ــاالنه بال س
ــارغ  ــی ف ــف تحصیل ــع مختل ــات در مقاط ــات و ارتباط اطاع
التحصیــل مــی شــوند کــه توجــه بــه مقولــه فنــاوری اطاعــات 
در ابعــاد مختلــف کشــور، مــی توانــد بــه ایجــاد بــازار کار بــرای 

ــارغ التحصیــان بیانجامــد. ایــن ف
ــس  ــهای مجل ــز پژوهش ــن مرک ــای نوی ــر فناوریه ــس دفت رئی

ــرای توســعه  ــه اهــداف مدنظــر در برنامــه پنجــم ب ــا اشــاره ب ب
ــه  ــن برنام ــد: در ای ــی افزای ــات، م ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
بــر دسترســی ۶0 خانــوار ایرانــی بــه شــبکه ملــی اطاعــات و 
اشــتراک گــذاری رایــگان اطاعــات توســط دســتگاههای 
ــا  ــال بررســی ه ــن ح ــا ای ــا ب ــد شــده اســت؛ ام ــی، تاکی اجرای
نشــان مــی دهــد کــه در ســال آخــر ایــن برنامــه، ۲۱ میلیــون 
کاربــر بــه شــبکه اینترنــت متصــل هســتند و هنــوز شــبکه ملی 

راه انــدازی نشــده اســت.
وی مــی گویــد: در برنامــه پنجم توســعه به بســیاری از شــاخص 
هــا و اعــداد مدنظــر در حــوزه دولــت الکترونیــک و خدمــات و 
زیرســاختهای ارتباطــی نرســیده ایــم. بــا ایــن وجــود در برنامــه 
ششــم توســعه، تاکیــدی بــر ایــن ارقــام توســعه ای وجــود نــدارد 
ــد  ــی تاکی ــات محتوای ــاختها و خدم ــعه زیرس ــر توس ــتر ب و بیش
ــک،  ــارت الکترونی ــوزه تج ــه در ح ــن برنام ــت. در ای ــده اس ش
تحقــق ۳0 درصــد تجــارت الکترونیــک از کل تجــارت کشــور، 

مدنظــر قــرار گرفته اســت.
 

آمارهای خارجی از توسعه ICT در ایران
 ICT ــاخصهای ــری ش ــدازه گی ــم ان ــش مه ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــورها  ــری کش ــم گی ــردی، تصمی ــای راهب ــزی ه ــه ری در برنام
ــه  ــد اتحادی ــی مانن ــن الملل ــای بی ــرفتها، نهاده ــی پیش و بررس
جهانــی مخابــرات و مجمــع جهانــی اقتصــاد همه ســاله نســبت 

ــد. ــه وضعیــت در ایــن بخــش تحقیــق مــی کنن ب
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــت فن ــات، وضعی ــن تحقیق در ای
ایــران را در بیــن کشــورهای جهــان و منطقــه از منظــر توســعه 
یافتگــی )IDI( ، آمادگــی شــبکه ای )NRI (، رقابــت پذیــری 
ــات، نســل  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــه فن ــبد هزین ــی، س جهان
 ) EGDI( ــی ــت الکترونیک ــعه دول ــی  )DN (، توس دیجیتال
و اقتصــاد دانــش بنیــان )KEI ( مــورد بررســی قــرار داده اســت.
ــات در  ــاوری اطاع ــعه ارتباطــات و فن ــه توس شــاخص  IDI ب
حــوزه هــای مختلــف دسترســی بــه ابزارهــای ارتباطی، اســتفاده 

از ایــن ابزارهــا و مهــارت در اســتفاده مربــوط مــی شــود.
ــورد  ــان م ــور جه ــن ۱۶۷ کش ــران را در بی ــاخص ای ــن ش ای
بررســی قــرار داده اســت کــه نشــان مــی دهــد ایــران در توســعه 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در منطقــه چهاردهــم و در جهان 

نــود و یکــم اســت. اگرچــه ایــن رتبــه، نســبت بــه ســال ۲0۱۱ 
ارتقــای ۳ پلــه ای را نشــان مــی دهــد امــا بــا ایــن وجــود، ایران 
بــا کشــور اول منطقــه - بحریــن - و کشــور اول جهــان - کــره 

جنوبــی- بســیار فاصلــه دارد.
 ICT در ایــن شــاخص از نظــر میــزان دسترســی بــه ابزارهــای
، مولفــه هایــی ماننــد دسترســی مشــترکان تلفــن ثابــت، تلفــن 
همــراه، دسترســی بــه پهنــای بانــد اینترنــت بــه ازای هــر کاربر، 
دسترســی خانوارهــای دارای کامپیوتــر و خانوارهــای دارای 
دسترســی بــه اینترنــت در خانــه، بررســی مــی شــود. بــه طــور 
کل رتبــه ایــران در ایــن شــاخص ۱۴ منطقــه و 80 جهان اســت 
کــه در ایــن مولفــه نیــز ایــران ۲ پلــه صعــود داشــته اســت. امــا 
بــا ایــن وجــود ایــران بــا قطــر بــه عنــوان کشــور اول منطقــه 
و لوکزامبــورگ بــه عنــوان کشــور اول جهــان فاصلــه بســیاری 

دارد.

رتبه 14 ایران در دسترسی خانوار به اینترنت
براســاس بررســی هــا در این بخــش، ایــران رتبه اول مشــترکان 
تلفــن ثابــت، رتبــه ۱۷ مشــترکان تلفــن همــراه بــا بیــش از ۲۴ 
میلیــون دســتگاه هوشــمند، رتبــه ۱8 پهنــای بانــد بــه ازای هــر 
کاربــر، رتبــه ۱۱ خانــوار دارای کامپیوتــر و رتبــه ۱۴ خانــوار دارای 

دسترســی بــه اینترنــت در خانــه را در منطقــه دارد.
در ایــن بخــش متوســط درصــد مشــترکان تلفــن همــراه در دنیا 
۱۱۲ درصــد و متوســط درصــد رشــد خانوارهــای دارای کامپیوتــر 
ــا ۲5 درصــد عنــوان شــده اســت. در حــوزه پهنــای  نیــز در دنی
ــان  ــه کشــور لبن ــوط ب ــز بیشــترین رشــد مرب ــد اینترنــت نی بان

است.
در شــاخص اســتفاده کاربــران از ICT در مولفــه اســتفاده 
اینترنــت، ایــران در رتبــه ۱5 منطقــه، از نظــر اســتفاده از اینترنت 
ــی ســیم در  ــه ۱۱ و از نظــر باندپهــن ب باندپهــن باســیم در رتب
ــزان رشــد  ــن شــاخص بیشــترین می ــرار دارد. در ای ــه ۱۷ ق رتب
مربــوط بــه کشــورهای عربــی اســت و ایــران در بین 50 کشــور 
ــن،  ــه بحری ــه از جمل ــورهای منطق ــا کش ــت. ام ــتاز نیس پیش
ــی  ــده م ــور دی ــن 50 کش ــن ای ــت در بی ــر و کوی ــارات، قط ام
شــوند. در مجمــوع نیــز، ایــران رتبه ۱۷ منطقــه و ۱08 جهــان را 
دارد و رتبــه اول منطقــه در اختیــار بحریــن و رتبــه اول جهان در 

همه آمارها از وضعیت ICT ایران

کشورهای پیشرو در فناوری اطالعات و ارتباطات را بشناسید
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ــت. ــار دانمارک اس اختی
ــه  ــات ک ــاوری اطاع ــات و فن ــارت ارتباط ــاخص مه در زیرش
ــام نویســی در  براســاس مولفــه هایــی چــون نــرخ باســوادی، ن
ــال  ــده و از س ــی ش ــنجیده م ــگاه س ــتان و دانش ــطح دبیرس س
۲0۱۴ بــه پیشــنهاد یونســکو بــه مولفــه هایــی همچــون 
ــری  ــر و فراگی ــه کمــک کامپیوت ــوزش ب بیشــترین رشــد در آم
کامپیوتــر، تغییــر یافتــه اســت، ایــران رتبــه 9 منطقــه و رتبــه ۶9 
جهــان را دارد. در ایــن بخــش رژیــم صهیونیســتی اول در منطقه 

و یونــان رتبــه اول در جهــان اســت.
بــا ایــن وجــود، بــه طــور کل برغــم بهبــود شــاخصهای 
دسترســی، تغییــر اندکــی در شــاخص مهــارت ICT دیــده مــی 
ــه نحــوی کــه مقــدار ایــن شــاخص از دولــت هشــتم  شــود. ب
تاکنــون بــا افزایــش همــراه بــوده، امــا رتبــه ایــران در منطقــه و 

جهــان بهبــود چشــمگیری نداشــته اســت.
در ایــن بخــش، بــه جــز کــره جنوبــی و نیــز هنــک کنــگ، کــه 
رتبــه 9 دنیــا را دارنــد، منطقــه اروپــا پیشــرو در توســعه فنــاوری 
اطاعــات اســت بــه نحــوی کــه از بیــن ۳0 کشــور بــاالی ایــن 
جــدول، ۱9 کشــور از قــاره اروپــا هســتند و کشــور چــاد در پایین 

ایــن جــدول و در رتبــه ۱۶۷ دیــده مــی شــود.

تهـران توسـعه یافته ترین اسـتان از منظـر فناوری 
اطالعـات و ارتباطات

ــاوری  بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه وضعیــت توســعه فن
ــزد و  ــدران، ی ــمنان، مازن ــران، س ــات در ته ــات و ارتباط اطاع
قــم در وضعیــت بهتــری قــرار دارد و رتبــه هــای آخر اســتانهای 
کشــور بــه لرســتان، خراســان شــمالی و سیســتان و بلوچســتان 

اختصــاص یافته اســت.
ــر در  ــال اخی ــه در 5.5 س ــت ک ــده اس ــخص ش ــن مش همچنی
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــعه فن ــاخص توس ــد ش ــد رش رون
)IDI (، تهــران بیشــترین رشــد و اســتانهای خراســان شــمالی و 
سیســتان و بلوچســتان، کمتریــن میــزان رشــد را داشــته انــد. در 
ــا  ایــن زمینــه اســتانهای کهگیلویــه و بویــر احمــد و همــدان ب

بهبــود نســبی روبــرو بــوده انــد.

رتبــه 96 ایــران از نظــر نفــوذ فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات

ــی اقتصــاد، شــاخص آمادگــی  ــع جهان ــف مجم براســاس تعری
ــات و  ــاوری اطاع ــود فن ــه نف ــوط ب ــبکه ای )NRI( مرب ش
ارتباطــات در هــر کشــور و آمادگــی آن کشــور در اســتفاده از این 
ابــزار، بــرای کســب و کار اســت کــه موضوعــات مختلفــی چون 
ــاوری  ــرد فن ــر کارب آمادگــی محیطــی، آمادگــی اســتفاده و تاثی
اطاعــات در اقتصــاد یــک کشــور را مــورد بررســی قــرار مــی 

دهد.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه از نظــر متوســط جهانــی و 
منطقــه ای طــی ســالهای اخیــر، کمتریــن رشــد در ایــن بخــش 
مربــوط بــه ایــران بــوده اســت و اقتصادهــای بــا درآمد بــاال، ۳0 

جایــگاه نخســت ایــن شــاخص را از آن خــود کرده انــد.
ــان  ــه و 9۶ در جه ــران ۱5 در منطق ــه ای ــاخص رتب ــن ش در ای
تــا پایــان ســال ۲0۱5 اعــام شــده اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه رتبــه اول منطقــه در اختیــار رژیم صهیونیســتی و رتبــه اول 
ــای  ــود ارتق ــا وج ــران ب ــنگاپور اســت و ای ــار س ــان در اختی جه
یــک پلــه ای نســبت بــه ســال ۲0۱۴ ، جایــگاه مناســبی در این 

ــدارد. بخــش ن
از جملــه مولفــه هــای ایــن شــاخص آمادگــی محیطــی در حوزه 
ــه ۱5 و  ــران در منطق ــه ای ــه رتب ــت ک ــات اس ــاوری اطاع فن
رتبــه آن در جهــان 9۳ اســت. در ایــن زیرشــاخص، امــارات اول 
ــی،  ــه آمادگ ــت. در مولف ــان اس ــنگاپور اول در جه ــه و س منطق
رتبــه ۱5 منطقــه و رتبــه 8۶ جهــان متعلــق بــه ایــران اســت و 

قزاقســتان اول در منطقــه و فنانــد اول در جهــان اســت.
از دیگــر مولفــه هــای ایــن شــاخص، کاربــرد فنــاوری اطاعــات 
ــان  ــه ۱08 جه ــه و رتب ــه ۱۶ منطق ــه رتب و ارتباطــات اســت ک

مربــوط بــه ایــران اســت. در ایــن شــاخص، امــارات اول منطقــه 
و ســوئد رتبــه نخســت دنیــا اســت. در مولفــه تاثیــر اقتصــادی 
ــه  ــه ۱8 منطق ــران رتب ــز، ای ــات و ارتباطــات نی ــاوری اطاع فن
ــا را دارد و از ایــن منظــر، رژیــم صهیونیســتی اول در  و ۱۱۶ دنی

منطقــه و ســنگاپور اول در جهــان اســت.
رتبه ۱۶ ایران در نوآوری فناوری اطاعات و ارتباطات

ــر مبنــای تقویــت ســاختار  شــاخص رقابــت پذیــری جهانــی ب
اقتصــادی کشــورها در خلــق ارزش افــزوده از طریــق نــوآوری در 
کســب و کارهــای نــو، مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد کــه در 
ایــن زمینــه، ایــران رتبــه ۱۳ منطقــه و ۷۴ جهــان را دارد. در این 
شــاخص تــا پایــان ســال ۲0۱5 قطــر در منطقــه اول و ســوئیس 

در جهان اول اســت.
ــه  ــوان ب ــی ت ــی م ــری جهان ــت پذی ــای رقاب ــه مولفه ه از جمل
ــه  ــرد ک ــاره ک ــو اش ــای ن ــب و کاره ــن در کس ــات بنیادی الزام
ــا را دارد و امــارات در منطقــه  ــه ۱۲ منطقــه و ۶۳ دنی ــران رتب ای

ــت را دارد. ــه نخس ــان رتب ــنگاپور در جه اول و س
ــران ۱5  ــز ای ــی نی ــای کارآی ــش دهنده ه ــاخص افزای در زیرش
ــارات اول  ــه ام ــن زمین ــت و در ای ــان اس ــه و 90 در جه منطق
منطقــه اســت. در ایــن حــوزه، مقولــه نــوآوری و پیشــرفته بودن 
نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه رتبــه ایــران ۱۶ در منطقه و 
۱0۲ در جهــان اســت. در ایــن رده بنــدی رتبــه نخســت متعلــق 
ــه  ــوط ب ــان مرب ــت جه ــه نخس ــتی و رتب ــم صهیونیس ــه رژی ب

ــوئیس است. س
 

رتبه 9 ایران در زیرساختهای ارتباطی
ــی از  ــوان یک ــه عن ــان ب ــش بنی ــاد دان ــر اقتص ــران از منظ ای
مولفه هــای توســعه یافتگــی دیجیتالــی، رتبــه ۱۳ منطقــه و رتبه 
9۴ دنیــا را در اختیــار دارد و در ایــن شــاخص رژیم صهیونیســتی 
در منطقــه و ســوئد در جهــان پیشــتاز هســتند. ایــن شــاخص به 
بررســی نظــام انگیزشــی اقتصــادی ایــران بــه عنــوان یکــی از 
زیرشــاخص هــا تاکیــد دارد کــه در ایــن زمینــه رتبــه ۲0 منطقــه 
و ۱۴۱ جهــان از آن ایــران اســت. از منظــر نظــام نــوآوری نیــز 

رتبــه 8 منطقــه و رتبــه ۶8 دنیــا متعلــق بــه ایــران اســت.
ــز  ــات نی ــه بررســی تحصی ــان ب شــاخص اقتصــاد دانــش بنی
تاکیــد دارد کــه در ایــن زیرشــاخص رتبــه ایــران در منطقــه ۱۲ 
و در جهــان 98 اســت. در ایــن زیرشــاخص، رژیــم صهیونیســتی 

رتبــه نخســت منطقــه و نیوزلنــد رتبــه اول جهــان را دارد.
در حــوزه زیرســاختهای ارتباطــی و فنــاوری اطاعاتــی نیــز رتبه 
ــن  ــران اســت. در ای ــار ای ــان در اختی ــه ۷0 جه ــه و رتب 9 منطق
ــه  ــه اول اســت و کشــور ســوئد رتب ــن در منطق شــاخص بحری

ــا را دارد. نخســت دنی

ایــران در بیــن ارزان تریــن کشــورهای منطقــه در 
ــاوری اطالعــات و ارتباطــات فن

ــاوری اطاعــات  ــا از منظــر قیمتهــای ابزارهــای فن بررســی ه
ــه  ــت دارد. ب ــور حکای ــزار در کش ــن اب ــی ای ــات از ارزان و ارتباط
ــر  ــورها از منظ ــن کش ــان ارزان تری ــران در می ــه ای ــوی ک نح

ــرار دارد. ــات ق ــاوری اطاع ــای فن ــتفاده از ابزاره اس
ــه و ۷ جهــان را دارد. در  ــه ۳ منطق ــران رتب ــن شــاخص ای در ای
منطقــه کویــت ارزان تریــن کشــور و در دنیــا ماکائــو چیــن ارزان 

ترین اســت.
ــراه و  ــت، تلفــن هم ــن شــاخص براســاس قیمــت تلفــن ثاب ای
پهنــای بانــد اینترنــت ســنجیده مــی شــود کــه در مــورد تلفــن 
ثابــت ایــران رتبــه نخســت ارزان تریــن کشــور دنیــا و منطقــه 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در قیمــت موبایــل نیــز رتبــه 
ــن شــاخص  ــان اســت و در ای ــه و ۱۷ در جه ــران 5 در منطق ای
ــه نخســت  ــو چیــن در جهــان رتب قطــر اول در منطقــه و ماکائ

را دارد.
در حــوزه قیمــت پهنــای بانــد اینترنــت ثابــت نیــز ایــران در بین 
۲0 کشــور ارزان پهنــای بانــد قــرار دارد و رتبــه ۲ منطقــه و ۲0 
ــه اول  ــت رتب ــدی کوی ــن رده بن ــار دارد. در ای ــان را در اختی جه

منطقــه و جهــان را از آن خــود کــرده اســت.

دولت الکترونیک ایران هجدهم در منطقه
در شــاخص نســل دیجیتالــی کــه وضعیــت اســتفاده از فنــاوری 
اطاعــات و ابزارهــای دیجیتــال را براســاس نســبت کل جمعیت 
و جمعیــت جــوان بررســی مــی کنــد، رتبــه ایــران در منطقــه ۱۴ 
اعــام شــده و رژیــم صهیونیســتی در منطقــه اول و ایســلند در 

جهــان اول هســتند.
ــران  ــه ای ــز، رتب ــک نی ــت الکترونی ــاخص دول ــن در ش همچنی
براســاس بررســی هــای صــورت گرفتــه کــه مربــوط بــه ســال 
۲0۱۴ مــی شــود ۱8 در منطقــه و ۱05 در جهــان اســت و رژیــم 
ــه اول  ــی رتب ــره جنوب ــه و ک ــه اول منطق ــدس، رتب ــغالگر ق اش

ــا را دارد. دنی
ــی و  ــن، زیرســاختهای مخابرات ــن شــاخص خدمــات آنای در ای
ســرمایه انســانی دیــده شــده اســت کــه ایــران رتبــه ۱5 منطقــه 
در خدمــات آنایــن را دارد و ایــن درحالــی اســت کــه در 
ــاختهای  ــش زیرس ــت. در بخ ــن اول اس ــدی بحری ــن رده بن ای
مخابراتــی نیــز ایــران رتبــه ۱۶ منطقــه را دارد و رژیــم اشــغالگر 
ــرار دارد. از حیــث ســرمایه انســانی  ــه نخســت ق قــدس در رتب
ــه ۱5  ــران رتب ــت الکترونیکــی در کشــور، ای ــق دول ــرای تحق ب

منطقــه را دارد و قزاقســتان در ایــن زمینــه اول اســت.
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

 بــا پایــان یافتــن اختافــات مدیریتــی میــان 
ــران  ــرات ای ــرکت مخاب ــده ش ــکان عم مال
ــوان ســهامدار ۴0 درصــدی  ــه عن ــت ب و دول
ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــرکت، وزی ــن ش ای
اطاعــات از تجدیدنظــر در نــرخ هــای 

ــر داد.  ــی خب مخابرات
ــان ســهامداران عمــده شــرکت  ــاف می اخت
ــتن 5۱  ــار داش ــا در اختی ــران )ب ــرات ای مخاب
درصــد ســهام ( و دولــت بــه عنــوان ســهامدار 
۴0 درصــدی، بــر ســر نحــوه مدیریــت 
ــون  ــش تاکن ــرات، از حــدود ۲ ســال پی مخاب
ادامــه داشــته و ایــن موضــوع باعــث شــده تــا 
در ایــن ســالها، درخواســت شــرکت مخابرات 
ایــران بــرای تغییــر نــرخ هــای مخابراتــی راه 
بــه جایــی نبــرد. امــا بــه نظــر مــی رســد بــا 
تغییــر هیــات مدیــره شــرکت مخابــرات 
ایــران، باب ســازش میــان مخابــرات و وزارت 
ــاز شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه  ارتباطــات ب
وزیــر ارتباطــات بــا تغییــر موضــع خــود، بــه 
ــای  ــرخ ه ــر ن ــازه تغیی صــورت تلویحــی اج

ــرد. ــی را صــادر ک مخابرات

پایان 2 سـال کشـمکش مدیریتی به 
نفع نـرخ هـای مخابراتی

ــان  ــی از زم ــای مخابرات ــه ه ــوع تعرف موض
روی کار آمــدن محمــود واعظــی وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در دولــت 
یازدهــم، محــل مناقشــه ایــن وزارتخانــه بــا 
ــه  ــت، ب ــوده اس ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ش
ــه  ــش تعرف ــری از افزای ــه جلوگی ــوی ک نح
ــه  ــی ب ــدو ورود واعظ ــرات در ب ــای مخاب ه
ایــن وزارتخانــه کلیــد خــورد. چــرا کــه 
ــه  ــق مصوب ــران طب ــرات ای ــرکت مخاب ش
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات قصــد 
داشــت مردادمــاه ســال 9۲ نــرخ هــای 
مکالمــات تلفنــی را افزایــش دهــد امــا وزیــر 
ــه،  ــن وزارتخان ــه ای ــدو ورود ب ــات در ب ارتباط
اجــازه ایــن اقــدام را نــداد و ایــن مخالفــت را 
در جهــت دفــاع از حقــوق مشــترکان عنــوان 

ــرد. ک
پــس از آن در نیمــه دوم ســال 9۳ ، نــرخ های 
مخابراتــی پیــرو اجرای طرح یکســان ســازی 
کدهــای اســتانی توســط مخابــرات و بــا اجازه 
ــا براســاس  ــرد ام ــر ک وزارت ارتباطــات، تغیی
ــه  ــن تعرف ــال ای ــا اعم ــرات، ب ــام مخاب اع
هــا بــه دلیــل حــذف کدهــای بیــن شــهری، 
شــرکت مخابــرات ایــران دچــار ضــرر و زیان 
ــرات  ــه مخاب ــود چنانچ ــرار ب ــه ق ــد. اگرچ ش
ــای  ــازی کده ــرح یکســان س ــرای ط ــا اج ب
اســتانی، متحمــل ضــرر و زیــان شــود، وزیــر 
ارتباطــات بــا افزایــش نــرخ هــای مخابراتــی 
ــن  ــن موضــوع از بهم ــه ای ــد ک ــت کن موافق
مــاه ســال 9۳ تاکنــون محــل مناقشــه 

مخابــرات و وزارت ارتباطــات بــوده و واعظــی 
ــای  ــرخ ه ــر در ن ــت تجدیدنظ ــا درخواس ب

ــرده اســت. ــت نک ــی موافق مخابرات
ایــن کشــمکش پــس از آنکــه اواســط 
ــره شــرکت  ــات مدی ــاه 9۴ هی اردیبهشــت م
مخابــرات بــدون جلــب نظــر دو عضــو 
ــار  ــن شــرکت را برکن ــل ای ــی، مدیرعام دولت
ــر ارتباطــات  ــر شــد و وزی ــگ ت ــد، پررن کردن
ــرات  ــرکت مخاب ــتهای ش ــاد از سیاس ــا انتق ب
ایــران، تاکیــد کــرد: تــا زمانــی که مشــکات 
ــرخ  ــر ن ــازه تغیی ــود، اج ــل نش ــرات ح مخاب

ــم داد. ــی را نخواهی ــای مخابرات ه
واعظــی آن زمــان گفــت کــه بــا تغییــر تعرفه 
ــان  ــرخ آبونم ــدی، ن ــم ک ــتای ه ــا در راس ه
ــوی  ــت. از س ــه اس ــش یافت ــر افزای ۳00 براب
ــر  ــد وزارت ارتباطــات ب ــه رغــم تاکی دیگــر ب
ــرات،  ــه برنامــه توســعه ای از ســوی مخاب ارائ
 ایــن شــرکت برنامــه ای ارائــه نــداده  و از ایــن 
ــه  ــر تعرف ــنهاد تغیی ــات پیش رو وزارت ارتباط

ــد. ــی نمی کن ــا  را بررس ه
ــر عــدم توســعه  ــر ارتباطــات ب ــدات وزی تاکی
ــوان  ــی عن ــور در حال ــی کش ــبکه مخابرات ش
شــده بــود کــه مخابــرات بارهــا تاکیــد کــرد 
کــه در اجــرای مصوبــه دولــت در طــرح 
ــان  ــا توم ــت، میلیارد ه ــن ثاب ــدی تلف هم ک
هزینــه کــرده و کاهــش ۱0 تــا ۳0 درصــدی 

ــت. ــته اس ــد داش درآم

مکالمات تلفنی گران می شود
ــا گذشــت حــدود ۲ ســال از مناقشــه  حــاال ب
میــان مخابــرات و وزارت ارتباطــات، بــا توافق 
ــات و  ــر ارتباط ــان وزی ــه می ــورت گرفت ص
ــرکت،  ــن ش ــت ای ــر مدیری ــر س ــرات ب مخاب
ــی در  ــر احتمال ــود واعظــی از تجدیدنظ محم

ــر داد. ــرات خب ــای مخاب ــه ه تعرف
وی پــس از مشــخص شــدن اعضــای جدیــد 
ــت: در  ــران گف ــرات ای ــره مخاب ــات مدی هی
مــاه هــای اخیــر شــرکت مخابــرات ســرمایه 
گــذاری هــای خــوب و مناســبی را در حــوزه 
مخابراتــی انجــام داده اســت و مــا فکــر مــی 
ــه  ــر دقیق ــرای ه ــال ب ــه ۳0 ری ــم هزین کنی
ــرای  ــال ب ــزار ری ــه و پرداخــت 500 ه مکالم
ــی  ــن در شــرایط کنون ــک خــط تلف ــد ی خری
ــد در آن تجدیدنظــر شــود. ــم اســت و بای ک

واعظــی گفــت: پــس از تعییــن اعضــای 
هیــات مدیــره مخابــرات و برگزاری جلســاتی 
در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی، امیدواریــم در یــک مــاه آینــده 
ــام  ــت اع ــن ثاب ــد تلف ــای جدی ــه ه تعرف

ــود. ش
ــای  ــن اعض ــه تعیی ــح داد: در زمین وی توضی
ــرات جلســات متعــددی  ــره مخاب ــات مدی هی
ــزار  ــرات برگ ــرکت مخاب ــهامداران ش ــا س ب

ــه  ــان دادن ب ــی آن پای ــدف اصل ــه ه ــد ک ش
مشــکات و تعییــن سیاســتهای تجدیــد 
نظــر در تعرفــه هــای مخابــرات بــود؛ 
در سیاســتگذاری هــای جدیــد، شــرکت 
مخابــرات شــرکتی توســعه ای محســوب 
مــی شــود و مــا قبــل از تعییــن هیــات 
ــن  ــرای ای ــی را ب ــه راه ــد، نقش ــره جدی مدی
ــد  ــا اعضــای جدی ــم ت شــرکت تدویــن کردی
هیــات مدیــره بــدون هیــچ مشــکلی شــرایط 
ــد. ــم کنن ــرکت فراه ــن ش ــدی را در ای جدی
ــره  ــات مدی ــد هی ــه عضــو جدی ــن زمین در ای
شــرکت مخابــرات ایــران جزئیــات پیشــنهاد 
مخابــرات و یــا افزایــش نرخ هــای مخابراتــی 
را کــه بــه ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی ارائــه شــده اســت، 

ــرد.  ــریح ک تش
لطیــف وصلــی گفــت: تصویــب تعرفــه هــای 
مخابراتــی در اختیــار شــخص وزیــر ارتباطات 
مقــررات  تنظیــم  کمیســیون  و  نیســت 
ارتباطــات بایــد نظــر نهایــی را در ایــن زمینــه 
ــای  ــی از اعض ــات یک ــر ارتباط ــد و وزی بده

ــت. ــیون اس ــن کمیس ای
ــد  ــره جدی ــات مدی ــنهاد هی ــزود: پیش وی اف
مخابــرات ایــن اســت کــه هزینــه یــک خــط 
تلفــن ثابــت بــه جــای 50 هــزار تومــان کــه 
هــم اکنــون از خریــداران دریافــت مــی شــود، 

۲50 هــزار تومــان تاییــد شــود.
وصلــی بــا بیــان اینکــه هزینــه اتصــال یــک 
ــان  ــون توم ــک میلی ــش از ی ــن بی ــط تلف خ
اســت، اضافــه کــرد: بــا عادالنــه کــردن حــق 
ــد از  ــت در ایــن بخــش بای اتصــال تلفــن ثاب

ــرات جلوگیــری کــرد. ضــرر مخاب
عضو هیــات مدیــره شــرکت مخابــرات ایران 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس برآوردهایــی 
کــه از ســوی مراجــع غیــر از مخابــرات انجام 
شــده اســت، هزینــه اتصــال هــر خــط تلفــن 
بــا توجــه بــه منطقــه اتصــال بیــن 800 هــزار 
تومــان تــا یــک میلیــون و ۳00 هــزار تومــان 
ــدد 50  ــرد: ع ــح ک ــردارد، تصری ــه در ب هزین
هــزار تومــان بــرای یــک خــط تلفــن امــکان 

توســعه را بــه مخابــرات نمــی دهــد.

ــره  ــات مدی ــنهاد هی ــه پیش ــاره ب ــا اش وی ب
در مــورد افزایــش نــرخ هــای مخابراتــی 
ــه  ــش هزین ــنهاد افزای ــا پیش ــت: م ــز گف نی
بســته  در  بلکــه  نداریــم  را  مکالمــات 
پیشــنهادی مــا حتــی میــزان مکالمــه رایگان 
ــه  ــا ب ــت، ام ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز در نظ نی
جــای آن افزایــش آبونمــان هــر خــط تلفــن 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــم، ب ــنهاد داده ای را پیش
ــط  ــک خ ــان ی ــه آبونم ــال چنانچ ــرای مث ب
کــه هــزار تومــان باشــد، حــدود یــک هــزار 
و ۲00 تومــان هزینــه مکالمــه رایــگان داخل 

ــم. ــترک بدهی ــه مش ــتانی را ب اس
آبونمــان  تاکیــد کــرد: هزینــه  وصلــی 
ــوده و در  ــه ب ــورت ماهان ــه ص ــنهادی ب پیش
قبــض مشــترک بــه صــورت دوره ای هــر دو 
ــرای مثــال  ــار محاســبه می شــود، ب مــاه یکب
اگــر آبونمــان ۶ هــزار تومــان در نظــر گرفتــه 
شــود، مشــترک بایــد در یــک دوره ۱۲ هــزار 
تومــان هزینــه آبونمــان تلفــن پرداخــت کند.
وصلــی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــنهاد هیــات 
مدیــره مخابــرات، افزایــش آبونمــان هــر خط 
ــزار  ــا ۶ ه ــان ت ــزار توم ــت از ۳ ه ــن ثاب تلف
تومــان بــر اســاس منطقــه مشــترک اســت، 
اظهــار کــرد: ایــن آبونمــان در روســتاها، 
و کانشــهرها  اســتان  مراکــز  شــهرها، 

ــود. ــد ب ــاوت خواه متف
عضو هیــات مدیــره شــرکت مخابــرات ایران 
با بیــان اینکــه پیشــنهاد هیــات مدیــره جدید 
ــی  ــای قبل ــر اســاس بررســی ه ــرات ب مخاب
ــرات انجــام شــده و  اســت کــه توســط مخاب
هــم اکنــون نیــز توانســته ایــم نظــر مثبــت 
ــر ارتباطــات را جلــب کنیــم و در نهایــت  وزی
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بایــد 
نظــر نهایــی را در مــورد ایــن پیشــنهاد بدهد.
ــیون  ــن کمیس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هــر هفتــه در ایــن زمینــه جلســه دارد، ادامــه 
ــن دو پیشــنهاد  ــر اســاس ای ــن ب داد: همچنی
ــته  ــک بس ــان در ی ــورت توأم ــه ص ــه ب ک
ــرات  ــت، مخاب ــده اس ــه ش ــنهادی ارائ پیش
بایــد ســاالنه 500 هــزار خــط تلفــن ثابــت در 

ــد. ــر کن ــور دای کش

تبعات دوستی وزارت ارتباطات و مخابرات

تلفن گران می شود!
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

محمــود واعظــی در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه قــرار 
ــد  ــت ۱5 درص ــت اینترن ــاه قیم ــت م ــان اردیبهش ــا پای ــود ت ب
کاهش یابــد، گفــت: مــا کمیتــه ای در وزارت ارتباطات تشــکیل 
داده ایــم تــا کاهش تعرفــه اینترنــت را بررســی کنــد و امیدواریم 
طبــق قولــی کــه داده ایــم اوایــل امســال بــه قول مــان عمــل 
کنیــم. پاییــن آوردن تعرفــه اینترنــت بایــد اقتصــادی و بــدون 
ــان را در  ــه ذینفع ــد هم ضــرر بنگاه هــای ارتباطــی باشــد و بای
نظــر بگیریــم کــه امیدواریــم تــا پایان خــرداد مــاه خبر خوشــی 

را در ایــن زمینــه بــه کاربــران نهایــی بدهیــم.
ــل  ــام کاهــش حداق ــر اع ــی ب ــوالی مبن ــه س وی در پاســخ ب
۱5 درصــدی قیمــت اینترنــت کــه پیــش از ایــن ســوی وزیــر 
ارتباطــات مطــرح شــده بــود، خاطرنشــان کــرد: اینهــا در حــد 
گمانه زنــی اســت و طــی چنــد هفتــه دیگــر امیدواریــم بــه یک 

ــت برســیم. ــرخ اینترن ــورد ن ــی در م ــدی نهای جمع بن
ــز  ــل نی ــت موبای ــذاری اینترن ــف قیمت گ ــورد ک ــی در م واعظ
ــن موضــوع  ــا حضــور اپراتورهــا، ای ــد کــرد: کارگروهــی ب تاکی
ــا  ــن اســت کــه ب ــد  و تمــام تــاش ای را در حــال بررســی دارن
مقررات گــذاری در مــورد کــف قیمــت  ســرویس های ارتباطــی، 
رقابــت ناســالم را از بیــن بــرده و عــاوه بــر اپراتورهــای 
ــت  ــات اینترن ــده خدم ــرکت های ارائه دهن ــایر ش ــی، س ارتباط
نیــز بتواننــد بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد؛ ایــن موضــوع نیــز 

ــا یــک مــاه آینــده مشــخص خواهــد شــد. ت

دفاع وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت
ــوان  ــه عن وی در مــورد حــل مشــکل کیفیــت اینترنــت کــه ب
یکــی از وعده هــای دولــت یازدهــم مطــرح شــده بــود، گفــت: 

اختــاالت و مشــکات طــی دو ســال اخیــر کمتــر شــده اســت 
ــل  ــا قب ــت را ب ــت اینترن ــوان وضعی ــوان نمی ت ــچ عن ــه هی و ب
ــات مــردم بیشــتر شــده  مقایســه کــرد. اگرچــه ذائقــه و مطالب
اســت امــا بایــد انصــاف را مــد نظــر قــرار دهیــم کــه وضعیــت 

اینترنــت بــا ۳۲ مــاه قبــل قابــل مقایســه نیســت.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه امــروز ۲0 
میلیــون کاربــر موبایــل و ۱0 میلیــون کاربــر ثابــت از اینترنــت 
اســتفاده می کننــد، خاطرنشــان کــرد: از نظــر فنــی تجهیــزات 
عظیمــی بــه وجــود آمــده و اختــاالت بســیار کــم شــده اســت 
ــوده و  ــش ب ــال افزای ــدت در ح ــه ش ــترکان ب ــرعت مش و س

ــر می شــود. ــرور بهت ــه م ــز ب ــت نی کیفی
ــی  ــد کیف ــن رص ــامانه آنای ــورد س ــن در م ــی همچنی واعظ
اینترنــت نیــز گفــت: هم اکنــون ســامانه ای در ســازمان 
ــام  ــه تم ــد و ب ــام می ده ــدام را انج ــن اق ــررات، ای ــم مق تنظی
ــده،  ــه ش ــات ارائ ــت خدم ــرای کیفی ــات ب ــدگان خدم ارائه دهن

ــم داد. ــر خواهی تذک
ــد  ــی می کنن ــه فرافکن ــرکت هایی ک ــا ش ــی ب ــت: حت وی گف
ــد،  ــرات می گذارن ــا مخاب ــردن زیرســاخت ی ــه گ و مشــکل را ب
برخــورد خواهیــم کــرد. همچنیــن بــه دنبــال افزایــش کیفــی 
ــد  ــز بتوانن ــران نی ــا کارب ــتیم ت ــامانه هس ــن س ــای ای و ارتق
ــا  ــی ب ــه دلیل ــه چ ــی و ب ــه نقاط ــه در چ ــد ک ــخیص دهن تش

ــتند. ــه هس ــبکه مواج ــی ش قطع
ــه کاهــش  ــاره ب ــا اش ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
قیمــت پهنــای بانــد داخلــی در شــبکه انتقــال نیــز گفــت: بــر 
اســاس برنامه ریزی هــای انجــام شــده، کاهــش پهنــای بانــد را 
در شــبکه انتقــال بــرای ارائه دهنــدگان خدمــات ارتباطــی فراهم 
کردیــم تــا در نهایــت کاربــران نهایــی بتواننــد با کاهــش قیمت 
اینترنــت، اگــر یــک فیلمــی را تــا پیــش از ایــن بــه قیمــت ۱5 
هــزار تومــان تماشــا می کردنــد، امــروز بتواننــد حتــی از قیمــت 

یــک ســی دی نیــز کمتــر هزینــه پرداخــت کننــد.
واعظمـی همچنیـن در مـورد طـرح ایـده در نظـر گرفتـن کف 
قیمـت اینترنت موبایـل، گفت: یک ایـده ای مطرح شـده بود که 
به جـای کف قیمـت پنج دهم بـه ازای هـر کیلوبایت دیتـا، این 
رقـم بـه دو دهم تغییر کنـد، اما اینها همه در حد پیشـنهاد اسـت 
و هنـوز قیمـت بسـته های اینترنت بـه ازای نـرخ هـر کیلوبایت 

دیتا مشـخص نشـده است.

خبرهای خوش ارتباطاتی وزیر ارتباطات تا آخر خرداد

مصوبه جدید دولت برای رفع 
انحصار مخابرات

ــرات در  ــع انحصــار مخاب ــرای رف ــد ب ــرح جدی ــب ط ــات از تصوی ــر ارتباط ــاون وزی مع
حــوزه شــبکه دسترســی خبــر داد و گفــت: ایــن مصوبــه کــه بــه تازگــی ابــاغ شــده 
اســت انحصــار شــبکه دسترســی را از مخابــرات مــی گیــرد. بــر اســاس ایــن مصوبــه 
ــذاری  ــل واگ ــز قاب ــی نی ــای ارتباط ــایر اپراتوره ــه س ــی ب ــی مخابرات ــبکه دسترس ش

ــود. ــد ب خواه
ــق  ــی طب ــای ارتباط ــاز اپراتوره ــایی و نی ــورت شناس ــاس در ص ــن اس ــر ای ــزود: ب وی اف
دســتورالعمل کمیســیون تنظیــم مقــررات امــکان اســتفاده از شــبکه دسترســی مخابــرات 

ــت. ــد داش ــود خواه ــا وج ــایر اپراتوره ــرای س ب
بــه گفتــه عمیدیــان، در ایــن مصوبــه بــه غیــر از داکــت هــا و زیرســاخت هــای ارتباطــی 

ســایر امکانــات شــبکه مخابراتــی کشــور قابــل واگــذاری خواهــد بــود.

در ۵ سال آینده؛

سرعت اینترنت برای هر کاربر 
۲۰مگابیت بر ثانیه می شود

 معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: در حــال تدویــن ســند توســعه پهــن بانــد هســتیم تــا بــه 
میانگیــن ســرعت ۲0مگابیــت بــر ثانیــه بــرای هــر فــرد در 5 ســال آینــده برســیم. 

بــرات قنبــری اظهــار داشــت: بخــش ارتباطــات ایــران، بــا اختصــاص ۱.5درصــد از تولیــد 
ناخالــص داخلــی ســهم عمــده ای در رشــد اقتصــادی کشــور دارد. برایــن اســاس اکنــون 
در مرحلــه تدویــن برنامــه ششــم هســتیم و در تاشــیم ســهم ارتباطــات را ۳ برابــر کنیــم.   
ــارد دالر  ــده، ۱5 میلی ــال آین ــت: در 5 س ــات گف ــر ارتباط ــزی وزی ــه ری ــاون برنام مع
ــغ،  ــن مبل در بخــش ارتباطــات کشــور ســرمایه گــذاری خواهــد شــد کــه نیمــی از ای
ــن ســند  ــن حــال در حــال تدوی ــران اســت. در همی ــرات ای ــه شــرکت مخاب ــوط ب مرب
توســعه پهــن بانــد هســتیم تــا بــه میانگیــن ســرعت ۲0 مگابیــت بــر ثانیــه بــرای هــر 

ــده برســیم. ــرد در 5 ســال آین ف
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت مخابــرات ایــران بــا اشــاره بــه بازنگــری در ســاختار ایــن 
شــرکت ادامــه داد: در ایــران ارتباطــات روســتایی از طریــق USO و دولــت تامیــن مــی 
ــا LTE شــروع کرده ایــم. در ایــن راســتا بحــث  شــود و توســعه اینترنــت روســتایی را ب
گــذار بــه نســل چهــارم ارتباطات در شــبکه مخابراتی کشــور بســیار جــدی اســت و از این 
رو یکــی از زمینــه هــای همــکاری بــا قزاقســتان در ایــن خصــوص خواهــد بــود. برایــن 
اســاس مــا از ارتبــاط مســتقیم بــا کشــور قزاقســتان در ایــن زمینــه و همچنیــن به واســطه 

دریــای خــزر اســتقبال مــی کنیــم.  
ــا صــدور  ــه م ــن دغدغ ــت: مهمتری ــران گف ــرات ای ــره شــرکت مخاب ــات مدی ــس هی رئی
خدمــات فنــی و مهندســی اســت. کشــور ایــران، پنجمین کشــور دنیــا در تربیت مهندســان 

اســت، بــه نحــوی کــه بیشــتر مهندســان اروپــا و آمریــکا از ایــران هســتند.
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مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از کاهــش قیمــت 
ــدگان  ــرویس دهن ــه س ــه ب ــرای ارائ ــی ب ــد داخل ــای بان پهن
ــه،  ــورت گرفت ــدات ص ــا تمهی ــت: ب ــر داد و گف ــی خب ارتباط
ــه صفــر  ــا ب ــه ارتباطــات داخــل شــبکه اپراتورهــا تقریب هزین

ــید.  رس
محمــد جــواد آذری جهرمــی اظهــار داشــت: هزینــه ارتباطــات 
داخلــی اپراتورهــای ارائــه دهنــده خدمــات ارتباطی در کشــور، 
حــدود ۴0 درصــد ظرفیتشــان اســت کــه مــا امــروز بــا توجــه 
بــه اقدامــات صــورت گرفتــه، ایــن عــدد را بــه صفــر درصــد 

رســاندیم.
وی بــا بیــان اینکه موضــوع پهنــای بانــد دارای ابعــاد مختلفی 
اســت کــه کاهــش قیمــت هــر یــک از مولفــه هــای آن مــی 
ــع شــود،  ــر واق ــده موث ــی مصــرف کنن ــد در قیمــت نهای توان
ــل،  ــن المل ــد بی ــای بان ــه پهن ــر هزین ــاوه ب ــه داد: ع ادام
هزینــه اتصــال اپراتورهــا بــه هــم و نیــز هزینــه شــبکه انتقال 
ــرای  ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــه های ــه هزین ــاخت از جمل زیرس

ــه شــود. ــاط ارائ ــراری ارتب برق
ــه  ــاره ب ــا اش ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
کاهــش نــرخ ارتباطات بین اســتانی شــبکه زیرســاخت کشــور 
تــا یــک مــاه آینــده و در جهــت کاهــش هزینــه  اپراتورهــای 
ارتباطــی گفــت: مهمتریــن وظیفــه مــا اجــرای کامــل شــبکه 
ــات  ــته زحم ــال های گذش ــی س ــت. ط ــات اس ــی اطاع مل
بســیاری بــرای آماده ســازی ایــن پــروژه کشــیده شــده اســت. 
طبــق وعــده وزیــر ارتباطــات تــا پایــان شــهریور مــاه بخــش 
ــا  زیرســاختی شــبکه ملــی اطاعــات آمــاده خواهــد شــد و ت
پایــان خــرداد نیــز مــا قــول می دهیــم مراکــز تبــادل داده را در 
شــهرهای مشــهد، تبریــز و شــیراز راه انــدازی کنیــم کــه ایــن 
ــدام گام بزرگــی در جهــت توســعه زیرســاخت های شــبکه  اق

ملــی اطاعــات خواهــد بــود.
آذری جهرمــی همچنیــن از اصــاح مــدل اقتصادی در شــبکه 
ارتباطــات زیرســاخت بــا همــکاری ســازمان تنظیــم مقــررات 
و ارتباطــات رادیویــی خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: مذاکــره در 
ایــن زمینــه آغــاز شــده اســت و امیدواریــم ظــرف یــک مــاه 
ــتانی  ــن اس ــات بی ــی در ارتباط ــرخ ملموس ــش ن ــده کاه آین

شــبکه زیرســاخت داشــته باشــیم.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ایــن تصمیــم را در 
جهــت کاهــش هزینــه اپراتورهــای ارتباطــی عنــوان کــرد و 
ــای  ــیر ترانزیت ه ــاخت را از مس ــد زیرس ــد درآم ــت: بای گف
بین المللــی محقــق کنیــم و بــرای حصــول عدالــت اجتماعی، 
ــور  ــل کش ــا را در داخ ــت از اپراتوره ــعه و حمای ــت توس سیاس

داشــته باشــیم.

ــه 9  ــارد ب ــد از 1.7 میلی ــای بان ــت پهن 10 گیگابی
ــید ــان رس ــون توم میلی

آذری جهرمــی خاطرنشــان کــرد: امــروز موفــق شــدیم هزینه 
اتصــال بومــی و داخلــی ســرویس دهنــدگان را تقریبــا بــدون 
ــرویس  ــن س ــش از ای ــا پی ــه ت ــه نحــوی ک ــم. ب ــه کنی هزین
دهنــدگان مجبــور بودنــد بــرای پهنــای بانــد ۱0 گیگابیــت بر 
ثانیــه حــدود ۱.۷ میلیــارد تومــان هزینــه پرداخــت کننــد کــه 

مــا ایــن رقــم را بــه 9 میلیــون تومــان کاهــش دادیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن هزینــه حــدود ۴0 درصــد در نرخ 
تمــام شــده بــرای ســرویس دهنــدگان ارتباطــی موثــر خواهد 
بــود و هزینــه شــان را کــم مــی کنــد ادامــه داد: ایــن کاهــش 

قیمــت در راســتای کاهــش هزینــه اتصــال بــه شــبکه ملــی 
اطاعــات انجــام شــده اســت.

ــش  ــت: کاه ــاخت گف ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
هزینــه هــا تنهــا از ســوی زیرســاخت منطقــی نیســت و بایــد 
ــرات و  ــه مخاب ــازار از جمل ــن ب ــان ای ــاالن و ذینفع ــایر فع س
اپراتورهــا نیــز قیمــت ســرویس هــای خــود را کاهــش دهنــد. 
ــی را کاهــش داده  ــه ارتباطــات داخل ــا هزین ــه م ــن زمین در ای
ایــم تــا بــا همــکاری ســرویس دهنــدگان، قیمــت ســرویس 

ــود. ــی ارزان ش ــران نهای ــرای کارب ــی ب ــای داخل ه
وی همچنیـن در مـورد انـدازه گیـری کیفیـت سرویسـهای 
ارتباطـی از سـوی رگوالتـوری تاکیـد کـرد: براسـاس سـامانه 
اطاعـات  دریافـت  امـکان  رگوالتـوری  در  شـده  طراحـی 
سـرویس براسـاس نقشـه جغرافیایی و محـل اسـتقرار کاربر و 
سـرویس دهنده قابـل انجـام و اندازه گیـری خواهد بـود و این 
سـامانه امـکان نظـارت آناین بـر ارائـه خدمـات را فراهم می 

کنـد کـه مـی تواند بـه مشـترک نهایـی نیـز اعام شـود.

ــف  ــقف و ک ــم س ــرای تنظی ــده ب ــک ای ــرح ی ط
ــن ــد په ــل بان ــت موبای قیم

ــذاری  ــقف گ ــف و س ــورد ک ــات در م ــر ارتباط ــاون وزی مع
قیمــت دیتــای موبایــل نیــز گفــت: بایــد قیمــت بســته درنظر 
ــر نهایــی از نظــر صــوت، پیامــک و  گرفتــه شــده بــرای کارب
دیتــا بــا هــم دیــده شــود و قانونگــذاری در ایــن زمینــه بایــد 
بــه صــورت جامــع انجــام گیــرد. برایــن اســاس در کمیســیون 
ــه  ــتیم ک ــی هس ــال مدل ــه دنب ــات ب ــررات ارتباط ــم مق تنظی
تمامــی ابعــاد موبایــل باندپهــن رعایــت شــود و اپراتورهــا در 

زمینــه مکالمــه و یــا دیتــا متضــرر نشــوند.
ــای مطــرح شــده در  ــده ه ــرد: یکــی از ای وی خاطرنشــان ک
ایــن کمیســیون تنظیــم نــرخ قیمــت ۲ دهــم ریــال بــه جــای 
ــه  ــت اســت ک ــت اینترن ــر کیلوبای ــه ازای ه ــال ب ــم ری 5 ده
البتــه ایــن تنهــا بــه عنــوان یــک ایــده مطــرح شــده اســت. 
ــای  ــد اپراتوره ــد درآم ــه ۴0 درص ــت اینک ــلم اس ــه مس آنچ
موبایــل از محــل دیتــا اســت و کاهــش قیمــت در ایــن بخش 
ــه ورشکســتگی ســایر شــرکتها شــود. بلکــه  ــد منجــر ب نبای

ــازار شــود. بایــد ســبب تنظیــم ب

بازار 448 میلیون دالری ایران برای گوگل
ــه  ــاره ب ــا اش ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
ــش  ــار داشــت: پی ــی در کشــور اظه پتانســیل رشــد کارآفرین
بینــی هــا و اظهارنظرهــا نشــان مــی دهــد کــه اگــر گــوگل 
ــاالنه  ــت س ــران را داش ــب و کار در ای ــه کس ــی ورود ب توانای
۴۴8 میلیــون دالر از ایــن بــازار درآمــد کســب مــی کــرد. ایــن 
ــراه  ــن هم ــوم تلف ــور س ــد اپرات ــر درآم ــادل ۴ براب ــم مع رق

ــت. ــور اس کش
ــع شــکوفایی کســب و کار در حــوزه  ــه موان ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــع ای ــای رف ــل ه ــی از راه ح ــت: یک ــران گف ICT در ای
موانــع، راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات اســت کــه طــی 
۲.5 ســال اخیــر، اقدامــات موثــری بــرای اجــرای ایــن طــرح 

صــورت گرفتــه اســت.
ــک  ــادل ترافی ــز تب ــدازی مرک ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــی ب جهرم
ــران راه  ــروز در ته ــز ام ــن مرک ــت: ای ــت )IXP( گف اینترن
ــیر از و  ــهد، ش ــهرهای مش ــه زودی در ش ــده و ب ــدازی ش ان
ــز،  ــن مرک ــتفاده از ای ــا اس ــود. ب ــی ش ــاد م ــز ایج ــز نی تبری
ــرویس  ــه س ــرای ارائ ــی ب ــتر ارتباط ــتفاده از بس ــکان اس ام
هــای بومــی بــرای ســرویس دهنــدگان فراهــم شــده اســت.
ــا تاکیــد براینکــه زنجیــره زیرســاخت در شــبکه ملــی  وی ب
ــی اطاعــات در  اطاعــات کامــل شــده و مــدل شــبکه مل
ــم  ــرد: امیدواری ــه ک ــت اضاف ــه اس ــکل گرفت ــاخت ش زیرس
ــور،  ــوا در کش ــد محت ــی تولی ــام حقوق ــع نظ ــع موان ــا رف ب
تولیدکننــدگان محتــوا بتواننــد از امکانــات ایجــاد شــده بــرای 

ارائــه خدمــات بومــی اســتفاده کننــد.
معـاون وزیر ارتباطـات گفت: هم اکنون ۲۴ شـرکت در تهران 
بـه شـبکه IXP متصـل شـده انـد و تاکنـون نیـز ۳0 اتصال 
متقابـل بـرای بیـش از 8 گیگابیـت ترافیـک اینترنتـی، بومی 
سـازی شـده اسـت که امید مـی رود بـا برقـراری ۶50 ارتباط 
دوطرفـه، ایـن ظرفیـت بـرای ارائه سـرویس هـای داخلی به 
80 گیگابیـت افزایـش یابـد . تولیدکنندگان محتـوای بومی به 

صـورت رایگان بـه ایـن مرکز متصل شـوند.

با کاهش قیمت پهنای باند داخلی برای اپراتورها 

هزینه ارتباطات بین استانی به صفر رسید

فناوری اطالعـات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

تشکیل کارگروهی
 برای عمل به تاکیدات رهبر انقالب 

درباره فضای مجازی
رهبــر انقــاب در دیــدار بــا فرهنگیــان و معلمــان سراســر کشــور، وزارت ارتباطــات را یکــی از 
دســتگاههای مســئول در زمینــه تربیــت نســل آینــده برشــمردند و بــا اشــاره بــه گســتردگی 
فضــای مجــازی و ســرعت روزافــزون تحــوالت در ایــن عرصــه و ارتبــاط مســتمر جوانــان با 
فضــای مجــازی، خاطرنشــان کردنــد: کســی مخالــف اســتفاده از فضــای مجــازی نیســت 
بلکــه موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه در چنین عرصــه ای کــه لغــزش گاه اســت بایــد زمینه 
اســتفاده صحیــح فراهــم شــود نــه آنکــه فضــای مجــازی بصــورت رهــا و غیرقابــل کنتــرل 

باشــد.
ــه  ــی ب ــد: کس ــازی گفتن ــای مج ــورایعالی فض ــات و ش ــه از وزارت ارتباط ــا گای ــان ب ایش
دنبــال بســتن فضــای مجــازی نیســت، زیــرا ایــن کار عاقانــه نیســت، امــا چــرا هنگامــی 
ــازی  ــای مج ــتفاده از فض ــود، در اس ــگ خ ــت از فرهن ــرای حفاظ ــر ب ــورهای دیگ ــه کش ک

ــم؟ ــرده ای ــا ک ــا فضــای مجــازی را ره ــد م ــی دهن ــرار م ــی ق چارچوبهای
ــان  ــای ایش ــان دغدغه ه ــان و بی ــا معلم ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق ــی بیان در پ
ــر ارتباطــات از تشــکیل  ــده، وزی ــت نســل آین در خصــوص نقــش فضــای مجــازی در تربی

ــر داد.  ــن دغدغــه هــا خب ــع ای ــرای رف ــژه ب کارگــروه وی
محمــود واعظــی گفــت: رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری چــراغ راه تمــام مســئوالن نظام 

اســت و رفــع دغدغــه معظم لــه در برنامــه هــای ایــن وزارتخانــه قــرار دارد.
ــی  ــات و هماهنگ ــاوری اطاع ــات و فن ــای وزارت ارتباط ــود برنامه ه ــا بهب ــاط ب وی در ارتب
ــرورش  ــوزش و پ ــژه در آم ــه وی ــور ب ــی کش ــی و اخاق ــای فرهنگ ــا برنامه ه ــتر ب بیش
ــود  ــعی در بهب ــت: س ــرورش گف ــوزش و پ ــوالن وزارت آم ــا مس ــی ب ــی و همراه ــا نگران ب
فعالیت هــای اجتماعــی و فرهنگــی کاربــران آمــوزش و پــرورش در فضــای مجــازی داریــم.

واعظــی خاطرنشــان کــرد: در همیــن راســتا بر اســاس توافــق نامــه ای کــه بــا وزارت آموزش 
و پــرورش مبادلــه کردیــم مقــرر شــد تــا برنامه  هــای متناســب بــا فرهنــگ اســامی ایرانــی 

در فضــای مجــازی آمــوزش و پــرورش تولیــد شــود.
وزیــر ارتباطــات گفــت: بدیهــی اســت بــا رهنمــود اخیــر مقــام معظــم رهبری بــر ایــن ارتباط 
ــتی های  ــا کاس ــد، ت ــد ش ــریع خواه ــزوده و تس ــرورش اف ــوزش و پ ــا وزارت آم ــل ب و تعام

موجــود در ایــن خصــوص برطــرف شــود.
ــتفاده از  ــن اس ــد ضم ــد فرموده ان ــری تاکی ــم رهب ــام معظ ــه مق ــور ک ــه داد: همانط وی ادام
فنــاوری اطاعــات در توســعه فرهنگــی و اخاقــی کاربــران آموزش و پــرورش نیــز همراهی 

و تــاش حداکثــری خواهیــم کــرد.
ــت از  ــری در حفاظ ــم رهب ــام معظ ــای مق ــه ه ــع دغدغ ــرای رف ــرد: ب ــد ک ــی تاکی واعظ
فرهنــگ در فضــای مجــازی، کارگــروه فرهنگــی و اجتماعــی بــا حضــور نخبــگان و دیگــر 
دســتگاه های مرتبــط به ویــژه وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
و بــا هماهنگــی شــورای عالــی فضــای مجــازی، در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــی فضــای مجــازی مســاعی  تشــکیل خواهــد شــد کــه تحــت سیاســت های شــورای عال
الزم بــرای توجــه بــه ایــن مهــم بــکار بســته و گــزارش پیشــرفت ایــن اقدامــات نیــز اعــام 

خواهــد شــد.

ــخگویی  ــامانه پاس ــرد س ــام عملک ــا اع ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن وزارت ارتباط
ــن ســامانه  ــه ای ــه شــکایات مشــترکان )۱95(، از تمــاس 8۳۶ هــزار مشــترک ب ب

ــر داد.  خب
مرکــز اطــاع رســانی و روابــط عمومــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا 
اشــاره بــه گــزارش دوره ای ســامانه پاســخگویی ۱95 در ســال 9۴، از رضایــت ۶0 

درصــدی مراجعــان بــه ایــن ســامانه خبــر داد.
ــخگویی  ــاس را پاس ــزار تم ــش از 8۳۶ ه ــامانه ۱95 بی ــام، س ــن اع ــاس ای براس
کــرده کــه حــدود 9۷ درصــد در همــان مرحلــه ابتدایــی توســط کارشناســان ایــن 
ــت و  ــش ثب ــز در بخ ــاس نی ــزار و 500 تم ــده اند و ۱۷ ه ــی ش ــامانه راهنمای س
ــه بیــش از  پیگیــری الکترونیکــی درخواســتها ثبــت شــده کــه رســیدگی کامــل ب
9۴ درصــد آنهــا صــورت گرفتــه و مختومــه شــده کــه از ایــن نظــر یــک رکــورد 

محســوب مــی شــود.
ــی  ــه راحت ــا ب ــت آن ه ــه درخواس ــرادی ک ــد اف ــش از ۶0 درص ــان بی ــن می در ای
قابــل حــل نبــوده و در ســامانه ثبــت شــده اســت، پــس از طــی مراحــل رســیدگی 

ــد. اعــام رضایــت کامــل داشــته ان
وزارت ارتباطــات اعــام کــرد: در بیــن اپراتورهــای ارتباطــی در ســال 9۴ از 
ــه  نظــر میــزان رضایــت مشــترکین از نحــوه رســیدگی و پاســخگویی اپراتورهــا ب
شــکایات یــا درخواســتهای ثبــت شــده در ایــن ســامانه، شــرکت مخابــرات ایــران 
ــت  ــد رضای ــل ۴۴ درص ــد و ایرانس ــل 50 درص ــد، رایت ــراه( 5۷ درص ــت و هم )ثاب

ــد. ــرده ان ــردم را کســب ک م
همچنیــن در همیــن دوره زمانــی نظــر مــردم در خصــوص پاســخگویی اپراتورهــا، 
ــرات  ــول، مخاب ــل قب ــخهای قاب ــا پاس ــه ب ــکایات مختوم ــتها، ش ــداد درخواس تع
ــه  ــوده ک ــد ب ــل 9۶ درص ــد و ایرانس ــل 9۷ درص ــراه( و رایت ــت و هم ــران )ثاب ای

ــد. ــده ان ــه ش ــخگویی و مختوم پاس
ــزان  ــاوری اطاعــات، می ــه دهنــده خدمــات فن همچنیــن در بیــن شــرکتهای ارائ
ــکایات،  ــه ش ــا ب ــخگویی اپراتوره ــیدگی و پاس ــوه رس ــترکان از نح ــت مش رضای
درخواســتهای ثبــت شــده، شــرکت داده پــردازی فــن آوا بــا 89 درصــد، پیشــگامان 
ــرار  ــا ۷0 درصــد ق ــن ب ــا ۷۷ درصــد و داده گســتر عصــر نوی توســعه ارتباطــات ب

ــد. دارن
ــال داده  ــرکتهای انتق ــکایات، ش ــردن ش ــی ک ــیدگی و نهای ــاخص رس ــر ش از نظ
هــای نــدا گســتر صبــا و آســیاتک بــا ۱00 درصــد، شــاتل بــا 99.8 درصــد و داده 

ــد. ــب کنن ــردم را جل ــت م ــق شــدند رضای ــا 99.۶ درصــد موف ــن آوا ب ــردازی ف پ
ســامانه ۱95 ســامانه پاســخگویی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، 
ــاد  ــش، انتق ــکایت، پرس ــت، ش ــش درخواس ــخگویی و پای ــت، پاس ــئولیت ثب مس
ــن  ــه تلف ــات از جمل ــاوری اطاع ــات و فن ــات ارتباط ــوزه خدم ــنهاد در ح و پیش
ثابــت و همــراه، اینترنــت و پســت و همچنیــن ثبــت و رســیدگی بــه درخواســتهای 

ــده دارد. ــر را برعه ــا وزی ــات ب ماق

جزئیات آماری شکایت از اپراتورها

ثبت ۸۳۶ هزار تماس مردمی با سامانه 
شکایت از اپراتورهای ارتباطی 
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 مســئول راهبــری طــرح خدمــات اجبــاری مخابراتــی از 
واگــذاری اینترنــت پرســرعت برپایــه فنــاوری ال تــی ای بــه 
۱5 هــزار روســتا و فــروش اقســاطی مــودم اینترنــت بــه ایــن 

ــر داد.  ــتاییان خب روس
حســن رضوانــی جزئیــات طــرح واگــذاری خدمــات اینترنــت 
 )LTE( پرســرعت مبتنــی بــر نســل چهــارم ارتباطــات
ــرای  ــا اج ــرد و گفــت: ب ــتائیان کشــور تشــریح ک ــه روس را ب
ایــن طــرح، دسترســی روســتائیان بــه تکنولــوژی هــای روز از 

ــت. ــد گرف ــی خواه ــهری، پیش ــترکان ش مش
وی بــا بیــان اینکــه طــرح خدمــات الزامــی عمومــی مخابراتی 
ــای  ــه اپراتوره ــود ک ــی ش ــی م ــمول مناطق )USO(، مش
ــا  ــبکه ای در آنج ــذاری ش ــرمایه گ ــه س ــی ب ــی تمایل ارتباط
ــر ایــن اســاس، ســرمایه گــذاری در ایــن  ندارنــد ادامــه داد: ب
مناطــق کمتــر برخــوردار و دورافتــاده، براســاس مناقصــه بــه 

ــذار مــی شــود. ــان واگ متقاضی
 )USO( مســئول راهبــری طــرح خدمــات الزامــی عمومــی
در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، بــا اشــاره 
بــه طــرح ارتبــاط رســانی اینترنــت بــه روســتاهای کشــور کــه 
در فــاز نخســت ۱5 هــزار روســتا را شــامل مــی شــود گفــت: 
ــه  ــاس مناقص ــال 9۴ و براس ــر س ــه فج ــرح در ده ــن ط ای

ــور هــای وب واگــذار شــد کــه  ــه اپرات ــارد تومانــی ب ۳00 میلی
ایــن اپراتــور بــا شــبکه ســازی در مناطــق روســتایی، امــکان 
ــاوری LTE را  ــر فن ــی ب ــرعت مبتن ــت پرس ــذاری اینترن واگ

فراهــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ایــن ســرویس در روســتاهای 
5 اســتان آمــاده عرضــه اســت خاطرنشــان کــرد: در ایــن فــاز 
ــت  ــودم اینترن ــل و م ــارم موبای ــل چه ــای نس ــیم کارته س
پرســرعت بــه روســتاییان واگــذار مــی شــود. براســاس ثبــت 
نــام انجــام شــده، تاکنــون ۷ هــزار و 500 نفــر بــرای دریافــت 
ســیم کارت و مــودم در ایــن روســتاها اعــام آمادگــی کــرده 
انــد کــه ســرویس دهــی را از هفتــه آینــده آغــاز مــی کنیــم.
رضوانــی بــا تاکیــد براینکــه در ایــن طــرح درنظــر داریــم کــه 
ســرویس ارزان قیمــت تــری را بــه مشــترکان روســتایی 
ــرد: قیمــت  ــه ک ــم، اضاف ــه کنی ــه شهرنشــینان ارائ نســبت ب
ســیم کارت نســل چهــارم بــرای روســتاییان ۱0 هــزار تومــان 
ــوع حــدود  ــز در دو ن درنظــر گرفتــه شــده و قیمــت مــودم نی
ــم  ــر داری ــه درنظ ــود ک ــد ب ــی خواه ــزار تومان ۱50 و ۱99 ه
ــتاییان  ــه صــورت اقســاطی از روس ــت ب ــودم اینترن ــه م هزین

ــود. ــت ش دریاف
وی گفــت: البتــه الزامــی بــه خریــد مــودم اینترنــت نیســت و 

مشــترکان مــی تواننــد در صــورت داشــتن تلفــن هوشــمند، از 
خدمــات نســل چهــارم موبایــل در روســتاها بهــره ببرنــد.

ایــن مقــام مســئول در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی، تاکیــد کــرد: در فــاز بعــدی اجــرای ایــن طــرح، بــه 
زودی مناقصــه ارتبــاط رســانی بــه ۱۷ هــزار روســتا در دســتور 
کار قــرار دارد کــه ســرمایه گــذاری ۴00 میلیــارد تومانــی برای 

آن برآورد شــده اســت.
ــی  ــترهای الکترونیک ــی بس ــوری، تمام ــام رگوالت ــق اع طب
احــراز  و  تجهیــزات  و  ســیم کارت  تحویــل  و  فــروش 
هویــت متقاضیــان آمــاده شــده و واگــذاری ســیم کارت 
و مــودم از هفتــه آینــده در مناطــق روســتایی اســتانهای 
آذربایجــان غربــی، سیســتان و بلوچســتان، اصفهــان، اردبیــل 

ــود. ــاز می ش ــان آغ و گی

فناوری اطالعـات و ارتباطات

جزئیات واگذاری اینترنت نسل چهارم به روستاییان

ــات و  ــر ارتباط ــتانهای وزی ــور اس ــاون ام مع
فنــاوی اطاعــات ســهم اســتانها را در اقتصاد 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات کشــور 
از  و  کــرد  عنــوان  درصــد   ۱0 حــدود 
ــهم  ــن س ــش ای ــرای افزای ــزی ب ــه ری برنام

ــر داد.  خب
مرتضــی بــراری ، بــا اشــاره بــه لــزوم افزایش 
ــاوری اطاعــات از اقتصــاد کشــور  ســهم فن
ــد  ــت: بای ــار داش ــی، اظه ــازار جهان ــز ب و نی
در حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
ــته  ــی حضــور پررنگــی داش در عرصــه جهان
باشــیم و ایــن هــدف محقــق نخواهــد شــد 
ــهم  ــم س ــور بتوانی ــه در کل کش ــر اینک مگ
ــات را  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــی از فن کامل

ــیم. ــاهد باش ش
ــتیم  ــاهد آن هس ــون ش ــم اکن ــت: ه وی گف
ــک  ــط ی ــی توس ــای خدمات ــه تکنولوژیه ک
ــز نقــش  ــازار ســایر کشــورها نی کشــور، در ب
ــدن از  ــرای جــا نمان ــز ب ــا نی بســزایی دارد. م
بــازار جهانــی، بایــد بــه فکــر تولیــد خدمــات 

ــیم. ــی باش ارتباط
معــاون امــور دولــت و اســتانهای وزیــر 
ــد براینکــه ایــن هــدف را  ــا تاکی ارتباطــات ب
در اســتانها پیگیــری خواهیم کــرد، ادامــه داد: 
هــدف ایــن اســت کــه ســهم هــر اســتان را 
ــرده  ــفاف ک ــات، ش ــاوری اطاع ــازار فن از ب
و تــاش کنیــم کــه حضــور اســتانها 
را در بــازار اقتصــاد فنــاوری اطاعــات و 

ارتباطــات کشــور افزایــش یابــد.

ــهم  ــی را س ــکل فعل ــن مش ــراری بزرگتری ب
حداقلــی فنــاوری اطاعــات )IT ( و فنــاوری 
ــوان کــرد و  ارتباطــات )CT ( در اســتانها عن
گفــت: اغلــب خدمــات ارتباطــی هــم اکنــون 
در اســتان تهــران در حــال تولیــد اســت. چــرا 
ــد  ــال تولی ــی در ح ــای ارتباط ــه اپراتوره ک
ــاس  ــن اس ــتند. برای ــران هس ــات در ته خدم
ــتانها را  ــهم اس ــم س ــاش کنی ــد ت ــا بای م
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــاد فن در اقتص

ــم. ــش دهی افزای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد ســهم 
هــر اســتان از اقتصــاد ICT شناســایی و 
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــود، خاطرنش ــخص ش مش
ــد خوزســتان کــه حــدود  ــال اســتانی مانن مث

ــد  ــت بای ــور را داراس ــت کش ــد جمعی ۶ درص
ــز در  ــاد ICT را نی ــهم اقتص ــد از س ۶ درص
اختیــار داشــته باشــد کــه اگــر ارزش ۳5 هــزار 
ــور  ــازار ICT کش ــرای ب ــی ب ــارد تومان میلی
متصــور شــویم، ســهم ایــن اســتان نســبت به 
متوســط بــازار کشــور ۲ هــزار و ۱00 میلیــارد 
ــن  ــال ای ــن ح ــود. در همی ــد ب ــان خواه توم
ــازار  ــه متوســط ب ــد نســبت ب ــم مــی توان رق
جهانــی فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات کــه 
رقمــی حــدود ۱۴0 هــزار میلیارد تومان اســت 

ــود. ــرآورد ش ــز ب نی
ــار  ــتانها انتظ ــا از اس ــرد: م ــه ک ــراری اضاف ب
داریــم کــه بــا توجــه بــه وجــود زیرســاختهای 
ارتباطــی، نیــروی انســانی و فــارغ التحصیان 

فنــاوری اطاعــات، سهمشــان را از بــازار 
ICT کشــور افزایــش دهنــد.

ــه  ــد براینک ــا تاکی ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
متاســفانه در اســتانها معــادل ۱00 درصــد 
جمعیــت، شــاهد مصــرف خدمــات ارتباطی و 
فنــاوری هســتیم گفــت: جــای تولیــد خدمات 

ایــن حــوزه در اســتانها خالــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از موبایــل، تلفــن 
، اینترنــت، بــازی رایانــه ای و اپلیکیشــن هــا 
ــاوری اطاعــات و ارتباطــات را  ــازار فن کــه ب
تشــکیل مــی دهــد ادامــه داد: در ایــن بــازار، 
ــرف  ــی در مص ــل توجه ــهم قاب ــتانها س اس
خدمــات دارنــد امــا تولیــد خدمــات ارتباطــی 
حداقــل اســت. بــه همیــن دلیــل مهمتریــن 
ــا ایــن اســت کــه ســهم اســتانها  دغدغــه م
ــد را  ــش داده و تولی ــاد ICT افزای را در اقتص

ــم. ــن مصــرف کنی جایگزی
بــراری ادامــه داد: یکــی از زوایــای نــگاه بــه 
ــاش  ــه ت ــت ک ــن اس ــی، ای ــاد مقاومت اقتص
ــک  ــت دارای ی ــرف و خدم ــه مص ــم ک کنی
رابطــه منطقــی باشــند و پــول هــر اســتان در 
همــان اســتان هزینــه شــود. بــه همیــن دلیل 
افزایــش تولیــد خدمــت ICT را در اســتانها در 

ــتور کار داریم. دس
بــه گفتــه وی، در حــال حاضر ســهم اســتانها 
از خدمــات و اقتصــاد دیجیتالــی کشــور، کمتر 
ــش  ــا افزای ــد ب ــه بای ــت ک ــد اس از ۱0 درص
ســهم تولیــد و ایجــاد ســرویس هــای نویــن، 

ایــن ســهم را افزایــش دهیــم.

تولید جایگزین مصرف شود

سهم ۱۰ درصدی استانها در اقتصاد دیجیتال
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معــاون وزیــر ارتباطــات، ارزش بــازار فنــاوری 
اطاعــات ایــران را ۳5 هــزار میلیــارد تومــان 
ــاوری  ــازار فن ــوان کــرد و گفــت: ســهم ب عن
اطاعــات مــا نســبت بــه نــرم جهانــی 
بایــد حــدود ۱۴0 هــزار میلیــارد تومــان 

باشــد. 
ــاوری  ــراری در تشــریح ســهم فن مرتضــی ب
اطاعــات ایــران از بــازار جهانــی اظهــار 
داشــت: ارزش بــازار فنــاوری اطاعــات دنیــا 
در ســال ۲0۱۲ رقمــی در حــدود ۲ هــزار 
ــود کــه  ــرآورد شــده ب ــورو ب ــارد ی و ۶50 میلی
ــاوری ارتباطــات ۶0  ــم، ســهم فن ــن رق در ای
درصــد و ســهم فنــاوری اطاعــات ۴0 درصد 
ــود. امــا آخریــن گــزارش اتحادیــه جهانــی  ب
مخابــرات از تغییــر ســهم فنــاوری اطاعــات 
نســبت بــه فنــاوری ارتباطــات، حکایــت دارد.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، 
بــا تاکیــد براینکــه ســهم فنــاوری اطاعــات 
ســهم  بــه  نســبت  تدریــج  بــه   )  IT(
حــال  در   )CT( ارتباطــات  فنــاوری 
ــه  ــا ب افزایــش اســت، خاطرنشــان کــرد: دنی
ــی در  ســمت اســتفاده از فناوریهــای اطاعات
ــی  ــان م ــا نش ــت و آماره ــت اس ــال حرک ح
دهــد کــه بــه زودی ســهم فنــاوری اطاعات 
ــی  ــی ICT م ــازار جهان ــد در ب ــه 80 درص ب

رسد.
ــه ســمت  ــد حرکــت ب ــه رون ــا اشــاره ب وی ب
ــات در  ــاوری اطاع ــای فن ــتفاده از ابزاره اس
ــن  ــز ای ــا نی ــور م ــی در کش ــت: حت ــا گف دنی

مســاله مشــهود اســت چــرا کــه اپراتورهــای 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر ۶ ه ــغ ب ــل بال موبای
ــا  ــد ام ــذاری دارن ــرمایه گ ــال س ــک س در ی
بهــره ایــن ســرمایه گــذاری را شــبکه هــای 
ــی  ــس اپ م ــرام و وات ــد تلگ ــی مانن موبایل
برنــد. رونــد جهانــی نیــز نشــان می دهــد که 
شــبکه هــای موبایلــی بــا کمترین هزینــه ای 
ــات و  ــاوری اطاع ــت فن ــاد صنع وارد اقتص

ارتباطــات شــده انــد.
ــتانهای  ــت و اس ــس، دول ــور مجل ــاون ام مع
ــران  ــه در ای ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط وزی
همچنــان فنــاوری ارتباطــات ســهم 80 
ــات  ــاوری اطاع ــه فن ــبت ب ــدی را نس درص
ــار دارد، اضافــه  ــا ۲0 درصــد ســهم، در اختی ب
ــاوری  ــای فن ــی کاربرده ــه منحن ــرد: البت ک
ــد  ــا مانن ــور م ــات در کش ــات و ارتباط اطاع
ســایر کشــورها، بــه ســمت اســتفاده از 
فناوریهــای اطاعاتــی در حرکــت اســت امــا 

ــری دارد. ــد کندت رون
بــراری با اشــاره بــه مزیتهــای نســبی از جمله 
ــاوری  ــه فن ــد ب ــه من ــران عاق ــتن کارب داش
فــارغ  دانشــجویان  حجــم  و  اطاعــات 
التحصیــل در حــوزه ICT افــزود: نمــود 
ایــن موضــوع را مــی تــوان در گرایــش 
مــردم بــه ســمت شــبکه هــای موبایلــی بــه 
وضــوح دیــد. در همیــن حــال ضریــب نفــوذ 
ــز حاکــی از  ــل در کشــور نی ــت و موبای اینترن
ایــن موضــوع اســت؛ بــه نحــوی کــه ایــران 
ــاوری  ــای فن ــش کاربرده ــه در افزای در منطق

ــن  ــرار دارد. ای ــت ق ــات در رده نخس اطاع
ــه  ــر عاق ــاوه ب ــه ع ــد ک ــی ده ــان م نش
ــانی  ــه انس ــد و نخب ــروی توانمن ــران، نی کارب
و زیرســاختها نیــز در ایــن جهــت اســت امــا 
ــاوری اطاعــات از  ــن وجــود ســهم فن ــا ای ب

اقتصــاد، چشــمگیر نیســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه 
ــاوری  ــازار فن ــه در ســال ۲0۱5 ســهم ب اینک
ــا رقمــی حــدود ۳  اطاعــات و ارتباطــات دنی
هــزار و 500 میلیــارد یــورو برآورد شــده اســت 
تصریــح کــرد: پیــش بینــی مــی شــود کــه 
ایــن رقــم در ســال ۲0۲0 بــه 5 هــزار میلیارد 
ــن ســهم را تعاریفــی چــون  ــورو برســد. ای ی
اینترنــت اشــیا، محاســبات ابــری، بیــگ دیتــا 
و نســل پنجــم ســیار بــه شــدت تحــت تاثیــر 
قــرار خواهــد داد و بــه نظــر مــی رســد ارزش 
کل بــازار فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات دنیا 

ــر شــود. طــی 5 ســال، ۲ براب
ــناد  ــدات اس ــق تاکی ــان اینکــه طب ــا بی وی ب
ــت  ــه جمعی ــه ب ــا توج ــام و ب ــتی نظ باالدس

ــت  ــه جمعی ــران نســبت ب ــک درصــدی ای ی
ــم  ــد عل ــک درصــد تولی ــد ی ــان، بای کل جه
ــه  ــبت ب ــاوری نس ــد فن ــد تولی ــک درص و ی
ــد،  ــران باش ــار ای ــی در اختی ــط جهان متوس
ادامــه داد: طبــق ایــن محاســبات یایــد بــازار 
ــا  ــه دنی ــبت ب ــران نس ــات ای ــاوری اطاع فن
ارزشــی حــدود ۳ هــزار و 500 میلیــارد یــورو 
معــادل ۳5 میلیــارد دالر یــا ۱۴0 هــزار میلیارد 
تومــان داشــته باشــد. امــا برآوردها نشــان می 
دهــد که ســهم مــا از ایــن بــازار حــدود ۳0 تا 
۳5 هــزار میلیــارد تومــان اســت و مــا فاصلــه 
ــازار  ــا ب ــی ب ــارد تومان ــزار میلی حــدود ۱00 ه

فنــاوری اطاعــات دنیــا داریــم.
ــازار  ــه افزایــش ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــراری ب ب
ــق  ــه خل ــج ب ــد منت ــات بای ــاوری اطاع فن
ثــروت و توســعه اقتصــاد و توانمندســازی 
ــال  ــد در س ــت: بای ــود گف ــع ش ــایر صنای س
95 تــاش کنیــم کــه بــرای پرکــردن 
ــاوری  ــازار فن ــان در ب ــکاف، حضورم ــن ش ای
اطاعــات و ارتباطــات دنیــا را افزایــش دهیم.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

سهم ایران در بازار فناوری اطالعات 
جهان مشخص شد

معـاون شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت از فراهـم آوردن امـکان 
دسترسـی 80 درصـدی خانوارهـا بـه باندپهـن و افزایـش 
سـرعت دسترسـی مشـترک به ۲0 مگابیت بر ثانیه بـه عنوان 

سیاسـتهای در دسـت انجـام اقتصـاد مقاومتـی خبـر داد. 
محمدعلــی آریانیــان در تشــریح سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی 
ــر توســعه زیرســاخت هــای  شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ب
ــش  ــی و دان ــای داخل ــدی ه ــتفاده از توانمن ــا اس ــی ب ارتباط
بومــی تاکید کــرد و گفــت: تامیــن امنیــت در فضــای مجازی 
و توســعه شــبکه پهن بانــد ۲ راهــکار اصلــی عملیاتی ســازی 

این سیاســت اســت.
معــاون نظــارت راهبــردی و برنامــه ریــزی ارتباطــات 
ــت در  ــن امنی ــرای تامی ــح داد: ب ــور توضی ــاخت کش زیرس
ــت  ــامانه صیان ــدی س ــتقرار ۱00 درص ــازی اس ــای مج فض
اجتماعــی و ســامانه¬ هــای امنیــت شــبکه را در دســت اجــرا 
داریــم و بــرای توســعه شــبکه پهــن بانــد نیــز برنامــه هایــی 
بــا هــدف امــکان دسترســی 80 درصــدی خانوارهــا بــه پهــن 
ــل  ــه حداق ــترک ب ــی مش ــرعت دسترس ــش س ــد، افزای بان

۲0مگابیــت بر ثانیــه و افزایــش ظرفیــت ترانزیــت و ارتباطات 
ــت. ــدام اس ــت اق ــل در دس بین المل

وی گفــت: بــرای عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی، نیازمند 
اجــرای چهــار طــرح توســعه همــه جانبــه شــبکه های مــادر 
مخابراتــی، توســعه و بهینــه ســازی خدمــات شــبکه های مادر 
مخابراتــی، توســعه ســرمایه انســانی و راهبردهــای حاکمیتــی 
و ارتقــاء بهــره وری و توســعه ارتباطــات بیــن الملــل هســتیم. 
در ایــن راســتا اجــرای طــرح توســعه همــه جانبــه بــا توســعه 
ــعه  ــال، توس ــبکه انتق ــای ش ــوری، ارتق ــل فیبرن ــبکه کاب ش
شــبکه ملــی دیتا و ســوئیچ، توســعه مدیریــت و امنیت شــبکه 

دیتــا و توســعه پهنــای بانــد بیــن الملــل عملیاتــی می شــود.
معــاون نظــارت راهبــردی و برنامــه ریــزی ارتباطــات 
ــه  ــعه و بهین ــرای توس ــرد: ب ــح ک ــور، تصری ــاخت کش زیرس
ســازی خدمــات شــبکه هــای مــادر مخابراتــی، راهکارهایــی 
چــون بهینــه ســازی سیســتم هــای انتقــال، بازاریابــی 
ــه  ــرو، بهین ــه نی ــتمهای تغذی ــازی سیس ــه س ــات، بهین خدم
ــا و  ــبکه دیت ــبکه، ش ــت ش ــت و امنی ــای مدیری ــازی ه س

ســوئیچ، شــبکه فیبرنــوری، ســاختمان و تاسیســات و نظــارت 
و ارزیابــی فنــی شــبکه هــای مــادر مخابراتــی پیــش بینــی 

شــده اســت.
ــانی و  ــرمایه انس ــعه س ــرح توس ــه ط ــاره ب ــا اش ــان ب آریانی
ــره وری گفــت: حفاظــت  ــاء به ــی و ارتق راهبردهــای حاکمیت
ــی یکپارچــه  ــر عامــل و سیســتم امنیت ــد غی فیزیکــی، پدافن
ــرح  ــرای ط ــرار دارد و ب ــه ق ــورد توج ــا م ــوزه ه ــام ح در تم
توســعه ارتباطــات بیــن الملــل نیــز، توســعه ترانزیــت، توســعه 
ــران و  ــه ای در ای ــی و IXP منطق ــن الملل ــاد IXP بی و ایج
ــه  ــوان برنام ــه عن ــه NGN ب ــل ب ــوئیچ بین المل ــل س تبدی

هــای ویــژه در دســتور کار اســت.
ــرمایه  ــها، س ــعه سرویس ــن توس ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
گــذاری در فیبرهــای نــوری بیــن الملــل، ایجــاد POP بیــن 
الملــل در ایــران و ســایر کشــورها و ایجــاد پردیــس ارتباطــی 
)بومهــن ،همــدان ، اصفهــان( و توســعه و بازاریابــی ســرویس 
هــای ارتباطــی و فنــاوری اطاعــات بیــن الملــل مــورد توجه 

قــرار دارد.

در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

فراهم شدن دسترسی ۸۰ درصد خانوار به اینترنت پرسرعت
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وضعیت جدید شبکه  ملی اطالعات

مسئوالن در تعریف 
نهایی »اینترنت ملی« 

به اجماع رسیدند

 
معـاون مرکـز ملی فضای مجـازی، از رسـیدن به اتفـاق نظر با 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات در تعریـف نهایـی برای 
شـبکه ملـی اطاعات خبـر داد و گفت: ایـن طرح بـه زودی در 

شـورای عالی فضـای مجـازی تصویب می شـود. 
ــی  ــبکه مل ــت ش ــن وضعی ــورد آخری ــه ، در م ــاس آسوش عب
ــر  ــی فضــای مجــازی ب ــز مل ــه مرک ــی ک ــات و نظارت اطاع
ــروژه ســرعت بســیار  ــن پ ایــن طــرح دارد، اظهــار داشــت: ای
خوبــی پیــدا کــرده و امیدواریــم هرچــه ســریعتر بــه یــک طرح 

ــک شــود. ــی نزدی اجرای

ــب  ــه تصوب ــار دیگــر ب ــی اطالعــات ب شــبکه مل
ــد ــی رس ــازی م ــای مج ــی فض ــورای عال ش

ــا اشــاره بــه بنــد 5 حکــم مقــام معظــم رهبــری بــرای  وی ب
دور دوم فعالیــت شــورای عالــی فضــای مجــازی مبنــی 
ــس از  ــات پ ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــریع در راه ان ــر »تس ب
تصویــب طــرح آن در شــورای عالــی و نظــارت مســتمر و مؤثر 
ــرداری از آن«  ــدازی و بهره ب ــل راه ان ــر مراح ــی ب ــز مل مرک
خاطرنشــان کــرد: براســاس تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری، 
ــریعتر در  ــه س ــر چ ــد ه ــات بای ــی اطاع ــبکه مل ــرح ش ط

ــد. ــب برس ــه تصوی ــی فضــای مجــازی ب ــورای عال ش
معــاون فنــاوری مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه 
همانطــور کــه در تعریــف یــک طــرح مشــخص اســت، طــرح 
ــدی و  ــان بن ــد براســاس زم ــز بای ــات نی ــی اطاع شــبکه مل
ــه تصویــب شــورای  تعییــن خروجــی و نتایــج و اهــداف آن ب
عالــی فضــای مجــازی برســد،گفت: در صورتــی کــه شــورای 
عالــی فضــای مجــازی ایــن طــرح را مصــوب کنــد، قابلیــت و 

مجــوز اجــرای آن صــادر مــی شــود.
ــی  ــرای نهای ــی ب ــات خوب ــه اقدام ــد براینک ــا تاکی ــه ب آسوش
شــدن طــرح شــبکه ملــی اطاعــات انجــام پذیرفتــه اســت 
گفــت: جلســات هماهنگــی در ســطح وزیــر ارتباطــات برگــزار 
ــن  ــرای ای ــات کار ب ــد مقدم ــی آی ــر م ــه نظ ــده اســت و ب ش

ــال انجــام اســت. طــرح در ح
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه شــبکه ملــی اطاعــات بــه 
مرحلــه اجــرا رســیده اســت و یــا خیــر، تاکیــد کــرد: ایــن طرح 
در ۲ فــاز در حــال پیگیــری اســت کــه بخشــی از آن مربــوط 
بــه اصــاح شــبکه موجــود مــی شــود و در حــال انجــام اســت 
امــا بخشــی کــه مربــوط به شــبکه ملــی اطاعــات بــه معنای 
مســتقل از شــبکه و ویژگیهــای جدیــد آن مــی شــود در حــال 
انجــام مقدمــات اولیــه بــرای طــرح در شــورای عالــی فضــای 

مجــازی اســت.

شبکه فعلی را دور نمی اندازیم
ــه در  ــان اینک ــا بی ــازی ب ــای مج ــی فض ــز مل ــاون مرک مع
ایــن پــروژه، قصــد برایــن نیســت کــه شــبکه موجــود را دور 
بیاندازیــم، اضافــه کــرد: شــبکه ملــی اطاعــات یــک موجــود 
ــات  ــی ارتباط ــبکه فعل ــا ش ــه در کن ــود ک ــد ب ــد نخواه جدی
ــرای  ــرار نیســت شــبکه دیگــری ب ــی ق کشــور بنشــیند. یعن
ــم. بلکــه منظــور از شــبکه مســتقل  ــروژه ایجــاد کنی ــن پ ای
آن اســت کــه بــدون نیــاز بــه اینترنــت هــم کاربــران بتواننــد 
خدمــات دریافــت کننــد و اینترنــت اولویــت ارتباطــات کاربران 

نباشــد.
ــد  ــرار دارن ــتان اص ــی دوس ــه بعض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بگوینــد شــبکه فعلــی همــان شــبکه ملــی اطاعــات اســت 
ــف  ــن تعری ــا ای ــا ب ــزود: م ــت اف ــل اس ــال تکمی ــه در ح ک
مشــکل داشــتیم امــا هــم اکنــون ایــن موضــوع حــل شــده و 
بــه یــک اتفــاق نظــر در تعریــف واحــدی بــرای شــبکه ملــی 
ــاوری اطاعــات رســیده  ــا وزارت ارتباطــات و فن اطاعــات ب
ایــم و نظراتمــان نزدیــک شــده اســت و در حــال نهایی شــدن 
ایــن تعریــف و ســایر اقدامــات الزم بــرای ارائــه شــورای عالی 

فضــای مجــازی هســتیم.
ــات دارای  ــی اطاع ــبکه مل ــه ش ــد براینک ــا تاکی ــه ب آسوش
خصوصیتهایــی اســت کــه در ایــن شــبکه موجــود نیســت و 
ــس از آنکــه  ــت: پ ــت اصــاح شــود، گف ــن خصوصی ــد ای بای
ایــن خصوصیــات بــر روی شــبکه شــکل گرفــت مــی توانیــم 
بگوییــم شــبکه ملــی یــک نــوزاد اســت و در مراحــل بعــدی 
بایــد بــه رشــد، توســعه و بلــوغ ایــن نــوزاد توجــه کنیــم. مــا 
ــبه،  ــک ش ــات ی ــی اطاع ــبکه مل ــه ش ــتیم ک ــد نیس معتق
ــد  ــم بای ــی گویی ــا م ــود. ام ــاد ش ــاله ایج ــا 5 س ــاله و ی یکس
بــه یــک نقطــه ای برســیم کــه بتوانیــم بگوییــم ایــن شــبکه 
ــغ  ــدا کنــد و بال ــد توســعه پی ــه بعــد بای ــد شــده و از آن ب متول

ــود. ش
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی از تعامــل میــان وزارت 
ــر داد و گفــت: شــرح اقدامــات،  ــن مرکــز خب ــا ای ارتباطــات ب
ــن  ــرای ای ــد ب ــاق بیافت ــد اتف ــه بای ــی ک ــا و فرآیندهای فعالیته
ــا اینکــه کدامیــک در اولویــت  ــروژه روشــن شــده اســت ام پ
ــور  ــه ط ــوز ب ــرد، هن ــه ای صــورت گی ــه هزین ــا چ ــد و ب باش
کامــل تعییــن تکلیــف نشــده اســت. طــرح نهایــی بــه زودی 
ــه شــورای عالــی فضــای مجــازی آمــاده مــی  ــه ب ــرای ارائ ب

شــود و در اولویــت قــرار دارد و تمامــی ســختگیری بــرای آن 
ــه شــود. ــدون نقــص ارائ اســت کــه تکمیــل و ب

شبکه »اینترنت زده« کشور سامان می یابد
آسوشــه بــا اشــاره بــه بهینــه ســازی شــبکه موجــود کــه بــه 
ــی اطاعــات در حــال اجــرا اســت  ــوازات طــرح شــبکه مل م
خاطرنشــان کــرد: شــبکه موجــود بایــد بهینــه ســازی شــود و 
ــوز روی کاغــذ  ــی هن ــروژه مل ــن پ ــود کــه ای ــد نگــران ب نبای
ــی  ــی خوب ــای اجرای ــرا نشــده اســت. بلکــه کاره اســت و اج
بــرای آن تدویــن شــده و زمــان بنــدی آن نیز مشــخص شــده 
ــه  ــود را ب ــزارش خ ــات، گ ــه وزارت ارتباط ــن زمین ــه در ای ک

ــه کــرده اســت. مرکــز ملــی فضــای مجــازی ارائ
ــه  ــی فضــای مجــازی، ارائ ــز مل ــام مســئول در مرک ــن مق ای
ــه  ــت و تعرف ــا قیم ــردم ب ــاز م ــورد نی ــت م ــا کیفی ــات ب خدم
مناســب را از جملــه اهــداف راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعات 
ــبکه  ــن ش ــا ای ــم ت ــک کنی ــد کم ــت: بای ــرد و گف ــوان ک عن
ــون  ــم اکن ــه ه ــرا ک ــد. چ ــامان یاب ــر و س ــت زده« س »اینترن
ــا  ــدارد. ام ــچ تعریفــی ن ــت هی ــدون اینترن متاســفانه شــبکه ب
جالــب اینجاســت کــه اینترنــت تنهــا یکــی از خدمــات شــبکه 
ملــی اطاعــات خواهــد بــود و روی ایــن شــبکه تعــداد 
بســیاری ســرویس و خدمــت بومــی و محلــی خواهیم داشــت.
ــرگان و  ــی در ذهــن خب ــون حت ــان اینکــه هــم اکن ــا بی وی ب
دانــش آموختــگان مــا نیــز کلمــه اتصــال به معنــی اتصــال به 
شــبکه اینترنــت اســت تصریــح کــرد: ایــن تعریــف و دیــدگاه 
ــی از  ــف ملموس ــه تعری ــی ک ــا زمان ــود و ت ــاح ش ــد اص بای
ــع  ــوان توق ــی ت ــیم نم ــته باش ــات نداش ــی اطاع ــبکه مل ش

ــت. ــدگاه را داش ــاح دی اص
آسوشــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ایجــاد شــبکه ملــی اطاعات 
قــرار نیســت چیــزی محــدود شــود گفــت: بایــد به شــبکه ای 
مســتقل از اینترنــت متصــل شــویم و برنامــه ریــزی بــرای راه 
انــدازی ابزارهایــی ماننــد ایمیــل و جویشــگر بومــی در فازهای 

بعــدی اتفــاق خواهــد افتــاد.
وی از طــرح شــبکه ملــی اطاعــات بــه عنــوان طــرح 
ــی  ــورای عال ــد در ش ــه بای ــرد ک ــام ب ــور ن ــاختی کش زیرس
فضــای مجــازی تعییــن تکلیــف شــود و افــزود: تــاز مانــی که 
ایــن طــرح، تعییــن تکلیــف نشــود، تمامــی کســب و کارهــا 
و بازیگــران عرصــه فنــاوری اطاعــات، وابســته بــه اینترنــت 
خواهنــد بــود و نمــی تــوان انتظــار تولیــد محتــوای بومــی را 

ــت. داش
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وزیــر ارتباطــات از رونمایــی از فــاز اول شــبکه ملــی 
ــت:  ــر داد و گف ــال خب ــه دوم امس ــل نیم ــات در اوای اطاع
ایــن شــبکه هیــچ محدودیتــی بــرای هیــچ کاربــری نخواهد 

ــت.  داش
ــای غلطــی در  ــه تعبیره ــان اینک ــا بی ــی ب ــود واعظ محم
ــان  ــت خاطرنش ــده اس ــات ش ــی اطاع ــبکه مل ــورد ش م
کــرد: ایــن شــبکه هیــچ محدودیتــی بــرای هیــچ 

ــت. ــد داش ــری نخواه کارب
ــده در  ــود آم ــه وج ــول ب ــا تح ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــز مل ــازی و مرک ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش دبیرخان
ــه ای  فضــای مجــازی تعامــل و همــکاری جــدی و خاقان
در زمینــه شــبکه ملــی اطاعات شــکل گرفتــه اســت اظهار 
داشــت: کار شــبکه ملــی اطاعات بــا همــکاری و هماهنگی 
مرکــز ملــی فضــای مجــازی در جریــان اســت و بــه خودمان 
جــرات مــی دهیــم بگوییــم اوایــل نیمــه دوم ســال جــاری 

فــاز نخســت ایــن شــبکه رونمایــی خواهــد شــد.
وی بــا تاکید بــر اینکــه در زمــان انتصــاب آقــای فیروزآبادی 
بــه عنــوان دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی شــاهد بــه 
ــور  ــازی کش ــش در بخــش فضــای مج ــدن آرام ــود آم وج
هســتیم، گفــت: هــم اکنــون فعــاالن ایــن حــوزه مــی داننــد 
کــه یــک مــکان امــن بــرای مراجعــه و دریافــت پاســخ بــه 

خواســته هایشــان وجــود دارد.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

۱۲ میلیون دانش آموز ایرانی برای 
اپلیکیشن نویسی آموزش می بینند

در راســتای آمــوزش اپلیکیشــن نویســی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی بــه دانــش آموزان سراســر 
کشــور، پــروژه همــکاری آموزشــی ایــران و ژاپــن اجرایــی می شــود. 

آمــوزش دانــش آمــوزان مــدارس بــرای طراحــی اپلیکیشــن هــای موبایــل و تولیــد محتــوا، بــا 
ــد خــورد. ــرورش کلی ــوزش و پ ــا وزارت آم ــاوری اطاعــات ب همــکاری وزارت ارتباطــات و فن

در راســتای اجــرای ایــن طــرح قــرار اســت ۱۲ میلیــون و ۲00 هــزار دانــش آمــوز بــرای تولیــد 
محتــوای بومــی دیجیتــال، آمــوزش ببیننــد.

ایــن طــرح در قالــب امضــای تفاهمنامــه میــان ســازمان فنــاوری اطاعــات و آمــوزش و پــرورش 
بــه اجــرا در مــی آیــد و طــی آن، یــک کنسرســیوم ایرانــی ژاپنــی، هزینــه اجــرای ایــن طــرح را 

تامیــن خواهــد کــرد.
بــا توجه بــه گســترش فناوریهــای نویــن ارتباطــی از جملــه رایانــش ابــری، بیــگ دیتــا و اینترنت 
اشــیاء برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از ایــن ابزارهــا در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در دســتور کار 
دولــت قــرار گرفتــه اســت تــا خــاء موجــود در دیجیتالی شــدن مــدارس بــه نوعــی جبران شــود.

ــد در راســتای  ــی توان ــا، م ــوان آنه ــری ت ــوزان و بکارگی ــش آم ــوزش دان ــا، آم براســاس برآورده
ــع شــود. ــر واق ــوای فضــای مجــازی، موث نهضــت اپلیکیشــن نویســی و بومــی ســازی محت

کوچکتریــن ویدئــو پروژکتــور جیبــی و قابــل حمــل جهــان 
بــا وزن ۳0۷ گــرم توســط کمپانــی تایوانــی تولیــد و عرضه 

شــد. 
ــدی از  ــره من ــا به ــی ZenBeam E 1ب ــور جیب پروژکت
رابــط HDMI/MHL و طراحــی بســیار کوچــک خــود، 
ســازگاری کامل بــا همــه دســتگاهها و قابلیــت جابجایی را 
بــرای همــه کســانی کــه نیــاز بــه نمایــش تصویــر در ابعاد 
بســیار بــزرگ دارنــد، مهیــا کــرده اســت. ایــن محصــول با 
ــری ۶000mAh  قابــل شــارژ، مــی  اســتفاده از یــک بات
ــا 5  ــداوم ت ــه صــورت م ــرق، ب ــه ب ــدون اتصــال ب ــد ب توان
ســاعت تصویــر نمایــش دهــد و یــا حتــی بــه عنــوان یــک 

پاوربانــک، دســتگاه هــای همراهتــان را شــارژ کنــد.
ایــن ویدئــو پروژکتــور بــا وزن ۳0۷ گرمــی فوق فشــرده در 
ــه آن  ــوده و جنــس بدن ــر ب ــاد ۱۱0 در 8۳ در ۲9 میلیمت ابع

آلومینیومی اســت.
ZenBeam E1  بــا اســتفاده از منبــع نورانی LED می 
توانــد ۱50 لومــن نوردهــی داشــته باشــد. فنــاوری بــه کار 
 ™DLP® IntelliBright  گرفته شــده در المــپ آن
ــی کــه گرمــای  ــد، در حال ــر مــی افزای ــه کیفیــت تصاوی ب

ــد. ایــن محصــول همچنیــن  ــد نمــی کن محسوســی تولی
ــرده و ۳0  ــتیبانی ک ــی NTSC را پش ــف رنگ ــی طی تمام
درصــد کنتراســت تصاویــر را ارتقــا و تــا 50 درصــد مصرف 

انــرژی را کاهــش مــی دهد.
ایــن محصــول بــه صــورت ذاتــی دارای تفکیــک پذیــری 
85۴x۴80( WVGA( اســت ولــی فایــل هــای ویدئویــی 
۱080p Full HD را نیــز پشــتیبانی مــی کنــد. همچنین 
لنــز آن بــه کاربــر ایــن امــکان را مــی دهــد کــه در فاصلــه 
کوتــاه ) از بــازه ۱5 اینــچ تــا ۱۲0 اینــچ( تصویــری را روی 

صفحــه مــورد نظــر ایجــاد کنــد.
ــی  ــت زمان ــر الزم نیس ــاوری، دیگ ــن فن ــتفاده از ای ــا اس ب
ــرا  ــود زی ــرف ش ــرده ص ــر روی پ ــح تصوی ــرای تصحی ب
ــح  ــه تصحی ــودکار ب ــورت خ ــه ص ZenBeam E1  ب
زاوایــای تصاویــر مــی پــردازد و کادر تصویــر را در 
بهتریــن حالــت آمــاده مــی کنــد. همچنیــن بــرای پخــش 
ــوس  ــاری ایس ــاوری انحص ــا فن ــی ب ــدا، از بلندگوهای ص
SonicMaster در ســاخت ایــن دســتگاه اســتفاده 
ــدازه  ــن ان ــد در عی ــفاف و قدرتمن ــی ش ــه صدای ــده ک ش

ــد. ــی کن ــم م ــک فراه کوچ

کوچکترین ویدئو پروژکتور جیبی تولید شد
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پژوهشـگران دانشـگاه علم و صنعت کشـور موفق به راه اندازی 
شـبکه اختصاصی اینترنت اشـیاء شـدند. این شـبکه نخسـتین 
درگاه »شـبکه اشـیاء« در خاورمیانـه اسـت و ایـران را در کنار 

کشـورهای دارای این فنـاوری قـرار می دهد. 
ــران/ ــیا ته ــبکه اش ــرح »ش ــری ط ــور، مج ــی رحمان پ عل
ایــران« کــه هــم اکنــون در فــاز نخســت در منطقــه نارمــک 
ــازی و  ــاده س ــات پی ــت، جزئی ــده اس ــدازی ش ــران راه ان ته

ــرد. ــریح ک ــبکه را تش ــن ش ــعه ای توس

ــاالی  ــرعت ب ــهر دارای س ــان 5 ش ــران در می ته
 TTN ــعه توس

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اولیــن درگاه اتصــال ویژه 
شــبکه اینترنــت اشــیاء در منطقــه نارمــک تهــران راه انــدازی 
شــده اســت ادامــه داد: ایــن درگاه اتصــال )Gateway( بــه 
 The( »عنــوان بخشــی از حرکــت جهانــی »شــبکه اشــیاء
Things Network؛TTN( راه انــدازی شــده اســت و 
نخســتین گیــت وی فعــال TTN در منطقــه خاورمیانــه 

محســوب مــی شــود.
رحمــان پــور بــا تاکیــد براینکــه »شــبکه  اشــیاء« بــا هــدف 
 ،)Open( ایجــاد یــک شــبکه  جهانــی بــاز و عمومــی
ــر همــکاری  غیرمتمرکــز )Decentralized( و مبتنــی ب
ــت  ــده اس ــدازی ش ــی )Crowd-Sourcing( راه ان جمع
ادامــه داد: ایــن شــبکه در بخــش دسترســی رادیویــی از 
فنــاوری نویــن »لــورا« )LoRa( بهــره می بــرد کــه یکــی از 
دو فنــاوری اصلــی دسترســی رادیویــی بــا تــوان پاییــن و بــرد 

ــرای اینترنــت اشــیاء محســوب مــی شــود. ــاال ب ب
بـه گفتـه رحمان پـور ایـن فنـاوری کـه در باندهای فرکانسـی 
بـدون نیـاز به مجـوز عمـل می کنـد، امـکان برقـراری اتصال 
دوطرفـه را بـرای اشـیاء متصـل فراهـم مـی آورد. همچنیـن 
سـاختار »شـبکه اشـیاء« بـه دلیل بـاز بودن، نسـبت به سـایر 
شـبکه ها شـفا ف تر بـوده و بـه دلیـل رمزنگاری سـطح بـاال، از 

امنیت بسـیار مناسـبی برخوردار اسـت.
وی تاکیـد کـرد: شـبکه اشـیاء ابتـدا در شـهر آمسـتردام آغـاز 
بـکار کـرد و در مـدت چهار هفته کل این شـهر تحت پوشـش 
شـبکه اینترنت اشـیا قرار گرفـت. با رفـع تحریم ها، مـا نیز که 

پیش تر درخواسـت خـود را برای پیوسـتن به این شـبکه اعام 
و کار خـود را هـم در حـوزه اینترنـت اشـیاء آغـاز کـرده بودیم، 
بـا پیگیری مجـدد موفق بـه کسـب موافقـت بـرای راه اندازی 

شـاخه تهران شـبکه اشـیاء شدیم.
ــی زود و  ــه داد: خیل ــران ادام ــیاء ای ــبکه اش ــرح ش مجــری ط
ــا توجــه بــه اقدامــات انجام شــده، تهــران توانســت در کنــار  ب
شــهرهای انتایــرو، مونتــرآل، ســن دیگو و کال گــری بــه 
ــبکه  ــاالی ش ــد ب ــرعت رش ــا س ــاخه ب ــی از 5 ش ــوان یک عن
ــران  ــام تهــران و ای ــز ن اشــیاء معرفــی شــود. هــم اکنــون نی
ــرار  ــایت TTN ق ــال، در س ــز فع ــی از مراک ــوان یک ــه عن ب
ــت در  ــن حرک ــی ای ــایت اختصاص ــر آن، س ــاوه ب دارد و ع
داخــل نیــز بــه زودی راه انــدازی خواهــد شــد و تــاش داریــم 
تــا در عیــن یکپارچگــی بــا ایــن شــبکه جهانــی، بــه 

ــم. ــش روی ــتقل پی ــبتا مس ــورت نس ص

ارائــه خدمــات رایــگان شــبکه اشــیاء بــه 
ــا  ــتارتاپ ه اس

ــای  ــبکه را اپراتوره ــن ش ــی ای ــان اصل ــور مخاطب ــان پ رحم
ارتباطــی، اســتارتاپ ها و کســب و کارهــای مرتبــط بــا فناوری 
اطاعــات عنــوان کــرد و افــزود: »شــبکه اشــیاء« در حقیقــت 
شــبکه ای غیرانتفاعــی اســت کــه بــه جــز هزینه هــای پاییــن 
ــه دیگــری  ــی و نگهــداری، هزین ــه، اجرای ســرمایه گذاری اولی
در برنــدارد و هــدف از توســعه آن درآمدزایــی مســتقیم نیســت. 
مــا معتقدیــم ایجــاد چنیــن شــبکه ای می توانــد بســتری شــود 
تــا شــرکت ها و افــراد خــاق بــا ارائــه خدمــات نوآورانــه خــود، 

از آن هــا کســب ارزش کننــد.
ــه در وزارت  ــی ک ــا طرح ــرح ب ــن ط ــه ای ــورد رابط وی در م
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در جریــان اســت توضیــح داد: 
ــه نظــر می رســد طــرح کان اینترنــت اشــیاء، یــک طــرح  ب
راهبــردی در وزارت ارتباطــات محســوب مــی شــود کــه هدف 
ــازار در حــوزه اینترنــت  ــاوری و ب ــه توســعه فن از آن کمــک ب
ــا  ــازی. طبیعت ــه پیاده س ــتقیم ب ــه ورود مس ــت و ن ــیاء اس اش
موضــوع راه انــدازی شــبکه نیــز یکــی از اجــزای ایــن طــرح 
ــی  ــات غیردولت ــرکت ها و مؤسس ــط ش ــد توس ــه بای ــت ک اس
دنبــال شــود و دولــت نیــز نهایتــا می توانــد نقــش حمایتــی و 

بسترســازی داشــته باشــد.
ــن  ــر روی ای ــات ب ــه خدم ــاوت ارائ ــزود: تف ــور اف ــان پ رحم
شــبکه بــا ســرویس هایــی کــه از طریــق شــبکه های 
ارتباطــی موبایــل ارائــه می شــود تــوان مصرفــی بســیار پایین 
و در مقابــل پوشــش گســترده آن اســت. از ســوی دیگــر بــه 
ــا اتصــال  ــاس ب ــل قی ــن اتصــال قاب ــه ای ــوان هزین ــچ عن هی

ــت. ــل نیس ــیم کارت موبای ــق س ــیاء از طری اش
مجــری طــرح شــبکه اشــیا ایــران اظهــار داشــت: کار بــر روی 
ــا  ــت اشــیاء، از تابســتان ســال گذشــته و ب شــبکه های اینترن
هــدف ارائــه راهکارهــای شــهر هوشــمند آغــاز شــد و پــس از 
مطالعــات فنــی و تجــاری، بــر روی ارایــه راهکارهــای کامــل 

)end-to-end( اینترنــت اشــیا متمرکــز شــدیم.

کاربردهای شبکه اینترنت اشیا برای مدیریت شهری 
رحمــان پــور در مــورد کاربردهــای مختلــف اتصال به »شــبکه 
اشــیاء« اظهــار داشــت: خدمــات ایــن شــبکه غالبــاً بــه صورت 
ــزرگ  ــرکت های ب ــر ش ــاوه ب ــد و ع ــد ش ــه خواه B۲B ارای
کــه حامــی توســعه و همچنیــن کاربر آن محســوب می شــوند، 
ــود را  ــات خ ــگان خدم ــه رای ــد ب ــز می توانن ــتارتاپ ها نی اس
بــر روی ایــن شــبکه ارایــه دهنــد. بــرای نمونــه ایــن شــبکه 
ــازی  ــرای هوشمندس ــهری ب ــات ش ــوزه خدم ــد در ح می توان
پارکینگ هــا، کنتورهــای هوشــمند، اتصــال حســگرهای انبــوه 
ــا  ــت و … و نهایت ــی، رطوب ــزان آلودگ ــری می ــرای اندازه گی ب
کاهــش ترافیــک و میــزان آلودگــی کاربــرد داشــته باشــد. بــه 
ــبکه را توســعه دهندگان  ــن ش ــی ای ــای اصل ــی کاربرده عبارت
تعریــف می کننــد و بســته بــه نیــاز و خاقیــت خــود می توانند 
بــه کاربردهایــی بیندیشــند کــه تاکنــون ارایــه آن هــا ممکــن 

نبــوده و یــا هزینــه زیــادی را در پــی داشــته اســت.
ــبکه  ــا »ش ــت ت ــن اس ــدف ای ــرد: ه ــد ک ــور تاکی رحمان پ
ــیاء  ــت اش ــی اینترن ــاخت خدمات ــوان زیرس ــه عن ــیاء« ب اش
عمــل کنــد تــا هــر کســب و کاری مجبــور نباشــد بــه صورت 
جزیــره ای شــبکه ایجــاد کنــد و بــه جــای آن بتوانــد بــر روی 
خدمــات مناســب تمرکــز کــرده و از آن هــا ارزش آفرینــی کند. 
ــش از  ــزی بی ــیاء« چی ــبکه اش ــه »ش ــت ک ــن رو اس از همی
یــک فنــاوری و در حقیقــت یــک اکوسیســتم اســت کــه برای 
توســعه نیازمنــد همــکاری و مشــارکت ســایر بازیگــران ایــن 

ــت. عرصه اس
ــب  ــت رقی ــرار نیس ــبکه ق ــن ش ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرد: در  ــه ک ــد، اضاف ــیار باش ــت و س ــی ثاب ــبکه های کنون ش
حقیقــت »شــبکه اشــیاء« آمــده اســت تــا جــای خالــی خــود 
ــل  ــن دو عم ــل ای ــبکه ای مکم ــوان ش ــه عن ــد و ب ــر کن را پ
کنــد. TTN ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا کاربردهایــی 
ــکان  ــاالی اتصــال، ام ــل هزینه هــای ب ــه دلی ــر ب ــه پیش ت ک
ــا  ــوند. م ــی ش ــون عملیات ــد، اکن ــور نمی یافتن ــروز و ظه ب
معتقدیــم ایجــاد چنیــن شــبکه ای می توانــد بســتری شــود تــا 
شــرکت ها و افــراد خــاق بــا ارائــه خدمــات نوآورانــه خــود، از 

ــد. ــا کســب ارزش کنن آن ه

کل تهران تحت پوشش اینترنت اشیا قرار می گیرد
ــبکه  ــی ش ــی، مســئول فن ــان طاهرخان ــال عرف ــن ح در همی
اشــیاء تهــران نیــز بــا بیــان اینکــه بــا درگاه هــای بیشــتر مــی 
توانیــم کل تهــران را تحــت پوشــش ایــن شــبکه قــرار دهیــم 
خاطرنشــان کــرد: هــم اکنون نیــز در حــال پیگیــری راه اندازی 
دو درگاه در مناطــق مرکــزی و غربــی تهــران هســتیم. 
ــا حــدود ۱0 درگاه  برآوردهــای اولیــه نشــان مــی دهــد کــه ب
مــی توانیــم ســطح تهــران را تحــت پوشــش اولیه این شــبکه 
قــرار دهیــم. در همیــن حــال توســعه دهندگان و اپراتورهــا می 
ــن شــبکه، گســترش دهنده آن  ــن اســتفاده از ای ــد در عی توانن

نیــز باشــند و درگاه هــای بیشــتری بــه آن بیافزاینــد.

نخستین شبکه اختصاصی اینترنت اشیاء 
در کشور راه اندازی شد
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درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
 به بهره برداری می رسد

درگاه ملــی خدمــات دولــت هوشــمند بــا هــدف ارائــه خدمــات یکپارچــه دولتــی بــه بهره بــرداری 
مــی رســد. 

ــه  ــی ب ــات دولت ــه خدم ــرای ارائ ــوان پنجــره ای ب ــه عن ــت هوشــمند ب ــات دول ــی خدم درگاه مل
مــردم بــا هــدف استانداردســازی و مدیریــت یکپارچــه خدمــات دولتــی راه انــدازی شــده اســت.
ایــن پورتــال ارتباطــی در فــاز نخســت بیــش از ۲00 ســرویس و خدمــت دولتــی را از بیــش از ۶0 

دســتگاه اجرایــی ارائــه خواهــد کــرد.
در ایـن پورتـال شناسـنامه خدمـات مـورد تایید سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور بـه همراه 

اطاعـات، شـرایط، کانـال هـا و شـیوه دریافت ایـن خدمات بـه شـهروندان ارائه خواهد شـد.
درگاه ملــی خدمــات دولــت هوشــمند در راســتای تســهیل و شــتاب بخشــیدن بــه ارائــه خدمــات 
ــاوری  ــازمان فن ــوی س ــات از س ــن خدم ــانی ای ــاع رس ــفافیت در اط ــردم و ش ــه م ــی ب دولت

ــت. ــده اس ــدازی ش ــات، راه ان اطاع
ــی  ــت دسترس ــت و قابلی ــه اس ــرار گرفت ــترس ق ــه آدرس iran.gov.ir در دس ــن درگاه ب ای
بــه پرکاربردتریــن خدمــات از جملــه ســامانه پاســخگویی 59۱، خدمــات شناســنامه ای، طــرح 
ســاماندهی مشــاغل خانگــی و خدمــات پســتی در آن دیده شــده اســت. ایــن پورتــال در ۴ بخش، 
خدمــات دولــت بــه مــردم را بــه کاربــران ارائــه خواهــد داد و فهرســت دســتگاه هــای دولتــی و 

حاکمیتــی ارائــه دهنــده ایــن ســرویس هــا در ایــن پورتــال وجــود دارد.

تبدیل گوشی هوشمند به 
میکروسکوپ دیجیتالی

یــک شــرکت اروپایــی برچســب هایــی را بــرای دوربیــن گوشــی هــای هوشــمند تولیــد 
کــرده کــه قابلیــت تبدیــل بــه میکروســکوپ را دارنــد. 

ــا نصــب آنهــا بــر  شــرکت اروپایــی Blips برچســب هایــی را طراحــی کــرده کــه ب
ــن  ــی از تلف ــکوپ دیجیتال ــون میکروس ــوان همچ ــی ت ــمند م ــی هوش ــز گوش روی لن

ــرد. ــتفاده ک ــراه اس هم
در واقــع ایــن پوشــش هوشــمند شــبیه بــه برچســب هــای بســیار کوچکــی اســت کــه 
مــی تــوان بارهــا آنهــا را بــر روی گوشــی هــای هوشــمند مختلــف نصــب و بــه دنیــای 

میکروســکوپی ورود پیــدا کــرد.
ــز  ــر روی لن ــبیدن ب ــرای چس ــتا ب ــرق ایس ــارژ ب ــمند از ش ــای هوش ــب ه ــن برچس ای
دوربیــن هوشــمند اســتفاده مــی کننــد ضمــن اینکــه قطــر آنهــا بــه انــدازه قطــر کارت 

ــاری اســت.   ــای اعتب ه
 

لنزهــای هوشــمند در دو مــدل ماکــرو و میکــرو عرضــه مــی شــوند که لنــز ماکــرو دارای 
قــدرت بــزرگ نمایــی ۱0X اســت و بــا لنــز میکــرو، ســلول هــا قابل مشــاهده هســتند 
در واقــع قــدرت بــزرگ نمایــی آن ۱۷ هــزارم اینــچ اســت. همچنیــن ضخامــت لنزهــای 

تبدیــل کننــده دوربین گوشــی هوشــمند بــه میکروســکوپ چنــد میلیمتر اســت.

جلوگیری از ناخن جویدن با یک 
دستبند   هوشمند

محققیــن هنــدی دســتبند هوشــمندی را طراحــی کــرده انــد کــه نســبت بــه انجــام عــادت هــای 
نامناســب بــه کاربــر خــود هشــدار مــی دهــد. 

نــام ایــن دســتبند هوشــمند، HabitAware's Liv  اســت. ایــن دســتبند قادر به تشــخیص 
مشــکات رفتــاری کاربــر خــود بــه عنــوان عــادت هــای نامناســب اســت و بــه هنــگام انجــام 

آنهــا بــا بــه ارتعــاش در آمــدن بــه کاربــر خــود هشــدار مــی دهــد کــه آن کار را انجــام ندهــد.
HabitAware's Liv مــی توانــد بــه گوشــی هــای آندرویــد و آی او اس متصــل شــود و 
بــا نصــب اپلیکیشــن ویــژه بــر روی آنهــا و انتخــاب نــوع عــادت، حساســیت دســتبند را بــرای 

انجــام آن عمــل بــاال بــرد.
بــرای مثــال بــا فعــال کــردن گزینــه ناخــن جویــدن، شــصت مکیــدن و یــا مــوی ســر را پیچاندن 
و قــرار دادن دســتبند در دســتی کــه عمدتــا بــا آن عــادت را انجــام مــی دهیــم، مــی تــوان از تکرار 

عــادت هــای نامناســب اجتنــاب کرد.
در واقــع ایــن دســتبند هوشــمند مــی تواند بــا توجه بــه حســگرهایی کــه بــر روی آن تعبیه شــده، 
نــوع حرکــت دســت مرتبــط بــا آن عــادت را تشــخیص دهــد و در زمــان انجــام عمــل بــه کاربــر 
هشــدار دهــد. قــرار اســت ایــن دســتبند هوشــمند در اواخــر ســال جــاری میــادی و بــا قیمــت در 

حــدود ۱00 دالر عرضــه شــود.
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پرفروشترین تبلتهای جهان از ۵ کمپانی بزرگ انتخاب شدند.  تبلت های آمازون، 
سامسونگ، پیکسل، آی پد و مایکروسافت بعنوان پر فروش ترین تبلت های جهان 

شوند. می  محسوب 
۵ تبلت برتر جهان معرفی شد

تبلــت »آمــازون فایــر« دارای سیســتم آندرویــد اســت امــا از نــوع آندرویــد گوگل نیســت 
ــر  ــر روی آن اجــرا نمــی شــود.تبلت آمــازون فای و بنابرایــن اپلیکیشــن هــای گــوگل ب
ــه اپلیکیــش هــای مرتبــط در وب ســایت آمــازون از قبیــل رســانه هــای  ــد ب مــی توان
گوناگــون، کتــاب و موســیقی، خریــد و تبلیغــات دسترســی داشــته باشــد.حافظه رم ایــن 
تبلــت یــک گیــگ اســت. علیرغــم اینکــه صفحــه لمســی آن ۱۷.۷ ســانتیمتر اســت اما 

از وزن ســنگینی برخــوردار اســت.
وضــوح تصویــر، دوربیــن و بلندگــو در تبلــت هــای آمــازون فایــر نســبتا ضعیــف اســت.

تبلــت هــای آمــازون فایــر دارای یــک کارت حافظــه میکــرو اس دی برای اضافــه کردن 
اطاعــات بیشــتر بــر روی خــود هســتند.

 
تبلــت »گلکســی تــب S۲ 8.0« کــه دارای صفحه نمایشــگر ۲0.۳ ســانتیمتری اســت 
کــه البتــه نســخه ۲۴.۶ ســانتیمتری آن هــم وجــود دارد. ایــن تبلــت بــه عنــوان یکــی از 

نــازک تریــن و ســبک تریــن تبلــت هــای آندرویــد محســوب مــی شــود.
تبلــت گلکســی تــب دارای یــک پردازشــگر مناســب، رم ۳ گیــگ و حافظــه ۳۲ گیــگا 
بایتــی اســت. اســکنر انگشــت در قســمت جلــوی ایــن تبلــت وجــود دارد ضمــن اینکــه 
دارای دوربیــن در قســمت جلــو و عقــب اســت کــه از وضــوح تصویــر باالیــی بر خــوردار 

اســت.
ایــن تبلــت مــی توانــد سیســتم آندرویــد گــوگل را ســاپورت کنــد و اخیــرا بــه سیســتم 
ــوان تمامــی اپلیکیشــن هــا و  ــه روزرســانی شــده اســت کــه مــی ت مارشــمالو ۶.0.۱ ب

ــازی هایــی کــه در گــوگل اســتور وجــود دارنــد را دانلــود کــرد. ب
 

تبلــت »گــوگل پیکســل« بعنــوان اولیــن تبلــت آندرویــد گــوگل شــناخته مــی شــود و 
دارای بدنــه مقــاوم و تمــام آلومنیومــی اســت.

ایــن تبلــت دارای صفحــه ای بــا وضــوح بــاال و بلندگوهایــی قــوی اســت و مــی تــوان 
آخریــن نســخه آندرویــد را بــر روی آن نصــب کــرد کــه بــه روز رســانی برنامه هــا در آن 

ســریع تــر از هــر چیــز دیگــری انجــام شــود.
ــن  ــت. در ای ــال داده اس ــارژ و انتق ــرای ش ــل دارای USB-C ب ــوگل پیکس ــت گ تبل
تبلــت باتــری و پردازشــگر قدرتمنــدی تعبیــه شــده اســت. ایــن تبلــت دارای دوربیــن 
مناســب در قســمت جلــو و عقــب اســت و در دو نــوع ۳۲ و ۶۴ گیگابایتــی عرضــه مــی 
شــود امــا قابلیــت اضافــه شــدن کارت حافظــه اس دی را نــدارد. تبلــت گــوگل پیکســل 

فاقــد اســکنر انگشــت اســت.
تبلــت »آی پــد پــرو« بعنــوان آخریــن مــدل تبلــت شــرکت اپــل بــه حســاب مــی آیــد 
ــد دارای  ــوع ۲۴.۶ ســانتیمتر و ۳۲.8 ســانتمتر عرضــه مــی شــود. هــر دو آی پ و در دو ن

پردازشــگر یکســان هســتند امــا رم تبلــت بــزرگ تــر ۴ گیــگ اســت.
 iOS ایــن تبلــت هــا همچــون ســایر محصــوالت شــرکت اپــل بــا سیســتم عامــل
ــه  ــری دارد و از بدن ــارژ بات ــک روز ش ــدود ی ــا در ح ــری آن تقریب ــد و بات ــی کنن کار م
آلومنیومــی و پــورت اتصــال هوشــمند جدیــد اپــل بــرای اتصــال اختیــاری بــه صفحــه 

ــد برخــوردار اســت. کلی
ــزرگ تریــن تبلــت غیــر پــی ســی محســوب مــی شــود امــا در  ــرو، ب ــد پ تبلــت آی پ

ــا ســایر تبلــت هــای کوچکتــر قابــل حمــل و ســبک نیســت. مقایســه ب
 

ــه ای  ــا صفح ــت ب ــک تبل ــوان ی ــرو ۴« بعن ــرفیس پ ــافت س ــرو س ــت »مایک تبل
ــدوز ۱0 اســت. برخــاف  ــای وین ــت ه ــی ســی و نقطــه اوج تبل ــزرگ همچــون پ ب
تبلت هــای iOS یــا اندرویــدی، تبلــت مایکــرو ســافت ســرفیس پــرو ۴ می توانــد هــم 
اپلیکشــین های تبلــت و هــم اپلیکیشــن های کامــل وینــدوز دســکتاپ را اجــرا کنــد.
تبلــت مایکروســافت دارای وضــوح تصویــر بــاال و بلندگــوی قــوی اســت ضمــن اینکــه 
بــا یــک بــار شــارژ کامــل مــی تــوان 9 ســاعت کار کــرد. ایــن محصــول مایکرو ســافت 
ــز  ــدوز و نی ــای وین ــل از نرم افزاره ــه ای کام ــاری دارد و از مجموع ــد اختی ــه کلی صفح
ــاپ  ــپ ت ــک ل ــا ی ــه ب ــت کاری ک ــرای مدیری ــل ب ــته ای اینت ــای تمام هس پردازنده ه
قدرتمنــد مــی تــوان انجــام داد، برخــوردار اســت.وزن تبلــت مایکروســافت ســرفیس پرو 

۴، ۷8۶ گــرم اســت و یــک کامپوتــر شــخصی بســیار ســبک محســوب مــی شــود.
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آخرین شنیده ها از آیفون ۷ / 
عرضه ۳ مدل گوشی

ــاه  ــط م ــا اوس ــدل ت ــه م ــل در س ــون ۷ اپ ــای آیف ــی ه ــت از گوش ــرار اس ق
ــود.  ــی ش ــپتامبر رونمای س

شــایعات دربــاره گوشــی جدیــد آیفــون ۷ شــرکت اپل تــا همیــن اواخــر اینگونه 
 Pro ــچ ــچ و 5.5 این ــچ، 5.5 این ــدل ۴.۷ این ــه م ــت در س ــرار اس ــه ق ــود ک ب
ــاژول  ــچ Pro از م ــادی عرضــه شــود و گوشــی 5.5 این در ســال جــاری می

دوربیــن دوگانــه در قســمت پشــت گوشــی بــر خــوردار اســت.
امــا بــه گفتــه منابــع مطلــع، قــرار اســت شــرکت اپــل تمــام گوشــی هــای 5.5 
اینــچ آیفــون ۷ را مجهــز بــه مــاژول دوربیــن دوگانــه کنــد ایــن در حالــی اســت 
کــه پیــش از ایــن تصــور مــی شــد فقــط مــدل  5.5 اینــچ Pro دارای مــاژول 

دوربیــن دوگانه اســت.
بر اسـاس منابع آگاه، تولید گوشـی های آیفون ۷ در سـه مدل آغاز شـده اسـت. 

این سـه مدل شـامل آیفون ۷، آیفـون ۷ پـاس و آیفـون Pro ۷ خواهد بود.
گفتــه مــی شــود شــرکت هــای Foxconn و Pegatron قطعات گوشــی 

هــای آیفــون اپــل را تولیــد و مونتــاژ مــی کنند.
انتظــار مــی رود شــرکت اپــل از گوشــی هــای جدیــد آیفون در اوســط ســپتامبر 

ســال جــاری میــادی رونمایــی کنــد و فــروش آن بــا فاصلــه آغــاز شــود.

ــق  ــا از طری ــاره اروپ ــوگل در ق ــی گ انحصارطلب
جســتجوگر اینترنتــی ایــن شــرکت ممکن اســت 
ــی را  ــارد یوروی ــم خــوردن جریمــه ای ۳ میلی رق

منجــر شــود. 
مقامــات ضدانحصــار در قــاره اروپــا قصــد دارنــد 
جریمــه بســیار ســنگینی را در هفتــه هــای آینده 
بــرای گــوگل درنظر بگیرنــد، زیــرا معتقدنــد این 
شــرکت از تســلط جســتجوگر اینترنتــی اش بــر 
ــوء  ــا س ــب زدن رقب ــرای عق فضــای مجــازی ب

اســتفاده کــرده اســت.
کمیســیون اروپایــی در حــال برنامــه ریــزی 
ــع  ــع مطل ــت و مناب ــوگل اس ــه گ ــرای جریم ب
ــه  ــورو ک ــارد ی ــه را ۳ میلی ــن جریم ــزان ای می
معــادل ۳.۴ میلیــارد دالر اســت برآورد مــی کنند. 
ــرای  ــده ب ــال ش ــه اعم ــم جریم ــترین رق بیش
یــک شــرکت فنــاوری بــه علــت انحصارطلبــی 
مربــوط بــه اینتــل اســت. امــا رقــم آن جریمــه از 

ــت. ــر نرف ــارد دالر فرات ۱.۱ میلی
بــر اســاس ایــن حکــم کــه بــه زودی صــادر می 
شــود، گوگل حــق تــداوم اســتفاده از جســتجوگر 
ــات  ــع کاالهــا و خدم ــه نف ــغ ب ــرای تبلی خــود ب

خــود و آســیب زدن بــه رقبــا را نخواهــد داشــت. 
ــر  ــر تغیی ــال در براب ــه ح ــا ب ــرکت ت ــن ش ای
الگوریتــم هایــی کــه منجــر بــه چنیــن تحولــی 
ــای  ــل ه ــرده راه ح ــعی ک ــت و س ــود مقاوم ش

ــه دهــد. ــن ارائ جایگزی
قــرار اســت رقــم نهایــی جریمــه گــوگل و 
ــور  ــه ط ــه آن ب ــی ب ــای تحمیل ــت ه محدودی
ــود.  ــام ش ــده اع ــه آین ــرف دو هفت ــمی ظ رس
ــزان جریمــه ای کــه ممکــن اســت  ــر می حداکث
ــورو  ــارد ی ــود ۶.۶ میلی ــل ش ــوگل تحمی ــه گ ب
ــروش  ــزان ف ــم می ــک ده ــه ی ــود ک ــد ب خواه
ــل  ــت در عم ــد اس ــا بعی ــت، ام ــاالنه آن اس س
چنیــن اتفاقــی بیفتــد و احتمــاال نصــف ایــن رقم 
را گــوگل بایــد بــه علــت انحصارطلبــی تجــاری 

ــردازد. ــود بپ خ
ــات  ــکایت خدم ــن ش ــدف ای ــن ه ــی تری اصل
ــه  ــت ک ــوگل اس ــن گ ــد آنای ــتجوی خری جس
معمــوال در آن خدمــات رقبــای گــوگل بــه 
حاشــیه رانــده مــی شــود. البتــه ایــن شــرکت به 
سوءاســتفاده از تســلط اندرویــد بــر بــازار سیســتم 

ــم شــده اســت ــم مته ــل ه ــای عام ه

پیش بینی مخترع موبایل از 
آینده شارژ گوشی های همراه

مختــرع اولیــن گوشــی همــراه گفــت: در آینــده ای نزدیــک شــاهد بــر طــرف شــدن 
مشــکل شــارژ گوشــی همــراه خواهیــم بــود. 

»مارتیــن کوپــر« مختــرع نخســتین گوشــی همــراه در مصاحبه بــا »ســی ان ان« گفت: 
امــروزه مشــکل اصلــی گوشــی هــای همــراه تمــام شــدن شــارژ و عــدم دسترســی در 

w.هــر مکانــی بــه شــارژ کــردن آنهــا اســت
وی در ادامــه گفــت: ایــن را در نظــر بگیریــد کــه در آینــده بــدن مــا بــا گجــت هــای 
مختلفــی از قبیــل عینــک، ســاعت و لبــاس هــای هوشــمند پوشــیده می شــوند و شــارژ 

کــردن آنهــا بــه یــک معضــل تبدیــل خواهــد شــد.
ــای  ــرکت ه ــر ش ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــراه اضاف ــن هم ــتین تلف ــرع نخس مخت
الکترونیکــی زیــادی بــر روی ایــن قضیــه تمرکــز کــرده انــد تــا گجــت هــا دارای شــارژ 
همیشــگی باشــند. هــر کــدام از آنهــا راه حــل هایــی را هــم پیشــنهاد کــرده انــد. بــرای 
مثــال در شــیوه ارائــه شــده Wi-Charge می تــوان در ســقف تجهیزاتــی را نصب 
کــرد کــه بــا ارســال ســیگنال هــای لیــزری و اتصــال آن بــه گوشــی همــراه، مشــکل 
شــارژ حــل شــود یــا در روش U-Beam مــی تــوان بــا اســتفاده از امــواج صوتــی به 

شــارژ گوشــی هــای هوشــمند دســت یافــت.
ــده  ــاور اســت کــه شــرکت »Energous« برن ــر ایــن ب ــر« ب ــا  »مارتــی کوپ ام
ایــن فنــاوری خواهــد بــود. ایــن شــرکت قصــد دارد بــا فرکانــس هــای رادیویــی بــه 
شــارژ گوشــی هــای همــراه بــه پــردازد. در ایــن شــیوه قــرار اســت امــواج رادیویــی 
ــای  ــع گجــت ه ــل شــوند. در واق ــری تبدی ــرژی بات ــردن ان ــر ک ــاره پ در راســتای دوب
الکترونیکــی بــا مجهــز شــدن بــه یــک گیرنــده خــاص مــی تواننــد ایــن امــواج را بــه 

ــد. دســت آورن
بــه گفتــه »کوپــر« 
ایــن یــک داســتان 
علمــی تخلیلی نیســت 
و در آینــده شــاهد ایــن 
ــود  فنــاوری خواهیــم ب
و در هــر جایــی گجــت 
الکترونیکــی  هــای 
ــه راحتی  ــد ب مــی توانن

ــوند. ــارژ ش ش

گوگل در آستانه جریمه ۳ میلیارد یورویی

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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وضعیت اضطراری جو زمین با توجه به رکورد 
نیازمند  گرمای بی سابقه در کنار بحران آب، 
نگاه علمی برای برون رفت از این چالش است. 
و  اما  بررسی  به  میزگردی  در  زمینه  این  در 
از فناوری در حل بحران آب  اگرهای استفاده 
عضویت  موضوعات،  این  بر  عالوه  پرداختیم. 
بانوی ریاضیدان ایرانی در آکادمی علوم آمریکا 
را نیز می توان یکی از مهمترین اخبار علم و دانش 

دانست.  گذشت،  که  ماهی  در 

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

نشست علمی »بحران آب در ایران؛ چالش ها 
دانشیار  مدنی،  کاوه  حضور  با  راهکارها«  و 
کالج  امپریال  زیست  محیط  و  آب  مدیریت 
لندن و جزء ۴ دانشمند برجسته جوان منتخب 
اتحادیه علوم زمین اروپا، فرهاد یزدان دوست، 
نصیر  خواجه  دانشگاه  آب  مهندسی  دانشیار 
ابوریحان  پردیس  دانشیار  مساح،  علیرضا  و 

شد. برگزار  تهران  دانشگاه 
در این نشست تمامی اما و اگرهای استفاده از 
فناوریها و راهکارهای علمی در خصوص نجات 
دریاچه ارومیه، موضوع انتقال آب و نیز استفاده 
از سدسازی برای برون رفت ازاین چالش، به 

بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

بخش اول: دریاچه ارومیه 
ــا توجــه بــه اهمیــت احیــای دریاچــه ارومیــه و اخبــاری کــه  ب
ایــن روزهــا امیــد بازگشــت ایــن دریاچــه را در دل مــردم زنــده 
ــه  ــن نشســت علمــی ب کــرده اســت، یکــی از ســرفصلهای ای

ــه اختصــاص یافــت. دریاچــه ارومی

|| از آنجایــی کــه موضــوع دریاچــه ارومیــه در 
ــار  روزهــای اخیــر خبرســاز شــده اســت و ایــن ب
بارقــه هــای امیــدی دربــاره آن شــنیده مــی شــود، 
ــن  ــال ای ــل ح ــه دلی ــت ک ــن اس ــم ای ــوال مه س
ــه نظــر  ــا ب روزهــای دریاچــه ارومیــه چیســت؟ آی
ــوی  ــه از س ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــما نتیج ش
ــه اســت کــه ســبب  ــای دریاچــه ارومی ســتاد احی
شــده تــراز آب ایــن دریاچــه افزایــش یابــد و یــا 
ــه  ــت ک ــوی اس ــرات ج ــمانی و تغیی ــزوالت آس ن
ــه  ــزان آب دریاچ ــش می ــث افزای ــی باع در مقطع

ــت؟ ــده اس ــه ش ارومی

کاوه مدنــی، دانشــیار دانشــگاه امپریــال کالــج لنــدن: فکــر نمی 
ــه ایــن راحتــی بتــوان جــواب ایــن ســوال را داد. مگــر  کنــم ب
اینکــه بخواهیــم مــدل ســازی کنیــم تــا بتوانیــم دقیقــا بگوییم 
ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــرکات س ــاده نتیجــه ح ــه افت ــی ک اتفاقات
ــا  ــال هامــون کــه ســتاد احی ــرای مث ــر. ب ــا خی ــوده ی ــه ب ارومی
ــه  نداشــته اســت امــا شــاهد آبگیــری هامــون نیــز هســتیم. ب
نظــر مــن اصل داســتان، نــزوالت جــوی بــوده و انــرژی را برای 
دریاچــه ارومیــه تامیــن کــرده اســت. از ایــن موضــوع هــم نمی 
ــر شــود، وضــع  ــت جــوی بدت ــر وضعی ــه اگ ــوان گذشــت ک ت

دریاچــه نیــز بدتــر خواهــد شــد.
ــتاد  ــود س ــا در نب ــه آی ــت ک ــن اس ــئله ای ــود مس ــن وج ــا ای ب
ــوال،  ــن س ــر؟ ای ــا خی ــد ی ــی ش ــه م ــز آب وارد دریاچ ــا نی احی
ســوال ســختی اســت و ممکــن اســت گفتــه شــود کــه در اثــر 
هوشــیاری عمومــی و رفتارهــای منطقــه ای ممکــن بــود ایــن 
اتفــاق بیافتــد و بــه ســتاد هــم نیــازی نباشــد. بنابرایــن خیلــی 
نمــی تــوان قطعــی نظــر داد. امــا برعکــس ایــن ادعــا صــدق 
ــود، امــکان نداشــت  ــزوالت جــوی نب ــی اگــر ن ــد یعن مــی کن

ایــن اتفــاق بیافتــد.

||یعنــی اقدامــات ســتاد احیــای دریاچــه را نادیــده 
مــی گیریــد؟

یــک چیــز را نیــز بایــد در نظــر گرفــت و آن اینکــه اگــر ســتاد 
ــر مــی شــد. ایــن حداقــل  ــود دریاچــه وضعــش خرابت ــا نب احی
کاری اســت کــه در ســتاد احیــا انجــام شــده اســت. متاســفانه 
بــه نظــر نمــی رســد کــه ســتاد خیلــی هــم بــه بهــره گیــری از 
دانــش و تخصــص ایرانیــان خــارج از کشــور کــه در حــوزه آب 
کار مــی کننــد و تعدادشــان هــر روز بیشــتر مــی شــود عاقــه 
ــات  ــوری اقدام ــر تئ ــم از نظ ــر بخواه ــد. در کل اگ ــته باش داش
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه را بررســی کنــم حداقــل بعضی از 
اقداماتــش بــا عقــل، علــم و منطــق مــن و آموختــه های مــن از 

مــوارد مشــابه بیــن المللــی جــور در نمــی آیــد.

فرهــاد یــزدان دوســت، دانشــیار مهندســی آب دانشــگاه خواجه 
نصیــر در ادامــه اظهــارات مدنــی گفــت: البتــه بایــد توجــه بــه 
ایــن موضوعــات از ســوی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه را بــه 

فــال نیــک گرفــت.
مدنــی: دقیقــا، بــرای مثــال آن نظریــه ای کــه مــی گویــد هیچ 
ــل  ــارک تبدی ــوزه و پ ــه م ــه را ب ــد دریاچ ــدی نیســت و بای امی
ــه  ــظ دریاچ ــرای حف ــه ب ــت. اینک ــاک اس ــی خطرن ــرد خیل ک
تاش شــود، پدیــده خوبــی اســت. متاســفانه بهای ســنگینی را 
بــا از بیــن بــردن دریاچــه ارومیــه پرداخــت کردیــم تــا بــه ایــن 
دانــش رســیدیم کــه بایــد در مــورد حفــظ محیط زیســت کوشــا 
باشــیم. امیــدوارم ایــن دســت تــاش و نگرانــی هــا اشــاعه پیدا 
کنــد و همیــن قــدر کــه بــرای ارومیــه نگرانیــم، بــرای آبهــای 
زیرزمینــی مــان هــم نگــران باشــیم. در مــورد هامون و مســائل 

خوزســتان و امثالهــم هــم نگــران باشــیم.
ــکل  ــت ش ــه اس ــد ده ــه چن ــران ک ــران آب در ای ــاله بح مس
گرفتــه بــا یــک راهــکار یــک شــبه و یکســاله حــل نمی شــود. 
ــر  ــا ه ــتاد احی ــای س ــه راهکاره ــن اســت ک ــن ای احســاس م
ــوز از زمــان اجــرای آنهــا مــدت  چقــدر هــم خــوب باشــد، هن
زیــادی نگذشــته کــه بتواننــد اثرشــان را خــوب نشــان دهنــد؛ 
ــع آبــی انجــام دهیــد،  ــاره مناب اگــر شــما امــروز اقدامــی را درب
نمــی توانیــد فــردا جوابــش را بگیریــد و اثــر گــذاری آن حداقــل 
چندیــن و چنــد ســال طــول مــی کشــد. در مــورد موضــوع اخیر 
ــه  ــذاری ســتاد ب ــذاری بارندگــی از تاثیرگ ــاال تاثیرگ هــم احتم
مراتــب بیشــتر اســت. امــا بــاز تأکیــد مــی کنــم معنــی اش این 

نیســت کــه کارهــای ســتاد احیــا بــی نتیجــه بــوده اســت.
 

|| آقــای یــزدان دوســت نظــر شــما چیســت؟ آیــا 
شــما در ایــن زمینــه بــا آقــای مدنــی موافقیــد؟

ــیع  ــی وس ــه مســائل خیل ــم ک ــی کن ــر م ــزدان دوســت: فک ی
ــه حــال برنامــه ریــزی شــده اســت.  ــا ب ــر از آن اســت کــه ت ت
دو ســال پیــش از تمرکــز جــدی کــه در ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه شــکل گرفــت یــک طومــار ۲۶ آیتمــی بیــرون آمــد و 
ــن  ــس از آن از ای ــا پ ــتیم. ام ــتاد حضــور داش ــز در آن س ــا نی م
ــن موضوعــات  ــم ای ــد بودی ســتاد جــدا شــدیم چــرا کــه معتق
بــه صــورت مــورد بــه مــورد، خیلــی نمــی توانــد نتیجــه بخش 
ــه  ــی و همــه جانب ــم کل ــم کــه یــک تصمی ــا معتقدی باشــد. م
نگــر نیــاز اســت و نبایــد بــرای ایــن معضــل، اقدامــات مــوردی 
انجــام داد. البتــه روی صبحــت مــن بــا ســتاد احیــا نیســت. چرا 
کــه ممکــن اســت ایــن ســتاد، بــرای حــل معضــل نیــت خیــر 
ــه هــم  ــه رود و ســیمینه رود را ب ــا اینکــه زرین داشــته باشــد ام
ــی  ــم نم ــز کنی ــک قســمت متمرک ــم و آب را در ی وصــل کنی
ــه صــورت مــوردی پاســخگوی ایــن موضــوع باشــد. ــد ب توان

در احیای دریاچه ارومیه گرفتار بازی با 
اعداد شده ایم

ــه  ــل ب ــطح، تبدی ــن س ــواردی در ای ــه م ــن نتیج ــر م ــه نظ ب
اظهارنظــر مثــا یــک مدیــر مســئول بخــش آمــار کشــور مــی 
شــود کــه صراحتــا مــی گویــد کــه ۲۳ ســانت بــه آب دریاچــه 
ــه  ــه ارومی ــم آب دریاچ ــه حج ــب ب ــر مکع ــون مت و ۲50 میلی
ــن ۲۳ ســانت در کــدام  ــه شــد. ســوال اینجاســت کــه ای اضاف
قســمت از زندگــی مــردم تاثیــر دارد؟ جــز اینکــه فکر کننــد ۲۳ 
ســانت از صفــر بهتــر اســت! ایــن مــدل گــزارش دادنها اشــتباه 
اســت و اصــل مســاله را خدشــه دار مــی کنــد. اصا چــه لزومی 
دارد کــه بــا اعــداد و ارقــام بخواهیــم وضعیــت را مقایســه کنیم. 

»بحران آب در ایران؛ چالش ها و راهکارها« ریشه های بحران آب در ایران، راهکارهای اساسی برای برون رفت از این چالش و بکارگیری توانایی های علمی 
متخصصان و محققان این حوزه در حل این بحران از سوی سه صاحبنظر دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.این صاحبنظران دیدگاههای علمی خود را در 3 محور 

احیای دریاچه ارومیه، استفاده از راهکار انتقال آب و فناوری سدسازی، به بحث گذاشتند.

بررسی اما و اگرهای استفاده از فناوری در بحران آب

طبیعت به داد دریاچه ارومیه رسید یا دولت
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علـــم و دانش

ــا اعــداد کــه در کشــور مــا وجــود  ــازی ب متاســفانه فرهنــگ ب
ــانت  ــه س ــانت ب ــه س ــت. مقایس ــتباهی اس ــگ اش دارد، فرهن

بــرای دریاچــه ارومیــه معنــا بخــش نیســت.
همــه مــی دانیــم کــه دریاچــه ارومیــه بــه عنــوان یــک تــاالب 
بیــن المللــی، زمانــی 8 متــر ارتقــاع آب داشــته و هــم اکنــون 
در آن ســطح و ارتفــاع و حجــم آب نــدارد. همچنیــن خطراتــی 
ــه  ــاال اینک ــد. ح ــده ان ــرای آن متصــور ش ــه خشــکی ب از جمل
الیــه باریکــی از آب بــه آن اضافــه شــده اســت چــه مشــکلی 
را حــل مــی کنــد؟ ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه آیــا اگــر 
فــردا دوبــاره دریاچــه بــا گرمــا و تبخیــر روبــه رو شــود، آیــا بــاز 
هــم مــی آینــد بــه مــردم آمــار دهنــد؟ اگــر ایــن را نمــی گویند 
ــرای ۳  ــردم را ب ــن م ــرا ذه ــه چ ــن اســت ک و استداللشــان ای
ســانت درگیــر کنیــم، آنوقــت بایــد پرســید چــرا در اعــام ۲۳ 
ســانت، ایــن اســتدالل را بــکار نگرفتــه ایم. مــن تاکیــد دارم که 
در ایــن زمینــه سیاســت یــک بــام و دو هــوا را نمــی شــود بــه 
کار گرفــت. ایــراد کار نیــز همیــن اســت. حــاال مــی خواهــد این 

موضــوع بــه اســم ســتاد احیــا باشــد و یــا نهــاد دیگــر.
ــد نتیجــه بخشــی یــک داســتان، در  ــوان کردن در مقطعــی عن
ــتباه  ــن اش ــد و ای ــی کن ــادی ایجــاد م ــی اعتم ــردم ب ــن م ذه
اســت. بایــد پذیرفــت کــه ایــن مشــکل در کوتــاه مــدت جــواب 
ــی  ــاد م ــور اعتم ــی کش ــه علم ــه بدن ــد. ای کاش ب ــی ده نم
کردیــم و ۴ ســال وقــت مــی دادیــم کــه زمــان و حــد معقــول 
جــواب گرفتــن اســت، آن وقــت از آنهــا می خواســتیم گــزارش 
ــرار  ــل ق ــه دلی ــوند ب ــور نش ــم مجب ــا ه ــه آنه ــد ک کار بدهن

ــد. ــام بدهن ــار و ارق ــه آم ــا، اینگون ــن در تنگن گرفت

ــود بیشــتر دریاچــه  ــه بهب ||آقــای مســاح شــما ب
ــود  ــد بهب ــا فکــر مــی کنی ــد داریــد؟ ی ــه امی ارومی
کنونــی صرفــا شــانس طبیعــی بــوده کــه شــامل 

ــت؟ ــده اس ــه ش ــال دریاچ ح
علیرضــا مســاح، دانشــیار پردیــس ابوریحــان دانشــگاه تهــران: 
البتــه مــن کامــا امیــدوارم بــه دریاچــه ارومیــه. یــک مطالعــه 
ای دربــاره دریاچــه ارومیــه انجــام دادیــم و آن را مقایســه 
کردیــم بــا دریاچــه هــای وان ترکیــه و ســوان ارمنســتان کــه 
ــابق  ــوروی س ــوان در ش ــد. س ــرار دارن ــه ق ــی ارومی در نزدیک
ــد  ــی دادن ــب آب داشــت و طرح ــر مکع ــارد مت ــدود 50 میلی ح
کــه حجــم آب بــه 5 میلیــارد متــر مکعــب برســد و زمیــن های 
خشــک اطــراف دریاچــه را درختــکاری کننــد. یعنــی عمــدا می 
خواســتند دریاچــه را بخشــکانند. در نتیجــه آب حــول وحــوش 
۲0 متــر افــت پیــدا کــرد امــا در دهــه ۱980 احســاس کردنــد 
کــه اشــکال زیســت محیطــی بــه وجــود آمــده و بــرای دریاچــه 
ــال  ــه ح ــا ب ــان ت ــد. از آن زم ــاد کردن ــا ایج ــتاد احی ــوان س س
حجــم آب در زیــر ۲0 متــر ثابــت نگــه داشــته شــده اســت. این 
تجربــه در ۲50 کیلومتــری دریاچــه ارومیــه رخ داده اســت. مــن 
احســاس مــی کنــم شــاید خطاهــای زیــادی از ســتاد احیــای 
دریاچــه ارومیــه ســر بزنــد امــا مــی توانــد وضعیــت را بــه یــک 

حالــت ایســتا برســاند.
مدنــی در واکنــش بــه صحبــت مســاح اظهــار داشــت: اگر شــما 
ایــن مثــال را مــی زنیــد مــن هــم آرال را مثــال مــی زنــم. مگــر 
آرال بــا وجــود ســتاد احیــا واقعــا زنده شــد؟ کل دنیــا بــرای آرال 
ــا کدامیــک از  تــاش کردنــد. ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه ب
ــا اجــازه یافتــه کــه برداشــت آب را در  راه حلهایــش توانســته ی
منطقــه بــه طــور چشــمگیری کــم کنــد؟ چــه راه حــل بنیــادی 

ارائــه کــرده اســت؟

|| آقــای یــزدان دوســت شــما چــه چشــم انــدازی 
را پیــش بینــی مــی کنیــد؟

ــاوت اســت  ــوز متاســفانه رویکردهــا متف ــزدان دوســت: هن *ی
ــا ایــن موضــوع یــک بحثــی  و هــر ســازمان و نهــاد مرتبــط ب

ــن  ــود را در ای ــر کــس ســهم خ ــد ه ــد. بای ــی کن را مطــرح م
ــرد. از طــرف دیگــر نگرشــها، نگرشــهای ســلب  مشــکل بپذی
مقاومتــی و صفــر و یــک نبایــد باشــد. داریــم بــا یــک پدیــده 
چندوجهــی برخــورد مــی کنیــم. بنابرایــن در ایــن پدیــده، زمان 
یــک پارامتــر اصلــی اســت و زود بــه نتیجــه نخواهیــم رســید. 
نــوع اطــاع رســانی و مشــارکت مردمــی یــک داســتان اســت. 
مــردم را بــه جــای ترســاندن بایــد وارد فضــای فعــال کــرد کــه 
بــه حــل ایــن مشــکل کمــک کننــد. مســئوالن محلــی خیلــی 
تاثیــر گذارنــد. شــاید نتــوان گفــت کــه اولویــت اول منابــع آب 
فقــط دریاچــه ارومیــه باشــد امــا بــه هــر طریقــی در زمانهــای 
مختلــف و بــا امکانــات مدیریتــی مختلــف، مــی تــوان بــه گونه 
ای برنامــه ریــزی کــرد کــه آرام آرام ارومیــه برگــردد. مــن هــم 

خوشــبینی دارم و اساســا اجــازه نــدارم بدبیــن باشــم.

|| درنهایــت در مــورد اخیــر نقــش بارشــها را 
ــت را؟ ــتاد و دول ــا س ــد ی ــی دانی ــر م موثرت

تاشــهایی کــه شــده بــه نظــر مــن در خیلــی جاهــا کارگشــا 
ــه  ــی ک ــار و احتماالت ــا آم ــرده، ام ــری را ایجــاد ک ــوده و تغیی ب
ــرد. در  ــی ب ــرو م ــه فکــر ف ــن را ب ــی شــود م ــه م ــره ارائ روزم
نهایــت بــودن یــک مجموعــه مثــل ســتاد احیــا را بایــد بــه فال 
نیــک گرفــت امــا ایــن وســط بــی بارشــی مــی توانســت اینقدر 
زیــاد باشــد کــه فعالیــت ســتاد احیــا زیــر ســوال بــرود و یــا از 
ایــن هــم بیشــتر شــود و در نهایــت بــه ســتاد کمــک بیشــتری 
ــاق محتمــل و  ــن اتف ــه ای ــم ک ــم بگوی ــی توان شــود. در کل م
نزدیــک بــه واقعیــت اســت کــه اتفاقــات طبیعــی و بارشــهای 

اخیــر بــه نوعــی بــه روحیــه ســتاد کمــک کــرده اســت.

بخش دوم: انتقال آب
چسب زخمی از نوع انتقال آب/ راهکارهای 

شتابزده بدون پشتوانه علمی

بــا توجــه بــه اینکــه طــرح انتقــال آب ایــن روزهــا بــه عنــوان 
یکــی از موثرتریــن راههــای نجــات از بحــران آب و تامیــن آب 
مصرفــی کشــور از ســوی مســئوالن عنــوان می شــود و شــاهد 
اعــام و اجــرای طــرح هــای مختلفــی از جملــه انتقــال آب از 
ســواحل خلیــج فــارس بــه فــات مرکــزی، انتقــال آب بهشــت 
ــال آب  ــان( ، انتق ــه اصفه ــاری ب ــار محــال و بختی ــاد )از چه آب
ــتیم،  ــل هس ــن قبی ــواردی از ای ــمنان و م ــه س ــزر ب ــای خ دری
یکــی از ســرفصلهای ایــن نشســت علمــی بــه موضــوع انتقــال 

ــاوری آب شــیرین کــن اختصــاص یافــت. آب و اســتفاده از فن
ــورد  ــود را در م ــای خ ــگاهی، دیدگاهه ــر دانش ــه صاحبنظ س
ــرای  ــا ب ــیرین کن ه ــتفاده از آب ش ــال آب و اس ــای انتق طرحه
حــل بحــران آب ارائــه کردنــد کــه مجمــوع ایــن اظهــارات، بــر 

ــد دارد.  ــوژی تاکی ــن تکنول ــوردی از ای اســتفاده م

ــت  ــی اس ــی از راهکارهای ــال آب یک ــرح انتق || ط
ــت از  ــرون رف ــرای ب ــئوالن ب ــوی مس ــه از س ک
مشــکل فعلــی بحــران آب در کشــور مطــرح مــی 
ــا ایــن طــرح موافــق و چــه  شــود. تــا چــه حــد ب
ــتید؟  ــور هس ــرای آن متص ــی ب ــای علم کاربرده
ــزان  ــه طــور کلــی طرحهــای انتقــال آب چــه می ب

ــد؟ ــرا دارن ــت اج قابلی
فرهــاد یــزدان دوســت دانشــیار مهندســی آب دانشــگاه خواجــه 
نصیــر: در ایــن زمینــه بحــث اصلــی مدیریــت تقاضــا اســت. اما 
بــه نظــر مــی رســد مســئوالن مــا همچنــان فکــر مــی کننــد 
کــه بایــد بــه دنبــال مدیریــت تامیــن باشــند و بــه همیــن دلیل 
ــی  ــود م ــی ش ــم م ــی ک ــک جای ــی آب در ی ــه وقت ــت ک اس
ــه مــا آب برســانند. طبیعتــا یکــی  خواهنــد از جــای دیگــری ب
از بزرگتریــن موضوعاتــی کــه در روش انتقــال آب بایــد بــه آن 
پاســخ داد ایــن اســت کــه چقــدر ایــن روش، بــا محیط زیســت 
ــز، قیمــت  ــد داشــت و از لحــاظ اقتصــادی نی ســازگاری خواه
ــوال  ــن س ــن ای ــود؟ همچنی ــد ب ــدر خواه ــده آن چق ــام ش تم
پیــش می آیــد کــه آیــا راهکارهــای دیگــری نیــز در کنــار ایــن 

طــرح ســنجیده شــده اســت یــا خیــر.
بایــد بگویــم طبیعتــا روش انتقــال آب بــه عنــوان اقدامــی کــه 
ــه  ــا و ب ــد به ج ــا بای ــه دارد ام ــد داد، توجی ــخ خواه ــر پاس زودت
ــازی  ــوع سدس ــت موض ــا الزم اس ــود. اینج ــتفاده ش ــورد اس م
اشــاره کنــم. مــن معتقــدم کــه عمــا و اساســا سدســازی اقدام 
بــدی نیســت امــا اگــر به جــا و درســت، انجــام نشــود ممکــن 
اســت آنطــور کــه بایــد، جــواب ندهــد. بــرای مثــال مــا و ترکیه 
ــن  ــم و االن ای ــاز کردی ــم آغ ــازی را باه ــرای سدس ــدام ب اق
ــا داشــتن ۶00 ســد، تــاش در ســاماندهی وضعیــت  کشــور ب
ــازی،  ــد در سدس ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــرده اس ــود ک ــی خ آب
ــا  ــان ب ــم همزم ــا ه ــا م ــت. ام ــته اس ــخص داش ــه مش برنام
ترکیــه شــروع بــه سدســازی کردیــم و بــه همــان انــدازه نیــز 
ــد  ــل اینکــه مانن ــه دلی ــا ب ــم. ام ــه کردی ســد ســاختیم و هزین
ترکیــه بــه دقــت و بــا برنامــه عمــل نکردیــم، موفــق نبودیــم. 
ــان  ــبیه هم ــم ش ــال آب ه ــوع انتق ــن موض ــم ای ــن نگران م
ــال کاری  ــم دنب ــه داری ــا عجل ــی ب طــرح سدســازی شــود. یعن
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دانش و  علـــم 

مــی رویــم کــه کارشناســی و مطالعــه دقیقــی روی آن صــورت 
ــه اســت. نگرفت

ــرف آب  ــد در مص ــای جدی ــوژی ه ــرد تکنول ــه کارب در اینک
کشــاورزی و خانگــی و توســعه الگــوی کشــت، در کوتــاه مــدت 
پاســخگو خواهنــد بــود شــکی نیســت، امــا بــرای یــک اقــدام 
درازمــدت بایــد شــرایط بیشــتری را ســنجید. اینکــه منبــع آب 
شــیرین را بــه آب شــوری منتقــل کنیــم و بــرای شــیرین کردن 
و انتقــال آن هزینــه پرداخــت کنیــم، راهــکار مناســبی بــه نظــر 
ــا در شــرایط اضطــرار یــک  ــد. متاســفانه در کشــور م نمــی آی
اتفــاق بــه یکبــاره رونــق مــی گیــرد و مــا بــا پدیــده »ســیکل 
ــتم  ــر »سیس ــق ت ــر دقی ــه تعبی ــا ب ــک« ی ــدرو- ایاجی هی
ــه  ــی ک ــتیم. زمان ــه هس ــی« مواج ــی غیرمنطق هیدرولوژیک
مقــدار آب کــم مــی شــود و یــا خشــکی رخ مــی دهــد، اقدامات 
اضطــراری و اضطرابــی را آغــاز مــی کنیــم و دســت بــه مطالعه 
ــاران شــروع مــی  ــی کــه اولیــن قطــره ب ــا زمان ــم. ام مــی زنی
شــود همــه ایــن اقدامــات بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود و 
دیگــر کســی بــه ایــن موضــوع توجــه نمــی کنــد. ایــن ســیکل 

ــه دور خــود مــی چرخــد و ادامــه دار اســت. ــان ب همچن
در مــورد موضــوع انتقــال آب هــم داســتان همیــن اســت. مــا 
در ایــن فــاز بــه ســرعت مــی خواهیــم بــا انتقــال آب مشــکل 

را حــل کنیــم غافــل از اینکــه ایــن یــک ســیکل اســت و بایــد 
بــه تمامــی شــرایط توجــه کنیــم. نگرانــی کــه در مــورد روش 
انتقــال آب وجــود دارد همیــن قضیــه اســت. اینکــه بــاز دوبــاره 

ــم. ــه کاری« کنی »اضاف
 

|| از نظــر شــما در شــرایط فعلــی، اجــرای راهــکار 
انتقــال آب بیشــتر جنبــه علمــی دارد و یــا شــعاری 

و سیاســی کاری مــی توانــد باشــد؟
یــزدان دوســت: شــکل سیاســی آن اینطــور مطرح شــده اســت 
کــه یــک روز در ایــن کشــور، اخبــاری منتشــر شــد مبنــی بــر 
اینکــه مــی خواهیــم از دریــای مازنــدران بــه شــهرهای حاشــیه 
کویــر، آب منتقــل کنیــم. ۴ ســال از آن داســتان گذشــت اکنون 
ــز مشــخص شــده  ــودن آن نی ــی ب ــده و غیرعمل تــب آن خوابی
اســت. امــا هنــوز شــهرهای حاشــیه کویــر مــا ماننــد نطنــز و 
ــان آب  ــی برایش ــک جای ــه از ی ــد ک ــان منتظرن ــن و کاش نایی
بیایــد. ایــن خیلــی تاســف بــار اســت. عــوام فریبــی اســت. این 
از سیاســی کاری هــم یــک گام آنطــرف تــر رفتــه اســت و بــه 
ــن اســت. متاســفانه عــده ای  ــازی گرفت ــه ب ــکار را ب نوعــی اف

ــا ایــن  هســتند کــه برنامــه شــان ایــن اســت. مــی خواهنــد ب
مــدل روشــها بــه منافــع اقتصــادی برســند. البتــه در ایــن زمینه 
ــه و  ــده ای در کار لول ــا ع ــه مث ــرا ک ــت چ ــادی وارد نیس انتق
تصفیــه هســتند و ایــن روشــها برایشــان مارکــت )بــازار( خوبی 
محســوب مــی شــود. حقانیــت داســتان از جنبــه آنهــا محفــوظ 
اســت و نمــی تــوان کار آنهــا را محکــوم کــرد. امــا ســوال ایــن 
اســت کــه مســئولی کــه مــی خواهــد لولــه انتقــال بگــذارد، در 
ــه موضوعــات دیگــر هــم توجــه کــرده  ــار ایــن موضــوع ب کن
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــر اس ــوال خی ــن س ــواب ای ــت؟ ج اس
اســت کــه در روش انتقــال هــم چیــزی خــارج از وضعــی کــه 
هــم اکنــون بــرای بحــران آب وجــود دارد نمــی شــود متصــور 
ــوان راهــکار  ــه عن ــال آب ب ــر روش انتق ــه طــور کل اگ شــد. ب

اصلــی دیــده شــود اشــتباه اســت.
حتــی اگــر نخواهیــم انــگ سیاســی و حرکــت آلــوده بــه منافع، 
ــگاه کنیــم،  ــه ایــن فضیــه ن ــه ایــن طــرح بزنیــم و علمــی ب ب
ــوری  ــک مح ــه ای ت ــچ زمین ــه در هی ــم ک ــم بگوی ــی توان م
ــران و چــه در  ــداده اســت. چــه در ای ــردن جــواب ن حرکــت ک
ــز نشــان مــی دهــد کــه  خــارج از کشــور. ســابقه تاریخــی نی
ــد بیشــتر در مــورد  ــن مــدل جــواب نمــی دهــد و حتمــا بای ای

ــود. ــر ش آن فک

ــما  ــه ش ــود ک ــی ش ــتنباط م ــور اس ــس اینط ||پ
روش انتقــال آب را رد نمــی کنیــد امــا الزمــه آن را 

ــد ؟ ــی دانی ــروطی م ــه ش ــن ب پرداخت
ــک  ــک تکنی ــوان ی ــه عن ــال آب ب ــت: روش انتق ــزدان دوس ی
بــرای جاهــای محــدود قطعــا مــی توانــد کاربــرد داشــته باشــد.

||در ایــن زمینــه برخــی طــرح هــا همچــون انتقال 
ــا  ــزر و ی ــای خ ــه دری ــه ب ــه وان ترکی آب از دریاچ
ــده  ــرح ش ــم مط ــورد واردات آب ه ــی در م مباحث
ــکان  ــی ام ــده های ــن ای ــا چنی ــا اساس ــت، آی اس

ــد؟ ــرا دارن اج
ــه  ــه دریاچ ــا از ارس ب ــد م ــی گفتن ــت: در مقطع ــزدان دوس ی
ــن طــرح  ــان از ای ــن آن زم ــم داد. م ــال خواهی ــه آب انتق ارومی
انتقــاد کــردم. چــرا کــه آب شــیرین بــا آب شــور فــرق دارد. این 
درحالــی اســت کــه مــا آب زرینــه رود در تبریــز را داریــم و اگــر 
واقعــا قصــد انجــام حــل مشــکل را داریــم، به جــای انتقــال آب 
ارس بــه دریاچــه ارومیــه، مــی توانیــم زرینــه رود را آزاد کنیــم تا 
ــزی  ــن برنامــه ری ــه داد خــودش برســد. ای طبیعــت خــودش ب

ــور  ــم همینط ــه وان ه ــورد دریاچ ــد. در م ــی خواه ســختی نم
ــت  ــه اش مدیری ــه دغدغ ــرای کســی ک ــا ب ــه اینه اســت. هم
ــا  ــد. ام ــتور کار باش ــت در دس ــن اس ــت ممک ــن آب اس تامی
آنجایــی مشــکل پیــدا مــی شــود کــه ایــن مســئول بگویــد من 
وظیفــه ام را انجــام دادم و از اینحــا بــه بعــد، کار دیگــری نمــی 
ــه  ــد. ب ــن کار را بکن ــد ای ــری بای ــم و مســئول دیگ ــم بکن توان
بیــان دیگــر، در ایــن زمینــه نیازمنــد مدیریــت کامــل هســتیم. 
ــی  ــه معــدود کشــورهایی هســتیم کــه شــورای عال مــا از جمل
آب داریــم و رئیــس آن، رئیــس جمهــور اســت امــا ایــن شــورا 
در ســالهای گذشــته کا برگــزار نمــی شــده و خوشــبختانه در 
دوره اخیــر، چندیــن جلســه برگــزار کرده اســت. شــکی نیســت 
ــتگاهها و  ــان دس ــل می ــد تعام ــی آب می توان ــورای عال ــه ش ک
وزارتخانه هــا را برقــرار کنــد و اربــاب جمعــی ایــن وزارتخانه هــا 
را وادارد کــه روی دســتورات کار کننــد. اگــر ایــن شــورا، ارتقــای 
ــور،  ــای کان کش ــتگذاری ه ــد و روی سیاس ــدا کن ــه پی مرتب
تمرکــز کنــد، قطعــا بــه نفــع موضــوع بحــران آب خواهــد بــود 
ــه اهمیــت آب اتفــاق نظــر  چــرا کــه همــه مســئوالن در زمین

دارنــد امــا ایــن موضــوع نیازمنــد انســجام اســت.
ــن فکــر  ــن شــکل، ای ــه ای ــال آب ب ــن طــرح روش انتق بنابرای
ــه دلیــل کمبــود آب  ــران ایجــاد مــی کنــد کــه ب ــرای مدی را ب
در شــرایط فعلــی روش خوبــی اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن 
نســخه آمــاده را بــرای کل کشــور مــی پیچنــد. ایــن تصمیــم 
ــه  ــنهادات وسوس ــه پیش ــت ک ــانی اس ــع کس ــه نف ــری ب گی
انگیــزی را در شــرایط فعلــی مــی دهنــد و مــی گوینــد طــرح 
انتقــال آب و یــا آب شــیرین کــن را بــا هزینــه هایــی بــرای لوله 

ــد. گــذاری انجــام مــی دهن
 

ــن رابطــه  ــر مســاح نظــر شــما در ای ــای دکت ||آق
ــال آب  ــی روش انتق ــر علم ــا از نظ ــت؟ آی چیس

ــت؟ ــخگو اس پاس
ــس  ــع آب پردی ــم و مناب ــر اقلی ــیار تغیی ــاح، دانش ــا مس علیرض
ــر  ــا دکت ــوارد ب ــن در بعضــی م ــران: م ابوریحــان دانشــگاه ته
ــع  ــم. در واق ــوارد مخالف ــی م ــق و در برخ ــزدان دوســت مواف ی
روشــهای مختلفی بــرای مدیریــت تقاضــا و آورد آب وجــود دارد 
و در ســطح دنیــا نیــز روشــهای مختلفــی در حــال اجــرا اســت 
کــه آورد آب را افزایــش دهــد. بــرای مثــال بحــث بارورســازی 
ــن  ــال آب بی ــث انتق ــت. بح ــها اس ــن روش ــی از ای ــا یک ابره
حوضــه ای بــا آب شــیرین کــن هــا و از دریــا هــم یکــی دیگــر 
ــت تقاضــای آب،  ــم در مدیری ــی گوی ــن م ــها اســت. م از روش
اولویــت را در افزایــش ســطح آگاهــی مــردم بدانیــم و پــس از 
آن اگــر یــک طــرح چندیــن معیــار را بــا هــم داشــته باشــد چــرا 
کــه نــه! البتــه معیارهــا بایــد از نظــر ســود و هزینــه، موضــوع 
ــرای مصــرف کننــده نهایــی  ــوژی ب زیســت محیطــی و تکنول
ــا طــرح انتقــال آب از  قابــل قبــول باشــند. بــرای مثــال مــن ب
ــه بررســی  ــم. چــرا ک ــزد موافق ــان و ی ــه کرم ــارس ب ــج ف خلی
ــرای انتقــال هــر متــر  هــا نشــان مــی دهــد هزینــه ای کــه ب
مکعــب آب در ایــن طــرح، مصــرف مــی شــود بســیار کمتــر از 
ســرمایه گــذاری هــای صــورت گرفتــه از ســوی کارخانــه هــا 
ــزد و  ــه هایــی کــه در ی در ایــن مناطــق اســت و حتــی کارخان
ــادی  ــه زی ــال هزین ــن انتق ــت ای ــد باب ــان هســتند حاضرن کرم
بپردازنــد. در اصــل بــه خاطــر ســرمایه گــذاری ایــن کارخانه ها 
بــوده کــه آب شــیرین کن هــا در خلیــج فــارس نصــب شــده و 
بحــث انتقــال خطــوط آن مطــرح شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب 
انتقــال آب بــا ارزش افــزوده بــاال باعــث اشــتغال زایــی و ســایر 
ارزشــهای اقتصــادی مــی شــود. ایــن مــدل خــوب اســت چــرا 

کــه تمــام معیارهــا را رعایــت کــرده اســت.
امــا یکســری طــرح هــا هــم هســتند کــه انتقــال آب در آنهــا 
مشــکل دارد و در ایــن زمینــه بــا نظــرات دکتــر یــزدان دوســت 
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موافقــم. مثــا انتقــال آب از بهشــت آبــاد بــه اصفهــان اشــتباه 
ــا مشــکل برخــورد  اســت و ایــن روش در مســیرهای انتقــال ب
ــا نشــان مــی دهــد  ــرد. از ســوی دیگــر بررســی ه خواهــد ک
کــه انتقــال آب از یــک منطقــه و ریختــن آن بــه رودخانــه و رها 
کــردن آن، باعــث بحــران فراوانــی مــی شــود. بررســی هــای 
صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد کــه مــردم بــرای بــه وجــود 
آمــدن فراوانــی آب، ســطح زیرکشــت را چنــد برابــر مــی کننــد. 
بــه خاطــر آب زیــاد شــده مصرفشــان هــم بیشــتر می شــود اما 
از آنجایــی کــه ایــن فراوانــی آب، همیشــگی نیســت و مقطعــی 
بــوده، بعدهــا خطــرات خــود را بــا بحــران بیشــتری نشــان مــی 
ــف طــرح انتقــال آب  ــه طــور ۱00 در صــد مخال دهــد . مــن ب
نیســتم. اگــر توجیــه داشــته باشــد چــرا کــه نــه. بــرای مثــال با 
طــرح انتقــال آب دریــای خــزر کــه بــه لحــاظ زیســت محیطی 

مشــکل ســاز اســت موافــق نیســتم.
ــا  ــه مســاح : پــس مخالفــت شــما ب ــزدان دوســت خطــاب ب ی
مــن در چــه رابطــه ای بــود؟ چــون مــن هــم معتقــدم کــه اگــر 
ــد  ــوردی باش ــود و م ــام ش ــودش انج ــای خ ــرح در ج ــن ط ای
ــه در ایــن  ــاع دارد. البت ــوده و جــای دف ــر ب ــه پذی معمــوال توجی
مــورد هــم بایــد اثــرات زیســت محیطــی آن را بررســی کــرد. 
ــت  ــب اس ــر. جال ــا خی ــت و ی ــی اس ــدام منطق ــن اق ــه ای اینک
ــالهای  ــزر طــی س ــای خ ــی دری ــر آلودگ ــه خاط ــه ب ــد ک بدانی
پیاپــی، در ایــام نــوروز، ماهــی در محمــود آبــاد صیــد مــی شــود 
ــی از  ــت و برخ ــده اس ــروف ش ــمی مع ــی تاالس ــه ماه ــه ب ک
بومــی هــا بــه ایــن دلیــل، ماهــی آنجــا را نمــی خورنــد. ســکنه 
بنــدر انزلــی مــی گوینــد مــا تابســتانها در آب دریــای خــرز شــنا 
نمــی کنیــم چــون ممکــن اســت بــه دلیــل ایــن آلودگــی دچار 
بیماریهــای پوســتی شــوند. ایــن را گفتــم کــه بگویــم مــا فقــط 
بحــث آب شــور را نداریــم. اینهــا مــی خواهنــد ۳00 کیلومتر آب 

را انتقــال دهنــد و لولــه بزننــد. ایــن غیرمنطقــی اســت.

||آقــای دکتــر مدنــی، آیــا روش انتقــال بــرای حــل 
بحــران آب، در ســایر کشــورها نیــز اســتفاده مــی 

شــود و روش موفقــی بــوده؟
ــال  ــی، دانشــیار مدیریــت آب و محیــط زیســت امپری کاوه مدن
کالــج لنــدن: انتقــال آب در کنــار کنــدن چــاه، تکنولــوژی پمپ، 
سدســازی و آب شــیرین کــن هــا، تکنولــوژی و راه حــل هــای 
مهندســی و ســازه ای هســتند کــه بیشــتر در قســمت تامین آب 
بــه کار گرفتــه مــی شــوند و چنانچــه درســت از آنهــا اســتفاده 
شــود بــه توســعه کمــک مــی کننــد. در ایــران محدودیتهــای 
آبــی از لحــاظ زمانــی و مکانــی وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل 
نیازمنــد یــک ســری امکانــات بــرای تامیــن آب هســتیم کــه 
مــی تواننــد تبعــات زیســت محیطــی داشــته باشــند. نمــی توان 
گفــت کــه بایــد بــه خاطــر محیــط زیســت توســعه را متوقــف 
کــرد ولــی مــی تــوان گفــت کــه حفــظ محیــط زیســت بایــد 
یکــی از اهــداف توســعه باشــد و اثــرات محیــط زیســتی پــروژه 
ــی  ــرات اقتصــادی و اجتماع ــار اث ــد در کن ــای مهندســی بای ه
ــدن چــاه  ــا کن ــران ب ــا در ای ــد. م ــروژه هــا لحــاظ گردن ــن پ ای
و از بیــن بــردن قناتهــا شــروع کردیــم، بعــد رو بــه سدســازی 
ــاده  ــورد آن زی ــا در م ــرد ام ــز ک ــی نی ــه کمکهای ــم ک آوردی
ــال آب مطــرح شــده.  ــز موضــوع انتق ــون نی ــم. اکن روی کردی
مطالعــات مــا در حوضــه زاینــده رود نشــان داده کــه آوردن آب 
مشــوق توســعه شــده و باعــث شــده مشــکات در کوتــاه مدت 
ــر  ــت اگ ــه داش ــد توج ــوند. بای ــاد  ش ــدت زی ــل و در دراز م ح
نتوانیــم آن بخــش از داســتان را کــه تقاضــا اســت، حــل کنیــم 
و دائــم بــه فکــر تامیــن آب باشــیم، مشــکاتی بــه وجــود مــی 
آیــد. همانطــور کــه آنتــی بیوتیــک خــوب اســت امــا مــا ایرانیها 
۲ برابــر متوســط جهانــی از آن اســتفاده و بــه تعبیــر بهتــر ســوء 
اســتفاده مــی کنیــم. انتقــال آب هــم همیــن اســت، ایــن روش 

مــی توانــد در جایــی بــا مســئولیت اســتفاده شــود و کاربــردی 
باشــد و مــی توانــد برعکــس آن نیــز اتفــاق بیافتــد.

امــا در مــورد اینکــه ایــن روش در ســایر کشــورها موفق بــوده و 
یــا خیــر، بایــد بگویــم کــه روش انتقــال آب در مناطــق خشــک 
دنیــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. امــا اینکــه ایــن طــرح 
ــت را  ــه مــاک موفقی ــر، بســتگی دارد ک ــا خی ــوده ی ــق ب موف
در چــه ببینیــم. اگــر مــاک اقتصــادی باشــد در خیلــی مــوارد 
بلــه، موفــق بــوده اســت مثــا در کالفرنیــا دو ســوم آب از یــک 
نقطــه تامیــن مــی شــود و بــه همیــن خاطــر حجــم زیــادی از 
آب بــا طــی مســافت زیــادی بــه نقــاط مختلــف منتقــل مــی 
ــد.  ــی کن ــن م ــاورزی را تامی ــرب و کش ــای ش ــاز ه ــود و نی ش
البتــه مشــکاتی هــم وجــود دارد امــا بــرای آنکــه نمی تــوان از 
مــردم ســاکن یــک منطقــه مثــل لــوس آنجلــس خواســت کــه 
از آنجــا مهاجــرت کننــد، ایــن روش و آوردن آب بیشــتر، یــک 
راه حــل چســب زخمــی محســوب مــی شــود. بــه ایــن معنــی 
کــه در بدنتــان بــه دلیــل عفونــت، ســردرد داریــد اما با مســکن 
درمانــش مــی کنیــم؛ در حالیکــه بــدن بــه آنتــی بیوتیــک نیــاز 
دارد و بعــد از مدتــی درد بــا شــدت بیشــتر برمــی گــردد . در حال 
حاضر اثــرات منفــی دو تکنولوژی انتقــال آب و آب شــیرین کن 
بــرای مــا هویــدا نشــده اســت. بنابرایــن هنــوز جــذاب هســتند. 
ــورد  ــود. در م ــی ش ــوم م ــرات آن معل ــر اث ــال دیگ ــا چندس ام
سدســازی هــم همیــن اتفــاق افتــاد و حــاال همــه مخالــف آن 

شــده انــد.
ــا  ــور م ــه درکش ــزی اســت ک ــر اقتصــاد آب چی ــوی دیگ از س
فرامــوش شــده اســت. جایی کــه طــرح، توجیــه اقتصــادی دارد 
و اثــرات زیســت محیطــی و اجتماعــی زیــادی نــدارد، بلــه مــی 

شــود طــرح انتقــال آب را انجــام داد.

||نظرتــان دربــاره طــرح انتقــال آب از دریاچــه وان 
بــه دریاچــه ارومیــه چیســت؟

در مــورد انتقــال آب از وان بــه دریایچــه ارومیــه، از یــک گــروه 
سوئیســی هــم بــرای مشــاوره کمــک گرفتــه شــد. ایــن تیــم 
از مــن خواســتند بــا آنهــا همــکاری کنــم. آنهــا بارهــا و بارهــا 
ــک راه  ــه وان ی ــال آب از دریاچ ــر انتق ــه اگ ــد ک ــد کردن تاکی
ــرد،  ــاال بب ــرای دریاچــه باشــد و ســطح آب را ب حــل کمکــی ب
فقــط یــک پانســمان کوتــاه مــدت اســت. از ایــن طریــق فقــط 
ــس و مرطــوب  ــه را خی ــاه ارومی ــی کوت ــرای مدت ــوان ب ــی ت م
ــاال  ــا احتم ــت ام ــک را گرف ــار نم ــوی انتش ــه داشــت و جل نگ
ــد  ــد بودن ــات کارشناســی معتق ــن هی ــرود. ای ــن ب ــا از بی آرتمی

ــال آب انجــام کارهــای  ــن اوصــاف در صــورت انتق ــا ای ــه ب ک
دیگــر ضــروری اســت. انتقــال آب از وان بــه ارومیــه ماننــد ایــن 
اســت کــه بــا تانکــر آب بــه دریاچــه ارومیــه بریزیــم کــه یــک 
مدتــی مرطــوب بمانــد ودردش کــم شــود امــا مشــکاتش حل 

نخواهــد شــد.
ــهای آب و  ــت از چالش ــرون رف ــرای ب ــورت ب ــر ص ــه ه ــا ب ام
آینــده کشــور، ممکــن اســت بتــوان از ایــن راه حلهای ســازه ای 
هــم بهــره بــرد بــه شــرطی کــه از لحــاظ اقتصــادی، اجتماعــی 

و محیــط زیســتی قابــل توجیــه باشــند.
 

|| آقــای دکتــر یــزدان دوســت، در مــورد آب 
ــد  ــه ح ــا چ ــت؟ ت ــان چیس ــا نظرت ــیرین کنه ش
ــه  ــد ب ــی توان ــت و م ــردی اس ــاوری کارب ــن فن ای
ــال  ــد؟  در ح ــک کن ــور کم ــی کش ــکالت آب مش
ــم  ــیدی ه ــای خورش ــن ه ــیرین ک ــر آب ش حاض
ــه  ــا توج ــد و ب ــده ان ــزوده ش ــث اف ــن مبح ــه ای ب
بــه تازگــی موضــوع، دانشــگاههای مختلــف 
ــیدی  ــن خورش ــیرین ک ــه و آب ش ــه آن پرداخت ب
تولیــد مــی کننــد. ایــن موضــوع چقــدر مــی توانــد 

ــد؟ ــا باش راهگش
ــد  ــه نظــر مــن آب شــیرین کن ها مــی توانن ــزدان دوســت: ب ی
در برخــی جاهــا بــه کار گرفتــه شــوند. مثــا در حاشــیه کویــر، 
کمربنــد جنوبــی کشــور دارای منبعــی اســت بــه نــام آب لــب 
ــر  ــه خاط ــتفاده مســتقیم نیســت و ب ــل اس ــن آب قاب ــور. ای ش
کمبــود آب و وضعیــت آب چاههــای زیرزمینــی، نامرغوب شــده 
و شــوری آن بــاال رفتــه اســت. اینهــا در یــک فــاز کوچکتــری 
از فعالیــت مــی توانــد از آب شــیرین کــن هــا اســتفاده کننــد. یا 
اینکــه در ابعــاد بزرگتــر، مثــا بــرای یــک شــهر ماننــد کاشــان 
بــا ۳50 هــزار نفــر جمعیــت، مــی تــوان از ایــن طریــق مشــکل 
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــه آب ــن منطق ــرد. در ای ــی را حــل ک ــم آب ک
آبهــای ســدی ناچیــز هســتند. امــا به دلیــل اینکــه ایــن منطقه 
ــوان  ــه عن ــاه ب ــک م ــرف ی ــودش را ظ ــت خ ــر جمعی ۱0 براب
ــم  ــو توریس ــم و اک ــل توریس ــرد و پتانس ــی پذی ــت م توریس
ــتفاده از  ــا اس ــت و ب ــود واگذاش ــال خ ــه ح ــد آن را ب دارد، نبای
آب شــیرین کنهــا مــی تــوان آن را بــه صــورت مقطعــی حفــظ 

کــرد.
ــا بازهــم  ــا در دســتور کار اســت. ام ــن مــدل راهکارهــا قطع ای
ــه آب  ــم ک ــویم و بگویی ــزده ش ــد هیجان ــه نبای ــد دارم ک تاکی
ــت  ــرای کل ممکل شــیرین کــن خورشــیدی خــوب اســت و ب
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دانش و  علـــم 

ــورت  ــه ص ــد ب ــاوری بای ــن فن ــم. از ای ــخه بپیچی ــک نس ی
ــه آن کامــا جــواب  ــوردی اســتفاده کــرد کــه ســود و هزین م

ــد. ــر باش ــه پذی ــد و توجی ــی ده م

|| آقــای دکتــر مدنــی شــما چطــور؟ آیــا بــا راه حل 
آب شــیرین کــن هــا موافق هســتید؟

ــاد آب و  ــه اقتص ــرط اینک ــه ش ــا ب ــه، ام ــش بل ــا ذات ــی: ب مدن
اثــرات زیســت محیطــی در ایــن روش دیــده شــود. بایــد بدانیم 
در چــه منطقــه ای و از چــه روشــی اســتفاده مــی کنیــم. البتــه 
اگــر قــرار باشــد از آب شــیرین کــن اســتفاده کنیــم بهتــر اســت 
از مدلــی اســتفاده کنیــم کــه از نیــروی خورشــیدی بهــره مــی 
ــتفاده از آب  ــه اس ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــا ای ــرد؛ ام ب
ــر از  کاهــش و مصــرف  آب در  ــن خورشــیدی بهت شــیرین ک
شــهر و یــا در بخــش کشــاورزی اســت. مشــکل مــا این اســت 
کــه خیلــی زود رفتیــم ســراغ ایــن راه حلهــا. راه حلهایــی مثــل 
بازیافــت و بازچرخانــی آب را کامــا فرامــوش کردیــم. از ســوی 
ــش  ــرون رفــت از چال ــر اینکــه در روشــهای ب دیگــر عــاوه ب
آب، محیــط زیســت را فرامــوش کردیــم و بــه موضــوع اقتصــاد 

آب هــم توجهــی نداریــم.

|| آقــای مســاح نظــر شــما بــرای اســتفاده از ایــن 
روش چیســت؟

مســاح: درمــورد آب شــیرین کــن هایــی کــه در مناطــق غیــر 
ســاحلی اســتفاده مــی شــوند بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه 
داشــت کــه آب هــای رودخانــه هــای مــا انقــدر شــور نیســت 
کــه از ایــن روش بــرای شــیرین کــردن آب آنها اســتفاده شــود. 
بنابرایــن ایــن روش در جاهایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد 
کــه مــا آبهــای زیرزمینــی شــور داریــم. اســتفاده از اینهــا یــک 
خطــری مــی توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد و آن فشــار بیشــتر 
ــای  ــتر آبه ــش بیش ــی مک ــت. یعن ــی اس ــای زیرزمین ــر آبه ب
زیرزمینــی و نشســتهای بیشــتر کــه بحــران آبهــای زیرزمینــی 

ــد داشــت. را در برخواه
ــزی و  ــه ری ــا برنام ــاح: ب ــارات مس ــه اظه ــخ ب ــی در پاس مدن
مدیریــت درســت مــی تــوان از آبهــای لــب شــور هــم بــه طــور 
مناســب اســتفاده کــرد. مثــا در تگــزاس هــم از چــاه شــور آب 
برمــی دارنــد و آن را شــیرین مــی کننــد و بــه کشــاورزی مــی 
ســپرند و نمــک آن را در یــک آبخــوان دیگــر تزریق مــی کنند. 
یعنــی یــک آبخــوان را حفــظ کــرده و یکــی را از بیــن مــی برند 
کــه ایــن موضــوع از لحــاظ اقتصــادی کار خوبــی اســت امــا از 
نظــر محیــط زیســتی نــه. منظــور ایــن اســت کــه راه حــل زیاد 
ــم  ــتیم. مه ــی هس ــرفت تکنولوژیک ــال پیش ــا در ح ــت و م اس
ایــن اســت کــه عجلــه نکنیــم و در اســتفاده از راه حــل هــای 
اینچنینــی از مبدعیــن ایــن راه حــل هــا پیشــی نگیریم و کاســه 

داغتــر از آش نشــویم.

بخش سوم: سدسازی
همه خطاهای سدسازی در ایران/ »سد« 

دشمن بشریت نیست!
از آنجــا کــه مدتــی اســت موضــوع سدســازی، آســیبهای آن و 
افــراط در تفکــر توقــف سدســازی در ایــران محــل بحث شــده، 
بخــش ســوم ایــن نشســت نیــز بــه ایــن موضــوع اختصــاص 
یافــت و ســه صاحبنظــر دانشــگاهی، دیــدگاه هــای علمــی خود 
ــت در  ــل شکس ــران و دالی ــازی در ای ــد سدس ــاره فرآین را درب

برخــی پــروژه هــای سدســازی تشــریح کردنــد. 

 || موضــوع سدســازی در ایــران در برهــه ای 
ــا  ــت ام ــرار داش ــئوالن ق ــژه مس ــد وی ــورد تاکی م
هــم اکنــون بــه نظــر مــی رســد دوران سدســازی 

بــه ســر آمــده اســت و دیگــر مســئوالن بــر ایــن 
ــن  ــما ای ــر ش ــه نظ ــد. ب ــزی ندارن ــکار، تمرک راه
ــر  ــه س ــازی ب ــد دوره سدس ــی گوی ــه م ــر ک تفک

ــت؟ ــت اس ــیده درس رس
کاوه مدنــی، دانشــیار مدیریــت آب و محیــط زیســت امپریــال 
کالــج لنــدن : از نظــر مــن مقولــه سدســازی منتفــی نیســت. 
اگــر یــک طــرح خــوب در مــورد سدســازی پیشــنهاد شــود، 
پــس از مطالعــه جوانــب آن، مــی تــوان آن را در کشــور پیاده 
ــازی  ــه سدس ــرش ک ــن نگ ــور کل ای ــه ط ــرد. ب ــازی ک س
همــه مشــکات مــا در بحــران آب را بــه وجــود آورده اســت 
ــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت. اگرچــه ســد ســازی  ب
ــور قطــع،  ــه ط ــا ب ــرده ام در کشــور مشــکاتی را ایجــاد ک
ــد. بلکــه  ــاورده ان ــود نی ــه وج ــران را ب ســدها بحــران آب ای
دههــا ســال مدیریــت نادرســت، دههــا ســال کوتــه نگــری و 
عــدم آینــده نگــری ایــن مســائل را بــه وجــود آورده اســت. 
حتــی اگــر بپذیریــم کــه از زمــان اصاحــات ارضــی تاکنــون 
ــه  ــوده امــا ب ــر ب در تمــام تصمیــم گیریهایمــان، نیتمــان خی
ــت چشــمگیری نداشــتیم.  ــل سیاســتهای اشــتباه، موفقی دلی
ــن  ــت ای ــن حال ــد در بهتری ــم قص ــازی ه ــد س ــورد س در م
ــد  ــاهد رش ــه، ش ــر منطق ــد در ه ــاختن س ــا س ــه ب ــوده ک ب
اقتصــادی باشــیم امــا بــه اهدافمــان نرســیدیم. افــرادی کــه 
ــال  ــد 8 س ــول ندارن ــازی را قب ــت سدس ــون سیاس ــم اکن ه
پیــش طرفــدار ایــن روش بودنــد و از اینکــه سدســازی 
ــه شــان  ــق اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در منطق باعــث رون

ــد. مــی شــود خوشــحال بودن

||بــه صــورت کلی مــی توانیــد بگوییــد در شــرایط 
کنونــی سدســازی روش مناســبی بــرای مدیریــت 

بحــران آب در کشــور مــا هســت یــا خیــر؟
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــت، مث ــت نیس ــوال درس ــن س ــی : ای مدن
بگوییــم »مســواک«، آری یــا خیــر. سدســازی بــه شــرط اینکه 
ــق  ــات عمی ــری، طراحــی مناســب و مطالع ــا مســئولیت پذی ب
همــراه باشــد و اثــرات زیســت محیطــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
را در نظــر بگیــرد مــی توانــد بــه حــل مشــکات کمــک کنــد. 
بــا بررســی علمــی و کار کارشناســی صحیــح مــی تــوان اثــرات 
منفــی ایــن روش را در کنــار اثــرات مثبــت آن قــرار داد و بعــد 
بــرای عمــل اقــدام کــرد. ایــن همــان کاری بــوده کــه نکردیــم 
و بــه همیــن دلیــل ســدها اکنــون بــه جــای اینکــه دردمــان را 

دوا کننــد بــای جانمــان شــده انــد.
 

ــن  ــه سدســازی و اســتفاده از ای ــا در زمین ــا م || آی
روش بــرای حــل چالشــهای آبــی، عملکــرد قابــل 

دفاعــی داشــتیم؟
ــم.  ــه ســد ســازی خــوب عمــل نکــرده ای ــا در زمین ــی: م مدن
ــورد  ــت برخ ــپ درس ــاه و پم ــوژی چ ــا تکنول ــه ب ــور ک همانط
ــات  ــا قن ــت ام ــات داش ــه قن ــی ک ــود زحمات ــا وج ــم. ب نکردی
ــاه  ــوژی چ ــه تکنول ــی ک ــا زمان ــود ام ــر ب ــا بهت ــرای م زدن ب
ــا توانســتیم  ــم و ت ــد، نتوانســتیم درســت از آن اســتفاده کنی آم
چــاه عمیــق زدیــم. بــه نوعــی از چــاه ســوء اســتفاده کردیــم. 
ــز  ــردن آب نی ــیرین ک ــال آب و ش ــازی، انتق ــورد سدس در م
مســاله همیــن اســت. روشــمان تغییــری نکــرده و تنهــا در حال 

ــتیم. ــکنمان هس ــرص مس ــم و ق ــب زخ ــوع چس ــض ن تعوی

ــدهای  ــودن س ــتاندارد ب ــی از اس ــرآورد دقیق || ب
ــوان  ــی ت ــر م ــوی دیگ ــود دارد؟ از س ــور وج کش
ــام  ــتی انج ــه درس ــا ب ــت آنه ــه مدیری ــت ک گف

ــه؟ ــا ن ــده ی ش
علیرضــا مســاح، دانشــیار پردیــس ابوریحــان دانشــگاه تهــران: 
ــا موضــوع مدیریــت  موضــوع اســتاندارد سدســازی در ایــران ب
ــی،  ــگاه فن ــاظ جای ــه لح ــه ب ــت. اینک ــاوت اس ــا متف کام
جانمایــی درســتی بــرای ســدها صــورت گرفتــه و یــا خبــر باید 
بگویــم کــه عــدد و رقمــی بــرای آن بــرآورد نشــده اســت امــا 
احساســم ایــن اســت کــه شــاید کمتــر از ۱0 درصــد ســدهایی 
کــه در کشــور ایجــاد شــده اســت بــه لحــاظ فنــی و جایگاهــی، 

دارای مشــکل هســتند.
فرهــاد یــزدان دوســت، دانشــیار دانشــگاه خواجــه نصیــر: مــا از 
نظــر مطالعــه بــرای ســاخت ســد بــا مشــکل مواجــه هســتیم. 
بــرای مثــال مــا ســدی ســاختیم کــه بایــد در مــدت مشــخصی 
پــر مــی شــده امــا بــه دلیــل آنکــه مطالعــات آن دقیــق نبــوده، 
ســد پر نشــده اســت. از ســوی دیگــر، مــواردی هــم وجــود دارد 
کــه ســدی ســاخته شــده کــه بنــا بــوده، حجــم زیــادی آب را 
ــر شــده و ســرریز کــرده  نگــه دارد امــا بعــد از انــدک مدتــی پ
اســت. از ایــن بابــت، ایــن اســتانداردها آنطــور کــه بایــد رعایــت 

نشــده اســت.
مدنــی: بحــث ایــن اســت کــه ســاخت و بهــره بــرداری از ســد 
دو مقولــه جــدا از یکدیگــر انــد. مســاله ایــن اســت کــه منحنی 
ــتند و از  ــه روز نیس ــت و ب ــا درس ــور لزوم ــا در کش ــان ه فرم
ســدها در حالــت بهینــه  بهره بــرداری نمــی کنیــم. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه ممکــن اســت در زمــان ســاخت ســد، طــرح 
خوبــی در ذهنمــان داشــته ایــم امــا وقتی ۶ ســد مشــابه در یک 
ــل آنهــا، طراحــی خــوب را  ــرات متقاب ــه  مــی ســازیم اث منطق

هــم خــراب مــی کنــد.
مســاح : برخــاف عمــوم کــه فکــر مــی کننــد بدنــه ســدهای 
ــه  ــد ســاخته شــده اســت مــن معتقــدم کــه ب ــا در کشــور ب م
لحــاظ ســاخت ســد و طراحــی ســد مشــکلی نداشــته ایــم امــا 

ــه لحــاظ مدیریتــی وجــود دارد. مشــکل ب
مدنــی در پاســخ بــه مســاح: البتــه در مــورد طراحی ســازه ای 
ســدهای موجــود در کشــور بایــد بگویــم کــه مــا چنــد ســازه 
ســدی داریــم کــه مشــکات ســازه ای و نشــت دارد. تــا دهه 
ــی  ــتباهات طراح ــوان از اش ــی ت ــا نم ــرن ه ــاید ق ــا و ش ه
ــم  ــی توانی ــود م ــن وج ــا ای ــت. ب ــد گذش ــل گتون ــدی مث س
ــد  ــی ب ــازه خیل ــرای س ــه طراحــی و اج ــا در زمین ــم م بگویی
ــدون خطــا از لحــاظ ســازه  ــم و ســدهای ب عمــل نکــرده ای
ــم زده  ــی را رق ــت فعل ــه وضعی ــا آنچــه ک ــم ام ای هــم داری
اســت بــه ســاختگاه غلــط، رویکــرد اشــتباه و منحنــی فرمان 
اشــتباه بــر مــی گــردد. با ایــن وجــود نمــی تــوان آمــاری داد 
کــه چنــد درصــد ســدهای مــا اســتاندارد الزم را دارنــد. ایــن 
ــی اســت و چنیــن مطالعــه ای  ــد کار مطالعات موضــوع نیازمن
کامــا ضــروری اســت. جامعــه تخصصــی و غیــر متخصــص 
مــا نیــاز دارنــد کــه بداننــد کــه کجــا خطــا کــرده ایــم و کجا 
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علـــم و دانش

خــوب عمــل کــرده ایــم. وزارت نیــرو بایــد مدافــع ســد های 
خــوب، در صــورت وجــود،  و مســولیت پذیــر در مقابــل ســد 

هــای بــد باشــد. 

|| آقـای یـزدان دوسـت در ادامـه آسـیب شناسـی 
موضوع، به نظر شـما بزرگترین مشـکل سدسـازی 
در کشـور ما از کجا ناشـی می شـود؟ چـرا در برخی 
مـوارد نتوانسـتیم آنطـور کـه باید بـه اهدافمـان در 

ایـن زمینه دسـت پیـدا کنیم؟
ــران  ــازی در ای ــدل سدس ــه م ــت ک ــد گف ــت: بای ــزدان دوس ی
در یــک برهــه ای بــه عنــوان یــک کار توســعه ای ثمربخــش 
تحــت تاثیــر فشــارهای غیرعلمــی قــرار گرفتــه اســت. یعنــی 
فــردی کــه مســئول سدســازی بــوده تحــت فشــار مثــا یــک 
نماینــده مجلــس، ولــو بــا نیــت خیــر، اقــدام بــه سدســازی در 
یــک منطقه کــرده اســت کــه اثــرات منفــی آن بیشــتر از اثرات 
ــه، عمــا  ــال در حــوزه ارومی ــرای مث ــوده اســت. ب مثبــت آن ب
نمایندگانــی داشــتیم کــه اصــرار بــه سدســازی در ایــن منطقــه 
بــا ذهنیــت اشــتغالزایی و توســعه اقتصــادی داشــته انــد امــا هم 
اکنــون خودشــان اعتــراف مــی کننــد کــه ایــن ذهنیــت اشــتباه 

بــوده اســت.
حــاال مــی بینیــم کــه اثــرات زیســت محیطــی در ایــن منطقــه 
ــا  ــال م ــن ح ــا ای ــا ب ــت. ام ــرده اس ــاد ک ــه مشــکاتی ایج چ
معتقدیــم کــه سدســازی در بحــران دریاچــه ارومیــه حتــی بــا 
وجــود ایــن تعــداد تکثــر ســد، فقــط ۱5 درصــد تاثیــر داشــته 
اســت. از نظــر تناســب تاثیــر ســد در بحــران دریاچــه ارومیــه 
ــی  ــرد. حت ــه ک ــاورزی مقایس ــف کش ــا توق ــوان آن را ب ــی ت م
ــناریوی علمــی و  ــک س ــوان ی ــه عن ــه ب ــف کشــاورزی ک توق
نظریــه پــردازی  نــه بــه عنــوان راهــکار، مدنظــر قــرار گرفتــه 

ــیاری دارد. ــات بس ــت، تبع اس
اشــتباه در موضــوع سدســازی ایــن اســت کــه ســد را ســاختیم 
ــرداری درســتی  ــح، بهــره ب ــود برنامــه صحی ــل نب ــه دلی ــا ب ام
ــه  ــع بینان ــی واق ــه خیل ــرا ک ــت؛ چ ــه اس ــورت نگرفت از آن ص
ــای  ــیاری از کاره ــد بس ــفانه مانن ــم. متاس ــگاه نکردی ــه آن ن ب
ــورد  ــم در م ــته ای ــرآن گذاش ــوره را ب ــام چندمنظ ــه ن ــر ک دیگ
ســد ســازی هــم همیــن اشــتباه را کردیــم. ســاختن بنــدر بــه 
اســم چندمنظــوره چــه معنایــی دارد؟ آیــا مــی شــود بنــدر هــم 
کاربــرد اقتصــادی، هــم نظامــی و هــم ماهیگیری داشــته باشــد 
و هــم بــرای تثبیــت محیط زیســت بــه کار گرفتــه شــود؟ بهره 
بــرداری از همــه ایــن اهــداف بــه صــورت یکجــا بــه طــور قطع 
ســخت اســت و بــه هیــچ منظــوری نمــی رســیم. در سدســازی 
ــه دلیــل دیــدگاه چندمنظــوره موفــق نبــوده ایــم. مثــا  نیــز ب
ــه  ــم ک ــرق بگیری ــگاوات ب ــن ســد، ۲ م ــم از توربی مــی خواهی
فقــط چــراغ هــای خــود ســد را روشــن مــی کنــد! متاســفانه در 
موضــوع سدســازی در یــک کــورس رقابتــی افتادیــم و گفتیــم 
ــص  ــاورزی، آب تخصی ــه کش ــازی، ب ــا سدس ــم ب ــی خواهی م
دهیــم و هــم ۲ تــا شــهر پاییــن دشــت را ســیراب کنیــم و هــم 
از آن بــرق بگیریــم و مــواردی از ایــن دســت کــه ایــن موضــوع 
تنهــا باعــث بتونــی شــدن و ارتفــاع دادن بــه ســد شــد. اگرچــه 
نگــرش مــا نیــت خیرخواهانــه داشــت امــا واقعــا خــاف نتیجه 
حاصــل شــد. ایــن درحالــی اســت کــه در دنیــا ســاختن ســد بــا 
یــک محــور اصلــی انجام مــی شــود. بــه طــور کل بایــد بگویم 
کــه ســد ســازی صرفــا اقــدام بــدی نیســت امــا اینکــه مــا در 
ــم بحــث دیگــری اســت  جــای مناســب از آن اســتفاده نکردی
کــه در صــورت مطالعــه مــی تــوان دقیقــا محاســبه کــرد کــه 

تــک تــک ســدهایمان در ایــن رابطــه چگونــه انــد.

ــا  ــق ب ــازی مطاب ــان را در سدس ــی م ــوان فن ||ت
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــوژی روز چگون تکنول

ــد  ــورهایی مانن ــرای کش ــون ب ــم اکن ــا ه ــت: م ــزدان دوس ی
ــل  ــن دلی ــه همی ــم. ب ــی کنی ــازی م ــا سدس ــا و ونزوئ تانزانی
ــیر  ــن مس ــور در ای ــی کش ــوان فن ــه ت ــت ک ــوان گف ــی ت نم
ــا را  ــا م ــی از جاهــای دنی ــه نشــده اســت، برعکــس، خیل هزین
ــع  ــا در مجام ــدگان م ــد. نماین ــول دارن ــه سدســازی قب در زمین
بیــن المللــی جایــگاه دارنــد. مــا از حیــث سدســازی معروفیــت 
بــه حقــی پیــدا کــرده ایــم کــه حاصــل تجربــه ای بــوده کــه 
روی پــای خودمــان ایســتاده ایــم. مــا تــا قبــل از انقــاب حتــی 
ــرای  ــی هــم نداشــتیم و خارجــی هــا ب ــد داخل یــک ســد تولی
ــی از ســدها را  ــاب، خیل ــد از انق ــا بع ــا ۱۳ ســد ســاختند. ام م

ــاختیم. ــان س خودم
مدنــی در پاســخ بــه یــزدان دوســت: در ضمــن برخــی ســدهای 
ــوده  ــا خطــا همــراه ب ــل از انقــاب هــم ب ســاخته شــده در قب
ــد. بنابرایــن ایــن تفکــر کــه ســدهای مــا  و مشــکل داشــته ان
ــراد دارد  ــا ای ــد، کام ــک دوران خــاص مشــکل داشــته ان در ی
ــا خطــا  ــد ب ــی توان ــر دوره ای م و متاســفانه ســد ســازی در ه

همــراه باشــد.
یــزدان دوســت: بلــه کامــا موافقــم. بــرای مثــال ســد الر کــه 
توســط الکســاندر گیــو انگلیســی قبــل از انقــاب ســاخته شــد 
ــره  ــت و حف ــراب اس ــت، خ ــان کار گرف ــاب پای ــد از انق و بع
دارد. اینهــا مشــکاتی اســت کــه همیشــه وجــود دارد. امــا بــا 
وجــودی کــه هــم اکنــون تبحــر سدســازی را در کشــور داریــم 
امــا نمــی دانیــم کــه کجــا و بــه چــه نحــوی بایــد بــرای ایــن 

تبحــر هزینــه کنیــم.

|| بــا تمــام ایــن اوصــاف ایــن ســوال مطــرح مــی 
شــود کــه حــاال بایــد بــا ایــن همــه ســد چــه کار 
کــرد؟ آیــا بایــد بعضــی از آنهــا را تخریــب کــرد و 
یــا اینکــه مانــع ادامــه پــروژه سدســازی شــویم؟

ــد، بایــد بگویــم کــه بلــه  مدنــی: در مــورد تخریــب س
ــه  ــه مطــرح شــده و ب ــوده ک ــارج از کشــور ب ــواردی در خ م
ــد  ــرای بن ــن موضــوع ب ــه ای ــد ک ــه ان ــب  رفت ســمت تخری
ــه  ــورد  رودخان ــی و در م ــر و قدیم ــای کوچکت ــد ه ــا و س ه
هایــی بــا  ســدهای متعــدد رایــج تــر بــوده اســت. امــا اینکــه 
ــم  ــازه ســاخته ای ــا انتظــار داشــته باشــیم ســدهایی کــه ت م
ــه را برهــم  ــم رودخان ــم، رژی ــه کــرده ای ــان هزین ــرای آن و ب
ــم را  ــته ای ــر گذاش ــخ اث ــط زیســت و تاری ــم و در محی زده ای
ــی و  ــی غیرمنطق ــتی و روش ــر نادرس ــم، تفک ــب کنی تخری
غیــر اقتصــادی اســت. بــه جــای تخریــب مــی تــوان تغییــر 

ــرد. ــاز ک ــد را ب ــاح س ــه اصط ــری داد و ب کارب
در ایــن زمینــه مســئول بایــد بازخواســت شــود و بهــره بــرداری 
ــم  ــت بگوی ــر اس ــور کل بهت ــه ط ــد. ب ــر یای ــد تغیی ــد بای ازس
ــه آن توجــه  ــا ب ــزی اســت کــه م ــرداری چی ــرات بهــره ب تغیی
نمــی کنیــم. مــا بایــد دائمــا منحنــی هــای فرمــان را براســاس 
تغییــرات شــرایط اقلیمــی، اجتماعــی و ایدئولوژیــک و محیــط 
ــا  ــان را ب ــرداری م ــره ب ــوه به ــم و نح ــر دهی ــتی تغیی زیس
خاســتگاهمان منطبــق کنیــم. هــم اکنــون خواســته هــای مــا 
بیشــتر زیســت محیطی شــده اســت. البتــه این عجیب نیســت، 
در آمریــکا هــم در دوران انقــاب ســبز، خواســته هــای زیســت 
محیطــی بیشــتر شــد امــا لزومــا در آن دوران نیامدنــد ســد را از 
بیــن ببرنــد. بلکــه تخصیــص محیــط زیســتی ســد را افزایــش 

ــد. دادن
مــن تاکیــد دارم کــه مــا خــوب یــا بــد، خواســته یــا ناخواســته، 
توســط مافیــای آب یــا بــدون مافیــای آب، یــک ســری 
مشــکات در کشــور داریــم کــه بایــد برایشــان راه حــل 
بیاندیشــیم. بایــد کاربری ســد را تغییــر دهیــم و از ســوی دیگر، 
در صــورت لــزوم دســت از بهــره بــرداری چندمنظــوره بکشــیم. 
اینکــه در چــه زمانــی آب ســد را رهــا کنیــم تــا کمترین آســیب 
رابــه اکوسیســتم مرتبــط بــا ســد بزنــد، اینکــه بهــره بــرداری 
ــد  ــه بای ــی ک ــدار آب ــا اینکــه چــه مق ــه شــود و ی ــه بهین چگون
ــد  ــرق تولی ــن بگــذرد و ب ــا چــه شــدتی از توربی رهــا شــود و ب
کنــد از دیگــر کاربردهایــی اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. 
اینکــه ســال خشــک، نرمــال یــا تــر داریــم و حتــی تغییــر اقلیم 
از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه بایــد در بهینــه ســازی بهــره 

ــرد. ــرار گی ــرداری از ســد مــورد توجــه ق ب

ــد  ــه نبای ــیم ک ــی رس ــه م ــن نتیج ــه ای ــس ب ||پ
ــرد؟ ــف ک ــازی را متوق سدس

بــه نظــر مــن اینکــه ایــن بــاور را در میــان مــردم و دانشــجویان 
آب ایجــاد کنیــم که ســد دشــمن بشــریت اســت، به طــور کل، 
نادرســت و اشــتباه اســت. بعضــی از ایــن ســدها در مواقعــی هم  
بــه حــل مشــکات آب کشــور کمــک کــرده انــد. چــاره ایــن 
اســت کــه مطالعــه کنیــم. بایــد وزارت نیــرو و ســازمان محیــط 
ــد.  ــن بخــش را برعهــده بگیرن ــات ای زیســت، موضــوع مطالع
ــد مشــخص  ــدی شــوند. بای ــه بن ســدهای ســاخته شــده طبق
شــود کــه از ایــن تعــداد ســد ســاخته شــده چندرصــد بــه محیط 
ــه  ــا ب ــد و  ی ــران زده ان ــل جب ــر قاب زیســت لطمــه جــدی و غی
لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی بــا چــه شــدتی بــه کشــور ضــرر 

رســانده انــد.
بــه هــر حــال نمــی شــود منکــر توســعه ای شــد که سدســازی 
بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت. بعضــی ســدها در کشــور مــا 
ــاورزی  ــق کش ــیل و رون ــری از س ــرق، جلوگی ــن ب ــث تامی باع
ــرای  ــد، آب ب ــطه س ــه واس ــه ب ــه نحــوی ک ــد ب ــده ان ــز ش نی
کشــاورزی از یــک فصــل بــه فصــل دیگــر نگــه داشــته شــد 
ــود آب ایــن  ــد تهــران، ســد نب ــا اگــر اطــراف شــهری مانن و ی
بخــش از کجــا تامیــن مــی شــد؟ بــه همیــن دلیــل مــن فکــر 
مــی کنــم نبایــد بگوییــم ســد دشــمن بشــریت اســت. تئــوری 
توطئــه و نــگاه پوپولیســتی کــه مــی گویــد مافیــای سدســازی 
دســت بــه دســت هــم دادنــد کــه بــا نیــت و قصــد قبلی کشــور 
را نابــود کننــد درســت نیســت. فســاد وجــود دارد و فقــط مربوط 
بــه ایــران نیســت. در همــه جــای دنیــا وجــود دارد و در برخــی 
جاهــا شــدت بیشــتری دارد. پیمانــکاران در همــه جــا بــه دنبال 
افزایــش منافــع اقتصــادی خــود در اجــرای پــروژه هســتند. امــا 
ــه طــور کل از  ــد ب ــروژه هــای سدســازی بای ــم پ اینکــه بگویی
بیــن بــرود و اگــر فــردا یکــی بــا طــرح سدســازی بخواهــد بــه 
وزارت نیــرو بــرود، باید سنگســار شــود، تفکــر و تصمیم اشــتباه 

و نگــرش افراطــی اســت.
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مریم میرزاخانی موفق به عضویت در مجمع علمی آکادمی علوم آمریکا شد. 
مریــم میرزاخانــی اســتاد ریاضــی دانشــگاه »اســتنفورد« آمریــکا اخیرا بــه عضویــت »آکادمی 
ملــی علــوم« آمریــکا در آمــد. اعضــای ایــن مجمــع علمــی بعنــوان »مشــاورین ملــی« در 
علــوم، مهندســی و پزشــکی آمریــکا محســوب می شــوند و افتخــار بزرگــی برای دانشــمندان 

ایالــت متحــده بــه شــمار مــی آیــد.
همچنیــن اعضــای افتخــاری ایــن مجمــع علمــی در گذشــته آلبــرت انیشــتین، توماســون 

ــوان  ــی بعن ــرزا خان ــم می ــد. مری ــوده ان ــل ب ادیســون و الکســاندر گراهــام ب
یکــی از 8۴ عضــو جدیــد و ۲۱ عضــو خارجــی آکادمــی ملــی علــوم آمریــکا 

اســت.
ایــن عنــوان قــرار اســت ســال آینــده میــادی طــی مراســمی رســمی بــه 

وی اعطــا شــود.
دکتــر مریــم میرزاخانــی در تهــران بــه دنیــا آمــد و در ســال ۱99۴ میــادی 
برنــده مــدال طــا المپیــاد بیــن المللــی ریاضــی شــد کــه بــا ایــن عنــوان 
نخســتین بانــوی دانشــجوی ایرانــی شــد که توانســت مــدل طــای المپیاد 

ریاضــی را بــه خــود اختصــاص دهــد. 
در ســال ۱995 میــادی، اولیــن دانشــجوی دختــر ایرانــی بــود که توانســت 
نمــره کامــل را در المپیــاد ریاضــی از آن خــود کنــد و دو مــدال طــا را بــرای خــود بــه ارمغان 

آورد.
ــگاه  ــود را از دانش ــری خ ــود و دکت ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــجوی دانش ــی دانش میرزاخان
»هــاروارد« آمریــکا گرفــت. او در ســال ۲0۱۴ میــادی موفــق به کســب مــدال فیلــدز، یکی 

ــا شــد. از معتبرتریــن جایزهــای ریاضــی دنی

نابودی گونه های 
اسب ترکمن و مرغ 

مرندی در کشور
 

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران گفــت: برخــی از گونــه 
ــودی هســتند  ــه ناب ــوری و گیاهــی در کشــور رو ب هــای جان

کــه بایــد محققــان در ایــن زمینــه اقداماتــی انجــام دهنــد. 
منصــور امیــدی، در خصــوص تاریخچــه علــم ژنتیــک گفت: 
ــران کــه در  ــری در ای در ســال ۱۲۷9 مدرســه فاحــت مظف
حــوزه ژنتیــک فعالیــت مــی کــرد تاســیس شــد. همچنیــن 
بعــد از آن قوانیــن منــدل بــه وجــود آمدنــد کــه شــروع علــم 

ــت. ــان در کشــور صــورت گرف ژنتیــک از آن زم
ــاورزی  ــکده کش ــال ۱۳۲5 دانش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
دانشــگاه تهــران راه اندازی شــد کــه محققــان در آن در زمینه 
ژنتیــک فعالیــت مــی کردند گفــت: بعــد از آن زمــان مطالعات 
ــور  ــدم در کش ــی گن ــای بوم ــه ه ــه گون ــی در زمین تحقیقات

انجــام گرفــت.
ــران  ــدم ای ــی گن ــای بوم ــه ه ــع آوری گون ــزود: جم وی اف
یکــی از پــروژه هایــی بــود کــه در راســتای بررســی خــواص 
ژنتیکــی و اصــاح آن از همــان ســال هــا آغــاز بــه کار کــرد 
ــران اســت  ــدم در ای ــه اینکــه زادگاه گن ــا توجــه ب و گفــت: ب
ایــن تحقیقــات در کشــور آغــاز شــد و نزدیــک بــه ۶0 هــزار 
نمونــه گنــدم از سراســر ایــران بــرای انجــام ایــن پــروژه جمع 

ــد. آوری ش
بــه گفتــه وی در همــان زمــان بــا انجــام ایــن پــروژه بانــک 
ژن گنــدم در کشــور کــه در همــان زمــان بــه عنــوان 
مهمتریــن بانــک جهانــی بــه شــمار مــی رفت تاســیس شــد.

امیــدی اظهــار داشــت: همچنیــن مطالعــه گونه هــای چغندر 
قنــد کــه در زمینــه ژنتیــک گیاهــی بــود از پــروژه هایــی بــه 
ــت  ــا انجــام گرف ــال ه ــان س ــه در هم ــت ک ــی رف ــمار م ش
ــکاری  ــا هم ــران ب ــات ای ــک ژن حبوب ــا بان ــد ت ــر ش و منج

متخصصــان آمریکایــی ایجــاد شــود.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران اظهــار داشــت: جمــع 
ــای  ــروژه ه ــر پ ــع از دیگ ــگل و مرات ــت، جن آوری ژرم پاس
علمــی محققــان بــوده کــه از ســال هــا پیــش مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه اســت.
ــوزه  ــت در ح ــه فعالی ــن هم ــود ای ــا وج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ژنتیــک گیاهــی و حیوانــی اکنــون توجــه زیــادی نســبت بــه 
ژرم پاســت هــا نمــی شــود بــه همیــن دلیــل شــاهد نابودی 

آنهــا در کشــور هســتیم.

ــن از  ــت: همچنی ــران گف ــات علمــی دانشــگاه ته عضــو هی
ــه هــای اســب ترکمــن و  ــودی گون ســوی دیگــر شــاهد ناب

ــدی هســتیم. ــرغ مرن م
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اقدامــات مناســبی بــرای 
حفــظ گونــه هــای گاو سیســتانی و گلپایگانــی انجــام گرفتــه 
اســت، گفــت: ایــران جــزو اولیــن کشــورهایی بــه شــمار مــی 
ــات  ــد حیوان ــان و تولی ــازی گیاه ــا س ــه ره ــدام ب ــه اق رود ک

تراریختــه کــرده اســت.
ــوزه  ــران در ح ــن کشــور ای ــان اینکــه همچنی ــا بی ــدی ب امی
ژنتیــک بــرای تولید برنــج هــای تراریختــه اقدامات مناســبی 
ــب  ــای مناس ــت ه ــون ظرفی ــت: اکن ــت گف ــام داده اس انج
ــات  ــل تحقیق ــه ماحص ــود دارد ک ــور وج ــی در کش تحقیقات

ــه شــمار مــی رود. ــان کشــور ب محقق

دانش و  علـــم 

افتخاری دیگر برای میرزاخانی؛

بانوی ریاضیدان ایرانی عضو 
آکادمی علوم آمریکا شد
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علـــم و دانش

معرفی نامزدهای 
آلوده ترین شهرهای 

جهان/ »زابل« 
صدرنشین شد

ســازمان بهداشــت جهانــی بــر اســاس انــدازه گیــری 
ریزگردهــای معلــق در هــوا نامزدهــای احتمالــی دو شــهر آلوده 

ــرد.  ــی ک ــان را معرف جه
ــا ۱0  ــدازه ۲.5 ت ــه ان ــری ب ــد دارای قط ــی توانن ــا م ریزگرده
ــدازه عــرض مــوی  ــر کوچکتــر از ان ــا ۳0 براب میکــرون و تقریب

ســر انســان باشــند.
ــامل  ــتند، ش ــرون هس ــر ۱0 میک ــه دارای قط ــی ک ریزگردهای
گــرد و غبــاری مــی شــوند کــه بــه وســیله خودروهــا، بــاد، دود 
ــن از ســوزاندن ســوخت  ــه خصــوص کرب حاصــل از آتــش و ب
هــای فســیلی، ماننــد زغــال ســنگ، نفــت و چــوب بوجــود می 

آینــد.
ــگام  ــا در هن ــتند ت ــک هس ــی کوچ ــدازه کاف ــه ان ــن ذرات ب ای

ــوند. ــراد ش ــه اف ــیدن وارد ری ــس کش نف
امــا ذرات »فــوق ریــز« کــه دارای قطــر ۲.5 میکــرون هســتند، 
فقــط از طریــق میکروســکوپ قابــل رویــت انــد و از هــر نــوع 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــن ذرات ب ــوند. ای ــی ش ــد م ــی تولی احتراق
ــا از راه ریــه هــا وارد خــون شــوند و اثــرات  کوچــک هســتند ت

ــد. ــب بگذارن ــر روی سیســتم خــون رســانی قل ــی ب مخرب
ــیاری از  ــی بس ــت جهان ــازمان بهداش ــام س ــاس اع ــر اس ب
ــی  ــعه دارای ریزگردهای ــال توس ــورهای در ح ــهرها در کش ش
ــا قطــر ۲.5  ــا ریزگردهــای ب ــا قطــر ۱0 میکــرون هســتند ام ب
میکــرون بعنــوان معیــار اصلــی بــرای ســنجش اوضــاع وخیــم 

ــوند. ــی ش ــوا محســوب م ــی ه آلودگ
ــتند از  ــن هس ــد پایی ــه دارای درآم ــورهایی ک ــیاری از کش بس
ســطح بــاالی ریزگردهــای ۱0 میکــرون بــر خــوردار انــد کــه 
طبــق گفتــه ســازمان بهداشــت جهانــی هــر دوی آنهــا مرگبــار 

هســتند.  
ــران دارای  ــل از ای ــن ســازمان، شــهر زاب ــر اســاس اعــام ای ب
ریزگردهایــی بــا قطــر ۲.5 میکــرون اســت و در تابســتان دمای 
زابــل بــه ۴0 درجــه و حتــی بیــش از ۴0 درجــه مــی رســد. زابل 
دارای توفــان هــای بــی وقفــه گــرد و غبــار از ســمت شــمال و 
جنــوب منطقــه خــود اســت. همچنیــن خشــک شــدن تــاالب 
هامــون بــه شــرایط ناگــوار اقلیمــی ایــن منطقــه افــزوده شــده 
اســت. در ســال گذشــته میــادی میــزان آالیندگــی ایــن شــهر 

ــدن  ــل ش ــث مخت ــه باع ــید ک ــاز رس ــد مج ــر ح ــه ۴0 براب ب
شــرایط زندگــی در ایــن شــهر شــد.

در همیــن حــال محســن ســلیمانی، مدیــر پــروژه ملــی حفاظت 
ــت:  ــه اس ــن گفت ــا گاردی ــو ب ــران در گفتگ ــای ای ــاالب ه از ت
ــران و  ــد ته ــی مانن ــهرهای صنعت ــا ش ــل ب ــهر زاب ــی ش آلودگ
پکن متفــاوت اســت در واقــع وزش بادهــای ۱۲0 روزه در شــهر 
زابــل هــر ســال بــه وخیمتــر شــدن توفــان هــای گــرد و غبــار 

در ایــن شــهر مــی افزاینــد.
ــن ســوء  ــون و همچنی ــاالب هام ــزود: خشــک شــدن ت وی اف
ــاده اســت  ــاق افت ــه در گذشــته اتف ــی ک ــع آب ــت در مناب مدیری
بــه ایــن بحــران بیشــتر دامــن زده اســت. وی در ادامــه گفــت: 
ــاالب هامــون ۷00 هــزار فرصــت  ــه دلیــل خشــک شــدن ت ب

شــغلی در ایــن منطقــه از دســت رفتــه اســت.
ــج  ــال کال ــط زیســت امپری ــت محی ــتاد مدیری ــی، اس کاوه مدن
لنــدن نیــز در همیــن بــاره بــه گاردیــن گفــت: از جملــه عوامــل 
ــر مــی گــردد  ــن موضــوع ب ــه ای ــران ب افزایــش آلودگــی در ای
کــه ایرانــی هــا توســعه زیرســاختارهای خــود را بــدون توجــه 
بــه عواقــب بلنــد مــدت زیســت محیطــی در پیــش گرفتنــد که 

تاثیــرات محیطــی در آنهــا ارزیابــی نشــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: توســعه ناپایــدار در ایــران منجــر بــه آلودگی 
هــوا، توفــان هــای گــرد و غبــار، خشــک شــدن دریاچــه هــا و 
رودخانــه، کاهــش ســطح آب هــای زیــر زمینــی، جنــگل زدایی 

و بیابــان زدایــی شــده اســت.
مدنــی همچنیــن گفــت: درگیــری بــر ســر رودخانــه هیرمنــد با 
افغانســتان منجــر بــه کمبــود آب در ایــن رود شــده اســت کــه 

نتیجــه آن وخیــم تــر شــدن توفــان گــرد و غبــار در ایــن منطقه 
بخصــوص بــرای کســانیکه در نزدیکــی تــاالب هامــون زندگی 

مــی کننــد، شــده اســت.
ــر اســاس اعــام ســازمان بهداشــت جهانــی شــهر دیگــری  ب
کــه مــی توانــد نامــزد یکــی از آلــوده تریــن شــهر دنیــا باشــد، 
»آنیتشــا« در نیجریــه اســت کــه دارای ریــز گردهایــی بــا قطــر 

۱0 میکــرون اســت.
بــه دلیــل اســتفاده وســایل حمــل و نقــل موتــوری از ســوخت 
هــای بــی کیفیــت و همچنیــن دود حاصــل از ســوزاندن زبالــه 
ــن  ــد آه ــای تولی ــی و کارگاه ــای قدیم ــتی ه ــا، دود کش ه

ــن شــهر شــده اســت.  ــی ای ــم شــدن آلودگ موجــب وخی
ــر اســاس آزمایشــهایی کــه روی هــوای  »آنیتشــا« صــورت  ب
ــا  ــی ب ــرم ریزگردهای ــع 59۴ میکروگ ــر مرب ــر مت ــه، در ه گرفت
قطــر ۱0 میکــرون و ۶۶ میکــرو گــرم ریزگردهــای مرگبــار ۲.5 
میکرونــی دیــده شــده اســت. ایــن آمــار نشــان مــی دهــد کــه 
ــزان  ــر از می ــر بدت ــن شــهر دو براب ــوا در ای ــی ه شــرایط آلودگ
ــل و  ــران، کاب ــوده ای همچــون ته ــی در شــهرهای آل آالیندگ

پکــن اســت.
ــن شــهر صــورت  ــر روی آب ای ــه ب ــن در آرمایشــی ک همچنی
ــس و  ــرب، م ــوه، س ــنیک، جی ــی از آرس ــطح باالی ــت، س گرف
آهــن بــه دلیــل رهــا شــدن پســاب هــای صنعتــی کارخانجــات 

ــد.  ــده ش در آن دی
بدیــن ترتیــب مــی تــوان گفــت کــه شــهر »زابــل« از ایــران و 
»آنیتشــا« از نیجریــه مــی تواننــد بعنــوان دو نامــز آلــوده تریــن 

شــهرهای جهــان را بــه خــود اختصــاص دهنــد.

ترسیم سناریویی ترسناک؛

زمین به گرمای عصر دایناسورها 
دچار می شود

 تــازه تریــن بــرآورد محققــان زیســت محیطــی، مــوج تــازه ای از نگرانــی را دربــاره آینــده زمین و 
آالینــده هــای کربنــی ایجــاد کرده اســت. 

محققـان هشـدار می دهند اگر تمامی ذخایر سـوخت فسـیلی زمین یا بـه عبارتـی 5.5 تریلیون تن 
نفت خام، ذغال سـنگ و گاز طبیعی موجود در سـیاره مادر سـوخته شـود آنگاه بایـد دنیایی را تصور 

کـرد کـه تنها در عرض سـه قرن بعـدی ۱8 درجه گرمتـر از زمان حال خواهد شـد.
ــرات  ــه در عرصــه محیــط زیســت و اث ــن مطاللعــه علمــی صــورت گرفت ــازه تری ــن نتیجــه ت ای

مخــرب آالینــده هــای کربنــی محســوب مــی شــود کــه در پــی آن محققــان هشــدارهای بــی 
ــد. ســابقه ای را مطــرح کــرده ان

برخـی محققـان نیز معتقدنـد، در صـورت تـداوم ایـن رونـد و اسـتفاده از تمامی ذخایر سـوختهای 
فسـیلی، دمـای زمیـن تا آن حد گرم می شـود کـه می تـوان آن را با حـدود ۶5 میلیون سـال پیش 

مقایسـه نمـود یعنی زمانـی که دایناسـورها در زمیـن حکمرانی مـی کردند.
 Nature محققــان دانشــگاه ویکتوریا که ایــن مطالعــه را انجــام داده و نتایــج آن را در ژورنــال
Climate Change منتشــر کــرده انــد هشــدار مــی دهنــد کــه در صــورت شــکل گیــری 

چنیــن ســناریویی، سراســر زمیــن بــرای ادامــه زندگــی انســانها غیرقابل ســکونت خواهد شــد.
ــان و مناطــق پســت  ــی شــهرهای ســاحلی جه ــه تمام ــد ک ــی دهن ــن هشــدار م ــا همچنی آنه
ــد شــد. ــد خواهن ــاال آمــدن ســطح آب اقیانوســهای جهــان ناپدی ــا ب ــان ب ــن همزم سراســر زمی

در ایــن مطالعــه اعــام شــده کــه اگر تمامــی منابــع ســوختهای فســیلی نهفتــه در زمین اســتفاده 
ــه طوریکــه قطــب  ــود ب ــن ب ــی ســابقه در قطبهــای زمی ــی ب ــرات دمای ــد منتظــر تغیی شــود بای

شــمال تــا ۳5 درجــه گرمتــر مــی شــود.
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دانش و  علـــم 

وضعیت اضطراری جوی؛

روزهای داغ زمین رکورد شکست

تــازه تریــن بررســی هــای صــورت گرفتــه توســط آژانــس فضانــوردی آمریــکا حکایــت از آن دارد 
کــه امســال زمیــن داغ تریــن آوریــل خــود را پشــت ســر گذاشــته اســت.

از ایــن نظــر مــی تــوان از هــم اکنــون پیــش بینــی کــرد کــه ســال ۲0۱۶ در زمینــه گــرم بــودن 
رکــوردی بــا فاصلــه زیــاد از ســالهای قبــل برجــای بگــذارد.

داده هــای جدیــد ناســا نشــان مــی دهــد کــه دمــای زمیــن )خشــکی و مناطــق آبــی( در آوریــل 
امســال در مقایســه بــا متوســط دمــای ثبــت شــده در تمــام آوریلهای حــد فاصــل ســالهای ۱95۱ 

تــا ۱980 حــدود ۱.۱۱ درجــه باالتــر بــوده اســت.
ــرو  ــی بیشــتری هــم روب ــا نگران ــگاه شــود ب ــه ن ــن مقول ــه ای ــز ب ــا اگــر از منظــر دیگــری نی ام

ــد. ــم ش خواهی
بررســیهای ناســا نشــان مــی دهــد کــه آوریــل امســال هفتمیــن مــاه پیاپــی محســوب می شــود 
کــه متوســط دمــا حداقــل یــک درجــه باالتــر از متوســط ســالهای ۱95۱ تــا ۱980 ثبــت شــده 
اســت. ایــن فاصلــه زمانــی بــه عنــوان یکــی از ارجاعــات علمــی ناســا بــه حســاب مــی آیــد کــه 

مبنــای بســیاری از ارزشــیابی هــای جــوی در نظــر گرفتــه مــی شــود.
ــت اضطــراری  ــوان »وضعی ــا دانشــمندان از عن ــده موجــب شــده ت ــات نگــران کنن ــن اطاع ای
جــوی« اســتفاده کننــد. همیــن امــر موجــب شــده تــا درخصــوص تحقــق تعهــدات ارایه شــده در 
توافــق پاریــس تردیدهــای زیــادی بــه وجــود آیــد. بــر اســاس ایــن توافــق تاریخــی کشــورهای 
جهــان متعهــد مــی شــوند کــه تاشــهای مؤثــری بــرای عــدم افزایــش دمــای زمیــن بــه بیــش 

از دو درجــه انجــام دهنــد.
ــرات جــوی  ــوزه تغیی ــل در ح ــازمان مل ــات ارشــد س ــرز از مقام ــال کریســتینا فیگ ــن ح در همی
هشــدار داد: اوضــاع نامســاعدی بــه وجــود آمــده امــا نگرانــی اصلــی همزمانــی آن بــا ال نینــوی 

شــدیدی اســت کــه در ایــن صــورت بایــد منتظــر تبعــات ســخت آن باشــیم.

انقالبی در فیزیک؛

کشف شکل جدیدی از نور
فیزیکدانهــا موفــق بــه کشــف شــکل جدیــدی از نــور شــده انــد. ایــن اتفــاق دگرگونــی بــی 

ســابقه ای در فیزیــک ایجــاد کرده اســت. 
 CRANN دوبلیــن بــا همــکاری Trinity فیزیکدانهــای مدرســه فیزیــک کالــج
Institute موفــق بــه کشــف شــکل جدیــدی از نــور شــده انــد که بــدون شــک درک ما 

ــور را دســتخوش دگرگونــی خواهــد کــرد. از ذات بنیادیــن ن
یکــی از ویژگیهــای قابــل انــدازه گیــری پرتــوی نــور تحــت عنــوان »حرکــت زاویــه دار« 
شــناخته مــی شــود. تاکنــون تصــور مــی شــد کــه در تمامــی اشــکال نــور، حرکــت زاویــه 
 Planck ــت ــور ثاب ــت. )فاکت ــت Planck اس ــور ثاب ــی از فاکت ــوان مضرب ــه عن دار ب

مقیــاس اثــرات کوانتومــی را تعییــن مــی کنــد(
اکنــون فیزیکدانهــای ایرلنــدی موفــق بــه ارایــه شــکل جدیــدی از نــور شــده انــد جایی که 

حرکــت زاویــه دار هــر فوتون تنهــا نیمــی از این فاکتــور را داراســت.
بــه عقیــده آنهــا اگرچــه ایــن تفــاوت بســیار ناچیــز اســت امــا در علــم فیزیــک از اهمیــت 
بســیار زیــادی برخــوردار اســت. جزئیــات دقیقتــر ایــن یافتــه در تــازه تریــن شــماره ژورنــال 

تخصصی Science Advances منتشــر شــده اســت.
بــه گفتــه یکــی از ایــن فیزیکدانها، بشــر همــواره بــه ایجــاد تغییراتــی در رفتــار نــور عاقمند 
بــوده اســت. حــاال بــا ایــن دســتاورد ارزشــمند بســیار هیجــان زده شــده ایــم زیــرا نتایــج این 
یافتــه نشــان مــی دهــد که حتــی ایــن ویژگــی بنیادیــن نــور )کــه فیزیکدانهــا همــواره تصور 

مــی کردنــد ثابــت و تغییــر ناپذیــر اســت( قابــل دگرگونی اســت.
در ایــن بررســی فیزیکدانهــا بــر روی نانوفوتونهــا متمرکــز شــده انــد کــه در واقــع مطالعــه 

رفتــار نــور در مقیــاس نانویــی اســت.

مغز پشه جراحی شد!
محققـان آمریکایـی شـیوه ای را ابـداع کردند که با کمـک آن می تـوان از فعالیت های 

عصبی مغز پشـه میوه عکسـبرداری کرد. 
محققان دانشـگاه »سـن دیئگو« کالیفرنیا ابتدا با جراحی، اسـتخوان خارجی سـر پشـه 
میـوه را برداشـتند. بـه گفته این تیـم تحقیقاتی، ناحیـه جراحی شـده به انـدازه چند دانه 
کریسـتال نمک بود. سـپس آن قسـمت را با سـیلیکن شـفاف پر کردند تا فعالیت های 

مغزی پشـه میـوه در زیر میکروسـکوپ قابل رویت باشـد.
بعـد از ایـن مرحله محققین سـه دوربیـن به همـراه چند آینه گردان بر باالی سـر پشـه 
میـوه کـه دارای پوشـش شـفاف بود، قـرار دادنـد تـا فعالیت های مغـزی این حشـره با 
دقـت بررسـی شـود. در مرحلـه آخر بـا انعکاس نـور لیزر بـر روی آینـه ها و بازتـاب آن 
در مغـز حشـره، محققیـن توانسـتند فعالیت یاختـه های عصبـی را در مغز پشـه مگس 
شناسـایی کنند. بر اسـاس تحقیقات انجام گرفته مشـخص شـد کـه ۱00 هـزار یاخته 
عصبی در مغز پشـه میوه وجـود دارد و بـا بکارگیری این تکنیک می تـوان تمام فعالیت 

مغـز را رصد کرد. اسـم این شـیوه عکس بـرداری "Flyception" اسـت.
تنیجه این تحقیق در نشریه Nature Methods منتشر شده است.
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محققــان ژنهایــی را کشــف کــرده انــد کــه عامــل شــکل دهی 
ــه بینی انســان اســت.  ب

ایــن یافتــه جالــب توجــه توســط گروهــی از محققــان دانشــگاه 
لنــدن ارایــه شــده کــه بــا اســتقبال محافــل علمی – پزشــکی 

جهــان مواجه شــده اســت.
 Nature ایــن مطالعــه کــه جزئیــات آن در ژورنــال
ــد  ــی ده ــان م ــده نش ــر ش Communications منتش
کــه پهنــا و نــوک تیــز بــودن بینــی انســان متأثــر از چهــار ژن 
متفاوتــی اســت کــه هــر یــک نقــش حیاتــی را در شــکل دادن 

ــد. ــا مــی کنن ــه بینــی ایف ب
بیانیــه ای اعــام کردنــد:  ایــن دانشــگاه در  محققــان 
ــا  ــن ژنه ــک از ای ــر ی ــش ه ــتی از نق ــه درک درس ــتیابی ب دس
بــه دانشــمندان کمــک مــی کنــد تــا بــر دانــش خــود دربــاره 

ــد. ــتین بیفزاین ــانهای نخس انس
بــر پایــه ایــن یافتــه جدیــد مــی تــوان بــه روشــن شــدن ایــن 

ــری  ــکل گی ــر ش ــه ب ــا چگون ــه ژنه ــود ک ــدوار ب ــوع امی موض
ــد. ــر مــی گذارن ــراد تأثی چهــره اف

ــن از ســاکنان  ــه بیــش از ۶ هــزار ت ــن مطالع ــان در ای محقق
ــی  ــورد ارزیاب ــک را م ــیلی و مکزی ــل، ش ــرو، برزی ــا، پ کلمبی
دقیــق قــرار داده انــد. آنهــا در ادامــه 5958 تــن از ایــن افــراد 
را بــرای بخــش اصلــی مطالعــه برگزیدنــد. از ایــن مجموعــه 
ــکای  ــی آمری ــد بوم ــی، ۴5 درص ــه اروپای ــد ریش 50 درص
ــاکان  ــه نی ــق ب ــز متعل ــده نی ــی مان ــد باق ــن و 5 درص التی

ــد. ــی بودن آفریقای
تمامــی داوطلبــان شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه درخصــوص 
۱۴ ویژگــی متفــاوت مربــوط بــه چهــره مــورد ارزیابــی دقیــق 
ــرای  ــی ب ــز ژنومیکــی کامل ــه و در عیــن حــال آنالی ــرار گرفت ق
ــا انجــام  ــن تفاوته ــر در شــکلگیری ای ــای مؤث تشــخیص ژنه

ــد. دادن
ــراد  ــن اف ــن از ای ــزار ت ــی متشــکل از ۳ ه ــن زیرگروه همچنی

بــرای بازســازی ســه بعــدی چهــره ایجــاد شــد تــا در نهایــت 
ــی از بخشــهای  ــری هــای دقیق ــدازه گی ــد ان ــان بتوانن محقق

ــد. ــه بینــی انجــام دهن ــده صــورت از جمل تشــکیل دهن
 ،GLI۳ ــار ژن ــف چه ــه کش ــت ب ــا در نهای ــی ه ــن بررس ای
PAX۱ ،DCHS۲ و RUNX۲ منجــر شــد کــه در شــکل 

دهــی بــه بینــی انســان تأثیــر قابــل توجهــی دارنــد.
محققــان دریافتــه انــد کــه ژنهــای PAX۱ و GLI۳ بزرگــی 
حفــره هــای بینــی و ژن DCHS۲ تیزبــودن آن را تعیین می 
ــای  ــه ژن RUNX۲ در پهن ــت ک ــی اس ــن درحال ــد و ای کن

بافــت میــان دو حفــره تأثیرگــذار اســت.

دستاوردی بزرگ در پزشکی؛

کشف ژنهای شکل دهنده به بینی

علـــم و دانش

ــه  ــا برنام ــدند ت ــق ش ــی موف ــان ایران محقق
ــرای تشــخیص  ــه ای ب عصبی-شــناختی رایان
زودهنــگام کــودکان مســتعد اختــال خواندن 

ــد.  ــی کنن را طراح
دکتــر مونــا دالوریــان، طــراح »برنامــه 
عصبی-شــناختی رایانــه ای جهــت تشــخیص 
اختــال  مســتعد  کــودکان  زودهنــگام 
ــه  ــدن همیش ــت: خوان ــار داش ــدن« اظه خوان
بــه عنــوان یــک عنصــر کلیــدی بــرای 
ــه شــمار  موفقیــت دانش آمــوزان در مدرســه ب
ــا پیشــرفت جامعــه  مــی رود و یادگیــری آن ب

رابطــه مســتقیم دارد.
خوانـدن  در  اختـال  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
)دیسلکسـیا( یکی از انواع اختـاالت عصبی- 
تحولـی کـودکان اسـت کـه در زمـان رشـد و 
تحـول مغز یـا سیسـتم اعصاب مرکـزی اتفاق 
می افتـد، ادامـه داد: ایـن اختـال شـایع تریـن 
اختـال یادگیـری اسـت و طبـق آخریـن آمار 
اعـام شـده بطـور میانگیـن ۳ تـا ۱۷.5 درصد 
کـودکان مدرسـه ای در کل جهـان بـه ایـن 

اختـال مبتـا هسـتند.
دالوریــان اظهــار داشــت:  یکــی از بزرگتریــن 
چالــش هــا در زمینــه ایــن اختال، تشــخیص 

زودهنــگام آن بــه منظــور پیشــگیری از 
عواقــب آن اســت؛ البتــه رونــد رایج تشــخیص 
ــا  ــدن کام ــال در خوان ــا اخت ــیا ی دیسلکس
ــن  ــت، بدی ــدن اس ــارت خوان ــه مه ــته ب وابس
بهره منــدی  علیرغــم  فــرد  کــه  معنــا 
از آی کیــو ) IQ ( طبیعــی و دریافــت 
ــه، در  ــه و مدرس ــی در خان ــای کاف آموزش ه

یادگیــری خوانــدن ناتــوان اســت.
ــر اســاس جدیدتریــن  ــان ادامــه داد: ب دالوری
معیارهــای تشــخیص دیسلکســیا، ایــن افــراد 
مشــکل در درک مطلــب، کندخوانــی و خطای 
بســیار در خوانــدن را بــه میــزان چشــمگیری 
ــن  ــخیص ای ــذا، تش ــد؛ ل ــی کنن ــه م تجرب
ــا ســوم  اختــال در اغلــب مواقــع، حداقــل ت

ــد. ــق می افت ــه تعوی ــتان ب دبس
وی گفــت: در فاصلــه زمانــی از ورود بــه 
ــی  ــا حت ــال ی ــخیص اخت ــا تش ــه ت مدرس
ــناختی  ــاالت روانش ــایر اخت ــب آن، س متعاق
کــودکان از جملــه اختــاالت اضطــراب، 
بیش فعالــی- یــا   ADHD افســردگی، 
ــر  ــز ب ــلوک نی ــال س ــه و اخت ــص توج نق
دیسلکســیا اضافــه یــا بــا آن همراه می شــوند.
این محقـق عنوان کـرد: تا پیش از ایـن فرایند 

تشـخیص دیسلکسـیا بدیـن صـورت بـود که 
کـودک وارد مدرسـه می شـد، چندیـن سـال 
شکسـت را تجربـه مـی کـرد، تحقیر می شـد، 
از نظـر اعتمـاد بـه نفـس آسـیب مـی دیـد، 
ناامیـد و سـرخورده می شـد و از جانـب سـایر 

همکاسـی های خـود طـرد می شـد.
بــه گفتــه وی، از آنجــا کــه خوانــدن پیش نیــاز 
ــر تمامــی                   زمینه هــای  ســایر دروس اســت و ب
ــی دیگــر )ریاضــی، انشــا، اجتماعــی،  تحصیل
ــال شکســت در  ــر می                     گــذارد، بدنب ــوم( تاثی عل
ــادی  ــد زی ــت درص ــیاری از دروس در نهای بس
ــای مقطــع دبســتان  ــودکان در انته ــن ک از ای

تــرک تحصیــل مــی کردنــد.
ایـن دکتـرای روانشناسـی کـودکان اسـتثنایی 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه ایـن مشـکات 
درصـدد آمدیـم بـا بیشـینه علمـی، پژوهشـی 
شـناختی-عصبی  برنامـۀ  خـود،  مهندسـی 
رایانـه ای را بـا هدف پیـش بینی یا تشـخیص 
مقطـع  در  خوانـدن  اختـال  زودهنـگام 
پیش دبسـتان، متعاقـب یـک پژوهـش بیـن 
رشـته ای، ترکیبی از علم روانشناسـی کودک با 
علوم اعصـاب )نوروسـاینس(، هوش مصنوعی 

و مهندسـی پزشـکی طراحـی کنیـم.
 وی در خصـوص این برنامه عصبی-شـناختی 
رایانـه ای جهت تشـخیص زودهنـگام کودکان 
مسـتعد اختـال خوانـدن گفـت: ایـن برنامـه 
یـا بـازی بـر اسـاس جدیدتریـن یافته هـای 
نوروسـاینس یـا علـوم اعصـاب در خصـوص 
مناطق و مدارهای مغزی آسـیب دیـده در افراد 
مبتا بـه اختـال خوانـدن بـوده و قادر اسـت 
کـودکان مسـتعد اختـال مذکـور را در مقطـع 

پیش دبسـتان غربالگـری کنـد.
ــد  ــی، بای ــش بین ــال پی ــرد: بدنب ــان ک وی بی
ــر  ــگام درنظ ــی زودهن ــای تخصص مداخله ه

گرفتــه شــود زیــرا ایــن کــودکان بــدون 
ــژه  ــای وی ــات و آموزش      ه ــری از خدم بهره گی

ــتند. ــل نیس ــه تحصی ــه ادام ــادر ب ق
ــی  ــازی طراح ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب دالوری
شــده، مولفه هــای شــناختی مرتبــط بــا 
مدارهــای نورونــی آســیب دیــده در افــراد 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــیا را، ب ــه دیسلکس ــا ب مبت
توانایــی خوانــدن، مــورد ســنجش قــرار 
ــن  ــه ای ــب بازی گون ــه داد: قال ــد، ادام می ده
برنامــه کمــک می کنــد تــا بیشــترین توانایــی 
ــل  ــق مراح ــودک از طری ــناختی ک ــوه ش بالق
ــه،  ــود؛ در نتیج ــتخراج ش ــازی اس ــف ب مختل
حاصــل ایــن بــازی، بیشــینه توانایی شــناختی 
ــز قــرار  بالقــوه کــودک اســت کــه مــورد آنالی

. می گیــرد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن برنامــه مراحــل 
ــه برخــی  ــر مرحل ــزود: در ه ــی دارد، اف مختلف
مــورد  کــودک  شــناختی  توانایی هــای 
ــک از  ــر ی ــرای ه ــرد؛ ب ــرار می گی ســنجش ق
مولفه هــا حداقــل دو تکلیــف شــامل چندیــن 
ــه از  ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ مرحل
ســاده بــه پیشــرفته بــرای ارزیابــی هــر مولفــه 

ــد. ــا می یاب ــناختی ارتق ش
این محقق عنـوان کـرد: در صـورت دو مرحله 
شکسـت متوالـی، ارزیابـی آن مولفـه متوقـف 
شـده و مولفـه بعـدی مـورد سـنجش قـرار 
می گیـرد. در نهایـت برنامـه شـناختی-عصبی 
طراحی شـده بـا دقـت 9۴.8۴ درصد کـودکان 

مسـتعد دیسلکسـیا را پیـش بینـی مـی کند.
ــودکان  ــن ک ــی ای ــش بین ــه وی، پی ــه گفت ب
اولیــه در جهــت  بعنــوان قــدم اصولــی 
ــد  ــد و می توان ــاب می آی ــه حس ــگیری ب پیش
بــه حمایــت از آنــان و مداخلــه هــر چــه 
ســریعتر جهــت جبــران ناتوانــی کمــک کنــد.

تشخیص زودهنگام کودکان مستعد اختالل خواندن 

http://mehrnews.com


نوین فناوریهای 

موفقیت محققان کشورمان در تولید داروی ضروری دوران بارداری 
و شیردهی ونیز افتتاح واحد تولید مواد داروهای نوترکیب از جمله 
مهمترین اخباری بخش فناوریهای نوین در ماهی که گذشت است. 
در کنار آن می توان به برگزاری پنجمین نمایشگاه فناوری و نوآوری 
)اینوتکس ایران( و ارائه محصوالت فناورانه از 1۴ کشور دنیا و نیز 
همکاری ایران با سایر کشورها در برچسب گذاری محصوالت فناوری 

نانو اشاره کرد.
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فناوریهــای نویــن

ــارداری  ــروری دوران ب ــای ض ــرآورده ه ــه از ف ــک« ک داروی »یدوفولی
ــان و  ــط محقق ــران توس ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ــت ب ــیردهی اس و ش
ــه تولیــد انبــوه رســید و رونمایــی شــد.  متخصصــان صنایــع دارویــی ب
ــان و  ــترک متخصص ــکاری مش ــت و هم ــا هم ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
محققــان صنایــع دارویــی، فــرآورده دانــش بنیــان »یدوفولیــک« از گروه 
فــرآورده هــای دارویــی ضــروری دوران بــارداری و شــیردهی بــه تولیــد 

انبــوه رســید.
یــد بــه عنــوان یــک عنصــر طبیعــی مــورد نیــاز در ســامت جســمی 
نقــش تعییــن کننــده ای دارد، در دســترس بــودن ید مــورد نیــاز در دوران 
بــارداری و شــیردهی عــاوه بــر پیشــگیری از بــروز مشــکات سیســتم 

عصبــی در افزایــش ضریــب هوشــی کــودکان نقــش بســزایی دارد.
بــا توجــه بــه نیــاز ضــروری زنــان بــاردار بــه یــد و افزایــش میــزان ایــن 
نیــاز در زمــان شــیردهی و بــه دلیــل اینکــه نمــک یــددار بــه تنهایــی 
قــادر بــه تامیــن ایــن میــزان یــد نیســت، لــزوم اســتفاده از مکمــل های 
حــاوی یــد در دوران بــارداری و شــیردهی توســط محققــان سرشــناس 
داخلــی و خارجــی از جملــه پژوهشــکده علــوم غــدد درون ریــز و 
متابولیســم دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، بــه عنوان پیشــگام 
تحقیقــات کمبــود یــد و تیروئیــد در منطقــه مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

ــا توجــه بــه پژوهــش هــا و تحقیقــات بیــن المللــی مشــخص شــده  ب
اســت کــه تجویــز قــرص حــاوی یــد در کنــار اســید فولیــک در دوران 
ــی ناشــی از  ــد از ایجــاد صدمــات احتمال ــارداری و شــیردهی مــی توان ب

کمبــود ایــن دو عنصــر در بــدن جلوگیــری کنــد.
در همیــن راســتا تولیــد قــرص »یدوفولیــک« بــه ســفارش شــرکت 
ــت  ــرار گرف ــتور کار ق ــاق« در دس ــش کاو آف ــان »پژوه ــش بنی دان
ــان  ــش بنی ــه دان ــرص در موسس ــن ق ــیون ای ــل فرموالس و مراح
تحقیقاتــی و آموزشــی نــور )تــوان( انجــام پذیرفــت. همچنیــن 
فــرآوری ایــن دارو در مقیــاس صنعتــی و بــا کیفیــت بــاال در شــرکت 

ــید. ــوه رس ــد انب ــه تولی ــا دارو« ب »درس
بــا تولیــد قــرص »یدوفولیــک« کــه حاصــل همــکاری ســه مجموعــه 
بالینــی، تحقیقاتــی و تولیــدی بــوده عــاوه بــر ارتقــای ســامت جامعــه 
ــی  ــی مل ــتای خودکفای ــی در راس ــروج ارز گام مهم ــری از خ و جلوگی

برداشــته شــده اســت.
قــرص »یدوفولیــک« ترکیبــی منحصــر بــه فــرد از یــد و اســیدفولیک 
اســت کــه ایــن ترکیبــات در دوران پیــش از بــارداری، حیــن بــارداری و 
شــیردهی از مهمتریــن مــواد مغــذی و الزم برای رشــد سیســتم عصبی، 
بینایــی و شــنوایی جنیــن و نوزاد اســت. مصــرف روزانــه اســیدفولیک در 
ــد در رشــد  ایــن دوران جهــت پیشــگیری اســت. همچنیــن مصــرف ی

مغــز و تکامــل بینایــی و شــنوایی جنیــن ضــروری اســت.

داروی ضروری 
دوران بارداری و شیردهی 

رونمایی شد
ــی  ــپ ت ــب )پ ــو ترکی ــای ن ــواد داروه ــد م ــد تولی واح
دی( بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــوری در مرکز 
رشــد دارویــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران افتتــاح 

شــد. 
ــم دارو کــه از ابتــدای  در ایــن مراســم در حــدود ۷0 قل
شــروع بــه کار دولــت یازدهــم وارد بــازار دارویــی 

ــد. ــی ش ــت، معرف ــده اس ــور ش کش
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــان رئی ــر جعفری دکت
ــاوری  تهــران در ایــن مراســم، گفــت: مرکــز رشــد فن
هــای دارویــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران از ســال 

ــرده اســت. ــاز ک ــود را آغ ــت خ 8۲ فعالی
ــز،  ــن مرک ــرکت در ای ــود ۲۱ ش ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: در حــال حاضــر 8 شــرکت فعــال در مرکز رشــد 

فنــاوری هــای دارویــی وجــود دارد.
ــب  ــرکت داوطل ــه ۱9 ش ــام اینک ــا اع ــان ب جعفری
ــت: ۲۲ محصــول  ــز هســتند، گف ــن مرک حضــور در ای
دارویــی در مرکــز رشــد فنــاوری هــای دارویــی عرضــه 
شــده و بــرای ســال 95 نیــز برنامــه ریــزی شــده اســت 
ــی  ــازار داروی ــد وارد ب ــول جدی ــل ۱0 محص ــه حداق ک

کشــور شــود.

افتتاح واحد تولید مواد داروهای نوترکیب 

رئیــس پنجمیــن نمایشــگاه 
نــوآوری  و  فنــاوری 
)اینوتکــس ۲0۱۶( گفــت: 
ــن  ــا در ای ــور دنی از ۱۴ کش
محصــوالت  نمایشــگاه 
فناورانــه خــود را بــه معرض 

نمایــش گذاشــته انــد. 
نیــا   امیــری  حمیدرضــا 
پنجمیــن  افتتاحیــه  در 
و  فنــاوری  نمایشــگاه 
ــس ۲0۱۶(  ــوآوری )اینوتک ن
رویکــرد  کــرد:  عنــوان 

ــوزه  ــران در ح ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــدی نظ ج
ــه  ــیده ک ــه ای رس ــه نقط ــان ب ــش بنی ــاد دان اقتص
ــش  ــرکت دان ــش از 90 ش ــور بی ــاهد حض ــروز ش ام
بنیــان ایرانــی و 80 شــرکت خارجــی در ایــن 

هســتیم. نمایشــگاه 
وی بــا بیــان اینکــه از ۱۴ کشــور دنیــا در ایــن 
ــای  ــون ه ــزود: در پای ــد، اف ــور دارن ــگاه حض نمایش
ــان  ــاروس و یون اختصاصــی کشــورهای روســیه، ب
ــه دســتاوردهای خــود را  ــل ۲0 شــرکت فناوران حداق

ــد. ــته ان ــش گذاش ــه نمای ب
ــا  ــوآوری ب ــاوری و ن ــن نمایشــگاه فن ــس پنجمی رئی
ــک  ــس ۲0۱۶ ی ــگاه اینوتک ــه نمایش ــد براینک تاکی
اقــدام ملــی بــا رویکــرد بیــن المللــی اســت، گفــت: 
ــر  ــد ب ــه بتوان ــن نمایشــگاه پتانســیل آن را دارد ک ای
ــرای  ــی ب ــاد جایگاه ــاوری و ایج ــم و فن ــه عل پای

ــد. ــروت کن ــق ث ــوژی خل ــادل تکنول تب
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــت: آرزوی مق ــا گف ــری نی امی
ــت علمــی و  ــن معاون مســئوالن کشــوری و همچنی
فنــاوری این اســت کــه بتوانیــم از نظــر اقتصــادی در 
کشــور در جایــگاه خوبــی قــرار بگیریــم و بــه ســمت 

اقتصــاد مبتنــی بــر نــوآوری حرکــت کنیــم.
ــم در  ــگاه کشــور در تولیــد عل ــه جای ــا اشــاره ب وی ب
ــگاه  ــی جای ــو، هوافضــا، آی ت ــو، بی ــای نان ــوزه ه ح
ــی  ــه م ــد ک ــی ده ــد را م ــن نوی ــت و ای ــی اس خوب

ــم. ــروت کنی ــق ث ــاوری خل ــم و فن ــم ازعل توانی

ــوآوری  ــاوری و ن ــگاه فن ــن نمایش ــس پنجمی رئی
افــزود: ایــن نمایشــگاه نشــان مــی دهــد کــه مــا 
ــود را نشــان  ــم خ ــروز و ظهورعل ــم در ب ــی توانی م

ــم. دهی
ــا در  ــرفته تنه ــاوری پیش ــم فن ــزود: معتقدی وی اف
بازارهــای داخلــی قابــل عرضــه نیســت بلکــه بایــد 
ــی  ــر برخ ــوی دیگ ــرد؛ از س ــارج بب ــازار خ ــه ب راه ب
نیازهــای مــا در تولیــد علــم و فنــاوری قابــل ابتیــاع 
در داخــل نیســت از ایــن رو بایــد ســایر نیازهایمــان را 

ــم. ــت کنی ــر دریاف ــورهای دیگ از کش
امیــری نیــا تاکیــد کــرد: بــه همیــن دلیــل ضــروری 
ــاوری  ــیر فن ــه از مس ــورهایی ک ــا کش ــه ب ــت ک اس
ــتای  ــی در راس ــکاری های ــد هم ــرده ان ــرفت ک پیش
ــکاری  ــد مشــترک هم ــر و خطــوط تولی ایجــاد دفات

ــم. کنی
ــت  ــد جمعی ــروزه ۷0 درص ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــراد  ــن اف ــح کــرد: همی ــال هســتند، تصری ــران فع ای
ــاوری در  ــم و فن ــعه عل ــه توس ــد در زمین ــی توانن م
کشــور نقــش آفرینــی کننــد زیــرا محــور ما، نــوآوری 
ــزه  ــا انگی ــانی ب ــروی انس ــا نی ــای کار م ــوده و مبن ب

ــت. اس
امیــری نیــا بــا اظهارامیــدواری ازاینکــه بیــن طــرف 
هــای ایرانــی و خارجــی همــکاری هــای فناورانــه ای 
صــورت گیــرد، گفــت: مــا ابتــدای راه هســتیم ولــی 
ــه خوبــی ادامــه  امیدواریــم بتوانیــم کــه ایــن راه را ب

دهیــم.

محصوالت فناورانه ۱۴ کشور دنیا 
در ایران ارائه شد
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ــن ــای نوی فناوریه

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور از راه انــدازی 
ــی  ــورهای خارج ــا کش ــترک ب ــاوری مش ــم و فن ــای عل پارکه

خبــر داد. 
ســورنا ســتاری نیــز در افتتاحیــه پنجمیــن نمایشــگاه فنــاوری 
و نــوآوری )اینوتکــس ۲0۱۶(  عنــوان کــرد: نمایشــگاه امســال 
ــه  ــته ک ــته داش ــال گذش ــه س ــی نســبت ب ــای خوب ــاوت ه تف
ــن  ــی در ای ــه خارج ــای فناوران ــرکت ه ــری ش ــور دو براب حض
نمایشــگاه نشــان از برتــری ایــن دوره از نمایشــگاه نســبت بــه 

ســال هــای گذشــته اســت.
ــی  ــای خارج ــرکت ه ــتر ش ــور بیش ــه حض ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــت ای ــه داد: واقعی ــت، ادام ــام اس ــد از برج ــوب بع ــج خ نتای
اســت کــه مــا بایــد آینــده مملکــت را طــور دیگــری بچینیــم.
وی بــا بیــان اینکــه مــا فقــط بــازار مصــرف نیســتیم و بایــد از 
بــازار کشــورمان بــه خوبــی صیانــت کنیــم گفــت: اگر شــرکتی 
ــن موضــوع را  ــد ای ــد بای ــا مــی آی ــازار م ــرای کســب ب تنهــا ب
ــت  ــان صیان ــم از بازارم ــی توانی ــی م ــا زمان ــد؛ م ــوش کن فرام
ــای  ــا شــرکت ه ــد ب ــی بتوانن ــای ایران ــه شــرکت ه ــم ک کنی
خارجــی بــه صــورت مشــترک تحقــق و توســعه انجــام دهنــد.
ــازار کشــور  ــد طــوری از ب ــن بای ــد کــرد: همچنی ســتاری تاکی
اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم تکنولــوژی هــا را بــه ســمت داخــل 
ــد  ــه بای ــیم بلک ــده کاال باش ــا وارد کنن ــد تنه ــم و نبای وارد کنی
ــه در  ــتی ک ــم سیاس ــم. امیدواری ــور کنی ــوژی را وارد کش تکنول

ــه زودی محقــق شــود. ــم ب ــه ای پیــش گرفت
ــار داشــت:  ــاوری ریاســت جمهــوری اظه ــاون علمــی و فن مع
ــال  ــث انتق ــس بح ــگاه اینوتک ــدف نمایش ــن ه ــی تری اصل
فنــاوری و تکنولــوژی و همچنیــن ایجــاد بســترهای الزم برای 

ــاوری اســت. ــال فن انتق

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا بـه عنـوان دولـت متعهدیـم یـک 
زیرسـاختی بـرای شـرکت هـای دانش بنیـان بـه وجـود آوریم 
تـا تبـادالت فناورانـه بین شـرکت های داخلـی و خارجـی ایجاد 
شـود، گفـت: کشـور مـا 80 میلیـون جمعیـت دارد؛ بیـش از 50 
درصـد اینترنت یوزرهـای خاورمیانه در ایران هسـتند و این تنها 

نشـان دهنـده بـازار ICT ما در کشـور اسـت.
ــوازم  ــو و ل ــوژی، نان ــازار بیوتکنول ــه ب ــان اینک ــا بی ــتاری ب س
ــه  ــم ب ــد بتوانی ــت: بای ــازار بزرگــی هســتند، گف الکترونیکــی ب
خوبــی از ایــن بازارهــا اســتفاده کنیــم. هــدف معاونــت علمــی 
ــترک و  ــعه مش ــق و توس ــوری تحقی ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ایجــاد خطــوط تولیــد مشــترک بیــن شــرکت هــای داخلــی و 

ــد. ــعه یاب ــور توس ــاوری در کش ــا فن ــت ت ــی اس خارج
ــوص  ــوری در خص ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان بــا بیــان اینکــه صــادرات 
ایــن محصوالت بــا محصــوالت معمولــی متفاوت اســت گفت: 
شــرکت های دانــش بنیــان بایــد بتواننــد اســتانداردهای الزم را 
بــرای صــادرات محصوالتشــان بــه ســایر کشــورها اخــذ کننــد 
ــته  ــابقه نداش ــخ کشــور س ــون در تاری ــن موضــوع تاکن ــه ای ک

اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ادامــه داد: بنابراین 
معاونــت علمــی در راســتای استانداردســازی محصــوالت دانش 
بنیــان و فعالیــت آنهــا بــه صــورت یــک زیســت بــوم اقداماتــی 
ــیر  ــد در مس ــا بتوانن ــرکت ه ــا ش ــرار داده ت ــتور کار ق را در دس
صــادرات محصــوالت خــود قــرار بگیرنــد. اگــر مــا بــه عنــوان 
دولــت بتوانیــم ایــن زیســت بــوم را بــرای شــرکت هــای دانش 
بنیــان ایجــاد کنیــم شــرکت هــا خودشــان مــی داننــد کــه در 
چــه مســیری در راســتای توســعه محصــوالت شــان حرکــت و 

آن را بــه کشــورهای دیگــر صــادر کننــد.
ســتاری بــا تاکیــد براینکــه طــی ایــن دو ســال بــه فکــر ایجــاد 
ایــن زیرســاخت بودیــم تــا شــرکت هــا بتواننــد در ایــن زیســت 
بــوم زندگــی، کار و صــادرات کننــد، در خصــوص آمــار فــروش 
شــرکت هــا در ســال گذشــته گفــت: آمــار فــروش شــرکت هــا 
بــر اســاس اظهارنامــه مالیاتــی ســال 9۳، یــازده هــزار میلیــارد 

تومــان بــرآورد شــده اســت.
ــوص  ــوری در خص ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
ــت: ایجــاد  ــاوری مشــترک گف ــم وفن ــای عل ــارک ه ایجــاد پ
پــارک هــای فناورانــه مشــترک از موضوعــات جــدی اســت که 

ــی شــود. ــت م ــا از آن صحب ــام بازدیده در تم

ایجاد پارک علم و فناوری مشترک با شرکتهای دانش بنیان خارجی

قرص الغری نانویی
 تولید می شود

محققیـن آمریکایـی بـا اسـتفاده از فنـاوری نانـوذرات موفـق بـه تولیـد داروی 
الغـری شـده اند که مسـتقیما بافـت های چربی سـوز را هـدف قرار مـی دهد. 
امــروزه چاقــی بعنــوان یــک معضــل جــدی محســوب مــی شــود و عــوارض 
آن از اســتعمال دخانیــات هــم خطرنــاک تــر اســت و در کشــور آمریــکا عامــل 

۲0 درصــد از ســرطان هــای مهلــک بــه حســاب مــی آیــد.
بطــور کلــی داروهــای الغــری بافت هــای ســفید رنــگ ذخیره ســاز چربــی را 
بــه بافــت هــای قهــوه ای رنــگ، موســوم بــه بافــت هــای چربــی ســوز تغییــر 
ــراه دارد و  ــه هم ــار ب ــرای بیم ــی ب ــوارض جانب ــر ع ــن ام ــه ای ــد ک ــی دهن م

موجــب آســیب رســیدن بــه ســایر بافــت هــا مــی شــود.
محققیــن دانشــگاه »ام آی آتــی«  آمریــکا بــا اســتفاده از نانــوذرات در قــرص 

هــا موفــق بــه مهــار عــوارض جانبــی قــرص هــای الغــری شــده انــد.
در ایــن تکنیــک، نانــوذرات قــادر هســتند کــه فقــط بافــت هــای چربــی ســوز 
را هــدف قــرار دهنــد کــه در نتیجــه آســیب رســیدن بــه ســایر بافــت هــا بــه 

حداقــل مــی رســد.
در واقــع نانــو ذرات، دارو را بوســیله لولــه هــای آب گریــز ســاخته شــده از پلیمر 
حمــل مــی کنــد و قــادر بــه تغییــر شــکل بافــت هــای چربــی بــه بافــت های 

چربــی ســوز اســت.
ایــن روش در حــال حاضــر از طریــق تزریــق امــکان پذیــر اســت امــا محققین 
ــد  ــه زودی قــرص آن را تولی ــن روش ب ــا توســعه ای ــد ب ــی مــی گوین آمریکای
خواهنــد کــرد. نتیجــه ایــن تحقیــق در نشــریه »آکادمــی ملــی علــوم« چــاپ 

شــده اســت.

ــه  ــه ب ــود ک ــی ش ــازار م ــهایی وارد ب ــه زودی لباس ب
لطــف سیســتم سرمایشــی کــه در خــود دارنــد 

ــد.  ــی مانن ــک م ــواره خن هم
از ایــن پــس آتــش نشــانهایی کــه وارد مناطــق آتش 
گرفتــه مــی شــوند یــا ورزشــکارانی کــه مجبورنــد در 
هــوای گــرم و ســوزان بــه فعالیتهــای ورزشــی خــود 
ــاره حفــظ  ــی درب ــی چندان ــد دیگــر نگران ــه دهن ادام

ســامت خــود نخواهنــد داشــت.
دانشــمندان بــا اســتفاده از تــازه تریــن دســتاوردهای 
ــود  ــه در خ ــد ک ــاخته ان ــی س ــو پوشش ــاوری نان فن

ــبکی دارد. ــیار س ــی بس ــتم سرمایش سیس
 Penn State ــوآوری توســط دانشــمندان ایــن ن
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــده و پی ــه ش ــکا ارای در آمری
ــزرگ در صنعــت پوشــاک جهــان ایجــاد  ــی ب تحول

ــد. کن
ــه  ــه ب ــرامیکی ک ــواد س ــر م ــی اکث ــور کل ــه ط ب
عنــوان عایــق در برابــر حــرارت بــه کار گرفتــه مــی 
شــوند حــاوی ســرب هســتند. حــاال امــا دانشــمندان 
ــوآوری  ــه ن ــن عنصــر دســت ب ــه نظــر از ای ــا صرف ب

ــد. ــی زده ان ــب توجه جال
درحالــی کــه سیســتمهای سرمایشــی رایــج از مــواد 
خنــک کننــده ای اســتفاده مــی کننــد کــه خطراتــی 

ــن  ــا در ای ــراه دارد ام ــه هم ــط زیســت ب ــرای محی ب
ــده ای  ــک  کنن ــتم خن ــد از سیس ــهای جدی پوشش
بهــره گرفتــه شــده کــه دیگــر چنیــن خطراتــی را بــه 

ــدارد. ــراه ن هم
دســته ای از مــواد موســوم بــه مــواد الکتروکالوریــک 
ــاختاری  ــری از س ــره گی ــا به ــه ب ــد ک ــود دارن وج
ــری در یــک  ــی برگشــت پذی ــرات دمای ــی تغیی نانوی

ــد. ــی دارن ــدان الکتریک می
مــواد الکتروکالوریکــی رایــج ســاختار تک کریســتالی 
مناســبی بــرای ایجــاد ســرمایش دارنــد امــا در عیــن 
حــال شــکننده هــم محســوب مــی شــوند کــه ایــن 

یــک محدودیــت مهــم بــه شــمار مــی آیــد.
ــدی ســاخته  ــی جدی ــاده نانوی ــون دانشــمندان م اکن
انــد کــه انعطــاف پذیــری باالیــی داشــته و درحالــی 
ــرد  ــی گی ــی صــورت م ــه راحت ــز ب ــد آن نی ــه تولی ک
ــط زیســت  ــاده دوســت دار محی ــک م ــوان ی ــه عن ب
ــن  ــاده بدی ــن م ــرد ای ــود. عملک ــی ش ــوب م محس
ترتیــب اســت کــه بــا قــرار گرفتــن در یــک میــدان 
الکتریکــی بــی خطــر بــرای انســان بــه راحتــی عمل 

خنــک ســازی را انجــام مــی دهــد.
قــرار اســت بــه کارگیــری ایــن مــاده در نســل جدیــد 

پوشــاک آتــش نشــانان و ورزشــکاران آغــاز شــود.

با یک لباس نانویی؛

آتش نشانان دیگر نمی سوزند
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توســعه  ســتاد  بین الملــل  روابــط  مدیــر 
ــوالت  ــی محص ــو از ورود غیرقانون ــاوری نان فن
نانویــی بــه کشــور خبــر داد و گفــت: بنــا 
داریــم در آینــده بــه ایــن محصــوالت وارداتــی 

تأییدیــه بدهیــم. 
علــی بیت اللهــی، بــا اشــاره بــه جایــگاه ایــران 
ــتای  ــور در راس ــاش کش ــو و ت ــوزه نان در ح
تحقــق روابــط بین المللــی، گفــت: مجمــع 
بین المللــی المپیــاد نانــوی ایــران یکــی از 
ــزاری  ــوص برگ ــع در خص ــروترین مجام پیش
المپیادهــای نانــو بــوده اســت و توانســته 
تاکنــون ۶ المپیــاد ملــی دانشــجویی را در 

ــد. ــزار کن ــو برگ ــاوری نان ــه فن زمین
ــاوری  ــعه فن ــتاد توس ــل س ــط بین المل مدیررواب
ــا توجــه بــه تجربــه  نانــو ادامــه داد: بنابرایــن ب
کشــور ایــن موضــوع را بــه مجمــع نانوفنــاوری 
ــادی را  ــن المپی ــا چنی ــم ت ــنهاد دادی ــیا پیش آس
ــن  ــم و در ای ــزار کنی ــی برگ ــطح بین الملل در س
ــنهاد  ــا پیش ــع م ــیم. در واق ــرو باش ــه پیش زمین
ــی  ــاد علم ــن المپی ــان اولی ــه میزب ــم ک داده ای

ــیم. ــی باش ــطح بین الملل ــاوری در س نانوفن
وی تبــادل تجربیــات کشــورهای مختلــف 
در زمینــه برگــزاری مســابقات نانوفنــاوری، 
بررســی ایجــاد انگیــزه و بهبــود اســتانداردهای 
مختلــف  جنبه هــای  آمــوزش  پژوهشــی، 
و  کــرد  ارزیابــی  مهــم  را   ... و  المپیــادی 
گفــت: همچنیــن بنــا داریــم کــه در خصــوص 
ــن  ــی در ای ــای جزئ ــزاری و روش ه ــیوه برگ ش

خصــوص ورود پیــدا کنیــم.
بیت اللهــی بــا بیــان اینکــه مــا در ســتاد 
ــه  ــو را تهی ــاوری نان ــاد فن ــوب المپی ــو چارچ نان
کرده ایــم، تصریــح کــرد: بنــا داریــم بــا حضــور 
تایــوان،  کــره،  کشــورهای  از  نمایندگانــی 
تایلنــد، مالــزی، قزاقســتان و روســیه، بــه بحث 
ــن  ــزاری ای ــوص برگ ــکار در خص ــه اف و مبادل
مهــم بپردازیــم؛ امیدواریــم بتوانیــم بــه اجمــاع 
ــاوری  ــاد فن ــزاری المپی ــورد برگ ــتی در م درس
نانــو برســیم. همچنیــن یــک نهــاد بین المللــی 

ــم. ــکیل دهی ــوص تش ــن خص در ای
ــا  ــم کــه ب ــد کــرد: همچنیــن امیدواری وی تاکی
ــو،  ــاد نان ــی المپی ــه بین الملل ــکیل دبیرخان تش
ایــن حرکــت را در دنیــا ســامان دهیــم تــا 
طــی ســال های آینــده المپیــاد نانــو بــه خوبــی 

ــود. ــزار ش برگ

انعقــاد تفاهــم نامــه بــا روســیه بــرای 
ســهولت صــادرات محصــوالت نانــو

بــا  کــه  نشســتی  اشــاره  بــا  بیت اللهــی 
کشــورهای نامبــرده بــرای برچســب گذاری 
محصــوالت فنــاوری نانــو برگــزار شــد، گفــت: 
ــه اشــتراک  ــز ب هــدف اصلــی ایــن نشســت نی
گذاشــتن تجــارب و اطاعــات مربــوط بــه 
گواهی دهــی  و  برچســب گذاری  موضــوع 
ــال در  ــو اســت؛ کشــورهای فع محصــوالت نان
ــا  ــده اند ت ــوت ش ــران دع ــه ای ــه ب ــن زمین ای
ــوص  ــن خص ــود را در ای ــات خ ــد تجربی بتوانن

ــد. ــال دهن انتق
توســعه  ســتاد  بین الملــل  روابــط  مدیــر 
فنــاوری نانو،تصریــح کــرد: مــرور اجمالــی 
کشــورهای  برنامه هــای  و  فعالیت هــا  بــر 
بررســی  نانــو،  زمینــه  در  شــرکت کننده 
بــه  مربــوط  مقــررات  و  قانونــی  الزامــات 

در  بحــث  نانــو،  برچســب  و  گواهی دهــی 
خصــوص روش هــای آزمایشــگاهی اســتاندارد 
تعیین کننــده مشــخصات محصــوالت نانــو، 
دســتورالعمل ارزیابــی ایمنــی محصــوالت نانــو، 
اندازه شناســی نانــو و کالیبراســیون و مــواد 
مرجــع از موضوعــات مــورد بحــث خواهــد 

ــود. ب
ــا  ــه توســعه همکاری ه ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــترکی در  ــه مش ــیه، تفاهم نام ــور روس ــا کش ب
برچســب گذاری  و  گواهی دهــی  خصــوص 
ــن  ــت. همچنی ــم داش ــو خواهی ــوالت نان محص
بنــا داریــم کمیتــه مشــترکی در ایــن خصــوص 

ــم. ــکیل دهی تش

ــالم  ــه زودی اع ــاد ب ــت نانونم دریاف
ــود ــی ش م

ــا ســازمان  ــرا ب ــه داد: خوشــبختانه اخی وی ادام
ــو نمــاد  ــه نان ــی اســتاندارد در خصــوص ارائ مل
ــی مطــرح  ــد شــده مباحث ــه محصــوالت تولی ب
شــده کــه بتوانیــم در ایــن راســتا گواهی هایــی 
بــه شــرکت های تولیدکننــده محصــوالت نانــو 

ارائــه کنیــم.
ــده  ــن کنن ــاد تامی ــه بیت اللهــی، نانونم ــه گفت ب
ــال  ــه دنب ــازار را ب ــاد مشــتری و توســعه ب اعتم

خواهــد داشــت.
مدیــر روابــط بین الملــل ســتاد توســعه فنــاوری 
نانــو بــا بیــان اینکــه بــه مــدت ۴ ســال اســت 
برنامه ریزی هایــی در ایــن خصــوص شــده 
ــی  ــه مل ــک کمیت ــم ی ــا داری ــت: بن ــت، گف اس
ــعه  ــتاد توس ــن س ــترک بی ــری مش تصمیم گی
ــتاندارد در  ــی اس ــازمان مل ــو و س ــاوری نان فن

ــم. ــکیل دهی ــاد تش ــوص نانونم خص
بــه گفتــه بیت اللهــی، جمهــوری اســامی 
ایــران اولیــن کشــور بعــد از تایــوان اســت کــه 
در بحــث برچســب گذاری روی محصــوالت 
ــو اقــدام کــرده اســت کــه در همیــن راســتا  نان
بنــا دارد تجربیــات خــود را بــه ســایر کشــورها 

ــد. ــال ده ــیه انتق ــزی و روس ــون مال همچ
ــه  ــده ای ن ــم در آین ــرد: امیدواری ــد ک وی تاکی
ــعه  ــتای توس ــه الزم را در راس ــدان دور زمین چن
بــازار و محصــوالت نانــو بــه صــورت مشــترک 

ــه ســایر کشــورها داشــته باشــیم. ب

مدیــر روابــط بین الملــل ســتاد توســعه فنــاوری 
نانــو بــا بیــان اینکــه البتــه چالش هــا و 
ــب گذاری  ــوص برچس ــی در خص محدودیت های
ــود دارد،  ــو وج ــوالت نان ــی محص و گواهی ده
گفــت: مــا ایــن موضــوع را مــورد بررســی قــرار 
خواهیــم داد تــا در نهایــت بــه جمع بنــدی 

ــیم. ــبی برس مناس
ــتاد  ــل س ــن المل ــط بی ــر رواب ــه مدی ــه گفت ب
ــاد  ــو نم ــت نان ــو، دریاف ــاوری نان ــعه فن توس
ــه زودی  ــاوری ب ــو فن ــوالت نان ــط محص توس
رســمًا اعــام می شــود و منتظــر امضــای 
ــی  ــه اجرای ــن مصوب ــا ای ــتیم ت ــئوالن هس مس

ــود. ش

هــای  چالــش  ســازی  برطــرف 
ــی ــوالت نانوی ــی محص ــی ده گواه

ــه ۱0 ســال  ــح کــرد: در برنام بیت اللهــی تصری
دوم کشــور کــه بــه تجاری ســازی و تولیــد 
محصــوالت نانــو تاکیــد شــده، ضــروری اســت 
کــه بــه موضــوع گواهی دهــی و برچســب دهی 
محصــوالت نانــو ورود پیــدا کنیــم و مشــکات 
ــم. ــرف کنی ــیر را برط ــن مس ــای ای و چالش ه

وی بــا بیــان اینکــه برچســب گذاری محصــوالت 
ــدی  ــی موضــوع جدی ــی در ســطح بین الملل نانوی
اســت، گفــت: البتــه کشــورها تمایــل دارنــد کــه 
بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کننــد و کشــورهای 
باتجربه تــر تجربیــات خــود را بــه ســایر کشــورها 

انتقــال دهنــد.
توســعه  ســتاد  بین الملــل  روابــط  مدیــر 
ــه  ــاد ب ــه نانونم ــو در خصــوص ارائ ــاوری نان فن
ــب  ــد از تصوی ــت: بع ــی گف ــوالت نانوی محص
ــه  ــاد داوطلبان ــت نانونم ــوع، دریاف ــن موض ای
خواهــد بــود و بعــد از مــدت زمانــی ایــن 
اجبــاری  مشــخص  مــواردی  در  موضــوع 
خواهــد شــد. ضــروری اســت که ســتاد توســعه 
ــا  ــتاندارد ب ــی اس ــازمان مل ــو و س ــاوری نان فن
یکدیگــر همــکاری نزدیکــی داشــته باشــند تــا 
ارائــه نانــو نمــاد بــه محصــوالت نانویــی زودتــر 

ــد. ــدا کن ــق پی تحق
ــان اینکــه چندیــن ســال اســت کــه  ــا بی وی ب
ــو در وزارت بهداشــت، وزارت جهــاد  ــه نان کمیت
کشــاورزی و ســازمان دامپزشــکی تشــکیل 

شــده اســت، اظهــار داشــت: ایــن جریــان 
نوپاســت و بایــد فرصــت دهیــم گام بــه گام بــه 

ــم. ــت کنی ــا حرک ــمت ایده آل ه س

تعــداد محصــوالت تائیــد شــده ســتاد 
نانــو

حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  بیت اللهــی 
ــاس  ــو مقی ــی نان ــول گواه ــداد ۲5۳ محص تع
را از ســوی ســتاد دریافــت کرده انــد؛ ایــن 
محصــوالت اکنــون بــه تولیــد رســیده  و 

شــده اند. تجاری ســازی 
وی تصریــح کــرد: همچنیــن تعــداد ۱۱۷ 
محصــول کــه در فــاز آزمایشــگاهی تولیــد 
گواهینامــه  دریافــت  بــه  موفــق  شــده، 
آزمایشــگاهی از ســوی ســتاد شــده اند؛ برخــی 
از ایــن محصــوالت صنعتــی هســتند و بــه 

رســیده اند. تجاری ســازی  مرحلــه 

تصویب 40 استاندارد در کمیته نانو
 ۴0 تعــداد  اینکــه  بیــان  بــا  بیت اللهــی 
اســتاندارد در کمیتــه نانــو بــه تصویــب رســیده 
اســت، گفــت: عــاوه بــر اینهــا ســه اســتاندارد 
بین المللــی در کمیتــه ایــزو PC۲۲۲ کــه 
یــک کمیتــه در زمینــه تدویــن اســتانداردهای 

ــد. ــب ش ــت، تصوی ــی اس بین الملل
اســتاندارد  ســه  امیدواریــم  افــزود:  وی 
بین المللــی کــه در ســتاد توســعه فنــاوری نانــو 
ــب  ــه تصوی ــه ب ــن کمیت ــده، در ای ــن ش تدوی

برســد.
مدیــر روابــط بین الملــل ســتاد توســعه فنــاوری 
ــرای  ــتانداردهایی ب ــن اس ــه داد: تدوی ــو ادام نان
ــتانداردهای  ــاندن اس ــادی و رس محصــوالت ع
آنهــا بــه ســمت اســتانداردهای نانــو را در 

ــم. ــتور کار داری دس
بیت اللهــی بــا اشــاره بــه واردات بی رویــه و 
ــور،  ــه کش ــی ب ــوالت نانوی ــی محص غیرقانون
گفــت: یکــی از معضــات مــا ورود محصــوالت 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــورت غیرقانون ــه ص ب
خصــوص نمی توانیــم آمــار دقیقــی ارائــه 

ــم. کنی
وی ادامــه داد: طــی ارتباطاتــی کــه بــا ســازمان 
گمــرکات داشــته ایم، بنــا داریــم در آینــده 
ــه  ــز تائیدی ــی نی ــوالت واردات ــن محص ــه ای ب

ــم. بدهی
بــه گفتــه مدیــر روابــط بین الملــل ســتاد 
ــق  ــال تحق ــه دنب ــا ب ــو، م ــاوری نان ــعه فن توس
ایــن موضــوع هســتیم تــا محصــوالت وارداتــی 
ــد؛  ــاری کنن ــور، خوداظه ــه کش ــد از ورود ب بع
ــرای  اکنــون در حــال ایجــاد زیرســاخت هایی ب
نانویــی  تحقــق خوداظهــاری محصــوالت 

ــتیم. ــی هس واردات
شــرکت های  درواقــع  افــزود:  بیت اللهــی 
ــد  ــار می کنن ــو اظه ــوالت نان ــده محص واردکنن
ــه کشــور  ــان ورود محصوالتشــان ب ــه خواه ک
خوداظهــاری،  ایــن  پــی  در  هســتند.  مــا 
محصــوالت آنهــا در کشــور مــورد بررســی 
ــا  ــت تائیدیه ه ــد از دریاف ــا بع ــرد ت ــرار می گی ق

ــود. ــع ش ــور توزی در کش
ــوع  ــن موض ــق ای ــا تحق ــت: ب ــار داش وی اظه
و دریافــت تائیدیــه بــه آنهــا، محصــوالت 
اطمینان خاطــری  می توانــد  هــم  وارداتــی 
بــرای مصرف کننــدگان در کشــور ایجــاد کنــد.

رتبه دوم ایران در نانو نماد؛ 

واردات غیرقانونی محصوالت نانویی

فناوریهــای نویــن
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ــن ــای نوی فناوریه

پژوهشــکده  مولکولــی  فیزیولــوژی  بخــش  رئیــس 
بیوتکنولــوژی کشــاورزی گفــت: تمــام تســت هــای ایمنــی 
زیســتی پنبــه و برنــج تراریختــه در حــال طــی شــدن و آماده 

ــت.  ــوز اس ــت مج ــد از دریاف ــازار بع ــه ب ورود ب
بابــک ناخــدا، عضــو هیــات مدیــره انجمــن ایمنــی زیســتی 
ــه در ســال  در خصــوص وضعیــت کشــت گیاهــان تراریخت
ــون  ــش از ۱۷9 میلی ــار، بی ــن آم ــق آخری ــت: طب ۲0۱5  گف
هکتــار در ۲8 کشــور دنیــا بــه کشــت محصــوالت تراریخته 

اختصــاص یافتــه اســت.

آمریکا در رأس کشت محصوالت تراریخته
وی بــا بیان اینکــه عمــده این محصــوالت که در ۲8 کشــور 
توســعه یافتــه و صنعتی کشــت می شــود، ســویا، کلــزا، ذرت 
و پنبــه هســتند، اظهــار داشــت: در راس این کشــورها، امریکا 

قــرار دارد.
ــن ســال  ــرای چندمی ــر اینکــه امســال ب ــد ب ــا تاکی ناخــدا ب
پیاپــی اســت کــه کشــورهای در حــال توســعه از نظر ســطح 
ــه  ــر کشــت گــوی ســبقت را از کشــورهای توســعه یافت زی
ــوالت  ــه محص ــل  اینک ــه دلی ــرد: ب ــوان ک ــد، عن ــوده ان رب
تراریختــه نســبت بــه کشــت هــای معمولــی ارزش افــزوده 
ــد و باعــث افزایــش درآمــد زارعیــن و کاهــش  باالیــی دارن
ــن  ــل کشــت ای ــن دلی ــه همی ــان شــده، ب ــای آن ــه ه هزین

ــرو شــده اســت. ــا اســتقبال روب محصــوالت ب
ــوالت  ــه محص ــر اینک ــه خاط ــن ب ــه داد: همچنی وی ادام
تراریختــه باقیمانــده ســموم ندارنــد و برای ســامتی انســان 
ــد هســتند، کشــاورزان در کشــورهای در حــال توســعه  مفی
ــوالت  ــن محص ــت ای ــرای کش ــتری ب ــت بیش ــم رغب ه
ــه  ــت ک ــی اس ــن در صورت ــد؛ ای ــی دهن ــان م ــود نش از خ

ــد. ــه کارن ــی محافظ ــاورزان خیل کش

18میلیــون کشــاورز محصــوالت تراریختــه مــی 
کارنــد

بــه گفتــه ناخــدا، طبــق آمــار، بیــش از ۱8 میلیــون کشــاورز 
در ایــن ۲8 کشــور مشــغول کشــت و کار گیاهــان تراریختــه 

هســتند.
پژوهشــکده  مولکولــی  فیزیولــوژی  بخــش  رئیــس 
ــه وضعیــت و درصــد  ــا اشــاره ب ــوژی کشــاورزی ب بیوتکنول
ــه   ــبت ب ــه نس ــوالت تراریخت ــت محص ــر کش ــطح زی س
ــد  ــویا، ۲5 درص ــد س ــت: 8۳ درص ــال گف ــوالت نرم محص
کلــزا، 50 درصــد پنبــه، ۲5 درصــد ذرت محصــوالت 
تراریختــه ای هســتند کــه توســط کشــاورزان در ۲8 کشــور 

ــوند. ــی ش ــت م ــا کش دنی
ــب  ــه قری ــون ک ــا کن ــال ۱99۶ ت ــرد: از س ــوان ک وی عن
ــه ۲0 ســال اســت از کشــت تجــاری ایــن محصــوالت  ب
بــا رشــد بیــش از ۱00 برابــر مــی گــذرد؛ در واقــع کشــت 
ــه  ــار ب ــون هکت ــم میلی ــه از ۱.۷ ده ــوالت تراریخت محص
۱80 میلیــون هکتــار در ایــن مــدت کشــت افزایــش 

ــه اســت. یافت
ــن  ــه ای ــده ک ــث ش ــوع باع ــن موض ــرد: همی ــان ک وی بی
فنــاوری بــه ســریعترین و مقبــول تریــن فنــاوری در 
کشــاورزی تبدیــل شــود  و از ســوی دیگــر کشــاورزان 

ــد. ــت دارن ــوع کش ــن ن ــه ای ــادی ب ــه زی عاق
ــه و  ــی در کشــورهای توســعه یافت ــرد: وقت ــار ک ــدا اظه ناخ
ــویا  ــت س ــه کش ــد ب ــعه8۳ درص ــال توس ــورهای در ح کش
اختصــاص دارد نشــان از اهمیــت کشــاورزان بــه ایــن قضیه 

ــت. اس
ــاح  ــت و اص ــوم زراع ــن عل ــره انجم ــات مدی ــو هی عض
ــه  ــد محصــوالت تراریخت ــه فوای ــا اشــاره ب ــران ب ــات ای نبات
اظهــار داشــت: کاهــش مصــرف ۲5 درصــدی ســموم 
و افزایــش ۳۷ درصــدی درآمــد کشــاورزان از مزایــای 
ــن  ــد؛ همچنی ــی رون ــمار م ــه ش ــه ب ــوالت تراریخت محص
محصــوالت تراریختــه اثــرات مفیــدی بــرای حفــظ محیــط 

ــه ای دارد. ــای گلخان ــش گازه ــه کاه ــت از جمل زیس
ناخــدا بــا بیــان اینکــه طبــق آمــار، بــا کشــت محصــوالت 
تراریختــه ۷ میلیــارد لیتــر در ســوخت صرفــه جویــی  شــده 
اســت، اظهــار داشــت: بــا کشــت ایــن محصــوالت میــزان 
ســوخت تراکتــوری کــه بــرای ســم پاشــی و از بیــن بــردن 

ــد. علــف هــای هــرز اســت، کاهــش مــی یاب
وی افــزود: اینهــا نشــان مــی دهــد کــه محصــوالت  
ــاد  ــی زی ــه دارد خیل ــی ک ــت های ــر مزی ــه عــاوه ب تراریخت
بــه حفــظ محیــط زیســت کمــک مــی کنــد امــا بســیاری 
از مخالفیــن ایــن موضــوع را هربــه ای علیــه آن مــی داننــد.
ــوالت تراریختــه  ــت محص ــت: کش ــدا اظهــار داش ناخ
ــموم  ــده س ــود و باقیمان ــی ش ــان م ــامت انس ــث س باع
ــموم  ــی از س ــوالت معمول ــت محص ــرای کش ــدارد؛ ب را ن
ــف  ــا عل ــت ی ــموم آف ــن س ــه ای ــود ک ــی ش ــتفاده م اس
کــش بــه آب هــای زیرزمینــی و آب هــای ســطحی  وارد 
ــد؛ همچنیــن  مــی شــوند و ماهــی هــا را از بیــن مــی برن
دوبــاره از طریــق بافــت تجمــع، بــه بافــت انســان بــر مــی 

ــد. گردن
ــا ســم  ــرات ســوء مســتقیم هســتند ام ــا اث ــزود: اینه وی اف
ــات ســم پاشــی را انجــام مــی دهــد و در  پاشــی کــه عملی
ــرو مــی شــود دچــار اثــرات ســوء  ــا مشــکاتی روب آینــده ب

ــر مســتقیم مــی شــود. غی

آینده کشت محصوالت تراریخته در دنیا
پژوهشــکده  مولکولــی  فیزیولــوژی  بخــش  رئیــس 
ــده در  ــدگاه آین ــه دی ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــوژی کش بیوتکنول
ــده  ــر آین ــد ب ــا تاکی ــت و ب ــوالت تراریخ ــوص محص خص
نگــری مقالــه نیچــر اظهــار داشــت: در ایــن مقالــه، چشــم 
انــدازه آینــده محصــوالت تراریختــه از ســال ۲0۱۴ تــا ۲0۲0 

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین پی
وی گفــت: در ایــن مقالــه آمــده اســت کــه آینــده بــه ســمت 
افزایــش کیفیــت محصــوالت پیــش مــی رود تــا در نهایــت 
ــط   ــی فق ــت غذای ــود؛ امنی ــر ش ــان منج ــامت انس ــه س ب
تامیــن غــذا از نظــر کمــی نیســت بلکــه از نظــر کیفــی هــم 
مهــم اســت، بنابرایــن از نظــر ســامت فعالیــت هایــی کــه 
باعــث افزایــش مقــدار روی و آهــن در محصــوالت غذایــی 

مــی شــود مهــم اســت.
ناخــدا بــا اشــاره بــه پــروژ هــای کشــورهای دنیــا در زمینــه 
محصــوالت تراریختــه گفــت: در پــروژه هــای ماننــد هابس 
ــن  ــات بی ــز تحقیق ــه در مرک ــج ک ــدم و برن ــاس روی گن پ

ــن  ــرد ای ــی گی ــام م ــن انج ــع در فیلیپی ــج واق ــی برن الملل
ــن ۲  ــت. همچنی ــده اس ــع ش ــت واق ــورد اهمی ــوع م موض

ــت. ــام اس ــال انج ــد در ح ــوربون هن ــروژه ارزن در س پ
وی افــزود: محصــوالت تراریختــه، قــوت الیمــوت فقیــران 
هســتند و بــه افزایــش ســامت مــادر و کــودک کمــک  می 

کنــد  زیــرا بانــوان اکثــرا دچــار فقــر آهــن و روی هســتند.

لوبیا، سیب زمینی و یونجه تراریخته
بــه گفتــه وی، اکنــون لوبیــای مقــاوم بــه ویــروس در برزیل 
و امریــکای التیــن مورد توجــه قــرار گرفته اســت؛ همچنین 
ســیب زمینــی و یونجــه کــه در امریــکا مقــاوم به علــف هرز، 
ــوده و از نظــر کیفیــت غذایــی خــوش  آفــت و خوابیدگــی ب

خــوراک اســت، تولیــد شــده و آمــاده ورد بــه بــازار اســت.
بــه گفتــه ناخــدا، بــه دلیــل اینکــه کشــت ایــن گیاهــان، در 
مصــرف آب صرفــه جویــی داشــته و باعــث افزایــش  بهــره 
ــد  ــه تولی ــکی ب ــه خش ــل ب ــد ذرت متحم ــی ش وری آب م

رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت ایــران در زمینــه کشــت 
ــار  ــران در آم ــفانه ای ــت: متاس ــه گف ــوالت تراریخت محص
جهانــی  از ســال ۲00۴ از نقشــه گیاهــان تراریختــه حــذف 

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: در ســال ۱۳8۴ یــا ۲005 میــادی اولیــن 
کشــوری بودیــم کــه برنــج تراریختــه را بــه صــورت رســمی 
وارد بــازار کردیــم و حتــی برداشــت آن توســط معــاون وقــت 
رئیــس جمهــور صــورت گرفــت ولــی بعــد از تغییــر دولــت و 
تغییــر دیدگاههــا، ایــن رشــته تحقیقاتــی بــه محــاق رفــت 
ــد و درب  ــار رفتن ــه انب ــتند ب ــه داش ــی ک ــج های ــام برن و تم
ــن  ــن از ای ــدود ۱0۲ ت ــد؛ ح ــر ش ــل و زنجی ــم ق ــا ه انباره

ــار از بیــن رفــت. ــج هــا در انب برن
ــد و  ــه کار کردن ــه ادام ــروع ب ــان ش ــا محقق ــزود: ام وی اف
ــای  ــی ه ــیک و  طاق ــات کاس ــاح نبات ــق اص از طری
برگشــتی توانســتند بعــد از تغییــر سیاســت هــای دولــت کــه 
اجــازه داد شــرایط بــرای رهــا ســازی ایــن محصــوالت محیا 

ــد. ــی انجــام دهن شــود، اقدامات
ــر کشــت محصــوالت  ــوز ســطح زی ــرد: هن ــد ک وی تاکی
ــت  ــر اس ــران صف ــمی در ای ــورت  رس ــه ص ــه ب تراریخت
ــم و  ــه ای ــش رفت ــوب پی ــات خ ــه تحقیق ــی در زمین ول
ــاده ورود  ــی ام ــان زارع ــزء گیاه ــه ج ــج و پنب ــون برن اکن

ــتند. ــازار هس ــه ب ب
ــن دو  ــتی ای ــی زیس ــای ایمن ــت ه ــام تس ــزود: تم وی اف
محصــول در حــال طــی شــدن اســت  و امیدواریــم کــه بعــد 

ــازار شــوند. ــه ب ــاده رهاســازی ب از صــدور مجــوز آم

آخرین وضعیت کشت تراریخته؛

پنبه و برنج تراریخته ایرانی آماده ورود به بازار شد
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فناوریهــای نویــن

تشویش اذهان عمومی 
با ابهام بی مورد درباره 

محصوالت تراریخته
 

ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
مصلحــت نظــام گفــت: برخــی بــا ناآگاهــی مطالبــی را دربــاره 
محصــوالت مهندســی ژنتیــک منتشــر مــی کنند کــه موجب 

تشــویش اذهــان عمومــی مــی شــود. 
ــری ،  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاور عال ــی، مش ــر والیت علی اکب
گفــت: اســناد تاریخــی از جملــه کشــف ســفالینه های ُرســی 
در منطقــه ایــام در 5 هــزار ســال قبــل تردیــدی را بــر جــای 
ــا  ــاب« ی ــم »انس ــه عل ــان در مطالع ــه ایرانی ــذارد ک نمی گ

ــد. ــتاز بوده ان ــوارث آن پیش ــوه ت ــات و نح ــی صف بررس

ــب  ــک در کت ــم ژنتی ــی عل ــای دوران طالی رد پ
ــم ــران قدی ای

ــا اصــاح  ــردن ی ــی ک ــق اهل ــار داشــت: در تعل ــی اظه والیت
ژنتیــک گیاهــان و دام کــه بــه منطقــه بین النحریــن شــناخته 
ــر  ــی جلوت ــود دارد؛ کم ــی وج ــل قبول ــاع قاب ــود، اجم می ش
ــوان در  ــم ژنتیــک و زایــش را می ت ــی عل ــای دوران طای ردپ
اســناد علمــی و کتــب ایــران قدیــم در قــرن هفتــم هجــری 
ــکی  ــه پزش ــژه در زمین ــه وی ــادی( ب ــرن ۱۳ می ــی )ق شمس

مشــاهده کــرد.
ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــاره قوانیــن  ــا کشــف دوب مصلحــت نظــام افــزود: همزمــان ب
ــه  ــا ژنتیــک ب ــی ی ــم ژنتیــک مندل ــد عل وراثــت منــدل و تول
مفهــوم امروزیــن آن، توســط دو گیاه شــناس معــروف هوگــو 
دووریــس اســتاد دانشــگاه آمســتردام و کارل کورنــس از 
دانشــگاه توبینگــن، در ایــران مدرســه عالــی فاحــت مظفری 
کــه اولیــن مرکــز تحصیــات عالــی در زمینــه اصــاح نــژاد و 
ژنتیــک مــدرن کشــور محســوب می شــد، تاســیس شــد و بــه 
ایــن ترتیــب ایرانیــان پیشــتازی خــود را در ایــن عرصــه از آن 

ــد. ــه می دهن ــان ادام زم

ایران مهد تنوع ژنتیک
وی بــا بیــان اینکــه از ســوی دیگــر ایــران مهــد تنــوع ژنتیک 
اســت، گفــت: تاکنــون بیــش از ۷ هــزار و 500 گونــه گیاهــی 
ــاده ای برخــوردار  ــوع فوق الع ــران شناســایی شــده کــه از تن ای

هســتند و بــه حــق »ذخایــر توارثــی« نامگــذاری شــده اند.
ــر اینکــه ایــران زادگاه و مرکــز پیدایــش  ــا تاکیــد ب والیتــی ب
بســیاری از گونه هــای مهــم در حــوزه کشــاورزی و غــذ 
اســت، گفــت: ایــن تنــوع ژنتیــک یکــی از منابــع اصلــی پایــه 
ــم  ــواد مه ــذا، دارو و م ــن غ ــاء تامی ــوان منش ــه عن ــد و ب تولی

ــود. ــناخته می ش ــاجی ش ــی و نس صنعت
ــوان  ــا عن ــی ب ــرد اساس ــه دو رویک ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا و  ــور م ــرداری در کش ــرد بهره ب ــی و رویک ــرد حفاظت رویک
بلکــه در ســایر کشــورها در برخــورد با منابــع ژنتیک مشــاهده 
ــرداری  ــرد بهره ب ــی و رویک ــرد حفاظت ــت: رویک ــود، گف می ش
ــا در اینجــا رویکــرد تلفیقــی را در راســتای  مهــم هســتند، ام

ــم. ــنهاد می کن ــی پیش ــی گیاه ــر توارث ــظ ذخای حف
والیتــی ادامــه داد: بدیهــی اســت کــه مــا بایــد از ایــن منابــع 
حفــظ و حراســت کنیــم، امــا ایــن حفاظت همــواره مســتلزم و 
همــراه ممانعت از دسترســی بــه ویژه دسترســی دانشــمندان و 

پژوهشــگران نیســت، حفاظــت از منابــع و ذخایــر ژنتیــک باید 
ــرای جلوگیــری از دســت اندازی  ــا رویکــرد حفاظــت ملــی ب ب
ــه ملــت و منافــع ملــی مــا باشــد؛ امــا در داخــل  ــگان ب بیگان

بــرای ایرانیــان چنیــن رویکــردی فاقــد کارآمــدی اســت.
ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
مصلحــت نظــام افــزود: اگــر چــه علــم ژنتیــک چــه در ایــران 
باســتان و چــه در غــرب بــا حــوزه کشــاورزی )اصــاح نباتــات 
و اصــاح نــژاد دام( آغــاز شــد، ولــی رشــد و توســعه خــود را در 
ســال های اخیــر در حــوزه پزشــکی و انســانی شــانه بــه شــانه 

ــرد. ــش می ب ــاورزی پی ــوزه کش ح
ــا  ــر و ب ــن کمت ــتر از زمی ــذای بیش ــد غ ــزود: تولی ــی اف والیت
ــموم  ــرف س ــش مص ــی، کاه ــع آب ــتر از مناب ــره وری بیش به
شــیمیایی خطرنــاک، ایجــاد صفــات برتــر و کیفیــت بهتــر در 
غــذا )ماننــد افــزودن ویتامیــن آ، آهــن و روی در غاتــی مانند 
برنــج(، کاهــش گازهــای گلخانــه ای و افزایــش تنوع زیســتی، 
تولیــد مولکول هــای مهــم بــاارزش پزشــکی در گیاهــان کــه 
تحــت عنــوان زراعــت مولکولــی شــناخته می شــود، همگــی 
ــژه مهندســی ژنتیــک در  ــه وی ــک ب ــم ژنتی دســتاوردهای عل

ــود. ــوب می ش ــاورزی محس کش
ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــه نقشــه های  ــن تهی ــرد: همچنی ــوان ک ــام عن مصلحــت نظ
ــش  ــوم و کاه ــی ژن ــر از آن ردیف یاب ــک و فرات ــق ژنتی دقی
ــد  ــای جدی ــتفاده از روش ه ــا اس ــن کار ب ــه ای ــان و هزین زم
ــی، تشــخیص پزشــکی ســریع و قاطــع، تشــخیص  ردیف یاب
بیماری هــای پیــش از تولــد و کاهــش آالم والدیــن و جامعــه با 
اقــدام بــه موقــع، انگشــت نگاری DNA، تولیــد واکســن ها 
ــخصی و دارو در  ــای ش ــد داروه ــب، تولی ــای نوترکی و داروه
حیوانــات تراریختــه تنهــا بخشــی از تحــوالت سرنوشت ســاز 
ــوده  و تحول برانگیــز در حــوزه ژنتیــک و مهندســی ژنتیــک ب

ــت. اس

عــدم دســتیابی ایــران بــه ســهم بــازار مناســب 
در حــوزه ژنتیــک

ــردش  ــده، گ ــه ش ــار ارائ ــن آم ــاس آخری ــر اس ــزود: ب وی اف
ــارد  ــب ســالیانه بیــش از ۴00 میلی ــی محصــوالت نوترکی مال
دالر تخمیــن زده شــده کــه البتــه ایــران هنوز نتوانســته اســت 

ــه خــود اختصــاص دهــد. ــازار را ب ســهم مناســبی از ایــن ب
والیتــی تصریــح کــرد: اهمیــت دســتیابی بــه فناوری هــای نو 
بــه ویــژه بیوتکنولــوژی کــه مبتنی بــر علــم ژنتیک اســت، در 
اســناد باالدســت نظــام و کان و تقریــر مقــام معظــم رهبــری 

بــه وضــوح قابــل احصاء اســت.

ایمنــی  دربــاره  مــورد  بــی  ابهــام  ایجــاد 
ژنتیــک مهندســی  محصــوالت 

ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
مصلحــت نظــام عنــوان کــرد: امــروز جهــان غــرب درصــدد 
ممانعتــی همه جانبــه از پیشــرفت علمــی کشــور اســت؛ اگــر 
چنانچــه امــروز غربی هــا در زمینــه فنــاوری هســته ای موفــق 
ــرفت در  ــوی پیش ــود، جل ــدات خ ــام تعه ــدون انج ــوند و ب ش
ــام  ــرا مق ــه اخی ــور ک ــد، همان ط ــته ای را بگیرن ــاوری هس فن
ــه ســراغ زیســت فنــاوری و  ــد ب معظــم رهبــری هــم فرمودن
ــوی  ــد کــرد جل ــد آمــد و تــاش خواهن ــم ژنتیــک خواهن عل

ــد. ــه هــم بگیرن ــن زمین پیشــرفت کشــور را در ای
بـه گفتـه والیتـی، البته گاهـی برخی دوسـتان نـاآگاه در داخل 
هـم با ایجـاد ابهـام بی مـورد در خصـوص ایمنـی فعالیت های 
ژنتیـک به ویژه مهندسـی ژنتیـک و حتی جنبه هـای فقهی آن 
مطالبـی را منتشـر می کننـد که جز ایجـاد تردید و تشـویش در 

اذهـان عمومـی و تاخیـر در پیشـرفت ها فایده دیگـری ندارد.
وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه بُزهــای تغییــر شــکل 
ــوزه  ــده در ح ــل آم ــه عم ــرفت های ب ــی و پیش ــه ژنتیک یافت
ــتیانی در  ــوم آش ــام مرح ــادآور ن ــه ی ــادی ک ــلول های بنی س
پژوهشــگاه رویــان اســت، تحــت حمایــت، هدایــت و نظــارت 
مســتقیم مقــام معظــم رهبــری و بــا فتــوای درخشــان 

ــق شــده اســت. ــیعه محق ــت ش مرجعی
والیتـی عنوان کرد: تسـلط دانشـمندان بر مطالعـه فرآیندهای 
درون سـلولی و تغییـرات در سـاختار و بیـان آنهـا و همچنیـن 
کشـف تاثیر متقابـل محیط و ژن هـا، راه را برای پیشـرفت های 
سـریع در تحقیقات سـرطان، تشـخیص های زودهنگام مبتنی 
بـر شـاخص های ژنـی و تشـکیل کتابخانه هـای ریزمولکولـی 
و مدل سـازی ژنـوم موجـودات، بـه منظـور طراحـی داروهـای 

هدفمنـد را در مسـیر توسـعه و پیشـرفت قرار داده اسـت.
ــی  ــزه مل ــن دوره جای ــس اولی ــه اهــدای تندی ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــزه ب ــن جای ــای ای ــرد: اعط ــح ک ــران، تصری ــک ای ژنتی
ــوان  ــان ج ــر و محقق ــان برت ــذار، محقق ــای تاثیرگ چهره ه
برتــر در حوزه هــای مختلــف ژنتیــک پیــام آور آمادگــی بــرای 
پیمــودن ایــن راه پرافتخــار بــرای دانشــمندان جــوان ایرانــی و 

ــت. ــوتان اس ــته از پیشکس ــری شایس الگوگی
به گفتــه والیتــی، مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک آمادگــی دارد 
ــن  ــه خصــوص انجم ــه ب ــی مربوط ــای علم ــا انجمن ه ــا ب ت

ژنتیــک ایــران همــکاری داشــته باشــد.
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ــای  ــر رقابته ــکوه ت ــه باش ــزاری هرچ ــرای برگ ــن ب ژاپ
المپیــک ۲0۲0 توکیــو ایــده جــاه طلبانــه بــارش شــهاب 

ــر دارد.  ــی را در س ــنگ مصنوع س
یــک شــرکت ژاپنــی در تــاش اســت تــا بــا تلفیــق بــی 
ســابقه تــازه تریــن مطالعــات اتمســفریک و برنامــه هــای 
ــه Sky Canvas را  ــوم ب ــروژه ای موس ــی، پ تفریح
ــهاب  ــارش ش ــی آن ب ــه ط ــرا درآورد ک ــه اج ــه مرحل ب
ــواره ایجــاد  ــا اســتفاده از یــک ماه ســنگی مصنوعــی ب

ــد. خواهد ش
ایــن برنامــه بــی ســابقه در واقــع بــرای برگــزاری هرچــه 

ــر  ــو در نظ ــک توکی ــن المپی ــم آغازی ــکوهتر مراس باش
ــه شــده اســت و در عیــن حــال پیــش بینــی مــی  گرفت
ــای  ــروژه ه ــده پ ــعه آین ــر توس ــزایی ب ــر بس ــود تأثی ش

ــد. ــته باش ــن داش ــی ژاپ اخترشناس
شــرکت Star-ALE کــه ایــن پــروژه را عملیاتــی 
ــی  ــه از اخترشناس ــی هنرمندان ــرد آن را تلفیق ــد ک خواه
و تــازه تریــن فنــاوری هــای مرتبــط بــا حــوزه تفریــح و 

ســرگمی دانســته اســت.
ــه  ــد ک ــی ده ــی روی م ــنگی زمان ــهاب س ــارش ش ب
ســنگهای فضایــی بــا ســرعتی مــاورای تصــور وارد 

ــه در  ــوزند ک ــی س ــا م ــده و در آنه ــن ش ــمفر زمی اتس
نتیجــه آثــاری دیدنــی از آنهــا در آســمان مشــاهده مــی 

ــود. ش
درحالــی کــه بارشــهای شــهاب ســنگی ســاالنه ای 
ــان مشــاهده  ــار جه ــر Perseids در گوشــه و کن نظی
مــی شــود امــا حــاال و بــرای نخســتین بــار قــرار 

بگیــرد. شــکل  آن  مصنوعــی  نســخه  اســت 
ــل توجهــی از  ــر قاب ــر اســاس یــک طــرح کلــی مقادی ب
ــا از  ــر ماهــواره ای کوچــک شــده ت ــژه ســوار ب ذرات وی
ــی  ــنگی مصنوع ــهاب س ــارش ش ــاد ب ــرای ایج ــا ب آنه

ــود. ــتفاده ش اس
ــا  ــاع ۶0 ت ــل ارتف ــد فاص ــن ذرات در ح ــت ای ــرار اس ق
ــدن  ــوخته ش ــا س ــا ب ــده ت ــن آزاد ش ــری زمی 80 کیلومت
در اتمســفر زمیــن منظــره مــورد نظــر برگــزار کننــدگان 
ــود. ــاد ش ــو ۲0۲0 ایج ــک توکی ــن المپی ــم آغازی مراس

ــاده  ــاالی پی ــه ب ــروژه هزین ــن پ ــه ای ــب توج ــه جال نکت
کــردن آن اســت بــه طوریکــه هــر یــک از ایــن ذرات که 
شــمار آنهــا صدهــا عــدد عنــوان شــده 8۱00 دالر اســت.

جاه طلبی ژاپنی ها برای
 المپیک ۲۰۲۰؛

افتتاح المپیک با بارش
 شهاب سنگی مصنوعی

تحولی در علم پزشکی؛

تولید گوش مصنوعی 
با چاپ ۳ بعدی

فنــاوری چــاپ ســه بعــدی زندگــی دختربچــه ای را کــه بــا 
یــک گــوش بــه دنیــا آمــده دگرگــون مــی کنــد. 

ــادرزادی  ــال م ــی اخت ــل نوع ــه دلی ــاله ب ــا« دو س »مای
موســوم بــه microtia بــا یــک گــوش بــه دنیــا آمــده و 
طــی دو ســال گذشــته بــا اســتفاده از هدبنــدی کــه امــواج 
صوتــی را بــه مغــزش هدایــت مــی کنــد بــه زندگــی خــود 

ــه داده اســت. ادام
اما اکنـون خبرهای خوشـی بـرای مایـا و خانـواده اش در راه 
اسـت. محققان دانشـگاه فناوری کوینزلند اسـترالیا با استفاده 
از پیشـرفتهای صـورت گرفتـه در عرصـه فناوری چاپ سـه 
بعـدی تـاش مـی کنند تـا گـوش مصنوعـی و البته بسـیار 
طبیعـی را بـرای ایـن دختربچـه تولیـد کننـد کـه یکـی از 
ویژگیهـای مهـم آن پاییـن بودن قیمتـش اسـت. این گوش 

مصنوعـی کمتـر از یک عینـک قیمـت دارد!
ــاوری چــاپ ســه بعــدی  ــاط ضعــف توســعه فن یکــی از نق
باالبــودن قیمــت تمــام شــده محصوالتــی اســت کــه بدیــن 
ترتیــب تولیــد مــی شــوند. امــا در پــروژه اخیــر محققــان در 

اســترالیا ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت.
ــی  ــوش مصنوع ــن گ ــه ای ــد ک ــی کنن ــرآورد م ــان ب محقق

ــای  ــب ج ــن ترتی ــود. بدی ــاخته ش ــر از ۲00 دالر س ــا کمت ب
ــتفاده از  ــا اس ــز ب ــدن نی ــای ب ــایر اندامه ــدواری دارد س امی
ایــن روش طراحــی و تولیــد شــود، آن هــم بــا قیمــت بســیار 

ــب. مناس
ــد کــه  ــد معتقدن محققانــی کــه در ایــن پــروژه حضــور دارن
ــد شــده  ــن کســی از گــوش مصنوعــی تولی ــش از ای ــا پی ت
بــا فنــاوری چــاپ ســه بعــدی اســتفاده نکــرده اســت و ایــن 

ــاز کنــد. ــازه ب نــوآوری مــی توانــد دریچــه ای ت
در ایــن پــروژه از ســاخت ســیلیکون پزشــکی اســتفاده مــی 
ــتفاده از ژل  ــا اس ــا ب ــی و ی ــور مغناطیس ــه ط ــه ب ــود ک ش

ــی شــود. ــدن متصــل م ــه ب جراحــی ب
پیــش بینــی مــی شــود گــوش هایــی کــه بدیــن روش تولید 
ــه  ــدان ب ــده در دســترس نیازمن ــا دو ســال آین مــی شــوند ت

ایــن نــوآوری قــرار بگیرنــد.

ــن ــای نوی فناوریه
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فناوریهــای نویــن

مناقشه در هاوایی؛

ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان در هند
به احتمال فراوان بزرگترین تلسکوپ دنیا نه در هاوایی بلکه در هند ساخته می شود. 

شــاید هیــچ کس بــه انــدازه مــردم هنــد از مناقشــه ماههــای اخیــر میــان مســؤالن پــروژه بزرگترین تلســکوپ 
دنیــا و مــردم محلــی هاوایــی خوشــحال نباشــد زیــرا درصورتیکــه ایــن مناقشــه بــه نفــع مــردم هاوایــی تمــام 
شــود، بایــد شــاهد ســاخت بزرگتریــن تلســکوپ دنیــا در آن ســوی دنیــا یعنــی هنــد باشــیم کــه البته بــا تصمیم 
اخیــر دادگاه عالــی هاوایــی دیگــر نبایــد بــه ایــن جزیــره بــه عنــوان محل ســاخت چنیــن تلســکوپی فکــر کرد.
ــه ســاخته شــدن بزرگتریــن  ــادی از ســوی مــردم محلــی هاوایــی نســبت ب در ماههــای اخیــر اعتراضــات زی

تلســکوپ جهــان در ایــن جزیــره صــورت گرفتــه اســت.
 Thirty Metre از ســالها پیــش قــرار بــود کــه منطقــه »مانــا کــه« در هاوایــی بــرای پــروژه
Telescope موســوم بــه TMT در نظــر گرفتــه شــود امــا مــردم محلــی ایــن منطقــه همــواره اعتــراض 

ــد. ــراز کــرده ان ــروژه اب ــه ســاخت و ســاز ایــن پ خــود را نســبت ب
اکنــون خبــر مــی رســد کــه مســؤالن ایــن پــروژه بــه مــکان جایگزینــی فکــر مــی کننــد و در ایــن میــان دو 

فاکتــور موقعیــت اســتراتژیکی و بعــد مالــی پــروژه را نیــز مــد نظــر قــرار داده اند.
درصورتیکــه ایــن پــروژه بــه هنــد برســد بــه احتمــال فــراوان شــاهد ســاخت آن در منطقــه »هانلــه« خواهیم 

. د بو
البتــه هنــد تنهــا گزینــه بعــدی ســاخت بزرگتریــن تلســکوپ جهــان نخواهــد بــود و شــیلی هــم بــه عنــوان 

یــک گزینــه محتمــل در نظــر گرفته شــده اســت.
اگرچــه از ابتــدا قــرار بــود تلســکوپ TMT در ســال ۲0۱5 ســاخته شــود امــا اکنــون و بــا توجه به مشــخص 

نبــودن مــکان ســاخت آن، ایــن پــروژه بیــن ۱8 تــا ۲۴ مــاه بــه تعویــق افتاده اســت.
در پــروژه ســاخت بزرگتریــن تلســکوپ جهــان کشــورهای چیــن، ژاپــن، کانــادا، آمریــکا و هنــد حضــور دارنــد 

کــه ســهم هنــدی هــا در ایــن پــروژه ۱0 درصــد اســت.
ایــن تلســکوپ دارای آینــه بزرگــی بــه قطــر ۳0 متــر اســت. ایــن آینــه متشــکل از ۴9۲ ســاختار شــش ضلعــی 
اســت کــه بــا فاصلــه بســیار ناچیــز ۲.5 میلیمتــری در کنــار هــم چیــده شــده انــد. آینــه دوم ایــن تلســکوپ ۳.۱ 

متــر قطــر دارد کــه تقریبــا برابــر بــا آینــه اصلــی بســیار از تلســکوپهای امــروزی در دنیاســت.

سبکی متفاوت در معماری؛

این خانه همیشه رو به 
خورشید است

ــت  ــورداری از قابلی ــا برخ ــه ب ــد ک ــاخته ان ــاوت س ــه ای متف ــان خان  مهندس
ــد.  ــرار ده ــید ق ــر خورش ــود را در براب ــواره خ ــد هم ــی توان ــدن، م چرخی

ــت  ــا قابلی ــه چرخشــی ب ــر روی پای ــام دارد، ب ــه ۳59 ن ــد ک ــه جدی ــن خان ای
ــش  ــت تاب ــد جه ــی توان ــی م ــه راحت ــه ب ــده ک ــاخته ش ــتی س ــم دس تنظی
ــای  ــق پرتوه ــه از طری ــش خان ــه گرمای ــد. در نتیج ــال کن ــید را دنب خورش
خورشــید بــه راحتــی صــورت گرفتــه و در عیــن حــال فضــای داخلــی آن در 

ــت. ــی اس ــی نوران ــور طبیع ــه ط ــول روز ب ط
ایــن خانــه بــا ۳.۶ طــول و عــرض ابعــاد کوچکــی داشــته و تنهــا ۱۳ مترمربــع 

بزرگــی دارد و در دو طبقــه خاصــه شــده اســت.
اگرچــه ایــن خانــه ابعــاد کوچکــی دارد امــا تقریبــا مــی تــوان تمامــی امکانات 

یــک خانــه کامــل را در آن مشــاهده کــرد.
مهندســان بــرای تأمیــن گرمایــش مــورد نیــاز ایــن خانــه در شــب هنــگام نیز 
ابتــکار ســاده ای بــه خــرج داده و از یــک سیســتم گــرم کننــده کوچــک برای 

ایــن منظــور اســتفاده کــرده اند.
ایـن خانـه در پورتلنـد آمریـکا مسـتقر شـده و جالـب اینکـه از ابتـدا قـرار بـود 
هیچگونه وابسـتگی به زیرسـاختارهای شـهری نداشـته باشـد اما بـه نظر می 

رسـد اتصـال آن بـه شـبکه آب شـهری و فاضـاب اجتنـاب ناپذیر باشـد.
موفقیــت بــه دســت آمــده در ســاخت مــدل ابتدایــی ایــن خانــه موجــب شــده 

تــا مهندســان شــرکت ســازنده فــاز دوم ایــن پــروژه را کلیــد بزننــد.
بــر ایــن اســاس قــرار اســت نســخه کاملتــر ایــن خانــه کــه کامــا مســتقل از 
زیرســاختارهای شــهری نظیر شــبکه سراســر بــرق و فاضــاب باشــد طراحی 

و ســاخته شــود.

یــک شــرکت اروپایــی روبــات هوشــمندی را طراحی کــرده که 
همچــون یــک مربــی پینــگ پنــگ بــه ورزشــکار تمریــن مــی 

دهد. 
نــام ایــن روبــات جالــب Trainerbot اســت.ارتفاع آن ۳۲ 
ســانتیمتر و دارای قطــری بــه انــدازه ۱۶ ســانتیمتر و وزن ۱.۲ 

کیلــو گرم اســت.
مــی تــوان ایــن روبــات هوشــمند را بــر روی میــز پینــگ پنگ 
قــرار داد و بــا نصــب نــرم افــزاری مخصــوص بر روی گوشــی 
ــه  ــه دادن برنام ــدام ب ــوث اق ــا بلوت همــراه و متصــل شــدن ب

بــرای زدن نــوع ضربــات توســط Trainerbot کــرد.

ــوپ  ــه ۳0 ت ــود دارد ک ــی وج ــات مخزن ــن روب ــت ای در پش
ــم  ــه ک ــا فاصل ــرد و ب ــی گی ــرار م ــا ق ــگ در آنج ــگ پن پین
تمامــی تــوپ هــا را بــه ســمت ورزشــکار پرتــاب مــی کنــد.

 
از قابلیــت Trainerbot ایــن اســت کــه ورزشــکار بــا دادن 
ــا را شــخصی  ــوپ ه ــد ســرعت و جهــت ت ــه مــی توان برنام
ســازی کنــد تــا بــا توجــه بــه قــدرت حریــف واقعــی خــود در 

مســابقات بــا ایــن روبــات تمریــن کنــد.
قیمــت Trainerbot در حــدود ۳۳0 دالر اســت و در اوایــل 

مــارس ســال آینــده میــادی روانــه بــازار خواهــد شــد.

روبات هوشمند پینگ پنگ یاد می دهد
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ــن ــای نوی فناوریه

انقالبی در صنعت خودروسازی جهان؛

کامیون های روباتیکی 
وارد جاده ها می شوند

در رقابــت بــرای ورود بــه جــاده و خیابــان احتمــاال ایــن کامیــون هــای روباتیکــی هســتند 
کــه بــر خودروهــای ســواری خــودران غلبــه خواهنــد کــرد. 

نشــریه علمــی تکنولــوژی ریویــو در گزارشــی مــی نویســد: ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــودکار وارد  ــواری خ ــبک و س ــای س ــر از خودروه ــی زودت ــنگین روباتیک ــای س خودروه

خیابانهــا و جــاده هــا شــوند.
ــی و  ــر روی طراح ــده و ب ــه ش ــن عرص ــادی وارد ای ــرکتهای زی ــر ش ــالهای اخی ــی س ط
ســاخت ایمــن و قابــل اطمینــان خودروهــای ســنگین روباتیکــی کار کــرده انــد. در تــازه 
تریــن نمونــه شــرکتی موســوم بــه Otto کــه توســط مغزهــای متفکــر قبلــی گــوگل 

ــد. ــر روی نســل جدیــدی از کامیونهــای خــودکار کار مــی کنن اداره مــی شــود ب
در ایــن پــروژه محققــان خــوش ذوقــی از تیــم خودروهــای خــودران گــوگل، شــرکتهای 
ــن  ــود ای ــخص ش ــا مش ــد ت ــور دارن ــل و Cruise Automation حض ــا، اپ تس

ــروژه هــدف کامــا روشــنی دارد. پ
مهمتریــن ویژگــی تــاش ایــن محققــان در ایــن اســت کــه هــر کامیونــی را بــا اعمــال 

تغییراتــی مهــم بــه خــودروی ســنگین روباتیکــی تبدیــل مــی کنــد.
درحالـی کـه راننده ها مجبور هسـتند بـرای رسـاندن محموله هـای باری خود به شـهرها 
و کشـورهای مقصد سـاعتهای طوالنـی و روزهـای متوالی در راه باشـند حاال مـی توان از 

ایـن فناوری جدیـد برای افزایـش بـازده کاری در این زمینه اسـتفاده کرد.
از آن گذشــته ایــن دســته از خودروهــای ســنگین قابلیــت رانندگــی مؤثــر در اوضــاع جوی 
نامتعــادل را دارنــد کــه بدیــن ترتیــب صرفــه جویــی قابــل توجهــی در ســوخت و ســایر 

هزینــه هــای مرتبــط صــورت مــی گیــرد.
از آن گذشــته شــرکتهای مطرحــی در زمینــه ســاخت خودروهــای ســنگین و کامیــون و 
تریلــی نظیــر ولــوو و Daimler گرایــش چشــمگیری بــه طراحــی نمونه های خــودکار 
داشــته انــد و در عیــن حــال شــرکتهای نوپایــی نظیــر Peloton Tech آزمایشــات 

جالــب توجهــی در ایــن زمینــه انجــام داده اند.

هوشمندترین صندلی خودرو 
ساخته شد

با نوآوری محققان، صندلی های خودرو هوشمندتر و ایمن تر از قبل می شوند. 
اگرچــه صندلــی بســیاری از خودروهــای پیشــرفته امــروزی مجهز بــه حســگرهای مختلفی 
اســت امــا آنهــا قابلیــت تشــخیص اینکــه وزن وارد شــده بــه صندلــی مربــوط بــه انســان 
ــار اســت را ندارنــد. همیــن امــر موجــب مــی شــود کــه در مــوارد غیــر  ــا یــک بســته ب ی

ضــروری کیســه هــوا عمــل کــرده و هزینــه اضافــی بــر صاحــب خــودرو وارد کنــد.
حــاال گروهــی از محققــان شــرکت BeBop Sensors وارد عمــل شــده و بــا اســتفاده 
از نســل جدیــدی از روکشــها، صندلــی خودروهــا را بــه ســاختارهای هوشــمندتری تبدیــل 

کــرده انــد کــه حتــی قابلیــت تشــخیص دادن انســان از بســته را دارد.
آنچــه کــه ایــن شــرکت ســاخته نوعــی سیســتم هوشــمند طبقه بنــدی اشــغال کننــده فضا 
)OCS ( اســت کــه مــی توانــد ابعــاد، وزن و حــرکات آنچــه کــه بــر روی صندلــی قــرار 
گرفتــه را تشــخیص دهــد. در واقــع ایــن سیســتم هوشــمند مــی توانــد حــرکات فــرد بــه 
جهتهــای مختلــف را بــه راحتــی شناســایی کنــد و جالــب اینکــه قابلیــت تشــخیص صندلی 

کــودک را نیــز دارد.
در نتیجــه کیســه هــوای مخصــوص چنیــن صندلــی هایــی بــه گونــه ای هوشــمندانه و بــا 
ــه و همچنیــن وزن و حــرکات وی عمــل  ــرار گرفت ــه موقعیــت فــردی کــه در آن ق توجــه ب

مــی کننــد.
قلــب تپنــده ایــن فنــاوری در الیــه ضدآبــی بــه ضخامــت تنهــا یــک میلیمتــر نهفتــه اســت 

کــه حســگرهای مخصوصــی در آن تعبیــه شــده اســت.
شــرکت ســازنده اعــام کــرده کــه امــکان اســتفاده از ایــن روکــش الیــه ای بــر روی هــر 

ــی وجــود دارد. ــی خودروی صندل
ــازی،  ــت خودروس ــوآوری در صنع ــطح از ن ــن س ــری ای ــه کارگی ــا ب ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
محصوالتــی کــه در آینــده نزدیــک در ایــن عرصــه طراحــی و ســاخته مــی شــوند ایمنتــر و 

ــان دیگــری باشــند. هوشــمندتر از هــر زم

کنترل هوشمندانه 
خانه از داخل خودرو

یک شـرکت مطرح خودروسـازی امکانـی را فراهم کـرده که 
بتـوان از داخـل خـودرو گرمایـش درون خانه را کنتـرل کرد. 

خودروســازی BMW همــواره بــه طراحــی و ســاخت 
ــی  ــک ویژگ ــه ی ــته ک ــهرت داش ــی ش ــای لوکس خودروه
مهــم هــم دارنــد و آن اســتفاده از پیشــرفته تریــن فناوریهای 

ــت. ــی در آنهاس ــی و اطاعات ارتباط
ــرفته ای  ــاوری پیش ــرا از فن ــاز اخی ــرکت خودروس ــن ش ای

 ConnectedDrive infotainment ــه ــوم ب موس
ــای  ــینان خودروه ــده و سرنش ــه رانن ــه ب ــرده ک ــی ک رونمای
ایــن شــرکت امــکان برقــراری تمــاس تلفنــی، گــوش دادن 
بــه موســیقی و دریافــت اطاعــات زنــده ترافیکــی را فراهــم 

ــت. کرده اس
حــاال مهندســان BMW هنرنمایــی خــود را کاملتــر از 
قبــل کــرده و درحالــی کــه امکانــات متنــوع تــری را بــه ایــن 
مجموعــه اضافــه کــرده اند، بــه راننــده و سرنشــینان خــودرو 
ــه  ــه خــود را ب ــد خان ــه بتوانن ــد ک ــن قابلیــت را مــی دهن ای

ــد! ــرل کنن طــرز کامــا هوشــمندانه ای کنت
 ConnectedDrive infotainment فنــاوری 
نخســتین بــار در ســال ۲0۱۳ بــه دنیــا معرفــی شــد و طــی 
ــادی در آن  ــای زی ــانی ه ــه روزرس ــته ب ــال گذش ــه س س

صــورت گرفتــه اســت.
از جملــه ویژگیهــای ایــن مجموعــه مــی تــوان بــه برقــراری 

تمــاس آن هــم بــدون نیــاز بــه تلفــن همــراه اشــاره کــرد!
ــوده  ــز ب ــان انگی ــرای هیج ــک ماج ــاز ی ــازه آغ ــن ت ــا ای ام
اســت. حــاال خریــداران خودروهــای مختلــف BMW مــی 
تواننــد در آســتانه رســیدن بــه منــزل، درب گاراژ را بــاز کــرده، 
چراغهــا را روشــن کنند و سیســتم گرمایــش خانــه را پیش از 

پیــاده شــدن از خــودرو روشــن و تنظیــم کننــد.
ــداز گســترده ای را بــرای  ایــن شــرکت خودروســاز چشــم ان
ــه و در  ــر گرفت ــدرن در نظ ــس و م ــای لوک ــازار خودروه ب
 ConnectedDrive نظــر دارد بــا توســعه فنــاوری
ــازار بــرای  infotainment، جایــگاه ویــژه ای در ایــن ب

ــت آورد. ــه دس ــود ب خ
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