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روز تاریخی فضا رقم خورد

رازهای »مشتری« برمال می شود

سایه تهدید بر سر نشریات علمی

ارزانی 30 درصدی اینترنت وگرانی 6 درصدی قبوض تلفن

رئیس جهاد دانشگاهی:
 نگران ورود شرکتهای خارجی به کشور هستیم

تاثیر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بر علم و فناوری 
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رصد وضعیت تولید علم در ایران به عنوان یکی 
نشریات  بررسی  علمی،  پیشرفت  ابزارهای  از 
علمی داخلی و آخرین یافته ها و دستاوردهای 
پزشکی دنیا در این شماره از مجله فناوری مهر 

مورد توجه قرار گرفته است.

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

ــددی از  ــکات متع ــا مش ــر ب ــال حاض ــی درح ــریات علم نش
ــه  ــتند ک ــه هس ــه مواج ــود بودج ــا کمب ــا ت ــر در داوری ه تاخی
ایــن معضــات سرنوشــت برخــی از نشــریات را بــه مرحلــه لغو 

مجــوز و هشــدار کشــانده اســت. 
ــور را  ــاوری کش ــم و فن ــت عل ــرار اس ــه ق ــی ک ــریات علم نش
بســط و ترویــج کننــد، طــی ســال هــای اخیــر بــا مشــکاتی 
ــر  ــر مســتقیمی ب ــن مشــکات تاثی ــه ای ــد ک ــه شــده ان مواج

ــته اســت. ــا گذاش ــه روز آنه ــد انتشــار ب ــت و فرآین کیفی

اپیدمی »تأخیر« دامنگیر نشریات علمی
ــر ســر نشــریات علمــی کشــور موجــب  انباشــت مشــکات ب
ــرر  ــد مق ــان و موع ــد در زم ــا نتوانن ــیاری از آنه ــا بس ــده ت ش
منتشــر و توزیــع شــوند و ایــن شــرایط موجــب شــده تــا چــاپ 
برخــی از نشــریات علمــی چندیــن شــماره به تاخیــر بیافتــد. در 
ــا نشــریات علمــی مواجــه مــی شــویم کــه  بســیاری مواقــع ب
ــی ســالها مــی  ــا حت ــن انتشــار آنهــا ماههــا و ی ــان آخری از زم

ــذرد. گ
درحــال حاضــر هــزار و ۱۶۶ مجلــه علمی در کشــور وجــود دارد 
کــه برخــی از ایــن نشــریات با مشــکاتی ماننــد کمبــود بودجه، 
ــغله  ــاالت، مش ــرای داوری مق ــان الزم ب ــاص زم ــدم اختص ع
مدیــران نشــریات بــرای اختصــاص وقــت الزم، عدم دسترســی 
نشــریات بــه زیرســاخت الکترونیکــی و نبــود عاقــه بــه ارائــه 
ــتند و  ــه هس ــی مواج ــریات داخل ــار در نش ــرای انتش ــه ب مقال
ــرده  ــم ک ــه ای را فراه ــگ زمین ــه رن ــگ ب ــن مشــکات رن ای
تــا بخشــی از نشــریات طبــق ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه در 

مرحلــه هشــدار قــرار گیرنــد.
انتظارهــای چندیــن ماهــه بــرای داوری نشــریات علمــی یکــی 
از مهــم تریــن معضــات حــوزه علــم و فنــاوری کشــور بشــمار 
مــی رود ایــن مشــکل موجــب شــده تــا دانشــجویان و اســاتید 
ــی  ــریات داخل ــود در نش ــاالت خ ــار مق ــرای انتش ــه ای ب عاق
نداشــته باشــند. بــه ویــژه زمانــی کــه داوری مقــاالت در 

ــرد. ــری از متقاضــی مــی گی ــان کمت نشــریات خارجــی زم

جزئیات آماری نشریات علمی کشور
دانشــگاه تهــران بــا انتشــار 9۷ مجلــه در رتبــه نخســت انتشــار 
ــس از آن دانشــگاه  ــه و پ ــا 89 مجل و دانشــگاه آزاد اســامی ب
فردوســی مشــهد بــا ۴۱ مجلــه در رده هــای دوم و ســوم قــرار 

ــد. دارن
مجــات علمــی کشــور در گــروه هــای ۶ گانــه منتشــر مــی 
ــروه  ــال حاضــر گ ــود درح ــای موج ــق آماره ــه طب ــوند ک ش
ــی  ــی مهندس ــروه فن ــه، گ ــانی دارای ۶۴۴ مجل ــوم انس عل

ــه،  ــه  دارای ۱۱۶ مجل ــوم پای ــروه عل ــه، گ دارای ۱9۱ مجل
گــروه کشــاورزی و منابــع طبیعــی دارای ۱۶8 مجلــه، گــروه 
هنــر و معمــاری دارای 30 مجلــه و گــروه دامپزشــکی دارای 
ــن  ــدر ای ــانی در ص ــوم انس ــوزه عل ــه ح ــت ک ــه اس ۱۷ مجل

ــرار دارد. ــا ق ــروه ه گ

نمودار وضعیت نشریات در رشته های فنی 
ــم و  ــان عل ــی زب ــریه علم ــردبیر نش ــی، س ــا صمیم عبدالرض
فنــاوری ذرات دربــاره وضعیــت نشــریات علمــی در کشــور مــی 
گویــد: برای پیشــرفت نشــریات علمــی در داخــل و نمایــه های 
بیــن المللــی بایــد تحریریــه نشــریه از نظــم خاصــی برخــوردار 
باشــد کــه زمــان داوری مقــاالت بخــش مهمــی از ایــن نظــم 

را شــامل مــی شــود.
وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: معمــوال پاســخ داوری 
ــت  ــدت اس ــی م ــیار طوالن ــی بس ــریات داخل ــاالت در نش مق
ــر هــای  ــا تاخی ــا نشــریات ب ــر موجــب مــی شــود ت ــن ام و ای

ــن ماهــه منتشــر شــود. چندی
از نظــر ایــن فعــال حــوزه نشــریات علمــی ارائــه دســتمزد بــه 
داوران نشــریات یکــی از مکانیــزم هــای ایجــاد نظــم در داوری 
ــد بخشــی از مشــکات  مقــاالت اســت. وی معتقــد اســت بای
مــادی نشــریات از ســوی نهادهــای مســئول ماننــد وزارت علوم 

ــرای  ــتمزدهایی را ب ــد دس ــریات بتوانن ــا نش ــود ت ــرف ش برط
ــد. داوران خــود در نظــر گیرن

ــا  ــی ب ــریات علم ــر نش ــوی دیگ ــرد: از س ــد ک ــی تاکی صمیم
ــه  ــع مواج ــتاری و توزی ــاپ، ویراس ــاالی چ ــای ب ــه ه هزین
هســتند کــه ایــن هزینــه هــا قابــل پرداخــت از ســوی مراکــز 

ــت. ــی نیس ــی و پژوهش آموزش

خوراک نشریات علمی داخلی کم است
کمبــود مقــاالت علمــی بــا ســطح بــاال و عاقــه پژوهشــگران 
ــر  ــی از دیگ ــی خارج ــریات علم ــاالت در نش ــاپ مق ــه چ ب
ــی  ــریات علم ــوزه نش ــا ح ــن روزه ــه ای ــت ک ــی اس معضات

ــت. ــرده اس ــغول ک ــود مش ــه خ ــی را ب ایران
علــی الیاســی، مدیرمســئول نشــریه انگلیســی زبــان هیــدروژن 
ــوزه،  ــن ح ــان ای ــر کارشناس ــد دیگ ــز مانن ــوختی نی ــل س و پی
ــدن  ــی ش ــی را طوالن ــریات علم ــل نش ــن معض ــی تری قدیم
ــن  ــرای ای ــوراک الزم ب ــود خ ــس از آن نب ــد داوری و پ فرآین

ــد. ــی کن ــوان م نشــریات عن
ــکات  ــی از مش ــزود: یک ــر اف ــگار مه ــا خبرن ــو ب وی در گفتگ
ــه  ــگران ب ــه پژوهش ــی عاق ــان داخل ــی زب ــریات انگلیس نش
ــه در نشــریات خارجــی اســت چراکــه از نظــر ایــن  چــاپ مقال
افــراد نشــریات خارجــی از ســطح اعتبــار و ضریب تاثیــر باالیی 

سایه تهدید بر سر نشریات علمی/ ۲0۸نشریه در آستانه لغو مجوز
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علـــم و دانش

ــریات  ــا نش ــود ت ــی ش ــب م ــر موج ــن ام ــد و همی برخوردارن
ــه مواجــه شــوند. ــا مشــکل مقال ــان ب انگلیســی زب

ــار در  ــرای انتش ــاب ب ــاالت ن ــداد مق ــش تع کاه
ــی ــات داخل مج

مدیــر مســئول نشــریه هیــدروژه و پیــل ســوختی تاکیــد کــرد: 
همچنیــن بــه دلیــل وضعیــت بودجــه ای دانشــگاه هــا و مراکز 
پژوهشــی شــرایط بــه ســمتی حرکــت کــرده تــا تعــداد مقاالت 
ــی  ــای پژوهشــی اســتخراج م ــت ه ــه از فعالی ــاب علمــی ک ن
ــه  ــاالت ب ــاس ورودی مق ــن اس ــد و برای ــش یاب ــود کاه ش

ــه اســت. ــز کاهــش یافت نشــریات علمــی نی
الیاســی عــدم درآمدزایــی نشــریات را یکــی دیگــر از مشــکات 
آنهــا عنــوان کــرد و گفــت: کتابخانــه هــای مراکز دانشــگاهی و 
پژوهشــی بودجــه کافــی بــرای خریــد نشــریات علمــی را ندارند 
و ایــن امــر موجــب شــده تــا نشــریات علمــی نتواننــد تاحــدی 

درآمــد زایــی داشــته باشــند.
ــرای  ــور ب ــی کش ــریات علم ــن نش ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
ــن  ــد از داوران بی ــی بای ــن الملل ــای بی ــه ه ــور در عرص حض
المللــی اســتفاده کنند کــه متاســفانه هنوز بســتر حضــور داوران 

ــی در کشــور فراهــم نشــده اســت. ــن الملل بی
ــی  ــتگذاری پژوهش ــر سیاس ــرکل دفت ــریفی، مدی ــن ش محس
وزارت علــوم در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر با تشــریح مشــکات 
موجــود نشــریات علمــی در کشــور گفــت: تعــدادی از نشــریات 

ــره  ــاوری و فضــای الکترونیکــی به ــزار فن ــی کشــور از اب علم
ــه زیرســاخت الکترونیکــی  ــد و در مجمــوع مجهــز ب نمــی برن
ــن نشــریات  ــا ای ــود ت ــی ش ــر موجــب م ــن ام نیســتند و همی

نتواننــد در زمــان هــای تعییــن شــده منتشــر شــوند.
ــی  ــاپ برخــی از نشــریات علم ــر در چ ــرد: تاخی ــوان ک وی عن
کشــور نیــز بــه دلیــل طوالنــی شــدن فرآینــد داوری مقــاالت 
ــرای  ــان الزم را ب ــوارد داوران زم ــی م ــه در برخ ــت چراک اس

ــد. ــی دهن ــاص نم داوری اختص
مدیرکل دفتر سیاسـتگذاری پژوهشـی وزارت علوم خاطرنشـان 
کـرد: از جامعـه علمـی درخواسـت داریم تا بـرای فرآینـد داوری 
مقاالت نشـریات علمـی وقت بیشـتری بگذارند تا این نشـریات 

منظم و در زمان تعیین شـده منتشـر شـوند.

مشغله اساتید مانع مدیریت درست نشریات
ــت نشــریات  ــه اینکــه مدیری ــرد: باتوجــه ب ــه ک شــریفی اضاف

علمــی کشــور بــر عهــده اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا 
اســت در برخــی مــوارد مشــغله هــای اســاتید موجــب می شــود 
تــا وقت کمتــری بــرای نشــریات علمــی بگذارنــد و همیــن امر 
موجــب مــی شــود تــا انتشــار نشــریات بــا تاخیــر مواجــه شــود.

ــی  ــریات علم ــر نش ــر در تاخی ــل دیگ ــرد: عام ــد ک وی تاکی
ــریات  ــیاری از نش ــرا بس ــت زی ــی اس ــائل مال ــه مس ــوط ب مرب
بودجــه الزم بــرای داوری، ایجــاد زیرســاخت الکترونیکــی، چاپ 

ــد. ــار ندارن ــع را در اختی و توزی
ــوم گفــت:  ــر سیاســتگذاری پژوهشــی وزارت عل ــرکل دفت مدی
بــرای صرفــه جویــی در هزینــه هــای نشــریات بــه آنهــا اجــازه 
داده شــده تــا در صــورت داشــتن ســایت معتبــر و مناســب اقدام 

بــه انتشــار الکترونیکــی کننــد.

ــریات  ــوم از نش ــی وزارت عل ــای حمایت ــه ه برنام
ــی علم

ــوم برنامــه هــای حمایتــی  ــا بیــان اینکــه وزارت عل شــریفی ب
ــه در  ــزود: نشــریاتی ک ــی کشــور دارد، اف ــرای نشــریات علم ب
ــد  ــی را کســب کنن ــوب و باالی ــه خ ــوم رتب ــی وزارت عل ارزیاب
حمایــت مالــی از آنهــا مــی شــود. ما نشــریات خــوب را تشــویق 
ــن  ــای بی ــه ه ــا در نمای ــم ت ــی دهی ــوزش م ــم و آم ــی کنی م
ــن  ــا ای ــط ب ــای مرتب ــه ه ــی هزین ــوند و تمام ــی وارد ش الملل

ــرد. ــم ک ــا پرداخــت خواهی ــه آنه موضــوع را ب
ــد  ــوم تاکی ــر سیاســتگذاری پژوهشــی وزارت عل ــرکل دفت مدی

کــرد: همچنیــن اگــر نشــریه ای در نمایــه هــای بیــن المللــی 
قــرار گرفــت و پیشــرفت داشــت طبــق آییــن نامــه ای کــه بــه 
زودی ابــاغ خواهــد شــد متناســب بــا عملکــرد نشــریات از آنها 

حمایــت مالــی صــورت مــی گیــرد.

اعــام جدیدتریــن نتایــج رتبــه بنــدی نشــریات 
تــا یــک مــاه آینــده

وزارت علــوم طــی دوســال گذشــته اقــدام بــه ارزیابــی نشــریات 
ــه ســه گــروه  علمــی کشــور کــرده و براســاس آن نشــریات ب
ســطح یــک، ســطح دو و ســطح ســه رتبــه بنــدی مــی  شــوند 
کــه طبــق گفتــه محســن شــریفی در ایــن ارزیابــی ها بررســی 
عملکــرد، وضعیــت علمــی و میــزان فعالیــت نشــریات بررســی 

مــی شــود.
ــاره بــه مهــر گفــت: موضــوع کمیــت و کیفیــت  وی در ایــن ب
ــت و  ــم اس ــیار مه ــوم بس ــرای وزارت عل ــی ب ــریات علم نش

سیاســت ایــن وزارتخانــه برنامــه ریــزی بــرای افزایــش کیفیت 
ــت. ــریات اس نش

مدیــرکل دفتــر سیاســتگذاری پژوهشــی وزارت علــوم 
خاطرنشــان کــرد: ارزیابــی نشــریات علمــی بیش از دو ســال 
ــی  ــتگذاری پژوهش ــر سیاس ــتور کار دفت ــه در دس ــت ک اس
ــن  ــز اولی ــان ســال 93 نی ــه و در پای ــرار گرفت ــوم ق وزارت عل
ــی نشــریات  ــی اعــام و در ســامانه ارزیاب ــن ارزیاب ــج ای نتای
وزارت علــوم منتشــر شــد. در ســال 9۴ ارزیابــی جامــع تــری 
ــه زودی  ــج آن ب ــه نتای ــد ک ــام ش ــی انج ــریات علم از نش
اعــام مــی شــود. در ایــن ارزیابــی شــاخص هــا نســبت بــه 

ــد. ــوده ان ــر ب ــی ت ــته کیف ســال گذش
ــه داور  ــط س ــریه توس ــر نش ــی ه ــد ارزیاب ــزود: فرآین وی اف
ــی  ــال 9۴ ط ــی س ــی ارزیاب ــج نهای ــرد و نتای ــی گی صــورت م

ــد. ــد ش ــام خواه ــده اع ــاه آین ــک م ی
 

لغو مجوز فعالیت نشریات علمی غیرفعال
مدیــرکل دفتــر سیاســتگذاری پژوهشــی وزارت علــوم همچنین 
دربــاره جرایمــی کــه بــرای نشــریات غیرفعــال در نظــر گرفتــه 
مــی شــود، گفــت: باتوجــه بــه ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه 
ــی  ــه ســال 93 شــاخص هــای کیف ــر نشــریه ای نســبت ب اگ
را راعایــت نکــرده، غیــر فعــال و کــم فعــال شــناخته شــده و در 
زمــان معین منتشــر نشــود، پرونــده اش در کمیســیون نشــریات 
رســیدگی خواهــد شــد و ممکــن اســت مجــوز برخــی نشــریات 

لغــو شــود.
ــوم گفــت:  ــر سیاســتگذاری پژوهشــی وزارت عل ــرکل دفت مدی
ــی از  ــه برخ ــریات ب ــیون نش ــر کمیس ــاس نظ ــن براس همچنی
نشــریات تذکــر داده مــی شــود تــا در مــدت معینــی اشــکاالت 
خــود را رفــع کننــد و اگــر در زمــان تعییــن شــده نتواننــد اقــدام 
موثــری داشــته باشــند فعالیــت ایــن نشــریات نیــز لغــو خواهــد 

شــد.

نحوه ارزیابی و لغو اعتبار علمی نشریات 
ــریات  ــدی نش ــه بن ــی و رتب ــاخص های ارزیاب ــاس ش ــر اس ب
ــه  ــاز، نمای ــع 30 امتی ــه موق ــار ب ــال ۱393 انتش ــی در س علم
ســازی در پایــگاه هــای اطاعــات علمــی 30 امتیــاز، ســایت و 
نــرم افــزار اســتاندارد ۲5 امتیــاز و تکمیــل اطاعــات در ســامانه 
ــن اســاس نشــریاتی  ــاز دارد. برهمی ــی نشــریات ۱5 امتی ارزیاب
کــه بیــش از 80 امتیــاز کســب کننــد بــه عنــوان گــروه یــک 

)A( شــناخته مــی شــوند.
همچنیــن طبــق ایــن امتیــاز دهــی نشــریاتی کــه ۶5 تــا 80 
ــد و  ــی گیرن ــرار م ــروه دوم )B( ق ــد در گ ــاز کســب کنن امتی
نشــریات دارای امتیــاز کمتــر از ۶5  در گــروه ســوم )C( جــای 
خواهنــد گرفــت و نشــریاتی کــه در ایــن مرحلــه بیــش از ســه 
شــماره تاخیــر داشــته باشــند، رتبــه C محســوب شــده و پــس 

از دو اخطــار، اعتبــار علمــی آنــان لغــو خواهــد شــد.

208 نشریه علمی در مرحله هشدار
در ارزیابــی هــای وزارت علــوم نشــریات علمــی براســاس زمان 
انتشــار بــا ســه رنــگ ســبز، زرد و قرمــز مشــخص مــی شــوند 
ــا  ــه روز اســت ب و برایــن اســاس نشــریاتی کــه انتشــار آنهــا ب
رنــگ ســبز، نشــریاتی کــه انتشــار آنهــا بــا تاخیــر یــک یــا دو 
ــار  ــه انتش ــریاتی ک ــگ زرد و نش ــا رن ــت ب ــه اس ــماره مواج ش
ــا رنــگ قرمــز  ــا تاخیــر چندیــن شــماره مواجــه شــده ب آنهــا ب

ــد. مشــخص شــده ان
طبــق آمــار موجــود در ســامانه ارزیابــی نشــریات علمــی اکنون 
ــداد ۲۲۷ نشــریه در  ــت انتشــار ســبز، تع ۷3۲ نشــریه در وضعی
وضعیــت انتشــار زرد و ۲08 نشــریه در وضعیــت انتشــار قرمــز 

یــا هشــدار قراردارنــد.
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دانش و  علـــم 

جدیدتریــن آمــار پایــگاه ISI نشــان مــی دهــد 
تنهــا ۲5 کشــور 8۴ درصــد کمیــت تولیــد 
ــد کــه جمهــوری  ــد کــرده ان ــا را تولی ــم دنی عل
ــه  ــن کشــورها رتب ــان ای ــران در می اســامی ای
ــر را  ــم برت ــد عل ــا در تولی ــد دنی ــت رش نخس

ــرد.  ــب ک کس
دکتــر علــی گزنــی معــاون پژوهــش و فنــاوری 
پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام بــا اعام 
ــتنادی  ــگاه اس ــی پای ــت: بررس ــر گف ــن خب ای
ــد  ــی ده ــان م ــر نش ــه اخی ــک ده ISI در ی
کــه تنهــا ۲5 کشــور 8۴ درصــد  کمیــت 

تولیــد علــم دنیــا را تولیــد کــرده انــد.
وی افــزود: در بیــن ایــن ۲5 کشــور، جمهــوری 
ــه  ــبت ب ــال ۲0۱5 نس ــران در س ــامی ای اس
ســال ۲0۱۴ رتبــه نخســت رشــد دنیــا در تولیــد 

علــم برتــر را داشــته اســت.
گزنـی یـادآور شـد: در تولید مقاالت یـک درصد 
برتـر دنیـا ۱9 درصـد رشـد و در تولیـد مقـاالت 
۱0 درصـد برتـر دنیـا ۶۶ درصـد رشـد داشـته 
ایـم. 5۷ درصد اسـتنادهای شـبکه علـم تنها به 
۱0 درصـد از مقـاالت برتـر صورت مـی گیرد و 
38 درصـد از مقـاالت حتـی یکبـار نیـز مـورد 

اسـتفاده قـرار نمـی گیرنـد.

تولید علم برتر چیست؟
معاون پژوهـش و فناوری پایگاه اسـتنادی علوم 
جهـان اسـام گفت: هـر چنـد پایگاه اسـتنادی 
ISI مبتنـی بـر فلسـفه وجودیـش سـعی کـرده 
اسـت تـا معتبرترین مجـات و کنفرانـس های 
دنیـای علـم را نمایه سـازی کند، امـا تمامی این 
مجـات و کنفرانـس هـا و همچنیـن تمامـی 
محتـوای نمایـه شـده در ایـن پایـگاه از وزن 
یکسـانی از لحـاظ اثربخشـی برخوردار نیسـتند.
وی گفــت: مــدارک در ُخردتریــن و پاییــن ترین 
ــد و  ــرار دارن ــتنادی ق ــای اس ــام ه ــطح نظ س
ــوع مدرکــی  ــن ن ــن و غالبتری ــاالت مهمتری مق
ــطه  ــتنادی بواس ــای اس ــام ه ــه نظ ــتند ک هس
مجــات و کنفرانــس هــا نمایــه می شــوند. این 
ــی  ــر م ــگران منتش ــط پژوهش ــاالت توس مق
ــک  ــه ی ــته ب ــز وابس ــگران نی ــوند و پژوهش ش

دانشــگاه یــا مرکــز تحقیقاتــی هســتند.
معــاون ISC ادامــه داد: هــر نتیجــه پژوهشــی 
ــه  ــه مجل ــک مقال ــب ی ــه در قال ــرف اینک ص
شــده  نمایــه  اســتنادی  هــای  پایــگاه  در 

ــتفاده از  ــزان اس ــت. می ــش نیس ــد اثربخ باش
ــزان  ــارت دیگــر می ــه عب ــا ب ــج پژوهــش ی نتای
ــی آن را  ــزان اثربخش ــی می ــتنادهای دریافت اس
ــر  ــال اخی ــه ۲۶ س ــد. در فاصل ــی کن ــن م معی
حــدود ۴50 میلیــون اســتناد در پایــگاه اســتنادی 

ISI ثبــت شــده اســت.
ــن  ــم بی ــبکه عل ــت: در ش ــار داش ــی اظه گزن
الملــل، 0.0۱ درصــد از مقــاالت حــدود ۱.۶ 
درصــد از اســتنادها را دریافــت مــی کننــد. 
مقــاالت 0.۱ درصــد برتــر 5.5 درصــد از 
اســتنادها دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در مرحلــه بعــدی 
ــه ۱9  ــد ک ــرار دارن ــر ق ــد برت ــاالت ۱ درص مق
درصــد اســتنادهای دنیــا را دریافــت کــرده انــد. 
زمانــی کــه بــه مقــاالت ۱0 درصــد برتــر 
ــن  ــه ای ــم ک ــی یابی ــم در م ــی کنی ــگاه م ن
گــروه از مقــاالت حــدود 5۷ درصــد اســتنادهای 

ــد. ــا را دریافــت کــرده ان دنی
معــاون ISC گفــت: حــدود ۷۶ درصــد از 
اســتنادهای دنیــا بــه مقــاالت ۲0 درصــد برتــر 
دنیــا صــورت گرفتــه اســت و حــدود 9۶ درصــد 
ــاالت  ــد از مق ــه 50 درص ــا ب ــتنادهای دنی از اس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــر دنی برت
وی افـزود: 50 درصـد از مقاالتـی کـه در پایگاه 
اسـتنادی ISI منتشـر می شـوند فقـط ۴ درصد 
از اسـتنادهای شـبکه علـم را دریافت مـی کنند، 
ایـن مقـاالت در دسـته مقـاالت برتر قـرار نمی 
گیرنـد. در فاصله سـال هـای ۲0۱5-۱990 کل 
تولید علم دنیا در پایگاه وب آو سـاینس تامسـون 
رویتـرز )ISI( تعداد ۴۱ میلیون و 9۲ هزار و 5۴۱ 

مدرک بوده اسـت.
گزنـی یـادآور شـد: 38 درصـد از ایـن مقـاالت 
حتی یکبـار هم مـورد اسـتفاده قرار نگرفتـه اند، 
بنابراین هـر تولید علمی در نظام های اسـتنادی 

مـورد اسـتفاده جامعه علمـی قرار نمـی گیرد.  
وی گفـت: تولیـد علم برتـر به تحقیقـی اطاق 
High-( مـی شـود کـه از اثرگـذاری باالیـی

Impact( در شـبکه علـم برخـوردار اسـت 
و مبانـی سـنجش اثرگـذاری میـزان اسـتفاده یا 
همان اسـتنادها هسـتند. مقاالت ۱0 درصد برتر 
کـه تعدادشـان بالـغ بـر ۴ میلیـون و ۱09 هـزار 
و ۲5۴ مـدرک اسـت حـدود 5۷ درصد اسـتنادها 
یعنـی ۲5۲ میلیـون و ۱3۷ هـزار و ۲۱3 اسـتناد 

دریافت کـرده اند.

معـاون پژوهـش و فنـاوری پایـگاه اسـتنادی 
علـوم جهـان اسـام گفـت: یکـی از راه هـای 
سیاسـتگذاری بـرای حرکـت در مسـیر تولیـد 
علـم برتـر انتخـاب مجـات برتر بـرای انتشـار 
مقـاالت اسـت. مقاالتـی کـه در مجـات برتـر 
منتشـر مـی شـوند بـه صـورت بالقـوه امـکان 

دریافـت اسـتنادهای بیشـتر را دارنـد.
ــه  ــور ب ــم کش ــر عل ــت نش ــزود: هدای وی اف
ســمت نشــریات برتــر بــه عنــوان یک سیاســت 
مطلــق در جهــت تولیــد علــم بــرای رفــع 
ــرای  ــا ب نیازهــای کشــور جــای بحــث دارد، ام
ــل سیاســتی  ــن المل ــم بی کســب مرجعیــت عل

کارآمــد اســت.

رتبه نخسـت دنیـا در رشـد تولید علم 
برتـر  - مقـاالت یک درصـد برتر

ــران  وی اظهــار داشــت: جمهــوری اســامی ای
در ســال ۲0۱۴ تعــداد ۱9۱ مقالــه پراســتناد 
تولیــد کــرد. تعــداد مقــاالت یــک درصــد 
 ۲۲۷ بــه   ۲0۱5 ســال  در  کشــور  برتــر 
مــورد رســید. بدیــن ترتیــب کشــور یــک رشــد 

ــرد. ــه ک ــدی را تجرب ــدود ۱9 درص ح
ــترین  ــد بیش ــران هن ــد از ای ــزود: بع ــی اف گزن
میــزان رشــد را دارد. هندوســتان در ســال ۲0۱۴ 
ــه  ــداد 335 و ۴۱8 مقال ــب تع ــه ترتی و ۲0۱5 ب
ــن  ــد ای ــرد. رش ــر ک ــر منتش ــد برت ــک درص ی

کشــور حــدود ۱8 درصــد اســت.
وی یادآور شـد: چین در رتبه سـوم دنیـا از لحاظ 
رشـد تولیـد علـم برتـر قـرار دارد. این کشـور در 
سـال هـای ۲0۱۴ و ۲0۱5 بـه ترتیـب تعـداد 
۲8۲9 و 3۱۷0 مـدرک منتشـر کرد که در دسـته 
مقاالت یـک درصد برتر قـرار می گیرنـد. بدین 
ترتیب این کشـور از یک رشـد حـدود ۱۲ درصد 

برخوردار بوده اسـت.
 

ــم  ــد عل ــا در رشــد تولی ــه دوم دنی رتب
ــر ــد برت ــاالت 10 درص ــر - مق برت

ــتنادی  ــگاه اس ــاوری پای ــش و فن ــاون پژوه مع
ــال ۲0۱۴  ــزود: در س ــام اف ــان اس ــوم جه عل
تعــداد ۲۶۶0 مقالــه کشــور در زمره مقــاالت ۱0 
ــم  ــن رق ــت. ای ــرار گرف ــا ق ــر دنی ــد برت درص
در ســال ۲0۱5 بــه ۴۴۲0 مــورد افزایــش یافت. 
بنابرایــن جمهــوری اســامی ایــران یــک رشــد 
ــه کــرده اســت کــه از ایــن  ۶۶ درصــد را تجرب

ــرار دارد. لحــاظ بعــد از ترکیــه ق
وی افـزود: در سـال ۲0۱۴ تعـداد ۲۲0۶ مـدرک 
از ترکیـه در زمـره مقـاالت ۱0 درصد برتـر قرار 
داشـت. ایـن رقـم در سـال ۲0۱5 بـه 39۲۶ 
مـورد افزایـش یافـت. از همیـن رو رشـد ترکیه 
۷8 درصـد بوده اسـت. بعـد از ایران کشـورهای 
برزیـل، لهسـتان، روسـیه، هنـد، ژاپـن و کـره 
جنوبی به ترتیب حـدود ٪۶۶، ٪۶۴، ٪۶۴، ٪۶0، 

5۴٪ و 5۲٪ رشـد نشـان داده انـد.
گزنــی خاطرنشــان کــرد: رهبــر معظــم انقــاب 
ــگاهیان  ــی از دانش ــا جمع ــدار ب ــامی در دی اس
ــه ســمت نیازهــای  ــاالت علمــی ب هدایــت مق
ــای  ــد. آماره ــرار دادن ــد ق ــورد تاکی ــور را م کش
ــی در  ــن الملل ــی و بی ــر علمــی مل ــگاه معتب پای
ســال هــای اخیــر نشــان مــی دهــد که ســاالنه 
در ایــران حــدود ۱۴5 هــزار پژوهــش ثبــت مــی 
شــود کــه نشــان از انــرژی زیــادی دارد کــه در 

ایــن زمینــه صــرف مــی شــود.
وی یــادآور شــد: بنابرایــن هدایــت ایــن پژوهش 
هــا بــه ســمت نیازهــای کشــور از اهمیــت ویژه 
ــی  ــش کاف ــط پژوه ــت. فق ــوردار اس ای برخ
ــه،  نیســت، بلکــه اثربخشــی پژوهــش در جامع
اقتصــاد، تغییــر کیفیــت و ســطح زندگــی و 

ــت دارد. ــاوری اولوی فن
ــتنادی  ــگاه اس ــاوری پای ــش و فن ــاون پژوه مع
ــت  ــرای هدای ــت: ب ــام گف ــان اس ــوم جه عل
نیازهــای  ســمت  بــه  علمــی  مقــاالت 
کشــور نــگاه بــه ابعــاد مختلــف تولیــد 
ــت  ــر کمی ــرف ب ــد ص ــت و تاکی ــم الزم اس عل
ــئله  ــود، مس ــد ب ــیب زا خواه ــم آس ــد عل تولی
ــم  ــای کان عل ــت ه ــند سیاس ــه در س ای ک
و فنــاوری اباغــی توســط مقــام معظــم 
رهبــری بــه صراحــت مــورد تاکیــد قــرار 

ــت. گرفته اس

ایران باالترین نرخ رشد دنیا در تولید علم برتر را کسب کرد
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علـــم و دانش

دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی و تخصصــی گفــت: در حــوزه علــوم دندانپزشــکی، ایــران در 
ســال ۲0۱5 میــادی بــا دو پلــه صعــود و بــا پیشــی گرفتن از ســوئیس و کانــادا بــه رتبــه ۱۲ دنیــا 

رســید. 
ــایت  ــود در س ــای موج ــد: داده ه ــادآور ش ــه ی ــن رتب ــب ای ــاره کس ــگری درب ــعید عس ــر س دکت
ــوان  ــه عن ــد ب ــل، انگلســتان و هن ــکا، برزی ــاالت متحــده آمری SJR نشــان مــی دهــد کــه ای
چهــار کشــور صدرنشــین، هــر یــک موفــق بــه تولیــد بیــش از یک هــزار مقالــه در حــوزه علــوم 

دندانپزشــکی شــده اند.
وی اظهــار داشــت: ایــران بــا تولیــد 305 مقالــه در ســال ۲0۱5 پــس از کشــورهای اســپانیا و کــره 

جنوبــی بــا بیــش از چهارصــد مقالــه، قــرار گرفته اســت.
ــوم تولیــد شــده در دو ســال ۲0۱۴ و ۲0۱5  عســگری افــزود: گرچــه رتبــه کشــور در کل عل
ــوم  ــا عل ــدا نکــرده اســت ام ــری پی ــده و تغیی ــانزدهم باقیمان ــام ش ــت در مق ــه صــورت ثاب ب
دندانپزشــکی در همیــن بازه هــای زمانــی موقعیــت ممتازتــری را بــرای کشــور ایجــاد کــرده 

اســت.
دبیــر شــورای ســامت دهــان وزارت بهداشــت افــزود : خوشــبختانه در حــال حاضــر جمهــوری 
اســامی ایــران از نظــر کل تولیــدات علمــی در منطقــه خاورمیانــه بــا اختــاف کمــی از کشــور 
ترکیــه، مقــام اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت، امــا در رشــته هــای پزشــکی و دندانپزشــکی 

پــس از کشــور ترکیــه قــرار گرفتــه اســت.
ــن دو رشــته  ــد شــده در ای ــاالت تولی ــداد مق ــه از نظــر تع ــه اینکــه کشــور ترکی ــا اشــاره ب وی ب
فاصلــه قابــل توجهــی بــا کشــورمان دارد، بــر ضــرورت توجــه ویــژه مســئوالن حــوزه پژوهــش و 

محققیــن بــه ایــن موضــوع تأکیــد کــرد.
ــه اهــداف تعییــن شــده در ســند چشــم انداز بیست ســاله،  عســگری گفــت: در جهــت حصــول ب
ــاد  ــرای ایج ــط، ب ــئوالن مرتب ــی مس ــط تمام ــژه ای توس ــتگذاری های وی ــا سیاس ــت ت الزم اس
شــرایط الزم بــرای افزایــش چشــمگیر تولیــدات علمــی و کســب مقــام اول منطقــه در ایــن دو 

ــرد. رشــته صــورت پذی

ایران در رتبه ۱۲ 
علوم دندانپزشکی دنیا

اجرای سه طرح علمی تحقیقاتی 
بزرگ با اتحادیه اروپا

وزیــر علــوم گفــت: مقدمــات اجــرای ســه طــرح علمــی تحقیقاتــی بــزرگ 3 میلیــون یورویــی بــا 
اتحادیــه اروپــا فراهــم شــده اســت. 

دکتــر محمــد فرهــادی گفــت: ۱۴۱ طــرح تحقیقاتــی مشــترک بــا مراکــز علمــی کشــورهای 
اروپایــی از جملــه ایتالیــا، آلمــان، فرانســه، اتریــش و ترکیــه انجــام شــده و مقدمــات اجــرای 
ســه طــرح علمــی تحقیقاتــی بــزرگ 3 میلیــون یورویــی نیــز بــا اتحادیــه اروپــا فراهــم شــده 

اســت. 
ــا تاکیــد بــر توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان و پــارک هــای علــم و فنــاوری، اظهــار  وی ب
داشــت: بیــش از چهــار هــزار شــرکت دانــش بنیــان تاکنــون متقاضــی دریافــت مجــوز تاســیس 
بــوده انــد کــه ۲ هــزار و ۲00 مــورد از ایــن شــرکت هــا در پــارک هــای علــم و فنــاوری فعــال 

شــده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاســیس شــرکت هــای 
دانــش بنیــان درون شــهرها مانعــی نــدارد و طبــق 
مصوبــات دولــت مــی تواننــد در محــدوده شــهرها 
فعالیــت کننــد، گفــت: براســاس ضوابط و مقــررات، 
ــر  ــات و زی ــاوری از امکان ــم وفن ــای عل ــارک ه پ
ــد  ــارک هــا  برخوردارن ســاخت هــای موجــود در پ
و از تســهیات وام هــای کــم بهــره صنــدوق های 

ــد. ــد اســتفاده کنن ــاوری مــی توانن پژوهــش و فن
ــدوق  ــرد: ۱۶ صن ــان ک ــر نش ــوم خاط ــر عل وزی
پژوهــش و فناوری در کشــور وجــود دارد کــه درون 
پــارک هــای علــم و فنــاوری  مســتقر هســتند و از 

ــد. ــی برخوردارن معافیــت هــای مالیات
فرهــادی یکــی از مهم تریــن اقدامــات وزارت علوم 
را توجــه بــه پژوهــش و فناوری بیــان کــرد و گفت: 
حــدود یــک و یــک دهــم درصــد از تولیــد ناخالص 
ــش و  ــوزه پژوه ــرای ح ــاری ب ــال ج ــی در س مل
فنــاوری در نظرگرفتــه شــده کــه ایــن رقــم حــدود 

۲ برابــر ســال گذشــته اســت. 
ــاوری  ــم وفن ــارک عل ــاد پ ــن از ایج وی همچنی
دردانشــگاه کاشــان خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه 
اســتعدادها و قابلیــت هــای شهرســتان کاشــان در 
زمینــه صنایــع اســانس، فــرش و گاب، ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری در این دانشــگاه در دســتور 

ــرد. ــرار مــی گی ــوم ق کار وزارت عل
وزیرعلــوم طــرح آمایــش آمــوزش عالــی را ازاساســی تریــن برنامــه هــای وزارت علــوم عنــوان 
کــرد و گفــت: در ایــن طــرح بازنگــری ۶00 رشــته تحصیلــی کــه کاربــردی اســت در نظــر گرفته 

شــده اســت.
وی افــزود: در سیاســت هــای کان علــم و فنــاوری کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ 
شــده اســت، تبدیــل علــم بــه ثــروت بــا حفــظ ارزش هــای اســامی مد نظــر اســت و معنــای آن 
ایــن اســت کــه بایــد آمــوزش، پژوهــش، نــوآوری و فنــاوری را در راســتای تبدیــل علــم بــه ثروت 

در جهــت رفــع نیازهــای کشورداشــته باشــیم.
فرهــادی ارتبــاط بیــن آمــوزش و عمــل، دانشــگاه بــا صنعــت و حضــور اســتادان در محیــط هــای 
صنعتــی، فراهــم کــردن فرصــت هــای مطالعاتــی در صنعــت، گذرانــدن دوره هــای پســا دکترای 
داخلــی صنعتــی و توســعه دیپلماســی علمــی و بیــن المللــی را از دیگربرنامه هــای وزارت علــوم در 

طــرح آمایــش عنــوان کــرد.

http://mehrnews.com


صفحه 8 | شماره 3 | تیــر 95 MEHR NEWSAGENCY

دانش و  علـــم 

ــر  ــمندان برت ــت دانش ــن فهرس جدیدتری
ــک  ــع ی ــور در جم ــکی کش ــوم پزش عل
دنیــا  ُپراســتناد  دانشــمندان  درصــد 
ــی  ــان ایران ــداد محقق ــد و تع ــر ش منتش
ــش  ــر افزای ــه 33 نف ــت ب ــن فهرس در ای

ــت.  یاف
ــز  ــس مرک ــری - رئی ــام کبی ــر پی دکت
و  اطاعــات  هماهنگــی  و  توســعه 
فهرســت  گفــت:  علمــی  انتشــارات 
ــور در  ــکی کش ــوم پزش ــمندان عل دانش
ــتناد  ــمندان ُپراس ــد دانش ــع  ۱ درص جم
رتبه بنــدی  نظــام  براســاس  دنیــا  
 ESI - Essential Science
Indicators  در مــاه مــی ســال 
۲0۱۶ میــادی منتشــر شــده اســت. 
ــر اســاس نتایــج اخیــر ایــن  وی افــزود: ب
بین المللــی،  معتبــر  رتبه بنــدی  نظــام 
ــکی  ــوم پزش ــر عل ــمندان برت ــداد دانش تع
کشــور کــه در گــروه ۱ درصــد دانشــمندان 
ُپراســتناد دنیــا قــرار گرفته انــد بــه 33 نفــر 

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای
هماهنگــی  و  توســعه  مرکــز  رئیــس 
اطاعــات و انتشــارات علمــی وزارت 
ــه ســهم دانشــگاه  ــا اشــاره ب بهداشــت ب
هــای علــوم پزشــکی کشــور از ایــن 
ــگاه  ــر از دانش ــت: ۱9 نف ــمندان گف دانش
از  نفــر   ۴ تهــران،  پزشــکی  علــوم 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، 3 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــر از دانش نف

هســتند. 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــزود: دانش وی اف
شــهید بهشــتی و شــیراز هــر کــدام دو نفــر 
و دانشــگاه های علــوم پزشــکی ایــران، 
مشــهد و زنجــان هــر کــدام یــک نفــر در 

ــد.  ــن فهرســت دارن ای
ــه  ــی ک ــه محققان ــاره ب ــا اش ــری ب کبی
ــن فهرســت راه  ــه ای ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
یافتنــد، گفــت: در رتبه بنــدی اخیــر، 
دکتــر شــاهین آخونــدزاده از دانشــگاه 
ــا  ــر علیرض ــران، دکت ــکی ته ــوم پزش عل
اســتقامتی از دانشــگاه علــوم پزشــکی 
از  میرمیــران  پرویــن  دکتــر  تهــران، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
و دکتــر مازیــار مــرادی الکــه از دانشــگاه 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــران ب ــوم پزشــکی ای عل
ــر  ــد برت ــمندان ۱ درص ــع دانش ــه جم ب

ــتند. ــور پیوس ــتناد کش ُپراس
ــدی  ــن رتبه  بن ــای ای ــرد: مبن ــد ک وی تاکی
ــات  ــل اطاع ــه و تحلی ــردآوری و تجزی گ
یــک درصــد مقــاالت دارای بیشــترین 
 ISI اطاعاتــی  پایــگاه  در  اســتنادات 
فاصلــه  در   Web of Sciences
ــان  ــا پای ده ســال و دو مــاه ژانویــه ۲00۶ ت
ــر  ــات آن ه ــوده و اطاع ــه ۲0۱۶ ب فوری

دومــاه یکبــار روزآمــد می شــود.
 
 

33محقق پزشک ایرانی در جمع دانشمندان برتر دنیا
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علـــم و دانش

داغ شدن بزرگترین
 استخر آب گرم دنیا

بزرگترین حوزه آب گرم دنیا حاال داغ تر از هر زمان دیگری شده است. 
بخشــی از آبهــای آزاد جهــان در حــد فاصــل اقیانــوس هنــد تــا اقیانــوس آرام کــه 
تحــت عنــوان »اســتخر آب گــرم هنــد – پاســفیک« شــناخته مــی شــود به واســطه 

عوامــل مختلفــی بــا افزایــش دمــای قابــل توجهــی همــراه شــده اســت.
دانشــمندان هشــدار مــی دهنــد که آالینــده هــای ناشــی از افزایــش حجــم گازهای 
گلخانــه ای در زمیــن موجــب شــده تــا وســعت و دمــای ایــن اســتخر عظیم بیشــتر 

از گذشــته شــود.
ایــن اســتخر حــدود ۱۴ هــزار و 500 کیلومتــر طــول و ۲500 کیلومتــر عــرض دارد. 
تعریفــی کــه بــرای ایــن منطقــه بــزرگ آبــی دنیــا ارایــه شــده ایــن اســت: حــوزه 
آبــی عظیمــی بــا متوســط دمــای ۲8 درجــه ســانتیگراد. امــا حــاال در برخــی نقــاط 

شــاهد افزایــش دمــا تــا 30 درجــه هــم هســتیم.
ــن  ــر شــدن آب، وســعت ای ــا گرمت ــان ب ــد کــه همزم دانشــمندان اعــام کــرده ان
منطقــه نیــز افزایــش مــی یابــد تــا جایــی کــه اکنــون مشــخص شــده ایــن اســتخر 
آب گــرم طــی ســالهای اخیــر بیشــترین میــزان افزایش ســطح آب را داشــته اســت.

در نتیجــه ایــن فرآینــد، پنــج جزیــره کوچــک واقــع در اقیانــوس آرام جنوبــی ناپدیــد 
ــد  ــا ح ــوس ت ــان اقیان ــواج خروش ــه واســطه ام ــز ب ــر نی ــورد دیگ شــده و شــش م

زیــادی نابــود شــده انــد.
ــی  ــات آب و هوای ــر جریان ــی ب ــر منف ــا تأثی ــد افزایشــی دم ــن رون ــته ای از آن گذش
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــه آنه ــی ک ــا جای ــته اســت ت ــراف گذاش ــق اط کشــورهای مناط

ــوند. ــی ش ــل م ــتری را متحم ــی بیش ــای دریای ــته توفانه ــالهای گذش س
تحقیقــات اخیــر دانشــمندان در ژورنــال Science Advances منتشــر 
شــده نشــان مــی دهــد اســتخر آب گــرم زمیــن بیشــترین بارشــها را در خــود دارد. 
ــا  ــد در مقایســه ب ــوس هن ــن اســتخر در قســمت اقیان ــم ای ــن بخــش مه همچنی
بخــش مربــوط بــه اقیانــوس آرام گســترش بیشــتری یافتــه اســت کــه ایــن یعنــی 

ــد. ــوس هن ــش بارشــها در غــرب اقیان افزای

حفره الیه اوزون در حال 
کوچکتر شدن است

نشـریه سـاینس گزارشـی منتشـر کرده که نشـان می دهـد الیـه اوزون در مسـیر ترمیم و بازگشـت به 
حالت اولیـه خود قـرار دارد. 

در دهـه80 میـادی دانشـمندان بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه اسـتفاده از ترکیبی موسـوم بـه CFC در 
صنایـع مختلـف بـه بزرگتر شـدن حفره الیـه اوزون منجـر می شـود. از ایـن ترکیـب در گاز یخچالها و 

همچنیـن فرآینـد خشـک کردن محصـوالت مختلف اسـتفاده می شـود.
تحقیقاتـی کـه در سـالها قبـل درخصوص الیـه اوزون انجام شـد نشـان می داد که به واسـطه اسـتفاده 
گسـترده از چنیـن ترکیباتـی، سـاختار ایـن الیه در منطقـه قطب جنـوب در وضعیـت نگران کننـده ای 
قرار دارد. حاال اما به واسـطه ممنوعیتی که در اسـتفاده از این ترکیبات خطرناک وضع شـده دانشـمندان 

خبر خوشـحال کننـده ای دارند: الیـه اوزون در نواحی تخریب شـده آن در مسـیر ترمیم قـرار دارد.
تحقیقـات نشـان مـی دهد در دهـه های قبل و به واسـطه اسـتفاده بـی رویـه از این ترکیـب خطرناک، 
حفـره هـای فصلـی در الیـه اوزون منطقه قطب جنوب ایجاد می شـده اسـت اما حاال خبر می رسـد که 

ایـن حفره در حال ترمیم اسـت.
الیـه اوزون بـه عنوان سـپر زمیـن در برابر نور ماورای بنفش خورشـید عمل می کند و زمانی کـه در نقطه ای 
از آن شـکافی ایجاد می شـود، سـاکنان منطقه ای که در زیر این حفره قرار دارند در معرض سـطوح باالیی از 

ایـن پرتوها قرار مـی گیرند و این یعنی به خطر افتادن سـامتی و ابتا به بیماریهایی نظیر سـرطان.
مطالعات پزشـکی نشـان می دهـد که اگر رونـد تخریب شـدن اوزون ادامه پیدا کند، سـاالنه تـا بیش از 

دو میلیـون مـورد جدیـد بر شـمار مبتایـان به سـرطان پوسـت افزوده می شـود.
اکنـون تیمی از دانشـمندان کشـورهای مختلف جهـان مطالعه ای را به سـرانجام رسـانده اند که نشـان 
مـی دهـد رونـد تخریب الیـه اوزون بر فـراز قطب جنوب متوقـف شـده و گذشـته از آن تخریب صورت 

گرفته در حال ترمیم اسـت.
ایـن مطالعـه که بـه سرپرسـتی دانشـگاه MIT انجام شـده بـازه زمانـی ۱5 سـاله ای را دربرمـی گیرد 
)۲000 تـا ۲0۱5(. بر این اسـاس مشـخص شـده کـه بزرگی حفـره الیـه اوزون چهار میلیـون کیلومتر 

مربع کوچکتر شـده اسـت.

در یــک پدیــده نــادر، زن آمریکایــی پــس از عمــل جراحــی بــا 
تغییــر لهجــه روبــرو شــد. 

ــا«  ــزا آالمی ــم »لی ــادر خان ــیار ن ــداد پزشــکی بس ــک روی  در ی
اهــل »تگــزاس« آمریــکا، بعــداز انجــام عمــل جراحــی فــک 

تغییــر لهجــه پیــدا کــرد.
اطرافیــان وی بــه هنــگام صحبــت کــردن او متوجــه تغییــر 
ــع  ــه در واق ــدند ک ــار او ش ــات در گفت ــان کلم ــوه بی در نح
ــی  ــی بریتانیای ــه انگلیس ــی او ب ــی آمریکای ــه انگلیس لهج

ــود. ــده ب ــل ش تبدی
ابتــدا پزشــک جــراح »لیــزا آالمیــا« گفــت کــه ایــن بــه دلیــل 
ــا ســپری شــدن  ــا ب ــد از عمــل جراحــی اســت ام عــوارض بع

ــه حالــت اول خــود بازنگشــت. زمــان، لهجــه وی ب
در بررســی هــای انجــام شــده، در وی »ســندروم لهجــه 
خارجــی« تشــخیص داده شــد کــه در آن الگــوی صحبــت فــرد 
ــا  تغییــر مــی کنــد و دچــار نوعــی تغییــر لهجــه مــی شــود. ت
کنــون بــرای رخ دادن ایــن اتفــاق دلیــل مشــخصی پیدا نشــده 

ــت.   اس
در ۱00 ســال اخیــر فقــط ۱00 مــورد ســندروم لهجــه خارجــی 

شناســایی شــده اســت.  
ــاد  ــی را ی ــه تگزاس ــاره لهج ــد دوب ــا« بای ــزا آالمی ــون »لی اکن
بگیــرد تــا صحبــت کــردن او بــرای فرزنــدان و همســرش بــه 

ــردد. ــاز گ ــت اول ب حال

لهجه یک زن آمریکایی با جراحی تغییر کرد
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دانش و  علـــم 

جهان وارد وضعیت اضطراری شد
جهــان بــه طــرز عجیــب و بــی ســابقه ای وارد وضعیــت اضطــراری شــده اســت. ایــن هشــدار 
جــدی گروهــی از دانشــمندان علــوم زیســت محیطــی اســت کــه بازتــاب قابــل توجهی در رســانه 

هــای خبــری سراســر دنیــا داشــته اســت. 
روزنامــه گاردیــن در گزارشــی ویــژه بــه ایــن موضــوع پرداختــه و مــی نویســد: دمــای زمیــن در 
بســیاری از نقــاط آن بــه طــرز بــی ســابقه ای افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن بــه معنــای امــواج 
گرمایــی بیشــتر، ســیابهای مخــرب گســترده تــر و آتــش ســوزی هــای خانمــان ســوز در نواحی 

جنگلــی اســت. از آن گذشــته بایــد انتظــار تندبادهــای دریایــی بیشــتری را 
هــم داشــت.

گاردیــن ادامــه مــی دهــد: مــاه مــه ســیزدهمین مــاه متوالــی بــود کــه طی 
آن رکــورد افزایــش دمــا شکســته شــد. اعــداد و ارقامــی کــه در ایــن زمینه 
ــک  ــه دانشــمندان آن را ی ــود ک ــده ب ــران کنن ــان نگ ــده آنچن منتشــر ش

وضعیــت »اضطــراری« عنــوان کــرده انــد.
دانشــمندان گرمــای عجیــب و بــی ســابقه در ماههــای فوریــه و مــارس 
ــوان  ــه عن ــه ب ــن مقول ــه ای ــر ب ــا دیگ ــد. آنه ــرار داده ان ــه ق ــورد توج را م
ــان  ــه زم ــرده و آن را معطــوف ب ــگاه نک ــده ن ــرای آین ــدی جــدی ب تهدی

ــد. ــی دانن حــال م
در ادامــه گــزارش گاردیــن آمــده اســت: امــا افزایــش دمــای زمیــن تنهــا 
ــون  ــم اکن ــود. ه ــی ش ــم نم ــترده آن خت ــق گس ــدن مناط ــرم ش ــه گ ب
تــوده هــای یخــی قطــب شــمال در حــال ناپدیدشــدن هســتند. در هنــد 
خشکســالی افزایــش یافتــه و اگــر ســری هــم بــه زیــر اقیانوســها بزنیــم 
ــا منظــره نگــران کننــده ســفید شــدن صخــره هــای مرجانــی مواجــه  ب
مــی شــویم. در برخــی کشــورها نظیــر بریتانیــا جریــان ســیاب بــه طــرز 

عجیبــی افزایــش یافتــه اســت.

گاردیــن همچنیــن بــه توافقنامــه تاریخــی پاریــس در دســامبر گذشــته اشــاره کــرده و ادامــه مــی 
دهــد: در آن توافقنامــه دولتهــای جهــان متعهــد شــدند تــا اقدامــات جــدی را بــرای نجــات زمیــن 
از گرمایــش بیــش از حــد انجــام دهنــد اما بــه عقیــده دانشــمندانی همچون پروفســور رامســتورف 
از انســتیتو تحقیقــات تأثیــرات جــوی Potsdam آلمــان، مســیری کــه در پاریــس دنبال شــد 

نتیجــه ای نداشــته و بایــد هرچــه ســریعتر تغییراتــی در نگــرش آن ایجاد شــود.
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش آمــده اســت: افزایــش خیــره کننــده دمــای زمیــن نشــان مــی 
دهــد کــه ســال ۲0۱۶ را بایــد داغ تریــن ســال در تاریــخ ثبــت شــده زمیــن بــه شــمار آوریــم کــه 
ایــن بــه معنــای شکســته شــدن رکــورد ســال ۲0۱5 اســت و یادمــان نــرود کــه آن ســال نیــز 

رکــورد ســال ۲0۱۴ را شکســته بــود.

به تازگــی  تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  محققــان 
ــه ناشــی  ــا آلودگــی هــوای خان ــی ب ــد تمــاس طوالن دریافته ان
ــنایی و  ــا، روش ــد گرم ــرای تولی ــل ب ــت و گازوئی ــوخت  نف از س
ــی  ــی م ــه قلب ــر و حمل ــش مرگ ومی ــث افزای ــز، باع پخت وپ

ــود.  ش
محققــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ایــن تحقیــق را بــا 
ــکا و  ــات ســرطان انگلســتان و امری همــکاری انســتیتو تحقیق
ــانده  ــام رس ــه انج ــرطان ب ــات س ــی تحقیق ــازمان بین الملل س

ــد. ان
مجلــه  در  تازگــی  بــه  کــه  تحقیــق  ایــن  براســاس 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــکا ب ــب امری ــن قل circulation انجم
اســت، ســوخت های تمیزتــر از جملــه گاز طبیعــی، بــا 

دارنــد. ارتبــاط  کمتــری  مرگ ومیــر 
ــت  ــی از جمعی ــت، نیم ــی بهداش ــازمان جهان ــار س ــق آم طب
ــنایی و  ــا، روش ــرای گرم ــد و ب ــر می برن ــر  بس ــان در فق جه

پخت وپــز، از ســوخت اســتفاده می کننــد.
محققــان ایرانــی بــا رهبــری دکتــر رضــا ملــک زاده از 
پژوهشــکده گــوارش و کبــد دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــوزاندن  ــی از س ــی ناش ــی خانگ ــا آلودگ ــاس ب ــران، تم ته
نفــت، چــوب، گازوئیــل، پهــن و گاز طبیعــی را در یــک 
ــران در  ــرق ای ــمال ش ــت ش ــاهده ای در جمعی ــه مش مطالع
ــد  ــی کردن ــا ۲008 بررس ــال ۲00۴ ت ــتان از س ــتان گلس اس

)مطالعــه کوهــورت گلســتان(.
در ایــن مطالعــه از 50 هــزار و ۴5 شــرکت کننده، 58 درصــد آنها 
خانــم و ســن متوســط 
ــه  ــان ورود ب ــراد در زم اف
مطالعــه 5۲ ســال بــود. 
بیشــتر شــرکت کنندگان 
ــن  ــژاد ترکم ــه ن در مطالع
ــد( و در  ــتند )۷۴ درص داش
مناطــق روســتایی زندگــی 
می کردنــد )80 درصــد(.

ن  گا کت کنند شــر
ســبک  پرسشــنامه 
تکمیــل  را   زندگــی 
کردنــد کــه در آن تمــاس 
خانگــی  ســوخت  بــا 
ــا  ــز و گرم ــرای پخت وپ ب
ــورد  ــی م ــول زندگ در ط
قرارگرفتــه  بررســی 

ــم  ــور منظ ــز به ط ــا نی ــایر متغیره ــارخون و س ــت. فش اس
شــد. اندازه گیــری 

محققــان دریافتنــد افــرادی کــه از گازوئیــل یــا نفــت 
ــر  ــال مرگ ومی ــش احتم ــد ۶ درصــد افزای ــتفاده می کردن اس
ــش  ــد افزای ــن ۱۱ درص ــتند. همچنی ــال داش ــی ۱0 س در ط
احتمــال مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبــی عروقــی و ۱۴ درصــد 
ــی ایســکمیک )در  ــاری قلب ــه بیم ــا ب ــال ابت ــش احتم افزای

ــه( داشــتند. ــر لخت اث
ــد در  درحالی کــه کســانی کــه از گاز طبیعــی اســتفاده می کردن
مقایســه بــا ســایر منابــع ســوخت، ۶ درصــد کاهــش احتمــال 

ابتــا بــه مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبــی عروقــی داشــتند.
ــی در  ــی عروق ــای قلب ــیپ بیماری ه ــق و فلوش ــامیت، محق س
دانشــگاه شــیکاگو می گویــد: می دانیــم کــه محصــوالت تنباکو 
و ســیگار و آلودگــی هــوای بیــرون از منــزل بــا مــرگ ناشــی از 

ــط اســت. ــی مرتب ــای قلب بیماری ه
ــا  ــاس ب ــان تم ــدت زم ــابقه و م ــتفاده از س ــا اس ــا ب ــه م مطالع
ــن  ــرای اولی ــت و گاز، ب ــی خانگــی ناشــی از ســوخت نف آلودگ
ــی از  ــی ناش ــی خانگ ــا آلودگ ــاس ب ــه تم ــان داد ک ــار نش ب
ــرای افزایــش  ــور مســتقل ب ــز، یــک ریســک فاکت ســوخت نی
بیماری هــای قلبــی عروقــی، مــرگ ناشــی از حمــات قلبــی 

ــت. ــی اس ــر کل ــرگ و می و م
میتــر نیــز معقتــد اســت: ازآنجاکــه بیماری هــای قلبــی 
عروقــی شــایع ترین علــت مــرگ در دنیاســت مهــم اســت کــه 
پزشــکان ریســک فاکتورهــای قابل تغییــر بیماری هــای قلبــی 

ــد. ــه را بررســی کنن ــه آلودگــی هــوای خان ازجمل
ــع  ــاران و جوام ــه بیم ــد ب ــکان می توانن ــورت پزش ــن ص در ای
کننــد تــا بــه ســمت اســتفاده از ســوخت های تمیزتــر و کاهــش 

ــد. مــرگ ناشــی از بیماری هــای قلبــی عروقــی پیــش برون
ــاط  ــد ارتب ــه بتوان ــت ک ــه ای اس ــی مطالع ــد طراح ــه بع  مرحل
ــه  ــا ب ــی و ابت ــوخت خانگ ــتفاده از س ــن اس ــخ را بی دوز - پاس

ــد. ــی دریاب ــی عروق ــای قلب بیماری ه

آلودگی هوای خانه حمله قلبی را افزایش می دهد
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علـــم و دانش

عامل بروز میگرن کشف شد
محققــان علــوم پزشــکی از یافتــه جدیــدی خبــر داده انــد کــه مــی تــوان آن را 

عامــل اصلــی میگــرن دانســت. 
یافتــه جدیــد محققــان علــوم پزشــکی از وجــود ارتباط چشــمگیر میــان میگرن 
ــدواری ایجــاد شــده کــه از  ــن امی ــر مــی دهــد. حــاال ای ــی خب و سیســتم خون
ــی  ــن درمان ــه روشــهای نوی ــات بیشــتر و ارای ــرای تحقیق ــه ب ــن یافت ــج ای نتای

میگــرن اســتفاده کــرد.
تــا مدتهــا ایــن پرســش ذهــن محققــان علــوم پزشــکی را بــه خــود مشــغول 
ــا  ــدن دارد ی ــی ب ــی و عروق ــتم قلب ــه در سیس ــرن ریش ــه میگ ــود ک ــرده ب ک

ــی؟ ــکات عصب مش
در تــازه تریــن بررســی صــورت گرفتــه در ایــن عرصــه، محققــان ۲۲ مطالعــه 
ــن  ــد. در ای ــام داده ان ــرن انج ــوزه میگ ــی در ح ــاختارهای ژنوم ــا س ــط ب مرتب
مطالعــه کــه حــدود ۶0 هــزار فــرد مبتــا بــه میگــرن از ۱۲ کشــور جهــان زیــر 
نظــر قــرار گرفتنــد 38 منطقــه ژنومیکــی مرتبــط بــا ایــن عارضــه در تیــررس 
ــز  ــار مــورد آنالی ــرای نخســتین ب ــرار گرفــت کــه ۲8 مــورد آنهــا ب محققــان ق

قــرار مــی گرفتنــد.
ایــن بررســی جامــع نشــان داد کــه ناراحتــی هــای مرتبــط بــا سیســتم عروقی و 

ماهیچــه هــای قلبــی در شــکل گیــری میگــرن نقــش دارند.
حــاال محققــان بــه ایــن بــاور رســیده انــد کــه مــی تــوان از نتایج ایــن یافتــه ها 
جهــت ارایــه روشــهای درمانــی منحصربفــرد بــرای هــر یــک از بیمــاران مبتــا 

ــه میگــرن اســتفاده کرد. ب
ــی ژنتیــک ســردرد منتشــر  ــن الملل ــد توســط کنسرســیوم بی ــه جدی ــن یافت ای

ــت. ــده اس ش

بیماری ام اس درمان شد
محققین کانادایی با بکارگیری سلول های بنیادی موفق به درمان بیماری ام اس شدند. 

ــر اســاس برآوردهــای انجــام گرفتــه، ســاالنه در حــدود ۲.3 میلیــون نفــر در سرتاســر جهــان مبتــا بــه  ب
ــدن از ســوی سیســتم  ــرار گرفتــن سیســتم عصبــی ب بیمــاری ام اس مــی شــوند کــه علــت آن هــدف ق

ایمنــی بــه طــور اشــتباه اســت.
ایــن بیمــاری بــا عائمــی نظیــر خســتگی و تــار شــدن دیــد ظاهــر و بــه فلــج جزیــی تــا کامــل منجــر مــی 

شــود.
محققیــن دانشــگاه Ottawa کانــادا بــا انجــام آزمایشــات بالینــی متوجــه شــدند که بــاز تقویت سیســتم 

ایمنــی بــدن منجــر بــه درمــان ام اس مــی شــود.  
در شــیوه درمانــی موســوم بــه IAHSCT ابتــدا محققیــن کانادایــی سیســتم ایمنــی بدنــی که بیمار شــده 

بــود را بــا بکارگیــری دوز بــاالی داروهــای شــیمی درمانــی هــدف قــرار داده و  آن را از بیــن بردند.  
ســپس بــا اســتفاده از ســلول هــای بنیــادی Hematopoietic کــه قبــا از خــون بیمــار تهیــه شــده 

بــود دوبــاره آن را بــه بــدن فــرد مبتــا بــه ام اس پیونــد زدنــد.
نتیجــه آن منجــر بــه شــکل گیــری سیســتم ایمنــی جدیــد بــرای بــدن بــه وســیله ایــن ســلول هــای 
بنیــادی شــد کــه حافظــه ای بــرای حملــه بــه سیســتم عصبی بــدن نداشــتند. بــا بکارگیــری ایــن تکنیک 

۲۴ بیمــار کــه از ام اس شــدید رنــج مــی بردنــد، درمــان شــدند.
همچنیــن در فرآینــد بعــد از درمــان نیــز گزارشــی از بازگشــت ام اس ثبــت نشــد و در 3۲۷ اســکن انجــام 
گرفتــه از بیمــاران ام اس در دوره بعــد از درمــان، نشــانه ای از ضایعــه مغــزی مشــاهده نشــد ضمــن اینکــه 

دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از داروهــای خــاص ام اس بــرای جلوگیــری از پیشــرفت بیمــاری نبــود.
نتیجه این تحقیق در نشریه The Lancet منتشر شده است.

تاثیر عجیب موسیقی غمگین
 بر روی افراد

ــروز  ــد موجــب ب ــی توان ــن م ــیقی غمگی ــه موس ــوش دادن ب ــدند گ ــه ش ــن انگلیســی متوج محققی
ــود.  ــراد ش ــف در اف ــات مختل احساس

محققیــن دانشــگاه »دورهــام« انگلیــس بــا انجــام آزمایــش بــر روی افــراد بــه هنــگام گــوش دادن به 
موســیقی غمنــاک متوجــه شــدند کــه در افــراد مختلــف ایــن نــوع از موســیقی مــی توانــد منجــر بــه 

ایجــاد لــذت، درد و تســکین شــود.
بــه گفتــه محققیــن، دســتاورد آنهــا مــی توانــد بــه موســیقی درمانــی و تــوان بخشــی روحیــات افــراد 

کمــک قابــل توجهــی کنــد.
بــا انجــام آزمایــش بــر روی ۲ هــزار و ۴3۶ نفــر معلــوم شــد کــه علت اصلــی گــوش دادن به موســیقی 

غمنــاک، درگیــر شــدن عواطــف افــراد در ارتبــاط بــا خاطــرات به یــاد ماندنــی آنها در گذشــته اســت.
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه افــراد ســالخورده بــا گــوش دادن بــه موســیقی غمنــاک 
احســاس تســکین و لــذت مــی کننــد و در مقابــل افــراد جوانتــر و زنــان بــا گــوش دادن بــه این نــوع از 

موســیقی احســاس درد مــی کننــد و تاثیــر منفــی بــر روی احساســات آنهــا مــی گــذارد.
همچنیــن موســیقی غمنــاک مــی توانــد یــادآور اتفاقــات ناگــوار در زندگــی افــراد از قبیل مرگ همســر 

یــا فرزنــد بــرای آنها باشــد.
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دانش و  علـــم 

درمان آلزایمر با یک فرمول جادویی

دسـتاوردی نویـن در علم پزشـکی حاصل شـده کـه مـی تـوان آن را گامـی امیدوارکننده به سـوی درمان 
آلزایمر عنـوان کرد. 

آلزایمر از آن دسـته بیماریهای ناشـناخته ای محسـوب می شـود که هر دسـتاوردی در حوزه درمـان آن در 
دنیـای امـروز خبرسـاز می شـود و اکنون گروهی از محققان دسـت بـه کار بزرگـی در این عرصـه زده اند.

آنهـا بـا اسـتفاده از برنامـه 3۶ مرحلـه ای رژیـم غذایـی خـاص کـه بـا ورزش، خـواب و چند فاکتـور دیگر 
ترکیـب مـی شـوند، ایده خـود را عملـی کـرده اند.

بـر اسـاس بیانیـه ای کـه توسـط انسـتیتو Buck Institute در آمریکا منتشـر شـده اسـت محققان 
توانسـته انـد همـراه بـا ایـن فرمـول خـاص و ترکیـب آن بـا داروهـای بـه خصـوص و ویتامینهـا، روند 

معکوسـی در پیشـرفت آلزایمـر ایجـاد کنند.
در مطالعـه اخیر مشـاهده شـده که بـه این روش، نشـانه هـای آلزایمر در حـدود ۱0 بیمـار روند معکوس 
پیدا کرده اسـت.  مشـکل اساسـی در درمان آلزایمر این اسـت که تشـخیص دقیق آن تنها پس از مرگ 
بیمـار و نمونـه بـرداری از مغز وی امکانپذیر اسـت و به همین دلیل پزشـکان متخصص ناچارنـد بر روی 

نشـانه های این بیمـاری تمرکز کنند.
بـا ایـن حـال درخصـوص برخـی بیمـاران همـواره ریسـک ژنتیکـی باالیـی درخصـوص ابتـا بـه این 
بیمـاری وجـود دارد. در گذشـته معمـوال پزشـکان نظر چنـدان مثبتی به تسـت ژنتیکی برای تشـخیص 

ایـن بیماری نداشـتند امـا در ایـن مطالعه جدیـد نظرات جدیدی مطرح شـده اسـت.
پیـش تر مشـخص شـده بود تمامـی بیمارانـی کـه در این مطالعـه مورد بررسـی دقیـق قـرار گرفتند به 
اختـاالت مغـزی MCI و  SCIو یـا آلزایمـر مبتـا هسـتند امـا در پایـان ایـن برنامـه بهبـودی خیره 

کننـده ای در وضعیـت سـامت آنها حاصل شـد.
ایـن مطالعـه نشـان داد وضعیت بیمـاری این افراد طـی مدتی که زیـر نظر ایـن فرمول خاص قرار داشـت 

بهبـود قابل توجهی یافته اسـت.

پرنده ای که ماه ها بدون 
استراحت پرواز می کند

یــک تیــم تحقیقاتــی بیــن المللی بــا رصــد گونــه ای خــاص از پرنــدگان به خســتگی 
ناپذیــر بــودن او بــه هنــگام پــرواز پــی بردند. 

یــک تیــم تحقیقاتــی بیــن المللــی متشــکل از فرانســه، کانــادا، انگلیــس و آلمــان بــا 
تحقیــق بــر روی گونــه ای پرنــده بــا نــام »مــرغ دلــه« متوجــه شــدند کــه ایــن پرنده 

مــی توانــد بــه مــدت ۲ مــاه بــدون اســتراحت، پــرواز کنــد.
ایــن تیــم بیــن المللــی بــا قــرار دادن ردیــاب هــای متعــدد بــر روی مــرغ هــای دلــه و 

مطالعــه آنهــا بــه مــدت دو ســال بــه ایــن یافتــه جدیــد پــی بردنــد.
بــا بررســی ردیــاب هــا مشــخص شــد کــه علــت مانــدگاری طوالنی مــدت مــرغ دله 

در آســمان دو دلیل اســت.
نخســت اینکــه مــرغ دلــه در جهــت جریــان هــوای رو بــه بــاال پــرواز مــی کنــد کــه 
ایــن امــر باعــث مــی شــود تــا انــرژی بســیار کمــی را مصــرف کنــد و دوم؛ زمانیکــه 
پــرواز مــی کنــد و نیــاز بــه صیــد غــذا دارد بــا شــیرجه زدن بــه ســمت طعمــه ای کــه 
از آب بیــرون پریــده آن را صیــد مــی کنــد و دیگــر داخــل آب نمــی رونــد کــه ایــن 
فرآینــد بــه آنهــا کمــک مــی کنــد تــا بــه صــورت بــی وقفــه بــه پــرواز خــود ادامــه 

دهنــد.
در ادامــه تحقیقــات، محققیــن متوجــه شــدند کــه مــرغ دلــه قــادر بــه پیمــودن ۲50 
مایــل در یــک روز اســت. همچیــن مــرغ دلــه بــا رفتــن بــه ارتفــاع ۱۶00 متــری مــی 
ــوای  ــوده ای از ه ــان ت ــاال زدن در می ــدون ب ــود و ب ــای خ ــردن بااله ــا بازک ــد ب توان

نــازک ســر بخــورد و بــرای ســاعت هــا بــدون مصــرف انــرژی پــرواز کنــد.
شرح کامل این تحقیق در نشریه »ساینس« منتشر شده است.

گربه ها به قانون فیزیک چنگ می زنند
محققیــن ژاپنــی بــا انجــام آزمایــش بــر روی گربــه هــا بــه توانایــی آنهــا در علــم فیزیــک برای شــکار 

کــردن پــی بردنــد. 
محققیــن دانشــگاه »کیوتــو« ژاپــن، بــا انجــام آزمایــش بــر روی گربــه هــا متوجــه شــدند کــه ایــن 
دســته از حیوانــات مــی تواننــد اصــول علــت و معلــول و قواعــد علــم فیزیــک را بــه خوبــی متوجــه 
شــوند. در واقــع گربــه هــا بــا بهــره بــردن از ایــن توانایــی و تلفیــق آن بــا حــس تیز شــنوایی خــود می 

تواننــد مکانــی کــه طعمــه آنهــا احتمــاال مخفــی شــده را پیــش بینــی کننــد.
همچنیــن محققیــن ژاپنــی بــا انجــام آزمایشــی متوجــه شــدند کــه گربــه ها مــی تواننــد حضور اشــیاء 

نامریــی را بــا توجــه بــه قــوه قــوی شــنوایی خــود تشــخیص دهند.
محققیــن بــر ایــن بــاور هســتند کــه گربــه هــا بــرای تشــخیص حضــور اجســام از قانــون فیزیــک 
اســتفاده مــی کننــد تــا بــه اســتنباط حضــور یــک شــی برســند. در حقیقــت گربــه هــا از قــوه »درک 

منطــق تصادفــی« صــدا بــرای تشــخیص ظاهــر شــدن اشــیاء اســتفاده مــی کننــد.
بــر همیــن اســاس، محققیــن دانشــگاه »کیوتــو« مــی گوینــد، ســبک شــکار گربــه هــا بــر پایــه 

توانایــی اســتنباط صدا اســت.
نتیجه این تحقیق در نشریه Animal Cognition منتشر شده است.
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قدرت خارق العاده 
زبان آفتاب پرست ها

محققیــن بــا انجــام آزمایــش بــر روی زبــان آفتــاب پرســت متوجــه شــدند کــه هیــچ 
طعمــه ای قــادر بــه فــرار از آن نیســت. 

محققیــن علــوم جانــوری بــا انجــام آزمایــش بــر روی بــزاق دهــان آفتــاب پرســت ها 
متوجــه شــدند کــه چســبندگی آن همچــون عســل اســت و بــا قــرار گرفتــن طعمه بر 

روی زبــان دیگــر راهــی بــرای فــرار آن وجــود نــدارد.
نتیجــه ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه مایــع چســبنده ای کــه در بــزاق آفتــاب 
ــر عمــل  ــوی ت ــزاق دهــان انســان ق ــر از چســبندگی ب پرســت وجــود دارد، ۴00 براب

مــی کنــد.
در واقــع چســبندگی بــزاق دهــان آفتــاب پرســت بــه انــدازه ای اســت کــه بــه هنــگام 
شــکار یــک طعمــه، بتوانــد تــا یــک ســوم وزن آن را بوســیله مایــع چســبنده دهــان 
خــود نگــه دارد. آفتــاب پرســت هــا بــر خــاف ســایر خزنــدگان بــه هنــگام شــکار، 
طعمــه خــود را تعقیــب مــی کننــد و در نزدیکــی آن مــی نشــینند و بــا زبــان مرگبــار 

خــود، طعمــه را مــی بلعنــد.
ــن  ــود دارد، ای ــا وج ــاب پرســت ه ــان آفت ــه در زب ــی چســبندگی ک ــر ویژگ ــاوه ب ع

ــداد دهــد. ــش امت ــر طــول بدن ــدازه دو براب ــه ان ــان خــود را ب ــد زب ــی توان ــده م خزن

علـــم و دانش

یــک تیــم تحقیقاتــی بیــن المللــی بــا انجــام آزمایــش بــر روی رونــد چگونگــی فعــال شــدن کوه 
هــای آتشفشــان توانســتند لحظــه انفجــار آنهــا را پیــش بینــی کنند. 

یکــی از دالیــل تلفــات قابــل توجــه بــه هنگام بــروز پدیــده فــوران شــدن آتشفشــان، عــدم پیش 
ــت. بینی آن اس

ــک  ــردن ی ــتقر ک ــا مس ــی ب ــن الملل ــی بی ــم تحقیقات ــک تی ــن رو ی از ای
شــبکه حســگر وســیع در اطــراف کــوه هــای آتشفشــان و جمــع آوری داده 
هــا از توالــی فــوران کــردن آنهــا  موفــق بــه پیــش بینــی لحظــه انفجــار 

آتشفشــان هــا شــدند.
بــر اســاس اطاعــات بدســت آمــده مشــخص شــد کــه فعالیت آتشفشــان 

ها قبــل از فــوران کــردن، تقریبــا آرام اســت.
در کل بررسـی روند فوران آتشفشـان هـای فعال پیچیده اسـت و بر خاف 
آتشفشـان هـای خامـوش کـه تغییـرات واضحـی از آنها سـر باز مـی زند، 
شناسـایی این تغییـرات در آتشفشـان هـای فعال بـرای محاسـبه تغییرات 

مرتبـط بـا فعالیت هـای لرزه ای،  سـخت محسـوب می شـود.
ــای  ــوران ه ــورد از ف ــه در 50 م ــد ک ــی ده ــان م ــات نش ــه تحقیق نتیج
ــا  ــم ســاعت ی ــی نی ــازه زمان ــک ب ــرای ی ــورد از آنهــا ب آتشفشــانی، 35 م
کمــی بیشــتر قبــل از فــوران کــردن، آرام بــوده انــد و تنهــا در ۲ مــورد از 

ــت نشــد. ــی ثب ــت آرام ــچ وضعی ــوران هــای آتشفشــانی، هی ف
در بررســی هــای انجــام گرفتــه، محققیــن متوجــه شــدند کــه بــا توجــه به 
قــدرت فــوران، کــوه هــای آتشــفانی قبــل از انفجــار بیــن ۶ دقیقــه تــا ۱0 

ســال آرام هســتند.

احتمــال مــی رود ایــن وضعیــت آرام قبــل از انفجــار منجــر بــه تجمــع گازهــا در زیــر زمیــن برای 
فــوران کــردن مــی شــود.

نتیجــه ایــن تحقیــق در نشــریه Earth and Planetary Science Leters منتشــر 
شــده است.

پیش بینی لحظه انفجار آتشفشان امکان پذیر شد

ویروس ناباروری در بزاق زنان کشف شد
ــط اســت دســتاورد پزشــکی مهمــی لقــب  ــان مرتب ــاروری زن ــا ناب ــزاق کــه ب کشــف ویروســی در ب

ــه اســت.  گرفت
دانشــمندان اطاعــات زیــادی دربــاره ایــن ویــروس ندارنــد امــا بــا انجــام تحقیقــات زیــادی بــه ایــن 
نتیجــه رســیده انــد کــه بــا نابــاروری در زنــان بــی ارتبــاط نیســت. بــه گفتــه آنهــا، ایــن ویــروس در 

بــزاق و از راه بوســیدن قابــل انتقــال اســت.
حــاال دانشــمندان امیدوارنــد کــه از نتایــج ایــن یافتــه جدیــد بــرای پررنــگ تــر کــردن امیدهــا در نــزد 
زوجهــا و زنانــی اســتفاده کــرد کــه بــا چالــش نابــاروری مــی جنگنــد و نمــی داننــد کــه علــت اصلــی 
مشکلشــان کجاســت. از آن گذشــته مــی تــوان ایــن یافتــه جدیــد را بــه عنــوان راهــی بــرای کشــف 

درمانهــای نویــن علیــه ایــن ویــروس بــه کار گرفــت.
دانشــمندانی از دانشــگاه فــرارا در ایتالیــا رحــم ۶۶ داوطلــب زن شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه را مورد 
بررســی دقیــق قــرار دادنــد. از ایــن تعــداد 3۶ نفــر بــاروری عــادی داشــته حــال آنکــه 30 تــن دیگــر از 

مشــکات نامشــخصی بــرای بــاردار شــدن رنــج مــی برند.
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــان دارای مش ــد از زن ــه ۴3 درص ــد ک ــخص ش ــق مش ــیهای دقی ــس از بررس پ

بــاروری مبتــا بــه ویــروس کمتــر شــناخته ای موســوم بــه ۶A-HHV هســتند.
نکتــه جالــب توجــه در ایــن بررســی مربــوط بــه بخشــی مــی شــود کــه نشــان مــی دهــد در رحــم 
هیــچ یــک از 3۶ زنــی کــه مشــکلی درخصــوص بــاردار شــدن ندارنــد اثــری از ایــن ویروس مشــاهده 
نشــده اســت. تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه در میــان زنــان ۱5 تــا ۴۴ ســال، حــدود ۶ درصــد بــه 
ــل  ــا عل ــان ب ــن زن ــب آنکــه ۲5 درصــد از ای ــا هســتند و عجی ــاروری مبت ــه ب ــوط ب مشــکات مرب

نامشــخصی روبــرو هســتند کــه هنــوز علتــی بــرای آن ارایــه نشــده اســت.
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حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در ماهی که گذشت عالوه بر تغییرات در 
مورد قیمت اینترنت و تلفن، در گیر جریان هک و نفوذ سایتهای دولتی و لو رفتن 

اطالعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه نیز بود.
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

در جریــان مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، مصوبــه ایــن کمیســیون را در 

مــورد قیمــت اینترنــت و تلفــن تشــریح کــرد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از افزایــش نــرخ هــر خط 
تلفــن بــه ۲00 هــزار تومــان خبــر داد و گفــت: مشــترکان مــی 

تواننــد خــط را بــه صــورت اقســاطی خریــداری کننــد. 
محمـود واعظـی امشـب در مـورد تصمیـم کمیسـیون تنظیـم 
مقـررات بـرای تعرفـه تلفـن ثابـت گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
مصوبه قبل این کمیسـیون بـرای تعرفه داخل اسـتانی 30 ریال 
بـه ازای هـر دقیقه و بیرون اسـتانی 330 ریال بـه ازای هر دقیقه 
بـه صـورت موقـت بـود و زیـان مخابـرات را بـه همراه داشـت، 

تصمیـم بـه بازنگـری در ایـن تعرفـه ها گرفته شـد.
وی گفــت: تغییــر در آبونمــان فعلــی تلفــن ثابــت ایجــاد نشــده 
ــتفاده در  ــت بااس ــن ثاب ــون تلف ــه ۷ میلی ــل اینک ــه دلی ــا ب ام
کشــور داریــم کــه هزینــه نگهــداری آنهــا قابــل توجــه اســت، 
تصمیــم گرفتیــم بــرای روســتاها حداقــل کارکــرد ۲00 دقیقــه 
مکالمــه و بــرای شــهرها حداقــل کارکــرد 330 دقیقــه مکالمــه 
را در نظــر بگیریــم بــه ایــن معنــی کــه حتــی اگــر کمتــر از این 
میــزان از خطــوط اســتفاده کننــد، ملــزم بــه پرداخــت هزینــه به 

ازای ایــن دقایــق هســتند.
وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه هزینــه مکالمــه را از 30 ریــال 
بــه ۴5 ریــال افزایــش دادیــم، تأکیــد کــرد: بایــد توجــه داشــت 
ــا موبایــل بیــن 500 تــا 5۷0 ریــال  کــه هــر دقیقــه مکالمــه ب
بــرای هــر مشــترک هزینــه دارد و بــا وجــود نــرخ هــای جدیــد 
تلفــن ثابــت بــاز هــم هــر یــک دقیقــه مکالمــه بــا موبایــل ۱3 

برابــر تلفــن ثابــت اســت.
ــه  ــا توج ــت: ب ــت گف ــن ثاب ــوط تلف ــت خط ــاره قیم وی درب
ــا ۱  ــه اینکــه ســرمایه گــذاری هــر خــط تلفــن 850 هــزار ت ب
ــا  ــررات ب ــم مق ــه دارد، کمیســیون تنظی ــان هزین ــون توم میلی
ــه ۲00 هــزار  ــان ب افزایــش قیمــت هــر خــط از 50 هــزار توم
تومــان موافقــت کــرد بــه ایــن شــکل کــه مشــترک ۱00 هــزار 

تومــان از آن را در زمــان ثبــت نــام و دریافــت خــط و بقیــه را در 
3۶ مــاه و بــه صــورت اقســاطی پرداخــت کنــد. در ایــن زمینــه 
پیشــنهاد مخابــرات افزایــش قیمــت تلفــن بــه ۲50هــزار تومان 

بــود کــه بــا آن موافقــت نشــد.
ــش  ــن از کاه ــات همچنی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــر  ــت: ب ــر داد و گف ــت خب ــدی اینترن ــا 30 درص ــت ۱8 ت قیم
ــه 3000  ــت ب ــت اینترن ــر گیگابی ــد، ه ــه جدی ــاس مصوب اس

ــید.  ــان رس توم
ــم  ــش داده ای ــت را افزای ــن ثاب ــرخ تلف ــا ن وی گفــت: اگرچــه م
امــا رعایــت حــال مــردم را نیــز کرده ایــم و نرخ هــای اینترنــت 
را کاهــش داده ایــم تــا در مجمــوع ایــن تغییــرات تعرفــه ای در 

ســبد خانــوار تأثیــر زیــادی نداشــته باشــد.

ــرکت  ــم، ش ــری مه ــن تصمیم گی ــاس ای ــر اس ــت: ب وی گف
ارتباطــات زیرســاخت تخفیــف عمــده ای را در فــروش پهنــای 
ــت  ــه در نهای ــد ک ــت می ده ــدگان اینترن ــه ارائه دهن ــد ب بان
ــه میــزان  ــا توجــه ب ــا 30 درصــد ب ــران نهایــی بیــن ۱8 ت کارب
حجــم اســتفاده از اینترنــت در ســرویس دریافتــی خــود، کاهش 

ــد. ــاس می کنن ــت را احس قیم
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــت: در  ــه حجــم مصــرف دارد، گف ــت بســتگی ب کاهــش قیم
ــه در  ــود ک ــان ب ــت 3۶00 توم ــت اینترن ــر گیگابی ــته ه گذش
ــر  ــیده اســت و اگ ــان رس ــه 3000 توم ــه ای ب ــدل تعرف ــن م ای
مشــترکان تــا ۱0 گیــگ اســتفاده کننــد، ایــن تخفیــف بســیار 

می آیــد. پایین تــر 

ارزانی 30 درصدی اینترنت و گرانی 6 درصدی قبوض تلفن

هر گیگابایت اینترنت 3 هزار و هر خط تلفن ۲00 هزار تومان شد

ــه اتصــال  ــت: تعرف ــی فضــای مجــازی گف ــر شــورای عال دبی
بــه ســایتهای داخلــی تــا پایــان ســال بــه یــک چهــارم تعرفــه 

فعلــی اینترنــت، کاهــش مــی یابــد. 
ابوالحســن فیروزآبــادی از کاهــش چهــار برابــری هزینــه 
دسترســی بــه محتــوای داخلــی اینترنــت تــا پایــان ســال جاری 

خبــر داد و گفــت: تعرفــه و هزینــه اســتفاده از خدمــات شــبکه 
ــه اســتفاده از اطاعــات مشــابه  ــی اطاعــات، نصــف تعرف مل

ــد. ــد ش ــی خواه ــایت های خارج س
وی بــا بیــان اینکــه تــاش می شــود تــا آخــر ســال ایــن تعرفه 
به یــک چهــارم کاهــش یابد، اظهــار کــرد: بــا راه اندازی شــبکه 
ــت و ســرعت  ــی اطاعــات، کیفی مل
خدمــات در مقایســه بــا خدمــات 
مشــابه خارجــی بهتــر و بیشــتر 
ــتقل و  ــبکه، مس ــن ش ــود. ای می ش
بــا مدیریــت داخلــی ارتباطــات داخل 
ــه  ــت اتصــال ب کشــور اســت و قابلی

شــبکه های جهانــی را نیــز دارد.
فضــای  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــت  ــاره ایجــاد محدودی مجــازی، درب
در دسترســی بــه اینترنــت تاکیــد 
ــه  ــات ب ــی اطاع ــبکه مل ــرد: ش ک
هیــچ عنــوان محدودیــت بــه دنبــال 
نداشــته و در زمــان اســتفاده از آن، 

کاربــر نهایــی اصــا احســاس نمی کنــد از یــک شــبکه داخلــی 
ــد، امــا در نهایــت اســتفاده از ایــن  ــا خارجــی اســتفاده می کن ی
شــبکه تعرفــه ارزان تــری را بــرای محتــوای داخلــی بــه همــراه 

ــت. ــد داش خواه
ــبکه  ــی ش ــوزه فن ــی در ح ــات خوب ــه اقدام ــان اینک ــا بی وی ب
ملــی اطاعــات صــورت گرفتــه اســت، گفــت: نخســتین مرکز 
تبــادل داده ۲۷ اردیبهشــت امســال در تهــران افتتــاح شــد کــه 
ــه 80  ــی ب ــه فعل ــر ثانی ــن مرکــز از ۲5 گیگابیــت ب ترافیــک ای

ــا آخــر خــرداد می رســد. ــه ت ــر ثانی ــت ب گیگابی
ــان  ــا پای ــه داد: ت ــازی ادام ــای مج ــی فض ــز مل ــس مرک رئی
ــز  ــیراز و تبری ــک در ش ــادل ترافی ــز تب ــز مراک ــه نی ــن هفت ای
ــات و  ــدگان خدم ــه عرضه کنن ــود و هم ــدازی می ش ــم راه ان ه
محتــوای اطاعاتــی در داخــل کشــور در چارچــوب ایــن شــبکه 

می کننــد. کار 
ــی از  ــش بزرگ ــا، بخ ــه اپراتوره ــال هم ــادی از اتص فیروزآب
ــزود:  ــر داد و اف ــن شــبکه خب ــه ای FCPهــا و دو دانشــگاه ب
ــبکه  ــن ش ــه ای ــم ب ــا ه ــده بانک ه ــه آین ــا هفت ــم ت امیدواری

ــوند. ــل ش متص

تعرفه اتصال به سایتهای داخلی ۴برابر کاهش می یابد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــه  ــن مصوب ــررات ارتباطــات در آخری ــم مق کمیســیون تنظی
ــت  ــن ثاب ــرد تلف ــرای کارک ــدی را ب ــای جدی ــود، نرخ ه خ
ــته،  ــا گذش ــا در مقایســه ب ــن قیمته ــه ای ــه ک ــر گرفت درنظ
افزایــش 50 درصــدی را تنهــا در ۶ درصــد مکالمــات نشــان 

مــی دهــد. 
ــم،  ــت یازده ــات در دول ــاوری اطاع ــات و فن وزارت ارتباط
بــرای دومیــن بــار طــی 3 ســال اخیــر، تعرفــه کارکــرد تلفن 

ثابــت را تغییــر داده اســت.
ــات  ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــه کمیس ــق مصوب طب
ــت،  ــیده اس ــت نرس ــی دول ــد نهای ــه تایی ــوز ب ــه هن ک
ــری از   ــدف جلوگی ــا ه ــت ب ــن ثاب ــد تلف ــای جدی ــرخ ه ن
ــازی  ــرای طــرح یکســان س ــس از اج ــرات پ ــان مخاب زی
کدهــای اســتانی کــه حــدود ۲ ســال پیــش اجرایــی شــد، 
محاســبه مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب کــه نــرخ مکالمــات 
درون شــهری ثابــت بــه ثابــت از 30 ریــال بــه ۴5 ریــال 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

هزینــه هــای بیــن اســتانی و ثابــت بــه همــراه 
تغییــر نکــرد

در ایــن مصوبــه تغییراتــی در هزینــه هــای مکالمــات بیــن 
اســتانی و ثابــت بــه همــراه دیــده نمــی شــود و هزینــه های 
آبونمــان نیــز ماننــد گذشــته محاســبه خواهد شــد. بــا اجرای 
ایــن مصوبــه تنهــا تغییــری کــه در قبــوض مشــترکان تلفن 
ــرد  ــل کارک ــه حداق ــورد گزین ــد خ ــم خواه ــه چش ــت ب ثاب
ــترکان  ــوض مش ــز در قب ــش نی ــال پی ــد س ــه چن ــت ک اس
بــوده و هــم اکنــون بــار دیگــر بــه قبــوض مشــترکان اضافه 

خواهــد شــد.
افزایــش 50 درصــدی نــرخ مکالمــات درون شــهری 
تلفــن ثابــت از 30 ریــال بــه ۴5 ریــال درحالــی اســت کــه 
براســاس برآوردهایــی کــه پیــش از این از ســوی شــرکت 
ــود، ۶ درصــد مکالمــات  ــران اعــام شــده ب ــرات ای مخاب
در شــبکه مخابراتــی کشــور، درون شــهری بــوده و مابقــی 
مکالمــات را مکالمــات بیــن اســتانی، تلفــن همــراه و بیــن 

الملــل تشــکیل مــی دهنــد.

مکالمات درون شهری مشمول افزایش نرخ
ــم  ــیون تنظی ــد کمیس ــه جدی ــق مصوب ــاس طب ــن اس برای
مقــررات ارتباطــات، ایــن افزایــش قیمــت در نــرخ مکالمــات 
ــه مکالمــات درون شــهری خواهــد  ــه هزین ــوط ب ــا مرب تنه
بــود و ســایر هزینــه هــا بــرای مشــترکان تغییــری نخواهــد 

ــت. یاف
شــرکت مخابــرات ایــران از ابتــدای ســال 93 مطابــق 
مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات هزینــه هــر 
دقیقــه مکالمــه ثابــت بــه ثابــت داخــل اســتان را 30 ریــال، 
هزینــه هــر دقیقــه مکالمــه ثابــت بــه ثابــت بیــن اســتانی را 
ــه همــراه را ۶۲5  ــت ب ــال و هــر دقیقــه مکالمــه ثاب 330 ری

ــال محاســبه مــی کــرد. ری
ــه  ــترکان ب ــرد مش ــه ای، کارک ــدل تعرف ــن م ــش از ای پی
صــورت پالســی و نیــز حداقــل کارکــرد ۱00 پالــس در 

قبــوض محاســبه مــی شــد کــه بــا تغییــر تعرفــه هــا پــس 
از هــم کدســازی، ایــن ردیــف از قبــوض مشــترکان حــذف 
ــد وزارت ارتباطــات  ــه جدی ــود؛ اکنــون امــا در مصوب شــده ب
بــرای هــر دوره ۲00 دقیقــه مکالمه بــرای روســتاییان و 330 
دقیقــه مکالمــه بــرای کاربــران شــهری بــه عنــوان حداقــل 
کارکــرد درنظــر گرفتــه اســت. ایــن تصمیــم بابــت هزینــه 
هــای نگهــداری خطــوط تلفــن ثابــت کــه حــدود ۷ میلیــون 

ــده، اتخــاذ شــده اســت. آن در کشــور بااســتفاده مان
ــررات  ــم مق ــیون تنظی ــد کمیس ــه جدی ــن در مصوب همچنی
ــت و  ــه اس ــر نیافت ــان تغیی ــای آبونم ــرخ ه ــات، ن ارتباط
مشــترک بــر مبنــای منطقــه، شــهر و نیــز میــزان کارکــرد 
ــود  ــط خ ــرای خ ــد ب ــر بای ــدول زی ــق ج ــه، مطاب ماهیان

ــد. ــت کن ــان پرداخ آبونم
بــا احتســاب ایــن اعــداد، مــی تــوان بــرآورد کــرد 
ــه  ــترکانی ک ــرای مش ــه ب ــرد ماهیان ــل کارک ــه حداق ک
از خطــوط تلفــن اســتفاده نمــی کننــد در روســتاها 
ــدود ۱۲00  ــهرها ح ــان و در ش ــدود 900 توم ــی ح رقم
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــود. ای ــد ب ــاه خواه ــان در م توم
ــات داده  ــه وزارت ارتباط ــه ب ــنهادی ک ــرات در پیش مخاب
ــود  ــده ب ــه نحــوی ش ــا ب ــه ه ــر تعرف ــتار تغیی ــود خواس ب
ــط  ــر خ ــه ازای ه ــر مشــترک ب ــه ه ــرد ماهیان ــه کارک ک
ــزار  ــان و در شــهرها 5 ه ــزار توم ــتاها 3 ه ــن در روس تلف
تومــان باشــد و مشــترک بــه صــورت نامحــدود بــا تلفــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــد. برآورده ــت کن صحب

ــه دارد. ــیار فاصل ــرات بس ــنهاد مخاب ــا پیش ــه، ب مصوب

جدول نرخ های جدید و قدیم مکالمات  
طبــق مصوبه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، قیمت 
هــر خــط تلفــن ثابــت کــه تــا پیــش از ایــن 50 هــزار تومان 
ــود، ۲00 هــزار تومــان تعییــن شــده اســت کــه متقاضــی  ب
ــا پیــش پرداخــت ۱00  ــه صــورت اقســاطی ب ــد ب مــی توان

هــزار تومــان و طــی مــدت 3۶ مــاه آن را پرداخــت کنــد.

جدول مقایسه نرخ های جدید و قدیم تلفن/ 6 درصد مکالمات گران می شود

تعرفه نرخ جدید )هر دقیقه( نرخ قدیم )هر دقیقه(

شهری ۴5 ریال 30 ریال
استانی 330 ریال 330 ریال

ثابت به همراه ۶۲5 ریال ۶۲5 ریال

حداقل کارکرد
برای روستاها ۲00 دقیقه

-----------------    
برای شهرها 330 دقیقه

قیمت هر خط  50 هزار تومان ۲00 هزار تومان
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علی اصغــر عمیدیــان دبیــر کمیســیون تنظیــم مقــررات 
ارتباطــات، جزئیــات مصوبــه ایــن کمیســیون در مــورد تمامــی 
نــرخ هــای جدیــد ارتباطــی را اعــام کــرد و گفــت: تعرفه هــای 
ــل،  ــت بین المل ــامل اینترن ــا ش ــه دیت ــی ب ــره دسترس زنجی
انتقــال الیه هــای ۲ و 3، دسترســی از طریــق فنــاوری 
ــه ای از  ــدل تعرف ــک م ــب ی ــت در قال ــن ثاب ADSL و تلف
ســوی کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بازنگــری شــد. 
وی  افــزود: بــه منظــور حمایــت از تولیــد محتــوای داخلــی و 
توســعه شــبکه ملــی اطاعــات، تعرفه هــای زنجیره دسترســی 
ــای ۲ و  ــال الیه ه ــل، انتق ــت بین المل ــامل اینترن ــا ش ــه دیت ب
3، دسترســی از طریــق فنــاوری ADSL و تعرفــه تلفــن ثابت 
ــه ای از ســوی کمیســیون تنظیــم  در قالــب یــک مــدل تعرف

مقــررات ارتباطــات بازنگــری شــد.
عمیدیــان ادامــه داد: مطالعــات و بررســیهای مختلــف در فضای 
ــاری در  ــرات رفت ــه تغیی ــی داد ک ــان م ــور نش ــی کش ارتباط
مصــرف خدمــات ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ایجــاد شــده 
و رویکــرد مــردم بــه اســتفاده بیشــتر از خدمــات داخلــی مبتنــی 
ــر شــبکه های ســنتی  ــی ب ــات مبتن ــه خدم ــا نســبت ب ــر دیت ب

ارتباطــی تغییــر کــرده اســت.
ــا هــدف کاهــش  ــر رویکــرد ب ــن تغیی ــزود: براســاس ای وی اف
هزینه هــای مصــرف دیتــا و همچنیــن جبــران کاهــش 
درآمدهــای حاصــل از صــوت و مکالمــات ثابــت، متعادل ســازی 
تعرفه هــا در دو بخــش خدمــات تلفــن ثابــت و دیتــا در 

ــد. ــب ش ــات تصوی ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی کمیس
ــا  ــات دیت ــره خدم ــش تعرفــه زنجی ــاره کاه ــان درب عمیدی
ــد  ــای بان ــه پهن ــیون تعرف ــه کمیس ــاس مصوب ــت: براس گف
بین الملــل بیــن ۱۶ تــا ۴0 درصــد و بــا میانگیــن 30 درصــدی 
ــد و  ــا ۷0 درص ــن ۲0 ت ــه ۲ و 3 بی ــال الی ــای انتق و تعرفه ه
بــا میانگیــن ۴0 درصــد بــرای اپراتورهــا کاهــش یافتــه اســت 
کــه در هــر دو ایــن مــوارد بــا افزایــش پهنــای بانــد و ظرفیــت 
ــود. ــتر می ش ــز بیش ــه نی ــش تعرف ــد کاه ــده، درص ــذار ش واگ

ــه  ــاره تعرف ــات درب ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــر کمیس دبی
خدمــات ADSL اظهــار کــرد: در بخــش خدمــات اینترنــت 
ثابــت از طریــق فنــاوری ADSL بــا مصــرف بیــش از ۲ گیگا 
بایــت بــه صــورت ماهانــه حداقــل ۱۶ درصــد کاهــش تعرفــه 
ــه 30  ــوارد ب ــن کاهــش در بعضــی م ــه ای ــم داشــت ک خواهی

ــد. ــم می رس ــد ه درص
وی افـزود: بازنگری تعرفـه در زنجیره خدمـات اینترنت، کاهش 
۲0 درصـدی هزینه اینترنت را بـرای کاربر نهائی به دنبـال دارد.
ــقف  ــت: س ــات گف ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــر کمیس دبی
تعرفــه دیتــای موبایــل نیــز بــه ازای هــر کیلو بایــت اســتفاده، از 

ــه ۴/. ریــال کاهــش یافتــه اســت. نیــم ریــال )5/.( ب
ــح  ــت تصری ــن ثاب ــای تلف ــازی تعرفه ه ــاره متعادل س وی درب
ــه ۴5  ــال ب ــت از 30 ری ــن ثاب ــتانی تلف ــه درون اس ــرد: تعرف ک
ــرد  ــل کارک ــوان حداق ــه عن ــی ب ــه و مبلغ ــش یافت ــال افزای ری
ــه  ــتائی و 330 دقیق ــق روس ــرای مناط ــه ب ــامل ۲00 دقیق ش

ــده اســت. ــن ش ــهرها تعیی ــرای ش ب
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی افــزود: 
ــه ۲00 هــزار تومــان  تعرفــه اتصــال نیــز از 50 هــزار تومــان ب
ــدی و  ــه صــورت نق ــی از آن ب ــه نیم ــه اســت ک ــش یافت افزای
باقیمانــده آن بــه صــورت اقســاط 3۶ ماهــه از زمــان راه انــدازی 

ــود. ــت می ش ــترک دریاف ــن، از مش ــط تلف خ
ــات و  ــه ارتباط ــر از کل هزین ــال حاض ــرد: در ح ــد ک وی تاکی
ــن ۷5  ــور میانگی ــه ط ــوار ب ــبد خان ــات در س ــاوری اطاع فن
ــه صــوت و پیامــک تلفــن همــراه، 9 درصــد  درصــد مربــوط ب
ــا  ــد دیت ــد درآم ــدود ۱۶ درص ــت و ح ــن ثاب ــه تلف ــوط ب مرب
ــای  ــد دیت ــل و ۱۱.5 درص ــای موبای ــد دیت ــامل 5.۴ درص )ش

ــت. ــت( اس ثاب
معــاون وزیــر ارتباطــات افــزود: در بســته تغییــر تعرفــه در ســه 
ــت،  ــد اینترن ــای بان ــه ۲ و 3، پهن ــال الی ــات انتق ــش خدم بخ
تعرفــه دیتــای موبایــل و تعرفــه اینترنــت ثابــت کاهــش قیمت 
داریــم کــه اثــر آن در ســبد خانــوار، کاهــش تعرفــه در ۱۶ درصد 
هزینــه خانــوار اســت، در حالیکــه افزایــش تعرفــه تلفــن ثابــت 
ــاوری  ــات و فن ــش ارتباط ــوار در بخ ــه خان ــد هزین ــر 9 درص ب
اطاعــات، اثــر خواهــد گذاشــت. بنابرایــن تغییر محسوســی در 

ــود. ــاد نمی ش ــا ایج ــی خانواره ــای ارتباط ــبد هزینه ه س

جزئیات مصوبه نهایی رگوالتوری در 
مورد نرخ اینترنت موبایل

ــات  ــررات ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــئول در س ــام مس ــک مق ی
گفــت: تمامــی گوشــی هــای موبایــل کــه بــه صــورت قانونــی 
وارد کشــور مــی شــوند، از نظــر میــزان تشعشــع بررســی مــی 
ــد.  ــازار را ندارن ــه ب ــازه ورود ب ــورت اج ــر اینص ــوند و در غی ش

عظیــم فــرد، بــا تاکیــد براینکــه تمامــی گوشــی هایــی کــه بــه 
صــورت قانونــی وارد کشــور مــی شــوند، قبــل از ورود بــه بــازار، 
بایــد از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، گواهی 
ــد،  ــع )SAR ( را بگیرن ــد تشعش ــتاندارد ح ــه اس ــد نمون تایی
اظهــار داشــت: بــه طــور قطــع گوشــی موبایــل، تشعشــع قوی 

تــری نســبت بــه آنتــن هــای موبایــل، در بــدن انســان ایجــاد 
ــا ایــن حــال اگــر حــدود تشعشــع را براســاس  می کنــد امــا ب
اســتانداردهای جهانــی رعایــت کننــد، مشــکلی در اســتفاده از 

آن ایجــاد نخواهد شــد.
ــزان تشعشــع گوشــی هــای موبایــل  ــان اینکــه می ــا بی وی ب
دارای اســتاندارد تعییــن شــده اســت خاطرنشــان کــرد: 
 SAR براســاس ایــن اســتانداردها کــه تحت عنــوان اســتاندارد
ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــود، س ــی ش ــناخته م ش
رادیویــی بــه دقــت گوشــی هایــی را کــه رســما وارد کشــور می 

ــد. ــی مــی کن شــود، تســت و ارزیاب
مدیــرکل ســرویس هــای رادیویــی ســازمان تنظیــم مقــررات 
ــا بیــان اینکــه هــر واردکننــده گوشــی  و ارتباطــات رادیویــی ب
ــل  ــای موبای ــود، گوشــی ه ــه خ ــا هزین ــه ب موظــف اســت ک
ــن  ــه داد: ای ــد، ادام ــه ده ــوری ارائ ــه رگوالت ــرای تســت، ب را ب
ــرف ۲ روز در 3  ــتاندارد ظ ــای اس ــق پروتکله ــا طب ــی ه گوش
آزمایشــگاه داخــل کشــور تســت مــی شــوند و طبــق ضوابــط 

ــد. ــی گیرن ــه م ــد نمون ــوری، گواهــی تایی رگوالت
وی بـا تاکیـد براینکـه چنانچه حدود تشعشـع این گوشـی از حد 
مجـاز باالتر باشـد، مـردود خواهـد شـد و اجـازه ورود به بـازار را 
نخواهد داشـت، خاطرنشـان کـرد: حتی مـواردی داشـته ایم که 
مدلهایـی از برند مشـهوری، تشعشـع باالتر از حد مجاز داشـته و 

مـردود شـده و اجـازه ورود به بـازار را پیدا نکرده اسـت.
ــزان  ــاح می ــورت اص ــی در ص ــه حت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد ب ف
تشعشــع، گوشــی بایــد بــار دیگــر مــورد تســت در آزمایشــگاه 
رگوالتــوری قــرار گیــرد، گفــت: بســیاری از برندهــای مشــهور 
جهانــی، محصــوالت خــود را بــا کیفیــت مختلــف بــه مناطــق 
مختلــف ارســال مــی کننــد و کشــورهایی کــه دقــت بیشــتری 
ــی  ــازار تســت م ــه ب ــل از ورود ب ــا را قب ــن گوشــی ه ــد ای دارن
کننــد تــا از اســتاندارد تشعشــعات آنهــا، اطمینــان حاصــل کنند. 
ــم  ــه ه ــبیه ب ــری ش ــر ظاه ــوالت از نظ ــن محص ــه ای اگرچ

هســتند امــا از نظــر کیفیــت بــا هــم تفــاوت دارنــد.
وی ادامــه داد: ممکــن اســت یــک مــدل گوشــی از یــک برنــد 
مشــهور، زمانــی کــه از خــط تولیــد بیــرون مــی آیــد بــا اشــکال 
ــا،  ــن برنده ــد و ای ــراه باش ــع هم ــدود تشعش ــر ح ــی از نظ فن
ــه  ــن زمین ــی فرســتند. در ای ــرای کشــورهای خــاص م آن را ب
رگوالتــوری تمامــی گوشــی هــای وارداتــی را بــا دقــت مــورد 

تســت و ارزیابــی قــرار مــی دهــد.

تست حد تشعشع گوشی های موبایل وارداتی
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

موضــوع بــروز حمــات ســایبری بــه پایگاههــای اطاعاتــی 
دســتگاههای دولتــی از جملــه مهمتریــن اتفاقــات طــی 
گفتــه  طبــق  اگرچــه  کــه  بــود  اخیــر  ماهــه  یــک 
مســئوالن، ســرقت اطاعــات بــه همــراه نداشــت امــا 
نشــان داد کــه ضریــب امنیــت ســایتهای دولتــی آنطــور کــه 

ــاال نیســت.  ــد ب بای
اوایــل خردادمــاه امســال برخــی ســایتهای اطــاع رســانی و 
ــی،  ــه برخــی از دســتگاههای دولت ــوط ب پایگاههــای داده مرب
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــرار گرفتن ــایبری ق ــه س ــورد حمل م
ــه  ــا ک ــن پایگاهه ــرای افشــای اطاعــات ای ــی را ب نگرانیهای
بیشــتر خدمــات بــه مــردم ارائــه می دهنــد؛ بــه همراه داشــت. 
ــه ایــن مســاله  ــدا مســئوالن واکنــش جــدی ب اگرچــه در ابت
نشــان ندادنــد و آن را بــه نوعــی بزرگنمایــی رســانه ای عنوان 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــایتهای م ــمار س ــش ش ــا افزای ــد، ام کردن
گرفتــه ظــرف مــدت کمتــر از یــک هفتــه، ســبب شــد تحلیل 
هــای متفاوتــی از ســوی دســتگاههای مســئول مطــرح شــود.

تحلیــل هــای متفــاوت مقامــات مســئول در مــورد 
هــک دســتگاههای دولتــی

ــات در  ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــی وزی ــود واعظ محم
خصــوص ایــن حمــات بــه ســایتهای دســتگاههای دولتــی 
بــرای  مختلفــی  هــای  برنامــه  گذشــته  از  گفــت: » 
صیانــت داشــتیم. البتــه ایــن موضــوع کــه اتفــاق مــی افتــد 
صرفــا مربــوط بــه کشــور مــا نیســت. بــا بررســی هایــی کــه 
انجــام دادیــم مشــخص شــد آی پــی یکــی از هکرهــا مربــوط 

ــوده اســت.« ــه اروپا ب ب
ــران در  ــی ای ــورد آمادگ ــز در م ــن نی ــش از ای ــه پی وی البت
قبــال حمــات ســایبری گفتــه بــود: »روزانــه تعــداد زیــادی 
حملــه ســایبری بــه کشــور داریــم کــه اغلــب اینهــا در دروازه 
زیرســاخت اصلــی کشــور - گیــت وی بیــن المللــی - خنثــی 
مــی شــود. مــا مــی دانیــم کــه تمامــی ایــن حمــات از چــه 
کشــوری اســت و از چــه شــهری و بــا چــه آی پــی طراحــی 
مــی شــود. یــک همــکاری کوچــک میــان وزارت ارتباطــات 
دو کشــور، امــکان شناســایی کامــل ایــن حمــات ممکــن می 
شــود. بــرای مثــال در مرکــز ماهــر بــه عنــوان مرکــز امــداد 
ــار مشــخصی از  ــه آم ــه ای، روزان ــات رخدادهــای رایان و عملی
حمــات ســایبری شناســایی مــی شــود کــه بســیاری از ایــن 
حمــات خنثــی مــی شــود و کارهــای موفقــی در ایــن 
زمینــه تاکنــون انجــام شــده اســت. بــا ایــن وجــود بیشــترین 
حمــات ســایبری بــه ایــران مربــوط بــه رژیــم صهیونیســتی 
اســت و برخــی کشــورهای عربــی و کشــورهای غربــی نیــز در 

رده هــای بعــدی ایــن اقدامــات هدفمنــد قــرار دارنــد.«
ــد کــرد: موضــوع هــک ســایت ها اصــًا  وی همچنیــن تاکی
ــه  ــرد، ب ــورت می گی ــه ای ص ــی حمل ــوده و وقت ــی نب تبلیغات
جــای اینکــه مرتــب حــرف بزنیــم و دســت خــود را بــاز کنیم، 
ــه در  ــه چگون ــم ک ــرده و بدانی ــزی ک ــت برنامه ری ــر اس بهت

مقابــل ایــن عمــل مقاومــت و برخــورد کنیــم.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه در مــورد 
هــک ســایت ها کــه در چنــد هفتــه اخیــر اتفــاق افتــاد، برخــی 
کــه اصــًا اطــاع نداشــتند مرتــب مصاحبــه می کردنــد و مــا 
ــت  ــس از دریاف ــه پ ــت: بافاصل ــم، گف ــق نبودی ــًا مواف اص
گــزارش در ایــن زمینــه، جلســات منطقــی و منظمــی 
بــا محوریــت مرکــز ملــی فضــای مجــازی، معاونــت 
ــروی  ــر، نی ــز ماه ــات، مرک ــاوری اطاع ــازمان فن ــت س امنی
انتظامــی و پلیــس فتــا تشــکیل شــد و برنامه ریــزی درســتی 
ــام  ــی انج ــی و خارج ــای داخل ــا هک ه ــورد ب ــورد برخ در م

گرفــت.
واعظــی خاطرنشــان کــرد: این گونــه مســائل اعمالــی هســتند 
و اعانــی نیســت و نبایــد انتظــار داشــت بــرای هــر مــورد آن 
مصاحبــه انجــام شــود؛ مــا در ایــن زمینــه برخــورد کردیــم و 

خوشــبختانه مشــکل خاصــی بــه وجــود نیامــد.
ــی  ــچ اطاعات ــبختانه هی ــه خوش ــن زمین ــت: در ای وی گف
ــر  ــه تغیی ــق ب ــا موف ــا تنه ــته و ســرقت نشــد و هکره برداش

چهــره ســایت ها شــدند.
در ایــن خصــوص، هــادی ســجادی معــاون امنیــت اطاعــات 
ــی  ــام آمادگ ــز از اع ــران نی ــات ای ــاوری اطاع ــازمان فن س
ــرای پیگیــری فنــی و بیــن المللــی حمــات  مرکــز ماهــر، ب
اخیــر خبــر داد و گفــت: »مرکــز ماهــر در زمــان بــروز 
ــایتها،  ــک س ــایبری و ه ــات س ــون حم ــی همچ رخدادهای
ــن  ــای بی ــی و پیگیریه ــکاری فن ــرای هم ــود را ب ــی خ آمادگ
ــن  ــد. برای ــی کن ــام م ــه اع ــازمانهای مربوط ــه س ــی ب الملل
ــبت  ــند نس ــته باش ــل داش ــازمانها تمای ــه س ــاس چنانچ اس
بــه حــل مشکلشــان، اقــدام خواهــد شــد. در مــورد حمــات 
ــت  ــازمان ثب ــار و س ــز آم ــون مرک ــایتهایی چ ــه س ــر ب اخی
اســناد نیــز ایــن مرکــز، آمادگــی خــود را بــرای کمــک بــه این 
ــی و  ــری هــای فن ســازمانها در جهــت حــل مشــکل و پیگی
ــراز  ــن ســازمانها، اب ــا ای ــرده اســت ام ــی اعــام ک ــن الملل بی
داشــتند کــه مشــکلی نداشــته و خودشــان موضــوع را پیگیری 

ــد.« و حــل مــی کنن
ــات  ــی و اطاع ــای امنیت ــه ه ــه توصی ــد براینک ــا تاکی وی ب
ــازمانها  ــن س ــرای ای ــا را ب ــری ه ــیب پذی ــری از آس جلوگی
ارســال کــرده ایــم، خاطرنشــان کــرد: »بــروز رخــدادی ماننــد 
هــک ســایتها و پرتالهــای ســازمانی، جریانــی دائــم و متــداول 
در دنیــا اســت و تنهــا مختــص بــه ایــران نبــوده و نیســت. تــا 
زمانــی کــه بررســی علمــی در مــورد ایــن حمــات و آســیب 
پذیریهــا صــورت نگیــرد، نمــی تــوان تحلیــل درســتی ارائــه 
ــا  ــی منش ــال بررس ــه دنب ــر ب ــز ماه ــاس مرک ــن اس داد. برای

حمــات و تحلیــل رخــداد، براســاس مســتندات اســت.«

هیچ اطاعاتی سرقت نشد
ــز  ــا نی ــس فت ــس پلی ــر رئی ــردار هادیانف ــال س ــن ح در همی
اینطــور توضیــح داد: » از تاریــخ ۴ تــا 8 خــرداد مــاه جــاری، 8 
ســایت مــورد حملــه قــرار گرفــت کــه ۲ مــورد از آنهــا منشــا 

داخلــی داشــت و ســایت ســازمان اســناد و امــاک از آن جمله 
بــود کــه هکرهــای آنهــا نیــز شناســایی شــده انــد و در جریان 
حملــه بــه ۶ ســایت دیگــر نیــز اقــدام دی فیــس )تغییــر چهره 
ســایت( صــورت گرفــت. امــا در هیــچ کــدام از ایــن حمله هــا 
هیــچ اطاعاتــی مــورد ســرقت قــرار نگرفتــه و در حــال حاضر 
ــه  ــا را ب ــا IP ه ــادی برگشــته اند. م ــه شــرایط ع ســایت ها ب
ــم و در  ــال کردی ــتان ارس ــایبری عربس ــس س ــل و پلی اینترپ

حــال پیگیــری موضــوع هســتیم.«
وی در مــورد حملــه بــه ســایت مرکــز آمار نیــز گفته اســت: » 
در تاریــخ ۴ خــرداد مــاه یــک حملــه ســایبری را رصــد کردیــم 
کــه از ســه کشــور مختلــف انجــام شــده بــود. ایــن تمرکــز بــا 
هدایــت از هکــری در کشــور عربســتان انجــام شــد و ســایت 
مــورد هــدف نیــز مرکــز آمــار ایــران بــود کــه بــه شــکل حمله 
دی فیــس انجــام شــد کــه البتــه ایــن شــکل حملــه، چنــدان 
از لحــاظ فنــی ارزشــی نــدارد. عنــوان ایــن هکــر داعــس بوده 
ــد  ــرده بودن ــوان ک ــش عن ــبکه ها آن را داع ــی از ش ــه برخ ک
کــه ارتباطــی بــا داعــش نــدارد؛ ایــن هکــر دارای ســابقه هک 

بــوده و فــرد از طریــق پلیــس فتا شناســایی شــده اســت.«

تحریم سایبری در راه است
پدافنــد  ســازمان  رئیــس  جالــی  غامرضــا  ســردار 
ســایبری  تحریــم  احتمــال  از  نیــز  کشــور  غیرعامــل 
علیــه کشــورمان خبــر داد و گفــت: »ممکــن اســت 
ــکل  ــور ش ــه کش ــایبری علی ــم س ــدی از تحری ــوزه جدی ح
ــد پایــش فضــا و شــرایط دشــمن اســت  ــرد و ایــن نیازمن گی
ــابق  ــت س ــه دول ــی ب ــد. زمان ــیاری می طلب ــیاری بس و هوش
هشــدار دادیــم کــه مــا در آســتانه تحریم هــای نفتــی هســتیم، 
ــران  ــت ای ــودش را از نف ــد خ ــا نمی توان ــد دنی ــا گفتن ــا آنه ام
ــروز هــم  ــم شــدیم؛ ام ــم کــه تحری ــا دیدی ــد، ام محــروم کن
هشــدار بــه تحریــم ســایبری مــی دهیــم و بایــد وابســتگی به 
آن در کشــور بــه حداقــل برســد و هوشــیاری بــه خــرج دهیــم 
ــز توســعه شــبکه ملــی اطاعــات و حــذف  ــدم نی و اولیــن ق
ــامانه های  ــن س ــت. همچنی ــه اس ــن زمین ــی در ای بهانه جوی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــرل م ــی و کنت ــدون ارزیاب ــی را ب خارج

ــم.« ندهی
وی تأکیــد کــرد: »در زیرســاخت های حیاتــی و اساســی 
ــد  ــه بای ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــامانه های خارج ــور از س کش

نرم افزارهای خارجی منشاء نفوذ به سایتهای دولتی شد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

مــورد پایــش قــرار گیرنــد و هرکــس در ایــن زمینــه کوتاهــی 
ــرد.« ــرار بگی ــت ق ــورد بازخواس ــد م ــد بای می کن

 
دســتگاههای اجرایــی در ســند راهبــردی امنیــت 

موفــق نبودنــد
ــایبری در  ــد س ــن پدافن ــن و تامی ــبکه ای ام ــه ش ــتیابی ب دس
ــام  ــی نظ ــتهای کل ــوب سیاس ــور در چارچ ــاختهای کش زیرس
دیــده شــده و عــاوه بــر تاکیــدات برنامــه پنجــم توســعه کــه 
ــا  ــادل اطاعــات – افت ــردی امنیــت فضــای تب در ســند راهب
ــه  ــز ب ــه ششــم توســعه نی ــده شــده اســت، در برنام – گنجان
ــرای آمادگــی امنیــت ســایبری اشــاره شــده  مــوارد مهمــی ب
ــه یکــی از قدرتهــای ســایبری منطقــه در حــوزه  ــران ب ــا ای ت

امنیــت تبدیــل شــود.
ــام در  ــتی نظ ــند باالدس ــن س ــا مهمتری ــردی افت ــند راهب س
حــوزه امنیــت ســایبر محســوب مــی شــود کــه طبــق قانــون 
برنامــه پنجــم توســعه تمامــی ارکان کشــور موظف بــه اجرای 
آن شــده انــد؛ در ایــن ســند الزاماتــی در حــوزه امنیــت فضــای 
تبــادل اطاعــات بــرای دولــت متصــور شــده اســت. اســتقرار 
ــتگاه  ــات – ISMS - در دس ــت اطاع ــت امنی ــام مدیری نظ
هــای حکومتــی، استانداردســازی محصــوالت امنیتــی در 
ــات  ــز عملی ــون مرک ــزی چ ــدازی مراک ــایبر، راه ان ــوزه س ح
ــه  ــر - CERT –  از جمل ــز ماه ــت - SOC – و مرک امنی
ــا آنچــه کــه در آمــار مطــرح شــده از  ایــن الزامــات اســت ام
ســوی درگاه پایــش شــاخص هــای فنــاوری اطاعات کشــور 

ــا ایــن اهــداف فاصلــه دارد. بــه چشــم مــی خــورد، ب
بــرای مثال بــر اســاس آمــار درگاه پایــش شــاخصهای فناوری 
اطاعــات کشــور در ســند راهبــردی افتــا، انتظــار اســتقرار 53 
درصــدی نظــام مدیریــت امنیــت اطاعــات – ISMS – می 
رود امــا تنهــا 39 درصــد ایــن هــدف محقــق شــده اســت؛ در 
مــورد راه انــدازی مرکــز عملیــات امنیــت – SOC – نیــز از 
۱00 درصــد انتظــار ۲0 درصــد پــروژه محقــق شــده و پــروژه 
گوهــر – گــروه واکنــش هماهنــگ رخدادهــای امنیتــی – از 
ــیده  ــی رس ــه عملیات ــه مرحل ــد ب ــا 35 درص ــد تنه ۱00 درص
اســت. در حــوزه استانداردســازی و ارزیابــی محصــوالت امنیتی 
نیــز بــا وجــودی کــه انتظــار مــی رفــت ۲9 آزمایشــگاه ارزیابی 
محصــوالت امنیتــی در ایــن بخــش ایجــاد شــود، راه انــدازی 

تنهــا 8 آزمایشــگاه در ایــن زمینــه محقق شــده اســت.
ــه  ــت ب ــوی دول ــه از س ــی ک ــاس قانون ــر براس ــوی دیگ از س
تمــام دســتگاههای اجرایــی ابــاغ شــده اســت، خریــد 
ــرم  ــد ن ــی و خری ــت الزام ــوزه امنی ــی ح ــای داخل ــرم افزاره ن

افزارهــای خارجــی در صورتــی کــه مشــابه آن در داخل کشــور 
وجــود داشــته باشــد، ممنــوع اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز 
بســیاری از دســتگاههای اجرایــی، ایــن مهــم را رعایــت نمــی 

کننــد.

ــل  ــایبری قاب ــت س ــی امنی ــران در آمادگ ــه ای رتب
ــول نیســت قب

ــا در  ــورهای دنی ــیاری از کش ــتر از بس ــران بیش ــه ای در اینک
ــت  ــکی نیس ــرار دارد ش ــایبری ق ــات س ــدف حم ــز ه مرک
و بررســی هــا نیــز نشــان مــی دهــد کــه بســیاری از مــوارد 
ــد  ــورهایی مانن ــه کش ــه ب ــدف حمل ــا ه ــایبری ب ــم س تهاج
ایــران طراحــی شــده اســت. بــه نحــوی کــه وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات پیــش از ایــن اعــام کــرده بــود 
ــایبری  ــی س ــانحه امنیت ــون س ــر ۱0میلی ــغ ب ــه بال ــه روزان ک
در کشــور شناســایی می شــود کــه اغلــب ایــن حمــات نیــز 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن درحال ــود. ای ــی می ش ــرعت خنث ــه س ب
آمــار مقایســه ای کــه براســاس گــزارش شــاخص هــای بیــن 
المللــی فنــاوری اطاعــات و ارتباطات توســط اتحادیــه جهانی 
ــه  ــورمان رتب ــت، کش ــده اس ــام ش ــرات – ITU -  اع مخاب
ــان  ــایبری در می ــت س ــی امنی ــاخص آمادگ ــر ش ۱9 را از نظ

کشــورهای جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت.
طبــق ایــن گــزارش کــه از ســوی درگاه پایــش جامعــه 
اطاعاتــی ایــران و نظــام پایــش شــاخص هــای ICT منتشــر 
ــه نخســت  ــکا رتب ــان ســال ۲0۱۴، کشــور آمری ــا پای شــده ت
ــایبری از آن  ــت س ــوزه امنی ــه دوم را در ح ــادا رتب ــا و کان دنی
خــود کــرده اســت؛ در ایــن رده بنــدی کشــور اســترالیا، رتبــه 
نخســت آســیا و کشــور عمــان کشــور برتــر منطقــه خاورمیانه 
اســت؛ ایــن دو کشــور رتبــه ســوم را در جــدول جهانــی امنیت 

ســایبری نیــز در اختیــار دارنــد.
ــت و  ــرده اس ــود ک ــه اول را از آن خ ــروژ رتب ــز ن ــا نی در اروپ
ــن  ــای پایی ــتونی، در رده ه ــا، اس ــان، بریتانی ــورهای آلم کش
تــری از نــروژ قــرار دارنــد. در رده بنــدی اعــام شــده در بیــن 
کشــورهای منطقــه، کشــورهای عمــان، ترکیــه، قطــر، مصر و 
آذربایجــان رتبــه هــای بهتــری را نســبت بــه ایــران در اختیــار 
ــیایی  ــدی کشــورهای آس ــدول رده بن ــن در ج ــد؛ همچنی دارن
ــد، ســنگاپور،  ــن، هن ــی، ژاپ ــز اســترالیا، عمــان، کــره جنوب نی
قطــر، اندونــزی و چیــن، جایــگاه باالتــری از ایــران را از نظــر 

شــاخص امنیــت ســایبری بــه خــود اختصــاص داده انــد.
 راه جلوگیری از آسیب پذیری سایتها

محمدرضــا فرجــی پــور، معــاون فنــاوری اطاعــات ســازمان 

پدافنــد غیرعامــل ، در مــورد ضریــب امنیــت ســایبری 
ــورد  ــد م ــه بای ــدارهایی ک ــزوم هش ــی و ل ــتگاههای دولت دس
ــب  ــر صاح ــه ه ــت: در اینک ــار داش ــد، اظه ــرار دهن ــه ق توج
وبســایتی کــه مســائل امنیتــی را بیشــتر رعایــت کــرده باشــد، 
قاعدتــا در برابــر حمــات ســایبری مصونیــت بیشــتری خواهد 
ــتگاهها  ــک از دس ــر ی ــن ه ــت همچنی ــکی نیس ــت ش داش
ــای  ــره ه ــرده و حف ــم توجهــی ک ــت ک ــه امنی ــه مقول ــه ب ک
اطاعاتــی را بازگذاشــته دچــار آســیب پذیــری بیشــتری مــی 

ــرار دارد. ــر ق ــرض خط ــود و در مع ش
ــه اهــداف رصــد اطاعــات توســط هکرهــا،  ــا اشــاره ب وی ب
ــه وســیله  ــری وبســایتها ممکــن اســت ب گفــت: آســیب پذی
هکرهــای معمولــی هــم رصــد شــود و بــه هــر دلیــل قابــل 
نفــوذ اســت کــه یکــی از نفوذهــا مــی توانــد بــه تغییــر چهــره 
ســایت بیانجامــد. در ایــن میــان هنــر دســتگاهای دولتــی این 
ــی سیســتم  ــی و حیات ــای اصل ــد بخــش ه ــه بتوانن اســت ک
ــوذ  ــیب نف ــود، از آس ــد ب ــای داده خواه ــه پایگاهه ــان را ک ش

ــد. ــرار ندهن ــد و در معــرض دســترس ق مصــون بدارن
فرجــی پــور بــه حمــات اخیــر امنیتــی بــه ســایتهای 
دســتگاههای اجرایــی از جملــه مرکــز آمــار و ســازمان 
ــه داد: اگــر ایــن حمــات در  ثبــت اســناد اشــاره کــرد و ادام
حــد تغییــر صفحــه یــک ســایت باشــد، ظــرف مــدت 
چنــد ســاعت قابــل بازگشــت اســت امــا اگــر بــی احتیاطــی 
ــگاه داده  ــه پای ــوذ ب ــرای نف ــد و راه را ب ــه باش ــورت گرفت ص
ــر  ــند، موضــوع جــدی ت ــاز گذاشــته باش ــا بیس شــان ب و دیت
خواهــد بــود. چــرا کــه ایــن قبیــل ســامانه هــا بــه جهــت ارائه 
خدمــات بــه مــردم، دارای اطاعــات مالــی و شناســایی مــردم 
ــتفاده،  ــتخوش ورود، اس ــات دس ــن اطاع ــد ای ــتند و نبای هس

ــود. ــران ش ــذف نفوذگ ــا ح ــر و ی تغیی
معــاون ســازمان پدافنــد غیرعامــل، راهــکار جلوگیــری از ایــن 
آســیب پذیــری را اســتفاده از نــرم افزارهــای دیتابیســی عنوان 
کــرد کــه امنیــت الزم را داشــته باشــند و گفــت: یــک ســری 
از ایــن بســته هــای نــرم افــزاری آســیب پذیــر هســتند و نباید 
ــر  ــه اکث ــن اســت ک ــی ای ــه اصل ــرد. نکت ــتفاده ک ــا اس از آنه
امکانــات نــرم افــزاری کــه هــم اکنــون در ســایتهای دولتــی 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد داخلــی نیســت و بســته هــای 
ــا برخــی  ــداری مــی شــود و ی ــا از خــارج خری ــرم افــزاری ی ن
دیگــر خریــداری نشــده و بــه شــکل دیگــری بــه دســت مــی 

آینــد کــه اینهــا در ذات خــود آســیب پذیــری دارنــد.
وی بــا تاکیــد براینکــه قطعــا نمــی تــوان مدعــی شــد کــه نرم 
افزارهــا هیچگونــه آســیب پذیــری ندارنــد، ادامــه داد: هــر نرم 
افــزار بــه انــدازه خــود دارای یــک ســری بــاگ و منفــذ اســت 
ــزار خارجــی اســتفاده مــی شــود  ــرم اف ــذا زمانــی کــه از ن و ل

قاعدتــا بایــد ایــن مــدل ریســکها را پذیرفــت.

ــه  ــه توصی ــی ب ــتگاههای اجرای ــی دس ــی توجه ب
هــای امنیتــی

ــی  ــی م ــود راه حلهای ــا وج ــرد: ب ــان ک ــور خاطرنش ــی پ فرج
ــن  ــدی تضمی ــی را تاح ــای اطاعات ــبکه ه ــت ش ــوان امنی ت
ــد و  ــوزش ببینن ــد آم ــتگاهها بای ــه دس ــن زمین ــرد و در ای ک
ــه هشــدارها توجــه نشــان دهنــد. امــا متاســفانه شــاهد آن  ب
ــد و  ــه نمــی کنن ــن هشــدار توج ــه ای ــه برخــی ب هســتیم ک
معتقدنــد کــه اطاعاتــی ندارنــد کــه بخواهــد ســرقت شــود و 

ــرود. ــا از دســت ب ی
معــاون ســازمان پدافنــد غیرعامــل گفــت: اتفاقــات چنــد روز 
اخیــر در مــورد هــک ســایتهای دســتگاههای دولتــی نشــان 
داد کــه خیلــی هــا بــه ایــن هشــدارها توجــه نداشــته انــد و به 
همیــن دلیــل هکرهــا توانســتند در ایــن ســایتها نفــوذ کننــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا تمامــی نــرم افزارهــای 
ــم  ــی گوی ــن نم ــرد: م ــح ک ــتند، تصری ــن هس ــی ناام خارج
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همــه نــرم افزارهــای خارجــی ناامــن هســتند امــا مظنــون و 
مشــکوک هســتند. بــه ویــژه زمانــی کــه فروشــنده نــرم افــزار 
بدانــد مقصــد ایــن نــرم افــزار کجــا خواهــد بــود و قــرار اســت 
در چــه زمینــه ای بــه کار گرفتــه شــود. در ایــن صــورت مــی 
توانــد از آســیب پذیــری هــای نــرم افــزار ســوء اســتفاده کنــد.
فرجــی پــور اضافــه کــرد: ایــن مــورد بــرای بخــش ســخت 
ــه  ــه نحــوی ک ــاده اســت. ب ــاق افت ــزار هــم در کشــور اتف اف
فروشــنده ســخت افــزار، از مقصــد نهایــی آن مطلــع شــده و با 
معیــوب کــردن سیســتم ســخت افــزاری، خرابــکاری صنعتــی 
بــه وجــود آورده اســت. در مــورد نــرم افــزار هــم همین اســت، 
اینکــه نــرم افــزاری دانلــود و یــا خریــداری مــی شــود، قابــل 
بهــره بــرداری بــرای فروشــنده اســت. بــه ویــژه اینکــه مقصد 
نــرم افــزار، اســتفاده در ســازمانهای حســاس و مهــم در کشــور 

باشــد.
ــا  ــل ب ــد غیرعام ــازمان پدافن ــات س ــاوری اطاع ــاون فن مع
ــل  ــری عوام ــک س ــب ی ــا نص ــده ای ب ــه ع ــه اینک ــاره ب اش
ــزاری قصــد  ــزاری و ســخت اف ــرم اف ماننــد تروجــان هــای ن
ــرا نیــز شــاهد  ــد، تاکیــد کــرد: اخی در ســرقت اطاعــات دارن
یــک ادبیــات در تهدیــدات ســایبری به نــام APT هســتیم که 
تهدیــدات پیشــرفته پایــدار و مانــدگار را شــامل مــی شــود. در 
ایــن مــورد، تهدیــد بــا خریــد ســخت افــزار و نــرم افزار بــه هر 
شــکل وارد مجموعــه مــی شــود و پایــدار و مانــدگار اســت تــا 
در مقاطعــی از زمــان فعــال شــده و اطاعــات را منتقــل کنــد. 
بــا بــروز ایــن مشــکل، ممکــن اســت در بخشــی از نــرم افــزار 
سیســتم، اختــال بــه وجــود بیایــد و یــا در مقطعــی از زمــان، 
ــل مــی  ــا مشــکل مواجــه شــده و مخت ــر ب سیســتم کامپیوت
شــود. حتــی ممکــن اســت در زمــان بــه روز رســانی سیســتم، 

حملــه ســایبری اتفــاق بیافتــد.
 

ــتگاههای  ــه دس ــایبری ب ــه س ــه روزان ــدد حمل ع
کشــور وحشــتناک اســت

فرجــی پــور در مــورد میــزان نفــوذ ســایبری بــه ســایتهای 
دســتگاههای دولتــی در کشــور گفــت: از مرکــز ماهــر بایــد 
پرســید کــه روزانــه چقــدر بــه دســتگاههای کشــور، حملــه 
ســایبری مــی شــود امــا این عــدد بســیار وحشــتناک اســت. 
ــوع حمــات ســایبری  ــه  حمــات ســایبری همــه از ن البت
ــی  ــورت م ــات ص ــن حم ــر روز ای ــت. ه ــرفته نیس و پیش
ــید  ــد و بپرس ــه کنی ــتگاه مراجع ــر دس ــه ه ــر ب ــرد و اگ گی
ــما در  ــی )SOC ( ش ــات امنیت ــز عملی ــتم مرک ــه سیس ک
ــد، ممکــن اســت  ــه را کشــف مــی کن ــداد حمل روز چــه تع
ــد.  ــه را بدهن ــزار حمل ــا ۱00 ه ــزار ت ــن 50 ه ــی بی ارقام
ایــن نشــان مــی دهــد کــه تعــداد زیــادی حملــه ســایبری 
بــه کشــور انجــام مــی شــود امــا همــه اینهــا حملــه اساســی 

محســوب نمــی شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه حمات اساســی ســایبری آنهایی هســتند 
ــد  ــارج کن ــرویس خ ــور کل از س ــه ط ــامانه را ب ــک س ــه ی ک
ــد،  ــود آی ــه وج ــال ب ــامانه اخت ــات آن س ــد خدم و در رون
اضافــه کــرد: بــرای مثــال اگــر سیســتم بــرق کشــور بــه دلیل 
حمــات ســایبری مختــل شــود، مجموعــه متولی برق کشــور 
از ارائــه خدمــت بــه مــردم ناتــوان شــده و بحــران ایجاد شــود. 
ــه  ــل حمل ــه دلی ــر سیســتم ارتباطــات کشــور ب ــا اینکــه اگ ی
ســایبری مختــل شــود، شــاهد یــک بحــران خواهیــم بــود که 
ــوند. ــی ش ــی م ــات، حمــات اساســی تلق ــل حم ــن قبی ای

مرکز عملیات امنیتی باید بومی باشد
معــاون ســازمان پدافنــد غیرعامــل بــا اشــاره به لــزوم اســتفاده 
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــات امنیت ــز عملی ــتگاهها از مراک دس
ــد باشــد، گفــت:  ــد کارآم ــه مــی توان ــی ک ــدات امنیت از تمهی
داشــتن SOC یــک منفعــت بــرای دســتگاهها بــه شــمار می 
رود و بــا وجــود آن حداقــل خواهنــد دانســت از لحــاظ امنیتــی 

در مجموعــه هایشــان چــه مــی گــذرد و منتظــر نمــی ماننــد 
اتفاقــی بیافتــد و بــه صــورت انفعالــی بــا آن برخــورد کننــد. اما 
ــه صــورت غیربومــی  اگــر بخواهیــم مراکــز SOC را هــم ب
ــکار مناســبی نیســت و آســیب زا خواهــد  داشــته باشــیم راه

بــود.
ــور  ــول در کش ــن محص ــازی ای ــی س ــه بوم ــاره ب ــا اش وی ب
بــه مهــر گفــت: هــم اکنــون شــرکتهای بســیاری محصــول 
SOC را تولیــد کــرده انــد کــه واقعــا هــم بــه خوبــی کار مــی 
کنــد. امــا متاســفانه رویکــرد اســتفاده از محصــوالت بومــی در 
کشــور قــوی و مدبرانــه نیســت. بایــد دســتگاهها بــه اســتفاده 
توجــه  بایــد  شــوند.  تشــویق  بومــی  محصــوالت  از 
داشــت کــه قیمــت تولیــدات بومــی، بــه مراتــب از محصــول 
خارجــی پاییــن تــر اســت و حــاال ممکــن اســت یــک ســری 
نقــص هــا داشــته باشــد کــه بــه تدریــج مرتفــع مــی شــود. 
نــرم افــزار خارجــی نیــز۱00 درصــد بــدون مشــکل نیســت.

ــه  ــت ب ــون مشــخصی از ســوی دول ــت: قان ــور گف فرجــی پ
همــه دســتگاهها ابــاغ شــده بــا ایــن مضمــون کــه تــا زمانی 
کــه یــک محصــول نــرم افــزاری و یــا ســخت افــزاری داخلی 

وجــود داشــته باشــد، خریــد آن از خــارج، ممنــوع اســت. امــا 
ــی شــاهد  ــه دقــت رعایــت نمــی شــود. حت ــن موضــوع ب ای
هســتیم کــه چنــدی پیــش، بخشــی از کشــور، بــرای خریــد 
ــرارداد  ــره و ق ــا کشــوری وارد مذاک ــزاری ب ــرم اف محصــول ن
شــده اســت کــه مــا بــا آن کشــور مشــکل داریــم. ایــن را می 

تــوان بــه کــم توجهــی تعبیــر کــرد.

نرم افزارهای قفل شکسته منابع تهدید
ایــن مقــام مســئول در ســازمان پدافنــد غیرعامــل بــا 
ــته  ــل شکس ــای قف ــرم افزاره ــتفاده از ن ــه اس ــان اینک بی
ــع  ــه مناب ــی، از جمل ــتگاههای دولت ــای دس ــامانه ه در س
تهدیــد بــه شــمار مــی رود، ادامــه داد: بایــد توجــه داشــت 
ــد  ــی آی ــان نم ــزار بدش ــرم اف ــی ن ــندگان خارج ــه فروش ک
ــتفاده  ــته اس ــل شکس ــزار قف ــرم اف ــا از ن ــور م ــه در کش ک
شــود. اگرچــه در ظاهــر از ایــن موضــوع ابــراز ناراحتــی مــی 
ــرده  ــت نک ــت را رعای ــی رای ــما کپ ــد ش ــی گوین ــد و م کنن
ایــد امــا در باطــن امــر خوشــحال مــی شــوند کــه ایــن نــرم 
افزارهــای قفــل شکســته، ابــزاری بــرای نفــوذ و اســتخراج 

اطاعات اســت.
وی گفــت: تنهــا راهــکار ایــن اســت کــه مــا بپذیریم دشــمنی 
وجــود دارد کــه دوســت دارد بــه مــا حملــه کنــد و اطاعــات 

ــن  ــر ای ــم . اگ ــاور کنی ــد ب ــن را بای ــد. ای ــا را مخــدوش کن م
بــاور نباشــد بــی محابــا از ســخت افــزار و نــرم افــزار خارجــی 
اســتفاده مــی کنیــم. متاســفانه مــا ایــن مشــکل را با خیلــی از 
مدیــران داریــم کــه بــه مــا مــی گوینــد شــما بدبیــن هســتید 
و ایــن امکانــات در همــه جــای دنیــا درحــال اســتفاده اســت و 
مــا نیــز در کشــور اگــر از ایــن امکانــات اســتفاده کنیــم اتفاقی 

نمــی افتــد.
ــه توجــه  ــه ایــن نکت ــد ب ــا بای ــور تصریــح کــرد: ام فرجــی پ
ــا  ــد ب ــژه ای دارد و نبای ــرایط وی ــا ش ــور م ــه کش ــت ک داش
ــه  ــتان آن را مقایس ــا پاکس ــوئیس و ی ــد س ــورهایی مانن کش
کــرد. عــده ای در دنیــا روی کشــور مــا نفــوذ کــرده انــد و می 
ــه جمــع آوری اطاعــات  ــرم، نســبت ب ــه شــکل ن خواهنــد ب
اقــدام کــرده و بــه کشــور ضربــه بزننــد. حتــی اخیــرا نیویورک 
تایمــز مقالــه ای منتشــر کــرده کــه مقامــات آمریکایــی اذعان 
ــا قصــد  ــه نتیجــه نمــی رســید م داشــتند کــه اگــر برجــام ب
ــا کاشــتن  یــک ســری ابزارهــای الکترونیکــی در  داشــتیم ب

ــم. ــا را از کار بیاندازی ــی، آنه شــبکه هــای ایران
ــورد توجــه  ــا م ــه م ــم ک ــد بپذیری ــد براینکــه بای ــا تاکی وی ب

ــی  ــتند و م ــن هس ــوش بی ــی خ ــرد: برخ ــه ک ــتیم اضاف هس
گوینــد کســی بــه مــا کاری نــدارد و ایــن مــوارد عــادی اســت. 
بــا ایــن وجــود ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه آیــا عــادی 
ــود و  ــه ش ــایت حمل ــا ۱۲ وبس ــش از ۱0 ت ــه بی ــه ب ــت ک اس
چهــره سایتشــان عــوض شــده و خدماتشــان متوقــف شــود؟ 
ــر  ــایت را زی ــت س ــوع حیثی ــن موض ــت ای ــادی نیس ــن ع ای
ــادی از کشــور  ــای زی ــرد. در اینکــه بخــش ه ــی ب ســوال م
ــد شــکی  ــی کنن ــی م ــه را کشــف و خنث ــادی حمل ــداد زی تع
ــک  ــه ی ــد و صفح ــه برس ــه نتیج ــه ب ــر حمل ــا اگ ــت ام نیس
ــر چهــره داده و خدمــات و ســرویس دهــی آن  وبســایت تغیی

ــادی نیســت. ــر موضــوع ع ــود، دیگ ــف ش متوق
از آنجایــی کــه شــتاب توســعه در بخــش امنیــت اطاعــات 
چندیــن برابــر ســرعت تکنولــوژی اســت تــا زمانــی کــه تنهــا 
مصــرف کننــده صــرف ابزارهــای ایــن حــوزه باشــیم بــه آنچه 
مــی خواهیــم در حــوزه امنیــت فضای تبــادل اطاعات دســت 
ــه  ــد اقدامــات در حــوزه امنیــت ب ــم یافــت. بلکــه بای نخواهی
نحــوی باشــد کــه خودمــان تولیدکننــده دانــش امنیتی باشــیم 
و بــه ســمت تولیــد محصــول بومــی حرکــت کنیــم؛ بــا ایــن 
هــدف کــه محصــوالت خارجــی بــه عنــوان بهتریــن تجــارب 
ــم  ــی، بتوانی ــت در کاس جهان ــا در نهای ــوند ام ــی ش بررس

ــم. ــد کنی ــی تولی ــول امنیت محص
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــر ارتباطــات گفــت: مــدل حاکــم  معــاون وزی
ــم  ــیون تنظی ــه در کمیس ــب تعرف ــر تصوی ب
مقــررات، مبتنــی بــر مــدل اقتصــادی شــبکه 
ملــی اطاعــات اســت بــه نحــوی کــه قیمت 
اینترنــت داخــل بــه یــک ســوم اینترنــت بیــن 

ــی رســد.  ــی م الملل
محمــد جــواد آذری جهرمــی در مــورد مصوبــه 
جدید کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطات در 
مــورد قیمــت اینترنــت گفــت: کاهــش هزینــه 
اینترنــت داخلــی اخیرا بــه صــورت داوطلبانه از 
طریــق چنــد شــرکت اجرایــی شــد و آنهــا بــا 

تعامــل بــه ایــن مهــم دســت یافتنــد.
وی گفــت: بــر اســاس آخریــن آمــار فقــط در 
یکــی از ســرویس هــای ویدئویــی کشــور مــا 
ــرف  ــزان مص ــدی می ــد 50 درص ــاهد رش ش
ــن  ــده ای ــه دهن ــرکت ارائ ــم و ش ــته ای را داش
ــد رو  ــدی درآم ــش 80 درص ــا افزای ــت ب خدم

ــرو شــده اســت. ب
معــاون وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: بــرای 
اینکــه مــا بتوانیــم اینترنــت داخلــی ارزان تری 
ــاالن  ــه فع ــم هم ــه دهی ــه مشــترکان ارائ را ب
زنجیــره ارائــه خدمــات اینترنتــی بایــد خدمات 
ــن کاهــش  ــه ای ــد ک ــه دهن ــری را ارائ ارزان ت
قیمــت هــم در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت 
ــا  ــرات ایــران رخ داد ت و هــم در شــرکت مخاب
اینترنــت داخلــی بــه یــک ســوم قیمت برســد.
وی بـا اشـاره بـه مصوبـات اخیـر کمیسـیون 
تنظیـم مقـررات گفت: شـرکت زیرسـاخت در 
شـبکه انتقال الیـه ۲ تا 8۴ درصـد قیمت های 
خود را کاهـش داده و در سـرویس اینترنت هم 
نزدیـک بـه ۴0 درصـد کاهش قیمـت خواهیم 

داشـت. در همیـن حـال بنـا بـر درخواسـت 
کاربران، سـرویس نامحـدود DSL را خواهیم 
داشـت که نـرخ آن اعـام خواهد شـد و مدل 
نهایی کـه کاربر با آن روبر خواهد شـد سـبدی 
اسـت که بـه انـدازه مصـرف در برابـر اینترنت 
بیـن المللی ، اینترنـت داخلی مجانـی در اختیار 

داشـت. خواهد 
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت 
ــذاری  ــه گ ــکل از تعرف ــن ش ــرد: ای ــد ک تاکی
ــه ســرویس  ــه در زمین باعــث خواهــد شــد ک
هــای ویدئویــی کــه در ایــران زمینــه بکــری 
ــویم  ــرو ش ــی روب ــل توجه ــد قاب ــا رش دارد، ب
ــع  ــا رف ــیما ب ــدا و س ــد ص ــی مانن و نهادهای
مشــکات قیمتــی مــی تواننــد خدمــات خــود 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــش خانگ ــوب نمای را در چارچ

ــد. ــه دهن ــات ارائ ــی اطاع ــبکه مل ش
ــه  ــد براینک ــا تاکی ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع

ایــن شــیوه تعرفــه گــذاری یــک نــوع 
بالندگــی را بــرای شــرکت هــای دانــش 
بنیــان در عرصــه توســعه نــرم افزارهــای 
ــه  ــا ب ــرای آنه ــادی ب ــه اقتص ــی و توجی بوم
ــره  ــه داد: زنجی ــت، ادام ــد داش ــراه خواه هم
تعییــن قیمــت اینترنــت، ۲0 درصــد در اختیــار 
شــرکت زیرســاخت، حــدود ۴5 درصــد در 
ــز در  ــی نی ــرات و مابق ــرکت مخاب ــار ش اختی
ــات  ــده خدم ــه کنن ــای ارائ ــار اپراتوره اختی
اینترنــت اســت. درمــدل ســابق اینگونــه بــود 
کــه ۲0 درصــد نــرخ هــای شــرکت ارتباطــات 
ــال  ــت و هــم انتق زیرســاخت را هــم در اینترن
بــه صــورت همگــون کاهــش دهــد کــه ایــن 
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــا ش ــق ب ــکل منطب ش
ــد  ــا ۲0 درص ــت ب ــه در نهای ــرا ک ــود. چ نب
ــن قیمــت  ســهم شــرکت زیرســاخت در تعیی
اینترنــت، کاهــش ۲0 درصــدی تعرفــه تنهــا ۴ 

درصــد بــه کاهــش قیمــت کمــک مــی کــرد.
وی گفــت: تجربــه اقدامــات قبلــی باعث شــد 
ــرد و  ــورت گی ــری ص ــق ت ــات دقی ــا مطالع ت
ــود  ــده ش ــره دی ــه در کل زنجی ــش تعرف کاه
ــه کمیســیون  ــه شــده ب ــا پیشــنهاد ارائ کــه ب
ــیون در کاری  ــن کمیس ــررات، ای ــم مق تنظی
ــتی  ــاال دس ــند ب ــه س ــگاه ب ــا ن ــرده و ب فش
ــاح  ــی و اص ــی اطاعات ــبکه مل ــرای ش اج
ــد را  ــه ای جدی ــته تعرف ــادی، بس ــدل اقتص م
ــط  ــه ای فق ــته تعرف ــن بس ــد. ای ــته باش داش
کاهــش قیمــت خدمــات شــرکت زیرســاخت 
را در نظــر نگرفتــه بلکــه کاهــش قیمــت 
خدمــات همــه بخــش هــای زنجیــره را دیــده 
و بــه خاطــر همیــن موضــوع نیــز در ابــاغ آن 

ــت. ــده اس ــده ش ــات دی ــه ماحظ هم
مدیرعامــل شــرکت زیرســاخت کاهــش 
قیمــت بــرای مصــرف کنــده نهایــی اینترنــت 
ــت: در  ــت و گف ــد دانس ــتر از ۲0 درص را بیش
ــرای  ــا ب ــت ه ــش قیم ــر کاه ــه اخی مصوب
ــش از  ــا پی ــود. ت ــد ب ــوس خواه ــردم محس م
ایــن مــردم بــرای اســتفاده از اینترنــت داخلــی 
ــد امــا اکنــون حتــی  قیمــت عــادی مــی دادن
ــان  ــت 3۶00 توم ــگا بای ــر گی ــت ه ــر قیم اگ
ــه  ــد ب ــی توان ــی م ــر داخل ــد ، کارب ــی بمان باق
ازای ایــن یــک گیــگا، دو گیگابیــت اینترنــت 
داخلــی رایــگان اســتفاده کنــد کــه این نشــان 

ــت. ــت اس ــدی قیم ــش ج از کاه
ــت  ــر قیم ــه اخی ــه در مصوب ــت: البت وی گف
ــه  ــه ک ــش یافت ــز کاه ــت نی ــی اینترن اصل
ســخنگوی کمیســیون تنظیــم مقــررات 

ارتباطــات آن را اعــام خواهــد کــرد.

مدل جدید قیمتگذاری پهنای باند در کشور؛

قیمت اینترنت داخلی یک سوم اینترنت بین المللی شد

ــی  ــایتهای عموم ــه وبس ــر ب ــایبری اخی ــات س ــی حم در پ
ســازمانهای دولتــی، مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی 
عملیــات رخدادهــای رایانــه ای اســتفاده از ســامانه های آســیب 
ــرد.  ــوان ک ــن حمــات عن ــل ای ــوا را دلی ــت محت ــر مدیری پذی
ــاوری  ــازمان فن ــی س ــازوی امنیت ــوان ب ــه عن ــز ب ــن مرک ای
اطاعــات وابســته بــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در 
اطاعیــه ای بــه ۲500 ســازمان و شــرکت متصــل بــه ســامانه 
تعاملــی امــن، آخریــن وضعیــت پیگیــری این رخــداد را تشــریح 

کــرد.
ــه  ــه حمــات اخیــر ب ــا توجــه ب مرکــز ماهــر اعــام کــرد: »ب
بعضــی از وب ســایت هــای عمومــی کــه بیشــتر آنها از نســخه 
ــت  ــای مدیری ــامانه ه ــر س ــیب پذی ــده و آس ــروز نش ــای ب ه
محتــوا اســتفاده کــرده انــد، اعمــال بعضــی از رویــه هــای اولیه 
ــری  ــوادث رخ داده جلوگی ــت از ح ــی توانس ــی م ــه امنیت و پای

ــد.« کن
ــوان یــک نهــاد تخصصــی و مرجــع در  ــه عن »مرکــز ماهــر ب

کشــور، بــه دور از اطــاع رســانی هــای شــتابزده، ضمــن تماس 
ــام  ــده و اع ــع ش ــه واق ــای موردحمل ــایت ه ــز و س ــا مراک ب
ــه مشــورت هــای فنــی، هماهنگــی هــای  ــرای ارائ آمادگــی ب
الزم را در ســطح ملــی و حــوزه بیــن المللــی بخصــوص مراکــز 
CERT کشــورهای عربــی کــه محتمــل اســت منابــع آنهــا 
مــورد ســوء اســتفاده هکرهــا واقــع شــده باشــد، بعمــل آورده و 
کمــاکان در حــال پیگیــری موضــوع در ابعــاد مختلــف اســت. «

ــای  ــدی ه ــع بن ــا و جم ــل ه ــه تحلی ــه ب ــا توج ــن رو ب از ای
ــرد: ــام ک ــر اع ــز ماه ــه مرک ــورت گرفت ص

ــامانه  ــه س ــای متصــل ب ــرکت ه ــا و ش ــازمان ه ــه س ۱- کلی
ــی  ــته اجرای ــت بس ــرای دریاف ــر، ب ــز ماه ــن مرک ــی ام تعامل
ــات و  ــاس تجربی ــه براس ــه ک ــازی پای ــن س ــرای ام ــوری ب ف
تحلیــل هــای حمــات صــورت گرفتــه، تهیــه شــده اســت، به 

ــد. ــه کنن ــی مراجع ســامانه تعامل
ــم  ــه برغ ــا ک ــازمان ه ــز و س ــه مراک ــه کلی ــن زمین ۲- در ای
اطــاع رســانی هــای قبلــی، هنــوز بــه ســامانه تعاملــی متصل 

نشــده انــد، بایــد هرچــه ســریعتر نســبت بــه عضویــت اقــدام 
ــد. کنن

3- بــه زودی گزارشــی از نحــوه همــکاری دســتگاه ها بــا مرکز 
ماهــر در زمینــه اســتفاده از راهنمایــی هــا و هشــدارهای ارائــه 
ــگام حــوادث و رخدادهــای  ــا در هن ــل آنه ــزان تعام شــده و می

امنیتــی، بــه نهادهــای مرجــع ارائــه خواهــد شــد.

اطالعیه مرکز ماهر به ۲۵00 سازمان؛

دالیل هک وبسایتهای دولتی/ استفاده از سامانه های آسیب پذیر 
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شــاخص هــای مهــم بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات کشــور از وجــود بیــش از ۷5 
میلیــون خــط فعــال ســیم کارت در کشــور حکایــت دارد. همچنیــن ۱9 میلیــون نفــر از 

اینترنــت موبایــل و 8.8 میلیــون نفــر از ADSL اســتفاده مــی کننــد. 
آمـار و اطاعـات در حـوزه ارتباطـات و فناوری اطاعات کشـور توسـط دفتر بررسـی های 
فنـی اقتصـادی معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی وزارت ارتباطات مورد بررسـی 
قرار گرفته اسـت که شـامل تعداد خطـوط تلفن ثابت واگذارشـده، ضریب نفـوذ تلفن ثابت، 
تعـداد تلفـن همراه واگـذار شـده و فعال در کشـور، ضریـب نفوذ مشـترکان فعـال موبایل، 
تعـداد تلفن همگانی، تعـداد روسـتاهای دارای تلفن خانگی، تعداد مشـترکان پهن باند ثابت 
و تعداد مشـترکان پهن باند سـیار )اینترنت پرسـرعت موبایل( و ظرفیت پهنـای باند داخل 

و بیـن الملل می شـود.
بررســی هــای صــورت گرفتــه وضعیــت شــاخص هــای ICT کشــور را از ســال 8۶ تــا 

پایــان ســال 9۴ مــورد مقایســه قــرار داده اســت.
براســاس بررســی هــای انجــام شــده تعــداد تلفــن ثابــت دایــری در کشــور تــا پایان ســال 
9۴ حــدود 30 میلیــون و ۲۶۲ هــزار و ۱5۷ شــماره اســت. ایــن درحالــی اســت کــه تعــداد 
ســیم کارتهــای واگــذار شــده تلفــن همــراه، ۱۴9 میلیــون و 8۷5 هــزار و 3۶۶ خــط بــوده 
و در ایــن بــازه زمانــی ۷5 میلیــون و 983 هــزار و 5۲8 خــط موبایــل در کشــور فعــال و در 
حــال اســتفاده اســت. ایــن آمــار نشــان مــی دهــد کــه حــدود نیمــی از ســیم کارتهــای 

واگذار شــده در کشــور بااســتفاده اســت.
ــت و 9۴.۴۶  ــن ثاب ــوذ 38.۴۲ درصــدی تلف ــب نف ــا از ضری ــال بررســی ه ــن ح  در همی
درصــدی موبایــل در کشــور حکایــت دارد. طبــق مقایســه صــورت گرفتــه ضریــب نفــوذ 
تلفــن ثابــت در ســال 8۶ حــدود ۲۲.۴9 درصــد بــوده کــه تــا پایــان ســال 9۴ بــه حــدود 
38.5 درصــد نزدیــک مــی شــود. از ســوی دیگــر، رشــد ضریــب نفــوذ مشــترکان موبایــل 
کــه در ســال 8۶ حــدود ۲9.5 درصــد بــوده طــی 8 ســال اخیــر قابــل توجــه اســت. ایــن 
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه ضریــب نفــوذ واگــذاری ســیم کارت در ســال 8۶ رقمی 
حــدود ۴۶ درصــد بــوده کــه در ســال 9۴ بــه بیــش از ۱90 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

تــا پایــان ســال 9۴ تعــداد ۱39 هــزار و ۷۲9 دســتگاه تلفــن همگانــی در کشــور نصــب 
شــده و تعــداد دفاتــر خدمــات ارتباطــات و فنــاوری اطاعات روســتایی بــه 8 هــزار و ۴۴3 
دفتــر رســیده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه طبــق برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی 
کشــور، تعــداد ایــن دفاتــر تــا پایــان برنامــه بایــد بــه ۱0 هــزار دفتــر ICT روســتایی مــی 
رســید. همچنیــن طبــق ایــن بررســی هــا ۴8 هــزار روســتا در کشــور دارای تلفــن خانگی 

و 5۴ هــزار روســتا دارای ارتبــاط هســتند.
معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی وزارت ارتباطــات تعــداد مشــترکان اینترنــت 
پهــن بانــد ثابت )خطــوط پرســرعت اینترنــت ADSL ( را 8 میلیــون و 8۲5 هــزار و ۱05 

مشــترک اعــام کرده اســت.
در حوزه اینترنت، بیشـترین تعداد مشـترکان مربوط به اینترنت پرسـرعت موبایل اسـت که 
تـا پایـان سـال 9۴ بالغ بر ۱9 میلیـون و 98 هزار و 5۶0 نفر در کشـور از اینترنت پرسـرعت 
متحـرک اسـتفاده کرده اند. بررسـی ها نشـان می دهد که پهنـای باند بین الملـل از ۶.05 
گیگابیت بر ثانیه در سـال 8۶ به 5۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سـال 9۴ رسـیده اسـت. در 
همیـن حـال ظرفیت IP داخل کشـور نیز در ایـن بازه زمانـی از 3۱ گیگابیت بـر ثانیه به ۴ 

هـزار گیگابیت افزایش پیدا کرده اسـت.
 

۵ نمودار از وضعیت فناوری 
ارتباطات کشور/

آمار کاربران اینترنت موبایل
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ــد  ــدود ۱5 درص ــه ح ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
مکالمــات ورودی بیــن الملــل بــه کشــور قاچــاق مــی شــود، 
ــر  ــون دالر در ه ــی ۲ میلی گفــت: ســرقت صــوت، ضــرر مال
ــد.  ــی کن ــت وارد م ــه دول ــال ب ــون دالر در س ــاه و ۲۴ میلی م
ــوت  ــاق ص ــه قاچ ــان اینک ــا بی ــی ب ــواد آذری جهرم محمدج
در حــوزه مکالمــات ورودی بــه کشــور رخ مــی دهــد، گفــت: 
ــات  ــرکت ارتباط ــتقیم ش ــه صــورت مس ــدام ب ــن اق ضــرر ای
زیرســاخت را دربرمــی گیــرد امــا ایــن شــرکت، ابزارهــای الزم 

ــا ایــن پدیــده نــدارد. را بــرای مقابلــه ب
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــورت  ــی ص ــای دسترس ــبکه ه ــه ش ــات در الی ــن تخلف ای
ــتند،  ــی آن هس ــی، متول ــای ارتباط ــه اپراتوره ــرد ک ــی گی م
ــه ۱83 کمیســیون تنظیــم مقــررات  خاطرنشــان کــرد: مصوب
ارتباطــات، ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی را 
موظــف کــرده اســت کــه بــه ایــن مقولــه بــا همــکاری همــه 
ــاخت،  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــز ش ــی و نی ــای ارتباط اپراتوره

ــد. رســیدگی کن
ــه در  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــه برآورده ــان اینک ــا بی وی ب
شــرایط فعلــی حــدود ۱5 درصــد مکالمــات بیــن الملــل در 
قالــب قاچــاق، ترانزیــت مــی شــود ادامــه داد: ایــن عــدد در 
ــا اقدامــات  ــوده اســت کــه ب ســال 93 حــدود 30 درصــد ب
ــوه  ــا و ق ــس فت ــوری، پلی ــان رگوالت ــه می ــکاری ک و هم
قضائیــه و نیــز اپراتورهــای ارتباطــی صــورت گرفــت شــاهد 
کاهــش ۱5 درصــدی قاچــاق مکالمــات طــی یکســال 

هســتیم.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد براینکــه قاچــاق صــوت تــا 

حــدود زیــادی کنتــرل شــده اســت اظهــار داشــت: ایــن عــدد 
در هیــچ کشــوری صفــر نیســت اما بــه هــر ترتیــب ۱5 درصد 

هنــوز هــم از نظــر مــا عــدد باالیی اســت.
آذری جهرمــی از اســتقرار ســامانه هــای هوشــمند و هدفمنــد 
بــرای جلوگیــری از قاچــاق مکالمــه از ســوی ســازمان تنظیــم 
ــا اســتقرار  مقــررات و ارتباطــات رادیویــی خبــر داد و افــزود: ب
ــا ایــن  ــه صــورت هوشــمند و هدفمنــد ب ایــن ســامانه هــا، ب

نــوع قاچــاق برخــورد خواهــد شــد.
ــات  ــاق مکالم ــه قاچ ــرری ک ــی از ض ــرآورد مال ــاره ب وی درب
ــرآورد مــی شــود کــه  بــرای کشــور بــه همــراه دارد گفــت: ب
قاچــاق صــوت حــدود ۲ میلیــون دالر در مــاه بــه کشــور ضــرر 

ــد. وارد مــی کن
ــه  ــاره ب ــا اش ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
صــدور مجــوز بــرای ورود اپراتورهــای مجــازی تلفــن همــراه 
)MVNO ( بــه بــازار ارتباطــات کشــور کــه در حــال انجــام 
ــور  ــه ط ــای مجــازی ب ــاختار اپراتوره ــرد: س ــد ک اســت تاکی
ــن  ــرد. برای ــد ک ــهیل خواه ــات را تس ــاق مکالم ــع قاچ قط
ــن  ــرای ای ــوز ب ــدور مج ــا ص ــوازی ب ــوری م ــاس رگوالت اس
اپراتورهــا، راه انــدازی ســامانه برخــورد بــا قاچــاق مکالمــات را 

ــرار داده اســت. در دســتور کار ق
وی بــا تاکیــد براینکــه ورود اپراتورهــای مجــازی بــه بــازار بــه 
طــور قطــع اجتنــاب ناپذیــر اســت تصریــح کــرد: بــه همیــن 
دلیــل ســامانه جلوگیــری و برخــورد بــا قاچــاق مکالمــات بــه 
ــتیم  ــاهد هس ــر ش ــوی دیگ ــد. از س ــی یاب ــتقرار م زودی اس
کــه بــا همــکاری و تعامــل صــورت گرفتــه، قاچــاق مکالمــات 
در ســال 9۴ نســبت بــه ســال 93 حــدود ۱5 درصــد کاهــش 

یافته اســت.
بــه گــزارش مهــر، آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه قاچاقچیــان 
مکالمــه بــا دور زدن دروازه پهنــای بانــد بیــن الملــل – گیــت 
وی - روزانــه بالــغ بــر چندیــن میلیــون دقیقــه صــدا و مکالمه 
را از طریــق شــبکه هــای اینترنــت و پهنــای بانــد قاچــاق مــی 
کننــد تــا عــاوه بــر اینکــه عــوارض دولتــی را دور بزنند ســود 
باالیــی نیــز از ایــن موضــوع دریافــت کننــد. آنهــا بــه بدنــه 
ــرات  ــد و مخاط ــی زنن ــی م ــات مهلک ــور ضرب ــاد کش اقتص

امنیتــی بســیار بــه وجــود مــی آورند.
قاچــاق مکالمــات از طریق شــبکه آی پــی – IP – ســابقه ای 
چندیــن ســاله در کشــور دارد و از زمانــی کــه موضــوع تلفــن 
اینترنتــی در کشــور رواج پیــدا کــرد بســیاری از افراد و شــرکتها 
از طریــق خطــوط  تلفــن و اینترنــت، از مبادی غیررســمی داده 

هــای صوتــی را انتقــال مــی دهنــد.
 )VoIP( فنــاوری نویــن انتقــال صــدا از طریــق شــبکه
ــه خــارج کشــور  ــه دو بخــش ارســال مکالمــات از داخــل ب ب
)اورجینیشــن - Origination( و دریافــت مکالمــات از 
 )Termination - خــارج بــه داخــل کشــور )ترمینیشــن
ــوزه  ــتر در ح ــه بیش ــاق مکالم ــه قاچ ــود ک ــی ش ــیم م تقس
ــه داخــل کشــور – ترمینیشــن –  انتقــال مکالمــه از خــارج ب

ــد. ــاق مــی افت اتف

ضرر ۲۴میلیون دالری سرقت صوت

۱۵درصد مکالمات بین الملل قاچاق می شود

یــک مقــام مســئول در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی از راه انــدازی ســامانه اندازه گیــری ۲۴ ســاعته 
تشعشــعات آنتــن هــای تلفــن همــراه و بررســی وجــود 

ــر داد.  ــتانها خب ــایر اس ــران و س ــر در ته ــیگنالهای مض س
عظیـم فـرد ، مدیـرکل صـدور پروانـه سـرویس هـای رادیویی 
سـازمان تنظیم مقررات و ارتباطـات رادیویی با تاکید بر بررسـی 
هـای انجـام شـده در خصـوص تشعشـعات آنتـن هـای تلفـن 
همـراه در نقـاط مختلف شـهر تهـران، اظهار داشـت: عـاوه بر 
رعایت اسـتانداردهای مدنظـر در تجهیزات خریداری شـده برای 
آنتـن های تلفـن همراه، حدود تشعشـع آنتن هـای موبایل طبق 
اسـتانداردهای مدنظر موسسـه ملی اسـتاندارد نیز محاسـبه می 
شـود و براین اسـاس تاکنـون میزان این تشعشـعات بـه صورت 
عمومـی در باندهای فرکانسـی مختلـف در تهران انـدازه گیری 

شـده است.
وی ادامـه داد: هم اکنـون نیز درنظـر داریم سـامانه ای راه اندازی 
کنیـم کـه بـه صـورت ۲۴ سـاعته تشعشـعات آنتن هـای تلفن 

همـراه را در فواصـل مختلـف شـهر اندازه گیـری کند.
ــه ویژگیهــای ایــن ســامانه  ــا اشــاره ب ایــن مقــام مســئول ب
تاکیــد کــرد: در ایــن ســامانه سنســورهای انــدازه گیــری بــه 
صــورت شــبانه روزی تــوان و حــدود تشعشــعاتی کــه از آنتن 
ــدازه  ــی شــود را بررســی و ان ــراه ســاطع م ــن هم ــای تلف ه
ــه  ــز یکپارچ ــک مرک ــه ی ــج آن را ب ــد و نتای ــی کن ــری م گی

ارســال خواهــد کــرد.
ــرای  ــون ب ــم اکن ــامانه ه ــن س ــه ای ــد براینک ــا تاکی ــرد ب ف
تهــران تعبیــه شــده اســت اضافــه کــرد: ســامانه انــدازه گیــری 
ــد در  ــی توان ــت دارد، م ــت حرک ــعات قابلی ــاعته تشعش ۲۴ س

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــب و ب ــز نص ــف نی ــتانهای مختل اس
وی توضیــح داد: از آنجایــی کــه آنتــن هــای موبایــل خاصیــت 
ــاد  ــد تشعشــعات آنهــا ممکــن اســت کــم و زی دینامیکــی دارن
ــری دوره ای الزم اســت.  ــدازه گی ــل ان ــه همیــن دلیی شــود و ب
امــا بــه طــور کل تــا زمانی کــه ظرفیــت آنتــن )trx ( توســط 
ــاد نشــود، حــدود  ــم و زی ــوان آن ک ــد و ت ــش نیاب ــور افزای اپرات

تشعشــع آن تغییــری پیــدا نخواهــد کــرد.
ــازمان  ــی س ــای رادیوی ــرویس ه ــه س ــدور پروان ــرکل ص مدی
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی خاطرنشــان کــرد: حدود 
تشعشــع آنتــن هــای موبایــل مطابــق بــا اســتانداردها رعایــت 

مــی شــود چــرا کــه زمانــی کــه تجهیــزات خریــداری شــده و 
وارد کشــور مــی شــود، بایــد گواهــی تاییــد نمونــه انــدازه گیری 
تشعشــعات باشــد. از ســوی دیگــر در زمــان نصــب آنتــن نیــز 
دقــت صــورت مــی گیــرد تــا در محیــط اطــراف ســیگنال قوی 

تــر از حــد اســتاندارد تولیــد نکنــد.
ــم  ــوز ه ــب هن ــن جوان ــی ای ــت تمام ــا رعای ــا ب ــزود: ام وی اف
ــر اســت وزارت  ــه بهت ــن زمین ــد کــه در ای عــده ای ناراضــی ان
بهداشــت، درمانگاهــی نیــز به ایــن موضــوع و بررســی اظهارات 

ــد. ــردم اختصــاص ده ســامتی م
فــرد تصریــح کــرد: در ایــن شــرایط ایجــاد درمانــگاه حرفــه ای 
بــرای رســیدگی بــه اظهــارات شــاکیان امــواج کــه ادعــا دارنــد 
ــه  ــذارد ضــروری اســت. ب ــی گ ــر م ــواج رویشــان تاثی ــن ام ای
ــه  ــراد ب ــه اف ــورت مراجع ــگاه، در ص ــن درمان ــود ای ــل نب دلی
ــی،  ــک عموم ــک پزش ــا ی ــص و مث ــکهای غیرمتخص پزش
پزشــک تمــام عائــم را چــک مــی کنــد و زمانــی کــه دلیلــی 
بــرای آن پیــدا نمــی کنــد مــی گویــد کــه مشــکل از این اســت 

ــرار دارد. ــان ق ــک خانه ت ــل نزدی ــک دکل موبای ــه ی ک
ــی و  ــوان کارشناس ــچ عن ــه هی ــوع ب ــن موض ــه داد: ای وی ادام
علمــی نیســت چــرا کــه نزدیــک هــر خانــه ای در تهــران یــک 
دکل موبایــل اســت و باالخــره بایــد بــا ایــن آنتــن هــا، پوشــش 
دهــی موبایــل در دســت مــردم انجام شــود. امــا متاســفانه دکل 
موبایــل مظلــوم واقــع شــده و از آلودگــی هــوا تــا ســقط جنین را 

بــه گــردن امــواج دکلهــای موبایــل مــی اندازنــد.

راه اندازی سامانه اندازه گیری ۲۴ساعته تشعشعات آنتن های موبایل
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

مدیــرکل سرویســهای رادیویــی ســازمان 
جزئیــات  ارتباطــات،  مقــررات  تنظیــم 
تشعشــعات  در  مدنظــر  اســتانداردهای 
ــواج  ــایر ام ــل وس ــیهای موبای ــن و گوش آنت
ــت:  ــرد و گف ــریح ک ــی را تش الکترومغناطیس
نیســت.  پارازیــت دارای ســیگنال قــوی 
عظیـم فـرد در مـورد تشعشـعات آنتـن هـای 
تهدیـد  مـورد  در  هایـی  نگرانـی  و  موبایـل 
سـامت افراد جامعه به تشـریح نحـوه نظارت 
و اسـتانداردهای ایـن بخـش پرداخـت و اظهار 
داشت: اسـتانداردهای حدود تشعشعات آنتهای 
برمبنـای  اتمـی  انـرژی  سـازمان  را  موبایـل 
ضوابـط و مقرراتـی کـه در منابـع بیـن المللی 
بکار گرفتـه می شـود تعیین کـرده و به تمامی 
سـازمانها ابـاغ می کنـد و همه نیـز مکلف به 

اجـرای آن هسـتند.
وی بـا بیان اینکـه این اسـتانداردها از گذشـته 
تاکنـون وجـود داشـته و در دسـترس عموم نیز 
قرار دارد، گفـت: اسـتانداردهای مرتبط با حدود 
تشعشـعات امـواج الکترومغناطیسـی تاکنـون 
رعایت شـده و همچنـان نیز رعایت می شـود .

بررسی شدت میدان الکترومغناطیسی 
آنتن های موبایل

مدیــرکل صــدور پروانــه ســرویس هــای 
رادیویــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی بــا بیــان اینکــه حــدود تشعشــع آنتن 
ــتاندارد  ــی اس ــه مل ــل را موسس ــای موبای ه
ــن اســتاندارد داده  ــه ای براســاس کــدی کــه ب
اســت، محاســبه مــی کنــد، افــزود: ایــن میزان 
تشعشــع متنــوع بــوده و در باندهای فرکانســی 
مختلــف، اعــداد مختلفــی اســت که برحســب 
تــوان و شــدت میــدان الکترومغناطیســی 
مقادیــر مختلفــی دارد. بــه طــور کل ایــن 
حــدود تشعشــع بــا اســتفاده از جــدول و 
ــد. ــی آی ــه دســت م ــی اعــام شــده، ب منحن
وی بــا تاکیــد بــر رعایــت اســتانداردها در آنتن 
ــی  ــرد: بخش ــان ک ــل خاطرنش ــای موبای ه
از ایــن اســتانداردها توســط ســازنده ایــن 
ــه  ــی ک ــود و زمان ــی ش ــت م ــزات رعای تجهی
تجهیــزات خریــداری و وارد کشــور شــد، بایــد 
گواهــی تاییــد نمونــه انــدازه گیری تشعشــعات 
داشــته باشــد. از ســوی دیگــر در زمــان نصــب 
ــط  ــا در محی ــود ت ــی ش ــت م ــز دق ــن نی آنت
ــر از حــد اســتاندارد  اطــراف ســیگنال قــوی ت

ــد. ــد نکن تولی
ــدود  ــت ح ــرای رعای ــرد: ب ــح ک ــرد تصری ف
تشعشــعات آنتــن هــا در زمــان نصــب، عــاوه 
ــط  ــا ضواب ــل ب ــای موبای ــه اپراتوره ــر اینک ب
آشــنایی دارنــد و دوره مــی گذراننــد و از 
ــد،  ــرژی اتمــی گواهــی مــی گیرن ســازمان ان
ایــن ســازمان نیــز ایــن حــدود را انــدازه گیــری 
ــا  ــی و ی ــواردی هــم کــه نگران ــد. در م مــی کن
ادعا و شــکایتی باشــد، ســازمان تنظیم مقــررات 

ــد. ــی کن ــدا م ــی ورود پی ــات رادیوی و ارتباط
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ترکیبی از ســازمان انــرژی اتمــی و رگوالتوری 
آزمــون هــای محیطــی را انجــام مــی دهنــد تا 
تــوان حــد ســیگنال از حــدود اســتاندارد تعریف 

شــده، بیشــتر نباشــد ادامــه داد: در ایــن زمینــه 
قطعــا منظورمــان نقاطــی اســت کــه مــردم در 

آن تــردد مــی کننــد.

وای فــای کمتریــن میــزان تشعشــع 
را دارد

ــی  ــکایت مردم ــزان ش ــه می ــاره ب ــا اش وی ب
از نگرانــی بابــت نصــب آنتــن هــای موبایــل 
خاطرنشــان کــرد: اطاعــات مردم در بســیاری 
مــوارد کافــی نیســت و برحســب شــنیده هــا از 
ــن در محــل زندگــی خــود نگــران  وجــود آنت
ــدی اســت شــنیده  ــال چن ــرای مث هســتند. ب
ــد  ــی توان ــوس م ــاه کاکت ــه گی ــود ک ــی ش م
امــواج غیرمجــاز وای فــای را جــذب کنــد. این 

بــه هیــچ عنــوان درســت نیســت.
بـه  اینکـه وای فـای ربطـی  بیـان  بـا  فـرد 
کاکتوس نـدارد تاکید کـرد: به طـور کل جذب 
محیط شـدن امـواج رادیویی، تابع مشـخصات 
مـاده اسـت کـه آن مـاده هـم بـا چنـد پارامتر 
محـدود مشـخص مـی شـود. بـه بیـان دیگر 
مشـخصات اساسـی ماده چنـد پارامتر اسـت و 
با توجـه به ایـن پارامترها مشـخص می شـود 
کـه جـذب امـواج چگونـه اسـت و بـه اینکـه 
کاکتـوس باشـد و یـا درخـت گـردو، ارتباطـی 

نخواهـد داشـت.
وی تصریــح کــرد: وای فــای دارای تــوان 
بســیار ناچیــزی اســت و ماننــد دســتگاههایی 
ــی  ــاعت کار م ــری س ــد بات ــه در ح ــت ک اس
ــوث  ــف دارد. بلوت ــیگنال ضعی ــک س ــد ی کنن
و لــپ تــاپ نیــز همینطــور اســت. ایــن 
ــه حســاب نمــی آینــد  دســتگاهها پرقــدرت ب
و حداکثــر بــرد وای فــای بــرای قــوی تریــن 
ــتر از آن  ــه بیش ــت ک ــر اس ــیگنال 500 مت س

ــدارد. ــکان ن ــم ام ه
ایــن مقــام مســئول در رگوالتــوری بــا اشــاره 
ــن  ــی پایی ــای خیل ــوان وای ف ــه ت ــه اینک ب
اســت و قابــل مقایســه بــا گوشــی هــا و 
ایســتگاههای رادیویــی نیســت، اضافــه کــرد: 
ــد  ــن موضــوع را تایی ــم ای وزارت بهداشــت ه
کــرده اســت. البتــه ایــن بــه ایــن معنا نیســت 

کــه خودمــان را در مجــاورت ایــن دســتگاهها 
قــرار دهیــم، بلکــه بهتــر اســت در حــد نیــاز از 

ــم. ــتفاده کنی آن اس

موبایل قوی ترین سیگنال را دارد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــوی ترین ســیگنال 
ــد  ــت تاکی ــل اس ــی موبای ــه گوش ــوط ب مرب
ــک  ــمان نزدی ــه گوش ــی را ب ــا گوش ــرد: م ک
مــی کنیــم. مثــل اینکــه یــک المــپ روشــن 
ــه طــور قطــع  را نزدیــک صورتمــان کنیــم. ب
ــه  ــبت ب ــری نس ــر کمت ــن خط ــک نورافک ی
ــم  ــرده ای ــان ک ــک صورتم ــه نزدی ــی ک المپ
ــت  ــتر اس ــن بیش ــور نورافک ــه ن دارد و اگرچ
ــی  ــت را م ــه پوس ــت ک ــپ اس ــن الم ــا ای ام
ســوزاند. چــرا کــه فاصلــه نورافکــن زیــاد بوده 
ــده  ــش آزار دهن ــد توان ــرژی و ح ــی ان و چگال
نیســت. البتــه امــواج رادیویــی بــا امــواج نوری 
بــه هیــچ عنــوان قابــل مقایســه نیســت و ذکر 
ــرای آســانتر کــردن درک  ایــن مثــال، تنهــا ب

ــت. ــوع اس موض
مدیــرکل صــدور پروانــه ســرویس هــای 
رادیویــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی بــه موضــوع نگرانــی مــردم از آنتــن 
ــه  هــای موبایــل اشــاره کــرد و گفــت: دکل ب
خــودی خــود فقــط یــک پایــه فلــزی اســت و 
نصــب آن بــدون ایســتگاه فرســتنده و گیرنــده 
رادیویــی )BTS ( بــه هیــچ عنــوان خطــری 
ــت  ــاهد دریاف ــع ش ــی مواق ــا در برخ ــدارد ام ن
شــکایت از دکل هــای موبایلــی هســتیم کــه 
هنــوز هیــچ آنتــن فرســتنده و گیرنــده ای بــر 

ــت. ــده اس ــرار داده نش روی آن ق
وی ادامــه داد: یــا مــواردی داشــته ایــم کــه دکل 
و آنتــن وجــود داشــته امــا هنــوز روشــن نشــده 
اســت امــا شــکایت مردمــی از بــروز مشــکات 
ــن  ــقط جنی ــا س ــردرد و ی ــد س ــامتی مانن س
حکایــت دارد کــه در نهایــت بــه ناچــار، اپراتــور، 
آنتــن را از آن منطقــه جمــع آوری کــرده اســت.

ــیر  ــن تفاس ــام ای ــا تم ــت: ب ــار داش ــرد اظه ف
ــه  ــم ک ــورده ای ــوردی برنخ ــه م ــون ب تاکن
ــد  ــاز باش ــد مج ــتر از ح ــع بیش ــدود تشعش ح

امــا بــا ایــن وجــود، در برخــی مواقــع بــه دلیل 
نگرانــی شــاکیان، اپراتــور مجبــور شــده دکل 
را از آن نقطــه جابجــا کنــد کــه ایــن موضــوع 
ــه و  ــی منطق ــش ده ــدم پوش ــه ع ــر ب منج

ــود . ــی ش ــف م ــانی ضعی ــیگنال رس س

امواج پارازیت قوی نیست
مدیــرکل صــدور پروانــه ســرویس هــای 
رادیویــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی در مــورد تعریــف پارازیــت و تفــاوت 
ــی  ــه نگران ــی ک ــواج رادیوی ــایر ام ــا س آن ب
ــت،  ــرده اس ــاد ک ــردم ایج ــرای م ــی را ب های
ــه  ــی ب ــاح رادیوی ــت در اصط ــت: پارازی گف
نویــز اطــاق مــی شــود و یــک طیــف کامــا 
ــه  شــناخته شــده دارد امــا آنچــه کــه مــردم ب
ــا  ــر م ــد از نظ ــی برن ــام م ــت ن ــوان پارازی عن
تداخــل فرکانســی اســت و مــا آن را بــه اســم 
تداخــل فرکانســی مــی شناســیم. جنــس آن از 
امــواج رادیویــی اســت و در باندهای فرکانســی 

ــد. ــی ده ــوع رخ م متن
وی اظهــار داشــت: پارازیــت به معنــای تداخل 
ــر  ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــی اس فرکانس
چیــزی دارای یــک ســیگنال واقعــی و در کنــار 
آن ممکــن اســت یــک ســیگنال اضافــه نیــز 
تولیــد شــود کــه ســطح پاییــن تــری دارد امــا 

باعــث ایجــاد تداخــل مــی شــود.
فــرد تاکیــد کــرد: امــواج پارازیــت از نظــر مــا 
ــامت  ــر روی س ــه ب ــت ک ــوی نیس ــدر ق آنق
ــواج  ــن ام ــه ای ــرا ک ــذارد. چ ــر بگ ــردم تاثی م
ــوند و  ــی ش ــاد م ــط ایج ــز محی ــه از نوی اضاف
بــدون اینکــه فرســتنده ای نصــب شــده باشــد 
از طبیعــت ســاطع مــی شــود. بــه ایــن مســاله 

ــه مــی شــود. ــت گفت پارازی
وی در پاسـخ بـه اینکـه ایـن نویزهـا بـرای 
کنـد  نمـی  ایجـاد  مشـکلی  افـراد  سـامت 
توضیـح داد: سـامت بـه تـوان امـواج برمـی 
گـردد. هـر چیـزی کـه توانـش از حـد مجـاز 
بیشـتر شـود و از حـد اسـتاندارد فراتـر رود می 
توانـد یک عامـل برای تهدید سـامت باشـد.

مدیــرکل صــدور پروانــه ســرویس هــای 
رادیویــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
ــا تاکیــد براینکــه مــا ســطح نویــز  رادیویــی ب
ــد  ــت: بای ــم، گف ــی کنی ــری م ــدازه گی را ان
ــا کجــا  ــا ت مشــخص شــود کــه فرســتنده ه
ــط  ــز محی ــم نوی ــد بدانی ــد و بای ســیگنال دارن
چقــدر اســت. نویز تابــع طبیعــت اســت و البته 
نویــز هــر محیــط بــا محیــط دیگــر متفــاوت 
ــود  ــت و وج ــم جمعی ــل تراک ــه دلی ــت. ب اس
تجهیــزات و ماشــین هــا، میــزان نویــز در هــر 

ــت. ــاوت اس ــط متف محی
ــل از  ــه قب ــرد ک ــه ک ــردم توصی ــه م ــرد ب ف
ــه  ــث حرف ــن مباح ــتقیما روی ای ــه مس اینک
ای نظریــه بدهنــد، بــه دســت انــدرکاران ایــن 
بخــش اعتمــاد داشــته باشــند و گفــت: مــردم 
ــی  ــد کــه در کشــور، نهادهای ــول کنن ــد قب بای
ــد و  ــی گذارن ــت م ــا وق ــامت آنه ــرای س ب
ــد جلــب  ــن اعتمــاد بای ــد. ای ــه مــی کنن هزین
شــود و از ســوی دیگــر نیــز سیســتم نیــز بایــد 

ــد. ــته باش ــیدگی داش ــدرت رس ق

تشعشع پایین پارازیت و وای فای 

موبایل بیشترین سیگنال مضر را دارد
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی از آغــاز 
ــرای  ــه مشــترکان ب ــل ب ــای موبای فراخــوان پیامکــی اپراتوره
اســتعام تعــداد خطوطــی کــه بــه نامشــان در پایــگاه اطاعاتی 

اپراتورهــا، ثبــت شــده اســت خبــر داد. 
ــامانه  ــدازی س ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــقانی ب ــاح جوش ــین ف حس
ــه  ــا توج ــت: ب ــار داش ــل، اظه ــوط موبای ــداد خط ــتعام تع اس
بــه وجــود بیــش از 80 میلیــون ســیم کارت در کشــور، بســیاری 
ــه  ــه ب ــی ک ــوط موبایل ــداد خط ــی از تع ــترکان اطاع از مش
ــیده  ــت رس ــه ثب ــا ب ــی اپراتوره ــامانه اطاعات ــان در س نامش
اســت ندارنــد. برایــن اســاس ســامانه اســتعام خطــوط 
ــط  ــانی http://mobilecount.cra.ir/ توس ــه نش ب
ــداد  ــوط از تع ــکان خط ــا مال ــده ت ــدازی ش ــوری راه ان رگوالت

ــوند. ــه نامشــان اســت، آگاه ش ــه ب خطوطــی ک
ــور  ــترکان از  ۴ اپرات ــی مش ــامانه تمام ــن س ــت: در ای وی گف
ــل  ــه حداق ــا( ک ــل و تالی ــل، رایت ــراه اول، ایرانس ــل )هم موبای
یــک ســیم کارت بــه نــام خــود در یــک اپراتــور داشــته و کــد 
ملــی آنهــا نیــز در بانــک اطاعاتــی اپراتــور تامیــن کننده ســیم 
ــداد  ــد از تع ــح ثبــت شــده، مــی توانن ــه صــورت صحی کارت ب
خطوطــی کــه بــه نامشــان در هریــک از ایــن اپراتورهــا، ثبــت 

ــع شــوند.   شــده، مطل
فــاح جوشــقانی بــا تاکیــد براینکــه اغلــب تخلفــات در حــوزه 
تلفــن همــراه توســط ســیم کارت هائــی صــورت می گیــرد کــه 
ــه  ــا توج ــه داد: ب ــر اســت، ادام ــی خب ــود آن ب ــک آن از وج مال
ــزات و  ــتفاده از تجهی ــوء اس ــه س ــه مســئولیت هرگون ــه اینک ب
ــی،  ــط قانون ــارج از ضواب ــده خ ــذار ش ــی واگ ــازات مخابرات امتی

بــا مالــک قانونــی آنهــا اســت، مشــترکان بایــد بداننــد کــه چــه 
تعــداد ســیم کارت بــه نــام آنهــا در شــبکه مخابراتــی کشــور به 

ثبــت رســیده اســت.

ــود را  ــوط خ ــداد خط ــترک تع ــون مش ــک میلی ی
ــد ــتعام کردن اس

وی بــا بیان اینکــه تاکنون اســتقبال زیادی از ســوی مشــترکان 
ــون  ــک میلی ــا ی ــه و تنه ــورت نگرفت ــتعام ص ــامانه اس از س
مشــترک نســبت بــه آگاهــی یافتــن از تعــداد ســیم کارتهایــی 
کــه بــه نامشــان اســت، اقــدام کــرده انــد، گفــت: براین اســاس 
ــی از  ــوان پیامک ــی فراخ ــل ط ــای موبای ــد اپراتوره ــرر ش مق
ــه  ــامانه مراجع ــن س ــه ای ــه ب ــد ک ــل بخواهن ــترکان موبای مش

ــد. ــود را اســتعام کنن ــل خ ــرده و خطــوط موبای ک
معــاون نظــارت رگوالتــوری بــا تاکیــد براینکــه مشــترکان باید 
بداننــد کــه مســئولیت و عواقــب ناشــی از سوءاســتفاده از هــر 
خــط و یــا ســرویس ارتباطــی، بــا مالــک آن اســت، خاطرنشــان 
کــرد: هــدف از اجــرای ایــن طــرح، رعایــت حقــوق مشــترکان 
موبایــل، جلوگیــری از ســوء اســتفاده احتمالــی و اطــاع رســانی 

در مــورد ایــن موضــوع اســت.

مشترکان مغایرتهای موجود را گزارش دهند
ــه  ــه ب ــی ک ــتعام خطوط ــس از اس ــترکان پ ــت: مش وی گف
ــرت و  ــاهده مغای ــورت مش ــت، در ص ــده اس ــت ش ــان ثب نامش
بــرای جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده، مــی تواننــد بــا همراه 
داشــتن کارت ملــی و کــد رهگیــری بــه دفاتــر امــور مشــترکان 

اپراتــور هــا مراجعــه و نســبت بــه رفــع اختــاف مشــاهده شــده 
اقــدام کننــد.

فــاح جوشــقانی تاکیــد کــرد: رســیدگی بــه اعتراضات ســامانه 
و ســلب امتیــاز خطــوط مــورد نظــر مشــترک، بــدون دریافــت 
ــد  ــی توانن ــگان اســت و مشــترکان م ــه صــورت رای ــه و ب وج
بــرای ثبــت و پیگیــری شــکایات خــود از ســامانه پاســخگوئی 

ــد. وزارت ارتباطــات )۱95( هــم کمــک بگیرن

ــا تعــداد  ــل مغایــرت خطــوط اعــام شــده ب دالی
ــورد انتظــار مشــترک  خطــوط م

ــوط  ــداد خط ــن تع ــی بی ــرت احتمال ــل مغای ــاره دالی وی درب
اعــام شــده بــا تعــداد خطــوط مــورد انتظــار مشــترکان گفــت: 
درصورتــی کــه تعــداد خطــوط اعــام شــده، بیشــتر از انتظــار 
مشــترک باشــد بــه ایــن معنــی اســت کــه مشــترک تمــام یــا 
ــررات  ــط و مق ــت ضواب ــدون رعای ــود را ب ــوط خ ــی از خط برخ
تغییــر نام بــه دیگــران واگــذار کــرده و یــا تعــدادی ســیم کارت 
ــی  ــک اطاعات ــدون اطــاع وی، در بان ــه ب ــام وی و البت ــه ن ب

ــت شــده اســت. اپراتورهــا ثب
ــداد  ــه تع ــی ک ــا در صورت ــه داد: ام ــوری ادام ــاون رگوالت مع
ــه  ــر از انتظــار مشــترک باشــد ب خطــوط اعــام شــده، کمت
ــه  ــی ک ــیم کارت های ــی از س ــه برخ ــت ک ــی اس ــن معن ای
ــت و  ــده اس ــت نش ــام وی ثب ــه ن ــار دارد ب ــترک در اختی مش
ــوط در  ــی از خط ــرای برخ ــی ب ــات هویت ــه اطاع ــا اینک ی
اختیــار وی، فاقــد کــد ملــی بــوده یــا کــد ملــی ثبــت شــده 
آن صحیــح نیســت کــه احتمــال قطــع ایــن خطــوط توســط 

ــود دارد. ــا وج اپراتوره
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه به تعــداد مشــترکان در کل کشــور، 
ــرد.  ــد روز زمــان مــی ب اعــام پیامــک از ســوی اپراتورهــا چن
ــا سرشــماره  ــد کــه ایــن پیامــک ب ــد بدانن ــا مشــترکان بای ام
ــرای اســتعام  ــوری ارســال می شــود و ب )MASK ( رگوالت
ــد. ــه کنن ــوری مراجع ــامانه رگوالت ــه س ــد ب ــط بای ــز فق نی

ــیم کارت  ــازار س ــاماندهی ب ــوع س ــر، موض ــزارش مه ــه گ ب
ــوء  ــری از س ــدف جلوگی ــا ه ــه ب ــت ک ــال اس ــش از ۱.5 س بی
ــت،  ــی هوی ــان و ب ــام و نش ــی ن ــای ب ــیم کارته ــتفاده از س اس
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــات در دس ــوی وزارت ارتباط از س
ســال گذشــته در راســتای اعــام هویت ســیم کارتهــا، موضوع 
مطابقــت کدملــی بــا هویــت مالــک ســیم کارت اجرایــی شــد و 
ــه  هــم اکنــون نیــز موضــوع اســتعام تعــداد خطوطــی کــه ب
ــرار  ــد در دســتور کار ق ــی خبرن ــام مشــترکان اســت و از آن ب ن

ــه اســت. گرفت
بالــغ بــر ۱50 میلیــون ســیم کارت در کشــور توزیع شــده اســت 
کــه بیــش از نیمــی از ایــن ســیم کارتهــا غیرفعــال بــوده و در 

شــبکه اپراتورهــا روشــن نیســت.

فراخوان مجدد برای استعالم خطوط موبایل/
اعالم اطالعات هویت سیم کارت

دبیــر شــورای عالی فضــای مجــازی از تصویــب ســند حمایــت 
از شــبکه هــای اجتماعــی پیــام رســان داخلــی در جلســات آتی 

ایــن شــورا خبــر داد. 
ابوالحســن فیروزآبــادی دربــاره سیاســتگذاری و اقدامــات 
شــورای عالی فضــای مجــازی در حــوزه شــبکه هــای 
اجتماعــی گفــت: امیدواریــم ســند حمایــت از شــبکه هــای پیام 
ــی  رســان اجتماعــی داخلــی کــه در جلســه اخیــر شــورای عال
فضــای مجــازی مــورد بررســی قــرار گرفــت، در جلســات آتــی 

ــد. ــب برس ــه تصوی ب
وی ادامــه داد: همچنیــن بــه دنبــال ارایــه تعرفــه مناســب برای 
شــبکه هــای داخلــی هســتیم کــه یــک چهــارم تعرفه اســتفاده 

از اینترنــت باشــد و امیدواریــم در زمینــه تولیــد محتــوا نیــز گام 
هایــی برداریــم.

ــی  ــورد شــبکه مل ــی فضــای مجــازی در م ــر شــورای عال دبی
اطاعــات نیــز گفــت: مشــخصات شــبکه ملــی اطاعــات در 
شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه تصویــب رســیده و اســناد 
مربــوط، اصــول حاکــم، جــدول زمانــی و فازهــای اجرایــی آن 

مشــخص شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی نخســتین مرکــز تبــادل اطاعــات 
کشــور در اردیبهشــت ماه 95 بــه عنــوان یکــی از مهمترین گام 
های شــبکه ملــی اطاعــات و حرکتــی در جهــت تولیــد محتوا 
ــل  ــات در داخ ــادل اطاع ــز تب ــن مرک ــرد: ای ــان ک خاطرنش

کشــور را بــا ســرعت بــاال رقــم زد.
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه حــدود 99 هــزار تشــکل مذهبــی 
ــزود:  ــد، اف ــت دارن ــی در کشــور فعالی ــزار تشــکل صنف و ۱0 ه
شــورای عالــی فضــای مجــازی در پــی فعــال ســازی و هدایــت 
ایــن تشــکل هــا در فضــای مجــازی و تدویــن ســندی در زمینه 

ســاماندهی آنهــا اســت.
دبیر شـورای عالـی فضای مجـازی همچنین بـا بیـان اینکه در 
حـوزه هایی نظیـر فعالیت هـای اجتماعی و فرهنگـی در فضای 
مجـازی و سـامت الکترونیکـی و تجـارت الکترونیکـی دارای 
نظام رگوالتوری مناسـبی نیسـتیم، بر ضرورت ارایـه نظام جامع 

رگوالتـوری در فضـای مجازی کشـور تاکیـد کرد.

سند حمایت از شبکه های پیام رسان داخلی تصویب می شود

http://mehrnews.com


صفحه 26 | شماره 3 | تیــر 95 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

۱۵ پروژه جویشگر بومی نهایی شد

آغاز فعالیت سومین موتور 
جستجوی وب

ــه  ــروژه در راســتای ارائ ــرای ۱5 پ ــا ۲۲ شــرکت ب دبیــر طــرح جویشــگر بومــی از انعقــاد قــرارداد ب
ــور  ــومین موت ــده س ــاه آین ــا ۶ م ــت: ت ــر داد و گف ــی« خب ــگر بوم ــرح »جویش ــی ط ــات بوم خدم

ــود.  ــی ش ــازار م ــت وب، وارد ب ــی تح ــتجوی متن جس
علیرضــا یــاری بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی و سیاســتگذاریهای انجــام شــده در دو ســال اخیــر کــه 
ــه تعریــف پروژه هــای مهــم در حــوزه خدمــات و محتــوای جویشــگر بومــی شــد، اظهــار  منتــج ب
داشــت: بــا توجــه بــه سیاســتگذاری شــورای راهبــری طــرح جویشــگر بومــی، قــرار اســت تمامــی 
ســرویس دهنده هــای مرتبــط بــا ایــن طــرح، در نهایــت بــا یکدیگــر مشــارکت داشــته و بــه یــک 

هــم افزایــی در موضــوع جویشــگر بومــی دســت یابیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مرحلــه موفــق بــه نهایــی کــردن ۱5 پــروژه در ایــن راســتا شــده ایــم، 
ادامــه داد: هــم اکنــون در حــال عقــد قــرارداد بــرای ۱5 پــروژه تعریــف شــده هســتیم کــه تــا یــک 

مــاه آینــده بــه تدریــج انجــام مــی شــود.
ــروژه در راســتای تحقــق طــرح جویشــگر بومــی، خاطرنشــان  ــه جزئیــات ۱5 پ ــا اشــاره ب ــاری ب ی
کــرد: راه انــدازی جویشــگرهای متنــی، جویشــگر تصویــری، جویشــگر خبر، جویشــگر نقشــه، ایمیل 
ــت(،  ــان فارســی )وردن ــی عمومــی زب ــی، ترجمــه ماشــینی، مســتندات علمــی، شــبکه واژگان بوم
گــراف دانــش، دانشــنامه آزاد زبــان فارســی، ابزارهــای خــط و زبــان فارســی و بانــک درختــی زبــان 

فارســی از جملــه ایــن پــروژه هــا هســتند.
دبیــر شــورای راهبــری طــرح جویشــگر بومــی اضافــه کــرد: ایــن پــروژه هــا در مرحلــه عقد قــرارداد 

اســت و در ایــن مرحلــه حــدود 30 میلیــارد تومــان بــرای آن اعتبــار درنظر گرفته شــده اســت.
ــت  ــه خروجــی مناســب، حمای ــرکتها ب ــن ش ــس از دســت یافت ــدی و پ ــت: در مراحــل بع وی گف

ــد شــورای راهبــری از آنهــا خواهــد شــد. بیشــتری در قالــب سیاســتگذاری جدی
یــاری بــا اشــاره بــه فعالیــت دو موتورجســتجوی متنــی »پارســی جــو« و »یــوز« و حمایــت وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از ایــن دو پــروژه تاکیــد کــرد: هــم اکنــون ایــن موتورهــای جســتجو 
از نظــر کیفیــت و تعــداد کاربــر، رونــد رو بــه رشــدی را طــی مــی کننــد و حجــم اطاعــات آنهــا نیز 

در صفحــات وب افزایــش یافته اســت.
ــی  ــتند و از آنجای ــور هس ــرکت مذک ــه ۲۲ ش ــز از جمل ــوز نی ــی¬ جو و ی ــه داد: پارس وی ادام
ــور جســتجوی وب، خدمــت پایــه¬ ای طــرح جویشــگر بومــی را تشــکیل مــی دهــد،  کــه موت
تاکیــد بیشــتری بــر حمایــت از ایــن پــروژه هــا اســت. از ســوی دیگــر عــاوه بــر ایــن دو، یــک 
ــوان »زال« در طــرح مشــارکت خواهــد داشــت کــه در نهایــت  ــا عن جویشــگر متنــی دیگــر ب
امیدواریــم هــر 3 ایــن پروژه¬ هــا ، تــا ۶ مــاه آینــده، ســرویس دهــی قابــل قبولــی را در حــوزه 

جویشــگر متنــی داشــته باشــند.
ــای  ــن موتوره ــک از ای ــه هری ــان اینک ــا بی ــی ب ــگر بوم ــرح جویش ــری ط ــورای راهب ــر ش دبی
جســتجو بــا توجــه بــه قابلیتهایــی کــه دارنــد کاربــر خــاص خــود را خواهنــد داشــت، افــزود: در 
مراحــل بعــدی، بــرای هــم افزایــی ایــن پــروژه هــا، بایــد آنهــا را در کنــار هــم قــرار دهیــم تــا 
در مرحلــه آخــر و در ســالهای آتــی شــاهد ایجــاد ۲ یــا 3 جویشــگر بومــی بــا قابلیــت ســرویس 

هــای مختلــف باشــیم.

در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی
 محقق می شود؛

دسترسی کاربران با سرعت 
۲0مگابیتی در شبکه ملی

ــی  ــطح دسترس ــش س ــات از افزای ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــاون وزی مع
کاربــران بــه شــبکه ملــی اطاعــات بــا ســرعت ۲0 مگابیــت بــر ثانیــه خبــر داد 
و گفــت: ایــن طــرح در چارچــوب طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی اجرایــی مــی 

ــود.  ش
بــرات قنبــری بــا اشــاره بــه طــرح افزایــش ســطح دسترســی کاربــران نهایــی به 
شــبکه ملــی اطاعــات در چارچــوب اجــرای طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی در 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، گفــت: توســعه شــبکه هــای دسترســی با 
ســرعت و کیفیــت مناســب )پهــن باند( جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای فعلی و 

آتــی متقاضیــان و کاربــران امــری ضــروری اســت.
ــا  ــدار ب ــن و پای ــی، ام ــد مل ــروژه را ایجــاد شــبکه پهــن بان ــن پ وی هــدف از ای
قابلیــت دسترســی حداقــل ۲0 مگابیــت برثانیــه بــرای مــردم بــر بســتر شــبکه 
ملــی اطاعــات عنــوان کــرد و گفــت: افزایــش ســطح دسترســی کاربــران نهایی 
بــه شــبکه ملــی اطاعــات بــه ۲0 مگابیــت در ثانیــه و حمایــت از توســعه مراکــز 
داده و شــبکه توزیــع محتــوا در چارچــوب اجــرای طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی 

خواهــد بــود.
معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
افــزود: بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون کشــور بــه برقــراری و توســعه شــبکه هــای 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعات، توســعه مســتمر تکنولــوژی هــای ارتباطــی، ارائه 
ــاد  ــی، گســترش تقاضــای آح ــای اینترنت ــر شــبکه ه ــی ب ــن مبتن ــات نوی خدم
مــردم جهــت دریافــت خدمــات بــه صــورت الکترونیکــی و نیــز رشــد چشــمگیر 
دسترســی کاربــران بــه اینترنــت در ســال هــای اخیــر، لــزوم توســعه شــبکه های 

دسترســی بــا ســرعت و کیفیــت مناســب ضــروری اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه علــت تاثیــر شــگرف و غیر قابــل اجتنــاب ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات بــه عنــوان پیشــران توســعه بــر اقتصــاد، فرهنــگ و اجتمــاع، 
توســعه و رشــد پهــن بانــد در تمامــی مناطــق کشــور بــه صــورت متــوازن امــری 

بدیهــی اســت.
ــعه  ــاد و توس ــتا، ایج ــن راس ــدام را در ای ــن اق ــات مهمتری ــاون وزارت ارتباط مع
ــن، ایجــاد و توســعه شــبکه  ــاوری هــای نوی ــر فن ــی ب شــبکه دسترســی مبتن
زیرســاخت بــر بســتر IP، حمایــت از توســعه مراکــز داده داخلــی و شــبکه توزیــع 
محتــوا، توســعه شــبکه مترواترنــت اســتانی، توســعه امنیــت شــبکه و حمایــت از 

صیانــت اجتماعــی و پدافنــد غیــر عامــل بیــان کــرد.
قنبــری امــکان دسترســی خانوارهــا بــه پهــن باند، ســرعت دسترســی مشــترکان 
ــه  ــره ســازی داده در داخــل کشــور را از جمل ــد، افزایــش ظرفیــت ذخی پهــن بان
شــاخص هــای قابــل انــدازه گیــری پــروژه عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: منابــع 
مالــی مــورد نیــاز اجــرای ایــن پــروژه طبــق بــرآورد ســرمایه گــذاری پنــج ســاله 
ــط  ــد آن توس ــش از ۷0 درص ــه بی ــت ک ــال اس ــارد ری ــزار میلی ــر 530 ه ــغ ب بال

بخــش غیــر دولتــی اجــرا و ســرمایه گــذاری خواهــد شــد.
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ترابردپذیــری شــماره موبایــل تــا چنــدروز دیگــر اجرا 
 می شــود و ممکــن اســت برخــی مشــترکان بخواهند 
ــانی  ــه خدمات رس ــوری ک ــه اپرات ــود ب ــور خ از اپرات
بهتــری دارد مهاجــرت کننــد؛ در ایــن زمینــه توجــه 

بــه چنــد نکتــه ضــروی اســت. 
ــا اجــرای ترابردپذیــری شــماره تلفــن همــراه، هــر  ب
ــر شــماره  ــدون تغیی ــد ب ــی توان ــل م مشــترک موبای
تلفــن، اپراتــور خــود را تغییــر دهــد. ایــن فرآینــد چیــز 
ــا حــدود ۲0 ســال قدمــت  ــدی نیســت و در دنی جدی
دارد و در بیــش از ۷0 کشــور در دنیــا اجــرا شــده 
ــز  ــا نی ــرار اســت در کشــور م ــون ق ــم اکن اســت. ه
بــا هــدف ایجــاد رقابــت بیــن اپراتورهــا و درنهایــت 

ــود. ــرا ش ــترکان اج ــه مش ــر ب ــانی بهت خدمت رس
بــا ایــن وجــود بــه نظــر مــی رســد در ایــن طــرح هــر 

اپراتــوری تــاش کنــد تــا بــا تبلیغــات، مشــترکان جدیــدی را 
بــه ســمت خــود جلــب کنــد امــا شــاید آنچــه بــرای مشــترکان 
همچنــان بــا ابهــام همــراه اســت جزییاتــی اســت کــه ممکــن 
اســت در ایــن نقــل و انتقــال آنهــا را دچــار مشــکات بــزرگ 

کنــد.

نمایی کلی از فضای اپراتورهای موبایل در ایران
ــالهای  ــی س ــراه ط ــن هم ــتفاده از تلف ــور در اس ــای کش فض
اخیــر بــا ورود چنــد اپراتــور موبایــل تغییــرات بســیاری داشــته 
ــد  ــرده ان ــاوت ســعی ک ــف و متف ــا اهــداف مختل ــا ب و اپراتوره
کاربــران را بــه ســمت خــود جــذب کننــد. در ایــن بــازار اگرچــه 
ــن  ــت ای ــل قدم ــه دلی ــراه ب ــن هم ــور اول تلف مشــترکان اپرات
ــا  ــد ام ــی دانن ــی م ــک دارای ــود را ی ــن خ ــماره تلف ــور، ش اپرات
ــل  ــور دوم موبای ــوی اپرات ــوع از س ــای متن ــرویس ه ــه س ارائ
ــا از  ــرار داد ت ــه ق ــوان جامع ــر ج ــار قش ــی در اختی ــز، فضای نی
ایــن وســیله ارتباطــی بــا قیمــت پاییــن تــر و امکانــات مختلف 
اســتفاده کننــد. در ایــن میــان اپراتــور ســوم تلفــن همــراه نیــز 
ــا وجــود  ــا ب بــر روی ارائــه محتــوای اینترنتــی متمرکــز شــد ت
ــه ســمت ســرویس هــای  ــل ب ــران موبای ــی کارب گرایــش فعل
مبتنــی بــر وب، بتوانــد در ایــن بــازار، جایــگاه ثابتــی را در اختیار 

ــرد. گی
در بــازار تلفــن همــراه کشــور، هــر ســه اپراتــور قــادر بــه ارائــه 
همــه نســل های ارتباطــی هســتند و طــرح رومینــگ ملــی کــه 
ــه کمــک شــبکه هــای  از ســال گذشــته اجرایــی شــده نیــز ب
ــی  ــن وجــود مشــترکان م ــا ای ــده اســت. ب ــه، آم توســعه نیافت
ــه پوشــش  ــی کــه اپراتورشــان در یــک منطق ــد در صورت توانن
دهــی الزم را نداشــت از پوشــش شــبکه ســایر اپراتورهــا 

ــد. اســتفاده کنن

برای ترابرد پذیری عجله نکنیم
ــه  ــا انجــام گرفت ــرد پذیــری در بســیاری از کشــورهای دنی تراب
و هــدف آن ایــن اســت کــه اپراتورهــای موبایــل روی کیفیــت 
ســرویس ها بــا یکدیگــر رقابــت کننــد. اگرچــه ایــن هــدف در 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــه نظــر مــی رســد ام ــگاه نخســت خــوب ب ن
ــه رو  ــا آن روب ــدا ب ــه مشــکاتی کــه در هــر طــرح در ابت تجرب

مــی شــویم نبایــد در ایــن زمینــه نیــز عجلــه کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی نیــز در هفته هــای اخیــر بارهــا زمــان اجــرای 
ــل آن،  ــن دلی ــه و مهمتری ــق انداخت ــه تعوی ــری را ب ترابردپذی
ــت.  ــده اس ــام ش ــی اع ــاظ فن ــه لح ــبکه ب ــودن ش ــاده نب آم
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــه وزی ــن زمین ــه در ای البت

اعــام کــرد کــه هیــچ مشــکل فنــی بــرای اجــرای ایــن طــرح 
وجــود نــدارد امــا بــه گفتــه مدیــران اپراتورهــای موبایــل، وجود 
مشــکل فنــی یکــی از دالیــل تاخیــر ایــن طــرح پیچیده اســت.

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع شــاید مهمتریــن توصیه ای کــه می 
ــرای  ــران داشــت ایــن اســت کــه حتــی اگــر ب ــه کارب ــوان ب ت
ترابردپذیــری تصمیــم خــود را گرفته انــد حداقــل طــی هفته هــا 
ــرون آ مــدن  ــن طــرح و بی ــه منتظــر اجــرای ای و ماه هــای اولی
ــرای آن  ــتین اج ــی از نخس ــه ناش ــکات اولی ــا و مش باگ ه

بماننــد.
ــاهکو  ــی ش ــادق عباس ــز ص ــن نی ــش از ای ــه پی ــن زمین در ای
معــاون رگوالتــوری بــه مهــر گفــت: ممکــن اســت در ابتــدای 
ــرای  ــا را ب ــه اپراتوره ــکان مهاجــرت ب ــن طــرح، ام اجــرای ای
ــای  ــبکه ه ــا ش ــم ت ــم کنی ــترک، فراه ــدودی مش ــداد مح تع
ــس از  ــا پ ــود ام ــال نش ــار اخت ــی دچ ــاظ فن ــا از لح اپراتوره
آن، امــکان اســتفاده از ایــن طــرح، بــدون محدودیــت خواهــد 
بــود. بــا ایــن وجــود از آنجایــی کــه بــرای نخســتین بــار اســت 
ــی و  ــاز فن ــرویس دهی در ف ــوری وارد س ــازمان رگوالت ــه س ک
اجرایــی شــده اســت پیشــبرد ایــن کار هنــوز مشــخص نیســت.

نکاتی قبل از نقل مکان به اپراتوری دیگر
ــکات  ــل ن ــای موبای ــت اپراتوره ــن اس ــه ممک ــی ک از آنجای
مهمــی را قبــل از نقــل مــکان مشــترک اعــام نکننــد، توجــه 

ــه ضــروری اســت. ــد نکت ــه چن ب
ــات  ــه تبلیغ ــل از اینک ــه قب ــت ک ــن اس ــدی ای ــه کلی ۱. نکت
اپراتورهــا را بــرای ترابردپذیــری بــاور کنیــد بهتــر اســت کیفیت 
و خدمــات اپراتــوری کــه مــی خواهیــد بــه  آن مهاجــرت کنید را 
آزمایــش کنیــد و همچنیــن منتظــر بمانیــد تــا مشــکات اولیه 
ترابردپذیــری برطــرف شــود و ســپس اقــدام بــه ایــن کار کنید.

۲. نکتــه دیگــر اینکــه شــرایط و مقــررات اپراتــور مقصــد را بــه 
خوبــی مطالعــه کنیــد چــرا کــه بســیاری از اپراتورهــا ممکــن 
اســت تبلیغــات اغواکننــده ای بــرای ترابردپذیری داشــته باشــند 
امــا در پــس خوشــامدگویی قوانیــن و مقــررات و جزییاتــی قــرار 
گرفتــه کــه معمــوال کاربــران توجهــی بــه آنهــا ندارنــد و ایــن 
ــران و  ــار خس ــد دچ ــر جدی ــود کارب ــث می ش ــتن باع ندانس

ضررهــای مالــی قابــل توجهــی شــود.
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــد بدانی ــه بای ــی ک ــر از نکات ــی دیگ 3. یک
ــود را  ــور خ ــد اپرات ــار می توان ــط دوب ــال فق ــر شــخص در س ه
تغییــر دهــد و ایــن امــر بــه آن معنــی اســت کــه نمــی تــوان 
در ایــن زمینــه بــا روش آزمــون و خطــا پیــش رفــت. از طرفــی 
ــه  ــژه در زمین ــه وی ــران ب ــای دیگ ــوان از تجربه ه ــم نمی ت ه
ــا  ــش دهی اپراتوره ــه پوش ــت. چراک ــک گرف ــی کم آنتن ده
ــی در  ــت و حت ــاوت اس ــورمان متف ــف کش ــق مختل در مناط

نقــاط مختلــف شــهر بــا فاصلــه تنهــا چنــد صدمتــر 
ــده  ــت دی ــرعت اینترن ــن س ــی بی ــاف فاحش اخت

می شــود.
ــن  ــد ای ــد بدانی ــه بای ــر ک ــم دیگ ــه مه ــک نکت ۴. ی
اســت کــه اگــر بعــد از ترابــرد پذیــری قصــد فــروش 
ســیم کارت خــود را داشــته باشــید حتمــا بایــد دوبــاره 
ــورد اینکــه  ــد. در م ــود برگردی ــی خ ــور اصل ــه اپرات ب
ــه  ــار ب ــد ب ــا چن ــک ی ــه ی ــی ک ــیم کارت ــت س قیم
ــا ســیم  اپراتــور دیگــری رفتــه و بازگشــته تفاوتــی ب
کارت اورجینــال )باقــی مانــده در اپراتــور اصلــی( دارد 
یــا نــه هنــوز بحــث وجــود دارد امــا بــه هــر حــال بــه 
ــد  ــرد می توان ــه تراب ــن موضــوع ک ــد ای ــر می رس نظ
ــل  ــم قاب ــذارد ه ــر بگ ــیم کارت تاثی ــت س روی قیم

تعمــق اســت.
5. بــرای مشــترکان ســیم کارتهــای دائمــی یکــی از مــواردی 
کــه ممکــن اســت آنهــا را هنــگام تعویــض اپراتــور بــا مشــکل 
مواجــه کنــد ایــن اســت کــه هنــگام انتقــال بــه اپراتــور دیگــر، 
بایــد بــا اپراتــور قبلــی خــود تســویه کامــل کننــد. بــه ایــن معنا 
کــه ملــزم هســتند تخفیف هایــی را کــه اپراتــور از ابتــدا تاکنون 
ــه  ــر ک ــای دیگ ــری هزینه ه ــه یکس ــه اضاف ــا داده ب ــه آنه ب
جزئیاتــش تاکنــون مشــخص نشــده بپردازیــد. اگــر مشــترک 
ــارش در لحظــه  ــز اعتب ــته باشــد نی ــاری داش ســیم کارت اعتب
درخواســت ترابردپذیــری از بیــن مــی رود و بــه اپراتــور مقصــد 

ــود. ــل نمی ش منتق
۶. یـک نکتـه مهـم دیگر کـه بایـد پیـش از ترابردپذیـری مورد 
توجـه قـرار گیـرد این اسـت که بـا رفتـن به یـک اپراتـور دیگر 
اگـر خانـواده و دوسـتان شـما عضو اپراتـور قبلـی باشـند از این 
پـس هزینه بیشـتری در مقایسـه بـا قبل بـرای مکالمه با شـما 
مـی پردازنـد چرا کـه هزینـه مکالمـه از این پـس بـا تعرفه بین 

اپراتـوری محاسـبه می شـود و نـه داخـل اپراتوری.
۷. در همیــن حــال گفتــه مــی شــود کــه برخــی اپراتورهــا قصد 
دارنــد شــماره های ترابــرد شــده از شــبکه خــود را اعــام کننــد 

کــه مشــترک بایــد بــه ایــن نکته هــم توجــه داشــته باشــد.

موفقیت ترابردپذیری نیازمند زمان
در ایــن کــه طــرح ترابــرد پذیــری بــه هــر حــال باعــث بهبــود 
فضــای بــازار موبایــل می شــود شــکی نیســت و بــه طــور قطــع 
همــه اپراتورهــا تــاش می کننــد کیفیــت ســرویس های خــود 
را باالتــر ببرنــد و همیــن تکاپــو بــرای بهبــود ســرویس دهی را 

ــد. ــتر می کن بیش
امــا بــا ایــن وجــود بهتــر اســت قبــل از آنکــه تبلیغــات اپراتورها 
ــس از  ــد پ ــان کن ــه ت ــی وسوس ــای غیرتخصص ــا صحبته ی
ــد  ــه خــرج دهی ــه ب ــر و حوصل ــن طــرح، کمــی صب اجــرای ای
و شــرایط جدیــد اپراتورهــا را ارزیابــی کنیــد؛ چــه بســا اپراتــور 
قبلــی بــا ارتقــای کیفیــت خدماتش شــرایط بهتــری پیــدا کرده 
ــن کار را  ــر قصــد ای ــا اگ ــر نباشــد و ی ــه تغیی ــازی ب باشــد و نی
داریــد بــا ماحظــه و دقــت در فضــای آرام تــر و بــا تســت اولیه 
اپراتــور مقصــد و نــه در بحبوحــه اولیــه ایــن کار را انجــام دهیم.

در هــر صــورت از آنجــا کــه ایــن طــرح بــرای اولیــن بــار اســت 
ــه اســت، نمی تــوان  در ایــران اجــرا می شــود و نخســتین تجرب
ــزان بســترهایش فراهــم  ــا چــه می ــه ت ــان گفــت ک ــا اطمین ب
شــده و موفقیت آمیــز خواهــد بــود. همانطــور کــه هــر اقــدام و 
طــرح جدیــدی نیــاز بــه زمــان دارد تــا شــکل جــدی و درســت 
بــه خــود بگیــرد، ایــن طــرح هــم طبیعتــا در ابتــدا با مشــکاتی 

همــراه خواهــد بــود کــه رفعشــان نیــاز بــه زمــان دارد.

چند ابهام در ترابردپذیری موبایل/آنچه اپراتورها به شما نمی گویند
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معــاون وزیــر ارتباطــات از آغــاز بــه کار »کریــدور فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات« بــا اســتفاده از ظرفیتهــای ۶ 
ــه  ــن منطق ــت: ای ــر داد و گف ــات خب بخــش وزارت ارتباط
ــکل  ــال ش ــرمایه در ح ــذب س ــا ج ــرز ب ــران و الب در ته

ــت.  گیری اس
امیرحســین دوایــی اهــداف ایجــاد کریــدور فنــاوری اطاعات 
و ارتباطــات در کشــور و نحــوه حمایــت از شــرکتهای نوپــا و 

دانــش بنیــان در ایــن حــوزه را تشــریح کــرد.
وی بــا اشــاره بــه تعریــف اقتصــاد مقاومتــی مطابــق 
ــدور  ــت: ایجــاد کری ــری گف ــام معظــم رهب ــات مق ــا منوی ب
ــروژه ای اســت  فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات یکــی از ۶ پ
ــتای  ــات در راس ــاوری اطاع ــات و فن ــه در وزارت ارتباط ک
اقتصــاد مقاومتــی تعریــف شــده و هــم اکنــون فــاز مطالعاتی 

ــود. ــی ش ــاده م ــرا آم ــرای اج ــام و ب آن انج
دوایــی بــا بیــان اینکــه بررســی هــا از آمــار اختراعــات ثبــت 
ــا  شــده در جهــان نشــان مــی دهــد کــه ایــن اختراعــات ب
ــه  ــتقیم دارد، اضاف ــه مس ــورها رابط ــادی کش ــدرت اقتص ق
کــرد: وضعیــت دانــش و فنــاوری بــه پهنــه هــای جغرافیایی 
ــورهای  ــکا، کش ــد امری ــورهایی مانن ــت و کش ــوط اس مرب
ــات  ــاوری اطاع ــد فن ــه در تولی ــن ک ــره و چی ــی، ک اروپای
اســتعداد بیشــتری دارنــد، بــه رشــد اقتصــادی قابــل توجهــی 

ــز رســیده اند. نی
ــه  ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــوآوری وزی ــاون ن مع
ــاره  ــیا اش ــاوری در آس ــژه فن ــا و مناطــق وی نقــش کریدوره
ــوان باالیــی در طــول  ــا ت ــه داد: ایــن مناطــق ب کــرد و ادام
زمــان بــرای جــذب نیروهــای خــاق، بیشــترین ارزش 
اقتصــادی را تولیــد مــی کننــد. در همیــن حــال کمــک بــه 
ــری  ــکل گی ــه ش ــک ب ــی، کم ــادی و اجتماع ــعه اقتص توس
ــط  ــاد محی ــه ایج ــک ب ــت، کم ــا کیفی ــی ب ــط زندگ محی
اجتماعــی، کمــک بــه ایجــاد و توســعه خوشــه های فنــاوری 
ــاد  ــداف ایج ــه اه ــی از جمل ــتغال زای ــوازن و اش ــد مت و رش

مناطــق ویــژه علــم و فنــاوری اســت.
وی تصریــح کــرد: منشــور کریــدور فــاوا بــا هــدف 
ــی  ــد نفت ــا درآم ــات ب ــاوری اطاع ــد فن ــی درآم جایگزین

تدویــن شــده و در انتظــار جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی 
ــتیم. ــروژه هس ــن پ ــی در ای و خارج

بســیج 6 بخــش وزارت ارتباطــات بــرای کریدور 
فناوری

وی در مــورد جزئیــات راه انــدازی کریــدور فنــاوری اطاعات 
ــا  ــاوا ب ــدور ف ــاز مطالعاتــی ایجــاد کری و ارتباطــات گفــت: ف
رویکــرد چندپهنــه ای و منطقــه تجــاری بــه اتمــام رســیده و 
هــم اکنــون ایــن کریــدور در تهــران و البــرز در حــال شــکل 
ــه  ــرار اســت خدمــات آن منحصــر ب ــه ق ــری اســت. البت گی
ــم داده  ــور تعمی ــه کل کش ــد ب ــد و بای ــرز نباش ــران و الب ته

شــود.
ــدازی  ــز راه ان ــن نی ــش از ای ــه پی ــان اینک ــا بی ــی ب دوای
ــهد،  ــتانهای مش ــه در اس ــتانی از جمل ــاوای اس ــدور ف 5 کری
آذربایجــان، یــزد و اصفهــان مصــوب شــده بــود خاطرنشــان 
کــرد: بــا وجــود مصوبــات قانونــی، امــا ایــن ظرفیــت هنــوز 
محقــق نشــده اســت. بــا اینحــال کریــدور تهــران ششــمین 

ــود. ــد ب ــاوای کشــور خواه ــدور ف کری
معــاون وزیــر ارتباطــات از اختصــاص ظرفیتهــای ۶ بخش در 
وزارت ارتباطــات بــه ایــن کریــدور خبــر داد و گفــت: کریــدور 
ــار  ــا ۱0 هــزار هکت ــام ب ــژه اقتصــادی پی ــاوا در منطقــه وی ف
کــه 3۶00 هکتــار از آن آمــاده نقــش آفرینــی در ایــن راســتا 
ــذاری  ــا جــذب ســرمایه گ ــا ب اســت، ایجــاد خواهــد شــد ت
ــا رویکــرد دانــش بنیــان  خارجــی، شــهرک صنعتــی ICT ب
در ایــن منطقــه شــکل گیــرد. در ایــن زمینــه از مشــاور بیــن 

المللــی از کشــور ســنگاپور کمــک گرفتــه ایم.
ــاوا  ــدور ف ــرای کری ــه داد: بخــش دیگــری کــه ب وی ادام
ــر ۱9  ــاوا در کیلومت ــاوری ف ــارک فن ــه ایــم پ درنظــر گرفت
کــرج تحــت تملــک وزارت ارتباطــات اســت و برنامــه آن 
ایجــاد تجهیــزات بــرای تولیــد اپلیکیشــن خواهــد بــود. در 
همیــن حــال بخــش ســوم، پژوهشــکده هــای مخابــرات، 
فضایــی و ســامانه هــای حمــل و نقــل فضایــی هســتند که 
ــد  ــده دار خواهن ــاوا را عه ــدور ف مســئولیت پژوهشــی کری
بــود. بخــش چهــارم نیــز ســایت بومهــن اســت کــه نقــش 

ــده  ــور را برعه ــی کش ــاط اینترنت ــرای ارتب ــتیبان مج پش
دارد.

دوایــی از پســت بانــک بــه عنــوان بانــک تخصصــی حــوزه 
ــز  ICT در جهــت حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان و نی
دانشــکده پســت و مخابــرات بــرای تربیــت نیروی انســانی به 

عنــوان دو بخــش دیگــر کریــدور فــاوا نــام بــرد.

گــردش مالــی هــزار میلیــارد تومانــی شــرکتهای 
حاضــر در شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان

معــاون وزیــر ارتباطــات تجربــه پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــه  ــکل گرفت ــور ش ــت در کش ــول درس ــای اص ــر مبن ــه ب ک
ــی  ــال برخ ــرای مث ــت: ب ــرد و گف ــی ک ــق ارزیاب ــد را موف ان
شــرکتهای شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان بــه عنــوان 
نمونــه موفــق پــارک هــای علــم و فنــاوری، حــدود یکهــزار 
میلیــارد تومــان گــردش مالــی دارنــد. اما اینکــه متاســفانه در 
هــر اســتان بــدون طــرح تجــاری و درنظرگرفتــن ظرفیتهای 
آن، بــا مصوبــات ســفر اســتانی، یــک پــارک علــم و فنــاوری 

ایجــاد شــد، اشــتباه بــود.

ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــادی 20 ه ــردش اقتص گ
ــران ــل در ای موبای

ــات موفــق  ــزوم الگوگیــری از تجربی ــه ل ــا اشــاره ب دوایــی ب
ــا  ــق دنی ــای موف ــب و کاره ــاوری و کس ــی فن کریدورهای
گفــت: پیــش بینــی هــا از ایجــاد فضــای نــوآوری در کشــور 
از افزایــش خدمــات مبتنــی بــر دیتــا و باندپهــن حکایــت دارد 
بــه نحــوی کــه بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه کســب و 
کارهــای اپراتورهــای موبایــل بــه ســمت جابجایــی دیتــا بــه 

جــای صــوت در حرکــت اســت.
وی گفــت: گــردش اقتصــادی ســاالنه اپراتورهــای موبایل در 
کشــور ۲0 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود کــه انتقال 
مکالمــه و پیامــک حــدود ســه چهــارم ایــن رقــم را دربرمــی 
گیــرد. بــا ایــن حــال پیــش بینــی شــده کــه تــا ســال ۱399 
حجــم بــازار موبایــل در ایــران بیــش از 3 برابــر رقــم فعلــی 
شــود و بــه ۶۷ هــزار میلیــارد تومــان برســد کــه از ایــن رقــم، 
حــدود 30 درصــد آن بــه مکالمــه و پیامــک اختصــاص یابــد 

و مابقــی آن ســهم دیتــای موبایــل و باندپهــن ثابــت باشــد.
ــا در حــوزه  ــی ه ــر ارتباطــات گفــت: پیــش بین ــاون وزی مع
ــده،  ــا ۱0 ســال آین ــه ت ــیا نشــان مــی دهــد ک ــت اش اینترن
حجــم بــازار دنیــا از ایــن فنــاوری بــه ۱۱ هــزار میلیــارد مــی 
رســد و مــا نیــز در دولــت بایــد بــه ایــن بحــث توجــه جــدی 

داشــته باشــیم.

اپلیکیشــن ایرانــی در جمــع 10 اپلیکیشــن برتــر 
اپــل اســتور

وی از تولیــد ۱۲0 هــزار اپلیکیشــن موبایلــی در کشــور خبــر 
ــای ارزش  ــن ه ــن اپلیکیش ــی ای ــه تمام ــت:  اگرچ داد و گف
ــز  ــی نی ــا اپلیکیشــن های ــد ام ــی نداشــته ان اقتصــادی باالی
ــیاری کســب  ــای بس ــد موفقیته ــته ان ــه توانس ــد ک ــوده ان ب
ــدت  ــه م ــی ب ــای ایران ــی یکــی از اپلیکیشــن ه ــد. حت کنن
ــرار  ــل ق ــتور اپ ــر اپ اس ــی، در رده ۱0 اپلیکیشــن برت طوالن

داشت.

ظرفیت شبکه داخلی 6.5 برابر شد
ــعه  ــات توس ــه اتفاق ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
فنــاوری اطاعــات در کشــور طــی 3 ســال اخیــر از افزایــش 
ــر داد  ــد داخــل خب ــای بان ــری ظرفیــت شــبکه پهن ۶.5 براب
ــبکه  ــت ش ــتای تقوی ــبکه داده در راس ــت ش ــت: ظرفی و گف

آغاز به کار کریدور فناوری فاوا

۱۲0هزار اپلیکیشن ایرانی تولید شد
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ملــی اطاعــات بــه ۴ ترابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت کــه این 
ظرفیــت بایــد بــه ســمت تولیــد ثــروت بــرود. در همیــن حــال 
ــران،  ــات در ته ــک اطاع ــادل ترافی ــز تب ــدازی ۴ مرک راه ان
شــیراز، مشــهد و تبریــز، نقطــه امیــدی بــرای افزایــش ترافیــک 
ــدگان  ــات دهن ــه هــای خدم ــی و کاهــش هزین ارتباطــی داخل
خواهــد بــود. همچنیــن قــرار اســت بــه زودی پنجمیــن مرکــز 
تبــادل ترافیــک داده در چابهــار بــا رویکــرد بیــن المللــی ایجــاد 

شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مراکــز امــکان اتصــال دیتاســنترهای 
ــگان اطاعــات فراهــم مــی  ــا هــدف ترافیــک رای داخلــی را ب
کنــد، اضافــه کــرد: در همیــن حــال اپراتورهــای موبایــل نیــز با 
اتصــال بــه ایــن مراکــز، از تخفیف ویــژه برخــوردار خواهند شــد. 
مجمــوع اینهــا صرفــه اقتصــادی بــرای بخــش خصوصــی بــه 
همــراه خواهــد داشــت تــا دیتاســنترهای اســتانی ایجــاد کننــد.

تخصیــص 108 میلیــارد تومــان وام بــه شــرکتهای 
وری   فنا

ــتای  ــات در راس ــرد وزارت ارتباط ــه عملک ــاره ب ــا اش ــی ب دوای
اعطــای تســهیات از محــل وام وجوه اداره شــده به شــرکتهای 
فنــاور ایــن حــوزه گفــت: تــا امــروز حــدود ۲۱۶ شــرکت از ایــن 
وام بهــره منــد شــده و ۱08 میلیــارد تومــان تســهیات بــه آنهــا 
پرداخــت شــده اســت. بیشــترین ســود و کارمــزد نیــز مربــوط 
ــا ۱۷ درصــد و کمتریــن مربــوط بــه  بــه ســرمایه در گــردش ب

تحقیــق و توســعه بــا ۱۲ درصــد بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکه در گذشــته دایــره اعطــای وام وجــوه اداره 
شــده را بــه ســازندگان بــازی هــای رایانــه ای توســعه دادیــم 
ــهیات  ــرای تس ــن وام ب ــز ای ــون نی ــم اکن ــرد: ه ــه ک اضاف
کمتــر از ۲00 میلیــون تومــان از طریــق کارگروههــای 
اســتانی بــه ۷5 شــرکت اســتانی تخصیــص یافــت. همچنیــن 
۶ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ســرمایه گــذاری در تاســیس 
ــتانها در  ــی اس ــب و کار در تمام ــای کس ــده ه ــتاب دهن ش

نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــدوق  ــز از محــل صن ــه داد: وام قــرض الحســنه نی دوایــی ادام
ــا کارمــزد ۴ درصــد بــه شــرکتهایی کــه در  کارآفرینــی امیــد ب
ــق مــی  ــد تعل ــده هــای کســب و کار حضــور دارن شــتاب دهن
ــور و  ــر کش ــد سراس ــز رش ــر در مراک ــرکتهای حاض ــرد. ش گی
ــد  ــوای چن ــد اپلیکیشــن ایمــن و محت شــرکتهایی کــه در تولی
ــتند  ــال هس ــی فع ــبکه مل ــوای ش ــای محت ــانه ای و ارتق رس

مشــمول ایــن تســهیات خواهنــد شــد.

نحــوه ارزیابــی شــرکتهای فــاوا بــرای تخصیــص 
وام

معــاون وزیــر ارتباطــات در مــورد عملکرد کمیتــه وام وجــوه اداره 
ــه شــرکتهای  ــه و نحــوه تخصیــص وام ب ــن وزارتخان شــده ای
فــاوا کــه مــورد انتقــاد بســیاری از فعــاالن این حــوزه قــرار دارد، 
گفــت: مرحلــه نهایــی ارزیابــی طــرح هــا بــه لحــاظ قانونــی بــا 
تاییــد وزیــر ارتباطــات خواهــد بــود امــا مراحــل اولیــه ارزیابــی 
ــه هــای مشــورتی  ــا، توســط کارگروههــای اســتانی و کمیت ه

صــورت مــی گیــرد.
ــوه  ــه وام وج ــرد کمیت ــاد از عملک ــه انتق ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــوط ب ــوط نمــی شــود و مرب ــه ایــن دوره مرب اداره شــده ب
۲.5 ســال پیــش اســت تاکیــد کــرد: در دوره هــای گذشــته 
کمیتــه مشــورتی بــا حضــور بخــش خصوصــی بــرای 
ــا  ــد آن ب ــه فرآین ــود ک ــه ب اعطــای تســهیات شــکل گرفت
ــا در ایــن دوره تســهیات  ــوده اســت. ام انتقاداتــی همــراه ب
ــا  ــه آنه ــرکتها ب ــطح ش ــادی و س ــوان اقتص ــا ت ــب ب متناس

ــرد. ــی گی ــق م تعل

معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از تولیــد 
۷0 هــزار اپلیکیشــن فارســی طــی یــک ســال و نیــم 
ــه  ــای برنام ــس زبانه ــتار تدری ــر داد و خواس ــر خب اخی

نویســی موبایــل در دانشــگاهها شــد. 
فنــاوری  بــازار  وضعیــت  جهانگــرد  نصــراهلل 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــتاب عن ــران را پرش ــات ای اطاع
نســل ســوم و چهــارم اینترنــت همــراه و امــکان 
ــازار  ــات، موجــب یــک دگردیســی در ب انتشــار اطاع

ICT کشــور شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فعــاالن حرفــه ای صنعــت فناوری 
ــزار  ــن اب ــترده از ای ــتفاده گس ــال اس ــات در ح اطاع
و  یکســال  حــدود  از  کــرد:  تاکیــد  هســتند، 
نیمــی کــه از راه انــدازی نســل ســوم موبایــل در 
کشــور مــی گــذرد حــدود ۷0 هــزار اپلیکیشــن فارســی 

تولید شــده اســت.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه 
ــن  ــان ای ــه نویس ــدگان و برنام ــعه دهن ــه توس هم
اپلیکیشــن هــا بــا هــدف راه انــدازی یــک کســب و 
کار جدیــد اقــدام بــه تولیــد کرده انــد، تصریــح کــرد: 
حجــم بــازار فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات کشــور 
حــدود ۲۶ هــزار میلیــارد تومــان در ســال اســت کــه 
ــوط  ــه فناوریهــای ارتباطــی مرب بخــش اعظــم آن ب
مــی شــود. اگرچــه درصــد ســهم نــرم افــزار از ایــن 
حجــم بــازار در حــال حاضــر بســیار کــم اســت، امــا 

ایــن رونــد بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت.
ــت  ــرد: صنع ــان ک ــات خاطرنش ــر ارتباط ــاون وزی مع
 GDP فنــاوری اطاعــات حــدود ۲.5 درصــد از ســهم
کشــور را دارد امــا پیــش بینــی مــی کنیــم طی 5 ســال 
ــن  ــر شــود. در همی ــل ۲ براب ــن ســهم حداق ــده ای آین
حــال حجــم پیــش بینــی شــده بــرای بــازار ICT نیــز 
بــاالی 90 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه بــا شــتابی 
کــه در حــوزه نــرم افــزار، اپلیکیشــن و محتوا دیــده می 
ــا 30 درصــد رشــد را پیــش بینــی  شــود، حــدود ۲0 ت

مــی کنیــم.
ــات و  ــاوری اطاع ــوزه فن ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ارتباطــات بایــد در ســطح ایــران و منطقــه شــاهد یــک 
رشــد 5 تــا ۶ برابــری باشــیم، ادامــه داد: بــازار فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات بــرای رشــد به ســرمایه انســانی 
ــزار  ــدود ۲00 ه ــاالنه ح ــاز دارد؛ س ــوی نی ــیار ق بس
 IT ــا فارغ التحصیــل دانشــگاهی در ۶ رشــته مرتبــط ب
ــی کــه  ــن ســرمایه زمان ــازار کار مــی شــوند. ای وارد ب
ــا یــک چالــش بــزرگ روبــرو اســت  بیــرون می آیــد ب
ــی  ــای برنامه نویس ــود مهارته ــش کمب ــن چال ــه ای ک

است.
ــای  ــای مهارته ــزوم ارتق ــر ل ــد ب ــا تاکی ــرد ب جهانگ
فــردی نیروهــای جــوان و فرهنــگ ســازی اســتفاده از 
زبانهــای برنامه نویســی ماننــد جاوااســکریپت و پایتون، 
گفــت: در حــال حاضــر ایــن زبانهــا در دانشــگاههای 
ــه  ــان کاســیک ب ــک زب ــه ی ــل اینک ــه دلی کشــور ب
ــدوارم  ــوند و امی ــی ش ــس نم ــد، تدری ــاب نمی آین حس

ــری شــود. ایــن موضــوع پیگی
گزارشــی  افــزود:  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
کــه بتازگــی در خصــوص ترندهــای زبانهــای 
نشــان  شــده  منتشــر  دنیــا  در  برنامه نویســی 
ــکریپت  ــاوا اس ــد ج ــی مانن ــه زبانهای ــد ک ــی ده م
ــا  ــطح دنی ــادی در س ــت زی ــون از محبوبی ــا پایت ی
ــال  ــرای مث ــه ب ــوی ک ــه نح ــتند. ب ــوردار هس برخ
ــزی بیــش  ــاهزاده روم« چی ــم انیمیشــن »ش در فیل
ــده اســت.  ــتفاده ش ــه اس ــون خــط برنام از  ۱۲ میلی
برایــن اســاس در ایــران نیــز بایــد زبانهایــی را کــه 
بــرای توســعه خدمــات صنعتــی بــه آنهــا نیــاز اســت، 

بیــن نیروهــای برنامه نویــس گســترش داد.
ــای  ــب و کاره ــعه کس ــز توس ــدازی مرک وی از راه ان
ــاوری  ــازمان فن ــات در س ــاوری اطاع ــر فن ــی ب مبتن
اطاعــات خبــر داد کــه هــدف آن ارائــه مشــاوره 

و خدمــات بــه فعــاالن ایــن صنعــت اســت.

تولید ۷0 هزار اپلیکیشن فارسی در کشور
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معــاون ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران از شــروع مهاجــرت 
بــه نســخه جدیــد آدرســهای اینترنتــی ) IPv( 6 خبــر داد و 
گفــت: توســعه شــبکه باندپهــن کشــور براســاس IP نســخه 

شــش، اجرایــی مــی شــود. 
علــی اصغــر انصــاری در مــورد گــذار از نســخه ۴ آدرســهای 
ــذار از  ــت: گ ــخه ۶ گف ــه نس ــی )IPv۴ ( ب ــددی اینترنت ع
IPV۴  بــه IPV۶ تدریجــی خواهــد بــود و اصــراری نیســت 

ایــن مهاجــرت ســریع انجــام شــود.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ســرمایه گــذاری روی IPV۶ بایــد 
ــن یــک  ــه داد: ای ــرد،  ادام ــه نحــو شایســته ای صــورت گی ب

گــذار تدریجــی اســت و تــا چند ســال به 
طــول مــی انجامــد. بنابرایــن،  همچنــان 
از نســخه چهــار و تجهیــزات آن اســتفاده 
ــد  ــه بع ــد از ایــن ب ــم. هــر چن مــی کنی
ــر  ــور ب ــات کش ــبکه ارتباط ــعه ش توس

ــود. ــد ب ــاس IPV۶ خواه اس
ســال  ابتــدای  از  افــزود:  انصــاری 
جــاری در کشــور و بــا آمادگــی شــرکت 
ارائــه  بــرای  زیرســاخت،  ارتباطــات 
ــا، در  ــه اپراتوره ــال IPV۶ ب خطــوط فع
 IP عمــل، مهاجــرت بــه نســخه شــش
ــای  ــدادی از اپراتوره ــده و تع ــروع ش ش
ــر  ــال حاض ــم در ح ــراه ه ــت و هم ثاب
از ایــن خطــوط اســتفاده مــی کننــد 
و امیدواریــم در آینــده نزدیــک کل 
اپراتورهــا آمادگــی الزم را جهــت انجــام 

ــند. ــته باش ــرت داش ــن مهاج ای
معــاون مدیریــت و توســعه شــبکه ســازمان فنــاوری اطاعات 
ایــران بــا اشــاره بــه بخشــنامه هــای اباغــی شــورای 
عالــی IT در ســال گذشــته افــزود: بــر اســاس ایــن 
ــای ارتباطــی در  ــا و شــرکت ه ــتگاه ه ــام دس ــنامه،  تم بخش
ورود تجهیــزات بایــد دقــت کننــد کــه تجهیــزات وارداتــی هــر 
ــه نظــارت  ــا توجــه ب ــذا ب ــد. ل دو نســخه IP را پشــتیبانی کن
ســازمان تنظیــم مقــررات در ایــن خصــوص، تجهیــزات 
ارتباطــی کــه وارد کشــور مــی شــوند بایــد مطابــق بــا 

ــند. ــی IT باش ــورای عال ــی ش ــنامه اباغ بخش

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســازمان فنــاوری 
ــه IPV۶ و  ــذار ب ــری گ ــروه راهب ــب کارگ ــات در قال اطاع
ــا  ــذار را ب ــی گ ــث کارشناس ــریع IPV۶ بح ــدام س ــه اق کمیت
حضــور کلیــه اپراتورهــا از جملــه زیرســاخت دنبــال مــی کند و 
جلســات هماهنگــی آن بــه صورت مســتمر برگــزار می شــود، 
گفــت: اپراتورهــا بایــد تحــت نظــارت ایــن کمیتــه راهبــری 

ــد. ــذار خــود را انجــام دهن گ
وی ادامــه داد: البتــه ایــن موضــوع از مدتهــا قبل شــروع شــده 
ــا  ــی اپراتوره ــه IPV۶ برخ ــذار ب ــاز وکار گ ــدی و س و همبن
بــا نظــارت ایــن کمیتــه و ســازمان فنــاوری اطاعــات نهایــی 
شــده اســت. همچنیــن  در صورتــی کــه 
آمادگــی ســایر اپراتورهــا بــه حداکثــر 
ممکــن برســد، اجــازه گــذار بــه IPV۶ به 

ــا داده مــی شــود. آنه
انصــاری، الزمــه ایــن مهــم را آمادگــی 
داخلــی اپراتورهــا برشــمرد و افــزود: اپراتورها 
ــم از  ــزات و ه ــاظ تجهی ــم از لح ــد ه بای
لحــاظ فنــی بــه گونــه ای اقــدام کننــد تــا 
بتواننــد بــه لحــاظ امنیتــی و کیفــی امــکان 
ــته  ــبکه IPV۶ را داش ــات در ش ــه خدم ارائ
باشــند. بــه طــوری کــه برنامه توســعه پهن 
بانــد کشــور بــه عنــوان زیرســاخت بخــش 
IP شــبکه ملــی اطاعــات بــا حضــور تمام 
ــات،  ــوری و وزارت ارتباط ــا، رگوالت اپراتوره
ششــم  برنامــه  پوشــش  قابلیــت  بــا 

شــود. عملیاتــی  توســعه، 

معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی از ارائــه مجــوز بــه ۱3 شــرکت 
متقاضــی دریافــت پروانــه بهــره بــرداری 
از شــبکه ارتباطــات ثابــت )FCP ( و ۱0 
شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات ارتباطــی 

)Servco ( خبــر داد. 
صـادق عباسـی شـاهکوه در مـورد آخریـن 
وضعیـت متقاضیـان دریافـت پروانـه فعالیـت 
 Servco( در حوزه خدمـات ارتباطات ثابـت
و FCP ( کـه جایگزیـن خدمـات دهنـدگان 
PAP در کشـور شـده انـد اظهـار داشـت: 
پرونـده شـرکتهای اینترنتی قدیمی بـه زودی 
در کشـور بسـته مـی شـود و با اعطـای مجوز 

ایـن  پـس  ایـن  از   FCP شـرکت بـه ۱3 
شـرکتها، موضوع سـرویس دهـی اینترنت در 

کشـور را برعهـده مـی گیرنـد.
معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
ــی  ــرکت باق ــه 5 ش ــان اینک ــا بی ــی ب رادیوی
مانــده متقاضــی دریافــت پروانــه بهــره 
 FCP( ــت ــات ثاب ــبکه ارتباط ــرداری از ش ب
ــد  ــی توانن ــدارک م ــل م ــورت تکمی ( در ص
ایــن پروانــه را دریافــت کننــد، ادامــه داد: ایــن 
ــای  ــدگان پروانه ه ــوان دارن ــه عن ــرکتها ب ش
ارتباطــات ثابــت )FCP(، انتقــال داده مبتنــی 
بــر فنــاوری بــی ســیم ثابــت و پروانــه ایجــاد 
و بهره بــرداری از شــبکه های انتقــال داده 

ــتفاده از  ــا اس ــران ب ــی کارب ــوری و دسترس ن
فیبرنــوری را برعهــده گرفتــه انــد.

وی افـزود: در همیـن حال ۱0 شـرکت دارای 
مجـوز Servco، دارای پروانـه ارائه خدمات 
ارتباطـی ثابـت هسـتند و مـی تواننـد تنها در 
قالـب ارائه خدمـات در این بخش، بـدون الزام 

برای شـبکه سـازی اقـدام کنند.
عباســی شــاهکوه گفــت: برخــی از ایــن 
شــرکتها کــه تــا پیــش از ایــن نیــز در حــوزه 
ســرویس هــای اینترنتی مشــغول بــه فعالیت 
ــت  ــد، فعالی ــه جدی ــت پروان ــا دریاف ــد، ب بودن
خــود را ادامــه داده و در حــال ســرویس 
ــرای ســایر  ــا ب ــن اپراتوره دهــی هســتند. ای
خدمــات موردنظــر نیــز در حــال آماده ســازی 
زیرســاختهای مدنظــر هســتند و پیــش بینــی 
ــا پایــان ســال، ســرویس هــای  مــی شــود ت
ارزش افــزوده جدیــدی در قالــب خدمــات 

ــود. ــه ش ــور ارائ ــت در کش ارتباطــی ثاب
معــاون رگوالتــوری بــا اشــاره بــه تخصیــص 
شــماره )نامبرینــگ( بــه ایــن اپراتورهــا برای 

ــن  ــت: ای ــت، گف ــن ثاب ــات تلف ــه خدم ارائ
ــن  ــازار تلف ــباع ب ــه اش ــه ب ــا توج ــا ب اپراتوره
ثابــت و اینترنــت، در صورتــی موفــق خواهنــد 
بــود کــه ســرویس هــای جدیــد ارائــه کننــد.

عباســی شــاهکوه هــدف از ارائــه مجوزهــای 
جدیــد در بــازار ارتباطــات کشــور را درآمدزایی 
دولــت ندانســت و تاکیــد کــرد: مجــوز 
ــغ ۲0  ــرای هــر FCP مبل ــه ب دریافــت پروان
میلیــارد تومــان اســت کــه در وهلــه نخســت 
۴0 درصــد آن از شــرکتها اخــذ مــی شــود که 
ــام  ــه ازای ادغ ــز ب ــی از آن نی ــش اعظم بخ

پروانــه هــا، مشــمول تخفیــف شــده اســت.
وی افـزود: بسـیاری از FCP هـا در قالـب 
ادغـام 300 تـا ۴00 پروانـه خدمـات ارتباطـی 
اسـاس،  برایـن  انـد.  شـده  ادغـام  قدیمـی 
رگوالتـوری درآمـد زیـادی کسـب نکـرده و 
بـرآورد می شـود که میـزان ایـن درآمد مبلغی 
در حـدود ۲۶0 میلیارد تومان باشـد که در ازای 
درآمـد سـاالنه 5 هـزار میلیـاردی رگوالتوری، 

نیسـت. توجهـی  قابـل  عـدد 

آخرین وضعیت اپراتورهای جدید 
بازار اینترنت/ سرویس دهی ۲3 اپراتور
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ــه ســهم  ــا اشــاره ب ــی فضــای مجــازی ب عضــو شــورای عال
۱۴.۷ تریلیــون دالری اینترنــت از تولیــد ناخالــص دنیــا گفــت: 
ــوان »وزارت ارتباطــات«  ــد در عن ــت، بای ــری اینترن ــا فراگی ب

نیــز بازنگــری صــورت گیــرد. 
ســعیدرضا عاملــی بــا اشــاره بــه گســترش نقــش اینترنــت و 
ــی  ــردم و اقتصــاد گفــت: زمان فضــای مجــازی در زندگــی م
وزارت پســت، تلگــراف و تلفــن بــه وزارت ارتباطــات و فناوری 
ــری  ــا فراگی ــی ب ــام داد و در شــرایط کنون ــر ن ــات تغیی اطاع
ــات را  ــوان وزارت ارتباط ــه عن ــت ک ــزی نیس ــت، گری اینترن

بازتعریــف کنیــم.
ــد از  ــدود 9۱ درص ــال ۲0۲5 ح ــه در س ــد براینک ــا تاکی وی ب
کشــورهای توســعه یافتــه و ۶9 درصــد اقتصادهــای نوظهــور 
ــرد: در حــال  ــد، خاطرنشــان ک ــت اســتفاده مــی کنن از اینترن
حاضــر حجــم GDP دنیــا ۱0۷ تریلیون دالر اســت کــه ۱۴.۷ 

تریلیــون دالر مربــوط بــه اینترنــت مــی شــود.
ــا  ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــی ش ــو حقیق ــن عض ای

ــور  ــه کش ــه اینک ــاره ب اش
هلنــد ســال ۱99۲ وزارت 
اینترنــت تشــکیل داد ادامه 
داد: نیازمنــد بازنگــری در 
ســاختار وظایــف روابــط 
عمومــی براســاس ایــن 

ــتیم. ــم هس مه
وی بــا بیــان اینکــه ۷0 
در  اداری  امــور  درصــد 

کشــورهای توســعه یافتــه بــه فضــای مجــازی منتقــل شــده 
اســت، اظهــار کــرد: در واقــع بــا ایــن کار زندگــی اول در کنــار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی دوم ق زندگ
اســتاد گــروه ارتباطــات و مطالعــات آمریــکای دانشــگاه تهران 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــگاه رواب ــفانه جای ــرد: متأس ــوان ک عن
ــر  ــت و در دوره اخی ــان نیس ــف ش ــور وظای ــا درخ ــای م ه
هــم شــاهد تنــزل جایــگاه آنهــا بودیــم. متناســب بــا ظرفیــت 

هــای فنــاوری، ســاختار کاری روابــط عمومــی هــا نیــز باید به 
شــکل مــداوم در حــال تغییــر باشــد.

وی عنــوان کــرد: روابــط عمومــی مســئول ســواد اینترنتــی 
ــی  ــور م ــانیکه تص ــاف کس ــت. برخ ــا اس ــازمان ه در س
ــه ازای  کننــد ICT شــغل ایجــاد نمــی کنــد بایــد گفــت ب
هــر ایجــاد شــغل در ایــن حــوزه ۲.3 شــغل دیگــر ایجــاد 

مــی شــود.

سهم ۱۴ تریلیون دالری اینترنت 
تولید ناخالص ملی

ســند موانــع کســب و کار در حــوزه فنــاوری اطاعــات و 
ــاوا  ــر حــوزه ف ــه نهادهــای تصمیم گی ــه ب ــرای ارائ ارتباطــات ب
توســط ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای تهــران تدویــن شــد. 
اصغــر رضانــژاد، دبیــر ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای تهــران 
ــی  ــام صنف ــازمان نظ ــره س ــات مدی ــت: هی ــاره گف ــن ب در ای
رایانــه ای اســتان تهــران، ســند موانــع کســب و کار در 
حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات را بــا نگاهــی جامــع بــر 
مشــکات راه انــدازی و توســعه فعالیــت هــای تجــاری 
ــم  ــند ه ــن س ــرده و ای ــب ک ــه و تصوی ــور تهی ICT در کش
اکنــون آمــاده ارائــه بــه نهادهــای حاکمیتــی و تصمیــم گیر در 

حــوزه فاوا اســت.
ــداوم کســب و کار  ــدازی و ت ــا تشــریح مشــکات راه ان وی ب
در شــاخه هــای مختلــف حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطات 

ــرح  ــر ط ــاوه ب ــا ع ــده ت ــاش ش ــند ت ــن س ــت: در ای گف
 ،ICT معضــات و چالــش هــای عمومــی کســب و کارهــای
ــن حــوزه در بخــش هــای  ــاالن ای مشــکات تخصصــی فع
ســخت  افــزار،  نــرم  حــوزه  جملــه  از  فــاوا  مختلــف 
ــزات  ــت، تجــارت الکترونیکــی، مشــاوران، تجهی ــزار، اینترن اف

شــبکه و غیــره گــردآوری و مســتند شــود.
ــنهادهای  ــا و پیش ــه راهکاره ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــژاد ب رضان
ــا  ــاط ب ــه ای در ارتب تخصصــی ســازمان نظــام صنفــی رایان
ایــن مشــکات افــزود: ســازمان نصــر در ایــن ســند ضمــن 
ــاوری  ــوزه فن ــاری ح ــای تج ــت ه ــات فعالی ــرح معض تش
اطاعــات و ارتباطــات، راهکارهــای مشــخص خــود در ایــن 
ــنهاد  ــه و پیش ــف، ارائ ــای صن ــا نیازه ــب ب ــه را متناس زمین

ــرده اســت. ک

ــوص  ــران درخص ــه ای ته ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــر س دبی
ــی  ــه داد: موضوعات ــن ســند ادام ــی موجــود در ای ــن اصل عناوی
ــود  ــی و وج ــای دولت ــت از نهاده ــوز فعالی ــذ مج ــون اخ همچ
متولیــان متعــدد در حــوزه فــاوا و ارائــه مصــداق هــای بــارز این 
مشــکات، عــدم وجــود آمــار و اطاعــات از وضعیــت بــازار در 
کل صنعــت فــاوا، موانــع اخــذ اعتبــار و کســب ســرمایه بــرای 
ــه  ــوزه از جمل ــن ح ــای ای ــب و کاره ــات کس ــدازی و حی راه ان
ــاوا در  ــع کســب و کار حــوزه ف ــن مشــکات و موان عمــده تری

کشــور هســتند.
رضانــژاد ادامــه داد: مــواردی از قبیــل تامیــن منابــع مالــی برای 
ســرمایه در گــردش و توســعه فعالیت هــا، کمبــود نیــروی 
انســانی ســتادی و فنــی در حــوزه فــاوا، نبــود قوانیــن گمرکــی 
متناســب بــا حــوزه فــاوا بــرای واردات تجهیــزات ایــن بخــش 
و مشــکات مختلــف تعرفــه هــای گمرکــی، ورود حاکمیــت در 
حــوزه رقابــت بــا بخــش خصوصــی، از جمله مشــکاتی اســت 

کــه در ایــن ســند بــه درســتی تشــریح شــده انــد.
ــب  ــب ضرای ــدم تناس ــال ع ــن ح ــرد: در همی ــه ک وی اضاف
مالیاتــی مشــاغل ایــن حــوزه بــا وضعیــت واقعــی، عــدم اجرای 
صحیــح بخشــنامه ســازمان تامیــن اجتماعــی در حــوزه فــاوا و 
ــی  ــا حت ــه روزآوری و ی ــدم ب ــال ســلیقه های شــخصی، ع اعم
تدویــن قوانیــن حاکــم بــر حــوزه فــاوا و  بــه تفســیر مصــداق 
ــاوا بخــش  ــف کســب و کار ف هــای آن در شــاخه هــای مختل
ــه ان  ــن ســند ب ــن مشــکات هســتند کــه در ای دیگــری از ای

ــاره شــده اســت. اش
ــوت  ــا دع ــران ب ــه ای ته ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــر س دبی
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــش خصوص ــاالن بخ ــف و فع ــای صن از اعض
ــند در  ــن س ــت: ای ــند گف ــن س ــا ای ــه ب ــود در رابط ــرات خ نظ
پورتــال ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای تهــران منتشــر شــده 
و هــم اکنــون قابــل دسترســی اســت؛ مدیــران و کارشناســان 
حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات مــی تواننــد بــا مطالعــه 
ــن  ــن ســند، نظــرات و پیشــنهادات تخصصــی خــود را در ای ای

ــد. ــه کنن ــازمان ارائ ــه س خصــوص ب

سند موانع کسب و کار حوزه فناوری اطالعات تدوین شد

فناوری اطالعـات و ارتباطات
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توسعه متوازن اینترنت و تلفن 
روستاها/شکاف دیجیتالی

 برطرف می شود
معــاون وزیــر ارتباطــات از برنامــه ریــزی بــرای توســعه اینترنــت و تلفــن در همــه روســتاهای 

کشــور بــا هــدف برطــرف شــدن شــکاف دیجیتالــی خبــر داد. 
مرتضــی بــراری بــا اشــاره بــه برنامــه هــای در دســت انجــام وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
ــور  ــی در کش ــاوری اطاعات ــی و فن ــات ارتباط ــوازن خدم ــعه مت ــرای توس ــات ب اطاع
ــر«  ــور« »تدبی ــروژه هــای »ن ــای ارتباطــی را در پ ــار داشــت: توســعه زیرســاخت ه اظه
ــا  ــتان ه ــی در کل اس ــاخت ارتباط ــبکه زیرس ــا ش ــم ت ــده ای ــور دی ــد« در کل کش و »امی

ــد. ــدا کن توســعه پی
وی افــزود: هــم اکنــون شــکاف دیجیتالــی مربــوط بــه بخــش دسترســی خدمــات ارتباطــی 
ــه  ــه دارای توجی ــی ک ــذاری در مناطق ــرمایه گ ــه س ــل ب ــه بخــش خصوصــی تمای اســت ک
اقتصــادی نیســت، نــدارد. بــر ایــن اســاس مــا در حــال ایجــاد فضایــی هســتیم تــا ســرویس 

دهنــده هــا بتواننــد بــه صــورت متــوازن خدمــات ارتباطــی ارائــه کننــد.
ــاط  ــاری ارتب ــه اینکــه در ســال ج ــاره ب ــا اش ــای وزارت ارتباطــات ب ــور اســتان ه ــاون ام مع
رســانی اینترنــت پرســرعت مبنــی بر نســل چهــارم ارتباطــات در تمــام روســتاهای دارای بیش 
ــن  ــه ای ــانی ب ــت رس ــس از اینترن ــت: پ ــه اســت، گف ــرار گرفت ــتور کار ق ــوار در دس از ۲0 خان

ــم. ــوار را در برنامــه داری ــاالی ۱0 خان روســتاها، روســتاهای ب
بــراری بــا بیــان اینکــه اولویــت مــان توجــه حداکثــری بــه مناطــق محــروم، عشــایری، مرزی 
و کــم توســعه یافتــه در هــر اســتان اســت، اضافــه کــرد: توســعه شــبکه تلفــن ثابــت بــرای 
روســتاهای دارای بیــش از ۲0 ســکنه در ســال 9۴ انجــام شــد و هــم اکنــون در حــال توســعه 
شــبکه تلفــن بــه روســتاهای دارای کمتــر از ۲0 خانــوار هســتیم کــه امیدواریــم در شــش ماهه 

اول امســال ایــن پــروژه اجرایــی شــود.
وی افــزود: همچنیــن قــرار اســت بــه برخــی از روســتاهای دارای زیــر ۱0 خانــوار نیــز در ســال 

جــاری و بــا تخصیــص اعتبــار، تلفــن ثابــت بدهیم.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکه هــم اکنــون 3۶ هــزار روســتای بــاالی ۷0 خانــوار و ۱9 
هــزار روســتای بــاالی ۲0 خانــوار در کشــور وجــود دارد گفــت: بیــش از 95 درصــد روســتاهای 
کشــور دارای تلفــن هســتند و مابقــی نیــز مربــوط بــه روســتاهایی مــی شــوند کــه در فصــل 
گرمــا بیــش از ۲0 خانــوار و در فصــل ســرما کمتــر از ۱0 خانــوار دارنــد در ایــن زمینــه برنامــه 

ریــزی بــرای ارتبــاط رســانی بــه ایــن روســتاها در دســتور کار قــرار دارد.
ــوار هنــوز ارتبــاط  ــر ۲0 خان ــر اینکــه تنهــا کمتــر از 5 درصــد روســتاهای زی ــا تاکیــد ب وی ب
ندارنــد تاکیــد کــرد: در برنامــه امســال بــه تمامــی ایــن روســتاها ارتبــاط یــک خــط تلفــن را 

خواهیــم داد و ســایر روســتاها نیــز دارای تلفــن خانگــی مــی شــوند.
وی هــدف از توســعه متــوازن اینترنــت و تلفــن در روســتاهای کشــور را فراهــم کــردن بســتر 
خدماتــی عنــوان کــرد و گفــت: بــا توســعه خدمــات در روســتاها مهاجــرت بــه شــهرها کاهش 
پیــدا مــی کنــد. بــر ایــن اســاس توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی بــرای دسترســی آســان 

روســتاییان بــه اینترنــت و تلفــن ثابــت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: بــر اســاس برنامــه پنجــم توســعه ارتبــاط رســانی بــه 
تمامــی روســتاهای کشــور بــه وزارت ارتباطــات تکلیــف شــده بــود که خوشــبختانه توانســتیم 
ایــن اهــداف را اجرایــی کنیــم بــه طــوری کــه هــم اکنــون جدیدتریــن نســل ارتباطــات را کــه 

نســل چهــارم )LTE( اســت بــه روســتاها ببریــم.

۴۵ میلیون مکان پستی در کشور 
کدگذاری شد

ــتای  ــکان پســتی در راس ــون م ــذاری بیــش از ۴5 میلی ــل شــرکت پســت از کدگ مدیرعام
ــر داد.  ــی )GNAF (  خب ــتاندارد مکان ــی اس ــرح مل ــرای ط اج

ــتانهای  ــتقرار GNAF در اس ــاده ســازی زیرســاخت اس ــه آم ــاره ب ــا اش حســین مهــری ب
ــرای اســتقرار دولــت الکترونیــک محســوب  کشــور اظهــار داشــت: ایــن طــرح بســتری ب

ــود. می ش
ــد و  ــا نظــام نشــانی اســتاندارد خوان ــی طــرح ملــی GNAF ی وی شــرکت پســت را متول
گفــت: ایــن طــرح باعــث می شــود کــه آدرس هــا بــر اســاس کدپســتی ۱0 رقمــی مرتــب 
ــت  ــر هوی ــا نمایان گ ــه تنه ــی ک ــتی ۱0 رقم ــد از کدپس ــهروندان بتوانن ــه ش ــا هم ــود ت ش

ــوند. ــد ش ــرد اســت، بهره من ــی یــک ف مکان
ــا اشــاره بــه برخــی موانــع اجــرای ایــن طــرح گفــت: وجــود معابــر  مدیــر عامــل پســت ب
هم نــام در مناطــق شــهری، وجــود معابــر و اماکــن بی نــام و وجــود اماکــن متعــدد 
بی پــاک در بســیاری روســتاها از جملــه مشــکات پیــش روی اجــرای ایــن طــرح ملــی 
اســت کــه پیشــنهاد مــا بــرای مرتفــع شــدن آنهــا، تشــکیل شــورای نامگــذاری در اســتان ها 

و شهرســتان ها اســت.

ایران ترانزیت پهنای باند عراق به 
ارمنستان را تامین کرد

 
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، ترانزیــت پهنــای بانــد عــراق بــه ارمنســتان )Pilote( را بــا 

ظرفیــت ۲00 گیگابیــت بــر ثانیــه در قالــب پــروژه ارتباطــی »اوج« تامیــن کــرد. 
پــروژه اوج بــه منظــور برقــراری ارتباطــات بین الملــل بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز و قابلیــت 
توســعه پذیری بــاال در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت اجــرا می شــود و امــکان تأمیــن بســتری 
ــرای انتقــال ترافیــک کشــورهای همســایه و ارتقــاء ظرفیــت ترانزیــت را فراهــم  مطمئــن ب

می کنــد.
ایــن پــروژه بــا هــدف ترانزیــت بین الملــل و کاهــش هزینه هــا در بخــش نگهــداری شــبکه 
ــش  ــوری بخ ــبکه فیبرن ــه از ش ــتفاده بهین ــی و اس ــبکه اختصاص ــری ش ــی، بکارگی ارتباط

ــود. ــرا می ش ــی اج خصوص
ــدود ۲50  ــا ح ــوری ب ــر فیبرن ــزار کیلومت ــت ۲۲ ه ــرار اس ــاخت ق ــات زیرس ــرکت ارتباط ش

ــد ــرار ده ــتفاده ق ــورد اس ــروژه م ــن پ ــری در ای ــرای بکارگی ــوری را ب ــتگاه کش ایس
ــا  ــه ارمنســتان )Pilote( را ب ــد عــراق ب ــای بان ــروژه اوج در حــال حاضــر ترانزیــت پهن پ
ظرفیــت ۲00 گیگابیــت بــر ثانیــه را اجرایــی کــرده و مــورد بهره بــرداری قــرار داده اســت. 
بخــش دیگــری از ایــن پــروژه شــامل ترانزیــت پهنــای بانــد جنــوب بــه شــمال در مســیری 

بــه طــول ۴۷50 کیلومتــر خواهــد بــود کــه بــه زودی اجرایــی مــی شــود.
ــتان –  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــی در اس ــت ارتباط ــرح، ترانزی ــن ط ــن ای همچنی
ــز ، شــیراز و مشــهد را  ــران، تبری ــه شــهرهای ته ــکان اتصــال ب ــی و ام خراســان جنوب

ــرد فراهــم خواهــد ک
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متخصصــان کشــورمان در یــک شــرکت 
دانــش بنیــان، موفــق بــه تولیــد نســل جدیــد 
ســامانه هــای هوشــمند ثبــت تخلف ســرعت 
و تجهیــز جــاده هــای بیــن شــهری بــه ایــن 

ــدند.  ــامانه ها ش س
ــه  ، هــدف از انجــام ایــن طــرح دســتیبابی ب
دانــش فنــی تولیــد نســل جدیــد ســامانه های 
هوشــمند ثبــت تخلــف ســرعت بــا تکنیــک 
ــدی )اســتریو( اســت  ــرداری ســه بع تصویرب
ــب  ــه کاهــش ضری ــت منجــر ب ــه در نهای ک
و  ســرعت  ثبــت  ســامانه های  در  خطــا 

افزایــش کارایــی آنهــا خواهــد شــد.
سیسـتم های سـنتی خارجی که هم اکنون در 
ثبـت تخلفـات مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد، 
عمدتـا مبتنـی بر سـرعت سـنجی بر اسـاس 
تکنولـوژی راداری اسـت و تنهـا در صـورت 
تخلـف اقـدام بـه عکسـبرداری از خـودروی 
مبتنـی  سیسـتم های  امـا  می کنـد  متخلـف 
بـر پـردازش تصویـر کـه توسـط متخصصان 
کلیـه  اطاعـات  شـده،  تولیـد  کشـورمان 
خودروهـای عبـوری را اسـتخراج و بـه مرکـز 

ارسـال مـی کند.
سـیدجمال خالقـی مدیرعامـل شـرکت دانش 
بنیـان نگـرش رایانـه پویـا کـه ایـن سـامانه 
را تولیـد کـرده اسـت، بـا بیـان اینکه سـامانه 
هوشـمند ثبـت تخلفـات شـامل مجموعه ای 
از تجهیـزات نـرم افـزاری، سـخت افـزاری 
الکترونیـک و ارتباطـات اسـت، گفـت: ایـن 
سـامانه بایـد در کمتریـن زمـان بـا بیشـترین 
کیفیـت اطاعات همـه ترددهای مقطع تحت 
پوشـش از محور را بـه همراه پـاک، تصویر، 

فاصلـه  و  خـودرو  سـرعت  کاس)نـوع(، 
طولـی و الیـن عبـوری از طریـق بسـترهای 

ارتباطـی تامیـن شـده ارسـال کند.
وی بـا تاکید بـر اینکـه مزیت اصلی سیسـتم 
FVSR-B مبتنـی بـر پـردازش تصویرسـه 
بعـدی )اسـتریو( اسـت، تصریـح کـرد: برخی 
از ویژگی های این سیسـتم شـامل تشـخیص 
سـرعت خـودرو تـا ۲50 کیلومتـر بر سـاعت، 
تشـخیص اتوماتیک پاک خودرو، تشـخیص 
الین خـودروی عبـوری، ثبـت تصویـر رنگی 
مجـزا بـرای ارائـه بـه فـرد متخلـف، دارای 
پروژکتـور مـادون قرمـز بـرای قرائـت بهتـر 
پـاک و امـکان تشـخیص پـاک در شـب 
و وجـود سیسـتم ارتباطـات بـرای انتقـال آنی 

اطاعـات به مرکـز مانیتورینگ اسـت.
خالقــی دربــاره عملکــرد نســل جدیــد 
ســامانه های هوشــمند ثبــت تخلــف ســرعت 
خاطرنشــان کــرد: دو دوربیــن ســیاه و ســفید 
واقــع در راس بــه همــراه یــک عــدد دوربیــن 
رنگــی بــا ســرعت حــدود ۲0 فریــم در ثانیــه 
ــا  ــری دوربین ه ــدود ۱5 مت ــدوده ای ح از مح
ــرده  ــرداری ک ــاده فیلمب ــطح ج ــع در س واق
ــه  ــبکه ب ــورت ش ــق پ ــر را از طری و تصاوی

ــد. ــال می کن ــگر ارس پردازش
اســاس  بــر  پردازشــگر  افــزود:  وی 
ــر، پاک یابــی  ــردازش تصوی الگوریتم هــای پ
ــاک در  ــود پ را انجــام داده و در صــورت وج
تصویــر، نســبت بــه OCR و محاســبه 
اقــدام  خــودرو  لحظــه ای  ســرعت 
ــی  ــودرو یعن ــی خ ــد. مشــخصات اصل می کن
پــاک و زمــان عبــور خــودرو همزمــان 

ــگ(  ــز مانیتورین ــع در مرک ــرور )واق ــه س ب
ــود  ــدم وج ــورت ع ــود. درص ــال می ش ارس
پــاک سیســتم بــا خودرویابــی اقــدام 
ــن  ــد. همچنی ــرعت می کن ــبه س ــه محاس ب
عکــس خودروهــا بــه مرکــز ارســال می شــود 
و ســرور پــس از دریافــت اطاعــات بــه 

محاســبه ســرعت متوســط می پــردازد.
ــرداری ســه  ــاره تکنیــک تصویرب خالقــی درب
ــه  ــه کار رفت بعــدی )Stereo Vision( ب
در ایــن ســامانه گفــت: دانــش پــردازش 
تصویــر بــا پــردازش حجــم زیــادی از دادگان 
ــری و درک  ــدازه گی ــد در ان ــر می توان تصوی
فضــای ســه بعــدی اطراف مــان بــه مــا 
ــون روش هــای مختلفــی  ــد. تاکن کمــک کن
ــتفاده از  ــامل اس ــری از راه دور ش در اندازه گی
ــای  ــا تکنیک ه ــواج رادار و ی ــزر، ام ــو لی پرت
پــردازش تصاویــر و یــا ترکیبــی از آنهــا 
ــک  ــا ی ــاید تنه ــا ش ــت ام ــده اس ــرح ش مط
روش را بتــوان نــام بــرد کــه بــه عنــوان روش 
ــد معرفــی شــود و آن  ــر تهاجمــی می توان غی

روش، بینایــی چنــد دوربینــی اســت.
ــی  ــد دوربین ــی چن ــاره روش بینای وی درب
توضیــح داد: در ایــن روش بــا اســتفاده 
از تغییراتــی کــه در محــل اجســام در 
دوربین هایــی  از  شــده  اخــذ  تصاویــر 
و  مختلــف  مکانــی  موقعیت هــای  بــا 
ــا  ــا آنه ــط ب ــی مرتب ــادالت هندس ــل مع ح
می توانــد درک نســبتا دقیقــی از مــکان 
اجســام در فضــای ســه بعــدی داشــت. 
ــیم  ــته تقس ــد دس ــه چن ــا ب ــن روش ه ای
می شــوند کــه از لحــاظ اصــول عملکــردی 

ــتریو  ــامل روش اس ــتند و ش ــان هس یکس
روش   ،)Motion Stereo( حرکتــی
و   )Stereo Vision( دوربینــی  دو 
 Multi-camera( ــی ــد دوربین ــا چن ی
ــان  ــه را هم ــاراً هم ــه اختص Vision( ک

هســتند. می نامنــد،  اســتریو  روش 
خالقــی ادامــه داد: در روش اســتریو بایــد 
موقعیــت دوربین هــای اســتفاده شــده نســبت 
بــه یکدیگــر از جملــه جابجایــی و یــا گردش 
آنهــا نســبت بــه هــم بــا دقــت باالیــی تعیین 
ــی  ــت پارامترهای ــاز اس ــن نی ــود. همچنی ش
چــون فاصلــه کانونــی لنــز دوربین هــا، نقطــه 
کانونــی تصاویــر، میــزان اعوجــاج لنزهــا 
و نســبت غیرمربعــی بــودن پیکســل های 
ــد  ــام فرآین ــه تم ــر مشــخص شــود ک تصاوی
تخمیــن ایــن مقادیــر تحــت عنــوان فرآینــد 
کالیبراســیون ســامانه اســتریو نــام بــرده 
می شــود کــه شــاید یکــی از مهمتریــن 
و پیچیده تریــن مراحــل اســتفاده از یــک 

ــد. ــتریو باش ــامانه اس س
 تولیــد نســل جدیــد ســامانه هــای هوشــمند 
ثبــت تخلــف ســرعت بــا حمایــت 5.5 میلیارد 
ریالــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و 
ــع الکترونیــک )صحــا( انجــام  توســعه صنای
ــل و  ــا اداره کل حم ــق ب ــق تواف ــده و طب ش
نقــل و پایانه هــای اســتان اصفهــان، در 
ــراه  ــان-اصفهان )بزرگ ــای قم-کاش محوره
امیرکبیــر( مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه 
ــور  ــت مح ــرار اس ــاس ق ــن اس ــت. برای اس
قم-کاشــان- اصفهــان بــه ۲8 ســامانه بــا این 

ــود. ــز ش ــوژی مجه تکنول

ساخت سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی با پردازش تصاویر 3 بعدی
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ــور دوم  ــترکان اپرات ــی مش ــات برخ ــای اطاع ــرقت و افش س
ــک  ــک بان ــل ه ــه دلی ــد ب ــی ش ــه م ــه گفت ــراه ک ــن هم تلف
ــن  ــور انجــام شــد، یکــی از پربحــث تری ــن اپرات ــی ای اطاعات
ــاوری اطاعــات و ارتباطــات در ماهــی کــه گذشــت  ــار فن اخب
بــود. چــرا کــه ایــن اطاعــات توســط یــک روبــات تلگرامــی 
در فضــای مجــازی دســت بــه دســت مــی شــد و ایــن امــکان 
ــا دادن شــماره مدنظــر خــود  بــرای افــراد وجــود داشــت کــه ب
بــه ایــن روبــات، تمامــی مشــخصات دارنــده شــماره و هویــت 

ــد. ــاهده کنن وی را مش
افشــای ایــن اطاعــات کــه مربــوط بــه ۲0 میلیــون مشــترک 
ــه  ــرار داد ک ــر ق ــا را در خط ــم خصوصــی آنه ــود، حری ــی ش م
در نهایــت ایــن موضــوع بــا دســتگیری ســازنده ربــات خاتمــه 

ــت. یاف

واکنش وزارت ارتباطات به سرقت 
اطالعات مشترکان موبایل

ــل،  ــترکان ایرانس ــات مش ــای اطاع ــر افش ــار خب ــی انتش درپ
ــاق  ــن اتف ــورد ای ــات در م ــاوری اطاع ــات وفن وزارت ارتباط

توضیــح داد. 
رئیــس مرکز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت ارتباطات 
ــه  ــی، ک ــات تلگرام ــات از مســدود شــدن رب ــاوری اطاع و فن
اقــدام بــه انتشــار اطاعــات مربــوط بــه شــماره هــای یکــی از 

اپراتورهــای تلفــن همــراه کــرده بــود، خبــر داد.
محمدرضــا فرنقــی زاد گفــت: براســاس دســتور وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات و بــا هــدف صیانــت از اطاعــات کاربران، 
ربــات فــاش کننــده اطاعــات کاربــران یکــی از اپراتــور تلفــن 
همــراه بــا اقدامــات انجــام شــده مســدود شــد و کاربــران نگران 

. شند نبا
ــن  ــد ای ــث ش ــه باع ــورت گرفت ــای ص ــاش ه ــزود: ت وی اف
ــن  ــران ای ــات کارب ــود و اطاع ــدود ش ــایی و مس ــات شناس رب
اپراتــور تلفــن همــراه کشــور دیگــر از ســوی ایــن ربــات افشــا 

نخواهــد شــد
ــه  ــری هم ــر پیگی ــد ب ــا تاکی ــن ب ــی زاد همچنی ــر فرنق دکت

دســتگاههای مســئول بــرای شناســایی عامــان ایــن موضــوع 
گفــت: قطعــاٌ اپراتــور مذکــور بــا همــکاری پلیــس فتای کشــور 
و دســتگاههای مســئول پیگیــری هــای الزم را برای شناســایی 
فــرد یــا افــراد متخلــف را انجــام داده و  اطاعــات آن متعاقبا در 

دســترس مــردم قــرار خواهــد گرفــت.

پاسخ واعظی به افشای اطالعات 
مشترکان یک اپراتور

ــل  ــور موبای ــترکان اپرات ــات مش ــای اطاع ــال افش ــه دنب ب
ــس  ــدگان مجل ــی، نماین ــات تلگرام ــک رب ایرانســل توســط ی
ــتند و  ــح خواس ــات توضی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط از وزی

ــح داد.  ــه توضی ــن زمین ــی در ای ــود واعظ محم
محمــود واعظــی، افشــای اطاعــات مشــترکان یــک اپراتــور 
موبایــل توســط یــک ربــات تلگرامــی را اتفــاق جدیــدی 
ــه  ــته و ب ــال گذش ــوع از ۲.5 س ــن موض ــت: ای ــت و گف ندانس
ــت. ــان اس ــاد، در جری ــک نه ــط ی ــات توس ــل درز اطاع دلی

ــل  ــور موبای ــش اپرات ــم پی ــال و نی ــت: دو س ــار داش وی اظه
اطاعــات خــود را در اختیــار یکــی از نهادهــا قــرار داد و توســط 
یکــی از کارمنــدان آن نهــاد اطاعــات بــه بیــرون درز کــرد کــه 
همــان زمــان آن نهــاد بــا آن کارمنــد برخــورد کــرد. متاســفانه 
امــروز همــان اطاعــات بــا یــک روش دیگــر در شــبکه 

اجتماعــی افشــا شــد.
ــه و  ــا را گرفت ــن افش ــوی ای ــرعت جل ــه س ــا ب ــت: م وی گف
ربــات انتشــاردهنده را مســدود کردیــم و جلــوی درز اطاعــات 
را گرفتیــم. هــم اکنــون نیــز اپراتــور ذیربــط در حــال شــکایت 

ــه حــدود ۲.5 ســال پیــش برمــی گــردد. اســت کــه ب

اطالعات مشترکان ایرانسل افشا نشد
ــه افشــای  ــوط ب ــار مرب ــورد انتشــار اخب ــور ایرانســل در م اپرات
اطاعــات مشــترکانش توســط یــک ربــات تلگرامــی، در یــک 
اطاعیــه ای بــرای شــفاف ســازی و اطــاع رســانی، موضــوع 

را تشــریح کــرد. 
اطاعیه ایرانسل به شرح زیر است:

ــتند و  ــا هس ــرمایه م ــن س ــل بزرگتری ــترکان ایرانس »۱- مش
هــزاران نفــر و صدهــا شــرکت جهــت خدمت رســانی و خلــق 
ــاش  ــرارزش، ت ــرمایه پ ــن س ــرای ای ــاوت ب ــه ای متف تجرب

شــبانه روزی می کننــد.
ــزء  ــترکان ج ــی مش ــم خصوص ــی و حری ــظ محرمانگ ۲- حف
اصــول اولیــه و قطعــی ایرانســل اســت و ایــن شــرکت هرگــز 
و تحــت هیــچ عنوانــی نه تنهــا اطاعــات مشــترکان خــود را در 
اختیــار غیــر قــرار نــداده، بلکــه برخــاف برخــی از اپراتورهــا بــا 
چشم پوشــی از درآمــد قابــل ماحظــه، حتــی از ارائــه اطاعــات 
مشــترکان بــه شــرکت های تبلیغاتــی دارای مجــوز نیــز، 

ــرده اســت. خــودداری ک
ــی  ــتانداردهای ایمن ــن اس ــظ به روزتری ــدات و حف ــا تمهی 3- ب
ــترکان  ــات مش ــی و اطاع ــتم های اطاعات ــات؛ سیس اطاع
ایرانســل هرگــز افشــا، ســرقت و هــک نشــده  و مــورد نفــوذ و یا 

در اختیــار غیــر قــرار نگرفتــه  اســت. 
برایــن اســاس در آســتانه بهره بــرداری از پــروژه ملــی 
مشــترکان  آن  براســاس  کــه  شــماره ها،  ترابردپذیــری 
می تواننــد بــا حفــظ شــماره خــود از اپراتــوری بــه اپراتــور دیگــر 
مهاجــرت کننــد و بــا پیش بینــی ســیل عظیــم مشــترکان کــه 
بــه دلیــل اســتفاده از خدمــات و ســرویس های پیشــرفته چــون 
نســل چهــارم اینترنــت، آمــاده مهاجــرت بــه ایرانســل هســتند، 
دامــن زدن بــه ایــن ســناریوی تکــراری امــری محتمــل بــود.

البتـه ایـن موضوعـات بـه لطـف حضـرت حـق، در عـزم جدی 
ایرانسـل به عنـوان بزرگتریـن اپراتـور دیتـای کشـور در ارائـه 
خدمـات متمایـز و بـه روز و پیشـرو بـودن در ارائـه فناوری هـای 
جدیـد و در راسـتای نیـل بـه اهـداف چشـم انداز ۲5 سـاله نظام 
مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران تحـت زعامت مقـام معظم 
رهبـری و تحقـق برنامه هـای دولـت یازدهـم و خلـق تجربه ای 

متمایـز بـرای مشـترکان خللـی ایجـاد نخواهـد کرد.«
ایرانســل در ایــن اطاعیــه از اظهــارات محمــود واعظــی وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات و همچنیــن اقدامــات ســریع و 

ــی کــرده اســت. ــا قدردان اطاع رســانی پلیــس فت
ــظ  ــواره حف ــل هم ــه »ایرانس ــرده ک ــد ک ــور تاکی ــن اپرات ای
محرمانگــی و حریــم خصوصــی مشــترکان را در تمامــی امــور 
ــمرده و  ــرم ش ــترکان، محت ــخصی مش ــات ش ــه اطاع از جمل
در ایــن خصــوص اهتمــام ویــژه دارد. اطمینــان داریــم اعتمــاد 
متقابــل بیــن ایرانســل و ســرمایه اصلــی اش یعنــی مشــترکان، 

ســلب شــدنی نیســت.«

بی توجهی اپراتور به سرقت حریم 
خصوصی مشترکان

پــس از گذشــت 5 روز از افشــای اطاعــات ۲0 میلیــون 
ــگام،  ــه ای دیرهن ــور در اطاعی ــن اپرات ــل، ای ــترک ایرانس مش
توضیحاتــی را ارائــه کــرد کــه بــه نظــر مــی رســد تمامــی ایــن 
پیشــامد کــه پیــش از ایــن، از ســوی وزیــر ارتباطــات و پلیــس 

ــب کــرده اســت. ــود را تکذی ــد شــده ب ــا تایی فت
ــس از  ــک روز پ ــروز و ی ــه را ام ــن اطاعی ــل ای ــور ایرانس اپرات
ــترکانش  ــات مش ــای اطاع ــات افش ــازنده رب ــتگیری س دس
ــن  ــور در ای ــن اپرات ــات ای ــه توضیح ــت ک ــرده اس ــال ک ارس
ــاع  ــر اط ــد ب ــم تاکی ــه رغ ــت و ب ــام اس ــه دارای ابه اطاعی
رســانی و شــفاف ســازی موضــوع، جــای پاســخ بــه چند ســوال 

ــت. ــی اس خال
ــظ  ــدات و حف ــا تمهی ــت: » ب ــرده اس ــد ک ــور تاکی ــن اپرات ای
ــتم های  ــات؛ سیس ــی اطاع ــتانداردهای ایمن ــن اس به روزتری
ــا،  ــز افش ــل هرگ ــترکان ایرانس ــات مش ــی و اطاع اطاعات
ســرقت و هــک نشــده  و مــورد نفــوذ و یــا در اختیــار غیــر قــرار 

ــت.« ــه  اس نگرفت

ماجرای سرقت اطالعات مشترکان ایرانسل

دیتابیس یک اپراتور تلفن همراه هک شد
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

افشای اطالعات توسط ربات تلگرامی و 
تایید وزارت ارتباطات 

ــر  ــی ب ــاری مبن ــاه اخب ــل تیرم ــه اوای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
درز اطاعــات مشــترکان ایرانســل در رســانه هــای عمومــی و 
بــه صــورت گســترده در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر شــد 
ــاوری  ــت موضــوع، وزارت ارتباطــات و فن ــل واقعی ــه دلی کــه ب
ــد  ــد و آن را تایی ــخ برآم ــام پاس ــرعت در مق ــه س ــات ب اطاع

ــرد. ک
درز اطاعـات مربـوط بـه فعالیـت یـک ربـات تلگرامی بـود که 
بـه افـراد این امـکان را مـی داد که در صورت ارائه شـماره سـیم 
کارت ایرانسـل بـه این ربـات، از مشـخصات کامل دارنده سـیم 

کارت شـامل نـام ، کدملـی و آدرس مطلع شـوند.
در ایــن راســتا وزارت ارتباطــات بــه دلیــل ســکوت اپراتــور پــا به 
میــدان گذاشــت و اعــام کــرد کــه بــا دســتور وزیــر ارتباطــات 
ــا  ــس فت ــده و پلی ــدود ش ــات مس ــده اطاع ــاش کنن ــات ف رب
پیگیــر ایــن موضــوع اســت. البتــه بــا پیگیــری هــای صــورت 
گرفتــه از ســوی وزارت ارتباطــات، بعدازظهــر روز جمعــه ربــات 

مســدود شــد و امــکان یافتــن اطاعــات دیگــر مقــدور نبــود.
محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات دو روز 
ــخ  ــس و در پاس ــی مجل ــن علن ــامد، در صح ــن پیش ــد از ای بع
بــه ســوال نماینــدگان مجلــس دهــم، بــا تاییــد ایــن موضــوع 
گفت: ۲.5 ســال پیــش بخشــی از اطاعــات دیتابیس ایرانســل 
ــا اســتناد بــه ایــن پایــگاه داده،  لــو رفــت و اکنــون شــخصی ب
اقــدام بــه راه انــدازی رباتــی کــرده و موضــوع نفــوذ جدیــدی در 

کار نیســت.
ــود را در  ــات خ ــل اطاع ــان ایرانس ــح داد: در آن زم وی توضی
ــرار داد و اطاعــات توســط یکــی از  ــار یکــی از نهادهــا ق اختی
کارمنــدان آن نهــاد، بــه بیــرون درز کــرد کــه همــان زمــان آن 
نهــاد بــا آن کارمنــد برخــورد کــرد. امــا اخیــراً همــان اطاعــات 
بــا روش دیگــری در یکــی از شــبکه اجتماعــی افشــا شــده کــه 

پیگیــری کردیــم و بــا آن برخــورد شــد.

پیگیری پلیس فتا برای دستگیری سارق 
اطالعات ۲0 میلیون مشترک ایرانسلی 

ــری  ــا پیگی ــد و ب ــان ش ــا وارد جری ــس فت ــال پلی ــن ح در همی
ایــن موضــوع، ۲روز گذشــته ســازنده ربــات تلگرامی را دســتگیر 
ــته  ــجوی رش ــاله و دانش ــوان ۱9 س ــات ج ــازنده رب ــرد. س ک
مهندســی کامپیوتــر در یکــی از اســتان هــای کشــور اســت که 

بــه گفتــه پلیــس فتــا و بــر اســاس مــدارک و مســتندات فنــی و 
تخصصــی نامبــرده، انگیــزه وی صرفــا کنجــکاوی بیــان شــده 

اســت.
ــتر  ــات بیش ــه در تحقیق ــرده ک ــام ک ــا اع ــس فت ــه پلی البت
ــات  ــان اطاع ــه هم ــار یافت ــات انتش ــد اطاع ــخص ش مش
قدیمــی دو ســال گذشــته اســت کــه مالــکان یــا تغییــر مالکیت 

ــت. ــال اس ــیم کارت غیرفع ــا س ــد و ی داده ان
ــر  ــی ب ــود مبن ــات خ ــی در اعتراف ــات تلگرام ــازنده رب ــن س ای
ــه اطاعــات مشــترکان تلفــن همــراه،  چگونگــی دسترســی ب
گفتــه اســت: در یــک گــروه 300 نفــری که بیشــتر اعضــای آن 
ــد، عضــو شــدم. در آنجــا هــر  از برنامه نویســی ســر درمی آوردن
کســی کاری از جملــه هــک و کــرک را بلــد بــود. در ایــن گــروه 
ــدگان خطــوط ایرانســل را  ــود کــه فایل هــای اطاعــات دارن ب

یکــی از اعضــای گــروه ارســال کــرد.

نقض حریم خصوصی مشترکان و چند سوال 
ــات  ــه اطاع ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ــه ش ــودی ک ــا وج ب
مشــترکان ایرانســل حتــی بــا فــرض قدیمــی بــودن بســیاری 
از مشــخصات، لــو رفتــه و همچنــان نیــز در دســترس قــرار دارد 
و حداقــل گــروه 300 نفــری کــه ســازنده ربــات از آن نــام بــرده 
ــور  ــه ایــن فایــل دسترســی داشــته باشــند، اپرات مــی تواننــد ب

ایرانســل وانمــود مــی کنــد هیــچ اتفاقــی نیافتــاده و اطاعــات 
مشــترکان محفــوظ اســت که ایــن واکنــش جــای ســوال دارد.

ــور،  ــن اپرات ــه ای ــی در بیاین ــترکان در حال ــات مش درز اطاع
تلویحــا تکذیــب شــده کــه شــخص وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
ــه وضــوح  ــون مجلــس شــورای اســامی ب اطاعــات در تریب
اعــام کــرده کــه ۲.5 ســال پیــش اطاعــات توســط کارمنــد 

ــود. ــاد ســرقت شــده ب ــک نه ی
پاســخ دیرهنــگام و مبهــم ایرانســل بــه اذهــان عمومــی،  بدون 
توجــه بــه اصــل موضــوع کــه همــان تهدیــد حریــم خصوصی 
ــه نظــر  ــون مشــترک اســت، منتشــر شــده اســت و ب ۲0 میلی
ــوع،  وارد  ــازی موض ــفاف س ــای ش ــه ج ــور ب ــد اپرات ــی رس م
ــرح  ــده و ط ــل ش ــای موبای ــایر اپراتوره ــا س ــت ب ــازی رقاب ب

ــری تلفــن همــراه را مطــرح کــرده اســت. ترابردپذی
ایــن اپراتــور در ایــن بیانیــه بــه جــای اطــاع رســانی موضــوع، 
ــا  ــس فت ــات و پلی ــر ارتباط ــود را از وزی ــی خ ــب قدردان مرات
ــن  ــه ای ــت ب ــا در نهای ــز انجــام داده اســت؛ ام ــا نی ــانه ه و رس
ــان  ــد اطمین ــه بای ــترکان چگون ــه مش ــداده ک ــخ ن ــوال پاس س
ــی  ــه ســرقت نرفتــه در حال داشــته باشــند کــه اطاعاتشــان ب
کــه بــه وضــوح و از طریــق ایــن ربــات، بســیاری مشــخصات را 
بــه صــورت دقیــق و درســت از دارنــده ســیم کارتــی کــه مــی 

ــد. ــت کردن خواســتند، دریاف

ــک  ــه ی ــد ک ــی ده ــان م ــازی نش ــای مج ــات در فض تحقیق
کشــور اروپایی ســریع تریــن اینترنــت موبایــل را در اختیــار دارد. 
ــه  ــط موسس ــده توس ــام ش ــای اع ــزارش ه ــاس گ ــر اس ب
تحقیقــات اینترنتــی آکامــای کــه در ایــن حــوزه به عنــوان یک 
قطــب در جهــان محســوب مــی شــود، بریتانیــا ســریع تریــن 

ــل را دارد.   ــت موبای ــرعت اینترن س
در ایـن گـزارش آمـده که کاربـران اینترنتـی موبایـل بریتانیایی 
دارای میانگیـن سـرعت ۲۷.9 مگابیـت بـر ثانیه هسـتند این در 
حالـی اسـت کـه میانگیـن سـرعت اینترنـت موبایل در بیشـتر 
کشـورهای اروپایـی ۱0 مگابایـت بـر ثانیه گزارش شـده اسـت.

بــر پایــه ایــن گــزارش، میانگیــن ســرعت اینترنــت موبایــل در 
آمریــکا بیــش از ۲0 مگابیــت برثانیــه اســت کــه بــا ایــن وجود، 
ــا در جایــگاه نخســت جهــان و آمریــکا در رتبــه بعــدی  بریتانی

قــرار مــی گیــرد.
ــاه  ــه م ــکا در س ــل آمری ــت موبای ــرعت اینترن ــن س همچنی
نخســت ســال جــاری میــادی 5.۱ مگابیــت بــر ثانیــه اعــام 
شــد کــه کمتــر از ترکیــه، کنیــا، پاراگوئــه و تایلنــد بــوده اســت.

ــران  ــی اســت کــه ســرعت اینترنــت موبایــل کارب ایــن در حال
ــه  ــلواکی، فرانس ــل اس ــی از قبی ــورهای اروپای ــماری از کش ش
ــت  ــب ۱3.3، ۱۱.5 و ۱5.۷ مگابی ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــان ه و آلم
ــان مشــابه اعــام شــده اســت. ــدت زم ــان م ــه در هم برثانی

در پایــان ایــن گــزارش آمــده کــه در مجمــوع میانگین ســرعت 
جهانــی اینترنــت ۱۲ درصــد افزایــش یافته اســت و کشــورهای 
کــره جنوبــی، نــروژه و ســوئد بــه ترتیــب بــا داشــتن میانگیــن 
ســرعت ۲9، ۲۱.3 و ۲0.۶ مگابیــت بــر ثانیــه در جایگاه نخســت 

تــا ســوم قــرار دارنــد.

کدام کشورها سریعترین اینترنت موبایل را دارند
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وزیــر ارتباطــات گفــت: بــا اجــرای فیلترینــگ 
هوشــمند، درصــد اســتفاده از فیلترشــکن 
ــد  ــد بازدی ــد و درص ــه 5 درص ــد ب از ۱5 درص
ــک  ــه ی ــد ب ــتهجن از 5 درص ــات مس صفح

ــید.  ــران رس ــان کارب ــد در می درص
ــس  ــی مجل ــود واعظــی در صحــن علن محم
بــا اعــام گــزارش عملکــرد وزارت ارتباطــات 
در مجلــس دهــم، اظهــار داشــت: در 3 ســال 
گذشــته بــا اجــرای فیلترینــگ هوشــمند 
تــاش فنــی بســیاری صــورت گرفــت 
ــد  ــال 9۲ درص ــر در س ــه اگ ــوی ک ــه نح ب
دسترســی بــه شــبکه هــای فیلترشــده بــرای 
ــن  ــون ای ــم اکن ــوده ه ــد ب ــران 5 درص کارب
ــت. ــیده اس ــد رس ــم درص ــه نی ــا ب ــبکه ه ش

ــور  ــکن در کش ــتفاده از فیلترش ــت: اس وی گف
کاهــش یافتــه و از ۱5 درصــد در ســال 9۲ بــه 
5 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. درهمین 
حــال بازدیــد از صفحــات مســتهجن از 5 
درصــد بــه یــک درصــد کاهــش یافتــه اســت.
واعظــی تاکیــد کــرد: پــروژه فیلترینــگ 
ــا همــکاری مراکــز دانــش بنیــان  هوشــمند ب
ــرای  ــت و ب ــام اس ــال انج ــگاهی در ح و دانش
آن ۲00 میلیــارد تومــان اعتبــار درنظــر گرفتــه 

ــت. ــده اس ش

ــورد  ــات در م ــر ارتباط ــح وزی توضی
ارســال 700 پیامــک بــه خبرنــگاران
وزیــر ارتباطــات در پاســخ بــه ســوال نماینــده 
مجلــس درخصــوص ارســال پیامــک امنیتــی 
بــه خبرنــگاران گفــت: ایــن موضــوع در 
ــاوری  حــوزه  ماموریــت وزارت ارتباطــات و فن
ــیبی  ــت آس ــه جه ــا ب ــت ام ــات نیس اطاع
ــن موضــوع را  ــه کشــور مــی رســاند ای کــه ب

ــرد. ــم ک ــری خواهی پیگی
ــودم  ــط خ ــای ذیرب ــه بخــش ه ــت: ب وی گف
ــم کــه منشــا و  در روز گذشــته دســتور داده ای
دلیــل ارســال ایــن پیامکهــا را پیگیــری کننــد.
واعظــی تاکیــد کــرد: معتقــدم کــه پیامکهایی 
کــه بــدون امضــا و منشــا مشــخص بــه 
ــر از  ــود غی ــی ش ــال م ــل ارس ــران موبای کارب
ــدارد و  ــره ای ن ــچ ثم ــور هی ــفتگی در کش آش

ــود. ــری ش ــد پیگی بای

ارتقــای رتبــه جهانــی فنــاوری 
ایــران اطاعــات 

ــاوری اطاعــات گفــت:  ــر ارتباطــات و فن وزی
ــه  ــت، رتب ــار اکونومیس ــن آم ــاس آخری براس
جهانــی ایــران در حــوزه فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات از ۱0۴ در ســال پیــش بــه 9۶ ارتقــا 

پیــدا کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ۱0 ســال گذشــته 
تحــول عظیمــی در فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات در دنیــا بــه وجــود آمــده کــه تاثیــر 
بســیار زیــادی در ابعــاد متخلــف زندگــی مردم 
ــی اشــاره  ــه آمارهــای جهان گذاشــته اســت، ب

ــن  ــت تلف ــه وضعی ــی ب ــت: نگاه ــرد و گف ک
ــه  ــی داد ک ــان م ــال ۲000 نش ــراه در س هم
ــل  ــا موبای ــر در دنی ــون نف ــدود ۷00 میلی ح
داشــتند و هــم اکنــون ایــن رقــم بــا افزایــش 
۱0 برابــری بــه حــدود ۷ میلیــارد نفــر رســیده 
اســت. در همیــن حــال تعــداد مشــترکان 
ــدود ۴00  ــال ۲000 ح ــا در س ــت در دنی اینترن
ــارد  ــه 3 میلی ــروز ب ــه ام ــود ک ــر ب ــون نف میلی
ــده  ــر ش ــیده و 8 براب ــر رس ــون نف و ۲00 میلی

ــت. اس
از  اســتفاده  تغییــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــه داد: بررس ــی ادام ــای ارتباط تکنولوژیه
ــان در ســال  ــزرگ جه ــت ۱0 شــرکت ب فعالی
ــن  ــی از ای ــه یک ــد ک ــی ده ــان م ۲000 نش
اطاعــات  فنــاوری  را شــرکت  شــرکتها 
ــان ۱0  ــروز از می ــا ام ــد. ام ــی ده ــکیل م تش
ــه  ــرکت در زمین ــا، ۷ ش ــزرگ دنی ــرکت ب ش

فنــاوری اطاعــات کار مــی کننــد.
ــتفاده از  ــش اس ــر افزای ــد ب ــا تاکی ــی ب واعظ
ــا و محتــوای چنــد رســانه ای در  خدمــات دیت
دنیــا گفــت: دنیــا از شــبکه هــای آنالــوگ بــه 
ســمت دیجیتال و شــبکه هوشــمند در حرکت 
اســت. بــه نحــوی کــه پیــش بینــی می شــود 
ــال  ــارد اتص ــدود 5 میلی ــده ح ــال آین ــا 5 س ت

ــد. ــاق بیافت ــا اتف اشــیا در دنی
ــازی  ــای مج ــوا در فض ــد محت ــه تولی وی ب
اشــاره کــرد و ادامــه داد: نگاهــی بــه اســتفاده 
از شــبکه هــای اجتماعــی بــزرگ دنیــا نشــان 
ــه ۴00 ســاعت  ــک دقیق ــه در ی ــی دهــد ک م
ویدئــو دانلــود، 3 میلیــون جســتجو، بارگــذاری 
۲00 هــزار تصویــر وعکــس و تبــادل 50 
ــی  ــورت م ــران، ص ــه کارب ــام ب ــون پی میلی

ــرد. گی
وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه ســهم فنــاوری 
ــروز  ــت: ام ــی گف ــاد جهان ــات از اقتص اطاع
ــات  ــاوری اطاع ــی از فن ــازار جهان ــهم ب س
ــه  ــود ک ــی ش ــرآورد م ــارد دالر ب 3500 میلی
ــت.  ــد اس ــم درص ــدود ۴ ده ــران ح ــهم ای س
ایــن درحالــی اســت کــه بــا توجــه بــه ســهم 
ــان،  ــت کل جه ــران از جمعی ــد ای ــک درص ی

بایــد ایــن ســهم بــه یــک درصــد و حــدود 35 
ــد. ــارد دالر برس میلی

واعظــی بــا اشــاره بــه اهــداف برنامــه پنجــم 
توســعه و اســناد سیاســتهای کان نظــام 
ــه  ــود رتب ــرار ب ــناد ق ــن اس ــق ای ــزود: طب اف
اول تــا ســوم را در منطقــه داشــته باشــیم امــا 
ــا  ــا ب ــیدیم ام ــدف نرس ــن ه ــه ای ــون ب تاکن
ایــن وجــود طبــق اعــام اکونومیســت، رتبــه 
ــات  ــاوری اطاع ــوزه فن ــران در ح ــی ای جهان
ــه 9۶  ــته، ب ــال گذش ــات از ۱0۴ در س و ارتباط

ــرده اســت. ــدا ک ــا پی ارتق
ــرای  ــم ب ــت یازده ــای دول ــه ه وی از برنام
ــات  ــاوری اطاع ــی فن ــب افتادگ ــران عق جب
و ارتباطــات خبــر داد و گفــت: در ســال 9۱ 
ــان  ــارد توم ــدود 500 میلی ــوزه ح ــن ح در ای
ــن  ــال 9۴ ای ــا در س ــد ام ــذاری ش ــرمایه گ س
ــارد  ــزار و ۴00 میلی ــه ۶ ه ــذاری ب ــرمایه گ س
ــت از  ــهم دول ــه س ــت ک ــش یاف ــان افزای توم
ایــن ســرمایه گــذاری حــدود ۷0 درصــد بــود.

واعظــی ســهم درآمــدی اپراتورهــا را در ســالی 
کــه گذشــت ۲0 هــزار میلیــارد تومــان عنــوان 
کــرد کــه تــا پایــان برنامــه ششــم بــه ۶۷ هزار 
میلیــارد تومــان خواهــد رســید و گفــت: حجــم 
ــدود ۴۲  ــور ح ــات کش ــاوری اطاع ــازار فن ب
ــان  ــا پای ــه ت ــت ک ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 8۶ ه ــه ششــم ب برنام

خواهــد رســید.

ضریــب نفــوذ موبایــل بــه 96 درصد 
رســید

ــای  ــه ه ــه برنام ــا اشــاره ب ــر ارتباطــات ب وزی
مدنظــر از ســوی ایــن وزارتخانــه گفــت: 
از  از تصــدی گــری و حمایــت  اجتنــاب 
ــهم  ــا س ــی، ارتق ــش خصوص ــارکت بخ مش
فنــاوری اطاعــات در تولیــد ناخالــص داخلی، 
ــت  ــمند سیاس ــای هوش ــامانه ه ــعه س توس
شــکاف  کاهــش  اجتماعــی،  فرهنگــی 
ــازی و  ــای مج ــت از مرزه ــی، صیان دیجیتال
مــرزداری الکترونیکــی، حفــظ پایــداری امنیت 
اطاعــات، گــردش ترافیــک داخلــی و توســعه 

محتــوای بومــی، حمایــت از شــرکتهای 
دانــش بنیــان و کمــک بــه صــادرات فنــاوری 
ــت  ــای در دس ــه ه ــه برنام ــات از جمل اطاع

ــت. ــام اس انج
ــت  ــدای دول ــه از ابت ــه ک ــه داد: آنچ وی ادام
ــت، از  ــده اس ــام ش ــه االن انج ــا ب ــم ت یازده
ــور از  ــال کش ــبکه انتق ــت ش ــش ظرفی افزای
ــت  ــه ۴۱00 گیگابی ــه ب ــت برثانی 900 گیگابی
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــت دارد و ای حکای
ظرفیــت شــبکه انتقــال ارتباطــات کشــور ۴.5 
ــش  ــال افزای ــن ح ــده اســت. درهمی ــر ش براب
ــد شــبکه داخلــی کشــور  ظرفیــت پهنــای بان
از ۶۲5 گیگابیــت بــا ۶.5 برابــر افزایــش بــه ۴ 

ــت. ــیده اس ــت رس ــزار گیگابی ه
واعظــی شــمار مشــترکان اینترنــت را 3۴ 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــوان ک ــر عن ــون نف میلی
درحالــی اســت کــه در ابتــدای دولــت، تنهــا 5 
میلیــون نفــر بــه اینترنــت دسترســی داشــتند.

افزایــش  بــرای  گــذاری  ســرمایه  از  وی 
ســایتهای بــی تــی اس نســل ســوم و چهــارم 
موبایــل خبــر داد و گفــت: امــروز شــمار 
ســایتهای BTS نســل ســوم از 9۴3 ســایت 
بــه ۱5 هــزار و 5۴3 ســایت و شــمار ســایتهای 
نســل چهــارم بــه 3 هــزار و ۶93 ســایت 

ــت. ــیده اس رس
ــد براینکــه سیاســت  ــا تاکی ــر ارتباطــات ب وزی
ــل  ــن المل ــت بی ــک اینترن ــا، کاهــش ترافی م
ــزود: در  ــی اســت اف ــک داخل ــش ترافی و افزای
ابتــدای دولــت، 90 درصــد ترافیــک اینترنــت 
ــوای  ــد محت ــا تولی ــود کــه امــروز ب خارجــی ب
بومــی، ایــن ترافیــک بــرای داخــل ۴0 درصــد 
ــرای خــارج ۶0 درصــد اســت و امیدواریــم  و ب

ــه 50 درصــد برســد. ــت ب ــان دول ــا پای ت
بــه گفتــه وی هــم اکنــون ۷۷ میلیــون 
مشــترک موبایــل در کشــور وجــود دارد و 
ضریــب نفــوذ موبایــل بــه 9۶ درصــد رســیده 
اســت. درهمیــن حــال ۱8 هــزار روســتا دارای 
اینترنــت شــده انــد . ۱۱0 گیگاهرتــز از فضــای 
ــش،  ــد پوش ــا 5۴ درص ــور ب ــی کش فرکانس
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــی الکترونیک ــت مرزبان تح

ــت. اس

راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات در 
هفتــه دولــت

ســوال  بــه  پاســخ  در  ارتباطــات  وزیــر 
ــر در  ــوص تاخی ــس در خص ــدگان مجل نماین
ــی کــه  ــی اطاعــات و قول اجــرای شــبکه مل
ــن شــبکه  ــدازی ای ــرای راه ان ــن ب ــش از ای پی
ــی  ــبکه مل ــت: ش ــود، گف ــال 9۴ داده ب در س
ــری  ــم رهب ــام معظ ــم مق ــات در حک اطاع
ــی فضــای مجــازی  ــورای عال در تشــکیل ش
تاکیــد شــده اســت و اعضــای ایــن شــورا نیــز 
ــا  ــن اســاس م ــد. برای ــد دارن ــر روی آن تاکی ب
ــم و در ۲۷  ــود آورده ای ــه وج ــاختها را ب زیرس
ــدازی مرکــز تبــادل  ــا راه ان اردیبهشــت مــاه ب
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ــن  ــی از ای ــران، گام مهم ــک داده در ته ترافی
ــم. ــی کردی ــروژه را ط پ

وی از راه انـدازی مرکـز تبادل ترافیـک داده در 
هفتـه آینـده در شـهر تبریـز خبـر داد و گفـت: 
ایـن مرکـز مـاه آینـده در مشـهد و پـس از آن 
در شـیراز نیـز رونمایی می شـود و امیدواریم در 
هفتـه دولت نیز فـاز تکمیلی پروژه شـبکه ملی 

اطاعـات را راه انـدازی کنیم.
واعظـی بـا تاکیـد براینکـه دغدغـه جـدی مـا 
نیـز راه انـدازی شـبکه ملـی اطاعـات اسـت، 
اضافـه کرد: این شـبکه از ۱3 سـال پیـش قرار 
بـود راه اندازی شـود امـا به دالییـل مختلف با 
تاخیـر همراه شـد و هـم اکنـون همانطـور که 
قـول داده بودیم در سـال 9۴ زیرسـاختهای آن 
را آمـاده کرده ایـم و در هفته دولت این شـبکه 

را راه انـدازی مـی کنیم.

به دنبال اینترنت سالم هستیم
ــا  ــل ب ــه تعام ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط وزی
ــای  ــه ه ــت دامن ــی ثب ــن الملل ــازمان بی س
اینترنتــی )آیــکان( بــرای انتقــال ســرور 
جهانــی بــه ایــران گفــت: تــا 3 مــاه آینــده نیز 
دومیــن ســرور مدیریــت اینترنــت )کــی روت( 

ــم. ــی کنی ــران م را وارد ای
ــز  ــدازی مراک ــال راه ان ــه دنب ــا ب ــت: م وی گف
داده اســتانی و خدمــات ابــری در کشــور 
ــام  ــم نظ ــی خواهی ــت م ــتیم و در نهای هس

جامــع امنیــت شــبکه ملــی اطاعــات در 
کشــور اجرایــی شــود. در ایــن راســتا بــه 
دنبــال اینترنــت ســالم بــا صیانــت فرهنگــی و 
اجتماعــی بــه عنــوان زیرســاخت شــبکه ملــی 

ــتیم. هس
واعظــی گفــت: اینترنــت هــم بــرای مــا 
فرصــت اســت و هــم تهدیــد و مــا بایــد 
در بخــش فرهنگــی، فنــی و اجتماعــی از 

تهدیــدات آن بکاهیــم.
وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اقدامــات 
توســعه  بخــش  در  گرفتــه  صــورت 
زیرســاختهای پســتی و اجــرای طــرح ســامانه 
ــاد  ــروژه اقتص ــف ۶ پ ــور، از تعری ــانی مح نش
ــر داد و  ــز خب ــه نی ــن وزارتخان ــی در ای مقاومت
گفــت: در ارتبــاط بــا خریدهــا و مناقصــه هــا، 
ــم  ــرده ای ــت ک ــام، دق ــوالت برج ــس از تح پ
ــت از محصــوالت داخــل کشــور را  کــه حمای

ــیم. ــته باش ــت داش در اولوی
وی از حمایــت از ۲ موتورجســتجوی بومــی در 
جهــت ارتقــا محتــوای بومــی و نیــز اعطــای 
۱08 میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ۲۱۶ شــرکت 
داخلــی در ایــن زمینــه خبــر داد و گفــت: 
ــد  ــی تولی تاکنــون ۱۲0 هــزار اپلیکیشــن ایران
شــده و ۷0 هــزار فرصــت شــغلی در ایــن 

ــده اســت. ــود آم ــه وج ــوزه ب ح
واعظــی گفــت: طبــق برنامــه ششــم توســعه 
دسترســی 80 درصــد خانــوار بــه اینترنــت ۲0 

مگابیتــی در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.

ــه  ــات از مقایس ــر ارتباط ــاع وزی دف
ــا عــراق  ــران ب ــت ای ســرعت اینترن

ــتان و افغانس
از  واعظــی در پاســخ بــه ســوال یکــی 
نماینــدگان مجلــس مبنــی بــر اینکه ســرعت 
ــن  ــران از عــراق و افغانســتان پایی ــت ای اینترن
ــن موضــوع را رد کــرد و گفــت:  ــر اســت، ای ت
بنــده بــه شــخصه بــه عــراق ســفر کــرده ایــم 
ــدارم کــه ســرعت اینترنــت  و ایــن را قبــول ن
آنهــا بهتــر از ایــران اســت. الاقــل در مقایســه 
ــوع  ــن موض ــران ای ــزرگ ای ــهرهای ب ــا ش ب
ــرعت  ــن س ــه ای ــر اینک ــت. مگ ــت نیس درس
را بخواهیــم بــا مناطــق دورافتــاده و کــم 

ــم. ــه کنی ــران مقایس ــت ای جمعی
ــز  ــران نی ــت در ای ــی اینترن ــورد گران وی در م
ــی  ــه جهان ــق اعــام اتحادی ــرد: طب ــد ک تاکی
مخابــرات، هزینــه اینترنــت در ایــران از معــدل 
دنیــا پاییــن تــر اســت، بــا ایــن حــال مــا هفته 
ــه  ــم ک ــاغ کردی ــه ای را اب ــته مصوب گذش
ــران  ــرای کارب ــل را ب ــت موبای ــت اینترن قیم
۲0 درصــد و اینترنــت ثابــت را بیــن ۱8 تــا 30 
درصــد بــا توجــه بــه میــزان مصــرف پهنــای 
بانــد، کاهــش مــی دهــد. در همیــن حــال در 
صــورت اســتفاده از پهنــای بانــد داخلــی، ایــن 

قیمتهــا بــه مراتــب ارزانتــر خواهــد شــد.

واعظــی بــر لــزوم کاهــش شــکاف دیجیتالــی 
در اســتانها تاکیــد کــرد و گفــت: امیدواریــم تــا 
ــت  ــه اینترن ــزار روســتا ب ــت، 35 ه ــان دول پای
مجهــز شــوند. در همیــن حــال تــاش 
داریــم همزمــان بــا افزایــش تجهیــز اینترنت، 
ســرعت و کیفیــت ایــن خدمــت نیــز در 

ــد. ــش یاب ــتاها افزای روس
وی در مـورد وجـود مشـکات در آنتـن دهـی 
موبایـل در مرزهای کشـور گفت: ایـن موضوع 
را قبـول داریـم و حـدود ۲ سـال اسـت کـه در 
همسـایه  کشـورهای  بـا  مرزنشـین  نقـاط 
پروتکلـی امضـا کـرده ایـم تـا بتوانیـم در این 
تداخـل  و  فرکانسـی  مزاحمتهـای  مناطـق، 
فرکانـس را کاهـش دهیـم کـه ایـن موضـوع 

تنهـا مربـوط بـه کشـور ما نیسـت.
واعظی در پاسـخ به سـوال نمایندگان، پیگیری 
تخلفـات مربـوط به فضـای مجـازی را وظیفه 
وزارت ارتباطـات ندانسـت و گفـت: پلیـس فتا 
و قـوه قضاییـه بایـد تخلفـات فضـای مجازی 
را ماننـد تمـام اتفاقـات فضـای واقعـی، مـورد 

رسـیدگی قـرار دهد.
وی گفت: پیوسـت فرهنگی فضای مجازی در 
دسـتور کار شـورای عالی فضای مجازی است 
و مـا نیز بـه دنبال آن هسـتیم که ایـن موضوع 
زودتـر انجام شـود. در ایـن راسـتا ۲00 میلیارد 
تومـان بـرای سـالم سـازی فضـای مجـازی 

تاکنـون هزینه کـرده ایم.

محققیــن گــوگل در حــال ســاخت یــک ســامانه انحصــاری 
بــرای ایــن شــرکت در فضــای مجــازی هســتند. 

محققیــن شــرکت گــوگل در حــال کارکــردن بــر روی 
ســامانه ای هســتند تــا ســرعت اینترنــت کاربــر توســط موتور 

ــود.   ــان داده ش ــوگل نش ــتجوگر گ جس
ایــن ســامانه جدیــد بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد تــا ســرعت 

اینترنــت خــود را در واحــد مگابیــت بــر ثانیــه چــک کنــد.
ــا ایــن ســامانه انحصــاری گــوگل بســیار ســاده  نحــوه کار ب
 check internet" اســت و کاربــر فقط بــا تایــپ جملــه
speed" در قســمت search موتــور جســتجوگر گــوگل 

مــی توانــد از ســرعت اینترنــت خــود آگاه شــود.
گفتــه مــی شــود کــه ایــن اقــدام جدیــد گــوگل در راســتای 
 Netflix's new ــران از ســامانه ــه اســتفاده کارب پاســخ ب
Fast.com website و تایــپ URL خــود بــرای 

مطلــع شــدن از ســرعت اینترنــت بــوده اســت.
ــرای ســرعت  در حــال حاضــر آزمایشــات شــرکت گــوگل ب
اینترنــت در البراتــور Measurement Lab کــه در 
روی  بــر  مطالعــه  هــدف  بــا  میــادی  ســال ۲009 
عملکــرد جهانــی اینترنــت تاســیس شــده،  در حــال 

جریان اســت.

گوگل لباس هوشمند ویژه پزشکان تولید می کند
ــت  ــرار اس ــود ق ــروژه خ ــن پ ــازه تری ــوگل در ت ــرکت گ ش

ــد.  ــد کن ــکان تولی ــرای پزش ــمندی را ب ــاس هوش لب
قــرار اســت شــرکت گــوگل لبــاس هــای هوشــمندی را برای 

پزشــکان تولیــد کنــد که بــا الیــاف آنهــا پزشــک از مصونیت 
و ســامت بیشــتری برخــوردار باشــد ضمــن اینکــه بتوانــد با 

تجهیــزات مختلــف ارتبــاط برقــرار کند.  
ایــن لبــاس هــای هوشــمند مــی تواننــد بــه صــورت بــی 
ســیم موجــب برقــرار ی ارتبــاط میــان پزشــک بــا گجــت 
هــای مختلــف، نــرم افــزار و دیگــر تجهیــزات الکترونیکــی 

شــود.
ــن  ــاخت ای ــوه س ــورد نح ــی را در م ــوگل جزئیات ــرکت گ ش
ــراد  ــه اف ــه گفت ــا ب ــرده اســت ام ــه نک ــمند ارائ ــاس هوش لب
آگاه، ســاخت ایــن لبــاس از طراحــی لباس هوشــمند شــرکت 
ــه شــده کــه  ــرای دوچرخــه ســواران الهــام گرفت Levi's ب
ــا لمــس کــردن آســتین خــود مــی توانــد  دوچرخــه ســوار ب
بــه گوشــی خــود جــواب و کارهــای دیگــری را انجــام دهــد.
بــه گفتــه مقامــات شــرکت گــوگل،  هــدف اصلی از ســاخت 
لبــاس هوشــمند پزشــکان، ارتقــاء خدمات پزشــکی از ســوی 

این قشــر جامعه اســت.
شــاید بتــوان پیــش بینــی کــرد کــه بــا بــه تــن کــردن لباس 
ــد  ــل، فرآین ــاق عم ــه ات ــر ب ــن دکت ــوگل و رفت ــمند گ هوش
جراحــی بــا ســهولت بیشــتری انجــام پذیــرد و کمــک قابــل 

توجهــی بــه پزشــکان و بیمــاران شــود.

اتهام گوگل به مداخله در انتخابات آمریکا
شــرکت گــوگل اتهــام مداخلــه در انتخابــات آمریــکا و 

جانبــداری از هیــاری کلینتــون را انــکار کــرد. 
ــدار  ــکا طرف ــات آمری شــرکت گــوگل اعــام کــرد در انتخاب

هیــچ نامــزد خاصــی نیســت ایــن در حالــی اســت کــه چندی 
ــی  ــه مدع ــد ک ــر ش ــی منتش ــوب« ویدیوی ــش در »یوتی پی
ــه  ــد واژهایــی کــه ب شــد، شــرکت گــوگل آن دســته از کلی
وجهــه هیــاری کیلینتــون خدشــه وارد مــی کند را پیشــنهاد 

نمــی کنــد.
ــن  ــم ای ــورد جرائ ــد در م ــری بخواه ــر کارب ــال اگ ــرای مث ب
 Hillary  نامــزد انتخاباتــی مطلــع شــود و کلیــد واژه
 Hillary عبــارت  کنــد،  تایــپ  را   Clinton cri
ــای  ــه ج ــد و ب ــی کن ــت نم Clinton crimes را دریاف
ــا  ــی( ی ــن جنای ــاح قوانی آن واژه crime reform )اص
crime bill )الیحــه مبــارزه بــا جــرم و جنایــت( را 

آورد.  مــی 
در حالـی که اگر کلمه ذکر شـده در یاهو جسـتجو شـود کاربر 

بـا Hillary Clinton crimes روبرو می شـود.  
 Hillary Clinton همچنیــن بــا وارد کــردن کلمــه
 Hillary Clinton indictment عبــارت   ind
ــه  ــون اســت ب ــده اتهامــات هیــاری کلینت کــه نشــان دهن
 Hilary ــای آن ــه ج ــود و ب ــی ش ــنهاد داده نم ــر پیش کارب
Clinton Indian در صفحــه گــوگل ظاهــر مــی شــود.

محصول جدید اینترنتی گوگل در راه است
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مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای 
ــران در  ــات کارب ــت اطاع ــی اهمی ــی چرای ــا بررس ــه ای ب رایان
ــبکه های  ــی ش ــه درآمدزای ــبت ب ــی، نس ــبکه های اجتماع ش
ــدار داد.  ــران، هش ــات کارب ــا از اطاع ــهور دنی ــی مش اجتماع
شــبکه های اجتماعــی امــروزه بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن 
فناوری هــای تحــت وب مــورد اســتفاده طیــف وســیعی 
از کاربــران فضــای مجــازی قــرار گرفته انــد. بــه نحــوی 
ــا ۱.۲  کــه شــبکه  اجتماعــی فیــس بــوک )Facebook( ب
ــا  ــاس )Google+( ب ــوگل پ ــبکه گ ــر، ش ــارد کارب میلی
5۴0 میلیــون کاربــر، شــبکه لینکدیــن )Linkedin( بــا ۴00 
میلیــون کاربــر و شــبکه توئیتــر )Twitter( بــا بیــش از 300 
ــود در  ــر، شــلوغ ترین شــبکه های اجتماعــی موج ــون کارب میلی

دنیــا هســتند.
ــود  ــه وج ــوال ب ــن س ــر، ای ــم کارب ــن حج ــود ای ــا وج ــال ب ح
ــت؟  ــی از کجاس ــبکه های اجتماع ــد ش ــه درآم ــد ک ــی آی م
مرکــز ماهــر در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه اهمیــت اطاعــات 
کاربــران و رابطــه آن بــا درآمــد شــبکه های اجتماعــی، بــه ایــن 

ســوال پاســخ مــی دهــد.

درآمد 5.3 دالری فیس بوک به ازای هر کاربر 
ــع  ــزارش جام ــه گ ــوک ک ــس ب ــرکت فی ــزارش K-۱0 ش گ
ــه  ــون آن را ارائ ــوک براســاس قان ســاالنه ای اســت و فیــس ب
ــی، ســاختار  ــه مباحــث مختلفــی ماننــد کارایــی مال می دهــد ب
ــن  ــردازد، ای ــی پ ــهم م ــر س ــه ازای ه ــد ب ــازمانی و درآم س
ــه ازای  ــرکت ب ــن ش ــدود 5.3 دالری ای ــد ح ــزارش از درآم گ
هــر کاربــر ایــن شــبکه اجتماعــی خبــر داده اســت. ایــن میــزان 
درآمــد در حالــی اســت کــه ایــن شــبکه تقریبــا بــه ازای هیــچ 
کــدام از ســرویس های مختلفــی کــه در اختیــار کاربــران قــرار 

می دهــد، پولــی درخواســت نمی کنــد.
ــه  ــد کــه چگون ــه وجــود مــی آی ــا ایــن حــال ایــن ســوال ب ب
اســت کــه ایــن شــرکت توانســته بــه چنیــن درآمــدی دســت 
پیــدا کنــد؟ چــرا هــر روز و هــر روز بــه کیفیــت خدمــات خــود 
می افزایــد تــا کاربــران بیشــتری را جــذب کنــد؟ پاســخ کمــی 
نگران کننــده اســت. چــرا کــه پاســخ خــود شــما هســتید و در 

ــد. ــی می دهی ــبکه اجتماع ــه ش ــه ب ــع داده ای ک واق
شــبکه های اجتماعــی در واقــع بــا داده هــای کاربــران و کاوش 
آن هــا )Mining( درآمــد دارنــد. داده هایــی ماننــد اطاعــات 
ــران، روابــط میــان دوســتان، موضوعــات مــورد  شــخصی کارب
ــراد در  ــان حضــور اف ــته ها، زم ــوای نوش ــداد و محت ــه، تع عاق
شــبکه  اجتماعــی و غیــره کــه بــا کاوش آن هــا می تــوان دانــش 
ــرده  ــب ک ــی کس ــبکه های اجتماع ــران ش ــاال از کارب ــطح ب س

و الگوهــای رفتــاری کاربــران را اســتخراج کــرد.
ایــن دانــش دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه مبنــای 
ــبکه های  ــب وکار )B۲B( ش ــه کس ــب وکار ب ــای کس قرارداده
اجتماعــی مشــهور قــرار می گیــرد. اکثــر ایــن قراردادهــا 
تبلیغــات  و   )Marketing( بازاریابــی  محوریــت  بــا 
)Advertisement( صــورت می گیــرد. رویکــرد کلــی در 
ایــن حــاالت یافتــن فــرد یــا افــرادی اســت کــه دارای قابلیــت 
خاصــی هســتند، رفتــار خاصــی دارنــد، عایــق خاصــی دارنــد.

ــوی  ــات از س ــروش اطاع ــای ف ــای قرارداده افش
فیــس بــوک 

ــه از  ــد نمون ــه چن ــل ب ــن دالی ــام ای ــا اع ــر ب ــز ماه مرک

قراردادهــای شــرکت فیــس بــوک در ایــن زمینــه کــه 
افشــا شــده اند اشــاره کــرده اســت:

ــا چندیــن شــرکت امــور حقوقــی بــرای تبلیغــات:   • قــرارداد ب
ــبکه های  ــراد در ش ــه اف ــی ک ــا و محتوای ــل فعالیت ه ــا تحلی ب
اجتماعــی منتشــر می کننــد، می تــوان افــرادی کــه بــه 
ــد را شناســایی کــرد. ایــن  مشــکات حقوقــی برخــورد کرده ان
افــراد می تواننــد هــدف خوبــی بــرای نمایــش تبلیغــات مربــوط 
ــان  ــر حقوقــی باشــند. یــک مــورد جالــب در ایــن می ــه دفات ب
شــرکتی بــود که بــا خــرج چندصــد دالر بــرای تبلیغــات، موفق 

بــه عقــد قــراردادی بــه مبلــغ صدهــزار دالر شــد.
• چندیــن قــرارداد بــرای بازاریابــی خدمــات ابــری: شــرکتهای 
ــوک  ــس ب ــا فی ــرارداد ب ــد ق ــا عق ــددی ب ــری متع ــات اب خدم
ــرای  ــود را ب ــات خ ــه خدم ــوط ب ــا مقاله هــای مرب بروشــور و ی
روســای شــرکت های مختلــف و یــا مدیــران فنــی آن هــا کــه 

ــد. ــد ارســال کردن ــری دارن در ایــن شــبکه حســاب کارب
ــود اســتراتژی های تبلیغاتــی یــک شــرکت B۲B: یــک  • بهب
شــرکت B۲B بــا دریافــت گــزارش کلیــک کاربــران مختلف بر 
روی پیوندهــای تبلیغــات خــود در ایــن شــبکه اجتماعــی متوجه 
شــد کــه بســیاری از افــرادی کــه بــر روی ایــن تبلیغــات کلیک 
ــتند  ــا نمی توانس ــوده و اص ــادی ب ــراد ع ــع اف ــد، در واق کرده ان
ــزارش  ــن گ ــا ای ــن شــرکت باشــند. ب مخاطــب کســب و کار ای
ایــن شــرکت اســتراتژی های تبلیغاتــی خــود را تغییــر داده و از 

هدررفــت چندیــن هــزار دالر جلوگیــری کــرد.
در مــورد اخاقــی بــودن این گونــه اســتفاده ها از داده هــا و 
ــع در  ــت. در واق ــی اس ــای فراوان ــران بحث ه ــات کارب اطاع
ــران  ــی کارب ــم خصوص ــت حری ــن اس ــوارد ممک ــیاری م بس
نقــض شــود و یــا مشــکات و خطــرات اساســی بــرای 

کاربــران و یــا جامعــه بــه وجــود بیایــد.

مشــکات اســتفاده از اطاعــات کاربــران در 
اجتماعــی  هــای  شــبکه 

• بــا اســتفاده از تحلیــل داده هــای شــبکه های اجتماعــی، 
امــکان ســنجش عاقمنــدی نســبت بــه محصــوالت و 
افــرادی  دارد.  وجــود  مختلــف  تجــاری  شــرکت های 
کــه دسترســی بــه ایــن اطاعــات دارنــد می تواننــد بــا 
سو اســتفاده از ایــن دانــش بــه بررســی رشــد محبوبیــت 
ایــن شــرکت ها پرداختــه و روی شــرکت ها و محصــوالت 
ســودآورتر ســرمایه گذاری کننــد. ایــن گونــه اعمــال بــه 
ــرای  ــری ب ــه زده و مشــکات جبران ناپذی ــازار ضرب شــفافیت ب

ــی آورد. ــود م ــه وج ــورس ب ــازار ب ــه و ب ــاد جامع اقتص
• هــر چنــد اســتفاده از اطاعــات کاربــر بــرای ارائــه تبلیغــات 
متناســب بــا نیازهــای کاربــر امــری طبیعــی و مرســوم اســت، 
امــا فــروش اطاعــات کاربــر بــه شــرکت های تبلیغاتــی 
ــا اطــاع آن هــا، اشــتباه و خطرنــاک اســت.  بــدون رضایــت ی
شــرکت های تبلیغاتــی بــا خریــد اطاعــات خصوصــی 
کاربــران از شــبکه های اجتماعــی، تبلیغــات متناســب بــا 
ــورت  ــه در ص ــد، ک ــال می کنن ــرای او ارس ــر را ب ــق کارب عای
عــدم رضایــت آن هــا ممکــن اســت احســاس امنیــت را از بیــن 

ببــرد.
• حتــی زمانــی کــه رضایــت و آگاهــی کاربــران کســب شــده 
باشــد، نبایــد ایــن اطاعــات و داده هــا بــه صــورت خــام بــرای 
تحلیــل مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در اصــل در صورتــی کــه 
گمنام ســازی )Anonymization( داده هــا انجــام نشــود، 

حریــم خصوصــی کاربــران حتــی توســط یــک متولــی امیــن و 
ــد دچــار خدشــه شــود. قابــل اعتمــاد می توان

مخاطــرات جمــع آوری و تحلیــل داده هــای کاربران 
در دنیــای وب

در مــورد مخاطــرات جمــع آوری و تحلیــل غیــر اصولــی، 
ــورد شــرکت گــوگل  ــه م ــه ب ــوان یــک نمون ــه عن ــوان ب می ت
اشــاره کــرد. ایــن شــرکت شناخته شــده و بین المللــی کــه بــه 
ــع آوری  ــا جم ــران دسترســی دارد، ب ــیعی از کارب ــات وس اطاع
اطاعــات اضافــی و تحلیــل داده هــای کاربــران بــدون اطــاع 
را  کاربــران  حریم خصوصــی  متعــددی  مــوارد  در  آن هــا 

ــه : ــت، از جمل ــته اس ــا گذاش ــر پ زی
ــر روی  ــه ب ــول ک ــن محص ــط ای Street View -۱: توس
ــد  ســرویس نقشــه گــوگل ســوار اســت، ایــن شــرکت می توان
نمــای 3۶0 درجــه از بســیاری از مکان هــای شــهرهای دنیــا را 
در اختیــار کاربــران قــرار دهــد. ایــن عکس هــا توســط اتومبیــل 
مخصــوص شــرکت گــوگل کــه در مســیر های متعــدد در رفــت 
و آمــد هســتند دریافــت می شــوند. در ســال ۲0۱0 معلــوم شــد 
کــه ایــن اتومبیل هــا در کنــار تصویربــرداری از مکان هــا ، 
اطاعــات شــخصی، کلمــات عبــور و اطاعــات شــبکه 
بی ســیم اینترنــت محیــط و منــازل مــردم را ضبــط و 

ذخیــره می کــرده اســت.
۲- ســرویس Gmail: در ســرویس پســت الکترونیکی شــرکت 
ــتفاده  ــی اس ــران اینترنت ــیاری از کارب ــط بس ــه توس ــوگل ک گ
ــده و  ــردازش ش ــران پ ــی کارب ــت های الکترونیک ــود، پس می ش
ــت ها،  ــون پس ــردازش مت ــا پ ــوگل ب ــوند. گ ــدی می ش گروه بن
نــوع مطلــب و محتــوای کلــی آن هــا را به دســت مــی آورد و این 

ــه شــرکت های تبلیغاتــی می فروشــد. نتایــج را ب
3- مرورگــر Safari: ایــن مرورگــر  بــرای دســتگاه های 
محبــوب شــرکت اپــل بــه شــکلی طراحــی شــده اســت تــا در 
ــود.  ــد نش ــران رص ــت های کارب ــراه، درخواس ــای هم تلفن ه
ــه  ــد ک ــخص ش ــال ۲0۱۱ مش ــه در س ــت ک ــن در حالی اس ای
ســرویس های گــوگل بــا اســتفاده از کد هــای مخفــی، 
درخواســت های  و  دورزده  را   Safari امنیتــی  تنظیمــات 

ــت. ــرده اس ــرل می ک ــران را کنت کارب
سیســتم عامل   :Android هوشــمند  تلفن هــای   -۴
اندرویــد توســط شــرکت گــوگل طراحــی شــده اســت. یکــی از 
ــاط دســتگاه های  قابلیت هــای ایــن سیســتم عامل، امــکان ارتب
ــه  ــر از طریــق فضــای مجــازی اســت و ب مختلــف یــک کارب
ــا  ــر روی آن ه ــود ب ــای موج ــات داده ه ــتراک گذاری اطاع اش
اســت. بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت، بســیاری از داده هــای کاربــر 
از جملــه برخــی از گذرواژه هــای وی در دســترس شــرکت 
گــوگل خواهــد بــود کــه می توانــد بــه راحتــی در اختیــار دولــت 

ــر اســاس قوانیــن فعلــی ایــن کشــور قــرار گیــرد. آمریــکا ب
ــای  ــه در فض ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــوارد ب ــن م ــی ای تمام
ــات  ــتن ارزش اطاع ــا دانس ــا ب ــم، ام ــت نکنی ــازی فعالی مج
و داده هــای مــا بــرای شــبکه های اجتماعــی و مخاطــرات 
ــاط و آگاهــی بیشــتر  ــا احتی ــم ب ــر، می توانی ــن ام حاصــل از ای

ــیم. ــته باش ــور داش ــا حض ــن فض در ای
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ــه ای  ــات رخدادهــای رایان ــز مدیریــت عملی مرک
در مــورد مضــرات اســتفاده ناآگاهانــه از نــرم 
افزارهــای شــماره مجــازی بــرای ثبت نــام و نیــز 
ــتفاده از  ــرای اس ــوم ب ــخص س ــای ش نرم افزاره

ــدار داد.  ــرام، هش ــرویس تلگ س
نرم افزارهــای شــماره مجــازی بــرای ایجــاد 
ــوی  ــرام از س ــه تلگ ــری در برنام ــاب کارب حس
ــه  ــرد ک ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــران م کارب
ــات  ــی عملی ــداد و هماهنگ ــت ام ــز مدیری مرک
ــا اعــام  ــه ای )مرکــز ماهــر( ب رخدادهــای رایان
ــی در  ــم خصوص ــظ حری ــرای حف ــدارهایی ب هش
ــزوم  ــر ل ــرام، ب ــان تلگ ــام رس ــبکه پی ــای ش فض
داشــتن آگاهــی در اســتفاده از ایــن نــرم افزارهــا 

ــرد. ــد ک تاکی

 کاربرد نرم افزارهای شماره مجازی
بــرای ایجــاد حســاب کاربــری در برنامــه تلگــرام، 
شــخص بایــد یــک شــماره تلفــن منحصربه فــرد 
ــرده و از  ــه ک ــود ارائ ــه خ ــوان شناس ــه عن را ب
طریــق آن، هویــت خــود را بــرای تلگــرام احــراز 

کنــد. در حالــت عــادی از ایــن شــماره بــرای یافتــن دوســتان 
ــراد  ــه اف ــورت ک ــن ص ــه ای ــود؛ ب ــتفاده می ش ــنایان اس و آش
موجــود در دفتــر تلفــن هــر شــخص، بــه صــورت خــودکار بــه 

لیســت کاربــران وی افــزوده خواهنــد شــد.
در ایـن حالـت، تنهـا افـرادی قـادر بـه مشـاهده شـماره تلفـن 
همـراه کاربـر هسـتند کـه پیـش از آن نیـز، شـماره وی را در 
حسـاب خـود داشـته باشـند. بـا ایـن حـال ممکـن اسـت کـه 
اطاعـات نمایـه کاربـر )از جملـه شـماره تمـاس وی( توسـط 
دیگر کاربران، در سـطح تلگرام منتشـر و دست به دسـت شـود.

بـه همین علـت برخی کاربـران بـرای حفظ حریـم خصوصی، 
ترجیـح می دهنـد شـماره تلفـن خـود را در ایـن برنامـه ثبـت 
نکـرده و از انتشـار آن جلوگیـری کننـد. در ایـن صـورت ایـن 

کاربـران از شـماره هـای مجـازی اسـتفاده مـی کنند.
ــت  ــار و ثب ــدم انتش ــرای ع ــود ب ــای موج ــی از راه کاره یک
شــماره تلفــن کاربــر در فضــای تلگــرام، اســتفاده از برنامه هــا 
و وب گاه هایــی اســت کــه شــماره مجــازی و موقــت در اختیــار 

ــد. ــرار می دهن ــران ق کارب
ــه ایــن صــورت اســت کــه  نحــوه عملکــرد ایــن برنامه هــا ب
ــود  ــار خ ــراه در اختی ــن هم ــماره تلف ــادی ش ــبتا زی ــداد نس تع
ــود  ــران خ ــه کارب ــتراکی ب ــورت اش ــه ص ــا را ب ــد و آن ه دارن
ــب  ــک در اغل ــاس و پیام ــت تم ــد. دریاف ــاص می دهن اختص
ایــن نرم افزارهــا رایــگان اســت و برخــی افــراد از ایــن قابلیــت 
بــرای ایجــاد حســاب کاربــری در تلگــرام اســتفاده می کننــد.
بــرای مثــال چنــد نمونــه از برنامه هــای رایــگان بــرای 
دریافــت شــماره مجــازی شــامل SmartCell ، Talk۲ و 

ESIAtalk مــی شــوند.

ــرای  ــازی ب ــای مج ــماره ه ــه ش ــی ک  خطرات
ــد ــرام دارن ــران تلگ کارب

ــم  ــازی برغ ــماره مج ــرای ش ــا ب ــن برنامه ه ــتفاده از ای اس
ــد مشــکات بســیار  ــد، می توان ــد می آی ــه نظــر مفی ــه ب آن ک
ــه  ــه در زمین ــرام و چ ــتفاده از تلگ ــه اس ــه در زمین ــی، چ بزرگ
ــران بــه همــراه داشــته باشــد.  ــرای کارب حریــم خصوصــی، ب
برایــن اســاس مرکــز ماهــر بــا اعــام هشــدار در ایــن زمینــه 
ــا شــماره مجــازی اشــتراکی، درهــای  ــران خواســت ب از کارب

ــد. ــاز نکنن ــه روی ســودجویان ب تلگــرام خــود را ب
ــی  ــم خصوص ــا حری ــه تنه ــا، ن ــن نرم افزاره ــتفاده از ای اس
کاربــر را حفــظ نمی کنــد، بلکــه اجــازه دسترســی بــه حســاب 
ــه هــزاران نفــر دیگــر هــم می دهنــد. دلیــل  تلگــرام وی را ب
ایــن اتفــاق آن اســت کــه تعــداد شــماره های ایــن برنامه هــا، 
ــا ظــرف مــدت  ــر اســت و قطع ــران آن هــا کمت از تعــداد کارب
کوتاهــی، شــخص دیگــری بــه همــان شــماره ای کــه چنــدی 
ــد  ــدا خواه ــی پی ــد، دسترس ــتفاده کردی ــما از آن اس ــش ش پی

کــرد.
بنابرایــن نبایــد بــه فکــر آن باشــید کــه شــاید بخــت بــا شــما 
یــار شــود و شــماره مجــازی شــما بــه دســت دیگــر کاربــران 
نرم افــزار شــماره مجــازی نیافتــد. ایــن افــراد هــم می تواننــد 
از نرم افزارهــای مذکــور اســتفاده کــرده، کــد فعال ســازی 
تلگــرام را دریافــت کننــد و وارد حســاب کاربــری مرتبــط با آن 
ــد فقــط  شــماره شــوند؛ حســابی کــه تاکنــون فکــر می کردی

متعلــق بــه شماســت.
در نهایـت، بایـد ایـن نکتـه را نیـز یـادآور شـد کـه تلگـرام 
دارای سـازوکار مقابلـه بـا رفتـار ناهنجـار اسـت و یکـی از 
مصادیـق آن، بسـتن شـماره هایی اسـت کـه بـه صـورت 
مکـرر و در دسـتگاه های متعـدد مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. 
بـه نحـوی کـه اگـر تلگـرام تشـخیص بدهـد کـه شـماره 
واردشـده، پیش تـر در دسـتگاه های متعـددی مـورد اسـتفاده 

قـرار گرفتـه، دیگـر اجـازه اسـتفاده از آن را نمی دهـد.
پــس در نظــر داشــته باشــید کــه حســاب های کاربــری کــه بــا 
ــه زودی هــم هــک  ایــن شــماره ها ایجــاد شــوند، احتمــاال ب

ــاد. ــد افت ــم از کار خواهن ــوند و ه می ش

تهدیــد حریــم خصوصــی بــا نرم افزار هــای 
ــرام ــوم تلگ ــخص س ش

ــه  ــت ک ــزاری اس ــوم، نرم اف ــخص س ــزار ش ــور از نرم اف منظ
بــرای کار بــا یــک ســرویس نرم افــزاری )مثــل یــک شــبکه 
اجتماعــی یــا یــک شــبکه پیام رســان نظیــر تلگــرام( و 
اســتفاده از خدمــات آن توســط فــرد یــا شــرکت دیگــری جــز 
مالــک اصلــی و رســمی ســرویس مذکــور، تولیــد شــده باشــد.
ایــن نرم افزارهــا معمــوال بــا ایــن عنــوان بــه رقابــت با نســخه 
ــد،  ــی را دارن ــزار اصل ــات نرم اف ــه امکان ــد ک ــی می پردازن اصل

ــات نرم افــزاری  ــر مجموعــه ای از امکان مضــاف ب
اضافــه، ظاهــر زیباتــر، کاهــش هزینه هــا و غیــره. 
ــرای دســتگاه ها  برخــی از ایــن نرم افزار هــا نیــز ب
ــمی  ــورت رس ــه ص ــه ب ــتم عامل هایی ک و سیس
توســط شــرکت ســازنده برنامــه اصلــی پشــتیبانی 

ــه می شــوند. نمی شــوند ارائ
مجموعــه وســیعی از نرم افزارهــای شــخص 
ســوم بــرای تلگــرام وجــود دارد. برخــی از آن ها 
ــد، برخــی  ــر می دهن ــه کارب ــات اضافــی ب امکان
برچســب های  و  تصاویــر  و  زیباتــر  ظاهــر 
هــم  برخــی  و  بیشــتر   )Stickers(
ــدن  ــرای ساده ترش ــوص ب ــای مخص میان بره

ــد. ــا تلگــرام دارن کار ب
نکتــه مشــترکی کــه میــان تمامــی ایــن 
ــد  ــه بای ــت ک ــود دارد، آن اس ــای وج نرم افزاره
بــا اســتفاده از آن هــا و ورود شــماره تلفــن همــراه 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــوید؛ ب ــرام ش ــود، وارد تلگ خ
اطاعــات کافــی بــرای ورود بــه حســاب کاربری 
شــما و در نتیجــه، امــکان کســب کلیــه اطاعاتی 
کــه تلگــرام از شــما ذخیــره کــرده اســت 
را دارنــد. بــه بیانــی دیگــر، حســاب کاربــری خــود را در 

ــتید. ــزار گذاش ــن نرم اف ــار ای اختی

در استفاده از این نرم افزارها، دو مساله نگران کننده 
متوجه کاربران این نرم افزارها است:

اول آن کــه، توســعه دهنده نرم افــزار شــخص ســوم کــه لزومــا 
بــه آن اعتمــادی نیســت و نهــاد معتبــری، صاحیــت وی در 
ــد  ــران را تایی ــم خصوصــی کارب ــت و حری ــظ امنی ــه حف زمین
ــه  ــما ب ــه ش ــات ک ــن اطاع ــد از ای ــت، می توان ــرده اس نک
ــعه دهنده  ــت توس ــن اس ــد. ممک ــتفاده کن ــد، سوءاس وی دادی
ــرار  ــار وی ق ــما در اختی ــه ش ــی ک ــزار، اطاعات ــن نرم اف ای
دادیــد را بــه مشــتریانی بــا اهــداف تبلیغاتــی یــا حتــی مخرب، 

بفروشــد.
حتــی ممکــن اســت از ایــن فراتــر رفتــه و کدهای مخربــی در 
نرم افــزار قــرار داده باشــد کــه از منابــع اطاعاتــی موجــود بــر 
روی دســتگاه شــما سوءاســتفاده کــرده و اطاعــات شــخصی 

شــما را بــه ســرقت ببــرد.
دوم آن کــه، ایــن نرم افزارهــا بــه انــدازه نســخه اصلــی، 
اســتحکام و امنیتــی ندارنــد و ممکــن اســت حفره هــای 
ــن  ــک از ای ــود. هری ــت ش ــا یاف ــیاری در آن ه ــی بس امنیت
حفره هــای امنیتــی می توانــد توســط مهاجمــان مــورد 
سوءاســتفاده قــرار گرفتــه و امنیــت شــما و اطاعاتتــان را بــا 

ــد. ــه کن ــر مواج خط
ایــن در حالــی اســت کــه نســخه اصلــی نرم افــزار کــه توســط 
مالــک آن تولیــد شــده اســت، هــم از جهــت اعتبــار ســازنده 
وضعیــت بهتــری دارد و یــک شــرکت معتبــر و شناخته شــده، 
ــوغ و  ــه بل ــا توجــه ب ــی توســعه آن اســت و هــم آن کــه ب بان
ــر  ــد، از نظ ــر دارن ــرکت های معتب ــه ش ــتری ک ــات بیش امکان

ــد کــرد. ــد خواهن ــری تولی امنیتــی نرم افزارهــای بهت
بنابرایــن توصیــه می شــود کــه تــا حــد امــکان از نرم افزارهــای 
اصــل اســتفاده کنیــد و بــه هیــچ دلیلــی )چــه امکانــات اضافه 
و چــه تفاوت هــای ظاهــری( از نرم افزارهــای شــخص 
ســومی کــه توســط توســعه دهندگان گمنــام و غیرقابــل 
ــه  ــه ب ــر این ک ــد، مگ ــتفاده نکنی ــده اند، اس ــد ش ــاد تولی اعتم

ــان کامــل داشــته باشــید. ــده آن اطمین ــد کنن شــرکت تولی
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ــه ای  ــای رایان ــی رخداده ــداد و هماهنگ ــت ام ــز مدیری مرک
ــا در  ــی خانواده ه ــی احتیاط ــل ب ــه دلی ــدار ب ــام هش ــا اع ب
فضــای مجــازی، نکاتــی را در مــورد حفــظ امنیــت و حریــم 
خصوصــی کــودکان در شــبکه هــای اجتماعــی عنــوان کرد. 
ــرای  ــکار ب ــن راه ــن و کارآمدتری ــاده تری ــه س ــی ک از آنجای
ــی،  ــای اجتماع ــبکه ه ــی در ش ــات امنیت ــا حم ــه ب مقابل
آمــوزش افــراد و افزایــش آگاهــی آنهــا اســت، مرکــز 
مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانــه ای 
ــا، در  ــواده ه ــز ماهــر( در راســتای آگاهــی رســانی خان )مرک
مــورد خطــر بــی احتیاطــی حضــور کــودکان در شــبکه هــای 

ــت. ــدار داده اس ــا هش ــت آنه ــد امنی ــی و تهدی اجتماع
در گــزارش مرکــز ماهــر، بــا اشــاره بــه نمونــه هــای ســرقت 
ــای  ــبکه ه ــژه ش ــه وی ــازی و ب ــای مج ــات در فض اطاع
اجتماعــی، ۱0 راهــکار را بــرای محافظــت از کــودکان و حفظ 

حریــم خصوصــی آنهــا پیشــنهاد کــرده اســت.

ــدف  ــازی ه ــای مج ــر در فض ــک کارب ــه ی چگون
ــرد ــرار مــی گی ــه ق حمل

ــان  ــازی نش ــات در فضــای مج ــا از نحــوه حم ــی ه بررس
مــی دهــد کــه ایــن حمــات بــا هــدف ســرقت اطاعــات 
ــدف موردنظــر، شــکل  ــه ه ــه ب ــال هرزنام ــا ارس ــب ب و اغل
مــی گیــرد. بــه نحــوی کــه ابتــدا مهاجــم طعمــه خــود را که 
معمــوال پیامــی جعلــی بــا ظاهــری مشــابه پیامکهــای یــک 
نهــاد معتبــر اســت بــرای تعــداد زیــادی کاربــر ارســال مــی 

ــد. کن
در گام بعــد مهاجــم منتظــر مــی مانــد بــه امیــد اینکــه افــراد 
ــار  ــود را در دام وی گرفت ــورده و خ ــب خ ــه، فری ــدف حمل ه
کننــد. ایــن فریــب مــی توانــد بــا کلیــک بــر روی یــک پیوند 

ــا ارســال مشــخصات فــردی، اتفــاق بیافتــد. و ی
در روش دیگــر، طعمــه گــذاری مهاجــم بــا اســتفاده از 
ابزارهــای فیزیکــی ماننــد وســایلی چــون لوح فشــرده )ســی 
دی( و یــا فلــش کــه حــاوی بدافــزار اســت، اتفــاق مــی افتــد 
و قربانــی ایــن وســائل را بــه رایانــه هــای خــود متصــل کرده 
و بــا ایــن کار، بدافــزار مهاجــم اجــرا می شــود. بــه ایــن ترتیب 
دسترســی مهاجــم بــه اطاعــات موجــود بــر روی ایــن رایانه 

هــا فراهــم مــی شــود.
ــن  ــر ای ــن کارب ــرار گرفت ــورد هــدف ق از دیگــر روشــهای م

ــب  ــدف کس ــا ه ــی را ب ــراد خاص ــم اف ــه مهاج ــت ک اس
اطاعــات در مــورد آنهــا بــه دام مــی انــدازد. بــه نحــوی کــه 
ــه دســت  ــی ب ــه از قربان ــی ک ــی اطاعات ــا بازگوی مهاجــم ب
ــور  ــه وی این ط ــد و ب ــی کن ــب م ــاد وی را جل آورده، اعتم
تلقیــن مــی کنــد کــه دارای اشــتراکات زیــادی بــا یکدیگــر 

ــتند. هس
در نهایــت اعتمــاد جلــب شــده از قربانــی ســبب مــی شــود تا 
وی اطاعاتــی کــه در اختیــار افــراد غیــر، قــرار نمــی دهــد را 

بــه ســادگی در اختیــار مهاجم بگــذارد.
بــا وجــود روشــهایی کــه بــه راحتــی مــی توانــد بــه ســرقت 
اطاعــات منجــر شــود، کــودکان در شــبکه هــای اجتماعــی 
مــی تواننــد نخســتین گــروه آســیب پذیــری باشــند کــه بــه 

راحتــی هــدف حملــه مهاجمــان قــرار مــی گیرنــد.

ــه  ــا چ ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــودکان در ش ک
ــتند؟ ــرو هس روب

مطالــب غیراخاقــی و دارای بدآمــوزی: همــواره ایــن خطــر 
وجــود دارد کــه در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعی 
بــا مطالبــی مواجــه شــویم کــه حــاوی مضامیــن غیراخاقی 
نظیــر تفکــرات ضددینــی، ترویــج اســتفاده از مــواد مخــدر و 

محتــوای مســتهجن باشــد.
در ایــن میــان بایــد مراقــب بود تا کــودکان کــه پیــش از ورود 
بــه فضــای مجــازی در کانــون ســالم خانواده، رشــد کــرده اند 
و هنــوز قــدرت شــناخت و تصمیــم گیــری درســتی در مواجه 

بــا ایــن مســائل ندارنــد، بــا ایــن مطالــب مواجه نشــوند.
دوســتی بــا افــراد نابــاب: در شــبکه هــای اجتماعــی افــراد 
از هــر طیــف اعــم از خــوب و بــد، حضــور دارنــد. همانطــور 
ــان  ــتان و اطرافی ــره، دوس ــی روزم ــن در زندگ ــه والدی ک
کــودکان خــود را زیرنظــر داشــته و اجــازه دوســتی 
کــودکان بــا افــراد نابــاب را نمــی دهنــد در فضــای 
ــا دیگــران  ــر ارتبــاط کــودک خــود ب ــد ب ــز بای مجــازی نی

ــند. ــته باش ــارت داش نظ
ــل  ــاب و غیرقاب ــراد ناب ــه اف ــد ک ــازه دهن ــد اج ــن نبای والدی
ــر  ــا کــودکان آنهــا دوســت شــده و تاثیــر منفــی ب اعتمــاد ب

ــد. ــان بگذارن ــکار آن ــار و اف ــاق و رفت اخ
ــتند:  ــودکان هس ــب ک ــال فری ــه دنب ــه ب ــودجویابی ک س
ــی  ــی آالیش ــن ب ــتند و ذه ــوم هس ــاک و معص ــودکان پ ک

ــط  ــود در محی ــرات موج ــر از خط ــن خاط ــه همی ــد، ب دارن
اطــراف خــود آگاهــی کمتــری داشــته و ممکــن اســت ســاده 

ــد. ــب بخورن ــر فری ت
ممکــن اســت در گوشــه و کنــار فضــای مجــازی و در میــان 
انبــوه مطالــب موجــود در شــبکه هــای اجتماعــی، کســانی با 
ــرای  انگیــزه هــای ســوء از ایــن عوامــل اســتفاده کــرده و ب

کــودکان دام پهــن کــرده باشــند.
افشــای اطاعــات شــخصی بــدون توجــه و آگاهــی: 
ــزان  ــز می ــخیص و تمای ــری در تش ــی کمت ــودکان توانای ک
شــرایط عــادی و شــرایط خطرنــاک دارنــد. یکــی از مهمترین 
ایــن شــرایط زمانــی اســت کــه در شــبکه هــای اجتماعــی و 
فضــای مجــازی، کاربــران اطاعــات شــخصی و خصوصــی 

ــد. ــرار مــی دهن ــار دیگــران ق خــود را در اختی
ــب  کــودکان ممکــن اســت از روی ســادگی و کودکــی، فری
خــورده و اطاعــات شــخصی را در اختیــار دیگــران بگذارنــد. 
ــم  ــان و ه ــود آن ــی خ ــم خصوص ــم حری ــه ه ــی ک اطاعات

امنیــت خانــواده را بــه خطــر مــی انــدازد.

10 راهــکار بــرای آنکــه از کــودکان تــان 
کنیــد محافظــت 

ــارت از  ــدون نظ ــن ب ــم س ــودکان ک ــید ک ــب باش ۱. مراق
ــد. ــتفاده نکنن ــی اس ــای اجتماع ــبکه ه ش

۲. تنظیمــات امنیــت و حریــم خصوصــی دســتگاههای قابل 
اتصــال و همــراه را بــه طــور مرتــب بررســی کنیــد.

ــه  ــری را ب ــابهای کارب ــی حس ــم خصوص ــات حری 3. تنظیم
ــد. ــی کنی ــداوم بررس ــورت م ص

۴. از نرم افزارهای فیلترینگ و مانیتورینگ استفاده کنید.
5. بــرای اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی و دســتگاههای 

متصــل، قانــون بگذاریــد.
ــود را  ــان خ ــودکان و نوجوان ــای ک ــد عادته ــعی کنی ۶. س

بشناســید.
۷. الگوی مناسبی برای کودکانتان باشید.

8. سعی کنید در مورد فناوریهای جدید به روز باشید.
ــبکه  ــان در ش ــه کودکانت ــی ک ــر و مطالب ــب تصاوی 9. مراق

ــید. ــد باش ــی کنن ــال م ــی ارس ــای اجتماع ه
۱0. اتصــال بــه اینترنــت بــرای کــودکان در اتــاق خصوصــی 

ممنــوع!

تهدید امنیت 
کودکان در شبکه های 

اجتماعی/۱0 راهکار 
حفاظتی را بدانید
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سرعت اینترنت در آسیا 
افزایش می یابد

شــرکت گــوگل بــا انتقــال کابــل جدیــد اینترنــت، ســرعت دسترســی کاربــران به 
داده هــا را افزایــش مــی دهد. 

ــون  ــه 300 میلی ــص بودج ــا تخصی ــادی ب ــال ۲0۱۴ می ــوگل در س ــرکت گ ش
ــا  ــه ژاپــن ب ــکا ب ــروژه ای را در راســتای انتقــال کابــل اینترنــت از آمری دالری، پ

نــام »Faster« آغــاز کــرد.
امــروز اجــرای ایــن پــروژه بــه اتمــام رســیده و اکنــون ایــن کابــل اینترنتی کــه در 

بســتر دریــا قــرار گرفتــه، از ســاحل غربــی آمریــکا بــه ژاپن امتــداد یافته اســت.
ــه شــهرهای  ــکا ب ــاحلی Oregon در آمری ــه س ــل از منطق ــن کاب ــع ای در واق
ــر کشــیده شــده  ــه طــول 9 هــزار کیلومت ــا« و »میــی« ژاپــن ب ســاحلی »چیب

است.
بــا اســتفاده از کابــل جدیــد در هــر ثانیــه ۶0 ترابیــت داده جابجــا می شــود که ۱0 

میلیــون بار ســریع تــر از مودم هــای کابل اســتاندارد اســت.
در اجــرای پــروژه»Faster« شــرکت گــوگل با شــرکت هــای گلوبــال ترنزیت، 
چاینــا تلــکام گلوبــال، ســینگتل، چاینــا موبایــل اینترنشــنال و KDDI مشــارکت 

کــرده اســت.  
شــرکت ژاپنــی NEC ســازنده ایــن کابــل عظیــم اســت و اعــام کــرده کــه بــا 
ــن شــهرهای  ــیا و همچنی ــاره آس ــت در سراســر ق ــدازی آن ســرعت اینترن راه ان
ســاحلی آمریــکا از قبیــل سانفرانسیســکو، لــس آنجلــس و ســیاتل افزایــش مــی 

یابــد.

مایکروسافت جریمه شد
ــر روی کامپیوتــر یــک  ــه دلیــل نصــب تحمیلــی وینــدوز ۱0 ب شــرکت میکروســافت ب

ــر جریمــه پرداخــت کــرد.  کارب
شــرکت مایکروســافت بــه دلیــل بــه روز رســانی تحمیلــی وینــدوز ۱0 در رایانــه یــک زن 

کالیفرنیایــی و از بیــن رفتــن اطاعــات شــخصی او، ۱0 هــزار دالر جریمــه شــد.
ــتین«  ــری گلدس ــم »ت ــه شــخصی خان ــدوز ۷ رایان ــه وین ــی رخ داد ک ــاق زمان ــن اتف ای
بــدون گرفتــن اجــازه از او شــروع بــه برزو رســانی وینــدوز او کــرد و نســخه وینــدوز ۱0 را 

بــر روی رایانــه او نصــب کــرد.
ــان رفتــن بخشــی از اطاعــات  ــه روز رســانی باعــث از می »گلدســتین« گفــت: ایــن ب

ــی او شــده اســت. ــا بازرگان مرتبــط ب
شــرکت مایکروســافت اعــام کــرد، وی دادخواســت خــود را بــرای ایــن ضــرر تنظیــم 

کــرد و ایــن شــرکت هــم در ازای خســارت ۱0 هــزار دالر پرداخــت کــرده اســت.
همچنیــن از مــاه فوریــه ســال جــاری میــادی کــه نســخه بــروز رســانی وینــدوز بــرای 
دانلــود در اختیــار کاربــران جهانــی قــرار گرفتــه، شــکایات مشــابهی مطــرح شــده اســت.

چینی ها زیاد خوشحال نباشند؛

سریعترین ابررایانه جهان در راه است

ابررایانــه خبرســاز چینــی هــا کــه لقــب قدرتمندتریــن ابررایانــه جهــان را گرفتــه اســت هنــوز نیامــده 
جــای خــود را بــه رقیبــی از شــرکت آی بــی ام مــی دهــد. 

در روزهــای اخیــر ابررایانــه قدرتمنــد چیــن موســوم بــه Sunway TaihuLight حســابی ســر و 
صــدا بــه راه انداختــه اســت. مهندســین مرکــز تحقیقــات ملــی مهندســی کامپیوتــر و فنــاوری چیــن 
موفــق بــه ســاخت ایــن ابررایانــه شــده انــد کــه قــادر اســت در هــر ثانیــه 93 هــزار تریلیــون محاســبه 
انجــام دهــد. ایــن ابــر ماشــین محاســباتی در مقایســه بــا آخریــن ابــر رایانــه قدرتمنــد جهــان یعنــی 

Tianhe-۲ دو برابــر ســریع تــر و بازدهــی آن 3 برابــر بیشــتر اســت.
حــاال تنهــا بــا گذشــت چنــد روز از ایــن خبــر، شــرکت آی بــی ام از جزئیاتــی خبــر داده کــه نشــان مــی 

دهــد ابررایانــه ای بــه مراتــب ســریعتر از محصــول خبرســاز چینی هــا در راه اســت.
ایــن ابررایانــه Summit نــام دارد و پیــش بینــی مــی شــود در اوایــل ســال ۲0۱8 در آزمایشــگاه ملــی 

Oak Ridge وزارت انــرژی آمریــکا نصــب و راه انــدازی شــود.
ــه طرحهــای اولیــه  ــوان محاســباتی آن نســبت ب ــه، افزایــش ت نکتــه جالــب درخصــوص ایــن ابررایان
ــود ابررایانــه Summit در هــر ثانیــه ۱50 هــزار تریلیــون محاســبه در  ــوده اســت. در ابتــدا قــرار ب ب
ثانیــه انجــام دهــد امــا حــاال عنــوان شــده کــه ایــن تــوان بــه ۲00 هــزار تریلیــون محاســبه در ثانیــه 
افزایــش یافتــه اســت، حــال آنکــه ابررایانــه ســاخت مهندســان چینــی 93 هــزار تریلیــون محاســبه را در 
یــک ثانیــه انجــام مــی دهــد کــه البتــه ایــن تــوان در بهتریــن حالــت ممکــن بــه ۱۲۴.5 هــزار تریلیون 

محاســبه در ثانیــه افزایــش مــی یابــد.
هزینــه ای کــه بــرای ســاخت ابررایانــه Summit پرداخــت شــده چیــزی بالــغ بــر 3۲5 میلیــون دالر 
اســت کــه در تاریــخ ســاخت ایــن دســته از ماشــین آالت محاســباتی یــک رقــم نجومــی محســوب 

می شــود. ایــن ابررایانــه دارای ریزپردازشــگرهای  IBM Power9 اســت.
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خداحافظی با »یاهو مسنجر«
شرکت یاهو به زودی با سامانه قدیمی »یاهو مسنجر« خداحافظی می کند. 

شــرکت یاهــو اعــام کــرد در پنجــم مــاه آگوســت )۱5 مــرداد مــاه ســال جــاری(  قــرار اســت 
اپلیکیشــن یاهــو مســنجر کــه دارای عمــر بیــش از ۱8 ســال اســت را بــرای همیشــه »ســاین 

ــد.   آف« کن
ایــن اپلیکیشــن در ســال ۱998 میــادی بــرای ارســال پیــام از طریــق شــبکه اینترنــت ابتــدا 
ــه  ــران منطق ــان کارب ــنجر« در می ــو مس ــد. »یاه ــدازی ش ــام Yahoo Pager راه ان ــا ن ب
آسیا-اقیانوســیه از محبوبیــت زیــادی بــر خــوردار بــود و بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی 
»بلومبــرگ«، تجــار نفــت از ایــن اپلیکیشــن بــرای معامــات خود اســتفاده زیــادی مــی کردند.
در همیــن حــال شــرکت یاهــو تصریــح کــرد، تمرکــز خــود را بــر روی نســخه جدیــد ایــن پیــام 

رســان خواهیــم گذاشــت تــا کاربــران بهتریــن تجربــه تحویل پیــام را داشــته باشــند.
بــر همیــن اســاس، از پنجــم آگوســت بــه بعــد هیــچ فــردی نمــی توانــد بــا »یاهــو مســنجر« 
ــد Messanger در App Store و  ــخه جدی ــر نس ــال حاض ــد. در ح ــال کن ــام ارس پی

Google Play قابــل دانلــود اســت.

 

ارزان ترین گوشی هوشمند جهان در یکی از کشورهای آسیایی رونمایی شد. 
شــرکت تولیــد کننــده گوشــی هوشــمند Ringing Bells در هنــد اعــام کرد، گوشــی 
هوشــمندی را بــا نــام Freedom ۲5۱ ســاخته کــه قیمــت آن فقــط ۴ دالر اســت و از 

پنجشــنبه هفتــه جــاری 30 ژوئــن آمــاده عرضــه بــه بازارهــای جهانــی اســت.
در حال حاضر ۲00 هزار تعداد از این نوع گوشی تولید شده است.

 ۱.3GHz ایــن گوشــی دارای صفحــه نمایشــگر ۴ اینچــی، هســته مرکــزی پردازشــگر
quad و حافظــه داخلــی آن ۱ گیــگ اســت. البتــه مــی تــوان بــا اضافــه کــردن کارت 

حافظــه، ظرفیــت آن را بــه 8 گیــگ افزایــش داد.
دوربین پشت آن 8 مگاپیکسل و دوربین جلو 3.۲ مگاپیکسل است.

 Ringing  ۲5۱ آندرویــد 5.۱ و بــه گفته مقامات شــرکت Freedom سیســتم عامــل
Bells هــدف از ســاخت ایــن گوشــی، تصاحــب بــازار داخلی پــر مصرف هند اســت.

در هند؛

ارزان ترین گوشی هوشمند جهان ساخته شد

نقشه زمین را با وضوح باال استفاده کنید
 شــرکت گــوگل اعــام کــرد کــه اپلیکیشــن مربــوط به نقشــه زمیــن را بــه روز رســانی کــرده که 

قــادر بــه دادن تصاویــری با تمرکز بیشــتر اســت. 
شــرکت گــوگل نســخه جدیــدی را از اپلیکیشــن Google Earth در اختیــار کاربــران جهانــی 
قــرار داده کــه مــی تــوان بــا وضــوح بیشــتر بــر روی قســمت هــای مختلــف زمیــن تمرکز کــرد و 

جزئیات بیشــتری را بدســت آورد.
مســئولین شــرکت گــوگل اعــام کردنــد، بــه دلیل تغییــرات جــوی و تاثیــر ابرهــا بــر روی تصاویر 
ماهــواره ای، عکــس هــای تهیــه شــده مقــداری تــار شــده انــد کــه بــا بکارگیــری فنــاوری خاص 
و بــه روز رســانی نســخه جدیــد  Google Earth ، مــی تــوان بــا وضــوح بــاال موقعیــت های 

مختلــف بــر روی زمیــن را رصــد کرد.  
ــر  ــادی ب ــال ۲0۱3 می ــه س ــوگل ارس ب ــپ و گ ــوگل م ــانی اپلیکیشــن گ ــه روز رس ــن ب آخری
ــری از  ــک س ــم ی ــاز ه ــزاری ب ــخت اف ــکات س ــاره ای از مش ــل پ ــه دلی ــه ب ــردد ک ــی گ م
اطاعــات بــه هنــگام تمرکــز کــردن بــر روی نقشــه مکانــی خــاص، بــه کاربــر ارائــه داده نمــی 

شد.
شــرکت گــوگل در راســتای بــر طــرف کــردن ایــن مشــکل، میلیــون هــا تصاویر یکــی از ماهــواره 
ــن در اپلیکیشــن  ــا نقشــه زمی ــط ب ــه عکــس هــای مرتب ــام Landsat ۷ ک ــا ن هــای خــود ب
ــا بــدون تاثیــر  ــا وضــوح بــاال بــه روز رســانی کــرده ت Google Earth قــرار مــی دهــد را ب
ابرهــا و ســایر موانــع جــوی کاربــران بتواننــد نقشــه زمیــن را بــا کیفیــت متفــاوت در اختیار داشــته 

باشــند.
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کنترل رایانه شخصی با حرکات دست
 

شرکت مایکروسافت فناوری حرکات مجازی دست را در رایانه ها به کار می گیرد. 
شــرکت مایکروســافت فنــاوری را تحــت عنــوان »ردیــاب دســت« بــرای صفحــه نمایشــگر 
کامپیوتــر هــا ابــداع کــرده کــه بــا توجــه بــه حــرکات دســت می تــوان بــه صــورت مجــازی، 

آیکــون هــای مختلــف را بــر روی صفحــه کامپیوتــر اعمــال کــرد.
در واقــع کاربــر بــا اشــاره انگشــتان دســت خــود بــدون لمــس کــردن صفحــه نمایشــگر مــی 

توانــد، برنامــه هــای رایانــه شــخصی خــود را کنتــرل کنــد.
یــک ســری حســگر حرکتــی در صفحــه نمایــش تعبیــه شــده کــه بــه کاربــر اجــازه مــی دهد 
تــا عملیــات دیجیتالــی را مشــابه دنیــای واقعــی امــا در یک شــرایط مجــازی با حرکت دســت 

انجــام دهــد.
ــدون اســتفاده از  ــه ب ــاوری، تشــخیص دکمــه هــای فیزیکــی رایان از ویژگــی دیگــر ایــن فن
وســیله ارتبــاط دهنــده بــا دنیــای واقعــی اســت یعنــی مــی تــوان دکمــه خامــوش و روشــن را 

بــا حرکــت انگشــتان دســت انجــام داد.
محققیــن مایکروســافت بــا اســتفاده از »ماشــین الگوریتــم یادگیــری« و صدهــا واحــد میکــرو 
هــوش مصنوعــی، میلیــون هــا حرکــت دســت را در آن تعریــف کــرده انــد تــا فنــاوری جدیــد 
ناســا قــادر بــه تشــخیص حرکــت هــای خــاص دســت در اعمــال فرمــان بــر روی صفحــه 

نمایشــگر رایانــه باشــد.

انقالبی به روش فیبر نوری؛

ثبت رکوردی جدید در انتقال 
اطالعات

ــی ســیم  ــه صــورت ب ــا ب ــد در داده ه ــوردی جدی ــه ثبــت رک ــی موفــق ب ــن آلمان محققی
شــدند.  محققیــن موسســه تحقیقاتــی »ACCESS« آلمــان توانســتند بــا ابــداع شــیوه 
ای نویــن در هــر ثانیــه ۶ گیگابایــت اطاعــات را بــه صــورت بــی ســیم بــه فاصلــه 3۶.۷ 
کیلومتــری انتقــال دهنــد کــه بــه عبــارت دیگــر ظــرف مــدت کمتــر از ۱0 ثانیــه مــی توان 

داده هــای مربــوط بــه یــک DVD را جابجــا کــرد.
ــر اســاس فرکانــس  ــال داده ب ــام دارد، رکــورد انتق در روش پیشــین کــه »E-band« ن
ــا شــیوه جدیــد مــی تــوان گفــت،  رادیویــی ۷۱ تــا ۷۶ گیگاهرتــز ثبــت شــده بــود، امــا ب

انقابــی در انتقــال داده هــا بــه روش غیــر »فیبــر نــوری« بوجــود آمــده اســت.
محققیــن آلمانــی بــرای انتقــال داده هــا با حجــم بــاال بــه فاصلــه دور از گیرنده و فرســتنده 
هــای بهینه شــده »مدارهــای مــوج میلیمتــری یکپارچه شــده« یــا )MMICs( اســتفاده 
ــه دور  ــه فاصل ــا ب ــال داده ه ــرای انتق ــف ب ــای ضعی ــیگنال ه ــیوه س ــن ش ــد. در ای کردن

شناســایی و ســپس تقویــت مــی شــوند.
بــه گفتــه محققیــن آلمانــی مــی تــوان از ایــن شــیوه بعنــوان جایگزینــی بــرای فیبــر نوری 

در انتقــال داده هــا اســتفاده کــرد.

با راه رفتن وسایل برقی خود 
را شارژ کنید

یــک شــرکت کانادایــی سیســتم تولیــد برقــی را ابــداع کــرده کــه بــا راه رفتــن وســایل 
را شــارژ مــی کنــد. 

ــش رو  ــائل پی ــا و مس ــارژ آنه ــه ش ــاز ب ــی و نی ــایل برق ــزون از وس ــتفاده روز اف ــا اس ب
بــرای شــارژ گجــت هــا ایــن بــار یــک شــرکت کانادایــی شــارژری را تولیــد کــرده کــه 
بــا نصــب کــردن آن بــر روی پــا مــی تــوان انــرژی مــورد نیــاز وســایل برقــی خــود را 

تامیــن کــرد.
نــام ایــن شــارژر جالــب PowerWalk اســت کــه در واقــع بــا انــرژی جنبشــی بــرق 
تولیــد مــی کنــد. بــا بســتن PowerWalk در اطــراف زانــو مــی تــوان بعــد از یــک 

ســاعت پیــاده روی گجــت هــای خــود را شــارژ کــرد.
ــرعت  ــی س ــور مکانیک ــه ط ــه ب ــت ک ــی اس ــه کوچک ــک محفظ ــارژر دارای ی ــن ش ای
ــرق  ــور ب ــک ژنرات ــه ی ــا ب ــد ت ــی کن ــل م ــری تبدی ــرعت باالت ــه س ــو را ب ــت زان حرک

ــد.   ــد کن ــا ۱۲ وات تولی ــرق ۱0 ت ــد ب ــی توان ــود.  PowerWalk م ــل ش تبدی
ــاده روی، ۴  ــد از یــک ســاعت پی ــوان بع ــی ت ــو م ــر زان ــه ه ــارژر ب ــن ش ــا بســتن ای ب

ــرد. ــارژ ک ــمند را ش ــراه هوش ــن هم تلف
از مزیــت دیگــر PowerWalk ایــن اســت کــه خســتگی در ماهیچــه را بــه هنــگام 

پیــاده روی کاهــش و خطــر آســیب دیدگــی بــه زانــو را پاییــن مــی آورد.

فناوری اطالعـات و ارتباطات

http://mehrnews.com


صفحه 44 | شماره 3 | تیــر 95 MEHR NEWSAGENCY

مرورگر کروم ارتقا یافت
شــرکت گــوگل در راســتای بهینــه کــردن مرورگــر کــروم، تغییراتــی را بــر روی 

صفحــه کلیــد اعمــال مــی کنــد. 
هنگامــی کــه کاربــر از مرورگــر کــروم اســتفاده مــی کنــد و قصــد دارد بــه صفحه 
ــل را  ــن عم ــه backspace ای ــار داردن دکم ــا فش ــردد، ب ــاز گ ــی وب ب قبل
انجــام مــی دهــد. امــا ایــن کار در مواقعــی منجــر بــه دردســر  افتــادن کاربــر مــی 
شــود. بــرای مثــال زمانیکــه بطــور ناخواســته یا بــه اشــتباه دســت او بــر روی این 
کلیــد مــی رود، ممکــن اســت تمامــی اطاعاتــی را کــه در صفحــه وب تنظیــم 

کــرده بــود را از دســت دهد.
از ایــن رو مهندســین گــوگل برنامــه ای را بــرای ایــن مرورگــر پــر طرفدار نوشــته 
انــد کــه عمــل بازگشــت بــه صفحــه قبلــی وب بــا دســتور دیگــری انجــام مــی 

گیــرد.  
ــر  ــا فشــردن دکمــه alt و فلــش ســمت چــپ ب در دســتور جدیــد مــی تــوان ب
ــام  ــی وب را انج ــه صفحــه قبل ــل بازگشــت ب ــدوز عم ــای وین روی سیســتم ه
ــه  ــردن دکم ــا فش ــتند ب ــتم Mac هس ــه دارای سیس ــی ک داد. در کامپیوترهای

ــود. ــی ش ــادر م ــان ص ــن فرم ــپ ای ــمت چ ــش س command و فل
قــرار اســت انجــام ایــن دســتور العمــل جدیــد بــرای مرورگــر کــروم از اواخــر مــاه 

جــوالی بــه طــور رســمی آغــاز شــود.

استفاده از تلفن همراه 
به عنوان ردیاب چشم

ـــوان  ـــا عن ـــازه ای ب ـــرد ت کارب
ـــای  ـــه تلفنه ـــم ب ـــاب چش ردی
ــزوده  ــمند افـ ــراه هوشـ همـ

شـــده اســـت. 
محققانــی از دانشــگاههای 
ــزار  ــرم اف ــا و MIT ن جورجی
جدیــدی ســاخته انــد کــه 
ــراه هوشــمند را  تلفنهــای هم
بــه سیســتم پیشــرفته ردیــاب 

ــد. ــی کن ــل م ــم تبدی چش
تحقــق  بــرای  محققــان 

ایــن ایــده بــه اطاعــات مختلــف افــراد زیــادی نیــاز داشــته انــد. از ایــن رو حــرکات چشــم ۱500 
داوطلــب را کــه از تلفنهــای همــراه هوشــمند اســتفاده مــی کننــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــنی بــه نــام 

GazeCapture ثبــت مــی کننــد.
محققــان از اطاعاتــی کــه از ایــن طریــق بــه دســت آوردنــد سیســتم ردیــاب چشــمی موســوم بــه 

iTracker ابــداع کــرده انــد کــه ضریــب خطــای آن تنهــا یــک ســانتیمتر اســت.
البته آنها امیدوارند که در ادامه میزان ضریب خطای این فناوری جدید را کاهش دهند.

ایــن نــوآوری کاربردهــای زیــاد خواهــد داشــت کــه تشــخیص بیماریهــای مختلــف از جملــه ایــن 
ــت. موارد اس

هارد یک گرمی ساخته شد
یک شرکت آسیایی، هاردی را ساخته که وزن آن فقط یک گرم است. 

شــرکت سامســونگ هــارد 5۱۲ گیگابایتــی را تولیــد کــرده کــه وزن آن یــک گــرم 
اســت و در حــال حاضــر تولیــد انبــوه آن را آغــاز کــرده اســت.

بــه گفتــه مســئولین شــرکت سامســونگ از ایــن هــارد مــی تــوان بــرای ذخیــره 
اطاعــات در رایانــه هــای شــخصی اســتفاده کــرد و فنــاوری بــکار رفتــه در آن بــه 
گونــه ای اســت کــه دسترســی بــه اطاعــات را در ســرعت باالیــی مهیــا مــی کند 

و مــی تــوان ظــرف مــدت 3 ثانیــه یــک فیلــم »فــول اچ دی« را دانلــود کــرد.
ــرار اســت ســری از  ــده میــادی ق شــرکت سامســونگ اعــام کــرد در مــاه آین
SSD بــا فنــاوری NVMe کــه تاخیــر پاییــن تــری در دسترســی بــه 
اطاعــات دارنــد را در مــدل هــای 5۱۲ گیــگ، ۲5۶ گیــگ و ۱۲8 گیــگا بایتــی به 

بــازار عرضــه کنــد.
 افزایــش ظرفیــت ذخیــره ســازی اطاعــات در تراشــه هــای الکترونیکــی از اهداف 

شــرکت سامســونگ محســوب می شــود.

گوشی هوشمند انعطاف پذیر
 در راه است

 
قــرار اســت یــک شــرکت صاحــب نــام در حــوزه تولیــد تلفــن هــای هوشــمند از گوشــی انعطــاف پذیر 

ــی کند.  ــود رونمای خ
شــرکت سامســونگ قصــد دارد تــا پایــان ســال آینــده میــادی از گوشــی هوشــمندی رونمایــی کنــد 

کــه دارای صفحــه نمایشــگر انعطــاف پذیــر اســت.
ــود. ایــن  در واقــع ایــن گوشــی جدیــد دارای صفحــه نمایشــگر OLED انعطــاف پذیــر خواهــد ب
گوشــی بــا خــم شــدن شــبیه بــه جعبــه کوچــک مــی شــود و با بــاز کــردن بــه گوشــی هوشــمندی 

بــا صفحــه تقریبــا 8 اینچــی تبدیــل مــی شــود.
نــام پــروژه ســاخت ایــن گوشــی هوشــمند "Project Valley" اســت و احتمــال دارد در کنگــره 

جهانــی موبایــل در مــاه فوریــه ســال آینــده میــادی رونمایــی شــود.
در حــال حاضــر بــه دســت آوردن فنــاوری صفحــه نمایشــگر انعطــاف پذیــر بــرای شــرکت هــای 
اپــل و سامســونگ بــه یــک عرصــه رقابــت تبدیــل شــده و بــا بدســت آوردن ایــن فنــاوری از ســوی 
هــر شــرکت مــی تــوان گفــت کــه ســهم بــازار قابــل توجهــی بــه ســمت شــرکت صاحــب فنــاوری 

ــی رود. م
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چند راه حل برای مصون ماندن از 
خطرات احتمالی تلفن همراه

محققیــن بــا ارائــه ۴ راه حــل، مصــون مانــدن کاربــر از خطــرات احتمالــی گوشــی همــراه را تضمین 
مــی کنند. 

ــا انجــام مطالعــات گســترده بــر روی امــواج گوشــی همــراه بــر روی بــدن  محققیــن آمریکایــی ب
ــه  ــد منجــر ب مــوش هــا متوجــه شــدند کــه فرکانــس هــای رادیویــی و بســامدهای آن مــی توان

ــم مغــزی و تومــور عصبــی در قلــب شــود. تومــور بدخی
ــرای جلوگیــری از خطــرات احتمالــی گوشــی همــراه مــی  ــد ب از ایــن رو محققیــن پیشــنهاد کردن

ــر را انجــام داد. ــکات زی ــوان ن ت
۱. دور نگــه داشــتن گوشــی همــراه از خــود منجــر بــه کاهــش خطــرات آن بــه تــوان ۲ اســت یعنی 
اینکــه اگــر فاصلــه آن را بــا ســر دو برابــر کنیــم، ۴ برابــر کمتــر در معــرض خطــر قــرار گرفتن اشــعه 
گوشــی همــراه خواهیــم بــود. اگــر گوشــی را بــر روی میــز قــرار دهیــم ایــن رقــم ممکــن اســت بــه 
50 برابــر کاهــش یابــد و اســتفاده از هدســت بــه هنــگام صحبــت کــردن بــا گوشــی همراهــی کــه 
در روی میــز قــرار گفتــه مــی توانــد بطــرز قابــل توجــه ای تاثیــر منفــی اشــعه هــای متصاعــد شــده 

از گوشــی همــراه را در بــدن کاربــر کاهــش دهــد.
۲. گوشــی خــود را در جیــب یــا نزدیــک بــه بــدن قــرار ندهیــد و در عــوض آن را در کیــف یــا کولــه 

ــل کنید. ــتی حم پش
3. از گوشی همراه خود در مکان هایی که خوب آنتن نمی دهد کمتر استفاده کنید.
۴. زمانیکه به مدت طوالنی از گوشی خود استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید.

محققیــن بــر ایــن بــاور هســتند کــه تلفــن همــراه در صورتــی مــی توانــد منجــر بــه ســرطان شــود 
ــی و بســامدهای  ــس هــای رادیوی ــی مــدت در معــرض فرکان ــاد و طوالن ــزان زی ــه می ــرد ب کــه ف

گوشــی همــراه قــرار گیــرد.

ادامه محبوبیت بازی های استراتژیک؛

تلگرام هم صاحب بازی
 »دهکده داری« شد

ــه  ــد ک ــترش یافته ان ــوب و گس ــدری محب ــز« به ق ــش آو کلن ــابه »کل ــتراتژیک مش ــای اس بازی ه
حــاال یــک بــازی مشــابه بــرای تلگــرام ســاخته شــده اســت. 

یکــی از قابلیت هــای تلگــرام امــکان ســاخت »بــات« اســت کــه بــه تازگــی بــا اســتفاده از همین 
ویژگــی یــک بــازی اســتراتژیک بــه نــام 
Village Game بــرای ایــن نرم افــزار 

پیام رســان ســاخته شــده اســت.
ــم  ــی ه ــان فارس ــه از زب ــازی ک ــن ب در ای
ــده ای  ــت دهک ــد، مدیری ــتیبانی می کن پش
ــد  ــود و می توانی ــپرده می ش ــما س ــه ش ب
محصــوالت زراعــی خــود را بفروشــید، در 
ماموریت هــای مختلــف شــرکت کــرده یــا 

ــد. ــارزه کنی ــان مب ــا دیگــر بازیکن ب

ساعت هوشمند متفاوت
 ساخته شد

یــک aشــرکت آمریکایــی ســاعت هوشــمندی را تولیــد کــرده کــه عملکــرد متفاوتــی 
نســبت بــه نمونــه هــای فعلــی دارد. 

 Deluxe یــک شــرکت آمریکایــی ســاعت هــای هوشــمندی را بــا نــام
ــازار از  ــود در ب ــای موج ــدل ه ــه م ــبت ب ــه نس ــرده ک ــی ک Bluetooth طراح
ــزار و ســخت  ــرم اف ــر خــوردرا اســت ضمــن اینکــه دارای ن ــری ب ــزرگ ت صفحــه ب

افــزار آنبــورد اســت.
ــق  ــت از طری ــا تبل ــمند ی ــه گوشــی هوش ــد ب ــی توان Deluxe Bluetooth  م
بلوتــوث متصــل شــود تــا بــه کاربــر خــود اجــازه دهــد کــه تمــاس تلفنــی، ارتبــاط 

ــام هــا را داشــته باشــد. ــدن پی تصویــری، خوان
 

ــرم اســت و در وســط آن محفظــه  ــدود 900 گ ــا در ح ــمند تقریب ــاعت هوش ــن س ای
ــتفاده از  ــا اس ــرد ت ــی گی ــرار م ــل آن ق ــت داخ ــچ دس ــه م ــود دارد ک ــفنجی وج اس

ــد. ــان کن ــود آس ــر خ ــرای کارب Deluxe Bluetooth را ب
ــردن  ــرای وارد ک ــتن درگاه USB ب ــمند، داش ــاعت هوش ــن س ــر ای ــی دیگ از ویژگ

اطاعــات بــه داخــل آن اســت.
Deluxe Bluetooth قــرار اســت از نوامبــر ســال جــاری میــادی روانــه بــازار 

ــرآورد شــده اســت. شــود و قیمــت آن در حــدود 350 دالر ب
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یک گوشی جدید ضد آب رونمایی شد
Aquos mini SH- ــام ــا ن ــد ضــد آب خــود ب  شــرکت شــارپ ژاپــن از جدیدتریــن گوشــی آندروی
M03 رونمایــی کــرد. ایــن محصــول جدیــد کمتریــن حاشــیه را در اطــراف صفحــه نمایشــگر خــود دارد 

کــه بــا ایــن ویژگــی شــبیه بــه آیفــون SE شــده اســت.
صفحــه نمایشــگر ایــن گوشــی ۴.۷ اینــچ و دارای وضــوح تصویــر ۱080 مگاپیکســل اســت و فنــاوری 
IGZO شــارپ بــر روی آن قــرار گرفتــه اســت کــه باعــث بازدهــی بیشــتر ال ســی دی آن نســبت بــه 

ســایر ال ســی دی هــای معمولــی مــی شــود.
پردازشــگر گوشــی  Aquos mini SH-M03 از نــوع Snapdragon 808 و دارای رم 3 گیــگ 

و حافظــه داخلــی آن را مــی تــوان تــا ۱۶ گیــگ ارتقــاء داد.
 ۱.9/f  و دوربیــن آن ۱3 مگاپیکســل بــا لنــز Marshmallow سیســتم آندرویــد ایــن گوشــی از نــوع
اســت. باتــری ایــن گوشــی ۲8۱0 میلــی آمپــر اســت و ایــن محصــول جدیــد شــرکت شــارپ ضــد آب 

است.
قیمت گوشی  Aquos mini SH-M03 در حدود ۴3۶ دالر است.

موس هوشمند ساخته شد
یک شرکت آمریکایی موسی را طراحی کرده که به صورت هوشمند عمل می کند. 

ایــن مــوس هوشــمند R-Go Break نــام دارد و بســیار متفــاوت در مقایســه بــا ســایر مــوس 
هــای موجــود عمــل مــی کنــد. از ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایــن موس، شــکل ویــژه آن اســت 
کــه ایــن امــکان را بــه کاربــر مــی دهــد تــا بــه هنــگام کار کــردن بــا رایانــه، بــه طــور صحیــح 

بــر روی صندلــی قــرار بگیرد.  
ــر را  ــه صــورت عمــودی طراحــی شــده، شــانه کارب ــن مــوس ب ــه دلیــل اینکــه ای ــع ب در واق
کمتــر درگیــر مــی کنــد کــه ایــن امــر مــی توانــد، خســتگی شــخص را بــر اثــر کار بــا مــوس 

بــه تعویــق بیانــدازد.
نکتــه دیگــر در مــورد ایــن گجت هوشــمند، داشــتن حســگرهایی اســت کــه در داخــل آن تعبیه 
شــده و قــادر اســت میــزان فشــار بــه عضــات دســت و مــچ را انــدازه گیــری کنــد تــا از فشــار 

زیــاد بــر روی تانــدون هــای دســت کاســته شــود.
در محلـی که انگشـت شـصت بـر روی ایـن موس قـرار می گیـرد، یک نشـانگر وجـود دارد که 
بـا نشـان دادن سـه رنگ، سـبز، 
نارنجی و قرمز میزان فشـار وارد 
شـده بر روی دسـت کاربـر را به 
تصویـر مـی کشـد. هنگامی که 
چـراغ قرمز در ایـن موس نمایان 
مـی شـود، یعنـی کاربر بایـد کار 
خـود را قطـع کنـد و دقایقـی را 
بـه اسـتراحت بپـردازد تا آسـیبی 
بـه تانـدون هـای دسـت او وارد 

نشود.
قــرار اســت ایــن محصــول 
ــادی  ــده می ــال آین ــب س جال

روانــه بــازار شــود.

قدرتمندترین ابر رایانه دنیا در 
چین ساخته شد
یک کشور آسیایی موفق به ساخت قدرتمندترین ابر رایانه دنیا شد. 

مهندســین مرکــز تحقیقــات ملــی مهندســی کامپیوتــر و فنــاوری چیــن موفــق به ســاخت 
ابــر رایانــه ای بــا نــام Sunway TaihuLight شــدند کــه قــادر اســت در هــر ثانیــه 

93 هــزار تریلیــون محاســبه انجــام دهد.
ــر  ــد جهــان، Tianhe-۲ دو براب ــه قدرتمن ــر رایان ــن اب ــا آخری ــه در مقایســه ب ــن رایان ای

ــر بیشــتر اســت.   ــر و بازدهــی آن 3 براب ســریع ت
اپلیکیشــن هــای اصلــی Sunway TaihuLight در کارخانــه های پیشــرفته طراحی 

شــده و قــادر بــه پیــش بینــی و تحلیــل داده هــای حجیم هســتند.
ایــن ابــر رایانــه دارای ۱0.5 میلیــون هســته پردازشــگر و از ۴0,9۶0 تعــداد node بــرای 

بــاال آمــدن اطاعــات برخــوردار اســت.
سیستم عامل Linux بر روی Sunway TaihuLight قرار دارد.

ــه تعــداد ۱۶۷ دســتگاه در  ــه، کامپیوترهــای پیشــرفته چینــی ب ــر رایان ــا ســاخت ایــن اب ب
فهرســت 500 ابــر رایانــه جهــان رســیدند کــه بــرای اولیــن بــار کشــور چیــن از آمریــکا که 

دارای ۱۶5 دســتگاه رایانــه برتــر دنیــا اســت، پیــش افتــاد.
ایــن در حالــی اســت کــه ســهم چیــن در فهرســت 500 ابــر رایانــه جهــان در ۱0 ســال 

ــوده اســت. گذشــته، فقــط ۲8 دســتگاه ب
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آخرین اخبار از اپل 

آیفون ۷ دو سیم کارته می شود
آخرین شنیده ها حاکی از پشتیبانی گوشی های آیفون ۷ توسط دو سیم کارت است. 

یکــی از شــایعات رایــج در مــورد ســری جدیــد گوشــی هــای شــرکت اپــل یعنــی آیفــون ۷ و 
آیفــون ۷ پــاس، حــذف جــک هدفــون 3.5 میلــی متــری اســت تــا از شــکل باریــک تــری بــر 

خــوردار باشــد.
ــر اســاس انتشــار تصاویــری جدیــد از گوشــی هــای آیفــون ۷،  جــک هدفــون در ایــن  امــا ب
گوشــی هــا تعبیــه خواهد شــد ضمــن اینکه تصویــر دیگــری از آیفــون ۷ حاکــی از پشــتیبانی دو 

ســیم کارت توســط این گوشــی اســت.
ــا  در صورتیکــه ایــن امــر تحقــق یابــد، شــرکت اپــل بــرای اولیــن بــار محصــوالت خــود را ب

ــرد. ــازار خواهــد ک ــه ب پشــتیانی دو ســیم کارت روان
از جملــه تصاویــر منتشــر شــده دیگــر بــه وجــود پنــل نمایشــی بــا لنــز دوگانــه و تراشــه ای بــا 
نــام SanDisk اختصــاص دارد کــه دارای ظرفیــت ۲5۶ گیگابایتــی در گوشــی آیفون۷ اســت.
ــه  ــود ک ــی ش ــد محســوب م ــک موضــوع جدی ــه ی ــن دوگان ــتفاده از دوربی ــاوری اس ــه فن البت
شــرکت هــای سامســونگ، آپــو، ویــوو و ســیائومی بــه دنبــال بهــره بــردن آن در محصــوالت 

خــود هســتند.
همچنیــن بــر اســاس شــنیده هــا قــرار اســت تغییراتــی در طراحــی آنتــن هــای آیفــون ۷ اعمال 

شــود و ممکــن اســت بــه نوعــی در راســتای بهــره بــردن از مــودم اینتل باشــد.

دوربین آیفون ۷ بزرگ تر می شود
قرار است گوشی جدید اپل با لنزی بزرگ تر به بازار عرضه شود. 

تعمیــرگاه چینــی Rock Fix کــه پیــش از ایــن بــا انتشــار تصاویری از گوشــی آیفــون ۷ مبنی 
بــر پشــتیبانی دو ســیم کارت و ارتقــاء حافظــه داخلــی ایــن گوشــی تــا ۲5۶ مگابایــت خبــر ســاز 
شــده بــود، ایــن بــار بــا نشــان دادن تصویــری دیگــر از قــاب پشــت گوشــی مشــخص کــرد که 

آیفــون ۷ دارای دوربینــی بــزرگ تــر و سنســور  CMOS خواهــد بــود.

ــون 3.5  ــک هدف ــذف ج ــی، ح ــرگاه چین ــن تعمی ــده از ای ــر ش ــر منتش ــه تصاوی ــه ب ــا توج ب
میلیمتــری در گوشــی آیفــون۷ یــک شــایعه اســت و همچنــان ایــن قســمت بــر روی محصــول 

جدیــد اپــل وجــود خواهــد داشــت.
 قــرار اســت گوشــی آیفــون ۷ در دو مــدل عرضــه شــود کــه نــوع اول جایگزیــن آیفــون ۶ مــی 
شــود و مــدل دوم نیــز آیفــون ۷ پــاس اســت کــه جایگزیــن مــدل هــای بــزرگ گوشــی های 

اپــل خواهــد شــد.  
هر دو مدل قادر به پشتیبانی دو سیم کارت هستند.

ــر شــده  اســت. همچنیــن اســتفاده از  ــر، خطــوط پاســتیکی آنتــن کمت ــه تصاوی ــا توجــه ب ب
ــن  ــور کــم را در ای ــط شــده در ن ــر ضب ــت تصاوی ــد کیفی ــون ۷ مــی توان ــر در آیف ــز بزرگ ت لن

ــد.   ــش ده ــی ها افزای گوش

آیفون ۷ باریک تر می شود
این بار »وال استریت ژورنال« از آخرین اخبار محصول جنجالی شرکت اپل خبر داد. 

دربــاره آیفــون ۷ کــه جدیــد تریــن محصــول شــرکت اپــل خواهــد بــود، هــر چنــد وقــت یکبــار 
ــال« اعــام کــرد، محصــول  ــار »وال اســتریت ژورن ــه گــوش مــی رســد. ایــن ب شــایعاتی ب
جدیــد شــرکت اپــل تقریبــا شــبیه بــه آیفــون ۶ اســت بــا ایــن تفــاوت کــه در آن جــک هدفون 
قــرار نــدارد تــا ضخامــت آیفــون ۷ نســبت بــه ســایر گوشــی هــای شــرکت اپــل باریــک تــر 

باشــد.
ــادی  ــده می ــال آین ــون ۷ در س ــی آیف ــال«، گوش ــتریت ژورن ــزارش »وال اس ــاس گ ــر اس ب
دســتخوش تغییــرات اساســی خواهــد شــد و هماننــد اپــل واچ، صفحــه نمایشــگر آن OLED و 

از یــک حســگر Touch ID بــرای شناســایی کاربــر خــود بــر خــوردار خواهــد شــد.
ــه  ــد یــک ورق ــون ۷ همانن ــز حــذف مــی شــود و گوشــی آیف ــن دکمــه Home نی همچنی
ــازار شــود. ــه ب ــی روان ــا حافظــه 3۲، ۱۲8 و ۲5۶ گیگابایت ــه نظــر مــی رســد و ب شیشــه ای ب
ــه  ــن دوگان ــگر دوربی ــک حس ــاس از ی ــون ۷ پ ــت آیف ــرار اس ــا ق ــنیده ه ــاس ش ــر اس ب

ــد. ــوردار باش برخ

خداحافظی اپل با حافظه های ۱6 گیگی
شــرکت اپــل قصــد دارد دیگــر از حافظــه داخلــی ۱۶ گیگــی در گوشــی هــای خــود اســتفاده 

نکنــد. 
آخریــن اخبــار از گوشــی آیفــون ۷ حاکــی از ایــن موضــوع دارد کــه قرار اســت شــرکت اپــل این 
گوشــی هوشــمند را بــا رم ۲ گیــگ و حافظــه داخلــی 3۲ گیگاباتــی روانــه بــازار کنــد ایــن در 
حالــی اســت کــه پیــش از ایــن تصــور مــی شــد گوشــی آیفــون ۷ در دو نــوع ۱۶ و 3۲ گیگاباتی 

تولید شــود.
ایــن یعنــی شــرکت اپــل ســری جدید گوشــی هــای خــود را فقــط بــا حافظــه داخلــی 3۲ گیگ 

تولیــد مــی کند.
همچنیــن بــر اســاس منابــع مطلــع، گفتــه مــی شــود رم تلفن هــای آیفــون ۷ پــاس و پــرو به 
دلیــل لنــز دوربیــن دوگانــه ای کــه در پشــت ایــن گوشــی هــا بــه کار رفتــه، 3 گیــگ خواهنــد 

بــود زیــرا تصاویــر گرفتــه شــده بــا چنیــن لنــزی نیــاز بــه رم 3 گیــگ بــرای پــردازش دارند.
البته از زمان دقیق عرضه گوشی های آیفون ۷ اپل خبر دقیقی در دست نیست.

فناوری اطالعـات و ارتباطات
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نوین فناوریهای 

دستیابی به اقتصاد متکی بر تولید داخل که در سالهای اخیر با عناوینی 
چون اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در حوزه فناوریهای نوین، 
برآن تاکید فراوان شده است، وظیفه مسئوالن ارشد کشور را برای 
برنامه ریزی در جهت بومی سازی این فناوریها در شرایط پس از 

تحریم، سنگین تر می کند.
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فناوریهــای نویــن

اقتصاد  کلی  سیاست های  مختلف  بندهای  در 
مقاومتی و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه 
ابالغی مقام معظم رهبری، بر شکل گیری اقتصاد 
دانش بنیان به عنوان راهبردی در جهت حرکت 

صحیح اقتصاد کشور، تاکید شده است.
درهمین حال سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه 
ابالغی مقام معظم رهبری نیز برپایه  محورهای 
سه گانه  »اقتصاد مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه  
علم و فناوری« و »تعالی و مقاوم سازی فرهنگی« 
تنظیم شده که در یکی از بندهای آن دانش بنیان 
کردن شیوه تولید و محصوالت صنعتی و خدمات 
وابسته به آن در جهت تقویت حضور در بازارهای 

منطقه و جهان مورد تاکید قرار گرفته است.
رهبر انقالب در فصل الخطاب تاکیداتشان مبنی 
بر لزوم شکل گیری اقتصاد مقاومتی در کشور 
که یکی از پایه های اصلی آن رسیدن به اقتصاد 
دانش بنیان است، شعار سال ۹۵ را نیز »سال اقتصاد 
مقاومتی؛ اقدام و عمل« انتخاب کردند که نقشه 
راه روشن و آینده سازی برای تحقق این اهداف 

است. مهم 
طیبی،  حمیدرضا  دکتر  سراغ  به  راستا،  این  در 
رئیس جهاد دانشگاهی رفتیم تا از برنامه، اقدامات 
و پیشنهادات این نهاد، برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

و در پی آن اقتصاد دانش بنیان مطلع شویم.

ــاد  ــما از اقتص ــف ش ــی تعری ــر طیب ــای دکت || آق
دانــش بنیــان چیســت  و فکــر مــی کنیــد چطــور 
ــت  ــان دس ــش بنی ــاد دان ــه اقتص ــم ب ــی توانی م

ــم؟ یابی
اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد دانــش بنیــان بدیــن معناســت که 
مــا صاحــب فنــاوری داخلــی شــویم و از ســوی دیگــر اقتصــاد 
کشــور مــا یــک اقتصــاد متکــی بــر تولیــد ملــی باشــد. ایــن 
صاحــب فنــاوری شــدن مــی توانــد تولیــد محصــول، خدمــات 

یــا تولیــد فکــر در حــوزه علــوم انســانی، اجتماعــی و... باشــد.
قطعــا جهاددانشــگاهی برنامــه هایــی در ایــن خصــوص دارد. 
ــرای  ــول ب ــای معق ــه روش ه ــتا از هم ــن راس ــد در ای ــا بای م
ــت  ــروری اس ــم. ض ــتفاده کنی ــدن اس ــاوری ش ــب فن صاح
ــا اینکــه  کــه ابتــدا اولویــت هــا را در کشــور تعییــن کنیــم؛ ی
خودمــان، فنــاوری را تولیــد کــرده و بتوانیــم آن را بــه راحتی در  

ــم. ــردی کنی ــه کارب جامع
 

ــما در  ــا رس ــما ی ــور اس ــازی در کش ــی س || بوم
پیــش گرفتــه شــده، امــا چــرا هنــوز تــا اجــرای 

ــم؟ ــه داری ــت آن فاصل درس
ــاوری  ــازی فن ــی س ــل بوم ــوال در مقاب ــه معم ــل آنک ــه دلی ب
مقاومتــی از ســوی مصــرف کننــده و مدیــران کشــور وجــود 
ــی  ــا را بوم ــاوری ه ــم فن ــل نتوانســته ای ــن دلی ــه همی دارد. ب
ســازی کنیــم. برخــی بــه تولیــد داخــل اعتمــاد ندارنــد و خرید 
ــع  ــی مان ــای خارج ــت کااله ــل کیفی ــه دلی ــا ب ــی آنه خارج

ــد داخــل مــی شــود. خری
از ســوی دیگــر هــم، هنــوز شــرایط الزم بــرای اینکه فنــاوری 
ــده  ــاد نش ــد ایج ــان ده ــود را نش ــت خ ــد کیفی ــی بتوان داخل
ــی و  ــا در کشــور آزمایشــگاه هــای مل ــوز م ــی هن اســت. یعن
مرجعــی نداریــم کــه بتوانــد بــر اســاس اســتانداردها، کیفیــت 
محصــوالت داخلــی را تعییــن کننــد. امــا تــوان تولید بســیاری 
از فنــاوری هــا در کشــور وجــود داشــته ولــی نیــاز بــه زمــان 

ــتری دارد. بیش
راه دیگــر بومــی ســازی فنــاوری ایــن اســت کــه دانــش تولید 
محصــول را بخریــم.  همچنیــن دولــت بایــد بتواند در پروســه 
خریــد دانــش فنــی، تولیــد محصــول داخلــی حمایــت هایــی 

داشــته باشــد.

|| تأثیــر بــر داشــته شــدن تحریــم در فناوریهای 
داخلــی را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟ 

 در واقــع، تحــول در فنــاوری بعــد از برداشــته شــدن تحریــم 
هــا محقــق خواهــد شــد؛ اگــر تحریــم هــا برداشــته شــود می 
ــه ثمــر بنشــانیم و صاحــب  ــه را ب توانیــم محصــوالت فناوران

فنــاوری شــویم.

ــم  ــدن تحری ــته ش ــا برداش ــه ب ــی اینک || یعن
ــول  ــد محص ــه تولی ــکلی در زمین ــر مش ــا دیگ ه
داخلــی و تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان نخواهیــم 
داشــت؟ ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه بــا واردات 
ــه تولیــدات داخلــی لطمــه  ــه کشــور ب ــاوری ب فن

ــود. وارد ش
البتــه اینکــه تحریــم هــا برداشــته و شــرکت هــای خارجــی به 
داخــل کشــور وارد شــوند، یکــی از نگرانــی هــای ماســت. باید 
بــرای رفــع ایــن نگرانــی تجمیــع خریــد خارجــی یــا تجمیــع 
پــروژه کنیــم؛ در ایــن صــورت بخشــی از خریــد پــروژه هــای 
کشــور را بــه شــرکت هــای خارجــی واگــذار کنیــم و از آنهــا 

امتیــار انتقــال فنــاوری بگیریــم.
البتــه چــه در حالــت تحریم و چــه در حالــت غیرتحریمــی اراده 
نظــام بــرای صاحــب دانــش و فنــاوری شــدن الزم اســت. اگر 
مدیــران ارشــد و تصمیم گیــران کشــور اراده داشــته باشــند در 
حالــت تحریــم هــم مــی توانــد برنامــه ریــزی درســتی انجــام 
دهــد و در نهایــت اقتصــاد متکــی بــر تولیــد داخــل را ایجــاد 
کننــد. در واقــع اگــر اراده نداشــته باشــیم در دوران تحریــم  هم 
صاحــب دانــش نخواهیــم شــد. بــا وجــود اراده نظــام، تحقــق 
اقتصــاد دانــش بنیــان امــکان پذیــر اســت زیــرا اگــر ایــن اراده 
ــی  ــاز م ــه روی محصــوالت خارجــی ب نباشــد درب کشــور ب

شــود.

ــم،  ــام، تحری ــه اراده نظ ــان ب ــت هایت || در صحب
فنــاوری داخلــی و شــرکت هــای خارجــی اشــاره 
کردیــد، ایــن حلقــه چطــور مــی توانــد کشــور را 

بــه مســیر دانــش بنیانــی راهنمایــی کنــد؟
ــم  ــول نفــت داری ــد چــون پ ــد فکــر کنن ــران کشــور نبای مدی
ــه هــر قمیتــی از خــارج  مــی توانیــم دانــش و تجهیــزات را ب
کشــور بخریــم. مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت کــه بــه طــور 
جــدی، اراده  صاحــب فنــاوری شــدن در کشــور، علــی رغــم 
اینکــه صحبــت هــای خوبــی در خصــوص تولیــد محصوالت 

ــدارد. ــه مــی شــود، وجــود ن فناوران
ــای خارجــی  ــه شــرکت ه ــن هســتیم ک ــران ای ــم نگ ــا ه م
ــا  ــد. م ــی را در دســت بگیرن ــروژه هــای ایران ــدون برنامــه پ ب
در دوره هــای قبــل ایــن تجربــه تلــخ را داشــتیم کــه شــرکت 
ــده  ــر عه ــی را ب ــای ایران ــروژه ه ــواره پ ــی هم ــای خارج ه
گرفتنــد؛ در ایــن دوره هــا، بــه علــت عقــب افتادگــی هایمــان 
هــر پــروژه ای را بــه یــک کشــور واگــذار کردیــم. ایــن پــروژه 
ــه  ــع ب ــه از آن موق ــا ۱0 مســئول خارجــی داشــت ک ــا گاه ه
بعــد هنــوز بــه هیــچ وجــه نتوانســته ایــم همیــن پــروژه هــا را 

نگرانی از ورود شرکتهای خارجی به کشور

فناوری داخل را تضمین می کنیم
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ــن ــای نوی فناوریه

تجمیــع کنیــم و بعــد از اجــرای دو الــی چهــار پــروژه، خودمان  
ــم. ــرا را در دســت بگیری آن

بــه عنــوان مثــال، کارخانــه ســیمان بعــد از گذشــت ۲0 ســال 
کــه توســط خارجــی هــا اداره مــی شــود، هنــوز تکنولــوژی آن 
ــم در  ــوز نتوانســته ای ــا هن ــران واگــذار نشــده اســت. م ــه ای ب
ایــن مــدت امتیــاز انتقــال تکنولــوژی 5 فنــاوری را در کشــور 
داشــته باشــیم تــا بدیــن واســطه صاحــب دانــش شــویم. بایــد 
بتوانیــم بــا برنامــه ریــزی صحیــح و اقدامات درســت در مســیر 

دانــش بنیــان قــرار بگیریــم.

|| بــا توجــه بــه اینکــه شــما تاکیــد فراوانــی روی 
برنامــه ریــزی صحیــح در حــوزه علــم و فنــاوری 
داریــد، مشــکل کجاســت کــه هنــوز بــه صــورت 
منســجم برنامــه ریــزی در ایــن حــوزه نداریــم؟

ــچ  ــوده و عضــو هی ــوان کســی کــه سیاســی نب ــه عن ــده ب بن
حــزب و گروهــی نیســتم ولــی سیاســت را مــی فهمــم، تاکیــد 
مــی کنــم کــه مشــکل اصلــی کشــور عــدم توســعه سیاســی 
اســت. توســعه سیاســی یعنــی اینکــه بایــد نخبــگان سیاســی 
ــی  ــای سیاس ــردش ه ــذار در گ ــر گ ــه تاثی ــور ک ــک کش ی

هســتند در مصالــح علمــی کشــور نقــش آفرینــی کننــد.
توســعه سیاســی در کشــور منجــر بــه توســعه اقتصــادی و در 
ــی از  ــود. یک ــی ش ــان م ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص ــت توس نهای
اصلــی تریــن مصالــح کشــور، همیــن تحقــق اقتصــاد دانــش 
بنیــان و مقاومتــی یــا  اقتصــاد متکــی بــر تــوان تولیــد اســت.
پیشــرفت در راســتای دانــش بنیــان شــدن بــا برنامــه ریــزی 
ــی  ــد؛ یعن ــی افت ــاق م ــه اتف ــی هم ــا هماهنگ ــدت و ب دراز م
ــا روی مســائل و مشــکات کشــور  ــگان م ــد نخب اینکــه بای
متمرکــز شــوند تــا بتوانیــم برنامــه ریــزی صحیحــی داشــته 
باشــیم. نخبــگان سیاســی بایــد برنامــه جامعی داشــته باشــند؛ 
ــی و  ــگان  فرهنگ ــی، نخب ــگان سیاس ــت نخب ــروری اس ض
ــد؛ از  ــه کنن ــع پیشــرفت کشــور را تهی ــه جام اجتماعــی برنام
ســوی دیگــر، بایــد ایــن نخبــگان وفــاق ملــی را هــم داشــته 
باشــند و برنامــه را بــر اســاس دانشــی کــه در اقتصــاد کشــور 

ــد. ــه کنن ریشــه دارد، تهی
ــت  ــا ثاب ــان تقریب ــش بنی ــاد دان ــه اقتص ــیدن ب ــای رس راهه
اســت؛ بایــد صاحــب فنــاوری شــویم تــا تحقــق اقتصاددانــش 
بنیــان را شــاهد باشــیم. در ایــن راســتا الزم اســت کــه همــه 
روش هــای معقــول بــرای صاحــب فنــاوری شــدن را بــه کار 

ــم. گیری

ــاز شــدن درب  ــا ب ــه ب ــم ک ــزی کنی ــه ری ــد طــوری برنام بای
هــای کشــور روی فنــاوری خارجــی، نگرانــی از غلبــه فنــاوری 
ــه کشــور نداشــته باشــیم. اگــر برنامــه ریــزی کشــور  آنهــا ب
ــب  ــه صاح ــاس آن برنام ــر اس ــم ب ــی توانی ــد م ــت باش درس
ــب  ــه صاح ــی ک ــت در جاهای ــی اس ــویم. طبیع ــش ش دان
فنــاوری نیســتیم بایــد از کشــورهای دیگــر کمــک بگیریــم. 
البتــه بایــد ایــن مســئله را هــم در نظــر داشــت کــه بــا تغییــر 
ــر  ــک کشــور تغیی ــای ی ــه ه ــر برنام ــس و وزی ــت ، مجل دول
ــور  ــک کش ــه ی ــده برنام ــه دهن ــک ادام ــر ی ــه ه ــد؛ بلک نکن

ــند. باش
در اینجــا ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه چــرا دولــت بــه 
افــق چشــم انــداز ۱۴0۴ متکــی نیســت؟ بــرای اینکــه  نمــی 
ــا دوره  ــر. ی ــا خی ــت ی ــودش هس ــدی خ ــا دوره بع ــد واقع دان
بعــدی کــه فــرد دیگــری  مــی آیــد راه دیگــری را ادامــه مــی 

دهــد یــا خیــر.
از کشــوری کــه تاکنــون تحریــم بــوده و در ایــن مــدت هــم از 
همــه نــوع شــیطنت هایــی بــرای بازگشــت تحریــم اســتفاده  
شــده نمــی تــوان توقــع داشــت کــه بســیاری از مشــکات در 

۲ الــی 3 ســال بــر طــرف خواهــد شــد.

|| راهــکار شــما در ایــن وضعیــت بــرای دســتیابی 
بــه اقتصــاد دانــش بنیان چیســت؟

ــی اســت،  ــع مال ــه علــت تحریــم هــا فاقــد مناب کشــور مــا ب
ــی اســتفاده  ــن الملل ــی بی ــع مال ــد از مناب ــن صــورت بای در ای
کنــد و ریســک تــورم را بپذیــرد؛ بایــد دولــت از بانــک مرکزی 
ــی  ــور را اجرای ــای کش ــروژه ه ــد پ ــا بتوان ــد ت ــتقراض کن اس
کنــد؛ در ایــن صــورت شــاهد تولیــدات داخلــی خواهیــم بــود.
ــع انجــام پــروژه هایــی کــه ارزبــری زیــادی  دولــت بایــد مان

ــد، شــود. دارن

ــور  ــا در کش ــروژه ه ــدام پ ــما ک ــر ش ــه نظ || ب
ــا  ــم ب ــی توانی ــه م ــد ک ــادی دارن ــری زی ارزب
ــروژه  ــن پ ــی ای ــان داخل ــوان محقق اســتفاده از ت

ــم؟ ــت بگیری ــا را در دس ه
ــل و  ــازی، حم ــاختمان س ــازی، س ــای راه س ــروژه ه ــا در پ م
نقــل، متــرو، حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی، ســاخت سیســتم 
هــای حمــل و نقــل ریلــی شــهری و بیــن شــهری، ســاخت 
سیســتم بــرق و کنتــرل واگــن هــای متــرو، آب شــیرین کــن 
هــا و...  نیــازی بــه خارجــی هــا نداریــم و مــی توانیــم متکــی 

بــه تــوان خــود در ایــن زمینــه هــا پیــش برویــم.

ــه  ــا هزین ــم و ب ــا را در دســت بگیری ــروژه ه ــن پ ــد ای بای
ــی  ــط خارج ــام آن توس ــرف انج ــون ص ــا کن ــه ت ای ک
ــان کشــور ایجــاد  ــرای جوان ــی شــده اشــتغال را ب ــا م ه
کنیــم. حتمــا توســعه در شــرایط غیــر تحریــم راحــت تــر 
ــب  ــرای صاح ــه ب ــه و برنام ــه ارائ ــرطی ک ــه ش ــت ب اس
دانــش و فنــاوری شــدن در تحقــق اقتصــاد دانــش 

ــد. ــته باش ــود داش ــان وج بنی

ــرای  ــی ب ــاق مل ــه وف ــان ب ــت هایت  || در صحب
برنامــه ریــزی صحیــح اشــاره کردیــد؛ میفرمایید 
ــی  ــاق مل ــن وف کــه ســهم جهاددانشــگاهی از ای
ــدام  ــور ک ــاد در کش ــن نه ــع ای ــت و در واق چیس
ــش  ــاد دان ــق اقتص ــرای تحق ــه ب ــه از برنام گوش

ــرد؟ ــر عهــده مــی گی ــان را ب بنی
ــی  ــق اقتصــاد مقاومت ــرای تحق ــه ب  جهاددانشــگاهی ۲ برنام
در دســتور کار دارد؛ یکــی تعییــن ماموریــت بــرای واحدهــای 
زیــر مجموعــه جهاددانشــگاهی بــر اســاس نیازهــای ملــی و 
مزیــت هــای بومــی آنهــا و دیگــری انعقــاد قــرارداد حرفــه ای 

بــا ســایر ارگان هــا.
ایــن برنامــه هــا را تحــت عنــوان برنامــه پنجــم توســعه جهاد 
دانشــگاهی تدویــن و مشــخص کــرده ایــم؛ اکنــون بــه دنبال 
ایــن هســتیم منابــع الزم را بــرای آن تامیــن کنیم. قطعــا، این 
برنامــه هــا نیــاز بــه بودجــه دارنــد و در صــورت عملــی نشــدن 
ماموریتهایمــان، نمــی توانیــم هیــچ ســهمی در تحقــق اقتصاد 

مقاومتــی و اقتصــاد دانــش بنیــان داشــته باشــیم.
ــت  ــی از دول ــه ماموریتهای ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب م
بگیریــم؛ ایــن موضــوع پــس از دیــدار مقــام معظــم رهبــری با 
اعضــای جهاددانشــگاهی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت؛ رهبــری 
ــاد  ــه جه ــت ب ــدن ماموری ــول ش ــه مح ــی ب ــد فراوان تاکی

ــتند. داش
ــه بعــد، در شــورای راهبــری نقشــه جامــع   از همــان ســال ب
علمــی کشــور، ۷ ماموریــت را بــرای جهاددانشــگاهی تدویــن 
ــن  ــدن ای ــی ش ــوه اجرای ــا نح ــم ت ــر آنی ــال ب ــم. ح کردی

ــم. ــن کنی ــا را تعیی ــت ه ماموری

|| یکــی از بندهایــی کــه در ماموریــت هــای 
ــش  ــاد دان ــق اقتص ــرای تحق ــگاهی ب جهاددانش

ــد؟ ــی فرمایی ــود را م ــد ب ــر خواه ــان موث بنی
ــر  ــرار پذی ــع تک ــا در صنای ــه م ــن اســت ک ــد ای یکــی از ۷ بن
کشــور، انتقــال تکنولــوژی را داشــته باشــیم کــه جهــاد 
ــه منتخــب  مســئولیت  ــد زمین ــد در چن دانشــگاهی مــی توان

ــرد. ــده بگی ــر عه ــوژی را ب ــال تکنول ــن انتق ای
تحقــق ایــن بنــد، مــی توانــد تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان در 

کشــور را در پــی داشــته باشــد.

ــان  ــش بنی ــاد دان ــی در اقتص ــهم خوب ــا س || م
کشــور نداریــم. فکــر مــی کنیــد شــرط ارتقــای 

ــد؟ ــد باش ــی توان ــه م ــل چ ــد داخ ــوان تولی ت
شــرط ارتقــا تــوان تولیــد داخــل، ایجــاد بــازار محصــول داخلی 
اســت و تــا زمانیکــه تقاضــا بــرای محصولــی نباشــد محصول 
ــر  ــه ثم ــم ب ــی ه ــن صــورت ارتقای ــود. در ای ــی ش ــد نم تولی
نمــی نشــیند، بنابرایــن مهــم تریــن مســئله در ارتقــای تــوان 
داخــل، احســاس امنیــت ســازندگان تولیــد داخــل اســت. ایــن 
ــرای جهاددانشــگاهی و ســایر ســازندگان  ــت ب احســاس امنی
ــدارد و اگــر هــم ماموریتــی محــول شــود خریــداری  وجــود ن

نخواهــد داشــت.
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فناوریهــای نویــن

ــا  ــا کج ــکات ت ــایی مش ــنجی و شناس ||  نیازس
مــی توانــد مــا را بــه حــل مشــکل کمــک کنــد؟
اکنــون یکــی از اتفاقــی کــه بایــد در کشــور بیافتــد ایــن اســت 
کــه نیازهــای مــا بــه ویــژه در صنعــت تــا ۲0 ســال آینــده در 
وزارت خانــه هــای صنعتــی احصــا شــوند تــا بــر اســاس ایــن 
ــا  ــن نیازه ــوز ای ــیم. هن ــته باش ــی داش ــدات داخل ــا تولی نیازه
احصــا نشــده انــد و هنــوز نمــی دانیــم کــه نیازهایمــان بیشــتر 
ــا برنامــه ریــزی  ــا بتوانیــم ب در چــه بخــش هایــی هســتند ت
ــی  ــت م ــه دول ــه ک ــیم. البت ــع آن باش ــدد رف ــح در ص صحی
دانــد نیازهــای کشــور چیســت و توانایــی آن توســط محققــان 
ــد نقدینگــی  ــا بای ــن نیازه ــع ای ــرای رف ــود دارد؛ ب کشــور وج

وجــود باشــد کــه دولــت بتوانــد تامیــن بودجــه کنــد.
ــی  ــور طبیع ــه ط ــور ب ــم در کش ــی و تحری ــی پول ــکل ب مش
ــن  ــد. در ای ــی کن ــه م ــر مواج ــا تاخی ــا را ب ــروژه ه ــرای پ اج
وضعیــت نمــی توانیــم بــا صاحبــان تکنولــوژی ارتبــاط برقــرار 
کنیــم. همچنیــن قیمــت نفــت پاییــن آمــده و مــا نمــی توانیم 
از منابــع بــه خوبــی اســتفاده کنیــم؛ بنابرایــن منابــع محــدود 
اســت و وقتــی منابــع محــدود باشــد تصمیــم گیــری راجــع به 

پــروژه هــا بــه تعویــق مــی افتــد.
ــه در کشــور وجــود دارد در  ــواردی ک ــه م ــن هم ــا ای ــت ب دول
کمتریــن زمــان تصمیــم بــه تامیــن نیــاز از ســوی خارجــی ها 
مــی گیــرد. همچنیــن فشــارهایی که بــه مــردم وارد می شــود 

باعــث مــی شــود خریــد خارجــی صــورت گیــرد.

دولـت،  نظـام،  نقـش  کـه  تفاسـیر  ایـن  بـا   ||
سیاسـیون، نخبـگان و... را در اقتصـاد مقاومتـی 
مشـخص کردید، اکنـون مـی توانیـد بفرمایید که 
جهاددانشـگاهی کجـای اقتصـاد مقاومتی اسـت؟
مــا در جهاددانشــگاهی الگــو ســازی تــوان تولیــد بســیاری از 
فنــاوری هــای داخلــی را انجــام مــی دهیــم؛ ایــن توانایــی در 
ــده مــی شــود. الگوســازی توســط  ــی دی ــه خوب جهادگــران ب
جهاددانشــگاهی امــکان پذیــر اســت؛ اگــر حمایــت هــا وجــود 
داشــته باشــند ایــن الگــو ســازی بــه محصــول تبدیــل خواهد 
شــد، در ایــن راســتا اگــر محصــوالت از مــا خریــداری شــوند 
عــاوه بــر تامین نیــاز کشــور مــی توانیــم اشــتغال آفرینی هم 
داشــته باشــیم. تامیــن نیــاز کشــور براســاس تولیــد داخــل در 
تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان و در نهایــت اقتصــاد مقاومتــی  

موثــر اســت.
البتــه ایــن موضــوع منــوط بــه ایــن اســت کــه مســئولیت هــا 
بــه مــا ســپرده شــود. مــا هــم از ســوی دیگــر  اعــام آمادگــی 

کــرده ایــم و زمینــه هــای کاریمــان مشــخص اســت.
مـا در جهاددانشـگاهی تمام تضمیـن هـای الزم را بـرای ارائه 
فناوری داخلی بر اسـاس اسـتانداردها می دهیم. ضروری اسـت 
کـه وزارتخانـه هـا ماموریت هـای مشـخصی در این راسـتا به 
جهاددانشـگاهی واگذار کنـد. در غیر این صورت اگـر ما توانایی 
هایی را داشـته باشـیم و دسـتگاههای مربوطـه از آن اسـتفاده 

نکنند دیگر کاری از دسـت ما سـاخته نیسـت.

ــاد از  ــدم اعتم ــن ع ــر ای ــای اخی ــال ه || در س
ــای  ــه نیروه ــا ب ــه ه ــا و وزارتخان ــوی ارگان ه س
دانشــگاهی وجــود داشــته که ایــن موضــوع را می 
ــاری  ــای حف ــتفاده از دکل ه ــدم اس ــم در ع توانی
ــاز هــم مــواردی از  ــا ب ــم، آی ســاخت داخــل ببینی

ــد؟ ــال بزنی ــه مث ــد ک ــت را داری ــن دس ای
بلــه. در ســال هــای گذشــته کــه دکل هــای حفــاری توســط 
جهاددانشــگاهی ســاخته شــد بــاز هــم صنعــت مربوطــه خرید 
خارجــی ایــن دکل هــا را در پیــش گرفــت. در مجمــوع بایــد 

ــا تولیــد داخــل مــورد  اراده در سیســتم وجــود داشــته باشــد ت
حمایــت واقعــی قــرار گیــرد. همچنیــن ســاخت بخــش تغذیه 
متــرو، نمونــه دیگــری اســت کــه جهاددانشــگاهی مــی توانــد 
در بومــی ســازی آنهــا نقــش ایفــا کنــد ولــی هنــوز از خــارج 
ــرو،  ــی مت ــل ریل ــل و نق ــن حم ــود. همچنی ــی ش ــد م خری
صنایــع کانــی هــای فلــزی، مولتــی فایرهــای جریــان بــاالی 
کاربــردی در صنایــع مــس و روی، کمــاکان از خــارج خریداری 
ــد در ایــن زمینــه نقــش  مــی شــوند. وزارت صنایــع مــی توان
ــی در  ــد یــک محصول جــدی داشــته باشــد و وقتــی مــی بین
ــرا از خــارج  کشــور ســاخته مــی شــود در صــدد بیایــد کــه آن

نخــرد.
 

|| معمــوال خریدهــای خارجــی مــا از کشــورهایی 
اســت کــه بــه دســتاوردهای محققانشــان 
اعتمــاد کــرده انــد؛ ایــن کشــورها چــه کارهایــی 
ــاز  ــن نی ــر تامی ــاوه ب ــه ع ــد ک ــی دهن ــام م انج
کشورشــان، نیــاز کشــورهایی همچــون ایــران را 
ــش  ــل روش در پی ــد، در اص ــی کنن ــرف م ــر ط ب
ــا  ــت؟ آی ــورهای چیس ــن کش ــده ای ــه ش گرفت
راهــکاری بــرای جلــب اعتمــاد صنعــت در ایــران 
پیشــنهاد مــی دهیــد کــه دیگــر خریــد خارجــی 
کــه توانایــی تولیــد آن در کشــور وجــود نــدارد را 

ــیم؟ ــته باش نداش
ــی  ــد م ــا خری ــا از آنه ــه م ــن کشــورها  ک ــت ای ــوال دول معم
کنیــم بــه ســازنده هایــش سوبســید خــوب و جایــزه صادراتــی 
تخصیــص مــی دهــد؛ از همیــن رو محصــول نهایــی آنهــا بــا 
هزینــه بســیار پایینــی بــه تولید مــی رســد. همچنیــن خدمات 
بانکــی، حجــم ســفارش هــا و بــزرگ بــودن بــازار آنهــا مثــال 
ــه  ــی ب ــانت خوب ــورها پورس ــن کش ــت ای ــت. دول ــی اس زدن
ــن  ــا گرفت ــن ســبب پ ــد و همی ــی دهن ــداران خارجــی م خری

صنایعشــان مــی شــود.
ــی  ــم  م ــت کنی ــی حمای ــوان داخل ــم و از ت ــا اراده کنی ــر م اگ
توانیــم برنامــه ایــن کشــورها را در پیــش بگیریــم تــا شــاهد 
ــاوری و در  ــازی فن ــی س ــی و بوم ــزون داخل ــدات روز اف تولی

ــیم. ــور باش ــه کش ــا ب ــش واردات آنه ــت کاه نهای
 یکــی از دالیلــی کــه صنایــع کشــور بــه تولیــد داخــل توجــه 
نمــی کنــد ایــن اســت کــه معمــوال هزینــه هــای ســاخت آن 
ــی شــود.  ــر از واردات همــان محصــول م ــران ت در داخــل، گ

اگــر دولــت بتوانــد رویــه کشــورهایی همچــون چیــن را کــه 
ــاص  ــازندگان اختص ــه س ــی را ب ــز صادرات ــید و جوای سوبس
ــازی  ــی س ــاهد بوم ــم ش ــی توانی ــرد، م ــش بگی ــد در پی ده
محصــوالت داخلــی باشــیم و در ایــن راســتا اقتصــاد مقاومتــی 

ــد. و دانــش بنیــان هــم تحقــق مــی یاب
اکنــون خوشــبینانه تریــن وام، بازپرداختــی ۲۲ درصــدی دارد و 
ایــن بــرای ســازندگان خیلــی رقــم باالیــی اســت. ســازنده ای 
کــه هنــوز محصــول خــود را بــه فــروش نرســانده چگونــه می 

توانــد ایــن وام را پرداخــت کنــد.
ــاخت.  ــاری س ــوان دکل حف ــی ت ــی نم ــع بانک ــن مناب ــا ای ب
همچنیــن بــا ایــن ۲۲ درصــد بازپرداخــت بانکــی نمــی توانیم 
محصــول قابــل رقابــت بــا چیــن بســازیم زیــرا بهــره بانکــی 
در چیــن کــم اســت و ۱۷درصــد جایــزه صادراتــی دارد؛ ارتــش 
چیــن خدمــات حمــل و نقــل را رایــگان یــا بــا قیمــت خیلــی 

کــم بــه ســازندگان ارائــه مــی کنــد.
وقتــی هنــوز تحریــم در کشــور وجــود دارد؛ پــول ارز مــا هنــوز 
در خــارج از کشــور اســت و همچنیــن از ســوی دیگــر در قبــال 
ــد  ــر خری ــی ب ــی مبتن ــا، قراردادهای ــور م ــت از کش ــد نف خری
محصــوالت خارجــی توســط ایــران منعقــد مــی شــود؛ نمــی 

تــوان محصــول داخلــی را تولیــد کــرد.
نظــام و دولــت بایــد هوشــمندانه عمــل کننــد و بــه مجموعــه 
هایــی ماننــد جهاددانشــگاهی کــه بــه خوبــی  آزمایشــات خود 
ــع  ــوالت در صنای ــد محص ــی تولی ــد و توانای ــس داده ان را پ

ــژه ای محــول شــود. ــد ماموریــت هــای وی مختلــف را دارن

|| و کام آخر...
کمتــر از ۲0 درصــد توانایــی هایمــان در تولیــد فنــاوری مــورد 
ــور  ــد اینط ــرا بای ــود؛ چ ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــور ب ــاز کش نی
ــان اســتفاده شــود.  ــوان موجودم ــد ۱00درصــد از ت باشــد! بای
ــزرگ در  ــرش مســئولیت هــای ب ــاده پذی جهاددانشــگاهی آم
راســتای تولیــد محصــوالت داخلــی اســت. مــا بــا تمــام انرژی 
بــا دولــت، مجلــس قدیــم و جدیــد مذاکــره کردیــم و بــا آنهــا 

ــم. در ارتباطی
ــه وحــدت ملــی و برنامــه  ــاز ب کشــور بیــش از همــه چیــز نی
ریــزی  دارد. ایــن موضــوع بایــد بــا پرهیــز از سیاســی کاری به 
ویــژه  سیاســی کاری کــه بــه منافــع کشــور آســیب مــی زنــد 
ــا شــاهد تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد  ــد ت تحقــق یاب

دانــش بنیــان باشــیم.
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ــن ــای نوی فناوریه

ــت  ــن معاون ــه بی ــورت گرفت ــات ص ــا توافق ب
گمــرک  و  جمهــوری  ریاســت  علمــی 
جمهــوری اســامی، ۲۶ شــرکت دانــش بنیان 
ــادی  ــاز اقتص ــاالن مج ــوان فع ــه عن ــر ب برت

ــد.  ــده ان ــناخته ش ش
سرپرســت  خراســانی  صاحبــکار  محمــد 
ــان در  ــش بنی ــور شــرکتها و موسســات دان ام
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــاره گف ــن ب در ای
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــوص ش در خص

ــد. ــی دارن ــد فراوان ــا تاکی ــت از آنه حمای
ــکات و  ــته مش ــال گذش ــزود: در ده س وی اف
ــرای شــرکتها وجــود داشــت کــه  ــی ب ابهامات
اکنــون بــا تــاش معاونــت علمــی و وزارتخانه 
ــیر  ــم مس ــم بگویی ــی توانی ــه م ــای مربوط ه
ــن شــرکتها عــوض شــده و تســهیاتی در  ای

اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت.
صاحبــکار خراســانی اظهارداشــت: هــم اکنون 
بیــش از ۱۲ هــزار و 500 شــرکت بــرای 
اســتفاده از قانــون حمایــت از شــرکتهای 
دانــش بنیــان تقاضــا داده انــد و حــدود ۶ 
ــد.  ــی شــده ان ــد ارزیاب ــزار شــرکت وارد رون ه
همچنیــن ۲ هــزار و ۴50 شــرکت دانــش 
بنیــان بــه عنــوان مشــموالن اســتفاده از 
مزایــای قانــون حمایــت از ایــن شــرکت هــا، 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق
سرپرســت امــور شــرکتها و موسســات دانــش 
بنیــان در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری گفــت: در ســال مالــی ۱39۲ تعــداد 
50 شــرکت و در ســال مالــی ۱393 تعــداد 
ــی ۱39۴ تعــداد  ۱300 شــرکت و در ســال مال
ــتفاده از  ــمول اس ــرکت مش ــزار و ۱50 ش ۲ ه

ظرفیــت مالیاتــی شــده انــد.

ــت  ــوص حمای ــانی در خص ــکار خراس صاحب
هــای معاونــت علمــی از شــرکت هــای 
دانــش بنیــان گفــت: تســهیاتی بــه شــرکت 
ــد  ــا بتوانن ــده ت ــه ش ــان ارائ ــش بنی ــای دان ه
در 50 کیلومتــری و 30 کیلومتــری اســتانهای 
اصلــی قــرار بگیرنــد. برخی شــرکت هــا در 50 
کیلومتــری اســتان اصفهــان و 30 کیلومتــری 
مشــهد قــرار گرفته انــد؛ در ایــن مــورد مقررات 

ــت شــده اســت. زیســت محیطــی رعای
سرپرســت امــور شــرکتها و موسســات دانــش 
بنیــان افــزود: در خصــوص حمایت از شــرکت 
هــا بــرای تولیــد محصــوالت داخلــی، تعرفــه 
ــم کــه  ای در داخــل کشــور تعریــف کــرده ای
ایــن موضــوع بــا حمایــت وزارت صنعــت 
ــد  ــا بتوانن ــرکت ه ــا ش ــرد ت ــی گی ــام م انج

ــانند. ــد برس ــه تولی ــود را ب محصــوالت خ
ــتی  ــوص فهرس ــن خص ــه داد: در ای وی ادام
توســط وزارت صنعــت تهیــه شــده کــه 
شــرکت هــا مــی تواننــد کاالهــای خــود را بــر 

ــد. ــه کنن ــت تهی ــن فهرس ــاس ای اس
صاحبکار خراسـانی در خصـوص معافیت های 
گمرکـی به شـرکت هـای دانش بنیـان گفت: 
بـرای ۴ دسـته کاال معافیـت گمرکـی اعمـال 
می شـود که واردات ماشـین آالت مشـروط به 
اینکه در کشـور سـاخته نشده باشـد، تجهیزات 
هـای  فعالیـت  توسـعه  بـرای  آزمایشـگاهی 
شـرکت، مزایا، مـواد و تجهیزات بـرای تحقیق 
و توسـعه یـک شـرکت و واردات نمونـه بـرای 
مهندسـی معکوس جزء معافیـت های گمرکی 
برای شـرکت هـای دانـش بنیان به شـمار می 

رود.
سرپرســت امــور شــرکتها و موسســات دانــش 
بنیــان اظهارکــرد: اگــر یــک شــرکتی بخواهد 
ــی وارد  ــت، تجهیزات ــوان ورود موق ــت عن تح
ــدت  ــه م ــزات را ب ــن تجهی ــد و ای ــور کن کش
ــرده و آن  ــد ک ــه محصــول تولی ــک ســال ب ی
را صــادر کنــد، مــی توانــد از معافیــت گمرکــی 

ــوردار شــود. برخ

ــی  ــش بنیان ــای دان ــه داد: شــرکت ه وی ادام
ــد  ــرداری در تاســیس دارن ــه بهــره ب کــه پروان
مــی تواننــد  از مســیر ســبز گمرکــی کاالهایی 

را وارد کشــور و شــرکت خــود کننــد.
صاحبــکار خراســانی ادامــه داد: اکنــون ایــن ۲ 
هــزار و ۴50 شــرکت مــی تواننــد بــه صــورت 
آنایــن بــا ســامانه »بیتــا« ی وزارت صنعــت 
در ارتبــاط باشــند و فراینــد ترخیــص ســبز را از 

مســیر گمرکــی مربوطــه طــی کننــد.
موسســات  و  شــرکتها  امــور  سرپرســت 
ــی  ــا هماهنگ ــت: ب ــان اظهارداش ــش بنی دان
ــت علمــی  ــن معاون ــه بی هــای صــورت گرفت
و گمــرک جمهــوری اســامی ایــران، ۲۶ 
شــرکت دانــش بنیــان برتــر بــه عنــوان 
فعــاالن مجــاز اقتصــادی شــناخته شــده انــد؛ 
فعــاالن مجــاز اقتصــادی اصطــاح بیــن 
المللــی اســت کــه همــه کشــورها تســهیاتی 

ــد. ــرده ان ــم ک ــروه فراه ــن گ ــرای ای را ب
بــه گفتــه وی: انتخــاب شــرکت هــای 
دانــش بنیــان کــه بــه عنــوان فعــاالن مجــاز 
اقتصــادی شــناخته شــده انــد، از ســوی 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــر اســاس 
معیارهــای مختلــف از جملــه میــزان فعالیــت 
ــادرات  ــم واردات و ص ــی و حج ــای بازرگان ه
ــت. ــده اس ــام ش ــال انج ــول س ــا در ط آنه

سرپرســت امــور شــرکتها و موسســات دانــش 
بنیــان بــا اشــاره بــه معیارهــای انتخــاب ایــن 
شــرکت هــا، گفــت: اگــر شــرکت هــا ســابقه 
تقلــب، قاچــاق، تقلــب تجــاری و جعــل اســناد 
ــل 3  ــند و دارای حداق ــرده باش ــادی نک اقتص
ــادرات  ــوزه واردات و ص ــت در ح ــال فعالی س
ــد جــزء فعــاالن اقتصــادی  باشــند، مــی توانن

ــد. مجــاز قــرار بگیرن

۲6 شرکت دانش بنیان فعال مجاز اقتصادی شدند

تبادل فناوری تولید 
واکسن بین ایران و 

هند کلیدخورد
ــه  ــی موسس ــارت جهان ــعه تج ــل و توس ــور بین المل ــاون ام مع
ــای  ــن ه ــاوری واکس ــادل فن ــه تب ــم نام ــاد تفاه رازی از انعق

ــر داد.  ــد خب ــران و هن ــن ای ــانی بی انس
ــدی کیاســری گفــت: در راســتای افزایــش ســطح  بهمــن عاب
ــد واکســن هــای انســانی، موسســه  ــدی کشــور در تولی توانمن
رازی بــا انعقــاد تفاهــم نامــه ای در صــدد وارد کــردن فنــاوری 
تولیــد واکســن پنتــاواالن انســانی از هند اســت. از ســوی دیگر، 
طــرف هنــدی خواســتار انتقــال فنــاوری یکــی از واکســن های 

ویروســی انســانی از موسســه رازی بــه هنــد هســتند.
ــن  ــدی در ای ــات هن ــرد: هی ــان ک ــری خاطرنش ــدی کیاس عاب
راســتا نســبت بــه بررســی میدانــی از توانمنــدی هــای موسســه 
رازی و بازدیدهــای مــورد نیــاز از خطــوط تولیــد اقــدام کــرده و 

قــرار اســت یــک هیــات از موسســه 
از  نزدیــک  آینــده  نیــز در  رازی 
شــرکت تولیــد کننــده واکســن 
پنتــاواالن انســانی هنــد بازدیــد 

ــد. کن
و  بین الملــل  امــور  معــاون 
ــی موسســه  توســعه تجــارت جهان
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــت: ب رازی گف
کننــده  تولیــد  رازی  موسســه 
از  پنتــاواالن  واکســن  اجــزای 
جملــه دیفتــری، کــزاز و ســیاه 
ســرفه اســت و از طــرف دیگــر 
نیــز  ایــران  پاســتور  انســتیتو 
واکســن هپاتیــت B را تولیــد 
ــال  ــال انتق ــه دنب ــا ب ــد م می کن

ــن  ــد واکس ــا و تولی ــن ه ــن واکس ــیون ای ــاوری فرموالس فن
پنتــاواالن انســانی در داخــل کشــور هســتیم.

ــا توجــه بــه ســابقه طوالنــی  بــه گفتــه وی، از طــرف دیگــر ب
ــانی،  ــی انس ــای ویروس ــن ه ــد واکس ــه رازی در تولی موسس
طــرف هنــدی تمایــل بــه انتقــال فنــاوری ایــن واکســن هــا از 

موسســه رازی دارد و در ایــن زمینــه تفاهــم نامــه مشــترکی بــه 
امضــای دو طــرف رســیده اســت.

عابــدی کیاســری گفــت: در حــال حاضــر واکســن پنتــاواالن از 
طریــق وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی به کشــور 
وارد شــده و ســالیانه میلیــون هــا دالر ارز از کشــور بابــت ایــن 

واردات خــارج می شــود.
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فناوریهــای نویــن

رئیــس کمیتــه ملــی ربــوکاپ جمهــوری اســامی ایــران، در نشســت ســالیانه فدراســیون جهانــی 
ربــوکاپ بــه عنــوان نماینــده ایــران در کمیتــه اجرایــی مســابقات آســیایی ربــوکاپ برگزیده شــد. 
مرتضــی موســی خانــی در ایــن بــاره گفــت: برگــزاری یــازده دوره مســابقات بیــن المللــی ربوکاپ 
ایــران، کســب مقــام هــای ارزشــمند تیــم هــای ایرانــی در مســابقات جهانــی ربــوکاپ، ارتقــای 
ســطح کیفــی و کمــی ایــن دانــش در ایــران و نیــز  اســتقبال دانــش آمــوزان و دانشــجویان ایرانی 
از عوامــل موثــر در انتخابمــان بــه عنــوان کمیتــه اجرایــی مســابقات آســیا و اقیانوســیه ربــوکاپ 

بودنــد.
ــزود:  ــت و اف ــه دانس ــن کمیت ــای ای ــر اعض ــترالیا را از دیگ ــن و اس ــیه، ژاپ ــورهای روس وی کش
پیشــنهاد مســابقات آســیایی ربــوکاپ در ســال ۲0۱9 بــه میزبانــی ایــران را داده ایــم و بــا توجــه 
بــه برگــزاری موفــق چنــد دوره مســابقات بیــن المللــی ربــوکاپ آزاد ایــران، انتظــار داریــم ایــن 
مســابقات در کشــور مــا برگــزار شــود. وی افــزود: بــر همیــن اســاس، ایــران بــه عضویــت کمیتــه 

اجرایــی مســابقات آســیا و اقیانوســیه ربــوکاپ درآمــد.

ایران عضو کمیته مسابقات آسیا و اقیانوسیه ربوکاپ شد

بزرگتریــن و معتبرتریــن رقابــت رباتیــک جهــان کــه در شــهر 
الیپزیــک آلمــان برپــا شــد بــا کســب ۱3 مقــام بــرای کاروان 

علمــی جمهــوری اســامی ایــران بــه کار خــود پایــان داد.
مرتضـی موسـی خانـی، رئیـس کمیته ملـی ربـوکاپ جمهوری 
اسـامی ایران در این بـاره گفت: پـس از 3 روز رقابت فشـرده و 
نفسـگیر، تیم های ایرانی موفق به کسـب ۱3 مقام در مسـابقات 
جهانـی ربـوکاپ ۲0۱۶ آلمان شـدند کـه تیم MRL دانشـگاه 
آزاد اسـامی قزوین با کسـب ۶ مقـام به عنـوان پرافتخارترین 

تیـم این دوره از مسـابقات دسـت یافت.
وی ادامـه داد: در مسـابقات بخـش دانـش آمـوزی و در لیـگ 
امدادگـر سـطح الـف تیـم کاوش از دبیرسـتان نقش قلـم رتبه 
دوم انفـرادی را کسـب کـرد. این تیم همچنین عنـوان بهترین 
طراحـی سـخت افـزار را در ایـن لیگ به خـود اختصـاص داد. 
 )co-space( همچنیـن در لیـگ امـداد فضـای مشـترک
دانـش آمـوزی نیز عنـوان بهترین ارائـه فنی به تیم دبیرسـتان 

عامه طباطبائـی )دوره اول( رسـید.
رئیــس کمیتــه ملــی ربــوکاپ کشــور ادامــه داد: در مســابقات 
بخــش بزرگســال یــا دانشــجویی نیــز تیــم ربــات فوتبالیســت 
ســایز کوچــک MRL دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن، 

قهرمــان جهــان شــد.
ــات شــبیه ســاز  ــام مســئول، در لیــگ رب ــن مق ــه ای ــه گفت ب
عامــل امــداد نیــز در رقابــت اصلــی تیــم MRL دانشــگاه آزاد 
اســامی قزویــن بــا کســب مقــام نخســت، قهرمانــی جهــان 
را از آن خــود کــرد. تیــم دبیرســتان فرزانــگان تهــران در ایــن 
بخــش دوم شــد. همچنیــن در لیــگ ربــات شــبیه ســاز عامل 
ــر ســاخت تیــم MRL دانشــگاه  امــداد در شــاخه توســعه زی
ــم  ــن تی ــید. ای ــت رس ــام نخس ــه مق ــن ب ــامی قزوی آزاد اس
مقــام اول بخــش رقابــت فنــی را نیــز بــه خــود اختصــاص داد.

رئیس کمیتـه ملی ربوکاپ جمهوری اسـامی ایـران گفت: در 
لیـگ امدادگر واقعی تیم MRL دانشـگاه آزاد اسـامی قزوین 
بـا اختـاف 8 امتیاز پـس از نماینـده تایلند، نایب قهرمان شـد. 
این تیـم در بخـش رقابت فنی به مقام نخسـت دسـت یافت.

موســی خانــی افــزود: در لیــگ فوتبالیســت انســان نمــا 
)بزرگســال( تیــم باســط پــژوه بــه مقــام نخســت دســت یافت و 
تیــم دانشــگاه آزاد اســامی ایلخچــی تبریــز پــس از آلمــان بــه 
مقــام ســوم رســید. همچنیــن در لیــگ فوتبالیســت انســان نمــا 
)ســایز نوجــوان( در بخــش رقابــت فنــی تیــم دانشــگاه امیرکبیر 

بــه مقــام نخســت ایــن مســابقات رســید.

۱3 مقام به تیمهای ایرانی در ربوکاپ آلمان رسید
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ــن ــای نوی فناوریه

محقق جوان ایرانی 
افق جدیدی در حوزه 

درمان نابینایی گشود
ــگاه  ــکی دانش ــی پزش ــری مهندس ــه دوره دکت ــش آموخت دان
ــم  ــت ترمی ــاخت داربس ــی و س ــا طراح ــر ب ــی امیرکبی صنعت
شــبکیه، افــق جدیــدی در حــوزه درمــان نابینایــی هــای ناشــی 

ــود.  ــم گش ــبکیه چش ــکات ش از مش
ــن  ــا در ای ــار داشــت: م ــدی، مجــری طــرح اظه آزاده ســپه ون
ــی  ــت های ــا، داربس ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ــتیم ب ــرح توانس ط
بــرای ترمیــم بافــت شــبکیه چشــم طراحــی و تولیــد کنیــم که 
توانایــی نشــر امــواج الکترومغناطیــس از خــود دارنــد و قــادر بــه 
تحریــک ســلول هــای شــبکیه بــرای بازســازی بافت هســتند.
ســپه ونــدی بــه تشــریح ویژگــی هــای طــرح خــود پرداخــت 
و گفــت: اکنــون کــه مهندســی بافــت شــبکیه، افــق روشــنی 
را بــرای درمــان نابینایــی پیــش رو قــرار داده اســت، مــا نیــز کار 

تحقیقــی خــود را در ایــن حــوزه تعریــف کردیــم.
بــه گفتــه ایــن محقــق جــوان، درحــال حاضــر مهندســی بافت 
در گذارهــا و فــراز و نشــیب هایــی کــه داشــته اســت بــه ایــن 
نقطــه رســیده کــه ســیگنال هــا اثــر بســیار مثبتــی بــر رونــد 
ــن  ــد. از همی ــد دارن ــا ایجــاد یــک بافــت جدی ــم بافــت ی ترمی
رو، مــا نیــز تمرکــز خــود را روی اثر ســینگال الکترومغناطیســی 
بــر روی رونــد رشــد ســلول هــا )ترمیــم بافــت یــا ایجــاد بافــت 

جدیــد( گذاشــتیم.
ــه در  ــکی ک ــی پزش ــری مهندس ــه دکت ــش آموخت ــن دان ای
طــرح تحقیقاتــی خــود دســت بــه شــبیه ســازی فرآینــد تاثیــر 
ــت،  ــبکیه زده اس ــای ش ــلول ه ــس در س ــواج الکترومغناطی ام
ــرد  ــاس از عملک ــا اقتب ــتیم ب ــن طــرح قصــد داش ــت: در ای گف
ــس را در  ــای الکترومغناطی ــیگنال ه ــر س ــبکیه، اث ــی ش طبیع
ــم  ــت بررســی کنی ــک باف ــم ی ــا و ترمی ــد رشــد ســلول ه رون
ــو ذرات  ــرح، نان ــن ط ــس در ای ــواج الکترومغناطی ــد ام ــه مول ک

ــد. ــنس« بودن »لومینس
وی یــادآور شــد: ایــن نانــوذرات بــا نــور مرئــی، تحریــک مــی 
شــوند و حــدود ۱۶ ســاعت، نشــر دارنــد بنابرایــن این نانــوذرات 
را در بســتری از پلیمــر »کیتوســان« و »پلــی کاپرو الکتــون« با 

درصدهــای مختلــف توزیــع کــرده و ایــن کامپوزیــت را الکتــرو 
ریســی کردیــم و بــه ایــن وســیله، داربســت هایــی ســاختیم که 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــم م ــبکیه چش ــت ش ــی باف ــرای مهندس ب
گیرنــد و در عیــن حــال، خاصیــت نشــر امــواج الکترومغناطیس 
را داشــتند یعنــی در واقــع، از خودشــان نــور تولیــد مــی کردنــد و 
ایــن نــور بایــد فیلتــر و بهینــه مــی شــد کــه ایــن بهینــه شــدن 
ــار ســلول هــا در مجــاورت داربســت هــا  ــا رفت آن، متناســب ب

ــود. ب
ســپه ونــدی بیــان داشــت: پــس از بررســی تمــام ایــن مــوارد، 
ــم  ــاخته بودی ــه س ــی ک ــت های ــلول را روی داربس ــت س کش
انجــام دادیــم و رفتارهــای مختلــف ســلول هــا از جملــه تکثیر، 
ــج  ــم و نتای ــه کردی ــا را مطالع ــز ســلول و رشــد ســلول ه تمای

ــا رشــد ســلول گرفتیــم. بســیار خوبــی در رابطــه ب
وی دســتاورد اصلــی ایــن طــرح پژوهشــی را»تمایــز ســلولی« 
ــاز  ــش س ــای »پی ــلول ه ــان آن، س ــه در جری ــرد ک ــوان ک عن
شــبکیه« در مجــاورت داربســت ســاخته شــده، بــه ســلول های 

شــبکیه تمایــز پیــدا کردنــد.
دانــش آموختــه دکتــری دانشــگاه امیربیــر بــه نتایــج موفقیــت 
ــت: ســلول هــای  ــرد و گف ــن طــرح اشــاره ک ــز اجــرای ای آمی
ــل از ســاخت ســلول  ــه قب ــع یــک مرحل »پیــش ســاز« در واق
هــای شــبکیه کامــل هســتند و ایــن امــکان و پتانســیل را دارند 
کــه رشــد کــرده و تمایــز پیــدا کننــد و تقســیم ســلولی بــه گونه 

ای انجــام شــود کــه ســلول هــای شــبکیه ســاخته شــود، حــال 
ــد کــه شــرایط  ــرار بگیرن ــن ســلول هــا در محیطــی ق ــر ای اگ
مســاعد باشــد، رشــد می کننــد و چســبندگی و مهاجــرت ایجاد 

مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مراحــل آزمایشــگاهی و ســلولی طــرح بــا 
ــرار دارد،  ــی ق ــت حیوان ــه تس ــده و در مرحل ــی ش ــت ط موفقی
ــبکیه چشــم  ــا را درون ش ــرار شــد داربســت ه ــدا ق ــت: ابت گف
»مــوش« قــرار دهیــم امــا پزشــک جــراح مــا ایــن کار را تاییــد 
نکــرد و پیشــنهاد داد آزمایــش روی چشــم مــرغ انجــام شــود 

کــه درحــال اجــرای آن هســتیم.
ــرای درمــان  وی در مــورد نتایــج مــورد انتظــار از ایــن طــرح ب
ــرای  ــد ب ــی توان ــرح م ــن ط ــج ای ــرد: نتای ــار ک ــاران اظه بیم
درمــان بیمارانــی کــه دچار آســیب شــبکیه شــده و شــبکیه آنها 
بــه دلیــل جراحــت، ســوراخ یــا جــدا شــده و همچنیــن بیمــاران 
ــک  ــت و در ریس ــده اس ــازک ش ــا ن ــبکیه آنه ــه ش ــی ک دیابت

ــد، اســتفاده شــود. پارگــی شــبکیه و نابینایــی قــرار دارن
آزاده ســپه ونــدی بــه راهنمایــی دکتــر فتــح الــه مضطــرزاده 
و دکتــر مهنــاز اســکندری، چهــار ســال روی پــروژه 
ــی  ــان - پل ــنس کیتوس ــت لومینس ــر داربس ــی »اث تحقیقات
ــر ترمیــم بافــت شــبکیه چشــم« فعالیــت  ــرو الکتــون ب کاپ
کــرده کــه نتیجــه آن چندیــن ثبــت اختــراع و جایــزه ملــی و 

ــوده اســت. ــی ب ــن الملل بی

ــا  ــر دارد ت ــی در نظ ــاز آلمان ــک خودروس ی
ــای  ــی از خودروه ــل متفاوت ــال ۲0۲۱ نس س

ــد.  ــا کن ــه خیابانه ــودران را روان خ
ــال  ــا 5 س ــرده ت ــام ک ــی.ام.و اع ــرکت ب ش

آینــده و البتــه بــا همــکاری دو شــرکت 
اینتــل و Mobileye نســل جدیــدی 
ــه  ــازد ک ــی س ــودران را م ــای خ از خودروه
بســیاری از نگرانــی هــای مربــوط بــه حفــظ 

ایمنــی راننــده و عابــران پیــاده در آن برطــرف 
شــده اســت.

 بــی.ام.و از ایــن بابــت همــکاری بــا ایــن دو 
ــاخت  ــرای س ــه ب ــرده ک ــاز ک ــرکت را آغ ش
چنیــن خودرویــی بــه تمــام فناوریهــای الزم 

ــدارد. دسترســی ن
شــرکت اینتــل کــه در زمینــه طراحــی و تولید 
تراشــه در دنیــا شــناخته شــده و شــرکت 
ــژه ای در  ــص وی ــه تخص Mobileye ک
سیســتمهای بصــری و حســگر دارد بــی.ام.و 

ــد. ــروژه همراهــی مــی کنن ــن پ را در ای
البتــه بــه نظــر مــی رســد نتیجــه ایــن تاش 
ــاز  ــرکت خودروس ــن ش ــود ای ــه س ــا ب تنه
آلمانــی نخواهــد بــود زیــرا پلــت فــورم 
صنعتــی ارایــه خواهــد شــد کــه ســایر 

خودروســازان نیــز امــکان بهــره منــدی از آن 
بــرای تولیــد خودروهــای خــودران را خواهنــد 

داشت.
در قالــب ایــن همــکاری، شــرکتهای اینتــل 
فنــاوری  تریــن  تــازه   Mobileye و 
ــینی و  ــری ماش ــه یادگی ــود در زمین ــای خ ه
سیســتمهای رایانــه ای را بــرای بــه کارگیری 
در ایــن پلــت فــورم بــه کار خواهنــد گرفــت. 
اینتــل ســالهای طوالنــی اســت کــه بــر روی 
فنــاوری خودروهــای خــودروان کار مــی کند.
محققانــی کــه در ایــن پــروژه حضــور دارنــد 
بــه دنبــال طراحــی خــودروی خودروانــی 
هســتند کــه در حیــن رانندگــی بــا آن نیــازی 
ــم  ــده، چش ــط رانن ــان توس ــس فرم ــه لم ب
ــد. ــاده نباش ــران پی ــاده و عاب ــه ج ــتن ب داش

تاکنـون اطاعات زیـادی دربـاره جرئیات این 
همکاری منتشـر نشـده که این خـود به نوعی 

بـر جذابیت محصـول نهایی مـی افزاید.

نسل جدید خودروهای خودران از راه می رسد

http://mehrnews.com


صفحه 56 | شماره 3 | تیــر 95 MEHR NEWSAGENCY

فناوریهــای نویــن

با مرگ سرنشین خود؛

اتومبیل خودران فاجعه آفرید
ــه مــرگ سرنشــین خــود شــد. یــک دســتگاه  یــک دســتگاه اتومبیــل خــودران منجــر ب
اتومبیــل خــودران شــرکت تســا آمریــکا زمانیکــه کاربــر، آن را در وضعیــت خــودران قــرار 
داده بــود بــا یــک دســتگاه کامیــون تصــادف کــرد و منجــر بــه مرگ سرنشــین خود شــد.
ــن  ــی ای ــرای علــت اصل ــکا ب ــدرال آمری ــات توســط مقامــات ف در همیــن حــال تحقیق

ســانحه آغــاز شــده اســت.
ایــن خــودرو از نــوع مــدل S شــرکت تســا بــوده و بــه گفتــه مقامــات آمریکایــی تعــداد 
ــه ســامانه خــودران هســتند در  ــوع اتومبیــل کــه مجهــز ب ۲5 هــزار دســتگاه از ایــن ن

آمریــکا تــردد مــی کننــد.
ایــن ســانحه مرگبــار در ایالــت فلوریــدا آمریــکا اتفــاق افتــاد و بــه گفتــه مقامــات محلــی 
زمانیکــه راننــده کامیــون در جلــوی اتومبیــل S تســا اقــدام بــه گــردش بــه چــپ مــی 

کنــد، خــودران بــا آن تصــادف مــی کنــد و منجــر بــه ایــن حادثــه مــی شــود.
با انتشار این گزارش، سهام شرکت تسا 3.۲ درصد کاهش یافت.

چین بزرگترین شهر دنیا را می سازد
چین در تاش است تا با ترکیب چند شهر، بزرگترین شهر دنیا را احداث کند. 

طــی یــک دهــه گذشــته مأموریــت مهمــی ذهــن مهندســان شــهری و مقامــات عالی رتبــه چین 
را بــه خــود مشــغول کــرده اســت کــه آن هم چیــزی نبــوده جــز ســاخت بزرگتریــن شــهر دنیا.

در واقــع مهندســان چینــی ایــن ایــده را در ذهــن مــرور مــی کننــد کــه بــا ترکیــب چندیــن شــهر 
بــزرگ ایــن کشــور کــه بیــن ۲ تــا ۱۴ میلیــون نفــر جمعیــت دارد، ابــر شــهری بســازند کــه در 

دنیــا نظیــری نداشــته باشــد.
تنهــا در دلتــای روزخانــه Pearl River چیــن جمعیتــی بالــغ بــر 5۷ میلیــون نفــر زندگی می 
کننــد. ایــن منطقــه وســیع بــه بزرگــی ویرجینیــای غربــی آمریکاســت بــا ایــن حــال حــدود 30 

برابــر آن جمعیــت در خــود جــای داده اســت.
ــزرگ و برنامــه  ــر اســاس یــک نقشــه ب ــا مهندســان چینــی ب همیــن موضــوع موجــب شــده ت
ریــزی کان عمرانــی بــه فکــر ترکیــب شــهرهای شــنزن، دونگــون، هیــژوا، گوانــژو و چند شــهر 
دیگــر بیفتنــد. آنهــا در نظــر دارنــد از ایــن طریــق بزرگتریــن شــهر دنیــا را بســازند. پیــش بینــی 

مــی شــود ایــده ســاخت چنیــن شــهری تــا ســال ۲030 محقــق شــود.
ــه کار شــده و  ــرای ســاخت چنیــن شــهر بزرگــی، مهندســان چینــی از مدتهــا پیــش دســت ب ب
شــروع بــه تخریــب بافتهــای ســنتی شــهرهای ایــن منطقــه کــرده انــد تــا جــای بــرای ســاخت 

آسمانخراشــها بــاز شــود.
در چشــم انــداز مقامــات چینــی، چنیــن شــهری بایــد بــه عنــوان قطــب اقتصــادی دنیــا معرفــی 

شــود و خروجــی اقتصــادی آن چیــزی درحــدود دو تریلیــون دالر باشــد.

طوالنی ترین پل دریایی جهان 
ساخته شد

طوالنــی تریــن پــل دریایــی جهــان در یکــی از کشــورهای آســیایی بــه بهــره بــرداری 
ــام  ــا ن ــان ب ــی جه ــل دریای ــن پ ــی تری ــاخت طوالن ــه س ــق ب ــن موف ــید. چی رس

ــت. ــل اس ــل ۲۶.۴ مای ــن پ ــول ای ــد. ط Jiaozhou Bay ش
ســازه جدیــد چینــی شــهر بنــدری »کوئنــگ دائــو« را در قســمت شــرقی ایــن کشــور به 

جزیــره »هوانــگ دائــو« متصــل مــی کنــد.  
عــرض ایــن پــل ۱۱0 فــوت و هزینــه ســاخت آن تقریبــا ۱ میلیــارد پونــد اعــام شــده 
ــرده و بیــش از 5 هــزار  اســت.  ســاخت پــل Jiaozhou Bay چهــار ســال زمــان ب

ســتون در آن بــکار رفتــه اســت.
طــول ایــن پــل از بلندتریــن پــل دریایــی قبلــی جهــان کــه بــر روی دریاچــه 
ــود،  ــد ب ــاخته ش ــکا س ــا« آمری ــت »لویزیان Pontchartrain Causeway ایال

ــر اســت. ــل بلندت ــا 3 مای تقریب

بلندترین سرسره جهان رونمایی شد
بلندتریــن سرســره جهــان در شــهر لنــدن انگلیــس بــه ارتفــاع بیــش از ۷3 متر ســاخته شــد. بــا قرار 
گرفتــن شــخص در داخــل ایــن سرســره کــه دارای تونــل هــای مارپیچــی اســت، ســرعت او بــه ۲۴ 
کیلومتــر در ســاعت مــی رســد و ظــرف مــدت ۴0 ثانیــه بــه قســمت پاییــن ایــن سرســره می رســد.

طول مسیر بلندترین سرسره جهان ۱۷۷ متر و قیمت بلیط آن برای هر نفر ۲۲ دالر است.
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ــن ــای نوی فناوریه

اولین کشتی خودران جهان به 
آب انداخته می شود

ــت  ــران قیم ــای گ ــاخت خودروه ــوزه س ــه در ح ــی ک ــام اروپای ــب ن ــرکت صاح ــک ش ی
ــاری اســت.  ــی ب ــال ســاخت کشــتی کنترل ــه دنب ــت دارد، ب فعالی

ــل  ــل و نق ــتم حم ــاخت سیس ــروژه س ــرد، پ ــام ک ــس اع ــس انگلی ــز روی ــرکت رول ش
ــد. ــی کن ــدود نم ــس مح ــای لوک ــاخت خودروه ــط در س ــک را فق روباتی

بــه گفتــه مســئولین این شــرکت انگلیســی، قــرار اســت کشــتی هــای بــاری خــودران و با 
فنــاوری کنتــرل از راه دور، توســط رولــز رویس ســاخته شــوند.

ــای  ــه ه ــر روی عرش ــی ب ــین انگلیس ــروژه، مهندس ــن پ ــتای ای ــر در راس ــال حاض در ح
ــن  ــر روی زمی ــه مســتقر ب ــا توســط خدم ــت آنه ــه هدای ــد ک ــز شــده ان مجــازی متمرک

ــرد. ــی گی ــورت م ص
در واقــع ایــن شــرکت، کشــتی هایــی را طراحــی مــی کنــد کــه نیــازی بــه وجــود نیــروی 
ــاری را هدایــت  ــر روی آنهــا نیســت و یــک نفــر مــی توانــد چندیــن کشــتی ب انســانی ب

کنــد.
اســتفاده از کشــتی هــای بــاری نســل جدیــد مــی توانــد بــه دلیــل حمــل بــار بیشــتر بــه 
ــاوگان دریایــی  دنبــال کــم شــدن فضــای مربــوط بــه خدمــه کشــتی نکتــه مثبتــی در ن

محســوب شــود.
از دیگــر مزایــای کشــتی هــای خــوردان بــاری، ایمنــی بیشــتر و کارآمــدی بــاالی آنهــا به 

دلیــل از میــان رفتــن خطاهای انســانی اســت.
قــرار اســت تــا ســال ۲0۲0 میــادی اولیــن کشــتی خــودران مجهــز به فنــاوری کنتــرل از 

راه دور شــرکت رولــز رویــس بــه آب انداختــه شــود.

خداحافظی با سوختهای فسیلی؛ 

راه اندازی بزرگراه برقی در سوئد
ســوئد بزرگراهــی راه انــدازی کــرده کــه وســایل نقلیــه بــه ســبک ترامواهــای برقــی در آن حرکــت 
مــی کننــد.  اســتفاده از کابلهــای بــرق در جــاده هــا تــا مدتهــا تنهــا بــه عنــوان یــک ایــده در نظــر 
گرفتــه مــی شــد امــا حــاال نســل جدیــدی از سیســتم حمــل  و نقــل جــاده ای در ســوئد راه انــدازی 
ــتن از  ــرای کاس ــی ب ــهای جهان ــه تاش ــادی ب ــعه آن کمــک زی ــا توس ــی رود ب ــد م ــه امی ــده ک ش

آالینــده هــای کربنــی صــورت گیــرد.
ایــن کشــور بــا هــدف خداحافظــی بخــش حمــل و نقــل آن از ســوختهای فســیلی تــا ســال ۲030 
پــروژه هــای مختلفــی را آغــاز کــرده کــه بزرگــراه برقــی یکــی از آنهاســت. ایــن پــروژه آزمایشــی راه 

را بــرای توســعه جــاده هــای برقــی در ســالهای پیــش رو همــوار مــی کنــد.
ــرای  ــد ب ــی جدی ــل و نقل ــتم حم ــع سیس ــام دارد و در واق ــی eHighway ن ــراه برق ــن بزرگ ای
ــان  ــس آلم ــرکت زیمن ــکاری ش ــا هم ــعه آن ب ــه توس ــود ک ــی ش ــوب م ــی محس ــای برق خودروه

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
بــا کامــل شــدن ایــن پــروژه، بزرگراهــی بــه طــول ۲ کیلومتــر در شــمال اســتکهلم، پایتخــت ســوئد 
بــه عنــوان نخســتین بزرگــراه برقــی ایــن کشــور بــرای خودروهــای ســبک و ســنگین بــه کار گرفته 

خواهــد شــد. اســتفاده از ایــن پــروژه بــه مــدت دو ســال صــورت خواهــد گرفــت.
ــاز  ــورد نی ــرق م ــروی ب ــه نی ــی دارد ک ــوای برق ــتم ترام ــه سیس ــادی ب ــباهت زی ــوآوری ش ــن ن ای
خودروهــا از طریــق کابلهــای مخصوصــی تأمیــن مــی شــود. ایــن کابلهــا از یــک ســو به شــبکه برق 
نصــب شــده در بــاالی جــاده و از ســوی دیگــر بــه بخشــی در زیــر وســیله نقلیــه متصــل می شــود تا 

از ایــن طریــق نیــروی الکتریکــی الزم بــه آن برســد.
پیــش بینــی مــی شــود ایــن سیســتم جدیــد نــه تنهــا بــه صرفــه جویــی چشــمگیری در مصــرف 

انــرژی منجــر شــود بلکــه کمــک زیــادی نیــز بــه کاهــش آالینــده هــای کربنــی مــی کنــد.

پرورش پهپاد در آزمایشگاه!
ــد آن  ــای تولی ــه ج ــاد ب ــرورش پهپ ــرای پ ــعه روشــی ب ــال توس ــن انگلیســی در ح محققی
ــین،  ــدون سرنش ــا ب ــاد ی ــای پهپ ــریع هواپیماه ــد س ــای تولی ــی از روش ه ــتند.  یک هس
بکارگیــری فنــاوری چاپگــر ســه بعــدی اســت کــه مــی تــوان در زمــان کوتاهــی اقــدام به 

تولیــد پهپــاد کــرد.
امــا ایــن بــار در آخریــن فنــاوری ســاخت هواپیماهــای پهپــاد، محققیــن انگلیســی در حال 

اســتفاده از تکنیــک چاپگــر ســه بعــدی بــه نــوع دیگــری بــرای تولیــد پهپادها هســتند.
در ایــن شــیوه کــه "Chemputer" نــام دارد در مقــام تئــوری مــی تــوان در مقیــاس 
کوچــک، هواپیمــای بــدون سرنشــین را بــه جــای تولیــد کــردن، پــرورش داد یا بــه عبارت 

دیگــر در شــرایط آزمایشــگاهی هواپیمــای پهپاد ســاخت.
یعنــی زمانیکــه بــا فنــاوری چاپگــر ســه بعــدی، قســمت هــای مختلفی از یــک دســتگاه را 
مــی تــوان ســاخت، ایــن بــار بــا فنــاوری "Chemputer" محققیــن قــادر بــه تســریع 
فعــل و انفعــاالت شــیمیایی در مولکــول مــی شــوند کــه ایــن امــر باعــث مــی شــود یــک 
هواپیمــای پهپــاد بــا مــواد شــیمیایی تولیــد شــود و بــه جــای تخصیــص دادن چنــد مــاه 

بــرای ســاخت آن، فقــط چنــد هفتــه مراحــل تولیــد پهپــاد بــه طــول بیانجامــد.
بــه گفتــه محققیــن انگلیســی، اجــرای ایــن شــیوه شــبیه بــه صحنــه هــای موجــود در فیلم 

هــای علمی-تخیلــی اســت، امــا ایــن دســتاورد بــه دور از انتظــار نخواهــد بــود.
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فناوریهــای نویــن

منتظر بزرگترین 
هواپیمای جهان باشید

مهندســان در آمریــکا بزرگتریــن هواپیمــای جهــان را بــا هدف 
پرتــاب ماهــواره هــا بــه فضــا می ســازند. 

پیکــر  غــول  البتــه  و  مــدرن  فــوق  هواپیمــای  ایــن 
ــان  ــا پای ــزی ت ــر چی ــه دیگ ــام دارد ک Stratolaunch  ن
ســاخت آن در آشــیانه عظیمــی واقــع در فــرودگاه هــوا- 

ــت. ــده اس ــی نمان ــکا باق ــاوی« آمری ــای »موه فض
ــه نشــریه  ــن از بنیانگــذاران شــرکت مایکروســافت ک ــل آل پ
ــا  ــد دنی ــرد ثروتمن ــن ف ــوان چهلمی ــه عن ــس وی را ب فورب
ــارد  ــروت وی ۱۷.5 میلی ــد )ارزش خالــص ث ــی مــی کن معرف
 Vulcan ــام ــه ن ــرکتی ب ــدر ش ــاال و در ص ــت(، ح دالر اس
Aerospace بــاز هــم بــه فکــر کســب ثــروت از راه علــم 
ــاب  ــرای پرت ــا ب ــده اســتفاده از هواپیم ــاوری اســت. او ای و فن
راکــت و ماهــواره بــه فضــا را بــه واقعیــت تبدیــل مــی کنــد.
ــی  ــای فضای ــتفاده از هواپیماه ــده اس ــر ای ــالهای اخی در س
بــرای رســاندن گردشــگران بــه زیرمــدار بــه عنــوان 
موضوعــی هیجــان انگیــز مطــرح شــده اســت. ایــن همــان 
چیــزی اســت کــه ریچــارد برانســون مالــک متمــول شــرکت 
ویرجیــن گلکتیــک بــا هواپیمــای فضایــی خــود یعنــی 
ــزار دالر از  ــت ۲50 ه SpaceShipTwo و در ازای دریاف

ــد. ــی کن ــال م ــگران دنب گردش
امــا پــل آلــن بــه دنبــال فرســتادن گردشــگر بــه فضــا نیســت 
ــول  ــای غ ــواره از هواپیم ــت و ماه ــاب راک ــه پرت ــه او ب بلک
ــد  ــق کســب درآم ــن طری ــا از ای ــد ت پیکــرش فکــر مــی کن

داشــته باشــد.
فاصلــه دو نــوک بــال ایــن هواپیمــا ۱۱۷ متــر اســت کــه بــه 
عبارتــی اگــر آن را در زمیــن فوتبــال قــرار دهیــم، بالهایــش از 

زمیــن خــارج مــی مانــد!
هواپیمــای  کــه  اســت  ایــن  توجــه  جالــب  نکتــه 
Stratolaunch   از غــول پیکرتریــن هواپیماهای ســاخته 
ــا  ــه تنه ــی »»Spruce Goose ک ــخ یعن ــده در تاری ش
 Antonov ــا ــرد و ی ــرواز ک ــال ۱9۴۷ پ ــار در س ــک ب ی
ــرای جابجایــی  ــه شــوروی ســابق کــه ب An-۲۲5 متعلــق ب
ــوران« از آن اســتفاده مــی شــد ) و هــم  ــی »ب شــاتل فضای
ــن هواپیمــای جهــان لقــب دارد(  ــز غــول پیکرتری ــون نی اکن

نیــز بزرگتــر اســت.
البتــه هواپیمــای Antonov An-۲۲5 از حیــث وزن 
ســنگین تــر از Stratolaunch اســت زیــرا هواپیمایی که 
ــی  ــواد کامپوزیت ــن ســاخته مــی شــود از م ــل آل ــر نظــر پ زی

ــه وزن آن را در حــد بســیار کمــی  ســبکی تشــکیل شــده ک
نگــه مــی دارد یعنــی حــدود ۲50 تــن.

بســیاری از بخشــهای ایــن هواپیمــا از جملــه کابیــن خلبــان و 
موتورهــا متعلــق بــه شــرکت بوئینــگ و مربــوط به مــدل ۷۴۷ 
اســت و جالــب اینکــه ماننــد یــک بوئینــگ ۷۴۷، توســط ســه 

خلبــان هدایــت مــی شــود.
تاکنــون ۷5 درصــد ســاخت ایــن هواپیمــا بــه پایــان 
ــه  ــال ب ــان امس ــا پای ــود ت ــی ش ــی م ــش بین ــیده و پی رس
ــاز  ــی آغ ــای آزمایش ــز پروازه ــس از آن نی ــد. پ ــام برس اتم
ــه  ــق برنام ــز طب ــه چی ــه هم ــی ک ــا در صورت ــود ت ــی ش م
پیــش رود تــا پیــش از ســال ۲0۲0 بــرای پرتــاب راکــت و 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــواره ب ماه

ــز،  ــران مرک ــد ته ــان دانشــگاه آزاد واح محقق
موفــق بــه ســنتز نانوحاملــی شــدند کــه 
ــورت  ــده را به ص ــم مع ــاری زخ ــد بیم می توان

ــد.  ــان کن ــری درم مؤثرت
بیمــاری زخــم معــده بــه معنــی نوعی آســیب 
خــوش خیــم در معــده اســت کــه نــام دیگــر 

آن »پپتیــک اولســر« اســت.
درگذشـته های نه چنـدان دور تصـور می شـد 
شـیوه  زندگـی ماننـد عاقـه  زیـاد بـه غذاهای 

پـر ادویـه یا شـغل های اسـترس زا ریشـه  زخم 
معده اسـت. اما امـروزه پزشـکان دریافته اند که 
علـت اصلی زخـم معده نوعـی باکتری اسـت.
زخــم معــده یکــی از رایج تریــن بیماری هــای 
در  کــه  می آیــد  شــمار  بــه  گوارشــی 
صــورت بی توجهــی بــه آن می توانــد بــه 
جملــه  از  خطرناک تــری  بیماری هــای 
ســرطان معــده منتهــی شــود. بــا ایــن 
ــاری یکــی  ــن بیم ــر ای ــیر، معالجــه  مؤث تفاس

ــکی و  ــم پزش ــی در عل ــای پژوهش از حوزه ه
داروســازی محســوب مــی  شــود.

ــون احمدپناهــی، محقــق طــرح ضمــن  همای
اشــاره بــه داروی »فاموتیدیــن« به عنــوان 
بیمــاری زخــم معــده، در  داروی درمــان 
ــن  ــده در ای ــری ش ــداف پیگی ــوص اه خص
ــرح  ــن ط ــام ای ــدف از انج ــت: ه ــرح گف ط
ســنتز و معرفــی یــک نانوحامــل جدیــد 
به منظــور دارورســانی مؤثــر و هدفمنــد جهــت 
ــت. ــوده اس ــده ب ــم مع ــاری زخ ــان بیم درم

درمــان،  کاهــش هزینــه   داد:  ادامــه  وی 
ــش  ــی دارو و کاه ــرعت اثربخش ــش س افزای
عــوارض جانبــی مصــرف دارو از مزایــای 
به عنــوان  نانوحامــل  ایــن  از  اســتفاده 

اســت. دارورســان 
احمدپناهــی بــا بیــان اینکــه نانوحامــل ســنتز 
ــن طــرح از یــک جــزء پلیمــری و  شــده در ای
ــده اســت،  ــزء اکســیدی تشــکیل ش ــک ج ی
اظهــار کــرد: نانــوذرات مغناطیســی آهــن 
به وســیله  پلیمرهــای هوشــمند اصــاح شــده 
اســت؛ ایــن موضــوع موجــب می شــود عــاوه 
ــورت  ــل دارو به ص ــد تحوی ــه فراین ــر اینک ب
ــا  ــرد، ب ــام پذی ــده انج ــرل ش ــی و کنت موضع

اســتفاده از نانوجــاذب هــای حســاس بــه دمــا، 
ــد. ــل می رس ــه حداق ــی دارو ب ــوارض جانب ع

ــوذرات  ــش نان ــن پژوه ــه  وی، در ای ــه گفت ب
مغناطیســی اکســید آهــن بــه روش هــم 
ــای  ــری از کمپلکس ه ــا بهره گی ــوبی و ب رس
آهــن ســنتز شــده و ســطح آن هــا بــا اســتفاده 
از ترکیبــات آلــی و پلیمرهــای هوشــمند 
اصــاح شــده اســت؛ ســپس از ایــن نانوحامل 
داروی  هدفمنــد  دارورســانی  به منظــور 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــن اس فاموتیدی
وی افــزود: از روش هــای مختلــف مشــخصه 
یابــی از جملــه میکروســکوپ الکترونــی 
ــتفاده  ــل اس ــو حام ــن نان ــی ای ــت ارزیاب جه
شــده و در نهایــت شــرایط دارورســانی 
ــت  ــا و ظرفی ــه »pH«، دم ــه، از جمل بهین

تعییــن شــده اســت.
به گفتـه احمدپناهی، نتایج حاکی از آن اسـت 
که حـدوداً ۷3 درصد از داروی بارگذاری شـده 
درون نانوحامـل، در مـدت زمـان ۱ سـاعت 
درون مایـع شبیه سازی شـده  محیط معـده آزاد 

شـده است.
ــر  ــای دکت ــل تاش ه ــات حاص ــن تحقیق ای
همایــون احمدپناهــی – عضــو هیــأت علمی 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــز- 
و ســارا نصرالهــی- دانش آموختــه  مقطــع 

ــن دانشــگاه اســت. کارشناســی ارشــد ای

درمان زخم معده با فناوری نانو توسط محققان کشور
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محققـان دانشـگاه پیام نـور مرکز تبریز تـاش کرده انـد با تولید 
نانوالیافـی چنـد جزئـی در مقیـاس آزمایشـگاهی پوسـت های 

آسـیب دیده، اسـتخوان و بافت هـای عصبـی را ترمیـم کننـد. 
نیــاز بــه جایگزینــی یــا ترمیــم بافت هــا و ارگان هــای 
آســیب دیده هــر روز محســوس تر می شــود. از ایــن رو در 
دهه هــای اخیــر، تاش هــای تحقیقاتــی گســترده ای در 
ــه اهــداف  زمینــه طراحــی و گســترش بیومــواد جهــت نیــل ب
ــه   ــات اولی ــی از ملزوم ــت. یک ــه اس ــورت پذیرفت ــور ص مذک
در مهندســی بافــت، طراحــی و ســاخت داربست هاســت. 
داربســت ها ســاختاری مصنوعــی هســتند کــه ســلول ها درون 

آن هــا کشــت می شــود.
این سـاختارها قادر به تقلید و حمایت از سـاختار بافت سـه بعدی 
هسـتند. سـاختار داربسـت ها باید تا حد امـکان بـه بافت منطقه  
کاشـت شـبیه باشـند. بدیـن ترتیـب بازسـازی و بهبـود بافـت 

صدمه دیـده از لحـاظ کیفـی و کمـی افزایـش می یابد.
بخشـعلی معصومـی، مجـری طـرح ضمـن تأکیـد بـر خـواص 
مهـم داربسـت ها بـه تشـریح اهـداف ایـن طـرح پرداخـت و 
گفـت: نانوالیـاف پلیمری کـه دارای خواص زیسـت سـازگاری، 
زیسـت  تخریب  پذیـری، مکانیکی و رئولوژیکی مناسـب باشـند 

می تواننـد به عنـوان داربسـت مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد.
وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا هـدف از انجـام ایـن طـرح سـنتز 
بافت هـای  ترمیـم  جهـت  جدیـد  داربسـت  یـک  ارزیابـی  و 

اسـت. بـوده  پوسـت  آسـیب دیده  
معصومــی خاطرنشــان کــرد:  داربســت های ســنتز شــده در ایــن 

طرح عــاوه بــر خــواص ذکــر شــده، دارای رســانایی الکتریکی 
ــن داربســت ها  ــن موضــوع ســبب می شــود ای ــز هســتند؛ ای نی
در مقایســه بــا داربســت های نارســانا عملکــرد بهتــری در 
مهندســی بافت هایــی نظیــر پوســت، عصبــی و اســتخوان کــه 

نیازمنــد ســیگنال های الکتریکــی هســتند داشــته باشــند.
ــری  ــتم پلیم ــی، سیس ــرح پژوهش ــن ط ــه وی، در ای ــه گفت ب
متشــکل از پلی اســترهای آلیفاتیــک، پلــی آنیلیــن و پلــی 
ترمیــم  داربســت های  ســاخت  به منظــور  کاپروالکتــون 
بافت هــای آســیب دیده ی پوســتی معرفــی  شــده اســت. خلــل 
ــبی  ــورت نس ــری به ص ــتم پلیم ــن سیس ــود در ای ــرج موج و ف

محیــط خــارج ســلولی را شبیه ســازی می کنــد.
ــت ها  ــن داربس ــی ای ــه و ارزیاب ــوص تهی ــی در خص معصوم

ــا اســتفاده  ــه  اول پلی اســتر پرشــاخه ســنتز و ب گفــت: در مرحل
از آنترانیلیــک اســید عامــل دار شــد؛ ســپس پلــی آنیلیــن از این 

ــد. ــد داده ش ــتر رش پلی اس
ــی  ــا پل ــوط پلیمــر ســنتز شــده ب ــد، مخل ــزود: در گام بع وی اف
کاپروالکتــون، با اســتفاده از دســتگاه الکتروریســی بــه نانوالیاف 
تبدیــل شــد و در نهایــت خــواص فیزیکی، شــیمیایی و زیســتی 
ــودن  ــتفاده ب ــده و قابل اس ــی ش ــده بررس ــنتز ش ــاف س نانوالی
آن هــا در مهندســی بافــت پوســت مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
ایــن تحقیقــات حاصــل تاش هــای دکتــر بخشــعلی معصومی 
- عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مرکــز تبریــز-  رعنا 
ســروری و مهــدی جــای منــد- دانشــجویان مقطــع دکتــرای 

ایــن دانشــگاه اســت. 

پوست آسیب دیده
 با نانوالیاف جدید

 ترمیم می شود

ــن ــای نوی فناوریه

همــواره مقــداری از ســس و شــامپو در تــه ظــرف حــاوی آن باقــی مــی مانــد کــه ایــن مســأله 
بــرای افــراد ســؤال برانگیــز و تــا حــدی آزاردهنــده اســت امــا بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو ایــن 

مشــکل حــل شــده اســت. 
باقــی مانــدن مقــداری از ســس، شــامپو، مــواد شــوینده و نظایــر آنهــا در تــه ظــرف افــراد را بــر 
آن مــی دارد تــا دســت بــه کارهــای مختلفــی از جملــه بریــدن ظــرف آن و خــارج کــردن تمــام 

مــواد بزننــد.
حــاال امــا بــه لطــف اســتفاده از فنــاوری نانــو دیگــر نیــازی بــه ایــن کار نیســت زیــرا محققــان در 
آمریــکا الیــه ای بســیار نــازک تولیــد کــرده انــد کــه در واقــع دیــوار داخلــی ظــروف نگهدارنــده 
ــه ظــرف مــی شــود. در نتیجــه  ــع از چســبیده شــدن آن ب ــوع مــواد را تشــکیل داده و مان ایــن ن

تمامــی مــواد داخــل ظــروف پاســتیکی از آن خــارج و مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
از دیگــر ویژگیهــای ایــن نــوآوری کــه بــه عنــوان یــک اختــراع بــه ثبــت رســیده بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه پاســتیک بــه کار گرفتــه شــده در ســاخت ظــروف ایــن نــوع مواد، بیشــتر 

از قبــل قابلیــت اســتفاده مجــدد پیــدا مــی کننــد.
الیــه مــورد نظــری کــه موجــب مــی شــود چســبندگی مــواد داخــل ظــروف بــه بدنه پاســتیکی 

صــورت نگیرد متشــکل از نانــوذرات سیلیکاســت.
بــا توجــه بــه اینکــه دیگــر مــواد شــوینده نظیــر شــامپو و صابــون مایــع و انــواع ســس هــا بــه 
دیــواره داخلــی ظــروف آنهــا نمــی چســبد، فرآینــد بازیافــت پاســتیک نیــز راحــت تــر از قبــل 

صــورت مــی گیــرد.

با فناوری نانو سس گوجه را
 تا قطره آخر بخورید!
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فناوریهــای نویــن

تأثیر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بر علم و فناوری

سهام شرکت های فناوری 
انگلیسی سقوط کرد

بــه دنبــال خــارج شــدن انگلیــس از اتحادیــه اروپــا، ســهام شــرکت هــای فنــاوری ایــن 
کشــور بــا کاهــش جــدی روبــرو شــدند. 

بــه دنبــال خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا،  ســهام شــرکت هــای فنــاوری ایــن کشــور 
ســقوط کــرد و شــاخص ســهام ۱00 شــرکت بــه ارزش ۱۲0 میلیــارد پونــد کاهــش یافت.

ــرات انگلیــس دســتخوش ایــن تغییــرات شــدند و حــال  شــرکت هــای فنــاوری و مخاب
آنهــا دســت کمــی از ســایر شــرکت هــا نــدارد.

ــا رونــد نزولــی 9.۷3 درصــدی روبــرو شــد،  در همیــن حــال ســهام شــرکت »BT« ب
ــش  ــد کاه ــش از ۱۲ درص ــز بی ــاک« نی ــاک ت ــد و »ت ــون« 3.35 درص ــهام »وداف س
ــه ارزش 5۷  ــارک« را ب ــت م ــرکت »تراس ــی ش ــه تازگ ــه ب ــت. »Capita« ک یاف
میلیــون دالر خریــداری کــرده بــود بــا کاهــش ۱۱.۶5 درصــدی روبــرو شــد و شــاخص 

»ســافت کــت« هــم ۱3.۶5 درصــد پاییــن آمــد.
همچنیــن شــاخص ســهام دو شــرکت »Sage« و »Micro Focus« هــر کــدام 

بــه ترتیــب 3.۱۱ درصــد و ۷.۷0 درصــد رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت.
البتــه تنهــا شــرکتی کــه در انگلیــس دســتخوش تغییــرات جــدی در شــاخص ســهام 
خــود در بــورس »فوتســی« نشــد، »ARM« بــود کــه فقــط 39 دهــم درصــد کاهش 

را تجربــه کــرد.
ــود کــه قوانیــن  ــه معنــی آن خواهــد ب ــا ب ــه اروپ همچنیــن خــروج انگلیــس از اتحادی
ــس  ــورد انگلی ــا)GDPR( دیگــر در م ــه اروپ محافظــت از داده هــای عمومــی اتحادی

اعمــال نخواهــد شــد.

هشدار جامعه آکادمیک؛

فرار مغزها درپی خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا

انتظـار می رود بـا خروج بریتانیـا از اتحادیه اروپا، جامعه آکادمیک این کشـور در دسـت انـداز علمی قرار 
گیـرد.  با خـروج بریتانیـا از اتحادیه اروپا، جامعه آکادمیک این کشـور نسـبت به ظهور شـکل جدیدی از 
نگرانـی در قالـب فـرار مغزها هشـدار دادند کـه می تواند خسـارت جدی به دانشـگاه هـا و جامعه علمی 

بـزرگ این کشـور وارد کند.
پرفسـور »سـیمن وسـلی«، ریئس بخش روانپزشـکی »رویال کالج« و مدیر بخش روانشناسی »کینگز 
کالـج لنـدن« در ایـن بـاره گفـت: نگرانی جـدی در مـورد تصمیـم مهاجرت چهـره های نخبـه علمی 
کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا از انگلیس وجـود دارد. برای مثـال ۲3 درصد از پژوهشـگران دانشـگاه 

کمبریـج انگلیس از کشـورهای عضـو اتحادیه اروپا هسـتند.
وی ادامـه داد: مسـئله خروج بریتانیا و تبعات علمی آن موجب ناامیدی و دلسـرد شـدن جامعه علمی این 

کشـور در سـال های آینده می شود.
همچنین سـایر دانشـمندان انگلیسـی بر این باور هسـتند کـه انگلیس در سـال های آینده باید سـخت 

تـاش کند تـا در جامعـه علمی جهـان دچار انزوا نشـود.
سـایر چهـره های نخبه انگلیسـی نیز معتقد هسـتند که جامعه علمـی انگلیس دچار چالـش های جدی 
خواهد شـد و به عنـوان یک راه حل، دولت انگلیس باید به دانشـمندان و دانشـجویان کشـورهای عضو 
اتحادیـه اروپا اطمینـان دهد که می توانند بـرای مدت طوالنی در این کشـور به کارهای پژوهشـی خود 

ادامـه دهنـد ضمن اینکه انگلسـتان را به مقصدی بـرای نخبه های علمـی تبدیل کنند.
در همیـن حـال انگلیس ۴ درصـد از چهره های برتر علمی جهان را از کشـورهای مختلـف در خود جای 
داده کـه ۱۶ درصـد از پـر اسـتنادترین مقـاالت علمی جهان توسـط این محققیـن تولید می شـود. البته 
انگلیـس در اجـرای پروژه هـای تحقیقاتی خود، بودجـه کانـی را از اتحادیه اروپا دریافـت می کند که با 

خـروج این کشـور طی دو سـال آینـده دیگر امیدی بـرای اعطای چنیـن بودجه ای وجـود ندارد.

»اســتیفن هاوکینــگ« از وقــوع فاجعــه علمــی در انگلیــس بــا 
خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا خبــر داد. 

اســتیفن هاوکینــگ، سرشــناس تریــن دانشــمند جهــان اعــام 
ــه علمــی  ــا یــک فاجع ــه اروپ کــرد، خــروج انگلیــس از اتحادی

بــرای دانشــمندان ایــن کشــور خواهــد بــود.
ــای  ــروژه ه ــی از پ ــام برخ ــرای انج ــس ب ــال، انگلی ــرای مث ب
ــا  ــه اروپ ــی را مــی توانســت از اتحادی ــی، بودجــه کان تحقیقات

ــد. ــت کن دریاف
وی معتقــد اســت کــه تبــادل آزادانــه عقایــد محدودتــر خواهــد 
ــه  شــد. در حــدود 83 درصــد از دانشــمندان ایــن کشــور رای ب

مانــدن انگلیــس در اتحادیــه اروپــا داده بودنــد.

ــی  ــه از منظــر مال ــن واقع ــر ای ــه مــی شــود ســریعترین اث گفت
بــر روی علــم انگلیــس تاثیــر مــی گــذارد. در حــدود ۱۶ درصــد 
ــود را از  ــی خ ــه تحقیقات ــور بودج ــن کش ــای ای ــگاه ه از دانش
اتحادیــه اروپــا دریافــت مــی کننــد و ۱5 درصــد از اســاتید آنهــا 
از ایــن اتحادیــه اروپــا هســتند کــه بــا رای بــر خــارج شــدن از 
اتحادیــه اروپــا، آینــده ایــن مســائل در هالــه ای از ابهــام قــرار 

ــت. خواهــد گرف
همچنیــن بودجــه تحقیقاتــی ایــن کشــور بــا خــروج کامــل از 
ــارد دالر در ســال کاهــش خواهــد  ــا ۱.۴ میلی ــا ت ــه اروپ اتحادی

ــت. یاف
بــر اســاس پیــش بینــی هــای اســتیفن هاوکینــگ، انتظــار می 

رود در آینــده تعــداد دانشــمندان انگلیــس بــا رونــد نزولــی روبرو 
شــود. البتــه بــه لحــاظ قانونــی تــا ۲ ســال آینــده، انگلیــس در 
اتحادیــه اروپــا باقــی خواهــد مانــد و بعــد از آن بــه طــور کامــل 

جــدا مــی شــود.

نظر هاوکینگ درباره خروج انگلیس از اتحادیه؛

 فاجعه علمی در کمین است
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ــن ــای نوی فناوریه

تولید سلول های خورشیدی با 
الهام از گل رز 

محققیــن آلمانــی بــا انجــام آزمایــش بــر روی گل رز متوجــه ویژگــی منحصــر بــه فــرد آن برای 
ــور خورشــید شــدند.  جذب ن

محققیــن مرکــز تحقیقــات ZSW آلمــان بــا بررســی ویژگــی هــای اوپتیــک بــر روی ســلول 
هــای بشــره گیاهــان مختلــف متوجــه شــدند کــه الیــه خارجــی بــرگ گل رز از قابلیــت بــاالی 

جــذب نــور خورشــید برخــوردار اســت و کمتــر آن را منعکــس مــی کنــد.
ــا بررســی بشــره گل رز بــر روی میکروســکوپ الکترونــی مشــخص شــد کــه گلبــرگ ایــن  ب
گیــاه دارای ریــز ســاختارهایی اســت کــه بطــور فشــرده تشــکیل شــده انــد ضمــن اینکــه دارای 

رگبــرگ هــای اضافــی اســت کــه یــک نانــو ســاختار را شــکل داده انــد.
ایــن ویژگــی نــه تنهــا بــه گل رز اجــازه مــی دهــد تــا نــور بیشــتری جــذب کننــد بلکــه باعــث 
مــی شــود بــه دلیــل ظاهــر شــدن رنــگ ویــژه بــر روی آن، حشــرات جــذب ایــن گل شــده و 

بــرای اهــداف گــرده افشــانی نیــز از گل رز بهــره ببرنــد.
بــرای ســاخت ســلول هــای خورشــیدی، محققین الیــه هــای خارجــی گلبــرگ رز را با اســتفاده 
از ســیلیکون ســاخته شــده از پلیمــر، ترکیــب کردنــد. ســپس قالبــی را ســاختند و آن را بــا مایــع 

اوپتــکال شــفاف پــر کردنــد.
ایــن شــیوه بــه آنهــا کمــک کــرد تــا ســاختاری دقیقا شــبیه بــه بشــره گلبــرگ رز داشــته باشــند 
ــا افزایــش بازدهــی ۱۲ درصــد نســبت بــه نمونــه هــای فعلــی  تــا ســلول هــای خورشــیدی ب

تولیــد کننــد.

با فناوری آرام بخوابید
محققیــن چینــی وســیله ای هوشــمند بــرای خــواب بهتــر طراحــی کــرده انــد کــه بــا داشــتن 

ویژگــی خــاص از ســایر نمونــه هــای فعلــی متمایــز مــی شــود. 
ــا ماشــینی شــدن زندگــی افــراد و افزایــش اســترس و تنــش در زندگــی آنهــا، مــی تــوان  ب
ــر خــوردار  ــل توجهــی ب ــن مشــکات از بازدهــی قاب ــل ای ــه دلی ــراد ب گفــت کــه خــواب اف

نیســت.
 Fitsleep از ایــن رو محققیــن دانشــگاه »پکینــگ« چیــن وســیله ای هوشــمند بــا نــام
طراحــی کــرده کــه بــا قــرار گرفتــن در زیــر بالشــت و تولیــد امــواج آلفــا موجــب خوابــی 
آرامــش بخــش بــرای شــخص مــی شــود. ایــن ویژگــی در محصــول جدیــد محقیــق چینی 

منحصــر بــه فرد اســت.
ــه گوشــی  ــا متصــل شــدن ب ــد ب از ویژگــی دیگــر Fitsleep ایــن اســت کــه مــی توان
همــراه، ضربــان قلــب و ریتــم نفــس کشــیدن را بــه کاربــر نشــان دهــد، ضمــن اینکــه قادر 

بــه انــدازه گیــری میــزان خــواب مفیــد در فــرد اســت.
بــا فعــال شــدن امــواج آلفــا در Fitsleep، کاربــر زود بــه خــواب مــی رود و میــزان خــواب 

عمیــق در او نیــز افزایــش پیــدا مــی کند.
همچنیــن ایــن وســیله هوشــمند بعداز روشــن شــدن مــی تواند بــا امــواج الکترومغناطیســی 
ــا  ــردازد و فعالیــت هــای مرتبــط ب ــدن بپ ــه اســکن واکنــش ب ــز ب ــا ۱3 هرت بیــن صفــر ت
ــه  ــرار اســت Fitsleep در اواخــر ســال جــاری میــادی روان ــد. ق خــواب را بررســی کن

ــازار شــود. ب

نوآوری در یک فناوری نوظهور؛

تولید مو به روش چاپ 3 بعدی
 در تازه ترین نوآوری در عرصه چاپ سه بعدی دانشمندان موفق به تولید مو شدند. 

ــه  ــته ب ــی داش ــل توجه ــرفتهای قاب ــدی پیش ــه بع ــاپ س ــاوری چ ــر فن ــالهای اخی در س
طوریکــه مــی تــوان محصــوالت مختلفــی نظیــر خــودرو، پوســت انســان و حتــی غــذا را 
نیــز بــه ایــن روش تولیــد کــرد. امــا ایــن فنــاوری درخصــوص برخــی مــوارد نظیــر مــو، 
ــه روش  ــرای تولیــد آنهــا ب ــرا ب ــوده اســت زی ــاکام ب پشــم و ســایر ســاختارهای مشــابه ن
ــادی  ــرژی زی ــرف ان ــن ص ــده و همچنی ــاد و پیچی ــبات زی ــه محاس ــدی ب ــه بع ــاپ س چ

ــاز اســت. نی
اکنــون دانشــمندان دانشــگاه MIT در آزمایشــگاه Media Lab ایــن دانشــگاه دســت به کار 
بزرگــی زده و توانســته انــد از تکنیــک چــاپ ســه بعــدی بــرای تولیــد انبوهــی از ســاختارهای 

شــبیه مــو اســتفاده کننــد.
ــرای طراحــی هــزاران  ــرم افــزار ســنتی طراحــی CAD ب ــه جــای اســتفاده از ن آنهــا ب
تــار مــو )کــه کاری بســیار ســخت و زمــان بــر اســت( نــرم افــزار جدیــدی ارایــه کــرده 
انــد کــه بــه آن Cilllia گفتــه مــی شــود. ایــن نــرم افــزار بــه دانشــمندان امــکان آن 
ــی رســد  ــار هــم م ــزاران ت ــا ه ــه شمارشــان ت ــا را ک را مــی دهــد کــه انبوهــی از موه
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه جال ــد. نکت ــی کنن ــه طراح ــد دقیق ــرض چن ــا در ع تنه
ــو، درازا و تراکــم ســاختاری  ــزان ضخامــت م ــوان می ــی ت ــزار م ــرم اف ــن ن اســتفاده از ای

ــن کــرد. ــی تعیی ــه راحت ــز ب آنهــا را نی
ــر روی ســطوح  ــا ب ــن موه ــاپ ای ــکان چ ــه ام ــوان ب ــی ت ــوآوری م ــن ن ــای ای از دیگــر ویژگیه
مختلــف خمیــده یــا صــاف اشــاره کــرد کــه ایــن کار از طریــق چاپگرهــای ســه بعــدی ســاز رایج 

امکانپذیــر اســت.
ــای  ــت و پ ــون دس ــه همچ ــازد ک ــی س ــواره م ــطوحی هم ــد س ــرای تولی ــوآوری راه را ب ــن ن ای

ــت. ــوردار اس ــطوح برخ ــه س ــی ب ــل توجه ــبندگی قاب ــا از چس مارمولکه
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فناوریهــای نویــن

ابر میکروسکوپ دنیا ساخته شد
محققیــن اســترالیایی موفــق بــه ســاخت میکروســکوپ قدرتمنــدی شــده انــد کــه مــی تــوان 

ــه کــرد.  ــه هــای آزمایشــی تجرب ــی را در بررســی نمون ــای متفاوت دنی
محققیــن دانشــگاه ســیدنی اســترالیا میکروســپکوپی را ســاخته انــد کــه بــا آن مــی تــوان نمونــه 

هــای انســانی، گیاهــی و حیوانــی را نزدیــک تــر از قبــل مشــاهده کــرد.
بــا ایــن میکروســکوپ مــی تــوان انــگل هــا، باکتــری هــا و کشــت ســلول هــا را در حالــت اصلی 

خودشــان و بــدون آســیب رســاندن بــه آنهــا، بررســی کرد.
ایــن در حالــی اســت کــه در میکروســکوپ هــای ســنتی از نــور بــرای معاینــه نمونــه هــا اســتفاده 

مــی شــود کــه ایــن امــر باعــث آســیب رســیدن بــه نمونــه هــای ظریــف مــی شــود.
بــه گفتــه محققیــن اســترالیایی،  ایــن دســتاورد به عنــوان اولیــن »میکروســکوپ هلیومــی« در 

جهــان اســت و آن را SHeM نــام گــذاری کــرده اند.
بــا SHeM مــی تــوان دنیــای متفاوتــی از ســطح نمونــه آزمایــش را مشــاهده کــرد. از مزایای 
دیگــر ایــن میکروســکوپ هلیومــی امــکان مطالعــه بــر روی ســطوح ظریــف از جملــه ســلول 

های خورشــیدی اســت.
بــه دلیــل اینکــه بررســی ســطوح بســیار ظریــف بــا اســتفاده از میکروســکوپ هــای الکترونــی 
باعــث تخریــب نمونــه مــی شــود از ایــن رو SHeM مــی توانــد کمــک قابــل توجهــی در این 

ــه محققیــن کند. زمینــه ب
ــه باعــث رویــت  ــر روی ســطح نمون ــا عبــور دادن پرتوهــای هلیــوم ب میکروســکوپ هلیومــی ب

دقیــق آنهــا مــی شــود.
ــه  ــادر ب ــه ق ــت ک ــری اس ــک ت ــکوپ کوچ ــاخت میکروس ــترالیایی س ــن اس ــدی محققی گام بع

ــد. ــه باش ــدی از نمون ــه بع ــر س ــن تصاوی گرفت

فک سه بعدی روی صورت
 یک بیمار سرطانی

محققیــن آمریکایــی موفــق بــه قــرار دادن اولیــن فــک ســاخته شــده بــا فنــاوری چاپگر 
ســه بعــدی روی صــورت یــک بیمــار شــدند. 

ــا بهــره بــردن از فنــاوری چاپگــر ســه بعــدی  ــا« آمریــکا ب محققیــن دانشــگاه »ایندیان
توانســتند بــرای اولیــن بــار در جهــان فکــی را بــا ایــن روش تولیــد و بــر روی صــورت 

ــا انجــام عمــل جراحــی قــرار دهنــد. یــک بیمــار ســرطانی ب
ایــن فــک در یــک قالــب دیجیتالــی ســاخته شــده و متناســب بــا صــورت بیمــار اســت. 
فــک ســه بعــدی دارای وزن بســیار ســبک تــر اســت ضمــن اینکــه ظاهــر آن طبیعــی به 
نظــر مــی رســد. در ســاخت ایــن فــک ســه بعــدی، محاســبات دقیقــی انجــام گرفتــه و 

جزئیــات روزنــه هــای پوســت نیــز بــر روی آن لحــاظ شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن بیمــار، فــک بــر روی صــورت وی بــه راحتــی قــرار گرفتــه و باعــث جلب 

توجــه دیگــران نمی شــود.
محققیــن معتقــد هســتند کــه بــا توســعه ایــن روش مــی تــوان در آینــده شــاهد ســاخت 

اعضــای از دســت رفتــه بیمــاران بــه دلیــل ســرطان و یــا ســوانح بــود.

یــک شــرکت انگلیســی موفــق به ســاخت المــپ گرافنــی در 
ــی از  ــن المــپ  گرافن ــی شــده  کــه قیمــت ای ــاس صنعت مقی
ــد.  ــتری دارن ــر بیش ــول عم ــوده و ط ــر ب ــا ارزان ت LEDه
ــازی  ــای LED و تجاری س ــور المپ ه ــا ظه ــه ب ــی ک در حال
ایــن فنــاوری، آرام آرام المپ هــای رشــته ای رایــج بــه 
دســت فراموشــی ســپرده می شــوند، رقیــب جدیــدی 
ــک  ــراً ی ــت. اخی ــده اس ــدا ش ــای LED پی ــرای المپ ه ب
شــرکت انگلیســی موفق بــه تولیــد المــپ گرافنی شده اســت. 
شــرکت BGT کــه از دانشــگاه منچســتر منشــعب شــده اقدام 

ــرده اســت. ــن ک ــا در چی ــن المپ ه ــد ای ــه تولی ب
ــه نظــر می رســد کــه المپ هــای گرافنــی بتواننــد صنعــت  ب

روشــنایی را تغییــر دهنــد. شــرکت BGT اعــام کــرده کــه 
طــول عمــر ایــن المپ هــا از المپ هــای موجــود در 
بــازار بیشــتر بــوده و هزینــه آن هــا کمتــر اســت. ایــن شــرکت 
بــا یــک تولیدکننــده در چیــن قــراردادی امضــاء کرده اســت تا 

المپ هــای گرافنــی را در ایــن کشــور تولیــد کنــد.
ــپ  ــزار الم ــا 500 ه ــن 300 ت ــه بی ــود ک ــی می ش پیش بین
گرافنــی در ســال جــاری بــه فــروش برســد. جزئیــات 
ــرکت  ــئوالن دو ش ــده و مس ــر نش ــن کار منتش ــادی از ای زی
ــر  ــی نظی ــا اطاعات ــد هســتند ت ــی شــدن فرآین منتظــر نهای

اطاعــات مالــی را منتشــر کننــد.
ــی در  ــی قیمت ــی 80 وات ــپ گرافن ــن الم ــی رود ای ــار م انتظ
ــد در  ــته باش ــا 8/8 دالر( داش ــد )۷/۲ ت ــا ۶ پون ــدود 5 ت ح
ــی  ــی قیمت ــن کارای ــا همی ــای LED ب ــه المپ ه ــی ک حال

در حــدود ۲0 پونــد دارنــد.
اخیــراً مؤسســه ملــی گرافــن در انگلســتان با شــرکت هــوآوی 
و مؤسســه مــواد بیجینــگ در چیــن قــرارداد همــکاری 

مشــترک بــه امضــاء رســانده اســت. ایــن قــرارداد همــکاری 
بــه منظــور اســتفاده از گرافــن در بخــش حمــل و نقــل اســت. 
ــیل های  ــتفاده از پتانس ــا اس ــا ب ــد دارد ت ــز قص ــوآوی نی ه
موجــود در مؤسســه ملــی گرافــن انگلســتان از گرافــن بــرای 

ــد. ــود محصــوالت خــود اســتفاده کن بهب
ــه 500  ــب ب ــاری قری ــال ج ــه در س ــود ک ــی می ش پیش بین

ــه فــروش برســد. هــزار المــپ گرافنــی ب
در حــال حاضــر کشــور چیــن ســرمایه گذاری ســنگینی روی 
مــواد جدیــد کــرده اســت بــه طــوری کــه در برنامــه 5 ســاله 
ــت  ــد از اهمی ــواد جدی ــا ۲0۲0( م ــود ) ۲0۱۶ ت ــیزدهم خ س

ــد. راهبــردی قابــل توجهــی برخوردارن
ــرای گرافــن  ــژه ب ــاوری وی ــارک فن در ایــن راســتا، چیــن ۷ پ
تأســیس کــرده اســت تــا صنعتــی شــدن ایــن مــاده را تســریع 
کنــد. در حــال حاضــر ۷0 درصــد مــاده خــام گرافــن، گرافیت، 
در چیــن تولیــد می شــود کــه ایــن یــک مزیــت بــزرگ بــرای 

ایــن کشــور در بخــش تولیــد گرافن اســت.

»المـپ گـرافنـی« هم به بازار آمد
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ــن ــای نوی فناوریه

ــوزه  ــاالن ح ــی و فع ــات علم ــو هی 30۶ عض
بــه  سرگشــاده  نامــه ای  در  کشــاورزی، 
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــعه  ــازمان در توس ــن س ــکاری ای ــتار هم خواس
و تثبیــت فنــاوری بومــی گیاهــان تراریختــه و 

محصــوالت GMO در کشــور شــدند. 
ژنتیــک،  متخصصــان  نامــه  متــن  در 
ــت،  ــط زیس ــاورزی و محی ــوژی، کش بیوتکنول
ــس  ــاون رئی ــکار مع ــه ابت ــه معصوم ــاب ب خط
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور و رئی جمه

زیســت آمــده اســت:
ــر  ــرای بش ــذا ب ــاله غ ــورت مس ــروزه ص » ام
متمــدن عبــارت اســت از »تامیــن غذای ســالم، 
کافــی و بــا کیفیــت بــرای جمعیــت روزافــزون، 
ــت،  ــط زیس ــه محی ــتر ب ــه بیش ــدون صدم ب
اکوسیســتم ها و تنــوع زیســتی در زمینــی 
کــه ظرفیــت آن بــرای پذیــرش آلودگــی و 
ناهنجــاری رو بــه پایــان اســت«. نگاهــی کوتاه 
بــه ایــن صــورت مســاله، مــا را بــه ایــن واقعیت 
رهنمــون می ســازد کــه بشــر در حــوزه تامیــن 

ــش مواجــه اســت. ــک ابرچال ــا ی ــذا ب غ
دشــواری  مســاله  صــورت  چنیــن  حــل 
ــده  ــر معــادالت بســیار پیچی ــد اشــراف ب نیازمن
حاکــم بــر زندگــی و مناســبات جمعیــت ۷ 
ــام  ــه ن ــده ای ب ــاکن در دهک ــری س ــارد نف میلی
ــرفته  ــتراتژی های پیش ــم اس ــان« و تنظی »جه
مدیریــت تلفیقــی و توســعه پایــدار اســت. 
ــا  ــک از توانمندیه ــچ ی ــه هی اســتراتژی هایی ک
ــم از ســنتی  ــش بشــری اع و دســتاوردهای دان
و غیرســنتی، مرســوم و غیرمرســوم، پیشــرفته و 
غیرپیشــرفته، ارگانیک و غیرارگانیــک را مطرود 
ــه جــای  ــک را ب ــا منســوخ ندانســته و هــر ی ی
خــود، در یــک سیســتم هماهنــگ و یکپارچــه با 
حداکثــر بهــره وری مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.

در ایــن اثنــا، فنــاوری مهندســی ژنتیــک 
ــان  ــی )گیاه ــی و جنگل ــی، باغ ــان زراع گیاه
ــوان یکــی از پیشــرفته ترین  ــه عن ــه( ب تراریخت
حــوزه  در  بشــری  دانــش  رهآوردهــای 
کشــاورزی شــناخته می شــود. قابلیت هایــی 
همچــون اســتفاده از تــوان ذاتــی طبیعــت برای 
ــدون  ــی ب ــای گیاه ــات و بیماری ه ــرل آف کنت
ــیمیایی  ــای ش ــتفاده از آفت کش ه ــه اس ــاز ب نی
ســنتزی، ازدیــاد کمیــت و کیفیــت محصــول در 
واحــد ســطح، ارزش افــزوده، کمــک بــه حفــظ 
ــت  ــتی، و قابلی ــوع زیس ــت و تن ــط زیس محی
 GMO محصــوالت نظــارت،  و  تنظیــم 
ــا  ــده( را ب ــک ش ــی ژنتی ــای مهندس )فرآورده ه
معیارهــای موردنظــر بشــر بــرای حــل »چالــش 

ــت. ــرده اس ــو ک ــذا« همس غ
ــا  ــوان تنه ــرات می ت ــه ج ــاوری را ب ــن فن ای
فنــاوری مــدرن بشــر دانســت کــه دانــش 
ایمنــی را همــزاد بــا خــود داشــته اســت و هیــچ 
ــه  ــی جنب ــدون بررس ــرفت را ب ــی از پیش گام
هــای ایمنــی و کیفیــت برتــر، محیــط زیســت 

ــت. ــته اس ــر نداش ــتی ب ــوع زیس و تن
مهندســی ژنتیــک روز دنیــا، مهندســی ژنتیــک 
مبتنــی بــر اســتانداردهای ایمنی زیســتی اســت. 

ــش روی  ــای پی ــه چالش ه ــاوری کلی ــن فن ای
خــود را از طریــق تغییــر و تحــول در روش هــای 
فنــی و یــا از طریــق پذیــرش دســتورالعمل های 
ــته  ــر گذاش ــت س ــی پش ــخت گیرانه نظارت س
ــا و  ــه دولت ه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــت. ب اس
ــر  ــاورزی در سراس ــوزه کش ــرمایه گذاران ح س
جهــان، فنــاوری گیاهــان تراریختــه را به عنــوان 
یــک فنــاوری پیشــرو و توانمند در راســتای غلبه 
بــر چالش هــای پیــش روی بشــر در حــوزه 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــذا، م ــت غ ــامت و امنی س

ــد. داده ان
ــش از  ــط بی ــه توس ــان تراریخت ــت گیاه کش
ــون  ــش از ۱80 میلی ــون کشــاورز در بی ۱8 میلی
ــی در  ــی زراع ــن اراض ــار از حاصلخیزتری هکت
۲8 کشــور از پنــج قــاره جهــان، کســب مجــوز 
ــه  ــه در اتحادی ــول تراریخت ــرف ۷۱ محص مص
اروپایــی و مصــرف ایــن محصــوالت در قریــب 
ــارز  بــه ۲00 کشــور جهــان را می تــوان نمــود ب

ــن توجــه و اســتقبال دانســت. ای
کشــورهایی کــه در بین آنهــا از پیشــرفته ترین 
ــاورزانی  ــورها و کش ــن کش ــا عقب مانده تری ت
تــا  ثروتمندتریــن  از  آنهــا  بیــن  در  کــه 
ــد. ایــن  ــوان دی فقیرتریــن کشــاورزان را می ت
فنــاوری از قابلیت هــای بســیار زیــادی بــرای 
ــه  ــی و بنی ــت غذای ــش امنی ــه افزای ــک ب کم
ــال  ــروی در ح ــورهای پیش ــادی در کش اقتص
توســعه از جملــه ایــران برخــوردار اســت. 
ــه  ــتیم ک ــاهد هس ــر ش ــای اخی ــال ه در س
ــد  ــن، هن ــل، آرژانتی ــر برزی ــورهایی نظی کش
و پاکســتان ســهم بســیار ویــژه ای بــرای 
فنــاوری تولیــد محصــوالت تراریختــه در 
در  توســعه کشــاورزی خــود  برنامه هــای 

ــده اند. ــل ش ــده قائ ــال و آین ــان ح زم
مهندســی ژنتیــک گیاهــی در ایــران پــس 
از طلــوع و خیزشــی تحســین برانگیــز در 
ــد و رهاســازی  ــا تولی ســال های گذشــته کــه ب
ــدت  ــی در م ــه ایران ــول تراریخت ــن محص اولی
ــبتا  ــک دوره نس ــود، ی ــراه ب ــاه هم ــی کوت زمان
ــر  ــی از تغیی ــز ناش ــکون تاثربرانگی ــی س طوالن
ــپری  ــی را س ــای مدیریت ــایق و رویکرده س
کــرد. بــا ایــن حــال، محققــان پرتــاش 
مهندســی ژنتیــک کشــور در دوران کم توجهــی 

و بی توجهــی نیــز از رســالت خــود مبنــی 
بــر توســعه فنــاوری بومــی و ملــی تولیــد 
محصــوالت تراریختــه دســت بــر نداشــتند و بــا 
ــی،  ــای حداقل ــات و فرصت ه ــتفاده از امکان اس

ــد. ــری آفریدن ــارات حداکث افتخ
ــا  ــه تنه ــج تراریخت ــل، برن ــال قب ــد س ــر چن اگ
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــه مل ــول تراریخت محص
ســونامی مصــرف ســموم کشــاورزی در کشــور 
بــود، اکنــون پنبــه و چغندرقنــد تراریختــه 
ایرانــی نیــز آمــاده خدمــت بــه کشــاورزی 
ــد محصــول فاخــر دیگــر  ــوده و چن مملکــت ب
ــایه سیاســت های  ــون در س ــد. اکن ــز در راهن نی
مدبرانــه دســت اندرکاران دلســوز دولــت تدبیــر و 
امیــد از شــخص ریاســت جمهــوری تــا وزیــر و 
معاونــان وزارت جهــاد کشــاورزی، ســازمان غذا 
و دارو، مراکــز تحقیقاتــی، دانشــگاهها، معاونــت 
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهور، ســتاد توســعه 
ــه  ــای علمــی و خان ــاوری، انجمن ه زیســت فن
ــی رود  ــه م ــان تراریخت ــاوری گیاه کشــاورز، فن
ــور  ــدد را در کش ــکوفایی مج ــی از ش ــه دوران ک

ــد. ــه  کن تجرب
را  مدعــی  ایــن  شــاهد  شــاخص ترین 
روحانــی  حســن  دکتــر  پیــام  می تــوان 
رئیــس جمهــور، بــه هشــتمین همایــش 
ملــی بیوتکنولــوژی و چهارمیــن همایــش 
ــروز  ــه »ام ــت ک ــتی دانس ــی زیس ــی ایمن مل
و  بیوتکنولــوژی  فناوری هــای  از  اســتفاده 
ــرورت  ــک ض ــا ی ــه تنه ــک ن ــی ژنتی مهندس
ــرای  ــه ب ــی هوشــمندانه و آگاهان بلکــه انتخاب
حــل معضــات غذایــی و بهداشــتی و محیــط 
زیســتی کشــور محســوب می شــوند کــه 
ایــن  از  اســتفاده  و  دســتیابی  در  غفلــت 
فناوری هــا بــه یقیــن می توانــد موجــب 
ــود«. ــده ش ــل آین ــط نس ــا توس ــماتت م ش

اکنــون، بــا توجــه بــه مواهــب فراوانــی کــه این 
ــان  ــه ارمغ ــور ب ــرای کش ــد ب ــاوری می توان فن
ــعه  ــی توس ــه منحن ــم ک ــه امیدواری آورد، هم
مهندســی ژنتیــک در ایــران بــه اصطــاح 
اهالــی ریاضیــات سینوســی نباشــد و ایــن 
خیــزش دوبــاره بــا توســعه ای روزافــزون و 

ــود. ــراه ش ــدار هم پای
ــی از  ــا حاک ــنیده ها و دیده ه ــال، ش ــن ح ــا ای ب

ــف  ــوز هــم در ســطوح مختل آن اســت کــه هن
ــط  ــت محی ــذار حفاظ ــم و تاثیرگ ــازمان مه س
زیســت کــه ســرکارعالی هدایــت آن را بــر 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــای ج ــد، تردیده ــده داری عه
موضــوع تثبیــت و توســعه فنــاوری بومــی 

ــود دارد. ــور وج ــه در کش ــان تراریخت گیاه
ــن موضــوع آن اســت  ــل تامــل در ای ــه قاب نکت
کــه در تمــام ایــن ســال ها هیــچ گونــه 
ــن  ــازنده بی ــل س ــاد تعام ــرای ایج ــی ب مجال
ــه  ــت و جامع ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ایجــاد نشــده  مهندســی ژنتیــک کشــور 
اســت تــا زمینه ســاز رفــع ابهامــات باشــد. 
ــرای  ــتراتژیک را ب ــی اس ــت، فضای ــن وضعی ای
ــا  ــت ت ــرده اس ــا ک ــال، مهی ــده ای معلوم الح ع
ــی و  ــات غیرعلم ــال اطاع ــی، انتق ــا فرافکن ب
غیرواقعــی و سوءاســتفاده از عناوین ارزشــمندی 
همچــون کشــاورزی ارگانیــک )بــا احتــرام بــه  
ــاورزی  ــی کش ــت اندرکاران واقع ــان و دس متولی
ــدگاه  ــی دی ــه مهندس ــور( ب ــک در کش ارگانی
ــه و نگرشــی منفــی  ــران تاثیرگــذار پرداخت مدی
ــه در  ــان تراریخت ــوع گیاه ــه موض ــبت ب را نس
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــف س ــطوح مختل س
زیســت نهادینــه کننــد. البتــه خــود حضرتعالــی 
ــن و  ــناس تری ــی از سرش ــاب یک ــا انتص ــز ب نی
ــوان  ــه عن ــران ب ــن مدی ــراس تری ــاوری ه فن
مشــاور خــود در ایــن زمینــه بــه تشــدید وخامت 

ــد.  ــرده ای ــک ک ــاع کم اوض
ــه تعهــدی کــه همــه  ــذا در راســتای عمــل ب ل
مــا در قبــال ســاختن ایرانــی آبــاد بــرای ملتــی 
مســلمان و آزاد داریــم و ایــن تعهــد چیــزی جــز 
عمــل بــه سیاســت های اباغــی مقــام معظــم 
ــل  ــا اص ــه ب ــی( در رابط ــری )مدظله العال رهب
ــاوری و  ــم و فن ــون اساســی، توســعه عل ۴۴ قان

اقتصــاد مقاومتــی نیســت.
ــرش  ــا پذی ــا ب ــم ت ــا داری ــرکارعالی تقاض از س
دعــوت جامعــه علمــی کشــور در راســتای رفــع 
نیازهــای محیط زیســت و تنــوع زیســتی و حق 
ــذای  ــی و غ ــت غذای ــت از امنی ــورداری مل برخ
پــاک و ســالم بــا نماینــدگان جامعــه مهندســی 
ژنتیــک گیاهی کشــور از ســتاد توســعه زیســت 
فنــاوری، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج 
کشــاورزی، مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی، 
ــادر  ــگاههای م ــی، دانش ــات مل ــز تحقیق مراک
ــازه  ــرده و اج ــی ک ــی همدل ــای مل و انجمن ه
ندهیــد تــا برچســب فناوری هراســی و ممانعــت 
ــان  ــوابق درخش ــور، س ــی کش ــعه علم از توس

ــد. ــدوش کن ــرکارعالی را مخ س
ــتقیم و  ــل مس ــایه تعام ــه در س ــت ک ــد اس امی
ســازنده ســازمان محیــط زیســت و جامعــه 
ــه  ــن ب ــی زری ــی، برگ ــک گیاه مهندســی ژنتی
ــود و  ــت ش ــی پیوس ــی و همزبان ــر همدل دفت
ــت  ــا درای ــط زیســت ب ــازمان حفاظــت محی س
ســایر  کنــار  در  ســرکارعالی  مدیریــت  و 
ســازمان ها و نهادهــای متولــی، همــکار توســعه 
ــه  ــان تراریخت ــی گیاه ــاوری بوم ــت فن و تثبی
و محصــوالت GMO در کشــور در ســایه 
ــد.« ــران باش ــتی ای ــی زیس ــی ایمن ــون مل قان

نامه 306 عضو هیأت علمی به ابتکار درباره محصوالت تراریخته

http://mehrnews.com


هـــوا  فضـا
دنیای شگفت انگیز فضا همیشه مورد توجه دانشمندان 
در سراسر دنیا بوده و با پیشرفت علم و تکنولوژی روز 
به روز معماهای تازه ای از این دنیای فرازمینی کشف 

شود. می 
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هـــــوا فضــــا

تقویم  نجومی تابستان۹۵/
 از بارش شهابی پرساووشی 

تا خسوف غیرمرئی
ــی  ــارش شــهابی پرساووشــی، جدای ــی تابســتان امســال، ب ــم نجوم در تقوی
ســیاره ناهیــد از برجیــس، خورشــید گرفتگــی حلقــوی و خســوف غیرمرئــی 

پیــش بینــی شــده اســت. 
مســعود عتیقــی، مدیــر انجمــن نجــوم آماتــور ایــران در خصــوص رویدادهای 
ــی  ــای نجوم ــال رویداده ــتان امس ــت: در تابس ــتان ۱395 گف ــی تابس نجوم
ــس،  ــد از برجی ــیاره ناهی ــی س ــی، جدای ــهابی پرساووش ــارش ش ــون ب همچ

خورشــید گرفتگــی حلقــوی و خســوف غیرمرئــی رخ خواهــد داد.
وی بــا بیــان اینکــه در مردادمــاه ۲ رویــداد نجومــی بــه وقــوع مــی پیونــدد،  
افــزود: در روز5 شــنبه، ۲۱ مردادمــاه بــارش شــهابی پرساووشــی رخ خواهــد 

داد.
بــه گفتــه وی، بــارش شــهابی پرساووشــی ) کــه برخــی بــا حــذف حــرف 
" ــپ" بــه اشــتباه از آن برساووشــی یــاد می کننــد( بهتریــن بارش ســالیانه 
اســت کــه در ایــن تاریــخ انتظــار مــی رود  بیــن ۶0 تــا 90 شــهاب مشــاهده 

شــود.
عتیقــی بــا اشــاره بــه رویــداد نجومــی دیگــر کــه در مردادمــاه رخ مــی دهــد، 
اظهــار کــرد: همچنیــن در روز شــنبه یازدهــم مردادمــاه، خورشــید گرفتگــی 
ــواحل  ــرق س ــاکنان ش ــار س ــده در انتظ ــن پدی ــد؛ ای ــی ده ــوی رخ م حلق
افریقــای مرکــزی ، گابــون، کنگــو، تانزاینــا و ماداگاســکار اســت و در اقیانوس 

هنــد پایــان مــی یابــد.
وی افــزود: ایــن گرفــت در ســاعت 9 و 8 دقیقــه صبــح آغــاز مــی شــود و در 

کشــور مــا قابــل مشــاهده نیســت.
مدیــر انجمــن نجــوم آماتــور ایــران در خصــوص رویــداد هــای 
ــوان کــرد: در روز شــنبه ۶ شــهریور، ملکــه  شــهریورماه ســال جــاری عن
ــه  ــب، ب ــه ش ــه نیم ــاعت ۲ و 30 دقیق ــد در س ــیاره ناهی ــا س ــمان ی آس
ــس  ــیاره برجی ــی س ــه شمس ــول منظوم ــا غ ــان ب ــه کم ــزان ۴ دقیق می

ــت. ــد داش ــی خواه جدای
ــن  ــه بی ــه زاوی ــن فاصل ــت کمتری ــوان گف ــی ت ــن روز م ــه داد: در ای وی ادام

ــود. ــر مســلح خواهــد ب ــا چشــم غی ــل مشــاهده ب دوســیاره قاب
ــن  ــهریور ای ــامگاه ۶ ش ــتیم در ش ــع هس ــن متوق ــت: بنابرای ــی گف عتیق
ــک و  ــرای تفکی ــه ب ــم ک ــک ببینی ــم نزدی ــه ه ــدری ب ــه ق ــرم را ب دو ج
عکســبرداری از آنهــا نیــاز بــه دوربیــن دو چشــمی نجومــی یــا تلســکوپ 

ــیم. ــته باش داش
وی خاطر نشــان کــرد: همچنیــن در روز جمعــه ۲۶ شــهریور، رویــداد نجومی 
خســوف غیرمرئــی یــا همــان مــاه گرفتگــی نیــم ســایه در ســاعت ۱۷ و 55 

دقیقــه بــه وقــت جهانــی رخ خواهــد داد.

پایان ساخت ماهواره ناهید ۱/ 
منتظر سامانه مخابراتی بالنی باشید

رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران از پایــان ســاخت ماهــواره ناهیــد ۱ و عملیاتــی شــدن ســامانه مخابراتــی 
بالنــی تــا پایــان ســال جــاری بــه عنــوان دو دســتاورد اصلــی ایــن پژوهشــگاه خبــر داد. 

حســن حدادپــور بــا اشــاره بــه اینکــه ســاخت ماهــواره بومــی از نشــانه های بــارز توجــه بــه رویکــرد اقتصاد 
مقاومتــی اســت گفــت: اقتصــاد مقاومتــی، تــاش مــا را بــرای رســیدن بــه محصــوالت فضایــی مــورد نیاز 
کشــور، دو چنــدان می کنــد تــا کمتریــن میــزان وابســتگی را بــه دنیــا داشــته باشــیم و اســتفاده حداکثــری 

از ظرفیت هــا را لحــاظ کنیــم.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد حــوزه می توانیــم کار کنیــم ادامــه داد: اولیــن حــوزه تامیــن ماهــواره هــای 
سنجشــی و مخابراتــی اســت و در فازهــای بعــد، تامیــن سیســتم های جانبی کــه خدمات مــورد نیــاز وزارت 
ارتباطــات را فراهــم مــی کنــد. در ایــن راســتا در بعد ماهــواره یکــی از فعالیتهــا، قــرار دادن و عملیاتــی کردن 

آن در فضــا هــم در مســیر داخــل و هم  مســیرخارجی اســت .
حدادپــور گفــت: قــراردادن ماهــواره در مــدار ، ســرمایه گذاری ســنگینی را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه در 
ایــن حــوزه وارد فعالیــت شــده ایــم و بــرای حامل هایــی کــه در کشــور وجــود دارد برنامــه خوبــی در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پروژه هــای ماهواره هــای سنجشــی – مخابراتــی در حــال انجــام اســت، افــزود: 

ایــن ماهواره هــا بــه ســفارش ســازمان فضایــی ایــران ســاخته می شــود.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران دربــاره محصــوالت ارائــه شــده در ســال 9۴خاطرنشــان کــرد: یکــی از 
ایــن محصــوالت ماهــواره SRI۱ بــود کــه بــه عنــوان محصــول میانــی مطــرح شــد و پــس 
از آن موتورکــروی فضایــی کــه گام خوبــی در راســتای دســتیابی بــه فنــاوری هــای اســت کــه در آینــده 

ــم . ــاز داری ــی نی ــرای ماهواره هــای مخابرات ب
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی تصریــح کــرد: در ســال 95، دو دســتاورد مدنظــر مــا اســت کــه یکــی ماهــواره 
ناهیــد ۱ بــه ســفارش ســازمان فضایــی و دیگــری ســامانه مخابراتــی بالنــی اســت کــه انشــاء اهلل بــه دنبال 

آن هســتیم کــه تــا انتهــای ســال قســمتی از آن عملیاتــی شــود.
ــط  ــته های مرتب ــان در رش ــت: فارغ التحصی ــی گف ــوزه فضای ــگان در ح ــایی نخب وی در خصــوص شناس
هــوا و فضــا، مکانیــک ، بــرق افــرادی هســتند کــه یــا مســتقیم در بــازار کار بــه مــا وصــل می شــوند یــا از 
طریــق شــرکتهای دانــش بنیــان بــه فعالیــت می پردازنــد کــه الزم اســت مــا بتوانیــم از ایــن ظرفیت هــا 

نهایــت اســتفاده را داشــته باشــیم.
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ــا ــوا فضــ هـــ

ــای نســل  ــن هواپیم ــروژه ســاخت جدیدتری ــا پ ــازمان ناس س
ــرد.  ــانه ای ک ــود را رس ــس« خ »ایک

 5۷-X  ــود را ــس خ ــل ایک ــای نس ــن هواپیم ــا جدیدتری ناس
نامیــد. ایــن هواپیمــای منحصــر بــه فــرد قــرار اســت بــا ۱۴ 

موتــور الکتریکــی و ۱۴ ملــخ هواپیمــا بــه پــرواز در آیــد.
ــال ۱9۷۴  ــه س ــا ب ــس ناس ــای ایک ــل از هواپیماه ــن نس اولی
ــر مــی گــردد کــه توانســت ســرعت  ــام X۱ ب ــا ن میــادی ب

ــار بشــکند. ــرای نخســتین ب صــوت را ب
از ویژگــی دیگــر X-5۷ مصــرف پاییــن ســوخت بــه همــراه 

کاهــش آلودگــی هــوا و صوتــی اســت.
در هــر بــال ایــن هواپیمــا ۷ ملــخ تعبیــه مــی شــود و هــر ملخ 
قــدرت خــود را از یــک موتــور الکتریکــی تامیــن مــی کنــد. 

ــور  ــداد ۱۲ موت ــور، تع از ۱۴ موت
در قســمت جلــوی لبــه بــال 
ــد  ــدن و بلن ــرود آم ــرای ف ــا ب ه
شــدن ایــن هواپیمــا اســتفاده می 

ــوند. ش
در هــر بــال یــک موتــور بــزرگ 
تــر وجــود دارد کــه بــرای ارتفــاع 
کــروز )گشــت زنــی( بــه کار 

ــه مــی شــود. گرفت
ــا موتورهــای  اســتفاده از موتورهــای الکتریکــی در مقایســه ب
فعلــی بــی ســر و صداتــر هســتند و مصــرف ســوخت آنها یک 

پنجــم موتورهای پیســتونی اســت.

نــام دیگــر جدیدتریــن هواپیمــای ناســا Maxwell اســت 
ــام فیزیکــدان اســکاتلندی قــرن نوزدهــم کــه کار  کــه از ن
بزرگــی در زمینــه الکترومغناطیــس انجــام داد، گرفتــه شــده 

اســت.  

این هواپیما با ۱۴موتور الکتریکی 
پرواز می کند

ناســا توانســت پــس از ســفری  5 ســاله کاوشــگر »جونــو« را با 
موفقیــت در مــدار مشــتری قــرار دهد. 

دانشــمندان ناســا در مرکــز کنتــرل زمینــی مأموریــت جونــو بــا 
دریافــت تغییــرات صوتــی مطمئــن شــدند کاوشــگر جونــو بــه 
درســتی و بــر اســاس برنامــه ریزیهــای از پیــش صــورت گرفته 

در مــدار مشــتری قــرار گرفتــه اســت.
ــون، دانشــمند  ــه نقــل از اســکات بولت ــز ب ــن نی روزنامــه گاردی
ــه نظــر مــی  شــماره یــک ایــن مأموریــت اعــام کــرد کــه ب
ــو در مــدار  رســد همــه چیــز طبــق برنامــه پیــش رفتــه و جون

ــه باشــد. ــرار گرفت مــورد نظــر ق
ایــن درحالــی اســت کــه طــی روزهــای گذشــته برخــی نگــران 
آن بودنــد کــه بــا توجــه بــه ســرعت بســیار زیــاد این کاوشــگر، 
اســتقرار آن در مــدار مشــتری بــا شکســت همــراه شــده  و تنهــا  

نظــاره گــر عبــور آن از کنــار ایــن ســیاره غــول پیکــر باشــیم.
ــتری،  ــدار مش ــگر در م ــن کاوش ــتقرار ای ــس از اس ــی پ لحظات
اســکات بولتــون افــزود: اگرچــه هنــوز کاهــش ســرعت جونــو 
کافــی بــه نظــر نمــی رســد و بایــد  بــه درســتی بــه مــدار مــورد 
نظــر انتقــال یابــد امــا در نهایــت مشــتری ایــن کاوشــگر را بــه 

ــت. ــگ آورده اس چن
مشـتری همواره یکی از مهمترین و سـؤال برانگیزترین سیارات 

منظومه شمسـی به شـمار مـی آمده اسـت. تصور می شـود این 
سیاره نخسـتین سیاره شـکل گرفته در منظومه شمسـی باشد و 
برخی نیز معتقدند  نخسـتین بار توسـط بابلی ها در قرن هشـتم 

پیش از میاد شناسـایی شـده است.
ــود دارد  ــه در ســطح خ ــزی ک ــه واســطه لکــه قرم مشــتری ب
از شــهرت خاصــی در میــان ســایر ســیارات منظومــه شمســی 
ــیاره  ــن س ــه ای ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــه نبای ــت. البت ــوردار اس برخ
بزرگتریــن عضــو منظومــه شمســی نیــز محســوب مــی شــود.

دانشــمندان در گــذر زمــان همــواره محــو ایــن ســیاره و رازهای 
آن بــوده انــد. آنهــا ایــن ســؤال را از خــود مــی پرســند کــه »چه 
ــتری  ــش مش ــال چرخ ــی در ح ــای توفان ــر ابره ــزی در زی چی
قــرار دارد؟« ایــن پرســش و پرسشــهای دیگــری از ایــن دســت 

توســط کاوشــگر جونــو پاســخ داده خواهــد شــد.
مــا تقریبــا چیــز زیــادی دربــاره ایــن ســیاره کــه در واقــع یــک 
غــول گازی اســت،  نمــی دانیــم. مشــتری آنقــدر بــزرگ اســت 
ــده مــی شــود. از  ــن دی ــدون تلســکوپ هــم از روی زمی کــه ب
آن گذشــته ایــن ســیاره در مقایســه بــا تمــام ســیارات منظومــه 

شمســی بیشــترین شــفق قطبــی را تولیــد مــی کنــد.
دانشــمندان مطمئــن نیســتند کــه هســته جامــدی در دل 
ــی  ــس نم ــچ ک ــن هی ــد. همچنی ــته باش ــود داش ــتری وج مش

ــدان  ــن می ــری چنی ــزی موجــب شــکل گی ــد کــه چــه چی دان
مغناطیســی قدرتمنــدی در مشــتری شــده اســت. اینهــا از جمله 

ــت. ــخ آنهاس ــف پاس ــو در کش ــه جون ــت ک ــواردی اس م
دانشــمندان مــی گوینــد کــه اگــر میــدان مغناطیســی مشــتری 
قابــل درخشــش بــود، آنــگاه ایــن ســیاره را به بزرگــی دو مــاه از 

روی زمیــن مــی دیدیــم!
ــر  ــای همس ــه معن ــان و ب ــه رومی ــه از اله ــه برگرفت ــو ک جون
ــه در  ــد اســت ک ــزار علمــی قدرتمن مشــتری اســت دارای 9 اب
ــاع  ــن کاوشــگر در ارتف ــون ای ــد. اکن ــه ان ــب آن جــای گرفت قل
۴۲00 کیلومتــری باالتــر از ابرهــای مشــتری مســتقر شــده که 
ایــن نزدیکتریــن فاصلــه ای اســت کــه تاکنــون یــک کاوشــگر 

نســبت بــه مشــتری داشــته اســت.
همانطـور که پروفسـور اسـتن کاولی از دانشـگاه لسـتر انگلیس 
مـی گوید، ایـن مأموریت نتیجه ۱5 سـال تحقیق بوده اسـت. در 

واقـع آغـاز مأموریت جونـو به سـال ۲00۱ باز مـی گردد.
پیــدا کــردن ردی از آب در منظومــه شمســی همــواره مــورد نظر 
دانشــمندان علــوم فضایــی بــوده و حــاال قــرار اســت کاوشــگر 
ــورد  ــیاره را م ــن س ــفر ای ــود آب در اتمس ــال وج ــو احتم جون

ــرار دهــد. ــق ق بررســی دقی
جونـو دو میلیـارد و ۷35 هزار کیلومتـر در راه بوده و حـاال خود را 
به مشـتری رسـانده اسـت. این سـیاره آنقـدر از زمین دور اسـت 

که سـیگنالهای ارسـال شـده ۴8 دقیقه بعـد به آن می رسـد.
ــن ســیاره انجــام شــده  ــه ســوی ای ــی کــه ب مأموریتهــای قبل
مبتنــی بــر ســوخت اتمــی بــوده امــا ایــن نخســتین مأموریــت 
مبتنــی بــر ســلولهای خورشــیدی اســت کــه همیــن نکتــه بــر 

ــت. ــزوده اس ــت آن اف اهمی
لکــه قرمــز رنــگ مشــتری کــه آن را معــروف کــرده در واقــع 
توفــان ســهمگینی اســت کــه در گــذر زمــان در حــال وزیــدن 
ــه در  ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــمندان ب ــا دانش ــوده ام ب
حــال کوچکتــر شــدن اســت. حــاال انتظــار مــی رود کــه جونــو 

پاســخی بــرای ایــن معمــا پیــدا کنــد.
پایــان ایــن مأموریــت در نــوع خــود جالــب اســت. ناســا در نظــر 
دارد تــا در پایــان یــک ســال مأموریــت جونــو، آن را در اتمســفر 
مشــتری نابــود کند تــا بــا ایــن کار مانــع از برخــورد احتمالی آن 

بــا اقمــار ایــن ســیاره شــود.
»اروپــا« بــه عنــوان یکــی از اقمــار مهــم مشــتری کــه تصــور 
ــدت در  ــه ش ــد ب ــته باش ــود داش ــات در آن وج ــود حی ــی ش م
تیــررس دانشــمندان قــرار دارد و آنهــا نمــی خواهنــد کــه پــای 

ــاز شــود. ــه آن ب ــو ب میکروبهــای زمینــی از طریــق جون

»جونو« در چنگال مشتری/ 
روز تاریخی فضا رقم خورد
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هـــــوا فضــــا

چین موفق به اتمام مراحل ساخت بزرگ ترین رادیو تلسکوپ جهان شد. 
ــه  ــو تلســکوپ جهــان موســوم ب ــزرگ تریــن رادی ــا نصــب آخریــن قســمت از ب چینــی هــا ب

ــاندند.  ــان رس ــه پای ــاخت آن را ب ــل س ــمی مراح ــور رس ــه ط FAST ب
ایــن رادیو تلســکوپ بــه بزرگــی 30 زمیــن فوتبــال، دارای قطــری بــه انــدازه 500 متــر و از ۴500 
پنــل مثلثــی شــکل تشــکیل شــده و در منطقــه کوهســتانی اســتان »گوانژو« این کشــور ســاخته 

شــده اســت. 
هــدف از ســاخت ایــن دســتاورد منحصــر بــه فــرد علمــی، رصــد اعمــاق فضا و کشــف حیــات در 

ســایر ســیارات اســت. 
بــه گفتــه محققیــن چینــی، بــا شــروع بــه کار ایــن رادیــو تلســکوپ مــی تــوان اجســام مرمــوز 
فضایــی را رصــد کــرد تــا درک بهتــری از مبــدا پیدایــش جهــان داشــته باشــیم ضمــن اینکــه این 

دســتاورد مــی توانــد منجــر بــه تحقیــق بیشــتر در مــورد زندگــی در فرازمیــن شــود. 
ســاخت بــزرگ تریــن رادیــو تلســکوپ جهــان 5 ســال زمــان بــرده اســت و انتظــار مــی رود در 

ســپتامبر ســال جــاری میــادی بــه بهــره بــرداری برســد. 
ــه رخ  ــروژه، قــدرت فضایــی خــود را بیــش از گذشــته ب ــا اتمــام ایــن پ در حــال حاضــر چیــن ب
همــگان نشــان مــی دهــد.  هــدف اصلی چیــن ســاخت ایســتگاه فضایــی و فرســتان فضانــورد بر 

روی مــاه تــا ســال ۲03۶ میــادی اســت. 

رادیو تلسکوپی به اندازه 30 زمین فوتبال

آخرین خبرها از ایستگاه فضایی
 بین المللی چینی ها 

چیــن در حــال مقدمــه چینــی جهــت ســاخت رقیبــی بــرای ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی 
اســت و در ایــن مســیر در نظــر دارد تــا بــا ســایر کشــورهای جهــان شــریک شــود. 

از چیــن بــه عنــوان یکــی از قدرتهــای مهــم فضایــی یــاد مــی شــود کــه بــه ســرعت ایــده 
هــای خــود را در مــدار زمیــن بــه واقعیــت تبدیــل مــی کنــد.

یکــی از مهمتریــن پــروژه هــای فضایــی ایــن کشــور، طراحــی و ســاخت ایســتگاه فضایــی 
در اطــراف زمیــن اســت کــه از آن بــه عنــوان رقیــب جــدی ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی 

یــاد مــی شــود.
در ایــن راســتا آژانــس فضایــی سرنشــین دار چیــن و اداره امــور فضــای خارجی ســازمان ملل 
ــه اعضــای ســازمان  ــد کــه ب ــر داده ان )UNOOSA( از آغــاز یــک برنامــه مشــترک خب
ملــل ایــن امــکان را مــی دهــد تــا در ایســتگاه فضایــی چیــن آزمایشــات مختلفــی را انجــام 

دهنــد.
بــر اســاس ایــن برنامــه مشــترک، کشــورهای عضــو ســازمان ملــل امــکان اعــزام فضانــورد 
بــه ایســتگاه فضایــی چیــن را خواهند داشــت. ایــن ایســتگاه فضایی پــس از ســال ۲0۲0 کار 

خــود را آغــاز خواهــد کــرد.
چیــن اجــازه حضــور در برنامه توســعه ایســتگاه فضایــی بین المللــی را نــدارد. ایــن ممنوعیت 

از ســوی دولــت آمریکا وضع شــده اســت.
 ۲-Tiangong چیــن در نظــر دارد تــا در اواخر ســال جــاری میــادی آزمایشــگاه فضایــی
را بــه مــدار زمیــن پرتــاب کنــد تــا در آن مهارتهــای الزم بــرای ســاخت ایســتگاه فضایــی 

اصلــی ایــن کشــور مــورد آزمایــش قــرار گیرد.

کشف سارق آب در منظومه شمسی
دانشــمندان متوجــه شــدند کــه چگونــه اقیانوســهای زهــره بــه عنــوان ســیاره دوقلــوی زمیــن 

خالی از آب شــده اســت. 
ونــوس یــا زهــره همــواره مــورد توجــه دانشــمندان علــوم فضایــی قــرار داشــته اســت. ایــن 
ــازه تریــن  ــون ت ــوده اســت. اکن ــا زمیــن ب ــادی آن ب ــه دلیــل شــباهتهای زی ــا ب توجــه عمدت
ــاد  ــه »ب ــی موســوم ب ــد طبیع ــه فرآین ــن ســیاره نشــان مــی دهــد ک ــاره ای ــا درب بررســی ه

ــوده اســت. ــد شــدن آب از ســطح آن ب الکتریکــی« عامــل ناپدی
ایــن یافتــه جدیــد نشــان مــی دهــد کــه بــاد الکتریکــی را باید بــه عنــوان عامــل اصلــی ناپدید 

شــدن اقیانــوس هــای زهره دانســت.
ــن  ــت. ای ــده اس ــت آم ــه دس ــگر Venus Express ب ــتفاده از کاوش ــا اس ــه ب ــن یافت ای
ــا )اســا( تعلــق داشــته و محققانــی از ناســا نیــز در آن  مأموریــت بــه آژانــس فضانــوردی اروپ

ــور دارند. حض
یکــی از محققــان آژانــس فضانــوردی آمریــکا در مرکــز پرتابهــای فضایــی گادارد مــی گویــد: 
ایــن یــک کشــف مهــم و حتــی شــوکه کننــده اســت. مــا هیــچ وقــت تصــور نمــی کردیــم که 
یــک بــاد الکتریکــی تــا ایــن حــد قدرتمنــد باشــد کــه اکســیژن را از اتمســفر بــه ســمت خــود 

کشــیده و آن را راهــی فضــا کنــد.
اکنــون دانشــمندان علــوم فضایــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بایــد بــر روی بــاد الکتریکی 
بــه عنــوان عامــل اصلــی ناپدیــد شــدن آب از ســیارات قابــل ســکونت حســاب ویــژه ای بــاز 

. کنند
 Geophysical Research نتایــج و جزئیــات بیشــتر ایــن یافتــه در ژورنــال تخصصــی

Letters منتشــر شــده است.
ســیاره زهــره از جهــات زیــادی بــه زمیــن شــباهت دارد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان به انــدازه 
ــه اشــاره کــرد. همچنیــن شــواهد زیــادی در دســت اســت کــه نشــان مــی دهنــد در  و جاذب

گذشــته هــای بســیار دور ایــن ســیاره مقادیــر قابــل توجهــی آب وجــود داشــته اســت.
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نگرانی درباره غذای مسافران مریخ 
برطرف شد

دانشــمندان هلنــدی از بــی خطــر بــودن ســبزیجات و 
محصــوالت کشــاورزی خبــر داده انــد کــه در خــاک شــبیه به 

ــد.  ــرورش داده شــده ان ــخ پ مری
ــفر  ــدن س ــم ش ــرای فراه ــادی ب ــهای زی ــا تاش ــن روزه ای
نخســتین گــروه از انســانها بــه مریــخ در دســت انجام بــوده در 
ایــن میــان مقولــه تأمیــن غــذای فضانــوردان و ســاکنان آینده 

ایــن ســیاره از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت.
ــبزیجات و  ــی س ــدی برخ ــمندان هلن ــش دانش ــا پی از مدته
حبوبــات را در خاکــی کــه شــباهت زیــادی بــه خــاک مریــخ 
ــد:  ــده ای دارن ــر خوشــحال کنن ــرورش داده و حــاال خب دارد پ
ــچ  ــد هی ــه ان ــرورش یافت ــرایط پ ــن ش ــه در ای ــبزیجاتی ک س

ــدارد. ــراه ن ــه هم ــانها ب ــرای ســامت انس خطــری ب
ایــن دســتاورد جدیــد مــی توانــد گامــی جــدی بــرای رســیدن 

هــر چــه ســریعتر انســان بــه مریــخ قلمــداد شــود.
ــه در   ــی ک ــبزیجات و حبوبات ــدند س ــه ش ــمندان متوج دانش
خــاک شــبیه بــه خــاک مریــخ رشــد و نمــو یافتــه انــد حــاوی 
هیــچ ســطوح خطرناکــی از فلــزات ســنگین و ســایر ترکیبــات 

خطرنــاک بــرای ســامتی انســانها نیســتند.
ــهای  ــایر آژانس ــا و س ــوردی اروپ ــس فضان ــا، آژان ــون ناس اکن
فضایــی و شــرکتهای خصوصــی کــه بــه فکر ارســال انســانها 
بــه مریــخ هســتند حداقــل از این بابــت نگرانــی کمتــری دارند 

کــه مســافرانش در ســیاره ای غریــب چــه بخورنــد.
ــور  ــروژه حض ــن پ ــه در ای ــدی ک ــمندان هلن ــی از دانش یک
داشــته مــی گویــد: نتایج بــه دســت آمــده بســیار امیدوارکننده 
اســت، مــن خیلــی دوســت دارم مــزه گوجــه فرنگــی فضایــی 

را بچشــم.
ــردن  ــن دانشــمندان از ســال ۲0۱3 مشــغول کشــاورزی ک ای
ــده  ــد ش ــا تولی ــط ناس ــه توس ــد ک ــوده ان ــی ب ــر روی خاک ب
ــخ دارد.  ــه خــاک مری ــادی ب ــباهت زی ــن خــاک ش اســت. ای
آنهــا تاکنــون توانســته انــد حــدود ۱0 محصــول مختلــف را بر 

روی آن بــه عمــل آورنــد.

مریخ چه بویی می دهد
ــا  ــا ت ــد. قطع ــی ده ــی م ــه بوی ــخ چ ــد مری ــی کنی ــر م فک
زمانــی کــه پــای انســان بــه مریــخ بــاز نشــود ایــن روباتهــای 
ــد.  ــی کنن ــه م ــن پاســخ را ارای ــه بهتری کاوشــگر هســتند ک
ــخ را  ــی از مری ــهای مختلف ــه بخش ــی ک ــگران روباتیک کاوش
ــد، نشــان مــی دهنــد کــه ایــن ســیاره دنیایــی  ــده ان درنوردی
از ســولفور، انــواع اســیدها، منیزیــوم، آهــن  و ترکیبــات کلــری 

است.
ایــن بررســیها نشــان داده کــه بخــش قابــل توجهــی از ایــن 
ــه  ــی پخت ــه نوع ــیدی ب ــای خورش ــر پرتوه ــات در براب ترکیب
شــده و در اتمســفر غنــی از دی اکســید کربــن مریــخ بــه دام 
ــا ایــن حــال ایــن ســؤال پیــش مــی آیــد کــه  افتــاده انــد. ب

دنیــای مریــخ چــه بویــی مــی دهــد؟
ــا  ــه ت ــورت گرفت ــر ص ــالهای اخی ــادی در س ــهای زی تاش
ــف  ــوع کش ــن موض ــر ای ــه بهت ــر چ ــرای درک ه ــی ب راه
ــه شــده  ــه ارای ــن زمین ــه در ای ــی ک شــود. یکــی از فناوریهای

دارد. نــام   Headspace
بـا اسـتفاده از ایـن فناوری کـه امـکان جمـع آوری مولکولها و 
انتقـال نمونـه ها به آزمایشـگاه را فراهـم می کند مـی توان به 

بـوی محیطهـای پیچیـده و مرمـوزی نظیر مریخ پـی برد.

در واقــع ایــن فنــاوری آنالیزهــای دقیقــی بــر روی نمونــه های 
جمــع آوری شــده انجــام مــی دهــد و در نهایــت نیــز از نتایــج 
بــه دســت آمــده بــرای تولیــد رایحــه ای اســتفاده مــی شــود 
کــه دقیقــا بــوی مولکولهــای جمــع آوری شــده از محــل مورد 

نظــر را مــی دهد.
اکنــون دانشــمندان قصــد دارنــد از ایــن فنــاوری کــه محصول 
ــق  ــرای کشــف دقی ــان در آمریکاســت ب شــرکتی دانــش بنی

بــوی مریــخ اســتفاده کننــد.
ــا ۴0  ــدود 30 ت ــه ح ــا تصــور اینک ــده دانشــمندان، ب ــه عقی ب
ســال آینــده انســانها در مریــخ اجتماعاتــی را تشــکیل داده انــد 
بایــد از هــم اکنــون از ایــن دســته فنــاوری هــا بــرای آشــنایی 
هرچــه بیشــتر با محیــط ایــن ســیاره و ایجــاد تطابقهــای الزم 

اســتفاده کــرد.

کشف مواد آتشفشانی در مریخ 
کشــف مــواد آتشفشــانی در مریــخ ویژگــی هــای این ســیاره را 

بــرای محققیــن پیچیــده تــر از گذشــته کرد. 
کاوشــگر »کنجــکاوی« ناســا در آخریــن بررســی هــای خــود 
از ســطح ســیاره مریــخ مــوادی را کشــف کــرد کــه حاکــی از 
انفجــار آتشفشــان در گذشــته بــر روی ایــن ســیاره دارد. نکتــه 
ــا  قابــل توجــه در مــورد مــواد بدســت آمــده، شــباهت آنهــا ب

مــوادی اســت کــه در ســطح زمیــن یافــت مــی شــوند.
ایـن مـواد بـر روی کـره زمیـن با دمـای بـاال و فشـار پایین بر 
اثـر انفجار آتشـفان بر روی صخره ها شـکل مـی گیرند که به 
نظریـه plate tectonics )یعنی سـطح زمیـن از چندین 
صفحه ی عظیم تشـکیل شـده کـه مرتبا در حرکت هسـتند و 
موجـب زلزلـه و به وجود آمـدن کوه ها و ... می شـوند(  بر می 
گـردد اما بررسـی ها نشـان مـی دهد کـه چنین نظریـه ای در 

مورد مریـخ صدق نمـی کند.
ــد نشــان  محققیــن ناســا معتقــد هســتند،  ایــن کشــف جدی
ــخ دارد  ــر ســطح مری ــده در زی ــوز پیچی از فعالیــت هــای مرم
و ممکــن اســت الیــه هــای درونــی ســیاره ســرخ نســبت بــه 
آنچــه کــه پیــش از ایــن تصــور مــی شــد، متفــاوت باشــد.  
از ســال ۲0۱۲ میــادی بــه بعــد کاوشــگر »کنجــکاوی« بــر 
 Gale Crater ــام ــا ن ــوه ب ــکل ک ــه ش ــه ای ب روی منطق
در حــال تحقیــق اســت و موفــق بــه ثبــت مــواردی شــده کــه 

نشــان از ســازگاری مریــخ بــا محیــط زندگــی اســت.
ــکا  ــوم آمری ــی عل ــی مل ــن رصــد در نشــریه آکادم نتیجــه ای

منتشــر شــده اســت.

از مریخ چه خبر ؟

ــا ــوا فضــ هـــ
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ــه آن  ــه ب ــن ک ــی چی ــراوان آزمایشــگاه فضای ــال ف ــه احتم ب
»کاخ آســمانی« نیــز گفتــه مــی شــود در ماههــای آینــده در 

زمیــن ســقوط مــی کنــد. 
چیــن در نظــر دارد آزمایشــگاه فضایــی خــود موســوم 
ــادی  ــاری می ــال ج ــان س ــا پای ــه Tiangong-۱ را ت ب

ــه ســمت  ــا هدایــت آن ب ــه و ب ــه طــور کامــل از کار انداخت ب
ــد. ــوس کن ــه اقیان ــن آن را روان ــی زمی ــای پایین مداره

این آزمایشـگاه فضایی فاقد سرنشـین بـوده و جالب اینکه چین 
هنـوز زمـان و مکان دقیق سـقوط آن را اعام نکرده اسـت. در 

واقـع این موضوع به بحثی پیچیده تبدیل شـده اسـت.

ــه  ــه ب ــد ک ــی گوین ــی م ــوم فضای ــان عل ــی کارشناس برخ
ــن آزمایشــگاه 8 تنــی را از  ــرل ای ــراوان چیــن کنت احتمــال ف
دســت داده اســت کــه اگــر چنیــن گمانــه زنــی هایــی صحــت 
ــن  ــا آخری ــور ت ــن کش ــت ای ــد گف ــگاه بای ــد آن ــته باش داش
لحظــات برنامــه ســقوط  ایــن سیســتم عظیــم فضایــی را از 

دنیــا مخفــی نــگاه خواهــد داشــت.
از ســوی دیگــر و در حالــی کــه بســیاری از خطــرات ناشــی از 
ســقوط ایــن آزمایشــگاه فضایــی در مناطــق پرجمعیــت زمیــن 
ابــراز نگرانــی مــی کننــد امــا گفتــه می شــود کــه چیــن آن را 
در اقیانــوس یــا مناطــق خالــی از ســکنه زمیــن ســاقط خواهــد 

کــرد.
ــه  ــد ک ــی گوین ــز م ــی نی ــان فضای ــی کارشناس ــه برخ البت
همیشــه چنیــن برنامــه هــای حساســی بر اســاس معــادالت از 

پیــش تعییــن شــده پیــش نمــی رونــد.
از ســوی دیگــر برخــی نیــز ایــن احتمــال را مطــرح مــی کننــد 
ــداری  ــن آزمایشــگاه در م ــرار دادن ای ــا ق ــد ب کــه چیــن بتوان

مناســب، همچنــان آن را حفــظ کنــد.
ــای »کاخ  ــه معن ــه ب ــی Tiangong-۱ ک ــتم فضای سیس
بهشــتی« اســت بــه عنــوان گام اولیــه امــا مهــم چیــن جهــت 
ســاختن تأسیســات فضایــی بزرگــی در مــدار زمیــن محســوب 
مــی شــود. ایــن کشــور در نظــر دارد تــا آزمایشــگاه فضایــی 

غــول پیکــر خــود را در ســال ۲0۲0 عملیاتــی کنــد.
ــتم  ــوان سیس ــه عن ــتا از Tiangong-۱ ب ــن راس در همی
ــت و  ــری مأموری ــک س ــام ی ــت انج ــی جه ــی آزمایش فضای
تمریــن اتصــال در فضــا اســتفاده شــده کــه از آن جملــه مــی 
ــدون سرنشــین Shenzhou-8 در  ــت ب ــه مأموری ــوان ب ت
 9-Shenzhou ــین دار ــای سرنش ــال ۲0۱۱ و مأمویته س
ــرد. ــاره ک ــال ۲0۱۲ و ۲0۱3 اش و Shenzhou-۱0  در س

»کاخ آسمانی« چین در اقیانوس سقوط می کند 

زمین همدم جدید پیدا کرد
اخترشناسان ناسا موفق به کشف سیارکی جدید در کنار زمین شدند. 

محققیــن ناســا موفــق بــه کشــف ســیارکی در کنــار زمیــن شــدند کــه در حــدود 
 HO3 ــد ــام ایــن ســیارک جدی ــن مــی چرخــد. ن ــه دور زمی ــرن اســت ب یــک ق
ــه  ــه گفت ــت. ب ــده اس ــته ش ــر« گذاش ــی قم ــتعار آن »مین ــام مس ۲0۱۶ و ن
ــه نظــر مــی رســد همــان طــور کــه ایــن ســیارک جدیــد  اخترشناســان ناســا ب
بــه دور خورشــید حرکــت مــی کــرده در مــدار زمیــن نیــز گــردش داشــته اســت. 
انــدازه ســیارک جدیــد در حــدود 3۶۶0 ســانتیمتر در 9۱50 ســانتیمتر اعــام شــده 
ــرای  ــدی ب ــچ تهدی ــن ســیارک هی ــد هســتند کــه ای اســت. اخترشناســان معتق
زمیــن محســوب نمــی شــود و حرکــت آن بــه دور مــدار زمیــن بــه شــکل جهش 
قورباغــه اســت. HO3 ۲0۱۶ بــا پیمــودن نیمــی از مســیر مــدار خــود در مقابــل 
ــا  ــر مــی شــود.این ســیارک ب ــه خورشــید نزدیــک ت ــرد و ب ــرار مــی گی زمیــن ق
زمیــن فاصلــه زیــادی دارد و مســافت آن بــا زمیــن بــه انــدازه 38 برابــر فاصلــه مــاه 
تــا زمیــن بیشــتر اســت ضمــن اینکــه جاذبــه زمیــن باعــث مــی شــود کــه از آن 

فاصلــه زیــادی نگیــرد و بــه نقطــه دورتــری ســفر نکنــد.

ماجرای عجیب یک شهاب سنگ
دانشــمندان موفــق بــه کشــف نوعــی شــهاب ســنگ در زمیــن شــده اند کــه تــا پیــش از این نمونــه ای 

از آن را مشــاهده نکــرده بودند. 
ایــن تکــه شــهاب ســنگ در یکــی از معــادن ســنگ ســوئد کشــف شــده اســت و تصــور مــی شــود 

ــای برخــورد ســیارکی در بیــش از ۴۷0 میلیــون ســال پیــش باشــد. بقای
ایــن کشــف مهــم کــه جزئیــات آن در ژورنــال Nature Communications منتشــر شــده 
توســط گروهــی از دانشــمندان دانشــگاه کالیفرنیــا در دیویــس صــورت گرفتــه اســت. آنهــا ایــن تکــه 
شــهاب ســنگ را در ســال ۲0۱۱ کشــف کــرده بودنــد و حــاال مشــخص شــده کــه بــا نــوع متفاوتــی 

از ســنگهای فضایــی ســر و کار دارند.
یکــی از دانشــمندانی کــه در کشــف ایــن شــهاب ســنگ حضــور داشــته مــی گویــد: در سراســر جهان 
بیــش از دههــا هــزار شــهاب ســنگ کشــف و جمــع آوری شــده اســت امــا ایــن یکــی در نــوع خــود 
بــی نظیــر اســت بــه طوریکــه بایــد گفــت بــرای نخســتین بــار اســت کــه ایــن نــوع شــهاب ســنگ 

را کشــف کــرده ایم.
ــب اینکــه آن را در  ــد و جال ــده ان ــن شــهاب ســنگ برگزی ــرای ای ــوان Öst ۶5 را ب دانشــمندان عن
 L منطقــه ای کشــف کــرده انــد کــه پیــش تــر بیــش از یکصــد شــهاب ســنگ فســیل شــده از نــوع

ــود. type chondrites در آنجــا شناســایی شــده ب
ــی  ــن م ــمندان تخمی ــانتیمتر دارد و دانش ــدود 8 در ۶.5 در ۲ س ــادی در ح ــنگ ابع ــهاب س ــن ش ای

زننــد کــه تنهــا باقــی مانــده چنین 
برخــورد ســیارکی بــا زمیــن باشــد 
حــال آنکــه احتمــاال ســایر بقایــای 

آن در فضــا ســرگردان اســت.
تجزیـه و تحلیلهای دقیقـی بر روی 
این سـنگ آسـمانی صـورت گرفته 
که نشـان مـی دهـد به مـدت یک 
میلیـون سـال در فضـا شـناور بوده 
تـا آنکـه حـدود ۴۷0 میلیون سـال 
پیش بـا زمیـن برخورد کرده اسـت!

هـــــوا فضــــا
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آمریکا بزرگ ترین ماهواره 
جاسوسی دنیا را پرتاب کرد

آمریــکا بــزرگ تریــن و ســنگین تریــن ماهــواره جاسوســی دنیــا را بــه مــدار زمیــن 
پرتــاب کــرد.  ســازمان United Launch Alliance یــا ULA آمریــکا 
ــام NROL 3۷ از ســکوی  ــا ن بزرگتریــن ماهــواره تحقیقاتــی اکتشــافی جهــان را ب
ــن  ــدار زمی ــه م ــی ب ــداف جاسوس ــا اه ــدا« ب »Cape Canaveral« در »فلوری
پرتــاب کــرد. پیشــتر قــرار بــود کــه ایــن ماهــواره در نهــم مــاه جــاری میــادی پرتاب 

شــود کــه بــا دســتور لغــو روبــرو شــد.
ــار بــه وزن ۱۴ هــزار و  از ویژگــی قابــل توجــه ماهــواره NROL 3۷ تــوان حمــل ب
900 پونــد و قــرار دادن ماهــواره هــا در مــدار خــط اســتوا اســت کــه ســرعتش برابــر با 
ســرعت حرکــت زمیــن بــه دور خــود اســت و بنابرایــن به صــورت ثابــت در آنجــا قرار 
مــی گیرنــد. از ویژگــی ایــن ماهــواره رهگیــری ســیگنال هــا در فضــا بــرای جمــع 

آوری اطاعــات در راســتای برنامه جاسوســی اســتراق ســمع اســت.
 NRO برخــی از کارشناســان کــه پیــش از ایــن بــا ماموریــت هــای ماهــواره هــای
ــاور  ــن ب ــر ای ــد ب ــنایی دارن ــا National Reconnaissance Office آش ی
هســتند که ایــن ماهــواره هفتمین نســل از Advanced Orion اســت. کاســی 
از ماهــواره هــای جاسوســی آمریــکا کــه ســیگنال هــای ارتباطــی و اطاالعاتــی را از 

فضــا دریافــت و ضبــط مــی کنــد.  

رصد جوان ترین سیاره فراخورشیدی 
ناسا از کشف جدیدترین سیاره فراخورشیدی زمین خبر داد. 

تلســکوپ فضایــی »کپلــر« ناســا در تــازه تریــن رصــد خــود موفــق بــه شــکار ســیاره ای بــه انــدازه 
کمــی بــزرگ تــر از ســیاره نپتــون بــا فاصلــه 500 میلیــون ســال نــوری بــا زمیــن شــده اســت کــه 
انتظــار مــی رود بــه عنــوان جــوان تریــن ســیاره فراخورشــیدی باشــد کــه تــا کنــون رصــد شــده 

است.
ایــن ســیاره جدیــد 33b-K۲ نــام دارد و اخترشناســان بــه هنــگام رصــد آن متوجــه شــدند کــه 
ــیاره  ــن س ــتاره ای ــر س ــد. عم ــی کن ــت م ــود حرک ــراف خ ــتاره اط ــه دور س ــار ب ــر 5 روز یکب ه
ــا ۱0 میلیــون ســال اســت و انتظــار مــی رود کــه عمــر ایــن ســیاره نیــز بــه  فراخورشــیدی 5 ت

ــی جــوان اســت.   ــل توجهــی در مقایــس کیهان ــه بطــرز قاب ــدازه باشــد ک همــان ان
 مــدار  ســیاره 33b-K۲ تنهــا پنــج روز زمینــی اســت کــه این یعنــی فاصله ســیاره فراخورشــیدی 
ــر نزدیــک تــر از نســبت فاصلــه  ــا ۱0 براب ــا ســتاره خــود نزدیــک اســت و تقریب جــوان بســیار ب

عطــارد به خورشــید اســت.
بــر اســاس محاســبات محققیــن موسســه فنــاوری »کالیفرنیــا« آمریــکا عمــر زمیــن تقریبــا ۴.5 
میلیــارد ســال اســت کــه مــی تــوان گفــت ســیاره  33b-K۲ بســیار جــوان اســت و بــه عنــوان 

یــک نــوزاد در عمــر کیهانــی محســوب مــی شــود.
فاصلــه نزدیــک ایــن ســیاره فراخورشــیدی موجــب حیــرت اخترشناســان شــده اســت و بــرای آن 
دو نظریــه وجــود دارد، نخســت اینکــه در همــان مــکان متولــد شــده یــا اینکــه در طــول چندیــن 
هــزار ســال بــه ایــن نقطــه کشــیده شــده اســت امــا انتظــار مــی رود کــه از ابتــدا در همــان مکان 

متولــد شــده باشــد.
نتیجه این تحقیق در نشریه Nature منتشر شده است.

ــا ــوا فضــ هـــ

بر اساس نظام رتبه بندی علمی سایماگو؛

ایران رتبه نخست علمی هوافضا در 
خاورمیانه را دارد

ــادا  ــایماگو )SCImago( دانشــگاه گران ــی س ــدی علم ــه بن ــام رتب ــایت نظ ــزارش س ــر اســاس گ ب
ــرار دارد.  ــه یازدهــم در جهــان ق ــه و رتب ــه نخســت علمــی هوافضــا در خاورمیان ــران در رتب اســپانیا، ای
پرویــز کرمــی، مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری خاطــر نشــان کــرد : آمــار منتشــر 
شــده از ســوی ســایت نظــام رتبــه بنــدی ســایماگو، از ارتقــاء رتبــه ایــران در تولیــدات علمــی حــوزه 

ــر داد. مهندســی هوافضــا در ســال ۲0۱5 خب
ــل، ســوئیس، مکزیــک و  ــد، برزی ــر از کشــورهای اســپانیا، هلن ــران در ســال ۲0۱5 باالت ــزود: ای وی اف

اوکرایــن در رتبــه یازدهــم تولیــدات علمــی رشــته مهندســی هوافضــا قــرار گرفــت.
ــی  ــوزه مهندس ــاع در ح ــداد ۱0۱ ارج ــه و تع ــار 3۴۱ مقال ــا انتش ــران ب ــور ای ــد : کش ــادآور ش ــی ی کرم
هوافضــا جایــگاه نخســت علمــی خاورمیانــه و یازدهــم جهــان را بــه خــود اختصــاص داده، ایــن در حالی 
اســت کــه ایــران در ســال ۲0۱۴ در رتبــه ۱۴ و پاییــن تــر از کشــورهای اســپانیا و هلنــد قــرار داشــت.

ــت  ــا و صنع ــاوری ه ــعه فن ــه توس ــر ب ــد منج ــی بتوان ــد علم ــن رش ــه ای ــت ک ــد اس ــت:  امی وی گف
ــود. ــور ش ــوردی کش ــای و هوان هوافض
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