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نخستین  برای  مغز  برداری  نقشه  ملی  آزمایشگاه 
بار در ایران راه اندازی شد. در این راستا قرار است 
کنسرسیوم دانشگاهی نیز از دانشگاه های فعال در 
حوزه علوم شناختی در این آزمایشگاه ایجاد شود.

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

ــور،  ــاون اول رئیس جمه ــا حضــور مع ــز ب ــه برداری مغ ــی نقش  آزمایشــگاه مل
ــی  ــگاه های فن ــس دانش ــران در پردی ــتاندار ته ــت و اس ــوم و بهداش وزرای عل

دانشــگاه تهــران افتتــاح شــد. 
ایــن آزمایشــگاه در ســال 13۹3 بــه تصویــب شــورای گســترش وزارت علــوم 

رســیده اســت و قــرار اســت بــه صــورت هیــأت امنایــی اداره شــود.
رئیــس هیــأت امنــای ایــن آزمایشــگاه را وزیــر علــوم و رئیــس آزمایشــگاه های 
ــر بهداشــت تشــکیل مــی دهنــد. ایــن آزمایشــگاه مجهــز  ایــن مرکــز را وزی
بــه امکانــات پیشــرفته پــردازش داده، تصاویــر و ســیگنال و همچنیــن 

ــت. ــناختی اس ــی ش ــازی و ارزیاب ــت مج ــگاه های واقعی آزمایش
ایــن آزمایشــگاه متشــکل از بخش هــای MRI، تحریــک مغناطیســی 
ــردی،  ــز عملک ــادون قرم ــگاری م ــز، طیف ن ــی مغ ــک الکتریک ــز، تحری مغ
الکتروانســفالوگرافی، پــردازش و آنالیــز تصاویــر، واقعیــت مجــازی و ارزیابــی 

ــا فراصــوت اســت. شــناختی، مگنتــو انســفالوگرافی و تحریــک مغــزی ب
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــی معاون ــت مال ــا حمای ــگاه ب ــن آزمایش ای
جمهــوری راه انــدازی شــده اســت و تمامــی دانشــگاه های کشــور می تواننــد از 

ــد. ــن آزمایشــگاه اســتفاده کنن ای

آزمایشگاه ملی نقشه برداری 
مغز افتتاح شد

ــرداری  ــه ب ــی نقش ــاح آزمایشــگاه مل ــم افتت ــز در مراس ــناختی نی ــوم ش ــعه عل ــتاد توس ــر س دبی
مغــز در پردیــس دانشــکده هــای فنــی دانشــگاه تهــران گفــت: بــا راه انــدازی آزمایشــگاه ملــی 
نقشــه بــرداری مغــز قــرار اســت کنسرســیوم دانشــگاهی از دانشــگاه هــای فعــال در حــوزه علــوم 

شــناختی در ایــن آزمایشــگاه ایجــاد شــود. 
کمــال خــرازی گفــت: دانشــگاه تهــران تنهــا فضایــی را در اختیار آزمایشــگاه ملی نقشــه بــرداری 

مغــز گذاشــته و قــرار اســت بــا ایجــاد کنسرســیوم دانشــگاهی زمینــه ای فراهــم شــود تــا تمامــی 
دانشــگاه هــای کشــور بتواننــد از امکانــات ایــن آزمایشــگاه اســتفاده کننــد.

وی افــزود: ایــن آزمایشــگاه بــه نحــوی طراحــی شــده کــه تمامــی آزمایشــگاه بــه تجهیــزات و 
ــد. ــات آن دسترســی دارن امکان

ــت در  ــوم و بهداش ــای عل ــه ه ــه وزارتخان ــان اینک ــا بی ــناختی ب ــوم ش ــعه عل ــتاد توس ــر س دبی
ــرداری مغــز همــکاری مــی کننــد، خاطرنشــان کــرد: بودجــه تامیــن  آزمایشــگاه ملــی نقشــه ب
تجهیــزات ایــن آزمایشــگاه از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جهــوری تامیــن شــده 

ــت. اس
خــرازی تاکیــد کــرد: دســتگاه هــای موجــود در ایــن آزمایشــگاه بســیار بــه روز هســتند و بــرای 
شناســایی ایــن دســتگاه زمــان زیــادی صــرف شــده و از تجــارب ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور 

نیــز اســتفاده شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: بخشــی از تجهیــزات ایــن آزمایشــگاه در دوران تحریــم خریــداری و نصب شــد و 
فــاز دوم ایــن آزمایشــگاه نیــز بــه زودی تجهیــز مــی شــود کــه بــرای فــاز اول 15 میلیــارد تومــان 

اختصــاص داده شــده و بــرای فــاز دوم ۲0 میلیــارد تومــان بودجــه نیاز اســت.
ــن آزمایشــگاه توســط  ــدازی ای ــه راه ان ــرد: هزین ــد ک ــناختی تاکی ــوم ش ــتاد توســعه عل ــر س دبی
معاونــت علمــی تامیــن شــده امــا قــرار اســت ردیــف بودجــه مشــخصی در قانــون بــرای ایــن 
آزمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــود امــا همچنــان تامیــن تجهیــزات ایــن آزمایشــگاه بــا معاونــت 

ــود. ــاوری ریاســت جمهــوری خواهــد ب علمــی و فن

ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی در حوزه علوم شناختی

باشگاه مغز راه اندازی می شود 
   

دبیــر کمیتــه دانش آمــوزی ســتاد 
توســعه علــوم و فناروی هــای 
از  علمــی  معاونــت  شــناختی 
راه انــدازی باشــگاه مغــز بــا 
حمایــت ایــن کمیتــه در راســتای 
فرهنگســازی و ترویــج علــوم 

شــناختی خبــر داد. 
ســینا توکلــی، دربــاره فعالیت های 
ــوم  ــرد: عل ــان ک ــه بی ــن کمیت ای
شــناختی دانشــی بین رشــته ای و 
جدیــد اســت کــه بــه مطالعــه مغز 

و کارکردهــای آن می پــردازد، بــرای ترویــج و آشــنایی دانش آمــوزان بــا ایــن علــم کمیتــه دانش آمــوزی ســتاد 
ــد. ــام می ده ــی را انج ــدارس فعالیت های ــطح م در س

توکلــی ادامــه داد: مدرســه تابســتانی علــوم شــناختی یکــی از برنامه هایــی اســت کــه شــهریور مــاه بــا حمایــت 
ایــن کمیتــه در دانشــگاه شــهید بهشــتی برپــا می شــود کــه در آن بیــش از 50 دانــش آمــوزان بــه مــدت یــک 

هفتــه در کاس هایــی کــه در حوزه هــای مختلــف علــوم شــناختی اســت آمــوزش می بیننــد.
وی دربــاره طــرح ســفیران مغــز و شــناخت اظهــار کــرد: ســفیران مغــز و شــناخت برنامــه دیگــری اســت کــه 
بــا کمیتــه دانشــجویی ســتاد بــه صــورت مشــترک انجــام می شــود در ایــن طــرح دانــش آمــوزان ۷0 مدرســه 
کشــور بــا حضــور دانشــجویان نخبــه بــا علــوم شــناختی آشــنا می شــوند، همچنیــن روزنامــه دیواری هایــی در 
ســطح مــدارس نصــب و بروشــورهایی توزیــع مــی شــود و برپایــی نمایشــگاه عکــس و اینفوگرافــی در مــدارس 

از دیگــر برنامه هــای کمیتــه اســت.
وی ادامــه داد: البتــه در همیــن راســتا مســابقاتی بــا موضــوع علــوم و فناوری هــای شــناختی در مــدارس برگــزار 
می شــود و دانــش آمــوزان بــا فنــاوری شــناختی خــاص آشــنا می شــوند. طــرح ســفیران مغــز در هفتــه ســوم 
ــا هفتــه  ــا هفتــه ســامت روان و هفتــه نخســت اســفند مــاه ســال جــاری همزمــان ب مهــر مــاه همزمــان ب

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــی از مغ آگاه
دبیــر کمیتــه دانش آمــوزی ســتاد توســعه علــوم و فناروی هــای شــناختی معاونــت علمــی همچنیــن گفــت: بــا 
همــکاری انجمــن علــوم اعصــاب مســابقه مقالــه خوانــی و پوســتر دانــش آمــوزی را در کنگــره علــوم اعصــاب 
در آذر مــاه برگــزار می کنیــم ، در ایــن کنگــره پنــل مقالــه خوانــی برپــا می شــود و در زمــان برگــزاری کنگــره 

نمایشــگاه دســتاوردها و فناوری هــای شــناختی دانــش آمــوزان نیــز برپــا می شــود.
توکلــی تصریــح کــرد: باشــگاه مغــز نیــز ایــده ای از ایــن کمیتــه اســت کــه بــه زودی راه انــدازی می شــود تــا 
ــش  ــز، شــناخت، فناوری هــای شــناختی و فعالیت هــای دان ــا حــوزه مغ ــوزان در فضــای مجــازی ب ــش آم دان

آمــوزی حــوزه شــناختی در دنیــا آشــنا شــوند.
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علـــم و دانش

ــوم جهــان  ــگاه اســتنادی عل ــاوری پای معــاون پژوهشــی و فن
اســام گفــت: اگــر کل تولیــد علــم دنیــا در یــک دهه اخیــر را 
در نظــر بگیریــم، جمهــوری اســامی ایــران حــدود 1.۲ درصد 

از علــم دنیــا را تولیــد کرده اســت. 
دکتــر علــی گزنــی افــزود: ایــران بــا در نظــر گرفتــن کل تولید 
علــم دنیــا در یــک دهــه گذشــته رتبــه ۲1 کمیــت تولیــد علم 
ــه و  ــا رتب ــار دارد، ام ــذاری آن را در اختی ــه 3۲ اثرگ ــا و رتب دنی

ســهم رشــته هــا از علــم کشــور یکســان نیســت.
ــمندانه  ــد هوش ــم، تولی ــد عل ــیوه تولی ــن ش ــزود: بهتری وی اف
علــم اســت. هــر مقالــه بــه پشــتوانه یــک تحقیــق تولیــد می 
شــود کــه هزینــه و زمــان، صــرف انجــام آن مــی گــردد. تولید 
هوشــمندانه علــم بــه معنی آنســت کــه بدانیــم بهتریــن نقطه 
بــرای ســرمایه گــذاری علمــی کــدام اســت و بازگشــت ایــن 
ســرمایه بــه جامعــه چگونــه خواهــد بــود. بایــد خاطــر نشــان 
کــرد کــه کمیــت بیشــتر لزومــا بــه معنــی برتر بــودن نیســت.

تفاوت در اندازه رشته های موضوعی
ــوم جهــان  ــگاه اســتنادی عل ــاوری پای معــاون پژوهشــی و فن
ISI-( ــم ــگاه شــاخص هــای اساســی عل اســام گفــت: پای
ــدی  ــه بن ــی طبق ــته موضوع ــا را در ۲۲ رش ــم دنی ESI(، عل
کــرده اســت و همیشــه اطاعــات یــک دهــه اخیــر علــم دنیــا 

ــد. ــر مــی کن ــردازش و دســترس پذی را پ
ــی در  ــای موضوع ــته ه ــه رش ــم هم ــد: حج ــادآور ش وی ی
ــیمی،  ــی، ش ــدازه نیســت. پزشــکی بالین ــک ان ــگاه ISI ی پای
ــا 1۹  ــدام ب ــر ک ــی ه ــوم اجتماع ــی و عل ــک، مهندس فیزی
درصــد، 1۲ درصــد، ۸ درصــد، ۸ درصــد و 5 درصــد بزرگتریــن 
رشــته هــای موضوعــی دنیــا را تشــکیل مــی دهنــد و مجموعا 
5۲ درصــد از تولیــد علــم دنیــا را در ISI بــه خــود اختصــاص 

داده اند.
گزنــی گفــت: در مقابــل، کمتریــن تولیــد علــم در رشــته های 
موضوعــی میکروبیولــوژی و هــوا و فضــا صــورت مــی گیــرد 
کــه ایــن تفــاوت هــا متاثــر از تعــداد پژوهشــگران شــاغل در 

هــر رشــته نیز اســت.

برترین رشته ها برحسب رتبه کمیت تولید علم
وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــران رتبــه ۲1 کمیــت تولید 
ــای  ــته ه ــرد رش ــت، عملک ــرده اس ــب ک ــا را کس ــم دنی عل
شــیمی، مهندســی، علــوم مــواد، ریاضیــات، علــوم کشــاورزی، 
ــه، داروشناســی و ســم شناســی، میکروبیولــوژی و  علــوم رایان
فیزیــک بهتــر از ســایر رشــته هــا بــوده اســت. ایــن رشــته ها 
بــه ترتیــب از لحــاظ کمیــت تولیــد علــم رتبــه هــای 13، 13، 

14، 14، 15، 16، 1۷، 1۸ و ۲1 دنیــا را در اختیــار دارنــد.
 

برترین رشته ها برحسب رتبه کیفیت تولید علم
ــوم جهــان  ــگاه اســتنادی عل ــاوری پای معــاون پژوهشــی و فن

اســام گفــت: پایــگاه اســتنادی ISI ســعی مــی کنــد 
ــی را  ــن الملل ــای بی ــس ه ــات و کنفران ــن مج ــا برتری ت
نمایــه ســازی کنــد. ایــن مجــات و کنفرانــس هــا از 
بیشــترین میــزان اســتفاده در شــبکه علــم برخــوردار هســتند، 
امــا همگــی آن هــا بــه یــک نســبت مــورد اســتفاده قــرار نمی 

ــد. گیرن
ــیمی،  ــی، ش ــای ریاضــی، مهندس ــته ه ــد: رش ــادآور ش وی ی
ــوم کشــاورزی و داروشناســی و  ــه، عل ــوم رایان ــواد، عل ــم م عل
ــر از متوســط  ــدات، بهت ــت تولی ســم شناســی از لحــاظ کیفی
ــه 13، 15،  ــب رتب ــه ترتی ــا ب ــد. آنه ــرده ان ــل ک ــور عم کش
ــد.  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا را ب 16، 1۷، ۲۲، ۲4 و ۲5 دنی
رشــته ریاضــی تنهــا حــوزه در کشــور اســت کــه رتبــه کیفیت 

تولیــدات علمــی در آن باالتــر از کمیتــش اســت.
 

برتریــن رشــته هــا برحســب رتبــه کمیــت تولیــد 
علــم برتــر

گزنــی اظهــار داشــت: براســاس تعــداد مقــاالت یــک درصــد 
برتــر در  دهــه اخیــر، رتبــه جمهــوری اســامی ایــران در دنیــا 

3۷ است.
ــیمی،  ــه، ش ــوم رایان ــات، عل ــی، ریاضی ــت: مهندس وی گف
علــوم کشــاورزی، علــوم مــواد، داروشناســی و ســم 

ــد  ــت تولی ــه کمی ــاظ رتب ــی از لح ــن شناس ــی و زمی شناس
ــور  ــط کش ــا متوس ــر ب ــا براب ــر ی ــد باالت ــر در ح ــم برت عل
ــب 11، 1۲،  ــه ترتی ــا ب ــته ه ــن رش ــد. ای ــرده ان ــل ک عم
ــر ایــن اســاس کســب  ــا را ب ۲۲، ۲4، ۲4، ۲۸، 3۲ و 3۷ دنی

ــرده اند. ک
 

 بیشترین سهم از کل کمیت تولید علم دنیا
معــاون ISC گفــت: ســهم کشــور از کل کمیــت تولیــد علــم 
دنیــا در یــک دهــه گذشــته 1.۲ درصــد اســت. پژوهشــگران 
ــات،  ــواد، ریاضی ــوم م ــیمی، عل ــی، ش ــای مهندس ــته ه رش
علــوم کشــاورزی، علــوم رایانــه، داروشناســی و ســم شناســی، 
میکروبیولــوژی، علــوم گیاهــی و جانــوری و فیزیــک ســهمی 
ــا را  ــم دنی ــت عل بیــش از متوســط ســهم کشــور از کل کمی

تولیــد کــرده اند.
وی افــزود: ســهم ایــن رشــته هــا از کل تولیــد علــم دنیــا بین 

3.3 درصــد تــا 1.4 درصد اســت.
 

بیشترین سهم از کل استنادهای دنیا
ــوم  ــات، عل ــی، ریاضی ــای مهندس ــته ه ــزود: رش ــی اف گزن
ــور  ــه کش ــوم رایان ــاورزی و عل ــوم کش ــیمی، عل ــواد، ش م
ــا در  ــتنادهای دنی ــهم از کل اس ــترین س ــب بیش ــه ترتی ب

وضعیت علمی ۲۲ رشته دانشگاهی

مهندسی در صدر تولید علم قرار گرفت
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دانش و  علـــم 

ــد.  ــرده ان ــب ک ــور را کس ــف کش ــای مختل ــته ه ــن رش بی
مهندســی حــدود 3 درصــد، ریاضیــات، علــوم مــواد و 
ــوم کشــاورزی و  ــدود ۲ درصــد و عل ــدام ح ــر ک ــیمی ه ش
ــا  رایانــه هــر کــدام حــدود 1 درصــد از کل اســتنادهای دنی

ــد. ــرده ان در رشــته خــود را دریافــت ک

 باالترین سهم از کل کمیت تولید علم برتر دنیا
وی یــادآور شــد: جمهــوری اســامی ایــران در ده ســال 
گذشــته حــدود 0.۸ درصــد از کل مقــاالت یــک درصــد 
برتــر دنیــا را تولیــد کــرده اســت. ســهم رشــته هــای 
مهندســی، ریاضیــات، علــوم کشــاورزی، علــوم رایانــه و 

فیزیــک بیــش از ســهم کشــور اســت.
معــاون ISC اظهــار داشــت: رشــته مهندســی حــدود 4 درصد، 
ریاضیــات حــدود 3 درصــد، علــوم کشــاورزی حــدود ۲ درصــد، 
ــدود 1 درصــد از  ــدود ۲ درصــد و فیزیــک ح ــه ح ــوم رایان عل

مقــاالت یــک درصــد برتــر دنیــا را تولیــد مــی کننــد.

ــه  ــورک دریافت ــی دانشــگاه نیوی ــق ایران محق
اســت کــه مغــز پــس از رســیدن بــه ســطحی 
از اطمینــان کــه طــی فعــل و انفعاالتــی 
خــاص صــورت مــی گیــرد از ســاده تریــن تــا 

ــد.  ــی کن ــا را اتخــاذ م ــن تصمیمه مهمتری
دکتــر روزبــه کیانــی اســتادیار علــوم عصبــی 
دانشــگاه نیویــورک بــه ایــن نتیجه رســیده که 
»اطمینان« عنصــر تعیین کننــده ای در فرآیند 
ــا انــدازه گیــری  تصمیــم گیــری اســت کــه ب
اشــتباهات و اصــاح نگــرش افــراد در ارتبــاط 

مســتقیم اســت.
ــال  ــات آن در ژورن ــه جزئی ــه ک ــن مطالع ای
ــکا  ــوم آمری ــی عل ــی مل ــرفتهای آکادم پیش
منتشــر شــده نگرشــهای نوینــی را بــه مقولــه 
پیچیــده تصمیــم گیــری در انســانها بــاز مــی 

ــد. کن
ــش  ــی و همکاران ــر کیان ــن بررســی دکت در ای
آزمایــش ســاده ای را ترتیــب دادنــد کــه طــی 
آن افــراد مســیر حرکــت یــک ســری نقــاط را 
در صفحــه نمایشــگر رایانــه پیــش بینــی مــی 
کردنــد. ایــن پیــش بینــی هــا از روی حــرکات 
چشــم در دنبــال کــردن یکــی از چنــد نقطــه 

ــه ثبــت مــی شــدند. هــدف در رایان
در ایــن بررســی دکتــر کیانــی متوجــه شــد که 
ــت  ــت حرک ــیر درس ــاره مس ــز درب ــی مغ وقت
نقــاط بــه ســطح مشــخصی از اطمینــان مــی 
رســد، بــه ســمت تغییــر در اســتراتژی تصمیم 
گیــری تغییــر مســیر مــی دهــد کــه در نهایت 

بــه کشــف مســیرهای درســت حرکتــی منجر 
مــی شــود.

ــی  ــاال م ــد ح ــه جدی ــن یافت ــتفاده از ای ــا اس ب
ــاره  ــتری درب ــر بیش ــان خاط ــا اطمین ــوان ب ت
ــان  ــذر زم ــز در گ ــری مغ ــم گی ــوه تصمی نح
ــرد.  ــت ک ــف صحب ــوارد مختل ــوص م درخص

ــط  ــاری توس ــخیص بیم ــوارد از تش ــن م ای
پزشــک گرفتــه تــا اتخــاذ روشــهای مختلــف 
در ســرمایه گــذاری منابــع مالــی توســط افــراد 

ــتند. ــوع هس ــادی متن ع
کیانــی در ایــن بــاره گفــت: بــه طورکلــی مــا 
ــرای  ــان« ب ــز از »اطمین ــم کــه مغ ــه ای دریافت
انــدازه گیــری ضریــب خطاهــا و اتخــاذ 
ــر در اصــاح امــور اســتفاده  تصمیمهــای مؤث

ــد. ــی کن م
ــا  ــه تنه ــی ن ــق ایران ــن محق ــات ای تحقیق
درخصــوص تصمیــم گیریهــای ســاده مبتنــی 
ــز  ــده در مغ ــت ش ــوری ثب ــات ف ــر اطاع ب
اســت، بلکــه مربــوط بــه اتخــاذ تصمیمهــای 

ــود. ــی ش ــم م ــه ه ــده و چندگان پیچی
روزبــه کیانــی پیشــتر بــه دلیــل انجــام تحقیق 
ــوزه  ــری در ح ــم گی ــد تصمی ــر روی فرآین ب
ــرد  ــاد »آلف ــزه بنی ــزه جای ــی جای ــوم عصب عل

ــود. ــرده ب ــت ک ــلوان« را دریاف ــی اس پ
ــا  ــط ب ــی مرتب ــق ایران ــن محق ــش ای پژوه
فعــل و انفعــاالت بخــش هــای مختلــف مغــز 
ــه داده هــای  ــز نســبت ب و واکنــش هــای مغ

ــوده اســت. ــی ب بیرون

کشف عامل تصمیم گیری در مغز توسط محقق ایرانی دانشگاه نیویورک
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علـــم و دانش

شــتاب دهنــده بزرگتریــن مرکــز تحقیقــات فیزیک هســته 
ــمندان را  ــروف دانش ــرن« مع ــان »س ــا هم ــان ی ای جه
ــه کشــف آن  ــا امیــد ب ــد ی ــه دنبالــش بودن از آنچــه کــه ب

ــد مأیــوس کــرد.  داشــته ان
ــی  ــده هادرون ــتاب دهن ــه کار ش ــاز ب ــال از آغ ــت س هش
ــزرگ )LHC(  در بزرگتریــن مرکــز تحقیقــات فیزیــک  ب
هســته ای جهــان مــی گــذرد. در ایــن مــدت دانشــمندان 
زیــادی از سراســر جهــان بــه دنبــال کشــف ذرات جدیــدی 
بــوده انــد تــا بــا تکیــه بــر یافتــه هایــی کــه از ایــن میــان 
بــه دســت مــی آورنــد معمــای پیدایــش عالــم و انبوهــی از 

ــا آن را پاســخ دهنــد. پرسشــهای مرتبــط ب
در ایــن مــدت اتفاقــات زیــادی در ایــن شــتاب دهنــده روی 
ــه آن  ــو ب ــن راس ــه راه یافت ــوط ب ــوایی مرب ــه از رس داده ک
ــورد  ــی م ــز« همگ ــوزون هیگ ــف ذره »ب ــا کش ــه ت گرفت
توجــه رســانه هــا و عاقمنــدان بــه فیزیک بــوده اســت. اما 
ــده  ــتاب دهن ــن ش ــده ای از ای ــای ناامیدکنن ــاال خبره ح

منتشــر مــی شــود.
فیزیکدانهایــی کــه  در ایــن مجموعــه حضــور دارنــد متوجه 

ــانه ای  ــد نش ــی ش ــه تصــور م ــیگنالهایی ک ــد س ــده ان ش
روشــن از کشــف یــک ذره ناشــناخته باشــد از بیــن رفتــه 

است!
ــده را در  ــر ناامیدکنن ــن خب ــرن ای ــگاه س ــات آزمایش مقام
کنفرانــس بیــن المللــی High Energy Physics در 

شــیکاگو ارایــه کــرده انــد.
فیزیکدانهــا امیــدوار بودنــد ســرنخی کــه پیشــتر بــه دســت 
ــر  ــه ب ــد ک ــر ذره ای باش ــن ب ــانی روش ــد نش آورده بودن
 )Standard Model( اســاس مدلهــای اســتاندارد

ــد. ــی نباش ــش بین ــل پی ــود آن قاب وج
اکنــون آنهــا مــی گوینــد کــه ســیگنالهای مربــوط بــه ایــن 

ذره کامــا از بیــن رفته اســت.
ــود  ــی ش ــوط م ــته مرب ــامبر گذش ــه دس ــز ب ــه چی هم
ــرنخهای  ــای LHC از کشــف س ــه فیزیکدانه ــی ک زمان
ــد  ــر دادن ــاره یــک ذره عجیــب خب ــده ای درب امیدوارکنن
 )Standard Model( کــه توســط مــدل اســتاندارد
قابــل پیــش بینــی نیســت. آنهــا تصــور مــی کردنــد کــه 
ــز«  ــوزون هیگ ــروف »ب ــا ذره مع ــط ب ــن ذره، مرتب ای

باشــد.
اگرچــه از همــان ابتــدا نمــی شــد بــه طــور قطعــی دربــاره 
ایــن یافتــه مهــم اظهــار نظــر کــرد امــا بــا توجــه بــه اینکه 
توســط دو گــروه از دانشــمندان چنیــن نتیجــه ای حاصــل 
شــده بــود اینگونــه تصــور مــی رفــت کــه ذره مــورد نظــر 

دانشــمندان در ســرن کشــف شــده است.
البتــه در همــان زمــان نیــز برخــی دانشــمندان هشــدار داده 
ــد،  ــات جدی ــردن اطاع ــا لحــاظ ک ــوال ب ــه معم ــد ک بودن

ــد. ــی رون ــن م ــیگنالها از بی ــوع س ــن ن ای
اکنــون عبارتــی تلــخ پیــش روی فیزیکدانهــای ایــن پــروژه 
ــا  ــه ب ــده داری ک ــای خن ــه ه ــرار دارد: »یافت ــه ق پرهزین

اطاعــات ناچیــز بــه دســت آمــد.«
ــا منتشــر  ــی در رســانه هــای خبــری دنی ــر درحال ایــن خب
ــال ۲013  ــز در س ــوزون هیگ ــفان ذره ب ــه کاش ــده ک ش
ــد. ــده بودن ــک ش ــل فیزی ــزه نوب ــت جای ــه دریاف ــق ب موف
ــوا  ــوئد، فرانس ــوم س ــلطنتی عل ــی س ــال آکادم در آن س
انگلــرت و پیتــر هیگــز را بــه خاطــر کشــف نظــری 
مکانیســم جــرم  دار شــدن ذرات زیراتمــی و بــوزون هیگــز، 
مشــترکا برنــده جایــزه نوبــل فیزیــک امســال اعــام کــرد.
ایــن کمیتــه فرانســوا انگلرت، اســتاد ۸1 ســاله و بازنشســته 
ــتاد ۸4  ــز، اس ــر هیگ ــک و پیت ــل در بلژی ــگاه بروکس دانش
ــه  ســاله و بازنشســته دانشــگاه ادینبــورگ در انگلیــس را ب
ــزه نوبــل فیزیــک ســال ۲013  ــده جای طــور مشــترک برن

ــود. اعــام کــرده ب
حــاال بایــد دیــد کــه فیزیکدانهــا بــرای آینــده پــروژه ای بــا 

چنیــن عظمــت چــه برنامــه ای دارند.
ــر ۲۷ کیلومتــر  ــغ ب ــا محیطــی بال شــتاب دهنــده LHC ب
ــه شــمار مــی رود. ــروژه تحقیقاتــی جهــان ب بزرگتریــن پ

هــدف از پــروژه LHC ســاخت دو پــر انــرژی پروتونــی بــا 
انــرژی بیــش از Tev ۷ اســت کــه بــا برخــورد دادن ایــن 
ــو و آشکارســازی ذرات حاصــل از ایــن برهمکنــش  دو پرت
ــا  ــادی ســازنده آنه ــواد و ذرات بنی ــی م ــا ســاختار درون آنه

شــناخته شــود.
پــروژه LHC بــا بودجــه ای بالــغ بــر شــش میلیــارد دالر از 
ســال 1۹۹5 شــروع شــده و راه انــدازی آن رســما در ســال 

۲00۷ کلیــد خــورد.
ــن  ــه ای ــاختمانی ک ــه س ــه هزین ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
ــر 500 میلیــون  ــغ ب شــتاب دهنــده در آن نصــب شــده بال
فرانــک ســوئیس اســت و هزینــه نهایــی آن بعــد از انجــام 
تمــام مقدمــات و آزمایشــات بــه چیــزی فراتــر از 10 میلیارد 

ــیده اســت. یورو رس

خبر ناامید کننده برای علم فیزیک

سیگنالهای ذره بنیادی از بین رفت

یک زن ایرانی جایزه جامعه 
ریاضیات اروپا را گرفت

سارا زاهدی موفق به کسب جایزه جامعه ریاضیات اروپا شد. 
دکتــر ســارا زاهــدی، ریاضیــدان 35 ســاله برجســته ایرانــی کــه مقیــم کشــور ســوئد اســت 
موفــق بــه کســب جایــزه هفتمیــن کنگــره جامعــه ریاضیــات اروپــا در شــهر برلیــن آلمــان 
شــد. وی در حــال حاضــر دانشــیار دانشــکده فنی KTH دانشــگاه اســتکهلم ســوئد اســت.
ــار  ــری رفت ــازی کامپیوت ــبیه س ــاء ش ــرای ارتق ــود ب ــای خ ــاش ه ــل ت ــه دلی ــدی ب زاه
ســیاالت کــه بــا یکدیگــر ترکیــب نمــی شــوند، ایــن جایــزه ارزشــمند را از آن خود کــرد. وی 

بــه عنــوان اولیــن زن ایرانــی اســت کــه توانســته ایــن جایــزه علمــی را کســب کنــد.  
ــری اســتفاده شــود  ــود چیپ هــای کامیپوت ــد در بهب ــده می توان ــات وی در آین ــج تحقیق نتای

ــوند.   ــه می ش ــه کار گرفت ــون ب ــای خ ــب در آزمایش ه ــه اغل ک

http://mehrnews.com


صفحه 8 | شماره 4 | مرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

دانش و  علـــم 

ــا  ــوع کام ــه ن ــد ک ــر دادن ــی خب ــایی زن ــمندان از شناس دانش
ــمانش دارد.  ــی در چش ــلولهای مخروط ــدی از س جدی

دانشــمندان علــوم عصبــی در بریتانیــا از شناســایی زنــی خبــر 
ــلول  ــی از س ــا متفاوت ــوع کام ــمانش ن ــه در چش ــد ک داده ان
مخروطــی وجــود دارد. ایــن ســلولها در واقــع ســلولهای دریافت 
کننــده ای محســوب مــی شــوند کــه بــه تشــخیص رنــگ بــه 

مــا کمــک مــی کننــد.
محاســبات صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن زن ۹۹ 
میلیــون رنــگ بیشــتر از ســایرین مــی بینــد. از ایــن نظــر می 

تــوان گفــت ایــن زن قــدرت بینایــی مــاورای تصــور دارد.
ــن زن  ــرای ای ــوان tetrachromats ب ــمندان از عن دانش
ــداد  ــه تع ــه ب ــراد ک ــته از اف ــن دس ــد. ای ــی کنن ــتفاده م اس
ــلول  ــوع س ــار ن ــد چه ــود دارن ــا وج ــی در دنی ــیار اندک بس
مخروطــی در چشمانشــان دارنــد حــال آنکــه انســانهای عادی 
ــن یعنــی ســه  ــده مــی شــوند کــه ای trichromats نامی

ــد. ــوع ســلول مخروطــی در چشمانشــان دارن ن
ــه تشــخیص  ــادر ب ــن ســلولها ق ــوع از ای هــر ن
حــدود 100 ســایه رنــگ هســتند بنابرایــن 
عملکــرد ایــن ســلولها بــا یکدیگــر ترکیــب می 
شــود و توانایــی مشــاهده یــک میلیــون رنــگ 

ــم. ــدا مــی کنی ــف را پی مختل
ــتند  ــی هس ــار کوررنگ ــه دچ ــرادی ک ــر اف اکث
تنهــا دارای دو نــوع ســلول مخروطــی در 
ــه همیــن دلیــل آنهــا  چشمانشــان هســتند و ب

تنهــا مــی تواننــد نهایتــا حــدود 10 هــزار ســایه رنــگ را درک 
کننــد. اکثــر پســتانداران از جملــه ســگها و میمونهــای امــروزی 

ــد. ــی گیرن ــرار م ــف ق ــن ردی در ای
حـاال امـا پزشـکی در شـمال انگلیـس شناسـایی شـده کـه در 
چشـمش چهـار سـلول مخروطـی وجـود دارد. بدیـن ترتیـب 
مـی تـوان حسـاب کرد کـه نزدیـک بـه 100 میلیـون رنـگ را 

تشـخیص مـی دهـد. در واقـع او رنگهایـی را می بینـد که حتی 
سـایر انسـانها رؤیـای آن را هـم نمـی تواننـد تصـور کنند.

ــات  ــاال تحقیق ــد و ح ــایی ش ــش شناس ــال پی ــن زن دو س ای
ــده  ــر ش ــمانش منتش ــاص چش ــت خ ــاره وضعی ــمی درب رس
ــن  ــال چنی ــه دنب ــرن ب ــع ق ــک رب ــه دانشــمندان ی اســت. البت
مــوردی بــوده انــد. آنهــا مطمئــن هســتند کــه افــراد بیشــتری 

ــد. ــود دارن ــا وج ــن زن در دنی ــد ای ــم مانن ه

کشف انسانی عجیب پس از ۲۵ سال؛

این زن ۹۹ میلیون رنگ بیشتر از ما می بیند

ــه  ــد ک ــرده ان ــداع ک ــی را اب ــی روش درمان ــن آمریکای محققی
بســیار ســریع تــر از زمــان ممکــن مــی تــوان بــه مقابلــه بــا 

ــت.  ــواس پرداخ ــاری وس بیم
اگرچــه درمــان بیمــاری وســواس بــا دارو امــکان پذیــر اســت 
ــی  ــرار م ــان ق ــد درم ــی در فرآین ــرد وسواس ــه ف ــا زمانیک ام
ــل  ــر قاب ــاهد تغیی ــا ش ــاه ه ــی م ــا حت ــا و ی ــه ه ــرد، هفت گی

ــود.  ــد ب ــی نخواه توجه
از ایــن رو محققیــن دانشــگاه »دیــوک کالیفرنیــا« روش 
ــان  ــر از زم ــد کــه بســیار ســریع ت ــداع کــرده ان ــی را اب درمان
ــت. ــاری پرداخ ــن بیم ــا ای ــه ب ــه مقابل ــوان ب ــی ت ــن م ممک
ــی  ــی تغییرات ــاظ ژنتیک ــه لح ــدا، ب ــی ابت ــن آمریکای محققی
ــواس  ــار وس ــا دچ ــد ت ــام دادن ــا انج ــوش ه ــر روی م را ب
ــخص  ــده مش ــام ش ــای انج ــی ه ــپس در بررس ــوند. س ش
ــن  ــه نوعــی پروتئی ــام  Sapap3 ک ــا ن ــی ب ــه ژن شــد ک
ــازمان  ــاط و س ــراری ارتب ــه برق ــردن ب ــک ک ــرای کم ب
ــده نمــی  ــورون هــا اســت، در مــوش هــا دی دهــی بیــن ن
شــود. نتیجــه آن منجــر بــه بــروز عائــم نگرانــی و رفتــار 
وســواس گونــه در مــوش هــا شــد کــه خــود را بــه شــدت 

ــد. ــی کردن ــز م تمی

در ادامــه آزمایــش محققیــن متوجــه شــدند کــه نوعــی گیرنده 
ــه  ــی اســت ب ــده عصب ــال دهن ــه انتق ــام mGluR5 ک ــا ن ب
ــروز رفتارهــای غیــر معمــول  ــرای ب ــوان عاملــی اصلــی ب عن
ــده  ــد فعالیــت ایــن گیرن اســت کــه ژن Sapap3 مــی توان

را محــدود کنــد.
ــا دادن دارو بــه مــوش هــا باعــث شــدند کــه ژن  محققیــن ب
 mGluR5 ــرد ــا عملک ــود ت ــال ش ــا فع Sapap3 در آنه
ــه  ــد دقیق ــدت چن ــرف م ــن روش، ظ ــا ای ــد. ب ــدود کن را مس

بیمــاری وســواس آنهــا درمــان شــد.
در حــال حاضــر محققیــن آمریکایــی به دنبــال ســاخت دارویی 
هســتند کــه بتــوان mGluR5 را در انســان مســدود کــرد تــا 
شــاهد درمــان ســریع وســواس بــرای افــرادی بــود کــه از ایــن 

بیمــاری رنــج مــی برنــد.

بیماری وسواس ظرف چند دقیقه درمان می شود

کشف راز چرخش گلهای 
آفتابگردان به سمت خورشید

محققــان آمریکایــی موفــق بــه کشــف راز چرخــش گل هــای آفتابگــردان بــه ســمت خورشــید 
شــدند. 

بــه طــور کلــی گل هــای آفتابگــردان شــبیه بــه خورشــید هســتند و همیشــه تمایــل دارنــد که به 
ســمت خورشــید باشند.

امــا چگونگــی و علــت حرکــت گل هــای آفتابگــردان در طــول روز بــه ســمت خورشــید بــرای 
ــان  ــه محقق ــا اینک ــود ت ــرده ب ــغول ک ــود مش ــه خ ــمندان را ب ــن دانش ــرن ذه ــک ق ــش از ی بی
دانشــگاه کالیفرنیــا آمریــکا بــا انجــام تحقیقــات مســتمر موفــق بــه رمــز گشــایی از ایــن معمــای 

طبیعــت شــدند.
در واقع این فرآیند به ساعت خواب و بیداری گل های آفتابگردان بر می گردد.

در ایــن تحقیــق بــرای اولیــن بــار در یــک گیــاه ســاعات بیولــوژی بــه منظــور رشــد آن دیده شــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه تــا قبــل از آن تصــور مــی شــد تنهــا انســان هــا و حیوانــات از چنیــن 

ویژگــی برخــوردار هســتند.
گل هــای آفتابگــردان روز خــود را بــا روبــرو شــدن خورشــید در قســمت شــرقی آســمان آغــاز می 
کننــد و در طــول روز بــه ســمت آن مــی چرخنــد. بــه هنــگام شــب گل هــای آفتابگــردان دوبــاره 

بــه ســمت شــرقی آســمان بــر مــی گردنــد.
ایــن فرآینــد بــه معنــی آن اســت کــه هــدف خاصــی را دنبــال مــی کننــد. بــه گفتــه محققــان 
آمریکایــی هــدف اصلــی آنهــا جــذب بیشــتر حشــرات بــرای گــرده افشــانی اســت ضمــن اینکــه 

چرخــش بــه ســمت خورشــید باعــث رشــد ســریع آنهــا هــم مــی شــود.
در حقیقــت زمانیکــه گل هــای آفتابگــردان از ســمت شــرق آســمان بــا خورشــید روبرو می شــوند، 
زودتــر گــرم مــی شــوند کــه ایــن رونــد موجــب جــذب بیشــتر زنبورهــا و ســایر حشــرات بــرای 

گــرده افشــانی مــی شــود.
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علـــم و دانش

تهیه اولین نقشه از الیه های زیرین یخ 
در  بزرگ ترین جزیره جهان

ناســا بــرای پیــش بینــی رونــد تغییــرات اقلیمــی در جهــان از الیــه هــای زیریــن گرینلنــد نقشــه 
بــرداری مــی کنــد. 

ســازمان ناســا قــرار اســت بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه تهیــه نقشــه از الیــه هــای زیریــن یــخ در 
ــد کند.   ــه گرینلن منطق

هــدف از تــدارک ایــن نقشــه بررســی قســمت هایــی اســت کــه همچنــان بــه صــورت منجمــد 
باقــی مانــده انــد ضمــن اینکــه نقاطــی کــه یــخ آنهــا آب شــده اســت را شناســایی کننــد.

ایــن بــرای اولیــن بــار اســت کــه از زیــر ســطح ناحیــه عظیمــی از یــخ نقشــه بــرداری مــی شــود. 
محققــان ناســا بــه دنبــال مطالعــه بــر روی رونــد آب شــدن و فعالیــت الیــه هــای زیریــن یــخ در 
گرینلنــد هســتند تــا بــه کمــک آن حرکــت ایــن الیــه هــای یخــی را در آینده پیــش بینــی کنند.

در واقــع بــا بررســی رونــد ذوب شــدن یــخ هــای گریلنــد مــی تــوان میــزان تاثیــر آن را بــر روی 
تغییــرات اقلیمــی محاســبه کــرد.

بــرای تهیــه نقشــه از ایــن منطقــه، محققــان ناســا از روش هــای مختلفــی اســتفاده مــی کننــد. 
بــرای مثــال از نتایــج ۸ مــدل کامپیوتــری کــه دمــای زیــر الیــه هــای یخــی را پیــش بینــی مــی 

کنــد، اســتفاده مــی کننــد.
ــط رادار  ــه توس ــن منطق ــخ ای ــای ی ــه ه ــده از الی ــه ش ــر گرفت ــی تصاوی ــه بررس ــن ب همچنی
ــخ توســط  ــج« ناســا و محاســبه ســرعت آب شــدن ســطح ی ــس بری ــی »آی ــای عملیات هواپیم

اطاعــات ماهــواره ای روی آورده انــد.
بــه گفتــه محققــان، کــره زمیــن در حــال گــرم شــدن اســت که بــا ذوب شــدن یــخ هــای مناطق 
منجمــد زمیــن و بــاال آمــدن ســطح آب دریاها، شــاهد تغییــرات اقلیمــی و اثــرات نامطلــوب آن بر 

روی کــره خاکــی خواهیــم بود.

عمیق ترین گودال آبی جهان 
کشف شد

عمیــق تریــن گــودال آبــی جهــان بــه عمــق بیــش از 300 متــر در دریــای جنوبــی 
چیــن کشــف شــد.

ایـن در حالی اسـت که پیـش از این تصور می شـد گـودال »دیـن« در جزایـر باهاما با 
عمـق ۲0۲ متر بـه عنوان عمیـق ترین نقطه جهان محسـوب می شـود.

ــای  ــع در دری ــل« واق ــر »پارس ــان در جزای ــی جه ــودال آب ــن گ ــق تری ــون عمی اکن
ــت. ــده اس ــایی ش ــن شناس ــی چی جنوب

چینــی هــا از ایــن حفــره عمیــق بــه عنــوان یــک کشــف بــزرگ علمــی جغرافیایــی 
یــاد مــی کننــد. بــه گفتــه محققیــن چینــی، قطــر دهانــه ایــن گــودال 130 متر اســت 

و از عمــق 100 متــری بــه بعــد آن حیــات وجــود نخواهــد داشــت.
چینــی هــا اعــام کردنــد کــه بــا اســتفاده از یــک ربــات زیــر دریایــی توانســتند ۲0 

گونــه جدیــد آبــزی را در اطــراف ایــن حفــره شناســایی کننــد.
اصطــاح »گــودال آبــی« معمــواًل بــرای تاالب هــای موجــود در آب های گرمســیری 
ــکل  ــر ش ــه در جزای ــی ک ــای بزرگ ــز گودال ه ــق و نی ــی عمی ــای آب ــا چاله ه و ی

ــی رود. ــه کار م ــد، ب می گیرن

خاورمیانه داغ شد؛

گرمترین نقاط زمین در نیمکره شرقی
 را بشناسید

گرم ترین نقاط زمین در نیم کره شرقی به برخی از کشورهای خاورمیانه تعلق گرفت. 
، در حالـی کـه کـره زمیـن گرم تریـن ماه جوالی خـود در یکصد سـال اخیـر را تجربه مـی کند، بر اسـاس رصد 

درجـه حـرارت، گرمای کـره زمین در نیمکره شـرقی طی روزهای پنج شـنبه و جمعه شکسـته شـد.
ــه سیلیســیوس در  ــا 51.6 درج ــت ی ــه فارنهای ــای 1۲5 درج ــاهد گرم ــه ش ــه خاورمیان ــال منطق ــن ح در همی

ــود. ــران ب ــرب ای ــعودی و غ ــتان س ــت، عربس ــراق، کوی کشــورهای ع
دمــای هــوا در منطقــه »مطربــه« کویــت بــه 54 درجــه سیلیســیوس و »بصــره« عــراق نیــز  بــه 53.۹ درجــه 
سیلیســیوس رســید کــه بــا ثبــت ایــن دو درجــه حــرارت، رکــورد گرمــا در نیمکــره شــرقی زمین شکســته شــد.

همچنیــن بــر اســاس گفتــه برخــی از کارشناســان هواشناســی ایــن دو منطقــه مــی تواننــد بــه عنــوان گــرم 
تریــن نقــاط روی زمیــن بــه جــز »دره مــرگ« در کالیفرنیــا آمریــکا محســوب شــوند.
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دانش و  علـــم 

با تنظیم دوباره مختصات جغرافیایی؛

استرالیا به سمت شمال می رود
اســترالیا طــول و عــرض جغرافیایــی خــود را تغییــر مــی دهــد تــا بــا سیســتم موقعیــت یــاب 

جهانــی هماهنگــی بیشــتری پیــدا کنــد. 
اگــر ایــن روزهــا راهــی اســترالیا شــده باشــید متوجــه خطــای چشــمگیر سیســتم موقعیــت یاب 
جهانــی در نمایــش دقیــق محلــی شــده ایــد کــه در آن قــرار داریــد. بــرای حــل ایــن مشــکل 
ســازمان Geoscience Australia اعــام کــرده کــه طــول و عــرض جغرافیایــی ایــن 
کشــور را دوبــاره تنظیــم خواهــد کــرد تــا افــراد ســاکن در اســترالیا هماهنگــی بیشــتری بــا ایــن 

سیســتم جهانــی داشــته باشــند.
درحــال حاضــر مختصــات جغرافیایــی اســترالیا بیــش از یــک متــر بــا سیســتم موقعیــت یــاب 
جهانــی اختــاف دارد کــه همیــن ناهماهنگــی موجــب بــروز اختاالتــی در عملکــرد فنــاوری 
هــای جدیــد نظیــر خودروهــای خــودران مــی شــود. ایــن دســته از خودروهــا بــرای حرکــت بی 

ــد. ــاز دارن ــود نی ــت خ ــل حرک ــی از مح ــا دقیق ــات کام ــه اطاع ــص ب نق
یکــی از مقامــات ارشــد ســازمان Geoscience Australia اعــام کــرده کــه این کشــور 
بایــد خطــوط طــول و عــرض جغرافیایــی خــود را مجــددا تنظیــم کنــد تــا کاربــران تلفــن همراه 

هوشــمند در اســتفاده از سیســتم موقعیــت یــاب جهانی دچار مشــکل نشــوند.
اســترالیا هــر ســال ۷ ســانتیمتر بــه ســمت شــمال جابجــا مــی شــود. ایــن جابجایــی به واســطه 
حــرکات تکتونیکــی طبیعــی زمیــن صــورت مــی گیــرد و افزایــش طــول و عــرض جغرافیایــی 

ایــن کشــور نیــز دقیقــا بــرای هماهنــگ شــدن بــا ایــن جابجایــی انجــام مــی گیــرد.
در حــال حاضــر تلفنهــای همــراه هوشــمند بــا دقــت 5 تــا 10 متــر مــکان دقیــق کاربــران را از 
روی سیســتم موقعیــت یــاب جهانــی نشــان مــی دهنــد. امــا بــا کاهــش فاصلــه موجــود میــان 
ایــن سیســتم و طــول و عــرض جغرافیایــی اســترالیا شــاهد کاهــش هرچــه بیشــتر ایــن ضریب 

خطــا خواهیــم بــود.
آخریــن بــار در ســال 1۹۹4 بــود کــه مختصــات جغرافیایــی اســترالیا اصــاح شــد و اگــر بــار 
دیگــر ایــن کار انجــام نشــود، سیســتم موقعیــت یــاب جهانــی تــا ســال ۲0۲0 بــا خطــای 1.۸ 

متــری در ایــن کشــور بــه کار گرفتــه خواهــد شــد.

مطالعات باستان شناسی نشان داد؛

مصریان باستان چاق و تنبل بوده اند!
ــم  ــی هــای مصــر باســتان حاکــی از ســبک زندگــی ک ــر روی مومیای ــات باســتان شناســان ب مطالع

ــا اســت.  تحــرک آنه
باســتان شناســان بــا انجــام ســی تــی اســکن بــر روی تعــدادی از مومیایی هــای مصــر باســتان متوجه 
شــدند کــه گروهــی از آنهــا مبتــا بــه گرفتگــی عــروق و کــرم خوردگــی دنــدان هــا بــوده انــد، در واقع 

بیمــاری هــای رایجــی کــه امــروزه در جوامــع ماشــینی دیــده می شــود.
ــتخوان و  ــی اس ــز دارای پوک ــا نی ــی از آنه ــه برخ ــد ک ــخص ش ــا مش ــی ه ــه بررس ــن در ادام همچنی

ــا دارد. ــم تحــرک آنه ــی ک ــی از ســبک زندگ ــه حاک ــد ک ــوده ان ــه ب ــی لث افتادگ
مطالعــات باســتان شناســان گویــای این اســت کــه برخــی از مصریــان باســتان از انجــام کارهــای یدی 

و عــدم قــرار گرفتــن در مجــاورت آفتــاب امتنــاع مــی ورزیدند.  
ایــن در حالــی اســت کــه پوکــی اســتخوان بــه عنــوان بیمــاری قــرن بیســتم شــناخته مــی شــود و بــه 

دلیــل کــم تحرکــی و عــدم فعالیــت فیزیکــی کافــی در شــخص پدیــدار مــی شــود.
در مصــر باســتان بــه دلیــل کمبــود مــواد غذایــی،  چــاق بــودن فــرد نشــان از تمکــن مالــی او بــوده 

اســت.
البتــه در تحقیقــی هــم کــه ســال ۲013 میــادی بــر روی 13۷ مومیایــی از چهــار گوشــه جهــان انجام 
گرفــت، 34 درصــد آنهــا مبتــا بــه گرفتگــی عــروق بودنــد کــه ایــن بیمــاری نیــز در عصــر حاضــر 

بســیار شــایع اســت.

علت انقراض ماموت ها
 مشخص شد
تغییرات اقلیمی کره زمین موجب انقراض ماموت ها شده است. 

ــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی، از  مامــوت هــای پشــمالو در حــدود 1۲ هــزار ســال پیــش ب
ــج از منطقــه  ــه تدری دســت دادن زیســتگاه خــود و شــکار شــدن آنهــا توســط انســان ب

ــکای شــمالی منقــرض شــدند. آواســیا و آمری
امــا تعــداد محــدودی از آنهــا توانســتند زندگــی خــود را در جزیــره »رانــگل« ســیبری و 

منطقــه »ســینت پــوال« آالســکا ادامــه دهنــد.
نتایــج تحقیــق محققــان دانشــگاه آالســکا نشــان مــی دهــد، آخریــن مامــوت هایــی کــه 
در منطقــه »ســینت پــوال« آالســکا مــی زیســتند در حــدود 5 هــزار و 600 ســال قبــل 

منقــرض شــده انــد.
مطالعــات انجــام گرفتــه حاکــی از مواجــه شــدن آنهــا بــا کمبــود آب اســت کــه منجــر به 
انقــراض آنهــا شــده اســت. منطقــه »ســینت پــوال« آالســکا بــه عنــوان یــک یخچــال 
طبیعــی بــوده کــه بــه دلیــل گــرم شــدن کــره زمیــن و  بــاال آمــدن ســطح آب دریــا بــه 

ســرعت وســعت خــود را از دســت مــی دهــد.
ایـن در حالی اسـت که پیـش از این جزیره »سـینت پوال« آالسـکا به عنـوان مرکز تاقی 
آمریـکای شـمالی بـه آوراسـیا در زمـان عصـر یخبنـدان بوده اسـت کـه با کوچک شـدن 
وسـعت آن بـه دلیل گرمـای زمیـن، این شـاهراه حیاتی بـرای مامـوت ها قطع می شـود.

در نتیجــه مامــوت هــا بــا کمبــود آب شــیرین و علوفــه روبــرو مــی شــوند کــه منجــر بــه 
انقــراض آنهــا مــی شــود.
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ــدام و  ــی؛ اق ــاد مقاومت ــعار »اقتص ــق ش ــه تحق ــل ب در عم
عمــل« و نیــز سیاســتهای اباغــی اقتصــاد مقاومتــی، ۷ پروژه 
ــاوری اطاعــات و ارتباطــات تعریــف شــده کــه  در حــوزه فن

ــار بنشــیند. ــه ب ــرات آن ب ــه دوم ســال ثم ــرار اســت نیم ق
براســاس مصوبــه هجدهمین جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
مقاومتــی در 16 فروردیــن مــاه امســال و بــه دنبــال اباغیــه 
ــای  ــروژه ه ــن، پ ــور در ۲۹ فروردی ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــد  ــن کلی ــی در وزارت ارتباطــات از 30 فروردی اقتصــاد مقاومت

خــورد.
ــوان یکــی از ابزارهــای  ــه عن ــه توســعه ICT ب ــی ک از آنجای
ــات و  ــده، وزارت ارتباط ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
فنــاوری اطاعــات از ســال گذشــته بــر اســاس سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی، بندهایــی کــه مربــوط بــه ایــن حــوزه 
مــی شــد را مشــخص کــرد و ماموریت هــای مشــخصی بــرای 
ــد،  ــا تولی ــده ت ــی از ای ــای پژوهش ــب کاره ــش  در قال ۷ بخ

تعییــن کــرد.
ــران  ــی کارب ــطح دسترس ــش س ــامل افزای ــروژه ش ــن ۷ پ ای
ــی اطاعــات  ــه در شــبکه مل ــا ســرعت ۲0 مگابیــت برثانی ب
و حمایــت از توســعه مراکــز داده )دیتاســنتر( بــه شــبکه توزیع 
محتــوا، اجــرای دولــت الکترونیــک و همــراه، ســاخت ماهــواره 
ســنجش از راه دور و ماهــواره مخابراتــی بومــی، ایجــاد یــک 
ــردن  ــر ک ــات، 10 براب ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــدور فن کری
تولیــد محتــوای داخلــی بــا رویکــرد کســب و کار دیجیتــال بــا 
مشــارکت حداکثــری بخــش خصوصــی، ســامان دهــی منابــع 
ــازی  ــه س ــس و یکپارچ ــف فرکان ــل طی ــی از قبی ــاب مل کمی

نشــانی پســتی مــی شــود.
هــم اکنــون در فاصلــه انــدک باقــی مانــده تــا نیمــه راه ایــن 
ــه  ــول داد ک ــات ق ــه وزارت ارتباط ــودی ک ــا وج ــروژه و ب پ
ثمــرات ایــن طرحهــا را در نیمــه دوم امســال اعــام عمومــی 
کنــد، آخریــن وضعیــت ایــن پــروژه هــا در گفتگــو بــا مجریان 

آنهــا، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ــروژه  ــزات ICT در پ ــد تجهی ــی تولی ــای خال ج
ــی ــاد مقاومت ــای اقتص ه

مهــدی فقیهــی رئیــس فناوریهــای نویــن مرکــز پژوهشــهای 
ــف  ــص تعری ــه نواق ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــاد  ــق اقتص ــات در تحق ــر وزارت ارتباط ــای مدنظ ــروژه ه پ
مقاومتــی مــی گویــد: توســعه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
یکــی از ابزارهــای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت و از ایــن 
حیــث برنامــه هــای دولــت بــرای تحقــق ایــن هــدف،  بــه جا 

پایــه ریــزی شــده اســت.
وی مــی افزایــد: جــای تولیــد تجهیــزات مخابراتــی و ســخت 
افــزاری در ایــن لیســت خالــی اســت، البتــه بایــد توجه داشــت 
کــه در تولیــد تجهیــزات، وزارت ارتباطــات بــه تنهایــی نقــش 
ــی  ــه نوع ــز ب ــی نی ــت علم ــت و معاون ــدارد و وزارت صنع ن
دخیــل هســتند. البتــه از ســویی نیــز بایــد نکتــه را هــم مدنظر 
ــزاری،  ــزات ســخت اف ــد تجهی ــون در تولی ــه تاکن ــرار داد ک ق
مزیــت نســبی دیــده نشــده اســت. در برنامــه اقتصــاد مقاومتی 
بخــش ICT، بــه موضــوع تولیــد محتوا تاکید شــده اســت که 

مــی توانــد موثــر باشــد.
ــک و  ــت الکترونی ــوع دول ــد: موض ــی کن ــه م ــی اضاف فقیه
دولــت موبایــل کــه بــر آن تاکیــد شــده، مــی توانــد عــاوه بر 
ارائــه خدمــات آســان تــر بــه مــردم، در تبییــن نقــش بخــش 
ــرای  ــی ب ــذار و محرک ــات، تاثیرگ ــه خدم ــی در ارائ خصوص

توســعه اشــتغال در کشــور باشــد.
وی مــی گویــد: اگرچــه در ایــن اهــداف، پروژه هــای دقیقــی 
تعریــف نشــده امــا بــه هــر ترتیــب ایــن پــروژه هــا فضایــی 
ــی را  ــاد مقاومت ــد اقتص ــی توان ــه م ــرد ک ــد ک ــاد خواهن ایج

محقــق کنــد. بــرای مثــال در حــوزه فضایــی نیــز طراحــی و 
ســاخت ماهــواره هــای بومــی مخابراتــی و سنجشــی کــه بــه 
آن اشــاره شــده اســت، مــی توانــد تاثیــر مســتقیم بــر تولیــد و 
عــدم اتــکا بــه محصــوالت خارجــی داشــته باشــد. چــرا کــه 
ــم  ــواره ای بودی ــر ماه ــد تصاوی ــه خری ــا متکــی ب ــون م تاکن
و  در صــورت طراحــی و ســاخت ماهــواره هــای مخابراتــی و 
ــر ماهــواره ای را  ســنجش از دور، مــی توانیــم فــروش تصاوی
نیــز داشــته باشــیم و عــاوه بــر نیــاز داخــل کشــور، کســب و 

کار خــارج از کشــور را نیــز رقــم بزنیــم.

اقتصــاد مقاومتــی بــه کمــک شــبکه ملــی 
ــد ــی آی ــات م اطالع

براســاس برنامه هــای مدنظــر وزارت ارتباطــات بــرای عمــل به 
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی، از پروژه شــبکه ملــی اطاعات 
نیــز بــه عنــوان زیرســاخت اصلــی توســعه کشــور، نــام بــرده 
ــران  ــی کارب ــرعت دسترس ــرح، س ــن ط ــت. در ای ــده اس ش
ــه ۲0 مگابیــت برثانیــه  ــه شــبکه ملــی اطاعــات ب نهایــی ب

می رســد.
وزارت ارتباطــات پیــش از ایــن اعــام کــرده بــود کــه شــبکه 
ملــی اطاعــات و طــرح دولــت الکترونیــک را شــهریورماه در 

هفتــه دولــت بهــره بــرداری نهایــی مــی کنــد.
ــردی  ــارت راهب ــزی و نظ ــه ری ــاون برنام ــری، مع ــرات قنب ب
ــه  ــرح، گفت ــن ط ــری ای ــوان مج ــه عن ــات ب وزارت ارتباط
اســت: ایــن طــرح با هــدف توســعه شــبکه هــای دسترســی با 
ســرعت و کیفیــت مناســب )پهــن بانــد( جهــت پاســخگویی 
بــه نیازهــای فعلــی و آتــی متقاضیــان و کاربــران دیــده شــده 
و هــدف آن ایجــاد شــبکه پهــن بانــد ملــی، امــن و پایــدار بــا 
قابلیــت دسترســی حداقــل ۲0 مگابیــت برثانیــه برای مــردم بر 

بســتر شــبکه ملــی اطاعــات اســت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون کشــور بــه برقــراری 
و توســعه شــبکه هــای ارتباطــات و فنــاوری اطاعات، توســعه 
ــن  ــات نوی ــه خدم ــی، ارائ ــای ارتباط ــوژی ه ــتمر تکنول مس

مبتنــی بــر شــبکه هــای اینترنتــی، گســترش تقاضــای آحــاد 
ــی و  ــورت الکترونیک ــه ص ــات ب ــت خدم ــت دریاف ــردم جه م
نیــز رشــد چشــمگیر دسترســی کاربــران بــه اینترنــت در ســال 
هــای اخیــر، لــزوم توســعه شــبکه هــای دسترســی با ســرعت 
و کیفیــت مناســب ضــروری اســت. برایــن اســاس مهمتریــن 
اقــدام، ایجــاد و توســعه شــبکه دسترســی مبتنــی بــر فنــاوری 
ــر بســتر  ــن، ایجــاد و توســعه شــبکه زیرســاخت ب هــای نوی
ــع  ــبکه توزی ــی و ش ــز داده داخل ــعه مراک ــت از توس IP، حمای
محتــوا، توســعه شــبکه مترواترنــت اســتانی و توســعه امنیــت 

شــبکه است.

ــی و  ــواره بوم ــا ماه ــی ب ــاوری فضای ــعه فن توس
ــی ــر داخل پرتابگ

پــروژه ســاخت ماهــواره ســنجش از راه دور و ماهــواره 
ــق  ــرای تحق ــات ب ــر وزارت ارتباط ــی مدنظ ــی بوم مخابرات
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت و در ایــن زمینه محســن 
بهرامــی رئیــس ســازمان فضــای ایــران بــه عنــوان مجــری 
ــاب ماهــواره هــای  ــرای پرت ــروژه ، از برنامــه ریــزی ب ایــن پ

بومــی خبــر مــی دهــد.
وی برنامــه ریــزی بــرای ســاخت و طراحــی ماهــواره هــا را بــا 
نــگاه بــر آینــده مــی دانــد و مــی گویــد: هــم اکنــون طراحــی 
و ســاخت دو ماهــواره دانشــجویی مخابراتــی و سنجشــی بــه 

اتمــام رســیده و تــا پایــان امســال پرتــاب مــی شــود.
ــی  ــای بوم ــواره ه ــاب ماه ــه پرت ــد براینک ــا تاکی ــی ب بهرام
ــای  ــت ه ــرای سیاس ــتای اج ــی در راس ــی و سنجش مخابرات
اقتصــاد مقاومتــی صــورت مــی گیــرد، مــی افزایــد: در حــوزه 
ــی  ــه یک ــاخه دارد ک ــا دو ش ــش فض ــی، بخ ــاد مقاومت اقتص
از آنهــا موضــوع ســاخت داخــل و دیگــری نیــز تامیــن 
ــا  ــر دو اینه ــه ه ــت ک ــور اس ــاز کش ــورد نی ــای م ماهواره ه
بایــد انجــام شــود تــا نیازهــای مــا را از تعارفــات بیــن المللــی 
برطــرف کنــد و مــا هــر دو را بــا حدیــت دنبــال مــی کنیــم.
ــرد:  ــد ک ــا تاکی ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــان اج ــورد زم وی در م

عملکرد وزارت ICT در یک پروژه ملی؛

نقش فناوری اطالعات در تحقق اقتصاد 
مقاومتی/ جای خالی تولید سخت افزار
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ــان ســال اتفــاق  ــا پای ــروژه هــا درازمــدت هســتند و ت ایــن پ
عجیبــی دربــاره آنهــا نمــی افتــد، امــا یــک پرتــاب حتمــا تــا 
پایــان ســال خواهیــم داشــت و در جهــت پرتــاب ماهــواره هــا 
بــرای اقتصــاد مقاومتــی ۲ قــرارداد داریــم کــه یکی مربــوط به 
ماهــواره مخابراتــی و دیگــری یــک خــط ماهــواره سنجشــی 

است.
ــا اشــاره بــه پــروژه هــای ماهــواره ای دانشــجویی  بهرامــی ب
ــه ماهــواره ملــی  ــا رســیدن ب ــد براینکــه ت ــا تاکی مدنظــر و ب
ــه فضــا  ــرای تســت هــای عملیاتــی ب ایــن ماهــواره هــا را ب
ــرارداد هــر  ــم، ادامــه داد: در صورتــی کــه ق ــاب مــی کنی پرت
یــک از اینهــا بــرای پرتــاب نهایــی شــود در اولویــت پرتــاب 
قــرار خواهــد گرفــت. ایــن پرتابهــا بــا پرتابگــر داخلــی انجــام 
مــی شــود و هــم اکنــون ماهــواره هــای ناهیــد و آت ســت بــه 
عنــوان پــروژه هــای ماهــواره مخابراتــی و ماهــواره پــارس و 
ــرار  ــوان ماهــواره هــای سنجشــی مدنظــر ق ــه عن دوســتی ب

دارد.
رئیــس ســازمان فضایــی همچنیــن در مــورد خریــد ماهــواره 
ــواره  ــفارش ماه ــور س ــد کش ــت: از چن ــی گف ــای خارج ه
ــواره  ــه ماه ــه دسترســی ب ــی ک ــم و از آنجای ــی را داری عملیات
ــا  ــرد فع ــی ب ــان م ــال زم ــا  15 س ــی 10 ت ــی مل مخابرات
ناچاریــم ماهــواره هــای خارجــی را بــرای پــروژه هــای 

ــم. ــداری کنی ــی خری عملیات

نشانی پستی در کل کشور یکپارچه سازی می شود
حســین مهــری، مدیرعامــل شــرکت پســت ، آخریــن وضعیت 
پــروژه یکپارچــه ســازی نشــانی پســتی در کشــور را بــه عنوان 
یکــی از پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی تشــریح کــرد و گفت: 
ایــن پــروژه بــا هــدف شــفاف ســازی، ســالم ســازی اقتصــاد 
ــروژه  ــره پ ــه هــا در زم ، افزایــش بهــره وری و کاهــش هزین

هــای اقتصــاد مقاومتــی قــرار گرفته اســت.
وی بــا تاکیــد برآنکــه تحقــق پــروژه یکپارچــه ســازی 
ــیاری را  ــداف بس ــور )GNAF ( اه ــکان مح ــات م اطاع
ــه  ــرد، ادام ــد ک ــق خواه ــی محق ــاد مقاومت ــت اقتص در جه
ــی را  ــک آدرس فیزیک ــی ی ــکان بررس ــف« ام ــی ن داد: »ج
براســاس مختصــات جغرافیایــی ممکــن مــی کنــد و در چنــد 
ــتی و  ــازی کدپس ــگام س ــه بهن ــت ک ــده اس ــف ش ــاز تعری ف

ــود. ــی ش ــی م ــال اجرای ــگ امس ژئوکدین
مهــری بــه اقدامــات انجــام شــده در ایــن طــرح اشــاره کــرد 
و افــزود: فــاز نخســت بهنــگام ســازی کدپســتی انجــام شــده 

و 100 درصــد اماکــن شــهری و 50 درصــد اماکــن روســتایی 
تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفتــه اســت کــه تــا پایــان 
ــروژه  ــه 100 درصــد مــی رســد. در همیــن حــال پ امســال ب
مختصــات جغرافیایــی )ژئوکــد( نیــز بــرای 15 اســتان اجرایی 
شــده و تــا 3 مــاه آینــده همــه شــهرها تحــت پوشــش آن قرار 

مــی گیرنــد.
مدیرعامــل شــرکت پســت بــا اظهارامیــدواری اینکــه تــا پایان 
امســال ژئوکــد در تمام روســتاها نیــز انجام شــود، خاطرنشــان 
کــرد: عــاوه بــر ژئوکــد، تهیــه نقشــه با کمــک دســتگاههای 
ــهرداریها،  ــرداری و ش ــه ب ــازمان نقش ــون س ــی همچ اجرای
ــه نقشــه هــای پارســل بنــدی، تکمیــل  اتصــال اطاعــات ب
الیــه هــای معابــر و نشــانی هــا، اتصــال بانکهــای 
ــه  ــاده ســازی ســرویس هــای پای اطاعاتــی دســتگاهها و پی
و اســتعامات میــان دســتگاهی از دیگــر اقداماتــی اســت کــه 
ــت و  ــر اس ــان ب ــه زم ــود ک ــام ش ــروژه انج ــن پ ــد در ای بای

تنهــا مربــوط بــه پســت نمــی شــود.

نقــش کریــدور فنــاوری اطالعــات در رشــد 
اقتصــادی شــرکتهای نوپــا

امیرحســین دوایــی، معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات نیــز در مــورد راه انــدازی کریــدور فنــاوری اطاعات 
و ارتباطــات بــه عنــوان یکــی از اهــداف مدنظــر بــرای 

تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، بــه نقــش ایــن پــروژه در حمایــت 
از شــرکتهای نوپــا و دانــش بنیــان در جهــت رشــد اقتصــادی 

اشــاره کرده اســت.
ــده در  ــت ش ــات ثب ــار اختراع ــا از آم ــی ه ــت: بررس وی گف
جهــان از رابطــه مســتقیم ایــن اختراعــات بــا قــدرت اقتصادی 
کشــورها پــرده برمــی دارد. بــه نحــوی کــه وضعیــت دانــش 
و فنــاوری بــه پهنــه هــای جغرافیایــی مربــوط اســت و 
کشــورهایی ماننــد امریــکا، کشــورهای اروپایــی، کــره و چیــن 
کــه در تولیــد فنــاوری اطاعــات اســتعداد بیشــتری دارنــد، بــه 

رشــد اقتصــادی قابــل توجهــی نیــز رســیده انــد.
معــاون نــوآوری وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــاوری اشــاره دارد و  ــژه فن ــا و مناطــق وی ــه نقــش کریدوره ب
ــا تــوان باالیــی در طــول زمــان،  مــی گویــد: ایــن مناطــق ب
ــادی  ــترین ارزش اقتص ــاق، بیش ــای خ ــذب نیروه ــرای ج ب
ــعه  ــه توس ــک ب ــال کم ــن ح ــد. در همی ــی کنن ــد م را تولی
ــط  ــری محی ــکل گی ــه ش ــک ب ــی، کم ــادی و اجتماع اقتص

ــی،  ــط اجتماع ــاد محی ــه ایج ــک ب ــت، کم ــا کیفی ــی ب زندگ
ــاوری و رشــد  ــای فن ــعه خوشــه ه ــه ایجــاد و توس کمــک ب
متــوازن و اشــتغال زایــی از جملــه اهــداف ایجــاد مناطــق ویژه 

علــم و فنــاوری اســت.
ــا  ــاوا ب ــدور ف ــتا منشــور کری ــن راس ــرد: در ای ــح ک وی تصری
هــدف جایگزینــی درآمــد فنــاوری اطاعــات بــا درآمــد نفتــی 
ــی  ــذاری داخل ــرمایه گ ــذب س ــار ج ــده و در انتظ ــن ش تدوی
ــاز  ــز ف ــون نی ــم اکن ــتیم. ه ــروژه هس ــن پ ــی در ای و خارج
مطالعاتــی ایجــاد ایــن منطقه انجــام و بــرای اجــرا آماده شــده 

است.

ــف  ــای مختل ــوزه ه ــی ح ــای فرکانس ــن فض تامی
ــادی اقتص

یکــی دیگــر از پــروژه هــای تعریــف شــده در تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی، موضــوع ســامان دهــی منابع کمیــاب ملــی از قبیل 
ــم  ــازمان تنظی ــه س ــه ب ــت ک ــماره اس ــس و ش ــف فرکان طی

مقــررات و ارتباطــات رادیویــی محــول شــد.
عظیــم فــرد، مدیــرکل سرویســهای رادیویــی ســازمان تنظیــم 
مقــررات ارتباطــات، در تشــریح اقداماتی کــه قرار اســت در این 
حــوزه انجــام شــود و ارتبــاط آن بــا اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 
مــی گویــد: بــرای انجــام هــر کار توســعه ای، نیازمنــد منابــع 
ــرای  ــع فرکانســی ب ــز مناب هســتیم و در بخــش ارتباطــات نی
ارتباطــات رادیویــی و بــی ســیم نیــاز اســت کــه ایــن منابــع به 

دلیــل محدودیــت، نیازمنــد ســاماندهی هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون شــبکه هــای مخابراتــی 
ــه  ــد اضاف ــی کنن ــتفاده م ــس اس ــع فرکان ــیم از مناب ــی س ب
ــتگاه  ــات دس ــش ارتباط ــا افزای ــج ب ــه تدری ــا ب ــد: ام ــی کن م
بــه دســتگاه، ایــن منابــع فرکانســی بایــد بــرای ســایر 
ــتگاهها  ــری دس ــاط گی ــود و ارتب ــف ش ــز تعری ــزات نی تجهی
ــم شــده  ــن فرکانســها تنظی ــق ای ــی از طری ــواج رادیوی ــا ام ب
ــتفاده از  ــوان در اس ــی ت ــوارد را م ــن م ــود. ای ــم داده ش و نظ
دســتگاههای رادیویــی در رهگیــری خودروهــا، حمــل و نقــل، 
در حــوزه ابزارهــای کنتــرل ســامت، موضوعــات مربــوط بــه 
ــف و  ــع مختل ــرق و گاز، صنای ــای آب، ب ــاورزی، کنتوره کش

کارخانــه هــا دیــد.
فــرد بــا تاکیــد براینکــه هــم اکنــون ارتباطــات بــه ســایر حوزه 
هــا نیــز نفــوذ پیــدا کــرده و تنهــا مختــص بــه شــبکه هــای 
ــات  ــن ارتباط ــد: ای ــی افزای ــت، م ــل نیس ــی و موبای مخابرات
ــای  ــم ه ــی، الگوریت ــع فرکانس ــاص مناب ــا اختص ــد ب جدی
جدیــدی در ارتبــاط افــراد ایجــاد مــی کنــد و ارتباطــات انســان 
ــد  ــر خواه ــل( فرات ــی موبای ــتی )گوش ــای دس ــال ه از ترمین
رفــت. ایــن دســتگاهها بــرای ارتباطــات پهنــای بانــد زیــادی 
اشــغال نمــی کننــد و ســخت افــزار آن متفــاوت از ارتباطــات 

ــت. موبایل اس
ایــن مقــام مســئول در رگوالتوری بــا بیــان اینکــه رگوالتوری 
در چارچــوب ملزومــات ایــن سرویســها، در حــال تهیــه 
مقرراتــی بــرای ایــن شــبکه هــا اســت، مــی گویــد: 
 IOT( دنیــا بــه ســمت اینترنــت اشــیا و اینترنــت همــه چیــز
ــن اســاس ارتباطــات  ــال حرکــت اســت. برای و IOE ( در ح
ماشــین بــه ماشــین و دســتگاه بــه دســتگاه، نیازمنــد پــردازش 
ــف  ــه طی ــت ک ــی اس ــرم افزارهای ــتفاده از ن ــا اس ــریع ب س
فرکانــس آنهــا متفــاوت اســت. مــا در حــال تدویــن مقــررات 
ــن  ــن دســتگاهها، تضمی ــاط ای ــرای ارتب ــع ب و شناســایی مناب

امنیــت و رعایــت حریــم خصوصــی آنهــا هســتیم.
فـرد خاطرنشـان کـرد: بایـد بسـتری فراهـم شـود تـا حجـم 
عظیمـی از ارتباطات در این مدل، راهیابی شـود. پشـتیبان این 
پـروژه در وزارت ارتباطـات وفناوری اطاعات، سـازمان فناوری 
اطاعـات بـرای اجـرای نسـخه جدیـد آدرسـهای اینترنتـی ) 
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IPV6 (، شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت زیرسـاخت و اپراتورها 
بـرای تامیـن پلتفـرم آن اسـت و از سـوی دیگـر بایـد مباحث 

حقوقـی، بیمـه ای، اسـتاندارد و گمـرک آن نیـز تامین شـود.
بــه گفتــه وی، رفــع تداخــل فرکانســی، آمــاده ســازی طیــف 
فرکانــس و تخصیــص منابــع کمیــاب از جملــه شــماره 
)نامبرینــگ( از مــواردی اســت کــه در ایــن بخــش دیده شــده 
ــی، ۲0  ــاد مقاومت ــرای اقتص ــرای اج ــروژه ب ــن پ ــت. در ای اس
زیرهــدف تعییــن شــده کــه ســازگار بــا برنامــه ششــم توســعه 
نیــز هســت و مــی توانــد بــه ایجــاد اشــتغال، تحــرک چرخــه 
اقتصــادی و تقویــت اقتصــاد دانــش بنیــان و کاهــش هدررفت 

منابــع منتهــی شــود.

محتوای داخلی فضای مجازی 10 برابر می شود
ــا رویکــرد  ــر کــردن تولیــد محتــوای داخلــی ب پــروژه 10 براب
ــش  ــری بخ ــارکت حداکث ــا مش ــال و ب ــب و کار دیجیت کس
ــاد  ــق اقتص ــر در تحق ــدات مدنظ ــه تاکی ــی از جمل خصوص
ــوی  ــگ و ب ــا رن ــه کام ــت ک ــش اس ــن بخ ــی در ای مقاومت
اقتصــادی دارد.خســرو ســلجوقی مجــری ایــن پــروژه ، اهداف 

ــرد. ــریح ک آن را تش
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــه راه ان ــت: از آنجایی ک وی گف
یکــی از تکالیــف قانونــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
و در راســتای مطالبــات مقــام معظــم رهبــری و مــردم 
ــزام  ــک ال ــوان ی ــتر به عن ــن بس ــر ای ــوا ب ــد محت ــت، تولی اس

دیده شــده اســت.
عضو هیئـت عامل سـازمان فنـاوری اطاعات ایران با تشـبیه 
شـبکه ملـی اطاعـات بـه یـک اتوبـان، محتـوا، تولیدکننده و 
راننـده  ماشـین،  به مثابـه  را  فرهنگ سـازی  و  مصرف کننـده 

وسـیله نقلیـه و فرهنگ رانندگـی در ایـن اتوبان عنـوان کرد و 
گفـت: رفتـار اسـتفاده از محتـوای رایا فضـا )فضـای مجازی( 
یکـی از مباحثـی اسـت کـه بـا عنـوان سـواد رسـانه ای بـر آن 
تاکیـد شـده و کشـورهای مختلـف، آن را از سـنین ابتدایـی تا 

بزرگ سـالی بـه مـردم خـود آمـوزش می دهند.
ســلجوقی تأکیــد کــرد: متأســفانه در ایــران فرهنــگ 
ــد  ــت و مانن ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــوا موردتوج ــتفاده از محت اس
ــرق و گاز،  ــد آب، ب ــات مانن ــایر خدم ــتفاده از س ــگ اس فرهن
ــدارد.  ــز در کشــور وجــود ن فرهنــگ اســتفاده از اطاعــات نی
به نحوی کــه شــاهد هســتیم در بســتر رایــا فضــا، روزانــه چــه 
ــار  ــایعه و اخب ــوک، ش ــزوده، ج ــر ارزش اف ــب غی ــزان مطال می

ــود. ــر می ش ــا و منتش ــاس، جابج ــه و اس بی پای
ــوا در راســتای اقتصــاد مقاومتــی،  ــروژه تولیــد محت مجــری پ
ــد،  ــوای مفی ــد محت ــازی و تولی ــت فرهنگ س ــت: در جه گف
ــا پایــان ســال و  موضــوع ۲ برابــر کــردن محتــوای داخلــی ت
نیــز 10 برابــر کــردن آن تــا پایــان برنامــه ششــم، بــه وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات تکلیــف شــده اســت کــه یکی 
ــار  ــانه ای در اقش ــواد رس ــردن س ــه ک ــداف آن، نهادین از اه
ــده و  ــوان تولیدکنن ــردم به عن ــه م ــت. به نحوی ک ــه اس جامع
مصرف کننــده محتــوا، بتواننــد محتــوای مفیــد را تولید انتشــار 

و مصــرف کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: نقــش دولــت نیــز به عنــوان ایجادکننده 
ــن اســاس  ــر ای ــده شــده اســت و ب ــن حــوزه دی ــا در ای زیربن
ــرداز،  ــه جویشــگر بومــی، واژه پ ــروژه از جمل ــر پ حــدود ۸0 زی
ــف  ــه تعری ــن زمین ــی در ای ــه بوم ــه و رایانام ــین ترجم ماش
شــده اســت تــا زمینــه اقتصــاد مقاومتــی بــا تاکیــد بــر ایجــاد 
ــوان  ــوا و اســتفاده حداکثــری از ت ــزوده در حــوزه محت ارزش اف

داخلــی، فراهــم شــود.

ــای  ــروژه ه ــم در پ ــه پنج ــالء برنام ــردن خ پرک
ــی ــاد مقاومت ICT اقتص

ــده  ــف ش ــای تعری ــروژه ه ــه پ ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ش
ــات،  ــاوری اطاع ــی در حــوزه ارتباطــات و فن اقتصــاد مقاومت
بــا آنچــه کــه در اهــداف برنامــه پنجــم توســعه بــرآن تاکیــد 
شــده اســت تفــاوت چندانــی نــدارد و از آنجایــی کــه برخــی از 
تکالیــف وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در ایــن برنامــه 
محقــق نشــده، عمــل بــه سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی مــی 

توانــد ایــن خــاء را پــر کنــد.
در مــاده 46 و 4۷ قانــون برنامــه پنجــم توســعه، بــر افزایــش 
ســطح دسترســی خانــوار بــه شــبکه ملــی اطاعــات، افزایــش 
ــه  ــتیابی ب ــک و دس ــت الکترونی ــعه دول ــوا، توس ــزان محت می
فنــاوری بومــی فضایــی تاکیــد شــده و در مقایســه بــا پــروژه 
ــوع  ــی، دو موض ــاد مقاومت ــرای اقتص ــده ب ــف ش ــای تعری ه
ایجــاد کریــدور فنــاوری اطاعــات و ســاماندهی منابــع 
فرکانســی، موضوعاتــی جدیــد اســت. البتــه آنچــه مشــخص 
ــات در کشــور  ــاوری اطاع ــدور فن ــه، ایجــاد کری اســت اینک
ــوده و  ــات نب ــف وزارت ارتباط ــتقیم از وظای ــورت مس ــه ص ب
ــروژه در وظایــف معاونــت علمــی ریاســت  ــه نوعــی ایــن پ ب

جمهــوری نیــز تعریــف شــده اســت.
بــا ایــن وجــود وزارت ارتباطــات بــا تاکیــد بــر جزئیــات اهداف 
برنامــه پنجــم توســعه و تبدیــل آن بــه پــروژه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی، در حــال تکمیــل تکالیــف خــود در این برنامه اســت 
ــد  ــه نوعــی جــای تولی ــف ب ــن تعاری ــر، در ای و از ســوی دیگ

ســخت افــزاری، خالــی بــه نظــر مــی رســد.

حضور موتورجســتجوی روســی »یاندکس« 
و شــبکه اجتماعــی »وی کــی« در ایــران و 
ــران،  ــا در ته ــمی آنه ــر رس ــدازی دفت راه ان
ــان وزرای  ــه می ــرات صــورت گرفت ــا مذاک ب
ارتباطــات ایــران و روســیه، وارد فــاز جــدی 

شــد. 
موتــور جســتجوی »یاندکــس« بزرگتریــن 
و  روســیه  کشــور  در  موتورجســتجو 
ــی در  ــتجوی اینترنت ــور جس ــن موت چهارمی
ــور  ــن موت ــی شــود. ای ــان محســوب م جه
جســتجو هم اکنــون بــا بیــش از 10  میلیــارد 
دالر ارزش گــذاری، پرکاربردتریــن موتــور 
اینترنتــی اروپــا هــم بــه حســاب مــی آیــد. 
شــبکه اجتماعــی VKontakte نیــز 
در روســیه از محبوبیــت بســیار باالیــی 

برخــوردار اســت.
آبــان مــاه ســال گذشــته افتتــاح دفتــر موتور 
جســتجوی روســی »یاندکــس« بــا هــدف 
ــه  ــات موتورجســتجو ب ــازی خدم ــه س بهین

ایرانیان، خبرســاز شــد.
ــات آن  ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــنهاد  ــی پیش ــوع را در پ ــن موض ــان ای زم
ــیه  ــات روس ــر ارتباط ــوروف وزی ــی ف نیک
ــات  ــی از مقام ــا یک ــود. ام ــرده ب ــوان ک عن

دفتــر رســانه ای یاندکــس، ایــن موضــوع را 
تکذیــب و اعــام کــرده بــود کــه یاندکــس 
ــدارد. ــران ن ــور در ای ــرای حض ــه ای ب برنام
اوایــل مردادمــاه جــاری در پــی ســفر 
محمــود واعظــی بــه کشــور روســیه، 
گــذاری  ســرمایه  موضــوع  باردیگــر 
روســیه در عرصــه فنــاوری اطاعــات 
ــات  ــر ارتباط ــد و وزی ــرح ش ــران مط در ای
ــت  ــرای فعالی ــها ب ــه روس ــت اولی از موافق
ــس( و  ــتجو )یاندک ــن موتورجس پربازدیدتری

پرکاربردتریــن شــبکه اجتماعــی این کشــور 
داد. خبــر  ایــران  در   )VKontakte(

ــه  ــد براینک ــا تاکی ــاره ب ــن ب ــی در ای واعظ
ــت  ــرای فعالی ــران را ب ــرایط ای ــیه ش روس
ــت،  ــت« پذیرف ــس« و »وی کانتک »یاندک
ــا وزیــر  توضیــح داد: طــی مذاکراتــی کــه ب
ارتباطــات روســیه داشــتیم در یــک جلســه 
3.5 ســاعته، شــرکتهای حــوزه امنیــت 
شــبکه و اپلیکیشــن، آمادگــی خــود را بــرای 

ــد. ــام کردن ــران اع ــور در ای حض

ــه  ــه نتیج ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط وزی
ــه ارتباطــات  ــن جلســه، تشــکیل 4 کمیت ای
فنــاوری   ، شــبکه  امنیــت  زیرســاخت، 
اطاعــات و ماهــواره بــود، ادامــه داد: جمــع 
بنــدی مــا ایــن اســت کــه روســیه در زمینــه 
ــران  ــا ای ــه ب ــی دارد ک ــی آمادگ ــای خوب ه

ــد. ــته باش ــکاری داش هم
وی ادامــه داد: در مــورد »یاندکس« و »وی 
کانتکــت« هــم مــا محدودیتهــای مقرراتــی 
خــود را بــه آنهــا گفتیــم و آنهــا پذیرفتند که 
ــد.  ــران بیاین ــه ای ــن شــرایط ب ــول ای ــا قب ب
ــود  ــی ب ــرات کل ــه مذاک ــن زمین ــه در ای البت
و قــرار اســت روســها بــه ایــران بیاینــد و بــا 
دوســتان مــا در ایــن زمینــه مذاکــره کننــد.

ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب واعظ
جلســه عــاوه بــر مســئوالن دولتــی، 
ارائــه  شــرکتهای  ایــن  مســئوالن 
دهنــده خدمــات نیــز حضــور داشــتند 
ــد  ــم، تاکی ــره کردی ــا مذاک ــا آنه ــا ب و م
کــرد: در هــر صــورت ایــن خدمــات بایــد 
ــرار  ــا مــورد اســتقبال ق از ســوی مــردم م
ــای آن نیســت کــه  ــه معن ــن ب ــرد و ای گی
ــای  ــرویس ه ــایر س ــرای س ــم ب بخواهی

ــویم. ــل ش ــت قائ ــابه محدودی مش

جزئیات مذاکره واعظی با روسها؛ 

شبکه اجتماعی روسی وارد بازار ایران می شود
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

هک  مجازی  فضای  شورایعالی  دبیر 
کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: 
کار  دستور  در  که  طرحی  براساس 
های  شبکه  سرور  زودی  به  داریم 
می  منتقل  داخل  به  خارجی  اجتماعی 

 . د شو
ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی در خصوص هک تلگرام، 
صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی 
که  داد  پاسخ  اجتماعی  های  شبکه 
جزئیات این گفتگو به شرح زیر است: 

|| بــا توجــه بــه اینکــه آخریــن 
ــازی  ــای مج ــورای فض ــات ش مصوب
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــاماندهی ش س
و صیانــت از حریــم خصوصــی بــود و 
رئیــس جمهــور هــم دســتور تدویــن 
آییــن نامــه ای دربــاره ایــن موضــوع 
صــادر کــرد، چــه اقداماتــی در ایــن 

ــد؟ ــام داده ای ــه انج زمین
مالکیــت فکــری و حریــم خصوصــی ۲ مطلب 
مهــم در حــوزه حقوقــی هســتند؛ وزارت ارشــاد 
ــام  ــی انج ــری اقدامات ــت فک ــه مالکی در زمین
مــی دهــد و از ســویی مــا هــم در مرکــز ملــی 
ــروع  ــی را ش ــی های ــازی بررس ــای مج فض

ــم. کــرده ای
بایــد اقــدام اساســی بــرای حریــم خصوصــی 
صــورت گیــرد. فعــا اقدامــات مــا ایــن 
اســت کــه ســطح امنیتــی را در کشــور در 
ســایت هــای ذخیــره اطاعــات ســازمان هــا 
ــن  ــاهد ای ــا ش ــم ت ــاال ببری ــا ب ــه ه و موسس
اتفاقــات نباشــیم کــه بعضــا حریــم خصوصــی 

ــد. ــر بیافت ــه خط ــراد ب اف

ــای  ــورد افش ــا دو م ــز ب ــرا نی ||  اخی
اطالعــات شــامل اطالعــات کاربــران 
یــک اپراتــور موبایــل و دیگــری هک 
ــه  ــا توج ــم، ب ــرو بودی ــرام روب تلگ
ــه ای را در  ــات برنام ــن اتفاق ــه ای ب

ــد؟ ــتور کار داری دس
ــون  ــا کن  هــک تلگــرام صحــت نداشــت و ت
ــی  ــد نشــده اســت ول هــم ایــن موضــوع تایی
ــب  ــه مناس ــرای حمل ــرام ب ــزار تلگ ــرم اف ن
اســت. ایــن شــبکه وب بیــس اســت و قابلیــت 
ــرام،  ــزار تلگ ــرم اف ــن ن ــزش دارد؛ همچنی خ
اپــن ســورس اســت کــه همیــن مــوارد 
ــن  ــر انداخت ــه خط ــوذ و ب ــرای نف ــرایط را ب ش
ــم  ــرام فراه ــردم در تلگ ــی م ــم خصوص حری

ــد. ــی کن م
در واقــع نــرم افزارهــای ایــن چنینــی 
پلتفــرم مناســبی بــرای هــک هســتند. 
ایــن  از  کــه  کســانی  بایســتی  لــذا 
ــم  ــه حری ــد ب ــی کنن ــتفاده م ــرم اس پلتف
بایــد  کننــد.  توجــه  خصوصیشــان 
ــه  ــد ک ــن بگیرن ــر ای ــرض را ب ــران ف کارب

ــرار  ــران ق ــترس دیگ ــان در دس اطاعاتش
مــی گیــرد.

ــی را  ــم طرح ــل اصــرار داری ــن دالی ــه همی ب
ــه زودی  ــیله آن ب ــه وس ــه ب ــته باشــیم ک داش
بتوانیــم شــاهد شــبکه هــای اجتماعــی بومــی 
ــا  ــا اینکــه شــبکه هــای خارجــی ب باشــیم؛ ی
رعایــت اســتانداردها سرورهایشــان را بــه 

ــد. ــل کنن ــور منتق ــل کش داخ
 

ــود  ــده ب ــوان ش ــن عن ــش از ای || پی
کــه قــرار اســت ســرور تلگــرام  بــه 
داخــل کشــور منتقــل شــود حتــی در 
ایــن خصــوص بــه وزارت  ارتباطــات 
ولــی  بــود  شــده  داده  مهلتــی 
همچنــان  ســرور تلگــرام بــه ایــران 
نیامــده و فعــال اســت در ایــن زمینــه 

ــد؟ ــتور کار داری ــی در دس اقدام
آوردن ایــن ســرورها بــه کشــور کار ســاده ای 
نیســت. متجــاوز از هــزار ســرور کار تلگــرام را 
بــرای کشــور ایــران انجــام مــی دهــد؛  هندل 
کــردن ۲0 میلیــون کاربــر کــه اطاعــات 

ــدت  ــرای م ــی را ب ــری و متن ــی تصوی صوت
ــد،  ــی کنن ــردازش م ــداری و پ ــی نگه طوالن

ــت. ــوار اس دش
ــه  ــاز ب ــوع، نی ــن موض ــق ای ــرای تحق ب
ــاید در  ــه ش ــبی اســت ک ــنتر مناس ــا س دیت
داخــل کشــور بــه راحتــی نتوانیــم  آنــرا  را 
ــان  ــه زم ــاز ب ــن کار نی ــم. ای ــم کنی فراه
اعــام  تلگــرام  حاضــر  حــال  در  دارد. 
تمایــل رســمی کــرده کــه ســرورش را بــه 

ــاورد. ــور بی ــل کش داخ
ــم و  ــته ای ــان گذاش ــن کار زم ــرای ای ــا ب م
امیدواریــم کــه در ایــن مــدت زمــان، تلگــرام 
ــی و  ــی داخل ــای اجتماع ــبکه ه ــایر ش و س
ــه  ــند ک ــطحی برس ــه س ــد ب ــی  بتوانن خارج

ــت. ــوب ماس مطل
ــادی از  ــداد زی ــا تع ــال اعــام م ــه دنب ــه ب البت
شــبکه هــای خارجــی اعــام آمادگــی کردنــد 
کــه سرورهایشــان را بــه کشــور بیاوریــم امــا 
ــت  ــره اس ــد مذاک ــوع در ح ــن موض ــون ای چ

نمــی توانیــم نامــی از آنهــا ببریــم.

ــه  ــد ک ــی دهی ــح م ــا توضی || لطف
سیاســت هــای شــورای عالــی 
تولیــد  بــرای  مجــازی  فضــای 
ــی  ــان فارس ــه زب ــی ب ــوای بوم محت

چیســت؟
قاعدتــا تعریــف مــا از شــبکه ملــی اطاعــات،  
شــبکه ای اســت کــه در آن  محتــوای فارســی 
در جریــان باشــد. همچنیــن مســتقل بــودن از 
شــبکه هــای دیگــر، قابلیــت مدیریت داشــتن، 
حفــظ حریــم خصوصــی و... از دیگــر شــرایط 

شــبکه ملــی بــه شــمار مــی رود.
قســمت ملــی شــبکه ملــی، محتواســت. 
لــذا توجــه مــا بــه تولیــد محتــوا زیــاد اســت. 
ــد  ــی از تولی ــمت بزرگ ــر قس ــال حاض در ح
ــور  ــازی کش ــای مج ــه در فض ــی ک محتوای
ــد مــی شــود در چارچــوب شــبکه هــای  تولی
ــا از  ــبکه ه ــن ش ــون ای ــی اســت و چ اجتماع
ــث  ــوند، باع ــی ش ــن م ــور تأمی ــارج از کش خ
ــوای  ــد محت ــای تولی ــاخص ه ــه ش ــده ک ش
ــد.  ــده نباش ــی کنن ــور راض ــل کش ــا در داخ م
ــل  ــه داخ ــرورها ب ــدن س ــا آم ــم ب امیدواری
ــی  ــازی بوم ــای مج ــد فض ــور 50 درص کش

ــود. ش

ــد و  ــرای تولی ــا ب ــر آی ــای دکت || آق
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــت از ش حمای
بومــی برنامــه ای در دســتور کار 

داریــد؟
ــی  ــبکه اجتماع ــال حاضــر ش ــفانه در ح متاس
ــد  ــردم را فراهــم کن ــه  نیازهــای م ــی ک داخل
نداریــم. البتــه دو شــبکه اجتماعی »بیســفون« 
و »ســروش« در حــال افزایــش کیفیــت 
ــه  ــا شــهریور مــاه ب هســتند کــه امیدواریــم ت

اســتانداردهای الزم برســند.

هک تلگرام تایید نشد/ ۵۰ درصد فضای مجازی بومی می شود
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

یــک مقــام مســئول از ســازمان فنــاوری 
اطاعــات از شناســایی ۲ شــرکت تولیدکننــده 
اجــرای  بــرای  دیجیتالــی  محتــوای 
ــات مــکان محــور  ــروژه خدم زیرســاختهای پ
ــروژه  ــوان زیرپ ــه عن ــی( ب ــپ بوم ــوگل م )گ

جویشــگر بومــی خبــر داد. 
خســرو ســلجوقی، در تشــریح عملیاتــی کردن 
پــروژه بومــی خدمــات مــکان محــور )نقشــه 
ــوگل  ــد »گ ــی مانن ــه طرح ــی( ک ــط بوم برخ
مــپ« خواهــد بــود و امــکان تولیــد اطاعــات 
ــد، از اعــام  مــکان محــور را فراهــم مــی کن
فراخــوان و شناســایی دو شــرکت تولیدکننــده 
ــعه  ــرا و توس ــرای اج ــی ب ــوای دیجیتال محت
ــات مــکان محــور  ــروژه خدم زیرســاختهای پ
ــروژه  ــوان زیرپ ــه عن ــی(  ب ــپ بوم ــوگل م )گ

ــر داد. ــی خب ــگر بوم جویش
عضــو هیــات عامــل ســازمان فنــاوری 
ــران گفــت: ایــن طــرح یکــی از  اطاعــات ای
ــروژه هــای جویشــگر بومــی اســت کــه  زیرپ
ــای  ــای داده ه ــات برمبن ــد خدم ــکان تولی ام

ــد. ــی کن ــم م ــه را فراه ــری و نقش تصوی
وی ادامــه داد: هــم اکنــون دو شــرکت بخــش 
ــی  ــام آمادگ ــه اع ــن زمین ــی در ای خصوص
ــال  ــب در ح ــورت داوطل ــه ص ــد و ب ــرده ان ک
ــورت  ــه در ص ــتند ک ــرح هس ــن ط ــرای ای اج
ــری  ــات تصوی ــه خدم ــکان ارائ ــام آن، ام اتم
ــرای  ــی ب ــوای بوم ــای محت ــر مبن ــه ب نقش

ــود. ــی ش ــم م ــران فراه کارب
سـلجوقی اجـرای این پـروژه را یکـی از اهداف 
پـروژه 10 برابـر کردن تولید محتـوای داخلی با 
رویکـرد کسـب و کار دیجیتالی و با مشـارکت 
حداکثـری بخـش خصوصـی بـه عنـوان یکی 
از پـروژه های مدنظـر اقتصاد مقاومتـی عنوان 
کـرد و افـزود: آمارهـا نشـان مـی دهد کـه در 
سـالهای اخیـر نزدیـک بـه ۸3 درصـد داده ها 
به سـمت داده هـای ویدئویی در حرکت اسـت 

و بـا توسـعه همزمـان تلفـن هـای هوشـمند 
و اینترنـت پرسـرعت همـراه، یـک فیلـم بـه 
سـرعت در اختیـار مصـرف کنندگان قـرار می 

. د گیر
ــای  ــج داده ه ــه تدری ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــش اس ــال کاه ــتاری در ح ــی و نوش متن
ــو  ــعه ویدئ ــای توس ــه ه ــد زمین ــت: بای گف
ــود.  ــم ش ــبکه فراه ــتر ش ــر بس ــر ب و تصوی
برهمیــن اســاس یکــی از ایــن پــروژه هــا می 
ــد تولیــد اطاعــات مــکان محــور باشــد. توان
عضــو هیــات عامــل ســازمان فنــاوری 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــروژه ه ــرای پ ــات اج اطاع
تولیــد محتــوای بومــی را در راســتای تکالیــف 
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــی راه ان قانون
برشــمرد و گفــت: بایــد رفتــار اســتفاده از 
ــازی( در  ــای مج ــا )فض ــا فض ــوای رای محت
کشــور تغییــر یابــد. متاســفانه هــم اکنــون بــه 
ــود فرهنــگ اســتفاده از اطاعــات و  دلیــل نب

ــار  ــاهد انتش ــور، ش ــد در کش ــای مفی داده ه
و جابجایــی حجــم عظیمــی از اطاعــات 
ــبکه  ــایعه در ش ــاس و ش ــی اس ــد، ب غیرمفی

ــتیم. ــی هس ــای اجتماع ه
مجــری پــروژه تولیــد محتــوا در راســتای 
اقتصــاد مقاومتــی، بــا تاکیــد براینکــه در جهت 
فرهنگ ســازی و تولیــد محتــوای مفیــد، 
ــی  ــوای داخل ــردن محت ــر ک ــوع ۲ براب موض
تــا پایــان ســال و نیــز 10 برابــر کــردن آن تــا 
ــه وزارت ارتباطــات و  ــه ششــم، ب ــان برنام پای
فنــاوری اطاعــات تکلیــف شــده اســت، 
ــد  ــردم بای ــن نهضــت، م ــرد: در ای ــح ک تصری
هــم تولیدکننــده و هــم مصــرف کننــده محتوا 
ــا،  ــاد زیربن ــوان ایج ــه عن ــت ب ــند و دول باش

ــد. ــا کن ــود را ایف ــش خ نق
ــن  ــه از ای ــروژه ای ک ــه ۸0 پ ــاره ب ــا اش وی ب
بابــت دریافــت شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــگر  ــرح جویش ــا ط ــروژه ه ــن پ ــی از ای یک

ــزوده  ــت کــه در ایجــاد ارزش اف ــی اس بوم
در حــوزه محتــوا و اســتفاده حداکثــری از 
ــرای بخــش  ــی و کســب درآمــد ب ــوان داخل ت

ــود. ــد ب ــد خواه ــیار مفی ــی بس خصوص
ســلجوقی بــا تاکیــد براینکــه بــا اجــرای طــرح 
تولیــد داده هــای مــکان محــور، دیگــر نیــازی 
نیســت کــه گــوگل بخواهــد مشــخصات 
ــا را در  ــور م ــای کش ــانی ه ــا و نش ــکان ه م
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــرار ده ــران ق ــار کارب اختی
ایــن اطاعــات بایــد بــه صــورت بومــی تولید 
ــوا را  ــن محت ــدگان، ای ــرف کنن ــود و مص ش

ــد. ــت کنن ــد و مدیری تولی
ــد  ــروژه قص ــن پ ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
الگوبــرداری از »گــوگل مــپ« را نداریــم 
افــزود: از زمــان تولــد وب ۲ واژه هایــی ماننــد 
»کــرات فاندینــگ« و » کــرات سورســینگ« 
وارد فضــای کســب و کار شــد کــه ایــن 
ــرمایه  ــی س ــن جمع ــرای تامی ــات ب اصطاح
ــه  ــه کار گرفت و جمــع ســپاری ســرمایه هــا ب
مــی شــد. بــه ایــن معنــی کــه در دنیــای تولید 
محتــوا، تنهــا یــک نفــر نباید ســرمایه گــذاری 
کنــد و عاقــه منــدان بــه تولیــد محتــوا نیــز 
ــن  ــف در ای ــهای مختل ــه روش ــد ب ــی توانن م

ــند. ــته باش ــه حضــور داش زمین
عضــو هیــات عامــل ســازمان فنــاوری 
اطاعــات ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ایــن 
ــن  ــا کمتری ــات ب ــوا، اطاع ــد محت روش تولی
هزینــه و ســریعترین زمــان ممکــن، دیجیتالی 
مــی شــود گفــت: برآوردهــا نشــان مــی دهــد 
ــوا  ــه تولیــد محت ــی، مقول کــه در ســطح جهان
بــه ســرعت در جریــان اســت بــه نحــوی کــه 
تولیــد محتــوا بــه طــور ســاالنه 4 برابــر مــی 
ــذاری  ــه هدفگ ــی اســت ک ــن درحال ــود. ای ش
ــاری ۲  ــال ج ــرای س ــوا ب ــد محت ــا در تولی م
برابــر اســت. ایــن بــه معنــی نصــف میانگیــن 
ــذاری  ــت و هدفگ ــوا اس ــی محت ــد جهان رش

ــی نیســت. ــل دسترس غیرقاب

با هدف دریافت اطالعات مکانی با محتوای داخلی 

»گوگل مپ« بومی می شود 

یک بدافزار جاسوسی 
جدید کشف شد

 
ــزار پیشــرفته  ــایی بداف ــه شناس ــق ب ــی موف ــان آی ت کارشناس

ــدند.  ــی ش جاسوس
دو شــرکت پیشــگام »کاسپرســکی« و »ســیمانتک« در عرصه 
ــزار  ــد اف ــف ب ــه کش ــق ب ــه موف ــد ک ــام کردن ــزار اع ــرم اف ن
ــا ســرویس اطاعاتــی یــک  ــد کــه ب پیــش رفتــه ای شــده ان

ــاط اســت. کشــور در ارتب
 Project Sauro را  جاسوســی  بدافــزار  ایــن  نــام 
ــات  ــه مقام ــه گفت ــد. ب ــته ان Remsec Strider گذاش
شــرکت »ســیمانتک« ایــن بدافــزار بــرای نفــوذ بــه 36 رایانه 
در حداقــل ۷ ســازمان مختلــف در سراســر جهان از ســال ۲011 

ــد طراحــی شــده اســت. ــه بع ــادی ب می
ــزار پیشــرفته جاسوســی از اشــخاص مختلفــی  ــا کنــون بداف ت
ــوئد و  ــازمان در س ــک س ــن، ی ــای چی ــن ه ــیه، ایرالی در روس

ــرده اســت. ــک جاسوســی ک ــفارت بلژی س
همچنیــن شــرکت »کاسپرســکی« اعــام کــرد، در ایــن 

فهرســت مــی تــوان نــام مراکــز تحقیقــات علمــی، تاسیســات 
نظامــی، شــرکت هــای مخابــرات و موسســات مالــی را اضافــه 

ــرد. ک
ــت  ــده اس ــایی ش ــی شناس ــه تازگ ــرفته ب ــزار پیش ــن بداف ای
ــل  ــت. دلی ــوده اس ــال ب ــادی فع ــال ۲011 می ــل از س و حداق
شناســایی دیــر هنــگام آن بــه نــوع طراحــی خــاص بدافــزار بــر 

مــی گــردد کــه از الگوهــای 
معمــوال  کــه  امنیتــی 
کارشناســان بــرای جســتجو 
بدافــزار اســتفاده مــی کننــد، 

ــت. ــرده اس ــره نب به
زمانــی  بدافــزار  ایــن 
ــک  ــه ی ــد ک ــایی ش شناس
ــی از شــرکت  ــازمان دولت س
»کاسپرســکی« درخواســت 
ــر  ــد غی ــک فرآین ــرل ی کنت
ترافیــک  در  را  معمــول 

شــبکه خــود داده بــود.
بدافــزار پشــرفته مــی توانــد 
ــبکه  ــوط ش ــام خط ــه تم ب

رخنــه کنــد و رمزعبــور، کلیدهــای رمــز، آدرس آی پــی، فایــل 
ــتخراج  ــا را اس ــه ه ــای رایان ــر داده ه ــدی و دیگ ــای پیکربن ه

ــد. کن
ســپس اطاعــات بدســت آمــده بــر روی یــک »درایــو یــو اس 
بــی« ذخیــره مــی  کنــد کــه وینــدوز آنهــا را بــه عنــوان وســیله 

تاییــد شــده تشــخیص مــی دهــد.

http://mehrnews.com


صفحه 17 |  شماره 4 | مرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معـاون وزیـر ارتباطـات بـا تاکیـد بـر پیگیـری درخواسـت لغـو 
پیامکهای تبلیغاتی ناخواسـته از سـوی مشـترکان موبایل گفت: 
با کسـانی که از شماره شـخصی خود اقدام به ارسـال پیامکهای 

تبلیغاتـی می کننـد برخورد می شـود. 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، فروردیــن مــاه 
ــای  ــذف پیامکه ــرای ح ــه ای را ب ــرویس یکپارچ ــال س امس
ــور  ــا مشــترکان 3 اپرات ــدازی کــرد ت ــی راه ان ناخواســته تبلیغات
ــی را کــه  ــه یــک شــیوه، دریافــت پیامکهای ــد ب ــل بتوانن موبای

ــد. ــو کنن ــا لغ آســایش آنهــا را برهــم زده اســت حــذف و ی
در ایـن شـیوه، فعال سـازی و غیـر فعال سـازی خدمـات پیامکی 
بـرای کاربران تمامـی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سـامانه 
پیامکـی ۸00 و یـا شـماره گیری کددسـتوری #۸00* ممکـن 
شـده اسـت و کاربران مـی توانند از این روش، نسـبت بـه انواع 
پیامکهـای ارزش افـزوده فعـال روی سـیم کارت خـود و روش 
غیـر فعال سـازی آن آگاه شـوند و یـا در صـورت عـدم تمایل به 

دریافـت پیامک هـای تبلیغاتـی، آنها را لغـو کنند.
ــر  ــی ب ــات مبتن ــع خدم ــال، قط ــای فع ــرویس ه ــاهده س مش
محتــوا و قطــع پیامــک تبلیغاتــی از طریــق ایــن روش ممکــن 
ــد  ــری کن ــماره گی ــد را ش ــن ک ــترک ای ــه مش ــت و چنانچ اس
ــد.  ــه وی مــی گوی ــال را ب ــور، لیســت ســرویس هــای فع اپرات
ــل  ــامانه، درصــورت تمای ــن س ــا ای ــق ب ــال مطاب ــن ح در همی
بــه لغــو دریافــت پیامکهــای تبلیغاتــی، اپراتــور ایــن پیــام هــا را 

ــرد. ــد ک ــال خواه ــدود و غیرفع ــاعت مس ــرف ۲4 س ظ

ــا گذشــت حــدود 4 مــاه از اجــرای ایــن طــرح، برخــی  حــال ب
ــذف  ــرای ح ــن روش ب ــه ای ــد ک ــان معتقدن ــران همچن کارب
ــاز هــم  ــا مشــکاتی همــراه اســت و ب ــی ب پیامکهــای تبلیغات

ــد. ــی کنن ــت م ــی دریاف ــک تبلیغات ــته پیام ناخواس
علی اصغـر عمیدیـان، معـاون وزیر ارتباطـات و رئیس سـازمان 
تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویی ، ایـن موضـوع را رد کرد و 
اظهار داشـت: در صورت درخواسـت مشـترک بـرای لغو پیامک 
تبلیغاتـی به جرات مـی گوییم که دیگر امکان ارسـال پیامکهای 
تبلیغاتـی از سـامانه اپراتورهای موبایـل وجود نـدارد و در صورتی 
که مشـترکی مدعی اسـت که ایـن پیامکها را از سرشـماره های 

پیامکـی، دریافت می کنـد آن را اعـام کند.
وی بــا تاکیــد براینکــه امــکان شــکایت بــه عــدم لغــو 
پیامکهــای تبلیغاتی بــرای مشــترکان موبایــل وجــود دارد، ادامه 

داد: در ایــن زمینــه مــا پیگیــر شــکایت و درخواســت مشــترکان 
در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــه عنــوان 

ــی هســتیم. نهــاد نظارت
معـاون وزیـر ارتباطـات مشـکل فعلـی مشـترکان موبایـل در 
دریافـت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسـال کننده شـخصی 
عنوان کـرد و گفـت: برخی از طریـق تلفن های شـخصی اقدام 

بـه ارسـال پیامکهـای تبلیغاتـی به صـورت انبوه مـی کنند.
وی بـا تاکید براینکه در صورت درخواسـت لغـو پیامک تبلیغاتی، 
از نظـر فنی امـکان ارسـال ایـن پیامکهـای تبلیغاتی در شـبکه 
اپراتورهـای موبایل وجـود نـدارد، اضافه کرد: با ارسـال کنندگان 

شـخصی پیامکهـای تبلیغاتی برخورد می شـود.
رئیس سـازمان تنظیم مقـررات ارتباطـات، از مشـترکان موبایل 
خواسـت در صـورت مشـاهده ایـن مـوارد، موضـوع را از طریـق 
شـکایت بـه سـامانه 1۹5 اطـاع دهنـد تـا بافاصله با ارسـال 

کننـده پیامک برخـورد قاطـع صـورت گیرد.
به گزارش مهر،  طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات تا ابتدای تیرماه سال جاری، براساس آخرین آمار 
از سوی اپراتور اول، یک میلیون و 5۷ هزار سرویس و سه میلیون 
و 3۷۲ هزار و ۷۷6 پیامک تبلیغاتی لغو شده و در اپراتور دوم نیز 
تعداد سرویس های لغو شده 10 میلیون و 533 هزار و 455 مورد 
و پیامک های تبلیغاتی لغو شده 5 میلیون و 3۹0 هزار و 613 مورد 
بوده است. در اپراتور سوم هم ارسال 3۸ هزار سرویس و 4۸ هزار 

پیامک تبلیغاتی لغو شده است.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

پیگیری عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی/ برخورد با شماره های ارسال شخصی

ــات و  ــر ارتباط ــتانهای وزی ــور اس ــاون ام مع
ــرح  ــرای ط ــت: اج ــات گف ــاوری اطاع فن
تلفــن رســانی بــه روســتاهای دارای بیــش از 
10 خانــوار تــا پایــان شــهریورماه امســال بــه 

اتمــام مــی رســد. 
مرتضــی بــراری از برنامــه هــای مدنظــر 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــرای 
کاهــش شــکاف دیجیتالــی میــان روســتاها و 
ــر  ــد کــرد: عــاوه ب ــر داد و تاکی شــهرها خب
ســرمایه گــذاری هایــی کــه از قبــل در ایــن 
ــا در ســرفصل  ــتا انجــام شــده اســت، م راس
برنامه هــای ســاالنه خــود نیــز بــرای کاهــش 
شــکاف دیجیتالــی اعتبــار مالــی تعییــن 

ــم. کردی
ــور  ــتانهای کش ــه اس ــد براینک ــا تاکی وی ب
توســعه ارتباطــی متوازنــی نداشــته اند، اضافــه 
ــم  ــاهد آن بودی ــت ش ــدای دول ــرد: در ابت ک
ــی  ــرزی حت ــی بعضــی اســتانهای م ــه حت ک
ــا  ــه م ــتند ک مســیرهای ارتباطــی هــم نداش
تــاش کردیــم در پــروژه هــای کوتــاه مــدت 
زیرســاختی، ایــن شــکافها را حداقــل کــرده و 

ــم. ــعه دهی ــای ارتباطــی را توس ظرفیته
معــاون امــور اســتانهای وزیــر ارتباطــات 
ــوازن  ــعه مت ــذاری توس ــه هدفگ ــاره ب ــا اش ب
ــن و  ــات تلف ــه خدم ــرای ارائ ــتاها ب در روس

ــتای  ــزار روس ــرد: ۲5 ه ــد ک ــت تاکی اینترن
کشــور بــه آخریــن نســل از فنــاوری اینترنــت 
)4G ( مجهــز شــده و برخــی نیــز در 
حــال تجهیــز اســت کــه ایــن هــدف بــرای 
روســتاهای دارای بیــش از 30 خانــوار تعریــف 

شــده اســت.
ــای  ــروژه ه ــب پ ــه در قال ــان اینک ــا بی وی ب
زیرســاختی »نــور« و »تدبیــر و امیــد«، 
طراحــی متــوازن شــبکه ارتباطات زیرســاخت 
را بــرای کل اســتانها دیــده ایــم، گفــت: 
ــه ســرمایه  ــوازن ب مشــکل عــدم توســعه مت
گــذاری شــرکتهای اینترنتــی در برخــی 
شــهرهای بــزرگ و عــدم تمایــل بــه ســرمایه 
گــذاری در ســایر اســتانها و شــهرهای محروم 
بــوده اســت کــه ایــن موضــوع شــکاف 
دیجیتالــی در بخــش دسترســی بــه خدمــات 

ــرد. ــاد ک ایج
بــراری ادامــه داد: در ایــن زمینــه امــا شــکاف 
دیجیتالــی در بخــش تلفــن همــراه به شــدت 
ــا  ــل تقریب ــای موبای ــت و اپراتوره ــر اس کمت
بــه یــک انــدازه ایــن ســرویس هــا را در کل 

کشــور ارائــه کــرده اند.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: در ایــن راســتا 
ــرای مجــاب کــردن شــرکتهای  در تــاش ب
ــه  ــات ICT ب ــه خدم ــرای ارائ ــی ب خصوص

صــورت متــوازن هســتیم و برخی مشــکاتی 
شــرکتهای  بــا  شــرکتها  ایــن  کــه 
مخابــرات اســتانی دارنــد را بــه حداقــل مــی 

ــانیم.  رس
ــه روســتاهای محــروم  ــاط رســانی ب وی ارتب
و مناطــق مــرزی و عشــایری را از اولویتهــای 
ــه هــای توســعه ای کشــور برشــمرد و  برنام
خاطرنشــان کــرد: توســعه شــبکه تلفــن ثابت 
ــن  ــه ای ــانی ب ــن رس ــق و تلف ــن مناط در ای
ــوی  ــه نح ــرار دارد ب ــت ق ــتاها، در اولوی روس
کــه شــبکه تلفــن ثابــت در تمــام روســتاهای 
بــاالی ۲0 خانــوار در ســال ۹4 توســعه یافتــه 

است.
بــه  رســانی  تلفــن  داد:  ادامــه  بــراری 
ــز  ــوار نی ــش از 10 خان ــتاهای دارای بی روس
ــان  ــا پای ــم ت ــرا اســت و امیدواری در حــال اج
شــهریورماه جــاری انجــام شــود. تلفــن 
رســانی بــه بخشــی از روســتاهای دارای کمتر 
از 10 خانــوار هــم امســال در دســتور کار قــرار 

دارد.
معــاون امــور اســتانهای وزیــر ارتباطــات 
ــور 36  ــون در کش ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ب
هــزار روســتای بــاالی ۷0 خانــوار و 1۹ هــزار 
روســتای بــاالی ۲0 خانــوار وجــود دارد، 
ــتاها  ــن روس ــد ای ــش از ۹5 درص ــزود: بی اف

دارای ارتبــاط و تلفــن ثابــت هســتند. برایــن 
اســاس مــا تــاش مــی کنیــم تلفــن رســانی 
را بــه صــورت تــک ارتباط، بــرای روســتاهای 
دارای کمتــر از ۲0 خانــوار اجرایــی کنیــم. امــا 
ــه  ــوار هم ــش از ۲0 خان ــتاهای دارای بی روس

ــن خانگــی هســتند. دارای تلف
وی گفــت: براســاس آخریــن برآوردهــا 
ــر  ــتاهای دارای کمت ــد روس ــر از 5 درص کمت
از ۲0 خانــوار، ارتبــاط رســانی نشــده انــد کــه 
ــود.  ــی ش ــرف م ــال برط ــوع امس ــن موض ای
در موضــوع اینترنــت رســانی نیــز بــه ترتیــب 
روســتاهای بــاالی 30 خانــوار، بــاالی ۲0 
ــتور کار  ــوار در دس ــاالی 10 خان ــوار و ب خان

ــرار دارد. ق
ــهرها  ــه ش ــتائیان ب ــرت روس ــراری مهاج ب
ــات  ــه خدم ــی ب ــود دسترس ــل نب ــه دلی را ب
عنــوان کــرد و یــادآور شــد: هــدف از ارتبــاط 
رســانی، ایجــاد بســتر خدماتــی بــه روســتاها 
اســت. برایــن اســاس از دســتگاههای اجرایی 
ــتر  ــر بس ــود را ب ــات خ ــده خدم ــته ش خواس
شــبکه زیرســاختی ایجــاد شــده بــه روســتاها 

ــد. ببرن

تا پایان شهریورماه؛

تلفن رسانی به روستاهای باالی ۱۰ خانوار تکمیل می شود
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بیش از ۹۰۰ میلیون گوشی 
هوشمند در معرض حمله سایبری

هکرها در کمین بیش از ۹00 میلیون کاربر گوشی هوشمند نشسته اند. 
ــای  ــزار درایوره ــرم اف ــار قســمت ن ــد، در چه ــام کردن ــی اع ــائل امنیت ــان مس کارشناس
ســاخت شــرکت Qualcomm کــه در حــدود ۸0 درصــد ریــز تراشــه هــای گوشــی 
هوشــمند را تولیــد مــی کنــد، نقــاط آســیب پذیــر وجــود دارد کــه مــی توانــد موجــب هک 

شــدن تلفــن هــای هوشــمند آندرویــد شــود.
کارشناســان حــوزه آی تــی ایــن چهــار قســمت را QuadRooter نامگــذاری کــرده 
انــد. بــه گفتــه آنهــا بــا ســاخت یــک بــد افــزار توســط هکرهــا، دسترســی بــه اطاعــات 

گوشــی کاربرهــا امــکان پذیــر خواهــد بــود.
گفتــه مــی شــود در صــورت دسترســی هکرهــا بــه ایــن نقــاط ضعــف، امــکان کنتــرل 
کامــل گوشــی کاربــر بــرای آنهــا مهیــا می شــود و مــی تواننــد فایــل هــا را تغییــر، حذف 
و جابجــا کننــد ضمــن اینکــه اضافــه کــردن اپلیکیشــن و همچنین دسترســی بــه صفحه 
نمایشــگر، دوربیــن، میکروفــون و ســایر اطاعــات گوشــی همــراه را در اختیــار خواهنــد 

داشت.
کارشناســان آی تــی اعــام کردنــد، گوشــی هایــی کــه بیشــتر در معــرض خطــر قــرار 
 Z ســونی اکســپریا ،Edge ۷ دارنــد عبارتنــد از سامســونگ گلکســی اس ۷ و اس
Ultra، گــوگل  6P and 6 ,5X Nexus، اچ تــی ســی وان ام ۹ و اچ تــی ســی 10، 
ــری  ــک ب ــاس 1، ۲ و3، بل ــوروال  Moto X، وان پ ــی G5  ،G4 و  V10، موت ال ج

Priv، بلــک فــون 1 و ۲ هســتند.
ــگان در  ــورت رای ــه ص ــن QuadRooter Scanner ب ــر اپلیکیش ــال حاض در ح
گــوگل پلــی در دســترس کاربــران اســت تــا بــا نصــب آن و بررســی گوشــی خــود، نقــاط 
ضعــف آن را پیــدا کننــد و بــا برنامــه هــای حفاظتــی پیشــنهاد شــده، امنیــت موبایــل خــود 

را ارتقــاء دهنــد.

راهی نامتعارف برای سرقت اطالعات؛

هکرها به پیکسل های نمایشگرهای 
رایانه ای هم رحم نکردند

محققــان راهــی بــرای هــک کــردن پیکســل هــای نمایشــگرهای رایانــه ای یافتــه انــد، 
روشــی بســیار نامتعــارف بــرای ســرقت اطاعــات و نفــوذ بــه شــبکه هــای رایانــه ای که 

بــه عقــل کمتــر کســی مــی رســد. 
ــد  ــته ان ــد توانس ــام کردن ــی DEF CON اع ــس امنیت ــر در کنفران ــان حاض محقق
پیکســل هــای نمایشــگرهای شــرکت دل را از طریــق مهندســی معکــوس و بررســی 

ــد. نحــوه عملکــرد آنهــا هــک کنن
ایــن دو محقــق کــه انــگ چــی و جاتیــن کاتاریــا نــام دارنــد، بــا بــاز کــردن و بررســی 
ــتم  ــه سیس ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــگر Dell U2410 ب ــات نمایش ــق قطع دقی
ــای  ــل ه ــزودن پیکس ــر و اف ــرای تغیی ــده ب ــاد ش ــگر ی ــل نمایش ــده داخ ــرل کنن کنت

ــل اســتفاده اســت. ــه کل صفحــه نمایــش قاب تخریــب گــر ب
آنهــا مــی گوینــد از ایــن طریــق مــی تــوان جزییــات صفحــات وب در حــال نمایــش را 
دســتکاری کــرد و کاربــران را فریــب داد. آنهــا بــه عنــوان نمونــه بــا دســتکاری پیکســل 
هــای یــک نمایشــگر موجــودی حســابی را از صفــر بــه یــک میلیــون دالر تغییــر دادنــد. 
معمــوال هکرهــا بــرای ایــن کار چــاره ای جــز نفــوذ بــه ســایت هــای تجــارت الکترونیک 
ندارنــد، امــا آنهــا ایــن بــار تنهــا چنــد پیکســل نمایشــگر را دســتکاری کــرده و بــه جــای 

صفــر عــدد یــک را بــر روی سیســتم در معــرض دیــد کاربــران قــرار دادنــد.
البتــه اعمــال ایــن روش هکــری کار ســاده ای نیســت و دو محقــق یــاد شــده بیــش از 
دو ســال از عمــر خــود را صــرف پیشــبرد ایــن ایــده کردنــد. انجــام چنیــن هکــی بــدون 
درک عمیــق و دانــش گســترده فنــی مهندســی از نحــوه عملکــرد نمایشــگرهای ســاخت 
شــرکت هــای مختلــف ممکــن نیســت و لذا بعیــد اســت چنیــن روش هکــی در آینــده به 
طــور گســترده بــه کار گرفتــه شــود. امــا نفــس انجــام چنیــن کاری نشــان مــی دهــد کــه 
دنیــای فنــاوری و رایانــه تــا چــه حــد در برابــر حمــات کاهبــرداران آناین آســیب پذیر 

اســت.
محققــان مــی گوینــد ایــن آســیب پذیری محــدود بــه نمایشــگرهای ســاخت دل نیســت 
و مشــکات مشــابهی در نمایشــگرهای سامســونگ، ایســر و اچ پــی وجــود دارد کــه هک 
کــردن و دســتکاری پیکســل هــای آنهــا را هــم ممکــن مــی کنــد. آنــان ضعــف امنیتــی 
ــن  ــاد چنی ــا را در ایج ــردن آنه ــه روزک ــن ب ــگرها و روش ناایم ــن نمایش ــزار ای ــان اف می

مشــکلی تاثیرگــذار مــی داننــد.
اجــرای موفــق ایــن نــوع حمــات هکــری مســتلزم دسترســی بــه پــرت هــای اچ دی ام 
آی یــا یــو اس بــی اســت و بــا اجــرای آن زمینــه بــرای ارســال انــواع بــاج افــزار بــه رایانه 
کاربــر فراهــم مــی شــود. بــاج افزارهــا نــرم افزارهــای مخربی هســتند کــه با قفــل کردن 
رایانــه دسترســی کاربــر بــه فایــل هــای خــود را ناممکــن مــی کننــد و کاربــر تنهــا بــا 

پرداخــت بــاج مالــی بــه هکرهــا مــی توانــد بــه ایــن داده هــا دسترســی یابــد.

مک بوک جدید با قابلیت حسگر 
اثرانگشت در راه است

اپل قرار است از لپ تاپی مجهز به فناوری حسگر اثر انگشت رونمایی کند. 
ــی از  ــر در بعض ــت کارب ــر انگش ــخیص اث ــگر تش ــاوری حس ــتفاده از فن ــه اس ــداز اینک بع
ــن  ــری ای ــای بکارگی ــه ه ــار زمزم ــن ب ــت ای ــراه رواج یاف ــروف گوشــی هم ــای مع برنده

ــد. ــی رس ــوش م ــه گ ــم ب ــاپ ه ــپ ت ــاوری در ل فن
در همیـن حـال یکـی از منابـع آگاه و نزدیک بـه اپل اعـام کرد، قرار اسـت این شـرکت در 
مـدل جدیـد لپ تـاپ »مـک بـوک پـرو« از دکمه پـاور مجهـز به تشـخیص هویـت کاربر 

اسـتفاده کنـد کـه در آن از فنـاوری خوانـش اثر انگشـت بهـره برده می شـود.
ایــن در حالــی اســت کــه چنیــن فنــاوری در مــدل هــای جدیــد گوشــی آیفــون و آی پــاد 

اپــل دیــده مــی شــود.
البتــه تــا کنــون از چگونگــی عملکــرد دقیــق آن اخبــاری منتشــر نشــده اســت. همچنیــن 
ــر روی صفحــه  ــا F10 ب ایــن منبــع آگاه اعــام کــرد، قــرار اســت دکمــه حــروف F1 ت

لمســی کیبــورد OLED مــک بــوک بــه صــورت شــخصی ســازی شــده در بیایــد.
یعنــی کاربــر بــا فشــردن آنهــا بتوانــد بــه اپلیکیشــن هــا و شــورت کات هــای متعــددی 
برســد. بــرای مثــال بــا اســتفاده از دکمــه هــای شــخصی ســازی شــده حــرف F بتــوان 

محــل تنظیــم صــدا را بــر روی صفحــه کلیــد بــه دلخــواه تغییــر داد.
انتظار می رود مک بوک جدید اپل در پاییز عرضه و رونمایی شود.
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بازکردن قفل تلفن 
همراه با اسکنر عنبیه

 
ــره ای  ــروف ک ــرکت مع ــک ش ــراه ی ــن هم ــن تلف ــازه تری ت
ــل  ــه دلی ــه ب ــی شــود ک ــی م ــای اروپای ــه بازاره ــی روان درحال
بــه کارگیــری فنــاوری اســکنر عنبیــه بــه شــدت مــورد توجــه 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــان ق کارشناس
شــرکت سامســونگ مــدل نســل بعــدی نوتهــای خــود یعنــی 
گلکســی نــوت ۷ را بــا ایــن قابلیــت بــه دنیــا ارایــه مــی کنــد 
ــه  ــکان ب ــن ام ــور ای ــز عب ــتفاده از رم ــای اس ــه ج ــه در آن ب ک
ــرای بازکــردن قفــل  ــه ب ــر داده شــده کــه از اســکنر عنبی کارب

ــد. تلفــن همراهــش اســتفاده کن
محصــول جدیــد و پــر ســر و صــدای سامســونگ تــازه تریــن 
ــه زودی  ــه ب ــود ک ــی ش ــوب م ــا محس ــواده نوته ــو خان عض
روانــه بازارهــای بریتانیــا و اروپــا خواهــد شــد، حــال آنکــه ایــن 
شــرکت از ارایــه مــدل ســال گذشــته ایــن ســری در بازارهــای 

ــود. اروپایــی خــودداری کــرده ب

نــوت ۷ مجهــز بــه نمایشــگر 5.۷ اینچــی و فنــاوری 
ــه مراتــب شــفاف  ــا را ب mobile HDR اســت کــه رنگه
تــر و واضــح تــر نمایــش مــی دهــد. همچنیــن در ایــن تلفــن 

ــود. ــی ش ــده م ــتری دی ــی بیش ــای امنیت ــراه ویژگیه هم
ــای  ــانی ه ــه روزرس ــز ب ــول نی ــن محص ــم ای ــمت قل در قس
جالبــی صــورت گرفتــه بــه طوریکــه حاال تشــخیص دســتخط 

ــرد. ــی گی ــورت م ــری ص ــت باالت ــب دق ــا ضری ب
سامســونگ اعــام کــرده کــه نــوت ۷ خــود را از دوم ســپتامبر 
ــش  ــه پی ــه البت ــاند ک ــد رس ــروش خواه ــه ف ــا ب در بریتانی
ــر  ــت روز دیگ ــا هش ــی تنه ــت یعن ــفارش آن از 16 آگوس س

آغــاز خواهــد شــد.
بهــره گیــری از فنــاوری اســکنر عنبیــه مهمتریــن ویژگــی این 
ــد. شــرکت سامســونگ  ــه حســاب مــی آی ــد ب محصــول جدی
ــوت ۷  ــت ن ــه امنی ــوآوری اعــام کــرده ک ــن ن درخصــوص ای
بــا بــه کارگیــری ایــن فنــاوری در ســطح باالیــی قــرار داشــته و 
جــدای از آن دیگــر مشــکل اســتفاده از انگشــتان خیــس بــرای 

بازکــردن قفــل تلفــن همــراه وجــود نخواهــد داشــت.
از آنجاکــه عنبیــه هــر شــخص منحصربفرد اســت، سامســونگ 
ایــن اطمینــان خاطــر را داده کــه بازکــردن قفــل نــوت ۷ از ایــن 

طریــق بســیار ســریع و آســان خواهــد بود.

اگــر در عصــر کمــودور و رایانــه هــای تحــت داس جوانــی کرده 
باشــید، حتمــا مــی دانیــد کــه اجــرای بــازی هــای ســاده و اولیه 
آن ایــام تــا چــه حــد لــذت بخــش و خاطــره انگیــز بوده اســت. 
اجـرای این بـازی هـا بـر روی رایانه های پیشـرفته امـروزی به 
علت پیشـرفت های گسـترده دنیای فنـاوری و ناسـازگاری آنها 

بـا سـخت افزارهـای مـدرن کار دشـواری 
اسـت و نیازمند اسـتفاده از برخی برنامه ها و 
نرم افزارهای شـبیه سـاز پیچیده و پردردسر 

ست. ا
امــا حــاال راه بــرای خاطــره بــازی بــا 
ــه  ــی ده ــای قدیم ــم ه ــن گی ــی از ای برخ
ــرکت  ــرا ش ــده، زی ــوار ش ــادی هم ۹0 می
دیزنــی برخــی بــازی هــای محبــوب 
ــت  ــه عل ــه ب ــود ک ــل خ ــال قب ــت س بیس
حجــم اندکشــان بــه بــازی هــای 16 بیتــی شــهرت دارنــد بــا 
ــودکان  ــا ک ــرده ت ــازگار ک ــروزی س ــد ام ــای قدرتمن ــه ه رایان
امــروزی هــم نوســتالژی هــای پــدران خــود را تجربــه کننــد.

ــه  ــه حــاال ب ــی ک ــازی هــای دیزن ــن ب ــوب تری ــه محب از جمل

راحتــی بــر روی رایانــه هــای جدیــد قابــل اجــرا هســتند مــی 
ــازی  ــه شــیر شــاه، کتــاب جنــگل و نســخه ســگای ب ــوان ب ت

ــرد. ــاره ک ــن اش عاالدی
ــرل  ــدرن و دســته کنت ــه هــای م ــا رایان ــد ب ــازی هــای جدی ب
ــد طراحــی بصــری و  ــر چن ــد. ه ــازگار شــده ان ــا س ــای آنه ه
ــد انتظــار ظاهــر  ــذا نبای ــه و ل ــا نیافت ــدان ارتق گرافیکشــان چن
زیبــای بــازی هــای امــروزی را از آنهــا داشــته باشــید. گرافیک، 
صــدا و رونــد این ســه بــازی مشــابه بــا روال قبلــی در دهــه ۹0 

ــادی اســت. می
قیمـت این بـازی ها هـم در مقایسـه با بـازی های امـروزی که 
عمومـا بیـش از 30 دالر قیمـت دارنـد ارزان تـر اسـت و هر یک 
ده دالر بـه فـروش می رسـند. در صورت خرید هر سـه بـازی با 

یکدیگـر قیمت مجمـوع انهـا ۲0 دالر خواهد بود.

بازی های عهد بوق با رایانه های امروزی 
سازگار شدند

تالقی دیدنی دو فناوری؛

بازی »پوکمن گو« به 
دنیای روباتها هم رسید

یــک بــازی خبرســاز تلفــن همــراه کــه بــه نظــر مــی رســد 
ــت  ــه دس ــاال ب ــت ح ــیاری از کشورهاس ــد بس ــش جدی چال

ــاده اســت.  روباتهــا هــم افت
بــازی »پوکمــن گــو« کــه رکــورد دانلــود اپلیکیشــن در یــک 
بــازه زمانــی مشــخص را شکســته اســت یــک بــازی ویدئویی 
در ســبک واقعیــت افــزوده محســوب مــی شــود کــه نــه تنهــا 

انســانها بلکــه روباتهــا را نیــز بــه خــود مشــغول کرده اســت.
روبــات Baxter یکــی از پیشــرفته تریــن روباتهــای صنعتی 
دنیــا محســوب مــی شــود و هــم اکنــون در یکی از شــرکتهای 
ارایــه دهنــده خدمــات اینترنتــی مشــغول بــه فعالیــت اســت 

حــاال یکــی از عاقمنــدان جــدی بــازی پوکمــن گــو 
دســت  در  بــه  مربــوط  عکــس  طوریکــه  بــه  شــده 
گرفتــن تلفــن همــراه و تماشــای ایــن بــازی در رســانه 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــه کارب ــورد توج ــازی م ــای مج ه

ایــن خبــر از آن جهــت پــر اهمیــت 
 Baxter ــات ــرا از روب ــده زی ــوان ش عن
جایگزینهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
احتمالــی انســانها در بســیاری از امــور یاد 

ــود. ــی ش م
بــه تازگــی ایــن روبــات تلفــن همراهــی 
ــازی پوکمــن گــو نصــب  را کــه در آن ب
شــده بــود را در دســت گرفتــه و در حیــن 
ــه شــکار یکــی از  ــا آن موفــق ب ــازی ب ب
پوکمــن هــا شــد. شــکار ایــن موجــودات 
از آنچنــان هیجانــی برخــوردار اســت کــه 
گفتــه مــی شــود در برخــی مــوارد صدها 
کاربــر بــازی بــرای شــکار یکــی از آنهــا 

راهــی مناطــق خطرنــاک و دورافتــاده مــی شــوند.
روبــات Baxter قابلیتهــای فنــی چشــمگیری دارد امــا اینکه 
توانســته تلفــن همــراه را در دســت گرفتــه و بــازی پوکمن گو 

را انجــام دهــد مــورد توجه دانشــمندان قــرار گرفته اســت.
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مرکز مدیریـت امداد و هماهنگـی عملیات رخدادهـای رایانه 
ای در راسـتای آگاهـی رسـانی امنیـت بـه کاربران در شـبکه 
هـای اجتماعی بـر رعایت اخـاق انتشـار محتوا تاکیـد کرد. 
ــرعت  ــا س ــر ب ــال اخی ــد س ــی در چن ــای اجتماع ــبکه ه ش
باالیــی رشــد کــرده و امــروزه تبدیــل بــه مهمتریــن رســانه 
بــرای ارتبــاط عمــوم مــردم شــده انــد. بــا توجــه بــه تاثیــر 
بســزایی کــه این شــبکه هــا بــر زندگــی روزمــره افــراد دارند 
ــای  ــات رخداده ــی عملی ــداد و هماهنگ ــت ام ــز مدیری مرک
ــه  ــرده اســت ک ــه ک ــران توصی ــه کارب ــر( ب ــه ای )ماه رایان
اصــول اخاقــی اســتفاده از ایــن شــبکه هــا را بداننــد و بــه 

ــد باشــند. ــن اصــول پایبن ای

بی دقتی نکنیم و بی توجه نباشیم
اولیــن اصــل بــرای رفتــار اخــاق مدارانــه در شــبکه هــای 
اجتماعــی، توجــه و دقــت در محتــوای مطالبــی اســت کــه 
منتشــر مــی کنیــم. نبایــد بــه ســادگی و بــدون تفکــر هــر 
ــه  ــدون توج ــی را ب ــر مطلب ــد ه ــم. نبای ــاور کنی ــی را ب حرف
بــه مخاطبانــش بازنشــر دهیــم بلکــه بایــد بــا دیــد بــاز هــر 
ــدا صحــت ســنجی  مطلبــی کــه مطالعــه مــی کنیــم را ابت
ــه و  ــود پذیرفت ــر خ ــا فک ــه آن را ب ــی ک ــرده و در صورت ک

ــم. ــه اشــتراک بگذاری ــراد دیگــر دانســتیم ب مناســب اف

در بیان مطالب صادق باشیم
ــه  ــر ب ــی منج ــی واقع ــت در زندگ ــه صداق ــه ک همانگون
کاهــش فســاد مــی شــود داشــتن صداقــت در بیــان مطالــب 
ــای  ــی و فض ــای اجتماع ــبکه ه ــوا در ش ــتراک محت و اش
مجــازی نیــز منجــر بــه افزایــش اعتمــاد عمومــی افــراد بــه 
یکدیگــر شــده و فوایــد فعالیــت در شــبکه هــای اجتماعــی 
را بــرای مــردم افزایــش مــی دهــد. بایــد از انتشــار مطالــب 
ــودن  ــذب ب ــه از ک ــی ک ــن مطالب ــم و همچنی دروغ بپرهیزی
آنهــا اطمینــان داریــم را بازنشــر نکنیــم تــا فضای مجــازی از 

ــد. ــه مطالــب کــذب مصــون بمان آلودگــی ب

مسئولیت پذیر باشیم
زمانــی کــه عــده ای بــه یکدیگــر اعتمــاد کــرده و اطاعــات 
ــال  ــد در قب ــی گذارن ــان م ــم در می ــا ه ــود را ب شــخصی خ
ــار  ــن اطاعــات را در اختی ــا ای یکدیگــر مســئول هســتند ت
افــراد غریبــه قــرار ندهنــد انتشــار اطاعــات در شــبکه های 
ــئولیت  ــن مس ــم ای ــای مه ــی از نموده ــز یک ــی نی اجتماع
ــه اطاعــات  ــد توجــه داشــته باشــیم ک ــری اســت. بای پذی
شــخصی دوســتان و آشــنایان خــود را بــدون توجه در شــبکه 
ــت  ــن اس ــه ممک ــرا ک ــم چ ــر نکنی ــی منتش ــای اجتماع ه
تبعــات منفــی زیــادی بــرای آنــان بــه همــراه داشــته باشــد.

بی طرفی و عدالت داشته باشیم
ــا،  ــث ه ــار از بح ــی سرش ــای اجتماع ــبکه ه ــای ش فض
ــای  ــوزه ه ــی در ح ــای کام ــمکش ه ــادالت و کش مج
ــر  ــد در نظ ــت بای ــادی و ... اس ــی، اقتص ــی، اجتماع سیاس
ــای نظراتمــان باشــد،  ــا گوی ــب م داشــته باشــیم کــه مطال
ــه دیگــران نرســاند. گاهــی اوقــات قضــاوت  امــا گزنــدی ب
هــای ناگهانــی و برداشــت هــای ســطحی منجــر بــه تنــش 

ــفانه  ــه متاس ــود ک ــی ش ــازی م ــای مج ــری در فض و درگی
حتــی گاهــی اوقــات ایــن تنــش ها بــه نــزاع میــان افــراد در 

ــد. ــی انجام ــره م ــی روزم ــی و زندگ ــای واقع دنی

به دیگران احترام بگذاریم
ــت  ــره اهمی همانطــور کــه آداب اجتماعــی در زندگــی روزم
ــت  ــر رعای ــی ب ــی و مذهب ــول اخاق ــته و اص ــیار داش بس
ــبکه  ــازی و ش ــای مج ــد دارد در فض ــران تاکی ــرام دیگ احت
ــت  ــران از اهمی ــرام دیگ ــت احت ــز رعای ــی نی ــای اجتماع ه
ــا مطالبــی کــه در شــبکه  ویــژه ای برخــوردار اســت. اگــر ب
ــی  ــران ب ــه دیگ ــم ب ــی کنی ــر م ــی منتش ــای اجتماع ه
ــدت  ــرف م ــم ظ ــده بگیری ــرده و ادب را نادی ــی ک احترام
ــی را از  ــای اجتماع ــبکه ه ــود در ش ــتان خ ــی دوس کوتاه
دســت مــی دهیــم چــرا کــه دیگــران بدنبــال داشــتن احترام 

ــتند. ــود هس ــازی خ ــای مج و ادب در فض

به شایعات دامن نزنیم
ــگاه  ــاید در ن ــی دارد: ش ــه زیانهای ــایعه چ ــه ش ــم ک 1-بدانی
ــه ذهــن نرســد امــا  ــان هــای شــایعات ب اول مضــرات و زی
ــار  ــار اخب ــه انتش ــد ک ــم دی ــر خواهی ــق ت ــی دقی ــا نگاه ب
کــذب و شــایعات در میــان مــردم چــه ضررهــای بزرگــی را 
بــه همــراه خواهــد داشــت. وقتــی در جامعــه ای بــه صــورت 
مــداوم شــایعات میــان مــردم تبــادل شــود اعتمــاد افــراد بــه 
یکدیگــر کاهــش یافتــه و صداقــت و دوســتی جــای خــود را 
بــه شــک و تردیــد مــی دهــد. بنابرایــن بایــد بدانیــم کمــک 
بــه پراکنــده شــدن شــایعات حتــی بــه انــدازه فشــردن یــک 
ــل ســم  ــه »اشــتراک« در شــبکه هــای اجتماعــی مث دکم

ــرای جامعــه مضــر اســت. ب
۲- ابــزار بازگــو کــردن ســخن دیگــران نباشــیم: در شــبکه 
ــات  ــی در موضوع ــب مختلف ــدام مطال ــی م ــای اجتماع ه
مختلــف بدســت مــا مــی رســد کــه ممکــن اســت بســیاری 
ــت  ــر اس ــن بهت ــد بنابرای ــر باش ــوده و نامعتب ــا بیه از آنه

ــم و  ــت کنی ــاز در شــبکه هــای اجتماعــی فعالی ــا ذهــن ب ب
بیشــتر، مطالبــی را کــه مــد نظــر خودمــان اســت بــا دیگران 
در میــان بگذاریــم. بــر ایــن اســاس پیــام هایــی را کــه بــه 
دســت مــا مــی رســد و ممکــن اســت شــایعه و دروغ باشــد 
را بافاصلــه بــاور نکنیــم و ســریع آنهــا را بــا دوســتانمان بــه 
اشــتراک نگذاریــم البتــه اشــتراک مطالــب در شــبکه هــای 
اجتماعــی فعالیــت مفیــدی اســت امــا بــه شــرط آنکــه پیش 
ــه آن  ــرده و ب ــی ک ــرا بررس ــب، آن ــر مطل ــه ه ــاد ب از اعتم

مطمئــن باشــیم.
ــا  ــن ه ــدارد: مت ــه ن ــدن و توج ــی ارزش خوان ــر متن 3-ه
ــار هــم در شــبکه هــای  ــد در کن ــد و غیرمفی ــب مفی و مطال
اجتماعــی تبــادل مــی شــود. متاســفانه مجموعــه وســیعی از 
ایــن مطالــب هیــچ ارزش و فایــده ای نداشــته و تنهــا حــاوی 
اخبــار کــذب، شــایعات و حتــی گاهــی مســائل نامناســب و 
غیراخاقــی اســت. بســیاری از ایــن پیــام هــا مــا را بــه بهانه 
هــای مختلــف تشــویق مــی کنــد تــا آنهــا را بــه اشــتراک 
ــی  ــه ب ــی ک ــه مطالب ــه ب ــر اســت از توج ــا بهت ــم ام بگذاری
ــت  ــه فعالی ــود را ب ــت خ ــرده و وق ــاب ک ــت اجتن ارزش اس

ــم. ــری اختصــاص دهی هــای مناســب ت
4-تنهــا بــه منابــع موثــق مراجعــه کنیــم: اخبــار و مطالــب 
ــرد.  ــت ک ــی دریاف ــع مختلف ــوان از مناب ــی ت ــون را م گوناگ
برخــی از ایــن منابــع خبرگــزاری هــا و پایگاههــای رســمی 
ــد  و تاییــد شــده ای هســتند کــه فعالیــت اصلــی آنهــا تولی
محتــوای آموزنــده بــرای کاربــران اســت امــا برخــی دیگــر 
از منابــع بــه صــورت غیررســمی و بــدون نظــارت به انتشــار 
مطالــب گوناگــون مــی پردازنــد کــه در میــان ایــن مطالــب 
شــایعات و پیــام هــای نامناســبی نیــز یافــت مــی شــود. اکثر 
ــه  ــود از جمل ــع خ ــال مناف ــا بدنب ــر، تنه ــع نامعتب ــن مناب ای
تبلیغــات و فــروش اطاعــات کاربــران هســتند. پــس بایــد 
تــاش کنیــم تــا اخبــار و مطالــب گوناگــون را تنهــا از مراجع 
و منابعــی دنبــال کنیــم کــه بــه صــورت تخصصــی و تاییــد 

شــده فعالیــت مــی کننــد.

توصیه های مرکز ماهر؛
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

مصوبه جدید برای اپراتورهای 
مجازی موبایل/ 

محدودیت زمانی برداشته شد
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــا تصویــب طرحــی جدیــد، محدودیــت زمانــی 
دارنــدگان موافقتنامــه اصولــی اپراتورهــای مجــازی موبایــل )MVNO ( را حــذف 

کــرد. 
ــوری از  ــه رگوالت ــاون بررســیهای فنــی و صــدور پروان صــادق عباســی شــاهکوه مع
حــذف محدودیــت مهلــت 6 ماهــه دارنــدگان موافقــت اصولــی پروانــه اپراتــور مجازی 
تلفــن همــراه )MVNO( بــرای عقــد قــرارداد عمده فروشــی بــا اپراتورهــای میزبــان 

خبــر داد.
وی افــزود: ایــن موضــوع بــه منظــور ایجــاد فرصــت عادالنــه بــرای تمامــی دارندگان 
ــه MVNO در آخریــن جلســه کمیســیون تنظیــم  موافقــت اصولــی دریافــت پروان

مقــررات ارتباطــات در هفتــه گذشــته تصویب شــد.
ــی،  ــرکت متقاض ــر 1۹ ش ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاهکوه ب ــی ش عباس
موافقــت اصولــی پروانــه MVNO را دریافــت کرده انــد، گفــت: در حــال حاضــر 
دارنــدگان موافقــت اصولــی صــدور پروانــه اپراتــور مجــازی تلفــن همــراه بایــد در 
ــری  ــام پیگی ــراه و انج ــن هم ــای تلف ــه اپراتوره ــه ب ــا مراجع ــان ب ــریعترین زم س
ــه  ــود را ب ــرارداد خ ــرده و ق ــدام ک ــی اق ــرارداد عمده فروش ــد ق ــرای عق الزم، ب
ــررات و  ــم مق ــازمان تنظی ــه س ــه MVNO ب ــت پروان ــت دریاف ــراه درخواس هم

ــد. ــه کنن ــی ارائ ارتباطــات رادیوئ
وی عنــوان کــرد: حــق انتخــاب در واگــذاری نامبرینــگ بــرای اپراتورهــای مجــازی 
تلفــن همــراه، براســاس ترتیــب صــدور پروانــه اســت و این امــکان نیــز وجــود دارد که 
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات در آینــده بــا توجــه بــه شــرایط، زمــان پایانی را 

بــرای صــدور پروانــه MVNO اعــام کنــد.
معــاون بررســیهای فنــی و صــدور پروانــه رگوالتــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه اپراتورهای 
میزبــان بایــد تمامــی درخواســتهای دارنــدگان موافقــت اصولــی MVNO را بــدون 
ــررات  ــم مق ــیون تنظی ــه کمیس ــاس مصوب ــزود: براس ــد، اف ــی کنن ــض بررس تبعی
ارتباطــات اپراتورهــای میزبــان حداکثــر تــا ســوم آبــان ســال جــاری فرصــت دارنــد تــا 
بــرای عقــد حداقــل یــک قــرارداد عمده فروشــی بــا دارنــدگان موافقــت اصولــی پروانه 
اپراتــور مجــازی تلفــن همــراه اقــدام و همچنیــن حداکثــر تــا ســوم آذرمــاه ۹5 فرصت 
ــه  ــی پروان ــدگان موافقــت اصول ــا ســایر دارن ــرارداد دیگــر را ب ــد حداقــل یــک ق دارن

MVNO منعقــد کننــد.
وی دربــاره وضعیــت ســایر متقاضیــان دریافــت پروانــه گفــت: آن دســته از 
متقاضیانــی کــه حداقــل امتیازهــای الزم را براســاس شــرایط ذکــر شــده در مصوبــات 
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات کســب کــرده و رگوالتــوری نیــز بــرای تســلیم 
ــه  ــدات و ارائ ــام تعه ــس انج ــاز و ح ــت حق االمتی ــی پرداخ ــای بانک ضمانت نامه ه
ــان  ــا آن ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــهامداری مس ــود س ــدم وج ــر ع ــی ب ــه مبن اقرارنام
مکاتبــه کــرده اســت، حداکثــر تــا 31 مــرداد ۹5 فرصــت دارنــد تا مــدارک و مســتندات 

مــورد نیــاز را بــه ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی ارائــه کننــد.
عباســی شــاهکوه تاکیــد کــرد: رگوالتــوری بــه مــدارک و مســتنداتی کــه پــس از 31 

مــرداد مــاه ارســال شــوند، بــه هیــچ عنــوان پاســخ نمــی دهد.

مرحله تکمیلی فیلترینگ هوشمند تا 
آذرماه اجرا می شود

معــاون وزیــر ارتباطــات جزئیــات اجــرای طــرح فیلترینــگ هوشــمند را تشــریح کــرد و گفــت: تــا 
ــی می شــود.  ــه صــورت کامــل اجرای ــروژه ب ــن پ ــاه ای ــان آذرم پای

محمدجــواد آذری جهرمــی بــا اشــاره بــه تأخیــر پیــش آمــده در زمانبنــدی اجــرای طــرح فیلترینــگ 
هوشــمند در مــورد ایــن طــرح توضیــح داد.

ــا  ــود ت ــرار ب ــن ق ــش از ای ــتیم و پی ــرح هس ــن ط ــرای ای ــاز دوم اج ــون در ف ــت: هم اکن وی گف
اردیبهشــت مــاه فیلترینــگ هوشــمند بــه بهره بــرداری کامــل برســد امــا بــه دلیــل تغییــرات بــه 
وجــود آمــده در سیاســتگذاری ایــن طــرح، ایــن زمــان بــه تأخیــر افتــاد و طبــق زمانبنــدی فعلــی، تا 

ــی می شــود. ــل اجرای ــه صــورت کام ــن سیســتم ب ــاه ای ــان آذرم پای
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه فیلترینــگ هوشــمند در ســه مرحلــه بــه صــورت آزمایشــی 
ــا اعمــال بــر روی یکــی از شــبکه های اجتماعــی تعریــف شــد، اضافــه کــرد: در فــاز اول و دوم  و ب
نتایــج خوبــی را از ایــن اجــرا گرفتیــم، چــرا کــه تــا قبــل از اعمــال ایــن پاالیــش در شــبکه اجتماعی 
مــد نظــر، میــزان مصادیــق غیرمجــاز حــدود پنــج درصــد بــود کــه پــس از اجــرای ایــن پــروژه، این 

میــزان بــه زیــر یــک درصــد کاهــش پیــدا کــرد.
آذری جهرمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه سالم ســازی فضــای مجــازی از جملــه اهداف اجــرای ایــن طرح 
اســت، گفــت: بــه طــور کلــی مصادیــق مجرمانــه ای کــه از ســوی مراکــز نظارتــی شناســایی شــد و 
از ســوی کارگــروه تعییــن فیلترینــگ ابــاغ شــده بــود، یــک میلیــون و ۲00 هــزار مصــداق بــود، اما 

بــا اجــرای فیلترینــگ هوشــمند، ۹5 میلیــون مصــداق مجرمانــه را شناســایی کردیم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود اجــرای ایــن طــرح همچنــان خدمــات و ســرویس دهی بــرای کاربران 
پابرجــا اســت، تاکیــد کــرد: در پاالیــش هوشــمند بنــا نداریــم کــه تمامــی محتواهــا را مســدود کنیم 
چــرا کــه معتقدیــم فضــای مــورد اســتفاده کاربــران ایرانــی بایــد سالم ســازی شــود و قطعــاً انتشــار 
محتــوا در جامعــه ای ماننــد اروپــا مــد نظــر مــا نیســت. بــر ایــن اســاس ایــن سیســتم بــه صــورت 
هوشــمند تشــخیص می دهــد کــه ایــن محتــوا بــرای کاربــر ایرانــی مضــر خواهــد بــود و یــا خیــر و 

ــد. ــدود می کن ــپس آن را مس س
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، فــاز دوم اجــرای فیلترینــگ هوشــمند را مربوط بــه تغییر 
محــل اســتقرار ایــن سیســتم عنــوان کــرد و گفــت: ایــن سیســتم را از بخــش شــبکه زیرســاخت 
ــه  ــی ک ــا زمان ــم و ت ــال دادی ــات انتق ــن خدم ــرویس دهندگان ای ــی و س ــه دسترس ــه الی ــور ب کش
تجهیــزات ایــن سیســتم بــه خدمات دهنــدگان اینترنــت منتقــل شــود، زمــان زیــادی بــرد و باعــث 

تأخیــر شــد.
ــه کل فضــای  ــن فضــا ب ــال ای ــه اعم ــوط ب ــن طــرح را مرب ــاز ســوم ای ــرای ف ــی، اج آذری جهرم
غیــر رمــز کشــور عنــوان کــرد و گفــت: بــا ایــن فضــا می توانیــم توفیقــی در سالم ســازی فضــای 

مجــازی کشــور داشــته باشــیم.
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هشدارهای سایبری؛

توصیه به کاربران 
شبکه های اجتماعی/ 
قبل از بازنشر مطالب 

تامل کنید
تبــادل اطاعــات درشــبکه هــای اجتماعــی، تاثیــر زیــادی بــر 
زندگــی آنایــن مــا دارد امــا بســیاری از کاربــران بــدون توجــه 
بــه اهمیــت انتشــار اطاعــات در ایــن فضــا، مطالبــی را بازنشــر 

مــی کننــد کــه شــاید بــه ضررشــان تمــام شــود. 
شــبکه هــای اجتماعــی، بــا رونــد و قوانیــن خــود، دنیــای واقعی 
را گســترش مــی دهنــد کــه تاثیــر زیــادی بــر زندگــی آنایــن 

مــا دارد.
جمعیــت کل جهــان حــدود ۷.4 میلیــارد اســت. در اواخــر ســال 
ــا  ــت. ب ــر داش ــارد کارب ــدود 1.5۹ میلی ــوک ح ــس ب ۲015 فی
ــن  ــی ای ــای اجتماع ــبکه ه ــدی ش ــاالنه 1۷ درص ــش س افزای
ــرای  درصــد همچنــان در حــال افزایــش اســت و ایــن رشــد ب

تمامــی شــبکه هــای اجتماعــی صــدق مــی کنــد.
 310 میلیــون نفــر از کاربــران فعــال توییتــر بــه طــور متوســط 
ــیاری از آن  ــد. بس ــی گذارن ــت م ــار پس ــه  34۷,۲۲۲ ب در دقیق
هــا در روز بیــش از صــد بــار توییتــر خــود را چــک مــی کننــد 
ــی  ــک نم ــار در روز چ ــر از یکب ــم کمت ــا ه ــی از آن ه و بعض
کننــد. بــاالی 40 میلیــارد عکــس در روز  در اینســتاگرام منتشــر 
مــی شــود و در روز بیــش از ۸0 میلیــون عکــس منتشــر شــده 

ــود دارد. وج
شــاید مقــدار زیــادی از ایــن اطاعــات پــر اهمیــت باشــد، امــا 
ــد.  ــده ان ــی فای ــی ب ــوده و برخ ــب ب ــط جال ــا فق ــی از آنه برخ
ــار  ــت رفت ــا بررســی وضعی ــی کسپرســکی ب موسســه تحقیقات
ــه  ــاده را ب ــون س ــی، 5 قان ــای اجتماع ــبکه ه ــران در ش کارب
کاربــران توصیــه کــرده اســت تــا ناخواســته گرفتــار تهدیــدات 

ــوند. ــایبری نش س

ترول ها را پرورش ندهید
ــتند  ــده هس ــک کنن ــیار تحری ــه بس ــی ک ــای اینترنت ــرول ه ت
ــرده و  ــک ک ــراد را تحری ــه اف ــی ک ــث های ــه بح ــا  ب عموم
ــرول  ــد . شــما ت ســرگرمی محســوب مــی شــوند، مــی پیوندن
هــا را در همــه جــا مــی بینیــد: در فــروم هــا، چــت هــا و پلتفــرم 
ــن. نظــرات رســانه هــای  ــرای ارتباطــات آنای هــای دیگــر ب
خبــری بــه علــت داشــتن مشــارکت بــاال بــا تــرول هــا خــوب 

شــناخته مــی شــوند. مــی دانیــم کــه مجموعــه ای از آن هــا در 
ــد. شــبکه هــای اجتماعــی هــم حضــور دارن

بهتــر اســت خودتــان را درگیــر آن هــا نکنیــد و آن هــا را نادیــده 
بگیریــد. بســیاری از مــردم طعمــه آنــان مــی شــوند و در بحــث 
ــود  ــای خ ــه نظره ــرح نقط ــور ش ــه منظ ــان ب ــرم آن ــای گ ه
شــرکت مــی کننــد و مقــدار زیــادی از زمــان و انــرژی خــود را 

بیهــوده صــرف مــی کننــد.
اگــر شــما بدشــانس باشــید ممکــن اســت ترولی کــه بــه دنبال 
ــا  ــد و ی ــان را اســپم کن ــد، ایمیلت ــات کنی ــام اســت را ماق انتق
حتــی تــاش بــرای نابــودی زندگــی شــما کنــد. بــرای مثــال 
نتیجــه مزاحمــت ســایبری کــه باعــث درگیــری و تهاجــم بــه 
ــول، شــغل و زندگــی زناشــویی  ــن شــد زمــان، پ ــای آنای دنی

ــرد. یــک زوج آمریکایــی را از بیــن ب

مطالب مجرمان را بازنشر نکنید
کاهبــرداران اغلــب قربانیــان را بــا داســتان های تــکان دهنده 
ــگ  ــه س ــدن تول ــرق ش ــرگ، غ ــال م ــوزادان در ح ــورد ن در م
یــا تقــای ســربازان فریــب مــی دهنــد. چنیــن پســت هایــی 
ــد. در  در شــبکه هــای اجتماعــی درخواســت کمــک مــی کنن
واقــع آن هــا بــرای ســرقت مالــی، حمــات فیشــینگ و انتشــار 

بدافــزار از ایــن روش اســتفاده مــی کننــد.
مخاطــب پیــام هــای اینچنینــی اغلــب کاهبــرداران هســتند. 
ــب  ــوال از جان ــک معم ــرای کم ــی ب ــای واقع ــت ه درخواس
ــر  ــود و اگ ــا دوســت دوســتان خواهــد ب ــواده، دوســتان و ی خان
ــه صفحــات شــخصی  ــی باشــند از صفحــات رســمی و ن واقع

ــوند. ــی ش ــتاده م فرس
بهتــر اســت هنگامــی کــه قصــد الیــک کــردن و 
یــا اشــتراک گــذاری پســت را داشــته باشــید کامــا 
هوشــیار باشــید. نمــی خواهیــد پســت هــای ایــن 
مدلــی را چــک کنیــد؟ پــس آنهــا را الیــک نکنیــد 
و خــود و دوســتانتان را بــه خطــر نیندازیــد و محکم 

کاری الزم را انجــام دهیــد.

به عکس العمل خوانندگان فکر کنید
ــد  ــتانی داری ــس، دوس ــکار، رئی ــاال هم ــما احتم ش
کــه جــزء اعضــای فیــس بــوک و اینســتاگرام شــما 
باشــند. زمانــی که شــما برای یــک موقعیــت کاری 
جدیــد اقــدام مــی کنیــد، بــه احتمــال زیــاد پروفایل 
ــورد  ــما م ــی ش ــای اجتماع ــبکه ه ــخصی ش ش

بررســی قــرار مــی گیــرد. ایــن را حتمــا لحــاظ کنیــد کــه آن ها 
چــه چیزهایــی از شــما را خواهنــد دیــد و بــه ایــن نکتــه توجــه 
کنیــد کــه شــما چــه چیزهایــی را نمــی خواهیــد آن هــا ببیننــد.

ــر روی  ــما ب ــای ش ــت ه ــه پس ــد ک ــت کنی ــن دق همچنی
صفحــات افــراد دیگــر و صفحــات عمومــی مثــل شــرکت ها و 
دانشــگاه هــا نمایــش داده مــی شــود. بــه عنــوان مثال در ســال 
۲013، یــک مــرد اهــل پنســیلوانیا بــه خاطــر تعریــف کــردن از 
یــک دختــر در یــک شــبکه اجتماعــی از کار اخــراج شــد. نظری 
کــه او داده بــود نامناســب نبــود، امــا گویــا مــادر آن دختــر چنین 
نظــری را دوســت نداشــته بــود. یــک ســال قبــل از ایــن ماجــرا، 
یــک معلــم از واشــنگتن از کار اخــراج شــد زیــرا زنــی کــه هیــچ 
وقــت وی را ماقــات نکــرده بــود از معلــم بابت پســتش شــکایت 
کــرده بــود. ایــن هــا تنهــا چنــد نمونــه بودنــد کــه ثابت مــی کنند 
بایــد عکــس هــا و پســت هــای نامفهــوم خــود را تنهــا بیــن 

دوســتان واقعــی خــود بــه اشــتراک بگذاریــد.
اگــر نیــاز داریــد کــه پســت هــای شــما بــرای افــراد غریبــه 
پنهــان باشــند، بــه قســمت privacy settings در فیس 

بــوک، توییتــر، اینســتاگرام، لینکدیــن و تامبلــر برویــد.

ــوم  ــرض عم ــود را در مع ــخصی خ ــات ش اطالع
ــد ــرار ندهی ق

ــرای عکســی کــه مــی  بســیاری از شــبکه هــای اجتماعــی ب
ــی کــه شــما  ــا مکان ــد و پســتی کــه قــرار مــی دهیــد ی گذاری
آنجــا را بازدیــد کــرده ایــد، پیشــنهاد مــی کنــد موقعیــت خــود 
را مشــخص کنیــد. اگــر شــما بــه رویــداد عاقمندیــد، شــبکه 
هــای اجتماعــی مــی تواننــد دوســتان شــما را بــرای شــرکت در 

ــد. ــگ کــردن آگاه کنن ــق ت ــداد از طری ــن روی ای
بــه طــور پیــش فــرض هــر کســی مــی توانــد بــه اطاعــات 
دســت یابــد و جنایتــکاران هــزار و یــک روش بــرای اســتفاده از 
ایــن اطاعــات، از بهــم ریختــن خانــه شــما گرفتــه تــا دزدیدن 
ــدت  ــه ش ــا ب ــل م ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی، دارن ــت دیجیتال هوی
توصیــه مــی کنیــم کــه اطاعــات خــود را در اختیــار همــه قرار 
ندهیــد و تنظیمــات امنیتــی خــود را در شــبکه هــای اجتماعــی 

ایمــن کنیــد.
هــر کســی از جملــه رباتهــا، تــرول هــا و حتــی مجرمــان مــی 
توانــد بــرای شــما پیغــام دوســتی بفرســتند و حتــی اگــر یــک 
شــبکه اجتماعــی بــه شــما پیغــام داد و دوســتان مشــترک را بــه 
شــما معرفــی کــرد دوســتی بــا آنهــا را تــا زمانــی کــه مطمئــن 

نشــدید دوســتان واقعیتــان هســتند، نپذیریــد.
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از 
موافقــت کارگــروه تنظیــم بــازار دولــت 
ــر داد.  ــرخ تلفــن ثابــت خب ــرای افزایــش ن ب
محمــود واعظــی بــا بیــان ایــن خبــر گفــت: 
مصوبــه تغییــر نــرخ تلفــن ثابــت بــا موافقت 
دولــت، 10 روز پیــش بــه شــرکت مخابــرات 
ــاه  الزم  ــاغ شــده و از اول مردادم ــران اب ای

االجراســت.

کاهـش 50 درصدی قیمـت اینترنت 
دانشـگاه ها برای 

ــدی  ــام ج ــورد اهتم ــات در م ــر ارتباط وزی
ــت و  ــکات کیفی ــل مش ــرای ح ــت ب دول
قیمــت اینترنــت گفــت: متاســفانه تــا پیــش 
از ایــن توســعه زیرســاخت های ارتباطــی آن 
ــرار نگرفــت  ــد مــورد توجــه ق طــور کــه بای
ــم  ــت یازده ــا در دول ــاس م ــن اس ــر ای و ب
ــب  ــران موضوعــات عق ــت خــود را جب اولوی

ــتیم. ــاده گذاش افت
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون هــر 
آنچــه کــه شــرکت هــای ارتباطــی در 
زمینــه امکانــات زیرســاختی نیازمندنــد را 
ــش  ــرد: پی ــد ک ــم تاکی ــی کنی ــرآورده م ب
ــعه  ــر روی توس ــات ب ــی توجه ــن تمام از ای
بــود، بــا وجــود اینکــه شــبکه جامعــی 
ــر  ــور تصوی ــی کش ــاخت ارتباط ــرای زیرس ب
ــه ای  ــه پین ــود، شــاهد شــبکه وصل نشــده ب

اینترنــت بودیــم.
واعظــی خاطرنشــان کــرد: امــا در حــال 
ــم  ــی کردی ــاز طراح ــبکه را ب ــر کل ش حاض
و ایــن توســعه را بــر مبنــای افــق ۲0 ســال 
ــال  ــن ح ــم در همی ــر گرفته ای ــده در نظ آین
قیمــت  کاهــش  بــرای  اخیــر  تصمیــم 
ــش  ــدف افزای ــتای ه ــز در راس ــت نی اینترن

ســرویس  قیمــت  کاهــش  در  کیفیــت 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــران در نظ کارب

ــاس  ــن اس ــر ای ــت: ب ــات گف ــر ارتباط وزی
ــه  ــه تعرف ــد ک ــی ده ــان م ــا نش برآورده
ــت  ــد و اینترن ــل ۲0 درص ــت موبای اینترن
ــه  ــش یافت ــد کاه ــا 30 درص ــت 16 ت ثاب
بــرای  قیمــت  کاهــش  ایــن  و  اســت 
ــش  ــا بی ــاری ت ــز تج ــا و مراک ــگاه ه دانش
از 50 درصــد قیمــت نیــز بــرآورد مــی 

ــود. ش

ــت  فــاز اول شــبکه ملــی هفتــه دول
ــود ــی می ش رونمای

ــال  ــب در ح ــه ترتی ــرد: ب ــار ک واعظــی اظه
چینــش پــازل هــای شــبکه ملــی اطاعــات 
هســتیم و پــس از ارزان کــردن پهنــای 
ــز  ــت نی ــه دول ــل در هفت ــت داخ ــد اینترن بان
فــاز نخســت شــبکه ملــی اطاعــات را 
رونمایــی می کنیــم و در نهایــت مــردم از 
ــا قیمــت کــم و ســرعت  محتــوای داخلــی ب

بــاال اســتفاده کننــد. در همیــن حــال، 
ســامانه انــدازه گیــری کیفیــت شــبکه را راه 
انــدازی کــرده ایــم و از اپراتورهــای ثابــت و 
موبایــل خواســته ایــم کــه شــفاف ســازی و 

ســرویس دهی را آغــاز کننــد.
وی ادامــه داد: همچنیــن همانطــور کــه 
ــم  ــرده ای ــزام ک ــرات ال ــرکت مخاب ــه ش ب
ــن شــبکه را توســعه دهــد و کیفیــت  کــه ای
از شــرکت های دارای  افزایــش دهــد،  را 
ــته  ــت )FCP( خواس ــات ثاب ــوز ارتباط مج
ــد  ــتاندارد کنن ــان را اس ــه شبکه یش ــم ک ای
ــداد  ــه تع ــه ب ــر روی ارائ ــات را ب ــا خدم ت
زیــادی از مشــترکان بــدون مشــکل عرضــه 

ــد. کنن

فضـای مذاکره بـرای سـرمایه گذاران 
اسـت باز  خارجی 

ــل شــرکت  ــر ارتباطــات در مــورد تمای وزی
ــذاری در  ــرای ســرمایه گ هــای خارجــی ب
حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 

از  پیــش  تــا  کــرد:  تاکیــد  کشــور  در 
ــزاری  ــیاری در برگ ــت بس ــن، محدودی ای
ــت  ــود داش ــوزه وج ــن ح ــات در ای مناقص
ــه  ــود ک ــده ب ــث ش ــوع باع ــن موض و ای
ــکاری  ــی هم ــای چین ــا شــرکت ه ــط ب فق
کنیــم، امــا هــم اکنــون در فضــای پــس از 
ــدرت  ــه و ق ــش یافت ــت افزای ــام رقاب برج
ــه  ــز بیشــتر شــده اســت. ب ــا نی انتخــاب م
ایــن ترتیــب مــا مرتــب بــا شــرکت هایــی 
مواجــه هســتیم کــه تمایــل خــود را بــرای 
حضــور در بــازار ایــران اعــام مــی کننــد. 
خارجــی  ســرمایه گذاران  اکنــون  هــم 
ــروژه  ــت در پ ــرای فعالی ــود را ب ــل خ تمای
اپراتــور فیبــر نــوری، رایتــل، شــرکت 
هــای )FCP( و پــروژه هــای فضایــی 
اعــام کــرده انــد و فضــا بــرای مذاکــره و 

ســرمایه گذاری مطلــوب اســت.

ــه  ــری هفت ــی ترابردپذی ــاز نهای ف
دولــت انجــام می شــود

طــرح  اجــرای  خصــوص  در  واعظــی 
آزمایشــی مهاجــرت مشــترکان موبایــل 
بــه یــک اپراتــور دیگــر )ترابردپذیــری( 
خاطرنشــان کــرد: فــاز آزمایشــی ایــن 
طــرح حــدود 3 هفتــه اســت کــه آغــاز شــده 
و بــا وجــود اینکــه اپراتورهــای موبایــل برای 
ــد،  ــه شــدت عــذاب دادن ــا را ب اجــرای آن م
امــا بــه هــر ترتیــب ایــن پــروژه انجام شــده 
اســت و مــا بــه صــورت مرتــب و هفتگــی از 

اجــرای آن گــزارش می گیریــم.
وی تصریــح کــرد: بــا وجــود رفــع اشــکاالت 
و کوتــاه شــدن زمــان رفــع اشــکاالت پیــش 
ــن  ــت ای ــه دول ــا هفت ــم ت ــی کنی ــی م بین

ــی شــود. ــاز نهای ــروژه وارد ف پ

دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت موافقت کرد

با راه اندازی سامانه آنالین ؛

اندازه گیری کیفیت سرویس 
اینترنت ممکن شد

 
ســامانه اندازه گیــری و پایــش کیفــی شــبکه ارتباطــات زیرســاخت کشــور بــا 

حضــور وزیــر ارتباطــات راه اندازی شــد. 
ایــن ســامانه بــر هــدف شــفافیت ســرویس دهی در شــبکه اینترنــت، پایــش 
ــرکت  ــوی ش ــت از س ــرویس دهی اینترن ــکاالت س ــع اش ــاالت و رف اخت

ــدازی شــد. ارتباطــات زیرســاخت راه ان
در ایــن ســامانه کاربــران نهایــی، می تواننــد بــا اندازه گیــری کیفیــت 
ســرویس خــود از میــزان قطعی هــای شــبکه آگاه شــوند و به صــورت 
ــش  ــدام بخ ــی در ک ــرویس دریافت ــه س ــد ک ــد ش ــخص خواه ــفاف مش ش
ــای  ــرویس دهی اپراتوره ــا س ــاخت و ی ــبکه زیرس ــرویس دهی ش ــامل س ش

ــت. ــه اس ــکل مواج ــال و مش ــا اخت ــت ب اینترن
ــت  ــت و دریاف ــرویس اینترن ــت س ــود کیفی ــتای بهب ــامانه در راس ــن س ای

ــت. ــده اس ــدازی ش ــرویس راه ان ــن س ــورد ای ــات در م اطاع
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شــرکت مخابــرات اســتان تهــران مطابــق بــا مصوبه شــماره 1 
جلســه ۲3۷ کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، از کاهــش 

تعرفــه ســرویس اینترنــت پرســرعت غیرحجمــی خبــر داد. 
شــرکت مخابــرات اســتان تهــران، ایــن مصوبــه را در راســتای 

ــی و  ــرعت غیرحجم ــت پرس ــرویس اینترن ــه س ــش هزین کاه
جایگزیــن اینترنــت نامحــدود اعــام کــرد. برایــن اســاس تغییر 
قــرارداد ســرویس غیرحجمــی از اول مردادمــاه ســال ۹5 اجــرا 

شــده اســت.

مشــترکانی کــه در حــال حاضــر از ســرویس اینترنت پرســرعت 
ــان  ــس از پای ــد پ ــد می توانن ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــر حجم غی
ــد  ــه و شــرایط جدی ــا تعرف ــرارداد، ســرویس خــود را ب ــدت ق م

دریافــت کننــد.
تعرفــه خدمــات دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت غیرحجمــی 

طبــق جــدول زیــر اســت:
مشــترکان مــی تواننــد هــر گیگابایــت ترافیــک اضافــه را تنهــا 

بــا پرداخــت مبلــغ 15 هــزار ریــال خریــداری کننــد.

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات؛

قیمت اینترنت غیرحجمی مخابرات تغییر کرد

ــدازی ســرویس  ــره شــرکت پســت از راه ان ــات مدی  عضــو هی
پســت تلفنــی )1۹3( بــه صــورت یکپارچــه در تمــام اســتانهای 
کشــور خبــر داد و گفت: با اســتفاده از این ســرویس، شــهروندان 

خدمــات شــهری را درب منــازل دریافــت مــی کننــد. 
ــت  ــرویس پس ــابقه س ــه س ــاره ب ــا اش ــاری ، ب ــا نج غامرض
تلفنــی کــه امــکان دریافــت خدمــات پســتی را از طریــق تماس 
ــال  ــت: از 10 س ــد، گف ــق می کن ــازل محق ــی و درب من تلفن
ــود  ــدازی ایــن ســرویس، انجــام شــده ب پیــش مقدمــات راه ان
ــه  ــه اجــرای آن ب ــق ب ــف، موف ــل مختل ــه دالی ــون ب ــا تاکن ام

ــم. صــورت گســترده نشــده بودی
وی گفــت: در ابتــدا بــا توجــه بــه محلــی بــودن ایــن ســرویس، 
هماهنگــی و انســجامی بــرای آن وجــود نداشــت و عملکــرد آن 
رضایتبخــش نبــود امــا در دور جدیــد تصمیــم بــر ایــن شــد کــه 
سرویســی اســتاندارد، هماهنــگ و یکپارچــه در کل کشــور راه 
ــر خدمــات پســتی، ســایر خدمــات  ــا عــاوه ب ــدازی شــود ت ان

عمومــی مــورد نیــاز مــردم را نیــز ارائــه دهــد.
ــن  ــپاری ای ــت از برونس ــرکت پس ــره ش ــات مدی ــو هی عض
ــر  ــه اجــرای آن خب ــروژه در راســتای ســرعت بخشــیدن ب پ
داد و خاطرنشــان کــرد: هــم اکنــون مرکــز تمــاس متمرکــز 
1۹3 در تبریــز راه انــدازی شــده اســت و تمــام خطــوط 
تلفــن در سراســر کشــور، در صــورت تمــاس بــه ایــن مرکــز 

ــوند. ــی ش متصــل م
وی گفــت: ایــن ســرویس بــر مبنــای یک اســتاندارد مشــخص 
ــی آن،  ــی و اجرای ــای عملیات ــم ه ــت و تی ــده اس ــی ش عملیات

ــد. ــده ان آموزشــهای الزم را دی
ــتی از  ــات پس ــت خدم ــکان دریاف ــه ام ــاره ب ــا اش ــاری ب نج
ــا شــماره 1۹3 در ایــن طــرح، گفــت:  طریــق تمــاس تلفنــی ب
عــاوه برخدمــات پســتی، ســرویس هــای ویــژه شــهروندی بــا 
همــکاری دســتگاهها و ســازمانهای مرتبــط نیــز از طریــق 1۹3 
، قابــل ارائــه بــه کاربــران خواهــد بــود کــه از جملــه مــی تــوان 

بــه تهیــه بلیــط هــای قطــار و هواپیمــا و خدمــات نیابتــی دولت 
اشــاره کــرد.

وی بــا تاکیــد براینکــه ایــن ســرویس در کل کشــور راه انــدازی 
ــهروندان  ــه داد: ش ــت، ادام ــخصی اس ــه مش ــده و دارای روی ش
مــی تواننــد بــا تمــاس تلفنــی بــا ســامانه 1۹3، ســرویس هــای 
ــرویس در  ــن س ــد. ای ــت کنن ــزل دریاف ــان را درب من مدنظرش
جهــت کاهــش رفــت و آمــد شــهری بــا اســتفاده از ابزارهــای 

فنــاوری اطاعــات ایجــاد شــده اســت.

پست تلفنی در کل کشور راه اندازی شد

هوشمندترین آینه 
جهان تولید شد

 
ــزار و  ــرم اف ــا دارای قابلیــت نصــب ن ــه دنی هوشــمندترین آین

ــر خــود اســت.  ــه کارب اطــاع رســانی ب
هوشــمندترین آینــه جهــان »پرســئوس« نــام دارد که توســط 
یــک پردازشــگر چهارهســته ای دو گیگاهرتــزی کار مــی کند.

از ویژگــی هــای ایــن آینــه،  انجــام کارهایــی چــون فرســتادن 
ــدن  ــا و خوان ــوا، راه ه ــت آب  وه ــردن وضعی ــام، چــک ک پیغ

اخبــار اســت.  
از ویژگــی دیگــر  »پرســئوس« داشــتن دوربیــن و همچنیــن 
گرفتــن عکــس بــه صــورت ســلفی اســت. ایــن آینــه مجهــز 

بــه دوربیــن، بلوتــوث و بلندگــو اســت.
بــر روی آینــه هوشــمند مــی تــوان نرم افزارهــا و برنامه هــای 

مــورد نیــاز خــود را نصــب کــرد.
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ــی از  ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــاون س مع
ــه  ــل ب ــای موبای ــی طــرح رجیســتری گوشــی ه اجــرای فن
صــورت آزمایشــی از ســوم مردادمــاه خبــر داد و گفــت: در این 
زمینــه ســامانه شناســایی و ثبــت گوشــی ایجــاد شــده اســت. 
طــرح رجیســتری گوشــی موبایــل با هــدف مبــارزه بــا قاچاق 
تلفــن همــراه و واردات غیــر قانونــی موبایــل بــه داخل کشــور 
صــورت مــی گیــرد و پــس از آغــاز اجــرای طــرح، در صــورت 
ورود غیرقانونــی گوشــی تلفــن همــراه، اجــازه فعــال کــردن 

ســیم کارت روی آن داده نمــی شــود.
ــرده  ــام ک ــاق کاال اع ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــاه س ــل تیرم اوای
بــود کــه ایــن طــرح از اول مردادمــاه در کشــور اجرایــی مــی 
شــود امــا بــا فرارســیدن اول مردادمــاه در ایــن زمینــه اطــاع 
رســانی نکــرد و ایــن موضــوع ســبب ایجــاد ابهاماتــی بــرای 
مشــترکان موبایــل شــد. چــرا کــه اخبــار ضــد و نقیضــی در 
مــورد قطــع ارتبــاط مشــترکانی کــه گوشــی هــای قاچــاق در 

اختیــار دارنــد بــه گــوش مــی رســید.
ــوز  ــه هن ــرد ک ــام ک ــات اع ــخ، وزارت ارتباط ــن تاری در ای
مقدمــات الزم بــرای اجــرای طــرح رجیســتری تلفــن همــراه 
مهیــا نشــده اســت و ایــن طــرح پــس از هماهنگــی الزم بین 
ــا قاچــاق  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ســتاد مبــارزه ب
ــا ایــن وجــود سرپرســت معاونــت  کاال اجرایــی مــی شــود. ب
ــرای  ــی از اج ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
ــه صــورت  فنــی طــرح رجیســتری گوشــی هــای موبایــل ب

ــر داد. ــاه خب آزمایشــی از یکشــنبه ســوم مردادم
حســین فــاح جوشــقانی ، در مــورد ابهاماتــی کــه در مــورد 
ــت  ــدف ثب ــا ه ــل ب ــای موبای ــی ه ــتری گوش ــرح رجیس ط
ــف  ــور، تعری ــی کش ــبکه ارتباط ــه ش ــل از ورود ب ــی قب گوش

ــح داد. ــت، توضی ــده اس ش

ــای  ــی ه ــایی گوش ــی شناس ــامانه فن ــاد س ایج
ــاق  قاچ

وی بــا بیــان اینکــه رجیســتری گوشــی هــای موبایــل بــا 
هماهنگــی کمیته ای متشــکل از وزارت ارتباطــات و وزارت 
ــی  ــی م ــف اجرای ــدن در بخــش هــای مختل ــت و مع صنع
ــه ثبــت  ــوط ب شــود، ادامــه داد: بخشــی از ایــن طــرح مرب
ــور  ــه کش ــل از ورود ب ــرک قب ــامانه گم ــا در س ــی ه گوش
ــط  ــد توس ــا بای ــی ه ــن گوش ــال ای ــن ح ــت. در همی اس
ــه  ــز ب ــدن نی ــت و مع ــامانه وزارت صنع ــده در س واردکنن
ــه مصــرف  ــه ب ــی ک ــا زمان ــا ت ــا گوشــی ه ــت برســد ت ثب
کننــده نهایــی مــی رســد قابــل رهگیــری براســاس 

ــد. ــازار باش ــازی در ب کدفعالس
فــاح جوشــقانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مــوارد در اختیــار 
ــازمان  ــت و س ــات نیس ــاوری اطاع ــات و فن وزارت ارتباط
ــتند،  ــل هس ــدن در آن دخی ــت و مع ــرک و وزارت صنع گم
اضافــه کــرد: ایــن ســازمانها تاکنــون رســما اعــام نکــرده اند 
کــه طــرح رجیســتری را اجرایــی کــرده انــد و مــردم بــا چــه 

ــد. شــرایطی گوشــی بخرن
ــوری  ــت نظــارت و اعمــال مقــررات رگوالت سرپرســت معاون
ــات در  ــاوری اطاع ــات و فن ــرد: وزارت ارتباط خاطرنشــان ک
ایــن طــرح، در بخشــی کــه مربــوط بــه شــبکه اپراتورهــای 
ــا  ــا شــرایطی را مهی تلفــن همــراه مــی شــود، حضــور دارد ت
کنــد کــه زمانیکــه ســیم کارت در گوشــی موبایــل قــرار مــی 
گیــرد، مشــخص شــود ایــن گوشــی در ســامانه وزارت صنعت 

و معــدن بــه ثبــت رســیده اســت یــا خیــر.
ــوری ســامانه ای را ایجــاد  ــن راســتا، رگوالت وی گفــت: در ای
کرده اســت کــه در صــورت قــراردادن ســیم کارت در گوشــی 
ــد کــه  ــد، گوشــی را شناســایی کــرده و اعــام مــی کن جدی

ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ــت ب ــا مراحــل ثب ــن گوشــی قب ــا ای آی
را انجــام داده اســت یــا خیــر. در صورتــی کــه پاســخ منفــی 
باشــد امــکان اســتفاده از گوشــی بــا ســیم کارت اپراتورهــای 

کشــور ممکــن نخواهــد بــود.

تجهیزات شبکه برای رجیستری آماده نبود
فــاح جوشــقانی بــا تاکیــد براینکــه ایــن طــرح از امــروز بــه 
صــورت آزمایشــی قــرار اســت اجرایــی شــود، افــزود: هفتــه 
قبــل قــرار بــود فــاز آزمایشــی ایــن پــروژه را آغــاز کنیــم امــا 
بــه دلیــل عــدم تامیــن تجهیــزات بــرای شــبکه اپراتورهــای 
ــول  ــرداد موک ــوم م ــه یکشــنبه س ــن موضــوع ب ــل، ای موبای

شــد.
ــدل رجیســتری در  ــن م ــرای ای ــه اینکــه اج ــا اشــاره ب وی ب
ــر وزارت  ــه مدنظ ــی ک ــی از دو روش ــاب یک ــتای انتخ راس
صنعــت بــود انجــام مــی شــود و مربــوط بــه وزارت ارتباطــات 
نیســت، تصریــح کــرد: ایــن روش کمتریــن تاثیــر را در 
ارتباطــات مشــترکان موبایــل دارد و کســانی کــه تاکنــون در 
شــبکه موبایــل کشــور فعــال هســتند، بــه هیــچ وجــه اجرای 

ــرد. ــد ک رجیســتری را احســاس نخواهن
ــی  ــه داد: از آنجای ــوری ادام ــئول در رگوالت ــام مس ــن مق ای
ممکــن اســت پیــاده ســازی رجیســتری بــه صــورت فنــی، با 
مشــکاتی همــراه باشــد، آن را فعــا بــه صــورت آزمایشــی 
اجرایــی مــی کنیــم و در صورتــی کــه ابهامــات آن برطــرف 

شــد، وارد فــاز عملیاتــی نهایــی مــی شــود.

اســتعالم از گوشــی هایــی کــه بــرای اولیــن بــار 
وارد شــبکه مــی شــوند

ــا  ــل تنه ــای موبای ــی ه ــتعام از گوش ــرد: اس ــد ک وی تاکی
ــرای  ــد ب ــی خواهن ــه م ــی اســت ک ــه گوشــی های ــوط ب مرب
نخســتین بــار وارد شــبکه اپراتورهــای موبایــل شــوند و هیــچ 
ــی  ــن معن ــه ای ــدارد. ب ــا گوشــی هــای قدیمــی ن ارتباطــی ب
ــه هیــچ عنــوان گوشــی هــای قدیمــی شــامل طــرح  کــه ب
ــاط آنهــا قطــع نخواهــد شــد. رجیســتری نمــی شــود و ارتب

ــه  ــی ک ــه گوشــی های ــه اینک ــاره ب ــا اش ــقانی ب ــاح جوش ف

تاکنــون در شــبکه ارتباطــی کشــور فعــال بــود، ماننــد ســابق 
در شــبکه فعــال باقــی خواهنــد مانــد، گفــت: بــه طــور قطــع، 
ــه  ــه خدمــات ب ــی را در ارائ ــچ اختال ــن طــرح، هی اجــرای ای

ــراه نخواهــد داشــت. ــه هم مشــترکان ب
وی بــا بیــان اینکــه حتــی بــه گوشــی هایــی کــه در شــبکه 
شناســایی نشــوند هــم فرصــت داده مــی شــود کــه نســبت 
بــه ثبــت و رجیســتری اقــدام کننــد، در مــورد عدم رجیســتری 
ــتاد  ــوی س ــن از س ــش از ای ــه پی ــون ک ــای آیف ــی ه گوش
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مطــرح شــد، گفــت: بخــش فنــی 
ایــن طــرح مربــوط بــه مــا اســت و در مــورد برخــورد یــا یــک 
گوشــی و یــا یــک برنــد خــاص، ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــود. مــا در وزارت ارتباطــات، بســتر فنــی  پاســخگو خواهــد ب

تطابــق گوشــی و ســیم کارت را فراهــم کــرده ایــم.
سرپرســت معاونــت نظــارت و اعمــال مقــررات رگوالتــوری با 
اشــاره بــه اینکــه گوشــی هایــی کــه یکبــار در ایــن ســامانه 
اســتعام شــوند، دیگــر نیــازی نیســت بــرای هر بــار اســتفاده 
ــانی در  ــاع رس ــت: اط ــوند، گف ــتر ش ــیم کارت، رجیس از س
مــورد چگونگــی ثبــت گوشــی بــرای خریــداران باید از ســوی 

وزارت صنعــت، انجــام گیــرد.
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــن یکــی از مســئول س ــش از ای پی
کاال و ارز اعــام کــرده بــود کــه بــا اجــرای طــرح 
ــه  ــه ب ــل آنک ــه دلی ــون ب ــای آیف ــی ه ــتری، گوش رجیس
ــی  ــد و کمپان ــده ان ــران نش ــازار ای ــمی وارد ب ــورت رس ص
اپــل نمایندگــی رســمی در ایــران نــدارد، در شــبکه 
ــی  ــی گوش ــد و حت ــد ش ــت نخواه ــور ثب ــی کش مخابرات
هایــی از ایــن برنــد کــه هــم اکنــون در اختیــار مــردم قــرار 

ــت. ــتفاده نیس ــل اس ــر قاب ــز دیگ دارد نی
در همیــن حــال نیــز بــه دلیــل جلوگیــری از واردات آیفــون 
ــران  ــل در ته ــد موبای ــن برن ــی ای ــور، دو نمایندگ ــه کش ب
ــه  ــی از آن اســت ک ــارات حاک ــن اظه ــا ای ــد. ام ــپ ش پلم
ــدی  ــای جدی ــی ه ــرای گوش ــا ب ــتری تنه ــرح رجیس ط
اســت کــه قــرار اســت وارد شــبکه ارتباطــی کشــور شــوند 
ــاط  ــدن ارتب ــع ش ــران قط ــد نگ ــون نبای ــدگان آیف و دارن

ــند.   ــود باش خ

اجرای طرح رجیستری موبایل

 گوشیهای قاچاق شناسایی می شود
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بازار جهانی تبلت بی رونق شد

براســاس گــزارش ســی نــت، گوشــی هــای هوشــمند بــا صفحــه نمایشــگر بــزرگ، جــای تبلــت 
هــا را گرفتــه انــد. 

اقبــال عمومــی بــرای خریــد تبلــت در ســطح جهانــی بــا کاهــش روبــرو شــده اســت. آمارهــای 
ــد  ــی تبلــت هــا حاکــی از رون ــا فــروش جهان ــاط ب ســه مــاه دوم ســال جــاری میــادی در ارتب

ــی 1۲ درصــد فــروش تبلــت هــا دارد. نزول
ایــن در حالــی اســت کــه رونــد کاهشــی فــروش جهانــی تبلــت از 1۹ مــاه قبــل کلیــد خــورده 

اســت.  
بــر همیــن اســاس در ســه مــاه دوم ســال جــاری میــادی فقــط 3۸ میلیــون و ۷00 هــزار تبلــت 
بــه بازارهــای جهانــی عرضــه شــد کــه این رقــم بــرای مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل از آن 44 

میلیــون و 100 هــزار دســتگاه تبلــت گــزارش شــده اســت.
بــه گفتــه تحلیــل گــران بــازار آی تــی، علــت اصلــی کاهــش در رشــد فــروش جهانــی تبلــت بــه 
افزایــش تقاضــا مصــرف کننــدگان بــه گوشــی هــای هوشــمند بــا صفحــه نمایشــگر بــزرگ بــر 

مــی گــردد.
ــل  ــه پشــتیبانی سیســتم عام ــادر ب ــه ق ــی ک ــت های ــا ورود تبل ــد ب ــی معتقدن کارشناســان آی ت

ــردد. ــاز گ ــت ب ــی تبل ــازار جهان ــه ب ــازه ای ب ــق ت ــوگل هســتند، رون ــد گ آندروی
بــر همیــن اســاس در ســه مــاه دوم ســال جــاری میــادی شــرکت اپــل بــا فــروش 10 میلیــون 
دســتگاه تبلــت و تصاحــب ســهم بــازار ۲5.۸ درصــد، جایــگاه پرفــروش تریــن شــرکت ســازنده 
تبلــت را بــه خــود اختصــاص داد و سامســونگ بــا فــروش 6 میلیــون دســتگاه و ســهم بــازار 15.6 
ــا فــروش ۲.5 میلیــون دســتگاه در رتبــه ســوم  درصــدی در جایــگاه دوم و شــرکت لنــووا هــم ب

قــرار گرفــت.
همچنیــن هــوآوی و آمــازون هــم بــه ترتیــب بــا فــروش ۲.۲ میلیــون و 1.6 میلیــون دســتگاه در 

رتبــه چهــارم و پنجــم قــرار گرفتنــد.

شــرکت سامســونگ بعــد از مــاه هــا از محصــول نهایــی خــود یعنــی گوشــی هوشــمند گلکســی نــوت ۷ 
رونمایــی کــرد. 

ایــن گوشــی ضــد آب اســت و مــی تــوان در زیــر آب بــر روی آن مطلــب یادداشــت کــرد ضمــن اینکــه تا 
30 دقیقــه در عمــق 1.5 متــری آب مقاومــت نشــان مــی دهد.

نــوک قلــم هوشــمند نــوت ۷ بــه 0.۷ میلیمتــر کاهــش یافتــه اســت کــه باعــث افزایــش دقــت آن می 
شــود. همانطــور کــه از قبــل مشــخص شــده بــود، گوشــی نــوت ۷ از اســکنر عنبیــه برخــوردار اســت. 
دوربیــن پشــت آن 1۲ مگاپیکســل و دوربیــن جلــو 5 مگاپیکســل اســت. از ویژگــی دیگــر این گوشــی، 

صفحــه نمایشــگر 5.۷ اینــچ QHD بــا وضــوح تصویــر 1440 در ۲560 پیکســل اســت.
ــن گوشــی دارای  ــده هســتند. ای ــه آن خمی ــز اســت و هــر دو لب ــا گلــس 5 مجه ــه گوری ــوت ۷ ب ن

ــری اســت. ــی آمپ ــری 3500 میل ــد 6.0.1 و بات ــز، آندروی پردازشــگر 1.6 گیگاهرت
حافظــه محصــول جدیــد سامســونگ 64 گیگابایــت و رم آن 4 گیــگ اســت. همچنیــن حافظــه داخلی 

آن را مــی تــوان بــه ۲56 گیگابایــت ارتقــاء داد.
قـرار اسـت از نوزدهم مـاه جاری میادی گوشـی نوت ۷ با قیمـت 350 دالر در آمریکا عرضه شـود. این 
گوشـی را مـی تـوان بـه صـورت بـی سـیم یـا متصـل بـه کابـل، شـارژ کـرد. گلکسـی نـوت ۷ دارای 

پـورت USB از نـوع C اسـت که می تـوان اطاعات را به سـرعت انتقال داد.

شارژ بی سیم گوشی با انرژی 
فرکانس های رادیویی

محققــان مــی گوینــد مــی تــوان از انــرژی موجــود در فرکانــس هــای رادیویــی بــرای شــارژ 
گوشــی و تبلــت و دیگــر وســایل ارتباطــی اســتفاده کــرد. 

گوشــی هــای هوشــمند از انــرژی فرکانــس هــای رادیویــی بــرای ارســال ســیگنال هــای خود 
بــه دکلهــای مخابراتــی اســتفاده مــی کننــد، امــا تــا ۹0 درصــد از ایــن ســیگنال هــا هرگــز به 
مقصــد معیــن شــده نمی رســند. حــال اگــر بتــوان از ایــن امــواج رادیویــی بــرای تامیــن انرژی 
ــی در صنعــت  ــرق گوشــی هــای هوشــمند و دیگــر وســایل برقــی اســتفاده کــرد، انقاب و ب

مخابــرات حاصل شــده اســت.
شــرکت Radient Micro-Tec تــا بــه حــال دو اختــراع را بــرای اســتفاده از فنــاوری 
ــرژی  ــه ان ــا از ایــن طریــق امــواج فرکانــس هــای رادیویــی ب ــه ثبــت رســانده ت مذکــور ب
الکتریکــی تبدیــل شــوند. بــر مبنــای ایــن ایــده از ســطح تلفــن همــراه یــا دیگــر وســایل 
برقــی همــراه بــه عنــوان آنتنــی بــرای جــذب و اســتفاده مجــدد از انــرژی ســابقا تلــف شــده 

اســتفاده مــی شــود.
شــرکت یــاد شــده  مدعــی اســت از ایــن طریــق مــی توانــد عمــر باتــری گوشــی هــا را تــا 
30 درصــد تقویــت کــرد. Radient امیــدوار اســت از ایــن طریــق بتوانــد خدمات شــارژ بی 
ســیم را بــه عاقمنــدان ارائــه دهــد تــا افــراد در هــر شــرایط زمانــی و مکانــی دیگــر دغدغــه 
خالــی شــدن باتــری گوشــی خــود را نداشــته باشــند. البتــه ایــن روش شــارژ کارآیــی کمتری 

در مقایســه بــا دیگــر شــیوه هــای متــداول شــارژ گوشــی دارد.

نوت ۷ سامسونگ رونمایی شد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

رونمایی از یک گوشی جدید آندرویدی
یــک شــرکت آســیایی ال جــی قــرار اســت مــاه آینــده میــادی از جدیدتریــن گوشــی هوشــمند خــود رونمایــی کنــد.  قــرار اســت 

شــرکت ال جــی در مــاه ســپتامبر از گوشــی هوشــمند جدیــد خــود بــا نــام V۲0 رونمایــی کنــد.  
این اولین گوشی آندروید ۷.0 شرکت ال جی محسوب می شود.  

ایــن محصــول جدیــد، مــدل پیشــرفته V10 اســت کــه در ســال گذشــته میــادی روانــه بــازار شــد. پیــش بینــی مــی شــود کــه 
ــدان حــوزه  ــود، موجــب شــگفتی عاقمن ــرد ب ــه ف ــد ال جــی همچــون V10 کــه دارای ویژگــی هــای منحصــر ب گوشــی جدی
فنــاوری اطاعــات شــود ایــن در حالــی اســت کــه اطاعــات دقیقــی راجــع بــه مشــخصات محصــول جدیــد ال جــی منتشــر 

نشــده است.
بــه عنــوان مثــال گوشــی  V10 دارای صفحــه نمایــش ثانویــه و دوربیــن جلــو دوگانــه بــود کــه نــوآوری جدیــد بــه حســاب مــی 

آمد.
البتــه قــرار اســت شــرکت سامســونگ هــم در روز چهارشــنبه از گوشــی نــوت جدیــد هوشــمند خــود رونمایــی کنــد و انتظــار مــی 

رود شــرکت اپــل نیــز در مــاه آینــده گوشــی آیفــون ۷ را در معــرض چشــم همــگان قــرار دهــد.

ابداع یک فناوری جدید؛

ثبت ویدئوهای ۳۶۰ درجه با آیفون
کاربران آیفون در سراسر جهان می توانند با یک فناوری جدید ویدئوهای 360 درجه بگیرند. 

 Nano Insta360 ایـن فنـاوری جدید در واقع یک دسـتگاه کوچک اسـت که با نـام تجـاری
بـرای فروش در سـایت آمازون بـه قیمت 1۹۹ دالر قرار گرفته اسـت.

ایـن دسـتگاه ظریف بـه راحتی به آیفـون متصل شـده و درحالی که وزن بسـیار ناچیـزی دارد به 
کاربـران امـکان ثبت ویدئوهـای 360 درجـه از طریق نرم افـزاری رایـگان را می دهد.

 microSD نکتـه جالب توجه این اسـت که ویدئوهایی ثبت شـده بـر روی یک کارت حافظـه
ذخیـره مـی شـود. درحـال حاضـر آیفونهـای مـدل 6 و s’6 قابلیـت جفت شـدن با ایـن فناوری 
جدیـد را دارنـد. دسـتگاه Nano Insta360 دارای دو لنـز چشـم ماهی اسـت کـه در هر ثانیه 

30 فریـم ثبت مـی کنند.

ارزان ترین تبلت دنیا ساخته شد
ارزان ترین تبلت دنیا را می توان فقط با کمتر از یک دالر خریداری کرد. 

ارزان تریــن تلبــت دنیــا قــرار اســت از پنــج روز دیگــر توســط شــرکت چنــد ملیتــی 
آمریکایــی AT&T بــا قیمــت ۹۹ ســنت عرضــه شــود.

نــام ایــن تبلــت HD ۲ Trek اســت و بــرای دریافــت تمــاس تلفنــی کافــی اســت 
ــه اپراتورهایــی کــه آن را پوشــش مــی  ــه مــدت ۲0 مــاه ب ــه ۷.5 دالر ب کــه ماهان

دهنــد، پرداخــت کــرد.
دارای   HD  ۲  Trek تبلــت 
و  اینــچ   ۸ نمایشــگر  صفحــه 
ــراه  ــه هم ــتریو ب ــای اس بلندگوه

قابلیــت کاهــش نویــز اســت.
ــد  ــرم افــزای آن، آندروی سیســتم ن
6.0 مارشــمالو بــه همــراه دوربیــن 
پشــت و جلو 5 مگاپیکســل اســت.
 ۲ Trek ــت ــر تبل ــی دیگ از ویژگ
ــت  ــگر هش ــتن پردازش HD داش
از   Qualcomm ای هســته 
ــز  ــوع اســنپداراگون 1.5 گیگاهرت ن

است.
حافظــه داخلــی ارزان تریــن تبلــت 
ــا داشــتن  ــت و ب ــا، 16 گیگابای دنی
مــی  کارت   SD میکــرو درگاه 

تــوان حافظــه آن را ارتقــاء داد.
دارای   HD ۲  Trek  باتــری
ظرفیــت 4600 میلــی آمپــر اســت.

امن ترین گوشی جهان رونمایی شد
یـک شـرکت آمریکایـی از گوشـی آندرویدی رونمایی کـرده که گفته می شـود، ایمن ترین گوشـی جهان 

در برابر هک شـدن است. 
گوشـی جدید هوشـمند »بلک بـری« Dtek50 نـام دارد کـه دارای سیسـتم امنیتی ارتقاء یافته اسـت و 
بـا توجـه به سـخت افـزار ویژه بـه کار رفتـه در آن، عنوان امنیتـی ترین گوشـی جهان را یدک می کشـد.
ایـن گوشـی جدیـد که نوعی محصـول میان رده ای محسـوب می شـود، دومین گوشـی آندروید شـرکت 
»بلـک بری« و دارای صفحه لمسـی اسـت و مانند نمونه هـای فعلی تلفن های »بلک بـری« از صفحه 

کلید فیزیکی برخوردار نیسـت.
طراحی گوشی Dtek50 شبیه به مدل تلفن همراه 4S Idol شرکت آلکاتل است.  

به گفته مسـئولین شـرکت »بلک بری«  سـخت افزار داخلی این گوشـی، منحصر به فرد اسـت و از هک 
شـدن گوشـی جلوگیـری می کنـد. گوشـی Dtek50  قرار اسـت از هشـتم مـاه آینده میـادی با قیمت 

تقریبـا 300 دالر به فروش رسـد.
این گوشـی همراه هوشـمند دارای صفحه نمایش 5.۲ اینچی بـا وضوح تصویر فـول  اچ دی، دوربین اصلی 

13 مگاپیکسلی و دوربین 
مگاپیکسـلی   ۸ سـلفی 

است.
آن  دیگـر  از مشـخصات 
اسـنپدراگون  پردازنـده  
گیگابایـت   3  ،61۷
حافظـه  رم، 16 گیگابایت 
حافظـه  داخلی بـا قابلیت 
 ۲610 باتـری  ارتقـا، 
و  میلی آمپرسـاعتی 
اندروید 6 مارشـمالو است.
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نوین فناوریهای 
موضوع نابسامانی در واردات کاالهای خارجی در فضای پس از تحریم، 
این روزها گریبان بخش فناوری را نیز گرفته و موج انتقادها را نسبت به 
واردات بی رویه کاالهای تکنولوژیکی به مسئوالن علمی و فناوری کشور 
وارد ساخته است. فعاالن بخش فناوری کشور معتقدند که این واردات 

بی رویه، بدون شک با اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی منافات دارد.  
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فناوریهــای نویــن

نابســامانی در واردات ایــن روزهــا دســت اندرکاران تکنولــوژی را 
دغدغــه منــد کــرده و آنهــا بیــش از گذشــته نگــران کــم اقبالی 

بــه بــازار فناوریهــا و دســتاوردهای داخلی هســتند. 
ــه  مــوج انتقادهــا نســبت بــه واردات بــی رویــه در پســابرجام ب
ــاوری کشــور نیــز رســیده اســت. آنهــا  مســئوالن علمــی و فن
ضمــن ابــراز گایــه از بی توجهی نســبت بــه دستاوردهایشــان، 
ــی  ــی مشــابه دســتاوردهای تکنولوژیکــی داخل از ورود کاالهای

نیــز بیــم دارنــد.
بســیاری بــر ایــن عقیده هســتند کــه وقتــی در باالترین ســطح 
کان مدیریتــی کشــور بــر اقتصــاد دانــش بنیــان تأکیــد مــی 
شــود، چــرا بایــد بــه واردات، آنهــم واردات کاالهایــی کــه نمونه 
شــان در داخل کشــور توســط محققــان و صنعتگــران تولید می 
شــود، وابســته بــود. چــرا دســتاوردهای داخلــی همــواره محــل 
بــی اعتنایــی و بــی اعتمــادی مســئوالن اجرایــی کشــور قــرار 
ــی  ــت خارج ــی کیفی ــای ب ــای آن کااله ــه ج ــرد و ب ــی گی م

خریــداری مــی شــود.
اگــر چــه ورود دانــش فنــی از کشــورهای پیشــرفته بــه داخــل 
سیاســت بجایــی اســت و بــا اســتقبال فنــاوران نیــز مواجــه می 
شــود، امــا دســت انــدرکاران علــم و فنــاوری کشــور ایــن روزها 
عــاوه بــر تــاش بــرای تجــاری ســازی محصــوالت خــود در 
تاشــند تــا درمیــان مســئوالن اعتمــاد ســازی کننــد و دغدغــه 
خــود را نســبت بــه ورود محصــوالت مشــابه بــه گــوش آنهــا 

برســانند.
 

مقاومت مسئوالن در مقابل فناوری بومی
ــر  ــوان یکــی از نهادهــای موث ــه عن رئیــس جهاددانشــگاهی ب
در تولیــد داخلــی مــی گویــد: معمــوال در مقابــل بومــی ســازی 
فنــاوری، مقاومتــی از ســوی مصــرف کننــده و مدیــران کشــور 
وجــود دارد، بــه همیــن دلیــل نتوانســته ایــم آنطــور کــه بایــد 

ایــن فنــاوری هــا را داخلــی ســازی کنیــم. 
حمیدرضــا طیبــی کیفیــت کاالهــای خارجــی و عــدم اطمینــان 
بــه محصــوالت داخلــی را دالیــل اصلــی خریدهــای خارجــی و 

واردات محصــوالت مشــابه ایرانــی دانســت.
وی بــا ذکــر مثالــی در ایــن رابطــه اظهــار کــرد: اکنــون مــدت 
زمــان زیــادی اســت کــه دکل هــای حفــاری توســط محققــان 
جهاددانشــگاهی ســاخته شــده انــد ولــی وزارت نفــت نتوانســته 
بــه موقــع هزینــه ســاخت ایــن دکل هــا را بــه جهــاد پرداخــت 
کنــد تــا محصــوالت داخلــی در ایــن زمینــه تولیــد شــوند؛ بــه 
همیــن دلیــل مــا نیــز نتوانســتیم قطعــات مــورد نیــاز دکل های 
حفــاری را تهیــه کنیــم و در اختیــار صنعــت نفــت قــرار دهیــم.

طیبــی بــا اشــاره بــه توانایــی هــای محققــان ایرانــی در بومــی 
ســازی برخــی فنــاوری هــا در کشــور اظهــار کرد: مــا در پــروژه 
ــرو،  ــل، مت ــل و نق ــازی، حم ــاختمان س ــازی، س ــای راهس ه
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 به تــوان خــود در 
ایــن زمینــه هــا پیــش برویــم امــا هنــوز هــم در ایــن زمینــه ها 

خریــد خارجــی صــورت مــی گیــرد.

بی اعتمادی به جهاد دانشگاهی
ــا را در  ــروژه ه ــن پ ــد ای ــزود: بای ــگاهی اف ــس جهاددانش رئی
دســت بگیریــم و بــا هزینــه ای کــه تاکنــون صــرف انجــام آن 
توســط خارجــی هــا مــی شــده اشــتغال را بــرای جوانان کشــور 

ایجــاد کنیــم. 
ــر عــدم اعتمــاد از  ــان اینکــه در ســال هــای اخی ــا بی ــی ب طیب
ــه جهاددانشــگاهی وجــود  ــه هــا ب ســوی ارگان هــا و وزارتخان
داشــته اســت، گفــت: در ســال هــای گذشــته کــه دکل هــای 
حفــاری توســط جهاددانشــگاهی ســاخته شــد بــاز هــم صنعــت 
ــت؛  ــش گرف ــا را در پی ــن دکل ه ــی ای ــد خارج ــه خری مربوط
همچنیــن ســاخت بخــش تغذیــه متــرو، نمونــه دیگــری اســت 
ــا  ــی ســازی آنه ــد در بوم ــی توانن ــاد م ــن نه ــان ای ــه محقق ک
ــداری مــی شــود.  ــوز از خــارج خری ــی هن ــد ول ــا کن نقــش ایف
ــع  ــرو، صنای ــی مت ــل ریل ــل و نق ــن حم ــه داد: همچنی وی ادام
کانــی هــای فلــزی، مولتــی فایرهــای جریــان بــاالی کاربردی 
ــی  ــداری م ــارج خری ــاکان از خ ــس و روی، کم ــع م در صنای
شــوند؛  وزارت صنایــع مــی توانــد در ایــن زمینــه نقــش جــدی 
ــی در کشــور  ــک محصول ــد ی ــی بین ــی م ــد و وقت ــته باش داش
ــد کــه آن را از خــارج نخــرد. ســاخته مــی شــود در صــدد بیای

ــی  ــدات داخل ــد تولی ــرای خری ــع ب ــران صنای مدی
ریســک نمی کننــد

ــش  ــرکت دان ــک ش ــد در ی ــوالت جدی ــی محص ــر طراح مدی
بنیــان، واردات بــی رویــه تجهیــزات مصرفــی در صنایــع 
ــر  ــت: اکث ــرد و گف ــد ک ــی را تائی ــت، گاز و نیروگاه ــودرو، نف خ
تجهیــزات مــورد اســتفاده در صنایــع مختلــف ایرانــی وارداتــی 
ــک  ــن ریس ــدم پذیرفت ــم، ع ــی آن ه ــل اصل ــتند و دلی هس
اســتفاده از محصــوالت داخلــی توســط مدیــران صنایــع اســت.

محمــد جــواد فرونــدی گفــت: معمــوال یــک کاالی وارداتــی، 
لیســتی بــه همــراه دارد تــا بــرای اجــرای یــک پــروژه، عــاوه 
بــر ایــن کاال، از چندیــن کاالی وارداتــی دیگــر نیــز بــه صــورت 
همزمــان اســتفاده شــود؛ اگــر غیــر از قطعاتــی کــه در لیســت 
ــکل  ــا مش ــروژه ب ــت پ ــن اس ــود ممک ــتفاده ش ــود دارد اس وج
ــک  ــه ریس ــع مربوط ــران صنای ــن رو مدی ــود از ای ــرو ش روب
مشــکات را در تولیــد محصــول نمــی پذیرنــد و ترجیــح مــی 
ــود  ــه در لیســت وج ــی ک ــات واردات ــان قطع ــه از هم ــد ک دهن

ــد. ــره ببرن دارد، به
 

تنظیــم زیرســاخت هــای حقوقــی و قانونی کشــور 
بــر اســاس خریــد خارجــی

ــه  ــی روی ــف و واردات ب ــع مختل ــی در صنای ــای خارج خریده

قانونــی و غیــر قانونــی کاالهــای مشــابه ایرانــی کــه گاهــا از 
کیفیــت پاییــن و قیمــت باالیــی برخوردارنــد از ســالهای دور در 
ــا  ــه ب ــن انتظــار مــی رود ک ــا ای ــاده، ام ــی افت ــاق م کشــور اتف
ــوآوری  ــاوری و ن وجــود پیشــرفت هــای شــگرف در حــوزه فن

ــد. ــد کاهــش یاب ــن رون ای
ــی  ــت علم ــاوری معاون ــازی فن ــاری س ــوآوری و تج ــاون ن مع
ــر  ــن موضــوع را در زی ــل ای ــوری دلی ــاوری ریاســت جمه و فن

ــد. ــی دان ســاخت هــای کشــور م
ــه  ــل اینک ــه دلی ــد: ب ــی گوی ــن م ــن الدی ــیخ زی ــود ش محم
صدســال اســت برپایــه اقتصــاد نفتــی پیــش رفتــه ایــم و نیازها 
را بــا فــروش نفــت مرتفــع کردیــم، خریدهــای خارجــی نیــز در 

ــج شــده اســت. کشــور رای
وی افــزود: زیرســاخت هــای حقوقــی و قانونــی کشــور از 
جملــه مناقصــات، خریدهــای مــورد نیــاز دســتگاههای دولتــی 
و بخــش خصوصــی برمبنــای خریــد از خــارج تنظیــم شــده اند 
ــن  ــر همی ــک هــا هــم ب ــون شــرکت هــای بیمــه و بان و تاکن
اســاس عمــل کــرده انــد؛ بنابرایــن دالیــل عمــده خریدهــای 
خارجــی زیرســاخت هــای حقوقــی و قانونــی مــا هســتند کــه 
هنــوز بــرای خریــد جایگزیــن از منابــع داخلــی فراهــم نشــده 

ــد. ان
ــا بیــان اینکــه ضــروری اســت کــه ایــن زیرســاخت هــا  وی ب
تغییــر کنــد، تاکیــد داشــت: مــا بــه تدریــج در حــال تغییــر ایــن 
زیــر ســاخت هــا در معاونــت علمــی و فنــاوری هســتیم؛ البتــه 
ــر معاونــت علمــی، دســتگاههای مختلــف هــم  کــه عــاوه ب

پیگیــر آن هســتند.
ــی  ــت علم ــاوری معاون ــازی فن ــاری س ــوآوری و تج ــاون ن مع
بــا اشــاره بــه دلیــل دیگــر خریدهــای خارجــی گفــت: دومیــن 
ــوب  ــرایط خ ــی و ش ــن مال ــی تامی ــای خارج ــد ه ــل خری دلی
ــد  بازپرداخــت آن اســت؛ زمانــی یــک ســرمایه گــذار مــی توان
ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــد ام ــداری کن ــی را خری محصــوالت داخل
شــرایط بازپرداخــت بــه شــرکت هــای خارجــی خــوب اســت، 
از خریــد داخلــی دوری مــی کنــد و بــه ســمت خریــد خارجــی 
ــت  ــدت بازپرداخ ــد در دراز م ــی توان ــرا م ــی رود زی و واردات م

داشــته باشــد.
ــف سیســتم  ــن اظهــار داشــت: یکــی از وظای ــن الدی شــیخ زی
بانکــی، صنــدوق توســعه ملــی، صنــدوق نــوآوری وشــکوفایی 
ــت  ــذاری راح ــرمایه گ ــواردی س ــن م ــه در چنی ــن اســت ک ای

سایه قاچاق بر سر فناوری؛

گالیه فناوران از کاالی خارجی/ دادگاه شکایت از واردات تشکیل شود
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ــن ــای نوی فناوریه

ــی  ــات خوب تــری انجــام دهنــد؛ صنــدوق توســعه ملــی مصوب
ــای  ــرکت ه ــار ش ــی در اختی ــته و وام ریال ــا داش ــات امن در هی
دانــش بنیــان قــرار مــی دهــد؛ ایــن مصوبــات در اســفند ۹4 بــه 

تصویــب رســیده کــه بایــد اجرایــی شــوند.
ــد  ــا خری ــری صراحت ــم رهب ــام معظ ــه مق ــان اینک ــا بی وی ب
خارجــی کــه مشــابه کاالی ایرانــی دارد را حــرام اعــام کــرده 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــرد: در معاون ــوان ک ــد، عن ان
ــای  ــرکت ه ــه ش ــهیات ب ــه تس ــتای ارائ ــوری در راس جمه
ــت از آنهــا در راســتای فرهنــگ ســازی  ــان و حمای ــش بنی دان
خریــد کاالی ایرانــی تــاش مــی کنیــم؛ از ایــن رو جشــنواره 
ــا شــعار کســب و کار ایرانــی را هرســاله و  »علــم تــا عمــل« ب
جشــنواره ملــی فرهنگــی هنــری »ایــران ســاخت« را امســال 
بــرای اولیــن بــار برگــزار مــی کنیــم؛ ایــن دو جشــنواره در واقــع 
دو بــال حمایــت از کســب و کار ایرانــی بــه شــمار مــی رونــد.
وی تاکیــد کــرد: مــا اگــر بتوانیــم 10 درصــد واردات را از خریــد 
ــارغ  ــده ای از ف ــتغال عم ــکل اش ــم مش ــن کنی ــی تامی داخل
التحصیــان فنــی کشــورمان نیــز رفــع مــی شــود و ایــن اقدام 

مهــم و بزرگــی اســت.
ــت  ــه دیگــر تســهیات معاون ــاره ب ــا اش ــن ب ــن الدی شــیخ زی
ــن  ــل و جایگزی ــد داخ ــهولت خری ــرای س ــاوری ب ــی و فن علم
ــال مجــاز  ــی ۲6 فع ــد هــای خارجــی گفــت: معرف ــرای خری ب
ــان از  ــوالت آن ــادرات محص ــهولت واردات و ص ــادی و س اقتص

دیگــر اقدامــات معاونــت علمــی بــوده کــه تقریبــا بعــد از یــک 
ــن  ــطه ای ــه واس ــت. ب ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــری ب ــال پیگی س
ــان  ــش بنی ــوالت دان ــوزه محص ــذاری در ح ــرمایه گ ــدام س اق
افزایــش مــی یابــد و مــی توانــد کمبــود منابــع را برطرف ســازد.
ــد جذابیــت هــای حــوزه اقتصــاد  ــر اینکــه بای ــد ب ــا تاکی وی ب
دانــش بنیــان افزایــش یابــد، گفــت: معافیــت هــای مالیاتــی، 
پیوســت فنــاوری و قانــون حمایــت از شــرکت هــای دانــش 
ــرار  ــری ق ــورد پیگی ــه م ــت ک ــی اس ــر مباحث ــان از دیگ بنی

ــم. داده ای

بنگاههــای خصولتــی مشــکل اصلــی واردات 
کاالهــای مشــابه 

ــاق  ــی و قاچ ــر قانون ــوص واردات غی ــرکار در خص ــعید س س
ــه  ــتیابی ب ــرد: دس ــار ک ــی اظه ــان ایران ــش بنی ــای دان کااله
بازارهــای جهانــی در عرصــه نانــو یکــی از اهــداف مــا در ســتاد 
بــه شــمار مــی رود و تــا کنــون نیــز صادراتــی در ایــن زمینــه 

ــم. ــته ای داش

وی بــا بیــان اینکــه افتتاح خــط تولیــد صادراتــی دســتگاه تولید 
ــور  ــان در کش ــتاوردهای محقق ــی از دس ــاف، یک ــده نانوالی کنن
ــور  ــتگاه از کش ــن دس ــون ای ــت: اکن ــی رود، گف ــمار م ــه ش ب
مــا بــه عنــوان کشــور در حــال توســعه، بــه کــره جنوبــی کــه 
یــک کشــور پیشــرفته صنعتــی اســت صــادر مــی شــود امــا بــا 
وجــود ایــن پیشــرفتها در حــوزه صــادرات محصــوالت مبتنــی 
بــر دانــش متاســفانه برخــی کاالهــا از خــارج وارد کشــور مــی 
ــی  ــی داخل ــه توانای ــی ک ــم در وضعیت ــی دانی ــا نم ــوند؛ واقع ش

ــم. ــرد، چــه بگویی وجــود دارد و واردات صــورت مــی گی
ــا بخــش خصوصــی مشــکلی  ــا ب ــر اینکــه م ــد ب ــا تاکی وی ب
ــال منافعــش ایجــاب  ــرا اگــر ایــن بخــش یــک ری ــم زی نداری
کنــد کاالی ایرانــی را مــی خــرد، گفــت: مشــکل مــا بنگاههای 
خصولتــی هســتند کــه بــدون توجــه بــه منافع ملــی بــه واردات 
کاالهــای مشــابه ایرانــی مــی پردازند. بخــش خصولتــی برخی 
زمــان هــا خــود را دولتــی و در زمــان هــای دیگــر خصوصــی 
مطــرح مــی کنــد؛ یعنــی رنــگ عــوض مــی کننــد  کــه مــا در 

همیــن جاهــا مشــکل داریــم.
ــی،  ــای خصوص ــر، بنگاهه ــوی دیگ ــت: از س ــد داش وی تاکی
ــای  ــرای خریده ــف ب ــای مختل ــه ه ــا بهان ــا را ب ــه ه مناقص
ــی  ــده خارج ــد کنن ــا تولی ــا تنه ــد ت ــی کنن ــم م ــی تنظی خارج
بتوانــد در ایــن مناقصــه شــرکت کننــد؛ اینهــا زرنگــی اســت و 

ــود. ــری ش ــد پیگی بای

ــابه  ــای مش ــه واردات کااله ــالم ریش ــط ناس رواب
ــی ایران

ســرکار بــا بیــان اینکــه شــاید یکــی از دالیــل واردات، کیفیــت 
ــط  ــا بیشــتر رواب ــرد: ام ــار ک محصــوالت خارجــی باشــد، اظه
ــی  ــه م ــکل گرفت ــور ش ــای کش ــی جاه ــه در برخ ــاالم ک ناس
ــوذ در  ــی باشــد؛ نف ــل واردات کاالهــای مشــابه ایران ــد دلی توان
ــی و عــدم واردات  ــد محصــوالت داخل ــرای تولی ایــن چرخــه ب
کار ســاده ای نیســت و اکنــون یــک چالــش در ایــن حــوزه بــه 

ــی رود. شــمار م
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــی مدیــران از مصــرف کاالهــای 
داخلــی طفــره مــی رونــد، گفــت: ایــن مســئله بایــد بــه طــور 

جــدی و فراگیــر مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.

ــای  ــرای خریده ــژه ب ــاد دادگاه وی ــرورت ایج ض
ــی ــابه ایران ــوالت مش ــی محص ــه خارج ــی روی ب

ــاوری  ــت علمــی و فن ــو معاون ــاوری نان ــر ســتاد توســعه فن دبی
ــه واردات کاالهــای مشــابه  ــا اعتــراض ب ریاســت جمهــوری ب

ایرانــی معتقــد اســت کــه بایــد دادگاه ویــژه ای بــرای شــکایت 
تولیدکننــدگان داخــل از رونــد بــی رویــه واردات وجــود داشــته 
ــیدگی  ــی رس ــورت تخصص ــه ص ــوارد ب ــن م ــه ای ــا ب ــد ت باش

ــود. ش
ســرکار اظهــار کــرد: مــا وظیفــه داریــم کــه بــا چنیــن مســائلی 
برخــورد کنیــم و تصمیــم داریــم کــه اگــر نتوانســتیم از راههای 
ــاف کار را  ــای خ ــه ه ــز، مجموع ــالمت آمی ــی و مس منطق

متقاعــد و یــا آنهــا را بــا اســم  و نشــانی رســانه ای کنیــم.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو تاکیــد کــرد: تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی و در ادامــه آن اقتصــاد دانــش بنیــان در گــرو برخــورد 
ــنگ  ــل س ــد داخ ــتفاده از تولی ــه در اس ــت ک ــانی اس ــا کس ب
انــدازی مــی کننــد؛ بنابرایــن بایــد بــا ایــن افــراد برخــورد شــود؛ 
نیــاز اســت کــه دادگاه ویــژه ای بــرای ایــن نــوع مــوارد پیــش 
بینــی شــود تــا تولیــد کننــدگان محصــوالت داخلــی مشــابه در 
صــورت واردات بــی رویــه، بــا اســناد و مــدارک شــکایت کننــد.

ــه کســانی کــه  ــد ب ــژه مــی توان ســرکار افــزود: ایــن دادگاه وی
ــد زیــرا  معمــوال  تولیــد کننــده داخلــی هســتند اختصــاص یاب
ــوش مســئوالن  ــه گ ــی ب ــدگان داخل ــد کنن ــن تولی صــدای ای
نمــی رســد. اکنــون فقــط تولیــد کننــدگان مــی تواننــد یــک 
نامــه ارســال کننــد کــه مشــخص نیســت ایــن نامــه به دســت 

ــر. ــا خی مســئول برســد ی

ــدات  ــد تولی ــع از رش ــه مان ــازمان یافت ــاق س قاچ
ــک ــی بیوت داروی

محمدجــواد رســایی، عضــو هیــات علمــی گــروه بیوتکنولــوژی 
پزشــکی دانشــگاه تربیت مــدرس نیــز در همیــن رابطــه چندی 
پیــش تأکیــد کــرد: واردات بــی رویــه و قاچــاق ســازمان یافتــه 
ــع از پیشــرفت صنعــت دارویــی بیولوژیــک در کشــور مــی  مان

شــود. 
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بــا واردات مــاده موثــره داروی 
ــل  ــا در داخ ــازار داروه ــی از ب ــهم بزرگ ــانی س ــه آس ــک ب بیوت
ــه روش  ــه ب ــازمان یافت ــاق س ــت: قاچ ــم، گف ــی کنی ــد م تولی
هــای گوناگــون مانــع از رشــد تولیــدات داخــل مــی شــود. بــر 
ــخص  ــت مش ــی از وزارت صنع ــای دریافت ــزارش ه ــاس گ اس
ــا اســتفاده  ــی از داروهــای بیولوژیــک ب ــر باالی شــد کــه مقادی
از تعرفــه مکمــل هــا از گمــرک ترخیــص شــده انــد کــه ایــن 

ــه داخــل کشــور اســت. خــود مصــداق قاچــاق ب
رســایی گفــت: اول واردات بــی رویــه در قالــب مبــادی قانونــی 
اســت. یعنــی مــاده موثــره چندگرمــی دارو بیوتــک را وارد 
کــرده و در داخــل  آن را بــه ده هــا تــن دارو تبدیــل مــی کننــد. 
دومیــن مســئله واردات بــی رویــه در قالــب قاچــاق اســت؛ مــا 
ــزات پزشــکی و  ــرای بررســی تجهی ــچ روش هوشــمندی ب هی
داروهــای بیولوژیکــی کــه وارد مــی کننــد، نداریــم. بطوریکــه 
ــم.  ــزات پزشــکی وارد مــی کنی ــان تجهی ــارد توم 5 هــزار میلی
اگــر بــه همــان نســبت هــم تجهیــزات پزشــکی قاچــاق باشــد، 

ســاالنه 10 هــزار میلیــارد تومــان مــی شــود.
نظــر بــه اهمیــت موضــوع تولیــدات داخلــی و تحقق بخشــیدن 
بــه اقتصــاد مقاومتــی اســتفاده از دســتاوردهای فنــاوران ایرانــی 
از ســوی مســئوالن اجرایــی کشــور امــری ضــروری اســت. این 
کار هــم نقطــه عطفــی در اقتصــاد مقاومتــی مــی توانــد باشــد و 

هــم بــرای محققــان امیــد و انگیــزه بــه ارمغــان مــی آورد.
از ســوی دیگــر تــاش دســت انــدرکاران تکنولــوژی نیــز بایــد 
بیــش از پیــش بــر ارتقــا کیفیــت محصــوالت و اعتمادســازی 
ــی از  ــای رقابت ــبقت را در بازاره ــوی س ــد گ ــا بتوانن ــد ت باش

ــد. ــی برباین ــدات خارج تولی
اگــر مســئوالن رده بــاالی کشــور، فنــاوران و صنعــت یکصــدا 
آهنــگ تولیــد داخــل را بنوازنــد و دلســوزانه کمــر همــت بــرای 
ســاماندهی واردات ببندنــد در مــدت زمــان کمتــری مــی تــوان 

شــاهد تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان بــود.
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فناوریهــای نویــن

دســتورالعمل تاســیس شــرکت هــای دانــش 
بنیــان توســط اعضــای هیــات علمــی یــا بــا 
ــه  ــی ب ــز پژوهش ــگاه/ مرک ــارکت دانش مش

ــاغ شــده اســت.  تازگــی اب
دســتورالعمل تاســیس شــرکت هــای دانــش 
بنیــان توســط اعضــای هیــات علمــی در ۲۷ 
ــه تصویــب  ــه تازگــی ب مــاده و ۲1 تبصــره ب

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری رســید.
ایــن دســتورالعمل از زمــان ابــاغ الزم االجــرا 
اســت. ایــن دســتورالعمل بــا هــدف تســهیل 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــعه ش ــیس و توس تاس
ــه  ــز پژوهشــی و ب ــان دانشــگاهی و مراک بنی
کارگیــری توانمنــدی هــای اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی 
)پژوهشــگاه هــا و...( و همچنیــن کمــک بــه 
ــی در  ــای پژوهش ــه ه ــازی یافت ــاری س تج
جهــت رفــع نیــاز جامعــه تدوین شــده اســت.
ــر تدویــن  ــه شــرح زی دســتورالعمل حاضــر ب

شــده اســت.
ــا شــرکت  ــات علمــی ب همــکاری عضــو هی
ــا  ــی تنه ــمت مدیرعامل ــان در س ــش بنی دان
بــا هماهنگــی و موافقــت دانشــگاه/مرکز 

ــود. ــد ب ــر خواه ــی امکانپذی پژوهش
دانشــجویان، دانــش آموختــگان و ســایر 
پژوهشــگران کــه در انجــام پایان نامه هــا 
دارنــد،  فعالیــت  تحقیقاتــی  امــور  و 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــد در ش می توانن
ــا در چارچــوب  ــوده ی دانشــگاهی ســهامدار ب
ــد  ــرکت از عوای ــا ش ــخص ب ــراردادی مش ق

کننــد. اســتفاده  تجاری ســازی 
ــن  ــات تعیی ــدی از خدم ــه بهره من ــر گون ه
آزمایشــگاهی،  خدمــات  )نظیــر  شــده 
ــه ای  ــاوری اطاعــات، محاســباتی، رایان فن
و واحدهــای  مربوطــه از جملــه اداره انتقال 
ــی و  ــر کارآفرین ــاوری )TTO ( و دفات فن
مراکــز نــوآوری( دانشــگاه، مراکــز رشــد و 
ــا  ــته ب ــاوری وابس ــم و فن ــای عل پارک ه
ــا  موافقــت دانشــگاه/ مرکــز پژوهشــی و ب
ــر  ــه امکانپذی ــای مربوط ــت هزینه ه پرداخ

ــود. ــد ب خواه

بــرای  آزمایشــگاه  از  اســتفاده 
توســعه فنــاوری شــرکت هــای 

دانشــگاهی
بـه منظور توسـعه فنـاوری مورد نیاز شـرکت، 
عضـو هیـات علمـی سـهامدار می توانـد بـا 
پژوهشـی  مرکـز  یـا  دانشـگاه  هماهنگـی 
آزمایشـگاه و مراکـز تحقیقاتـی خـود در  از 

دانشـگاه/ مرکـز پژوهشـی اسـتفاده کنـد.

ــو  ــت عض ــای فعالی ــرایط و مزای ش
ــرکت ــی در ش ــات علم هی

اعضــای هیــات علمــی موســس، عضــو 
هیــات مدیــره شــرکت و مدیرعامــل بــا 

ــا  ــد ب ــاده 4 دســتورالعمل، می توانن ــت م رعای
رعایــت انجــام وظایــف آموزشــی و پژوهشــی 
خــود در دانشــگاه/ مرکــز پژوهشــی و کســب 
مجــوز کتبــی از دانشــگاه/ مرکــز پژوهشــی تا 
ــم روز  ــا دو نی ــت ی ــام وق ــک روز کاری تم ی
ــگاه/  ــا دانش ــق ب ــق تواف ــه طب کاری در هفت
مرکــز پژوهشــی در شــرکت فعالیــت داشــته 

ــند. باش
اعطــای مجــوز همــکاری عضــو هیــات 
علمــی در شــرکت، بیــش از زمــان منــدرج  در 
قالــب قــرارداد بــا دانشــگاه- مرکز پژوهشــی 

ــود. مقــدور خواهــد ب

شــروع فعالیــت یک ســاله شــرکت 
هــای دانش بنیــان دانشــگاهی

اجــازه فعالیــت عضــو هیــات علمــی در 
ــی  ــگاه-مرکز پژوهش ــط دانش ــرکت توس ش
ــود  ــادر می ش ــال ص ــک س ــرای ی ــدا ب در ابت
ــگاه/  ــی دانش ــاس ارزیاب ــر اس ــس از آن ب و پ
ــه صــورت ســاالنه قابــل  مرکــز پژوهشــی ب

ــود. ــد ب ــد خواه تمدی
ــه  ــه در برنام ــری از وقف ــور جلوگی ــه منظ  ب
ــز  ــا مرک ــگاه ی ــی دانش ــی و پژوهش آموزش
پژوهشــی برنامــه زمانــی حضــور عضــو 
هیــات علمــی در شــرکت بــرای هر نیمســال 
ــا هماهنگــی دانشــگاه/ مرکــز  تحصیلــی و ب

پژوهشــی تنظیــم می شــود.

ترفیــع علمــی عضــو هیــات علمــی 
بــا فعالیــت هــای فناورانــه

بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از فعالیت هــای 

عضــو هیــات علمی بــر اســاس مجوز صــادره 
از دانشــگاه در ارتبــاط بــا فعالیت هــای فناورانه 
و تجاری ســازی اســت، ایــن فعالیت هــا 
ــو  ــی عض ــع علم ــا و ترفی ــد در ارتق می توان
ــر اســاس آیین نامــه ارتقــا و  هیــات علمــی ب

ترفیــع موثــر باشــد.

اســتقالل شــرکت و منافع دانشــگاه 
ــی ــز پژوهش یا مرک

ــان دانشــگاهی از نظــر  ــش بنی شــرکت دان
ــگاه  ــتقل از دانش ــی مس ــی و مدیریت حقوق
ــه  ــبت ب ــدی نس ــه تعه ــچ گون ــت و هی اس
ــروی  ــی، نی ــع مال ــا، مناب ــن هزینه ه تامی
ــوی  ــده از س ــاد ش ــدات ایج ــانی و تعه انس
ــد  ــرمایه گذاری و مانن ــه س ــرکت در زمین ش
ــی،  ــور گمرک ــی، ام ــای مالیات آن در حوزه ه
بیمــه، تامیــن اجتماعــی، بانکــی و غیــره را 

ــدارد. ن
ــی در  ــأت علم ــای هی ــت اعض ــازه فعالی اج
شــرکت توســط دانشــگاه / مرکــز پژوهشــی 
ــود  ــادر می ش ــال ص ــک س ــرای ی ــدا ب در ابت
و پــس از آن بــر اســاس ارزیابــی بــه صــورت 

ــد اســت. ــل تمدی ســاالنه قاب
ــه  ــه در برنام ــری از وقف ــور جلوگی ــه منظ ب
آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه / مرکــز 
پژوهشــی برنامــه زمانــی حضــور عضــو 
هیــأت علمــی در شــرکت بــرای هر نیمســال 
تحصیلــی و بــا هماهنگــی دانشــگاه / مرکــز 

پژوهشــی تنظیــم می شــود.
ــای  ــدی اعض ــدم پایبن ــراز ع ــورت اح در ص
هیــأت علمــی بــه تعهــدات مربوطــه مجــوز 

ــرکت  ــی در ش ــأت علم ــای هی ــور اعض حض
بــه تشــخیص دانشــگاه / مرکــز پژوهشــی و 
تائیــد رئیــس دانشــگاه / مرکــز پژوهشــی لغو 

می شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از فعالیت هــای 
ــوز  ــاس مج ــر اس ــی ب ــأت علم ــو هی عض
پژوهشــی  مرکــز   / دانشــگاه  از  صــادره 
و  فناورانــه  فعالیت هــای  بــا  ارتبــاط  در 
فعالیت هــا  ایــن  اســت،  تجاری ســازی 
ــو  ــی، عض ــع علم ــا و ترفی ــد در ارتق می توان
ــر اســاس آیین نامــه ارتقــا و  هیــأت علمــی ب

ــد. ــر باش ــع مؤث ترفی

اســتقالل شــرکت هــای دانــش 
بنیــان دانشــگاهی

اصــوال شــرکتهای دانــش بنیــان دانشــگاهی 
ــز  ــا مرک ــگاه ی ــکیات دانش ــتقل از تش مس
ــزان  ــگاه می ــود و دانش ــی اداره می ش پژوهش
ســهامی کــه در آن دارد در مدیریــت آن 
ــت. ــریک اس ــان ش ــود و زی ــه و در س مداخل
انتقــال ســهام شــرکت، ورود ســهامدار 
ــز  ــرکت و نی ــه ش ــد ب ــهامداران جدی ــا س ی
ــد  ــرکت بای ــرمایه ش ــهام و س ــش س افزای
بــا هماهنگــی و موافقــت دانشــگاه صــورت 

. می گیــرد
همچنیــن تعییــن مدیرعامــل شــرکت لزومــًا 
بــا هماهنگــی و تائیــد دانشــگاه / مرکــز 
شــرکت  می گیــرد.  صــورت  پژوهشــی 
ــه دانشــگاه  ــد از دســتاوردهای فناوران می توان
ــود از  ــهم خ ــزان س ــه می ــرده و ب ــتفاده ک اس

ــود. ــع ش آن منتف

اساتید دانشگاه صاحب شرکت دانش بنیان می شوند
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ــن ــای نوی فناوریه

رئیــس جهــاد دانشــگاهی از رونمایــی از 
۲ داروی گیاهــی خبــر داد و گفــت: قــرار 
ــاد  ــان جه ــراع محقق ــه زودی دو اخت ــت ب اس
دانشــگاهی کــه در حــوزه داروی درمــان 
ــه  ــت، ب ــی اس ــای گوارش ــر و بیماری ه آلزایم

ــد.  ــد برس تولی
حمیدرضــا طیبــی در خصــوص آخریــن 
ــاد در  ــا و دســتاوردهای جه ــات، برنامه ه اقدام
حــوزه پژوهــش و فنــاوری، آمــوزش، فرهنگی 
ــه  ــا س ــت: م ــا، گف ــازی فناوری ه و تجاری س
ــتور کار  ــگاهی در دس ــاد دانش ــه در جه برنام
داریــم کــه یکــی از آنهــا تهیــه برنامــه پنجــم 

ــاد دانشــگاهی اســت. توســعه جه
وی بــا بیــان اینکــه ایــن برنامــه عرضه محــور 
ــد  ــاد بای ــای جه ــه واحده ــت: هم ــت، گف اس
ــای  ــی فعالیت ه ــای بوم ــاس مزیت ه ــر اس ب
شــاخصی داشــته باشــند؛ ایــن برنامــه اکنــون 
تدویــن شــده و مــا بــه دنبــال تأمیــن بودجــه 
ــاد  ــای جه ــا در واحده ــرای برنامه ه ــرای اج ب

دانشــگاهی هســتیم.
رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــا اشــاره بــه دیــدار 
ــگاهی  ــاد دانش ــری از جه ــم رهب ــام معظ مق
ــد  ــد دارن ــری تأکی ــم رهب ــام معظ ــت: مق گف
کــه جهــاد نقش خــود را مشــخص و نقشــه ای 
ــد؛  ــف کن ــش تعری ــه فعالیت های ــرای ادام ب
اکنــون ایــن ســند بــا هفــت مأموریــت تدوین 
و بــه تصویــب رســیده امــا اینکــه چــه کســی 
مأموریت هــا را بــه جهــاد دانشــگاهی محــول 

ــوز مشــخص نیســت. ــد، هن کن
طیبــی ادامــه داد: در ایــن راســتا بــا ارگان هــای 
مختلــف صحبــت کرده ایــم؛ ضــروری اســت 
ــنامه  ــاد، اساس ــای جه ــرای مأموریت ه ــه ب ک
ــر اســاس آن فعالیت هــای  ــا ب تدویــن شــود ت

خــود را پیــش ببریــم.
وی در خصــوص مجتمع هــای فنــاوری جهــاد 
ــع و  ــج مجتم ــت: تشــکیل پن دانشــگاهی گف
پنــج برنــد ملــی بــر مبنــای فناوری هایــی کــه 
ــای  ــه برنامه ه ــده از جمل ــد ش ــاد تولی در جه
ــا در  ــن مجتمع ه ــی رود؛ ای ــمار م ــه ش ــا ب م
حــوزه فناوری هــای الکترونیــک و قــدرت، 
اطاعــات،  فنــاوری  و  الکترومکانیــک 
شــیمی، پتروشــیمی، آگــرو شــیمی، داروهــای 
نوترکیــب شــیمیایی، آب شــیرین کن ها و 
ــر  ــا تمرکــز ب تجهیــزات آبیــاری کشــاورزی ب

ــتند. ــت هس کشــت باف
بــه گفتــه طیبــی، مذاکــرات بــرای ایجــاد این 
ــورت  ــترش ص ــازمان گس ــا س ــا ب مجتمع ه
گرفتــه، بــر همیــن اســاس قــرار اســت اولیــن 
ــه زودی  ــک را ب ــوزه الکترونی ــع در ح مجتم

ــم. ــدازی کنی راه ان
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا در صنعــت حمــل 
ــم،  ــادی داری ــای زی ــی توانایی ه ــل ریل و نق
گفــت: در حــال حاضــر متــروی نوشــهر نیــاز 
بــه 10 هــزار واگــن دارد و ایــن فرصــت 
ــن  ــم در راســتای تأمی ــا بتوانی ــی اســت ت خوب

ایــن واگن هــا بــا  سیســتم های رانشــی 
ــم. ــدام کنی ــی اق ــاوری بوم فن

ــان  ــزود: محقق ــگاهی اف ــاد دانش ــس جه رئی
ــدند  ــق ش ــی موف ــان داروی ــکده گیاه پژوهش
ــد برســانند؛ یکــی  ــه تولی ــد را ب دو داروی جدی
ــان آلزایمــر اســت. ــرای درم ــا ب ــن داروه از ای
وی تصریــح کــرد: مقالــه تولیــد داروی گیاهی 
بــرای درمــان آلزایمــر چــاپ شــده و در حــال 

حاضــر مجــوز بــرای تولیــد انبــوه دارد.
طیبــی خاطرنشــان کــرد: از دیگــر اختراعــات 
ــکده  ــگاهی در پژوهش ــاد دانش ــان جه محقق
گیاهــی  داروی  تولیــد  دارویــی،  گیاهــان 
بــرای درمــان بیماری هــای گوارشــی بــا 
منشــأ ناشــناخته اســت. ترکیبــات ایــن دارو از 
ســیاه دانه و عســل اســت کــه قــرار اســت بــه 

ــود. ــد ش ــربت تولی ــورت ش ص
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــاد دانش ــس جه رئی
داروی گیاهــی درمــان بیماری هــای گوارشــی، 
ــرار  کارآزمایــی بالینــی شــده اســت، گفــت: ق
ــه  ــاه ب ــان شــهریور م ــا پای ــن دارو ت اســت ای

ــود. ــد ش ــوه تولی ــورت انب ص
بــه گفتــه وی، ایــن دو اختــراع قــرار اســت بــه 
مناســبت ســالروز جهــاد دانشــگاهی بــه زودی 

رونمایــی شــود.
ــای  ــه نگرانی ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام طیب
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــوص اس ــود در خص خ
ــات در  ــی از معض ــت: واردات، یک ــی گف بوم
ــود  ــث می ش ــه باع ــت ک ــاوری اس ــوزه فن ح

ــود. ــتفاده ش ــل اس ــدات داخ ــر از تولی کمت
وی بــا اشــاره بــه مشــکات حــوزه پژوهــش و 
فنــاوری گفــت: اجــرای قراردادهــای طوالنی، 
ــدم ورود  ــب، واردات، ع ــت متناس ــدم پرداخ ع
ــه و ...  ــت و جامع ــه صنع ــا ب ــج پروژه ه نتای

از جملــه مشــکات در حــوزه پژوهــش و 
ــتند. ــاوری هس فن

ــم  ــزود: علیرغ ــگاهی اف ــاد دانش ــس جه رئی
ــا  ــته، ام ــود داش ــود وج ــور رک ــه در کش اینک
نیروهــای انســانی جهــاد دانشــگاهی نســبت 
بــه ســال گذشــته 3.4 افزایــش یافتــه اســت.

ــگاهی  ــاد دانش ــه جه ــان اینک ــا بی ــی ب طیب
ــأت  تعــداد 1504 پژوهشــگر و 5۹۷ عضــو هی
علمــی دارد، گفــت: در ســال 13۹4 تعــداد 
پژوهشــی در  456۷ طــرح در حوزه هــای 
دســتور کار قــرار گرفتــه کــه تعــدادی از آنهــا 

ــتند. ــی هس ــی داخل ــی و مابق کارفرمای
وی بــا اشــاره بــه قراردادهــای ســال ۹4 
ــا  ــزان قرارداده ــت: می ــگاهی گف ــاد دانش جه
نســبت بــه ســال گذشــته ۹0 درصــد افزایــش 
ــغ ایــن قراردادهــا  ــه طــوری کــه مبل ــه ب یافت
از ۷1 بــه 131 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه 
اســت؛ البتــه ایــن میــزان قــرارداد متناســب بــا 

ــت. ــاد نیس ــای جه فعالیت ه
ــا بیــان اینکــه در  رئیــس جهــاد دانشــگاهی ب
ســال گذشــته 16۹5 کتــاب توســط محققــان 
جهــاد دانشــگاهی منتشــر شــده اســت، گفت: 
1111 عنــوان مقالــه در مجامــع علمــی 
ــی و  ــات خارج ــه در مج ــف، 3۷۹ مقال مختل
ــز  ــی نی ــات داخل ــه در مج ــوان مقال 305 عن

منتشــر شــده اســت.
به گفته طیبی، نسـبت به سـال ۹3، ۸.۲ درصد 
تعـداد مقـاالت تولیـد شـده توسـط محققـان 

جهـاد دانشـگاهی افزایش داشـته اسـت.
جهــاد  کار  اســاس  کــرد:  عنــوان  وی 
ــی  ــی طرح ــه وقت ــت ک ــن اس ــگاهی ای دانش
بــه اتمــام می رســد توســط واحدهــا رونمایــی 
می شــود امــا بــاز هــم مشــکات مالــی، 

اتمــام طرح هــا را بــا مشــکل مواجــه می کنــد 
ــدازد. ــق می ان ــه تعوی ــی را ب ــم رونمای و مراس

رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــا اشــاره بــه 
طرح هــای خاتمه یافتــه در جهــاد دانشــگاهی، 
ــه مغــزی ســیار کاربــردی  گفــت: ســاخت لول
در صنعــت نفــت، تولیــد مــواد شــیمیایی 
)دی مولســی فایــر(، بازوهــای بارگیــری 
نفتــی، مته هــای حفــاری ســه دنــده ای، 
حــوزه  در  کاربــردی  خنک کننده هــای 
ــن  ــرای از بی ــادی ب ــد آنتی ب ــرات و تولی مخاب
بــردن ســلول های ســرطانی از طرح هــای 
پژوهشــی هســتند کــه توســط محققــان جهاد 

ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ــگاهی ب دانش

ساخت داروی ضد سکته قلبی
طیبــی بــا اشــاره بــه آخریــن دســتاورد 
محققــان پژوهشــگاه رویــان خاطرنشــان 
کــرد: اخیــراً ایــن محققــان موفــق بــه ســاخت 
ــع  ــده اند؛ درواق ــی ش ــکته قلب ــد س داروی ض
ســاخت ایــن دارو بــا تولیــد رده هــای ســلولی 

در آزمایشــگاه صــورت می گیــرد.
وی ادامــه داد: همچنیــن محققان پژوهشــکده 
ســرطان پســتان توانســتند کیــت تشــخیص 
ایــن  بســازند؛  را  شــیمی درمانی  شــروع 
تکنولــوژی گرانقیمتــی در دنیــا تحــت عنــوان 

ــت. ــی« اس ــت ۲1 ژن »تس
ــوژی  ــن تکنول ــون ای ــی، اکن ــه طیب ــه گفت ب
توســط محققان پژوهشــکده ســرطان پســتان 
ــه اعتبارســنجی  ــه دســت آمــده و وارد مرحل ب

شــده اســت.
تحقیقــات  دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  دانشــگاهی  جهــاد  پژوهشــگران 
پژوهشــگاه  در  مــا  محققــان  همچنیــن 

داروی گیاهی درمان آلزایمر و بیماری گوارش تولید می شود
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فناوریهــای نویــن

ابن ســینا روی تشــخیص ژنتیکــی قبــل از 
ــتیک«  ــروز سیس ــاری »فیب ــی بیم الله گزین
کــه منجــر بــه مــرگ مــی شــود، تحقیقاتــی 
انجــام داده انــد؛ ایــن محققــان می تواننــد 
در دوران بــارداری ژن معیــوب و ســالم را از 
یکدیگــر تشــخیص دهنــد تــا مانــع از بــه دنیا 
آمــدن نــوزاد مبتــا بــه ایــن بیمــاری شــوند.
رئیس جهــاد دانشــگاهی با اشــاره به دســتاورد 
محققــان جهاد دانشــگاهی در حوزه مهندســی 
فنــاوری، الکترونیــک و قــدرت گفت: همچنین 
ــط  ــاژ متوس ــور ولت ــرل دور موت ــتم کنت سیس
ــگاوات(  ــدرت 1.5 م ــت و ق ــو ول ــاژ 6 کیل )ولت
توســط محققــان ســاخته شــده اســت؛ از ایــن 
ــت  ــیاالت نف ــال س ــوان در انتق ــتم می ت سیس
و گاز اســتفاده کرد.ایــن سیســتم تــا یــک مــاه 

آینــده مــورد نصــب اســت.
ــا اشــاره بــه تحقیقــات محققــان جهــاد  وی ب
در حــوزه نرم افــزاری گفــت: تشــخیص متــون 
ــا  ــاالت و پایان نامه ه ــده مق ــتفاده ش ــاز اس ب
جهــاد  پژوهشــی  طرح هــای  دیگــر  از 
ــا همــکاری معاونــت  ــوده کــه ب دانشــگاهی ب

ــت. ــه اس ــام گرفت ــی انج علم

ــل،  ــد مث ــکی تولی ــروه پزش ــه گ س
ــت ــی باف ــلولی و مهندس ــوم س عل
ــا بیــان اینکــه در  رئیــس جهــاد دانشــگاهی ب
ــکده  ــیس دانش ــی، تأس ــوزش عال ــوزه آم ح
ــه و فناوری هــای پزشــکی یکــی از  ــوم پای عل
اهــداف مــا در جهــاد دانشــگاهی اســت، گفت: 
ــل،  ــکی تولیدمث ــروه پزش ــه گ ــم س ــا داری بن
ــرای  ــت را ب ــی باف ــلولی و مهندس ــوم س عل
ــون  ــم؛ اکن ــاد کنی ــاد ایج ــگاه های جه دانش

منتظــر اخــذ مجــوز هســتیم.
طیبـی بـا بیـان اینکـه عمده مشـکات مـا در 
حـوزه پژوهـش و فنـاوری هسـتند، گفـت: اگر 
مشکات مسـیر توسـعه کشـور برطرف شود، 
می توان ایـرادات در حوزه پژوهـش و فناوری را 
نیز برطـرف کرد. مـا هنوز اولویت های توسـعه 

صنعتـی را مشـخص نکرده ایم.
وی تاکیــد کــرد: ایجــاد خطــوط شــبه تولیــد 
ــوزه  ــا در ح ــکات م ــی از مش ــور یک در کش
ــرا اســتفاده  ــری پژوهش هــا اســت، زی بکارگی

از تجهیــزات وارداتــی در ایــن خطــوط مانــع از 
ــود؛  ــی می ش ــتاوردهای داخل ــری دس بکارگی

ــز جلوگیــری شــود. ــد از ایــن موضــوع نی بای
ــت:  ــار داش ــگاهی اظه ــاد دانش ــس جه رئی
ضــروری اســت بــرای ایجــاد وفــاق سیاســی 
در کشــور، دو حــزب مقتــدر اصولگــرا و 
از ســوی عقــای معتــدل  اصاح طلــب 

ــود. ــکیل ش تش
طیبــی افــزود: مــا در حــوزه آمــوزش و 
ــرا در  ــم زی ــدی نداری ــکات ج ــگ مش فرهن
حــوزه آمــوزش اگــر رونــد را بــه طــور صحیــح 
پیــش ببریــم، با مشــکل مواجــه نخواهیــم؛ در 
ــا از حــوزه  ــز مشــکات م ــگ نی حــوزه فرهن
ــر  ــود، اگ ــاد می ش ــادی ایج ــی و اقتص سیاس
ایــن مشــکات برطــرف شــوند، مســائل 

ــد. ــد ش ــع خواه ــز مرتف ــی نی فرهنگ
بـه گفته طیبـی، ما به عنـوان یک نهـاد علمی 
که به پیشـرفت و توسـعه می اندیشـیم، نیاز به 
وفاق سیاسـی داریـم و وفاق سیاسـی در گروی 

تشـکیل احزاب مقتدر است.
وی تصریــح کــرد: همچنیــن از ســوی دیگــر 

بایــد تکلیــف مــا بــا دنیــا تعییــن شــود، مــا بــه 
دلیــل ماهیــت انقابمــان نمی توانیــم از نظــام 
بین المللــی حــذف شــویم و از طرفــی نیــاز بــه 

پیشــرفت داریــم.
داد:  ادامــه  دانشــگاهی  جهــاد  رئیــس 
نمی توانیــم در کشــور را بــه روی دنیــا ببندیــم 
همانطــور کــه بلــوک شــرق ایــن کار را انجــام 
ــل  ــن دلی ــه همی ــم ب ــه اش را دیدی داد و نتیج
بایــد برنامه ریــزی کاملــی در ایــن زمینــه 

ــیم. ــته باش داش

تعییــن 8 طــرح علــوم انســانی برای 
محققــان جهاد دانشــگاهی

وی افــزود: اکنــون هشــت طــرح توســط 
شــورای علمــی ســازمان مدیریــت برنامــه بــا 
مبلــغ 31 میلیــارد تومــان بــرای ایــن طرح هــا 

ــب رســیده اســت. ــه تصوی ب
ــرح  ــن 10 ط ــرد: همچنی ــح ک ــی تصری طیب
ــی  ــت علم ــا و معاون ــترک م ــاب مش در حس
مصــوب شــده کــه در حــال حاضــر اقدامــات 

ــت. ــده اس ــاز ش ــرح آغ ــت ط هش

دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری و نــوآوری صنایــع دانــش بنیــان دریایــی معاونــت 
علمــی گفــت: در حــال حاضــر شــاهد عاقــه منــدی کــره جنوبــی به مشــارکت 

بــا مراکــز فنــاور و صنعتــی دریایــی ایــران هســتیم. 
محمــد ســعید ســیف، در دومین نشســت مشــترک همــکاری هــای ایــران و کره 
جنوبــی بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن نشســت مشــترک بــا متخصصیــن دریایــی 
کــره جنوبــی در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــا عنــوان همکاریهــای مشــترک 
ایــران و کــره جنوبــی در دوران پســا تحریــم برگــزار شــد، گفــت: در این نشســت 
مشــترک، راهکارهــای توســعه و اجرایــی ســازی همکاریهــای مشــترک در حوزه 

دریــا را مــورد بررســی مــی دهیــم.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع دانــش بنیــان دریایــی معاونــت علمــی بــا 
ارائــه خاصــه ای از وضعیــت توســعه فنــاوری و صنایــع دریایــی کشــور گفــت: 
بنــا داریــم همکاری هــای فناورانــه بیــن دو کشــور را توســعه دهیــم کــه در ایــن 

راســتا تفاهــم نامــه هایــی منعقــد کــرده ایــم.
اولین نشســت مشــترک بــا متخصصیــن دریایی کــره جنوبــی در اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری در تهــران بــا عنــوان همکاریهــای مشــترک ایــران و کــره جنوبــی 
ــا  در دوران پســا تحریــم برگــزار شــد و جمعــی از متخصصــان دریایــی ایــران ب

متخصصــان کــره ای وارد مذاکــره شــدند.

عالقه کره جنوبی به مشارکت 
با مراکز فناوری دریایی ایران

فن بازارهای تخصصی راه اندازی می شود
دبیــر شــبکه فــن بــازار ملــی ایــران از راه انــدازی فــن بازارهایــی کــه در یــک حــوزه فنــاوری خــاص ماننــد 

هوافضــا، کشــاورزی و نفــت و گاز و غیــره فعالیــت مــی کننــد خبــر داد. 
محســن علــی اکبریــان اظهــار داشــت: فــن بــازار تخصصــی یــا بــازار فنــاوری بــرای حــوزه هــای خــاص 
مــی تواننــد در ســطح کل کشــور فعالیــت کننــد بــه همیــن دلیــل بعــد از راه انــدازی فــن بازارهــای منطقــه 

ای  قصــد داریــم فــن بــازار هــای تخصصــی را ایجــاد کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بنــا داریــم حــوزه فعالیــت فــن بــازار تخصصــی را بــه صــورت متمرکــز  در یــک اســتان 
ــه  ــی ک ــن بازارهــای تخصصــی را در حــوزه های ــم ف ــن قصــد داری ــرد: همچنی ــوان ک داشــته باشــیم، عن

اولویــت الــف نقشــه جامــع علمــی کشــور اســت راه انــدازی کنیــم تــا توســعه پیــدا کنــد.
وی افــزود: هنــوز فــن بــازار تخصصــی راه انــدازی نشــده اســت ولــی در حــال برنامــه ریزی بــرای ایجــاد آن 
هســتیم. دبیــر شــبکه فــن بــازار ملــی ایــران در خصــوص فــن بــازار منطقــه ای گفــت: راه انــدازی فن بــازار 
منطقــه ای در همــه اســتان هــای کشــور تــا پایــان ســال ۹6 یــا حداکثــر اواســط ۹۷ از برنامــه هــای مــا در 

شــبکه ملــی فــن بــازار بــه شــمار مــی رود.
علــی اکبریــان اظهــار داشــت: فــن بــازار به معنــای بــازار فنــاوری، یعنــی محلــی بــرای مبــادالت تکنولوژی 
ــه  ــوژی ب ــات تکنول ــاندن اطاع ــرای رس ــطه ای ب ــش واس ــا نق ــز فن بازاره ــاوری نی ــازار فن ــت؛ در ب اس

»عرضه کننــدگان«، »متقاضیــان«، »کارآفرینــان« و »ســرمایه گذاران« را دارد.
وی ادامــه داد: هنــوز اســتان تهــران بــه صــورت مجــزا فــن بــازار نــدارد و تنهــا فــن بازارهــای اســتان هــا را 
مدیریــت مــی کنــد؛ راه انــدازی فــن بــازار در اســتان تهــران از دیگــر برنامــه هــای مــا بــوده کــه شــروط 
خاصــی بــرای آن الزم اســت. وی عنــوان کــرد: همچنیــن در فــن بــازار یــا بــازار فنــاوری  مشــاوره هایــی در 

خصــوص مراحــل انتقــال تکنولــوژی ارائــه مــی شــود.
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ــن ــای نوی فناوریه

حجم اقتصاد فناوری نانو 
ایران ۲۰ برابر شد

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: طبــق ارزیابــی هــای 
ســتاد توســعه فنــاوری نانــو، حجــم اقتصــاد فنــاوری نانــو ایــران در چهــار 

ســال اخیــر بیســت برابــر شــده اســت. 
ســورنا ســتاری بــا بیــان اینکــه ایــران در فنــاوری نانــو از مرحلــه جهــش 
علمــی بــه مرحلــه جهــش اقتصــادی وارد شــده اســت، گفــت: در چهــار 
ســال اخیــر، علی رغــم شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور، حــوزه فنــاوری 
ــه  ــوده ب ــش از 1۲0 درصــد مواجــه ب ــن ســاالنه بی ــا رشــد میانگی ــو ب نان
ــط  ــده توس ــد ش ــوی تولی ــوالت نان ــروش محص ــم ف ــه حج ــوری ک ط
ــش از  ــه بی ــال 13۹0 ب ــال در س ــارد ری ــی از 166 میلی ــرکت های ایران ش

ــیده اســت. ــال 13۹4 رس ــال در س ــارد ری 3100 میلی
معــاون علمی و فنــاوری رئیــس جمهــوری اعام کــرد: خوشــبختانه از 10 
ســال گذشــته برنامــه مــدون توســعه فنــاوری نانــو در ســطح ملــی تدوین 
و اجرایــی شــده اســت و اجــرای دومیــن ســند ده ســاله توســعه فنــاوری 
ــم انداز  ــر چش ــال آخ ــا س ــده و ت ــروع ش ــال 13۹5 ش ــدای س ــو از ابت نان

بیســت ســاله کشــور در ســال 1404 ادامــه خواهــد یافــت.
بــه گفتــه وی، ایــن ســند تاکیــد مضاعفــی بــر توســعه صنعتــی فنــاوری 

نانــو و افزایــش ســهم ایــن حــوزه در اقتصــاد ملــی دارد.
ــه صــورت  ــوان ب ــی ت ــو را م ــاوری نان ــزود: حجــم اقتصــاد فن ســتاری اف
مجمــوع ارزش  محصــوالت نانــو تولیــد ایــران تعریــف کــرد کــه در ایــن 
آمارگیــری، ارزش تولیــدات محصوالتــی محاســبه می شــود کــه قابلیــت 

اصلــی آنهــا ناشــی از یــک مــاده یــا فرآینــد نانویــی اســت.
رئیــس ســتاد توســعه فنــاوری نانــو ادامــه داد: ســتاد ویژه توســعه فنــاوری 
نانــو،  هرســاله وضعیــت اقتصــاد فنــاوری نانــو را بــه دقــت و بــر اســاس 
ــی و  ــو ارزیاب ــاوری نان ــال در حــوزه فن ــروش شــرکت های فع آمارهــای ف

ــد. ــر می کن ــار آن را منتش آم
ــد از کل  ــور، 35 درص ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــه مع ــه گفت ب
بــازار تولیــدات نانــوی ایــران در ســال 13۹4 بــه صــادرات و 65 درصــد بــه 
ــازار داخلــی اختصــاص داشــته اســت کــه نشــان از برونگــرا  فــروش در ب

ــگاه صادراتــی ایــن حــوزه دارد. ــودن و داشــتن ن ب
وی اظهــار داشــت: حجــم صــادرات محصــوالت نانــوی ایرانــی در ســال 
13۹4 بــه 31.4 میلیــون دالر شــد کــه بــرای حــوزه جدیــدی مثــل نانــو 

رقــم قابــل توجهــی اســت.
ســتاری مهم تریــن عرصه هــای صنعتــی نانــو را کــه بیــش از 330 
محصــول فناورانــه از 15۷ شــرکت را شــامل می شــوند، صنایــع نســاجی، 
پلیمــر و کامپوزیــت، ســامت و دارو، عمــران و ســاختمان، صنایــع 

ــمرد. ــی برش نیروگاه
ــی  ــان داخل ــرکت دانش بنی ــرد: 15 ش ــان ک ــاوری بی ــی و فن ــاون علم مع
ــه، عــراق،  ــه بازارهــای بیــش از ۲0 کشــور از جمل محصــوالت خــود را ب
ــادر  ــی، و ... ص ــیه، کره جنوب ــتان، روس ــتان، افغانس ــتان، ترکمنس ازبکس

کرده انــد.

کاوشگر تحقیقاتی خلیج فارس نیمه اول 
شهریور به آب انداخته می شود

رئیــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی گفــت: کاوشــگر تحقیقاتــی خلیــج فــارس بــه عنوان 
یــک کشــتی بــا تمــام امکانــات تحقیقاتــی نیمــه اول شــهریورماه بــه آب انداختــه می شــود. 

ــن موضــوع فرصــت و  ــی برخــوردار اســت و ای ــژه دریای ــران از یــک موقعیــت وی ناصــر حاجــی زاده گفــت: ای
ظرفیــت هــای زیــادی بــرای کشــور فراهــم مــی کنــد کــه مــی توانــد توســعه آینــده کشــور را در پــی داشــته 

باشــد.
بــه گفتــه وی، بهــره بــرداری از دریــا چــه از منابــع زنــده و چــه منابــع غیــر زنده آن، توســعه گردشــگری، توســعه 

حمــل و نقــل دریایــی و نیاز بــه اســتفاده از دانــش و پژوهــش دارد.
وی تصریــح کــرد: بــدون توســعه دانــش و پژوهــش امــکان بهــره بــرداری پایــدار و مفیــد از امکانــات دریایــی 

میســر نخواهــد شــد.
رئیــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی بیان کــرد: کشــورهای پیشــرفته دنیــا ســاالنه بودجه 
هــای کانــی را بــرای مراکــز تحقیقــات دریایــی خــود اختصــاص مــی دهنــد، ایــران نیــز برای توســعه فنــاوری 

هــای دریایــی خــود نیاز بــه انجــام تحقیقــات و پژوهــش هــای بیشــتری دارد.

ساخت اثر انگشت مقتول با چاپگر سه بعدی
پلیــس آمریــکا بــه همــراه محققیــن ایــن کشــور بــرای رمزگشــایی از گوشــی هوشــمند یــک فــرد مقتــول از 

شــیوه ای نویــن بــرای بــاز کــردن قفــل تلفــن او اســتفاده کردنــد. 
پلیــس آمریــکا به کمــک محققیــن دانشــگاه »میشــیگان« ایــن کشــور، اثر انگشــت یــک مقتــول را با اســتفاده 
از فنــاوری چاپگــر ســه بعــدی بــاز طراحــی کــرده تــا از ایــن طریــق اقــدام بــه قــرار دادن آن بــر روی حســگر 

تشــخیص اثــر انگشــت گوشــی هوشــمند مقتــول کنــد و بــه ســرنخ هایــی دربــاره قاتــل او برســد.
در واقــع اثــر انگشــت فــرد مقتــول در پرونــده او قــرار داشــت کــه بــا الگــو بــرداری از آن بــه ســاخت اثر انگشــت 

ســه بعــدی اقــدام کــرده اند.
جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر نشده است.
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فناوریهــای نویــن

ــان در  ــت شــرکت های دانش بنی ــت پتن ــه ثب ۹0 درصــد هزین
کشــورهای هــدف از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس 

ــور پرداخــت می شــود.  جمه
ســید محمــد صاحبــکار خراســانی سرپرســت امــور شــرکت ها 
و موسســات دانش بنیــان گفــت: یکــی از تفاوت هــای 
ــا عمــوم شــرکت ها، میــزان بــاالی  شــرکتهای دانش بنیــان ب
ــذا داشــتن برنامــه جــدی  دارایی هــای فکــری آنهــا اســت، ل
ــری  ــای فک ــت از دارایی ه ــت و حفاظ ــایی، ثب ــرای شناس ب

ــت. ــروری اس ــیار ض ــان بس ــرکت های دانش بنی ــرای ش ب
ــان گفــت:  ــور شــرکت ها و موسســات دانش بنی سرپرســت ام
بعضــاً مشــاهده می شــود کــه شــرکت های دانش بنیــان 
ــری،  ــت فک ــه مالکی ــل در زمین ــه کام ــتن برنام ــل نداش بدلی
ــر  ــک عم ــره ی ــوند و ثم ــه می ش ــا مشــکات جــدی مواج ب

ــی رود. ــت م ــی از دس ــه راحت ــا ب ــای آنه فعالیت ه
صاحبــکار گفــت: تعــدادی از شــرکت های دانش بنیــان کــه بــا 
زحمــات فــراوان محصــول خــود را بــه کشــور خارجــی صــادر 
کرده انــد امــا بدلیــل عــدم ثبــت و حفاظــت مالکیــت فکــری 
محصــول دانش بنیــان در کشــور هــدف، بــا مشــکات 
ــب  ــرکت رقی ــک ش ــده اند و ی ــه ش ــراوان مواج ــی ف حقوق
ــرده،  ــت ک ــود را ثب ــری خ ــت فک ــر مالکی ــه زودت ــی ک خارج
جلــوی فــروش محصــول شــرکت ایرانــی را می گیــرد و 

ــود. ــی وارد می ش ــرکت ایران ــه ش ــنگینی ب ــای س هزینه ه

عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری گفــت: 
بــر مبنــای اهمیــت موضــوع، دو برنامــه در دســتور کار 
معاونــت قــرار گرفتــه اســت کــه برنامــه اول، برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی بــه منظــور ترویــج و آگاه ســازی در 
ــش  ــث افزای ــه باع ــت ک ــان اس ــرکت های دانش بنی ــن ش بی
ــان در  ــرکت های دانش بنی ــران ش ــه مدی ــیت و دغدغ حساس

زمینــه مالکیــت فکــری اســت.

صاحبــکار افــزود: در ایــن زمینــه دوره هــای آموزشــی 
روش هــای شناســایی، ثبــت و حفاظــت از دارایی هــای فکــری 

بــرای شــرکت ها برگــزار می شــود.
سرپرســت امــور شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان 
افــزود: برنامــه دوم معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس 
ــه ثبــت پتنــت  ــغ ۹0 درصــد از هزین جمهــور پرداخــت مبل
در کشــورهای خارجــی بــرای شــرکت های دانش بنیــان 
اســت. البتــه ثبــت پتنــت کــه احتمــال دســتاوردهای 
ــت  ــت و معاون ــه نیس ــه صرف ــد، ب ــم باش ــادی آن ک اقتص
ــت  ــق، از ثب ــی دقی ــس از بررس ــم پ ــاوری ه ــی و فن علم

ــد.  ــی کن ــی م ــت مال ــت حمای پتن
ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــی ب ــرکت های متقاض ــت: ش وی گف
ــران  ــت ای ــون پتن ــامانه کان ــد بــه س ــهیات، می توانن تس
بــه آدرس www.patentoffice.ir مراجعــه کننــد و 
تقاضــای خــود را ارایــه کننــد؛ ســپس مشــاوره الزم بــه ایــن 
شــرکت ها ارایــه می شــود و ابعــاد مالکیــت فکــری و احتمــال 
پیامدهــای اقتصــادی آن بررســی می شــود و در صــورت احــراز 

ــرار خواهــد گرفــت. ــورد حمایــت ق شــرایط الزم، م
ــمول  ــی مش ــرکت متقاض ــر ش ــی اگ ــزود: حت ــکار اف صاحب
اســتفاده از حمایــت مالــی ۹0 درصدی نشــود، مشــاوره الزم به 
شــرکت بــرای تدویــن برنامــه مالکیــت فکــری ارایــه می شــود 

کــه کمــک بزرگــی بــه شــرکت خواهــد بــود. 

۹۰ درصد هزینه ثبت پتنت شرکت های دانش بنیان پرداخت می شود

محققــان کشــور بــا ســنتز یــک نــوع نانــوذره 
مغناطیســی و بکارگیــری آن در یــک ســاختار 
ــش های  ــدند پوش ــق ش ــی موف نانوکامپوزیت

ضــد آتــش تولیــد کننــد. 
ــیعی از  ــف وس ــه طی ــش ب ــد آت ــاح ض اصط
ــه  ــه ب ــود ک ــاق می ش ــیمیایی اط ــواد ش م
ــتیک ها،  ــد پاس ــده ای مانن ــد ش ــواد تولی م
پارچه هــا و پوشــش ها اضافــه می شــوند. 
ایــن مــواد بــا ممانعــت از انجــام یــک ســری 
ــاد  ــا ایج ــا ب ــعله و ی ــیمیایی در ش ــش ش واکن
یــک پوشــش محافــظ بــر روی ســطح، 

گســترش شــعله را مهــار می کننــد.
ــه  ــاده زمین ــا م ــت ب ــن اس ــواد ممک ــن م ای
ــا  ــا به صــورت شــیمیایی ب ترکیــب شــوند و ی
ــام  ــه ن ــته  اول ب ــد. دس ــرار کنن ــد برق آن پیون
مــواد افزودنــی ضــد حریــق و دســته  دوم 
ــده می شــود.  ــی نامی ــق انفعال ــواد ضــد حری م
ــن  ــد ای ــو در تولی ــاوری نان ــری از فن بهره گی
پوشــش ها مــورد توجــه بســیاری از محققــان 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق
پروفســور مســعود صلواتــی نیاســری، مجــری 
طــرح ضمــن اشــاره بــه پرکننده های متــداول 
ــواد  ــواص م ــود خ ــت بهب ــتفاده جه ــورد اس م
ــرای  ــته ب ــت: در گذش ــار داش ــری اظه پلیم
دســت یابی بــه خــواص بهتــر، مــواد پلیمــری 
بــا ترکیبــات معدنــی طبیعــی و ســنتزی، 
به صــورت کامپوزیــت در آورده می شــدند.
وی افــزود: پرکننده هــای متــداول از مــواد 
ماننــد  مختلــف  اشــکال  در  و  گوناگــون 
ــا  ــه و ی ــاف شیش ــیم، الی ــات کلس ذرات کربن
ذرات صفحــه ای شــکل خــاک رس تهیــه 

ــش  ــع افزای ــتر مواق ــه در بیش ــوند. البت می ش
پرکننده هــا همــراه بــا اشــکاالتی نظیــر 
شــکنندگی، تــرد شــدن، افزایــش وزن و 

ــود. ــد ب ــدری خواه ک
ــت  ــن پژوهــش از خاصی ــه وی، در ای ــه گفت ب
ــر  ــع در براب ــاد مان ــت ایج ــی در جه مغناطیس
ــر  ــه پلیم ــیژن ب ــرارت و اکس ــعله، ح ــوذ ش نف

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــوختنی اس س
صلواتــی نیاســری عنــوان کــرد: در ایــن طــرح 
ــرای  ــر ب ــمی مؤث ــر س ــن غی ــک جایگزی ی
دیرســوز کننده هــای متــداول ماننــد ترکیبــات 

ــی  ــوژن دار معرف ــک هال ــرطان زای آروماتی س
شــده اســت. 

ــتفاده از  ــوه  اس ــوص نح ــه در خص وی در ادام
ــی  ــزود: پل ــن پژوهــش، اف ــو در ای ــاوری نان فن
ــت  ــرد اس ــر پرکارب ــک پلیم ــکل ی ــل ال ونی
ــتفاده  ــورد اس ــع م ــیاری از صنای ــه در بس ک
قــرار می گیــرد. یکــی از معایــب عمــده  
ایــن پلیمــر، مقاومــت حرارتــی نســبتاً پاییــن 
ــت.  ــر اس ــن پلیم ــاالی ای ــتعال پذیری ب و اش
پرکننده هــای معمولــی بــه دلیــل عــدم 
ــازی  ــاختار دوف ــاد س ــب و ایج ــش مناس پخ

ــی  ــواص مکانیک ــدن خ ــف ش ــب ضعی موج
ایــن پلیمــر می شــوند. اســتفاده از ذرات در 
ــی  ــاختار نانوکامپوزیت ــاد س ــو و ایج ــاد نان ابع
ایــن مشــکل را مرتفــع کــرده و ســرعت 
تخریــب و تخریــب پلیمــر را در برابــر حــرارت 

می دهــد. کاهــش 
ــوذرات مغناطیســی  ــدا نان ــان کــرد: در ابت ویبی
رســوب گیری  روش  بــا  آهــن  اکســید 
شــیمیایی ســاده  شــیمیایی ســنتز شــدند. اثــر 
عوامــل مختلــف ماننــد غلظــت و نســبت بــر 
روی مورفولــوژی نانــوذرات بررســی شــد. 
پــس از ســاخت و تأییــد نانوســاختارها بــا انواع 
میکروســکوپ های الکترونــی و آنالیزهــای 
ــری  ــتر پلیم ــه بس ــوذرات ب ــنجی، نان طیف س
ــوذرات  ــر، نان ــی دیگ ــدند؛ در بخش ــه ش اضاف
به صــورت درجــا در محلــول آبــی پلــی ونیــل 
ــه  ــر تهی ــه اتمســفر بی اث ــاز ب ــدون نی ــکل ب ال
شــد و آزمون هــای مقاومــت در برابــر آتــش و 

ــت. ــام گرف ــوندگی انج ــوز ش دیرس
وی گفـت: ایـن پوشـش ها کـه در مقیـاس 
در  می تواننـد  شـده اند،  تولیـد  آزمایشـگاهی 
صنایعـی نظیر صنایـع هوافضا، خودروسـازی و 
صنایع تولید لوازم خانگی کاربرد داشـته باشـند.
تاش هــای  حاصــل  تحقیقــات  ایــن 
پروفســور مســعود صلواتــی نیاســری- عضــو 
ــر  ــان- و دکت ــگاه کاش ــی دانش ــأت علم هی
مقطــع  دانش آموختــه ی  قنبــری-  داود 
دکتــرای ایــن دانشــگاه- اســت. نتایــج ایــن 
کار در مجلــه  Particuology )جلــد ۲6، 
ســال ۲016، صفحــات ۸۷ تــا ۹4( بــه چــاپ 

رســیده اســت.

مواد ضد حریق نانویی تولید شد
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ــن ــای نوی فناوریه

تولید چسب جدید با تقلید از 
بدن اختاپوس

ــا  ــه ب ــد ک ــی کنن ــدی از چســبها کار م ــر روی نســل جدی ــی ب ــره جنوب دانشــمندان در ک
ــود.  ــی ش ــد م ــوس تولی ــرد اختاپ ــاختار منحصربف ــرداری از س الگوب

اختاپــوس یــا هشــت پــا از آن دســته حیواناتــی اســت کــه قابلیتهــای ویــژه ای داشــته و 
همیــن نکتــه ایــن جانــور را بــه یکــی از انتخابهــای اصلــی دانشــمندان در الگوبــرداری از 

طبیعــت بــرای توســعه فناوریهــای جدیــد تبدیــل کــرده اســت.
ــی  ــی سیســتم پیــش رانــش منحصربفــردی دارد. از آن گذشــته توانای ــوان دریای ــن حی ای
ــای  ــا بازوه ــه ب ــر اینک ــه مهمت ــته و از هم ــود داش ــگ خ ــر رن ــزی در تغیی ــرت انگی حی
ــار مــی  قدرتمنــدی کــه ماننــد چســب عمــل مــی کننــد هــر چیــزی را محکــم در اختی

ــرد. گی
اکنــون دانشــمندان در کــره جنوبــی بــا الگوبــرداری از ایــن قابلیــت مــاده ای ســاخته انــد 
کــه همچــون صفحــات مکنــده موجــود در ســر شــاخکهای بازوهــای ایــن جانــور بــه هــر 
چیــزی چســبیده و آن را بــا قــدرت نــگاه مــی دارد. دانشــمندان از ایــن مــاده بــرای ســاخت 
صفحــات چســبنده ای اســتفاده مــی کننــد کــه ویژگیهــای مهمــی نظیــر قابلیت اســتفاده 

مجــدد، عملکــرد ســریع و کارایــی مؤثــر در محیطهــای مرطــوب دارد.
صفحــه مکنــده موجــود در بــدن اختاپــوس دارای حفــره هــای میــان تهــی هســتند کــه 
توســط حلقــه هایــی از بافــت ماهیچــه ای احاطــه شــده اســت. ابعــاد ایــن حفره ها توســط 
جانــور و از طریــق ضخیــم یــا باریــک کــردن آنهــا کنتــرل مــی شــود. هرچــه ایــن حفــره 
هــا بزرگتــر شــوند چســبندگی بیشــتری را موجــب شــده و در نقطــه مقابــل بــا کوچکتــر 

شــدن ایــن صفحــات، فرآینــد آزاد شــدن آنهــا صــورت مــی گیــرد.
اســتفاده از ایــن مــاده در تولیــد بانداژهــا یــا حســگرهای پزشــکی از مهمتریــن کاربردهــای 
آن محســوب مــی شــود. چنیــن پوششــهایی در دمــای عــادی بــدن به پوســت چســبیده و 

بــا قــرار گرفتــن در آب ســرد جــدا مــی شــود.

قدرتمندترین
 آلیاژ فلزی دنیا ساخته شد

دانشــمندان بــا ترکیــب تیتانیــوم و طــا بــه نســبتهای مشــخص، آلیــاژی ســاخته انــد کــه مــی 
تــوان آن را قدرتمندتریــن آلیــاژ فلــزی دنیــا دانســت. 

تیتانیــوم فلــزی برتــر در صنایــع پیشــرفته محســوب مــی شــود کــه از آن بــه طــرز فزاینــده ای 
در تولیــد پروتزهــا و مفاصــل مصنوعــی اســتفاده مــی شــود. ایــن فلــز بســیار مســتحکم، مقــاوم 
و غیرســمی اســت. امــا حــاال دانشــمندان دانشــگاه رایــس در آمریــکا بــا ترکیــب طــا و تیتانیــوم 
از آلیــاژ فلــزی منحصربفــردی رونمایــی کــرده انــد کــه مهمتریــن ویژگــی آن اســتحکام خیــره 

کننــده اش اســت.
امیلیــا موروســن کــه هدایــت دانشــمندان در ایــن پــروژه را بــر عهــده دارد مــی گویــد: آنچــه کــه 

مــا تولیــد کــرده ایــم بیــن 3 تــا 4 بــار ســخت تــر از فــوالد اســت.
ــه کار رفتــه در  اســتفاده از ترکیــب مشــخصی از تیتانیــوم و طــا در ایــن آلیــاژ اوج هنرنمایــی ب
تولیــد آن بــه حســاب مــی آیــد. آنهــا در ایــن ترکیــب بــه ازای هــر 3 واحــد تیتانیــوم، یــک واحــد 

طــا بــه کار گرفتــه انــد.
ــر تیتانیــوم خالــص اســتحکام دارد. از تیتانیــوم خالــص در ایمپلنتهــای  ــا چهــار براب ایــن آلیــاژ ت

ــی و ســاخت مفاصــل مصنوعــی اســتفاده مــی شــود. دندان
آنها برای دستیابی به این نسبت طایی آزمایشات مختلفی را انجام داده بودند.

ــزات  ــا فل ــط ب ــع مرتب ــیاری از صنای ــوآوری در بس ــن ن ــود از ای ــی ش ــی م ــش بین ــون پی اکن
ــود. ــتفاده ش ــوم اس ــر تیتانی ــردی نظی پرکارب

کم مصرف ترین خودروی جهان ساخته شد
کــم مصــرف تریــن خــودروی جهــان کــه از نــوع الکتریکــی اســت، توســط فــارغ التحصیــان دانشــگاه فنــی مونیــخ 

آلمــان ســاخته شــد. 
ــودوری الکتریکــی را  ــان اســت، خ ــخ آلم ــی مونی ــان دانشــگاه فن ــارغ التحصی ــه از ف ــروه TUfast Eco ک گ
طراحــی کــرده کــه بــا اندکــی انــرژی قــادر بــه طــی مســافت قابــل توجهــی اســت. ایــن خــودرو بــه عنــوان بهینه 

تریــن اتومبیــل جهــان در کتــاب گینــس ثبــت شــده اســت.
نمونــه نخســت ایــن خــودرو در ســال ۲014 بــا نــام TUfast eLi14 میــادی طراحــی شــد کــه بعــداز اعمــال 

تغییــرات مختلــف بــه شــکل بهینــه تریــن اتومبیــل برقــی جهــان در آمــد.  
مهندسی این خودرو به گونه است که کمترین اصطکاک را با سطح زمین ایجاد می کند.

در ابتــدا مصــرف انــرژی ایــن خــودرو هــزار و 14۲ کیلومتــر بــر کیلــو وات ســاعت بــود اما بــا اصاحــات انجــام گرفته 
بــر روی آن، مصــرف انــرژی ایــن خــودرو بــه هــزار و ۲3۲ کیلومتــر بــر کیلــو وات ســاعت کــه معــادل حــدود 0.00۹1 

لیتــر بنزیــن در 100 کیلومتر اســت، رســید.  
بــه عبــارت دیگــر بــا احتســاب محاســبات فنــی یعنــی خــودروی فعلــی بــا مصــرف یــک لیتــر بنزیــن مــی توانــد 10 

هــزار و ۹56 کیلومتــر را بپیمایــد.
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فناوریهــای نویــن

تصاویر سریعترین خودروی 
دنیا را ببینید

محققیــن بریتانیایــی در حــال ســاخت ســریع تریــن وســیله نقلیــه بــر روی 
زمیــن هســتند. 

 Bloodhound یــک تیــم بریتانیایــی در حــال ســاخت خودرویی بــا نــام
هســتند که ســرعت آن بــه یکهــزار و 610 کیلومتر در ســاعت معــادل 1000 
مایــل مــی رســد. ایــن خــودروی بــی نظیــر دارای موتــور جــت »یوروفایتــر 

تایوفون« )Eurofighter-Typhoon( اســت.
ــر  ــودرو، در اکتب ــن خ ــازندگان ای ــدی س ــان بن ــدول زم ــام ج ــق اع طب
ــود را  ــیر خ ــت Bloodhound مس ــرار اس ــادی ق ــده می ــال آین س

پــان«  کیــن  از »هاکــس 
واقــع در آفریقــای جنوبــی 
مایــل   ۸00 ســرعت  بــا 
بــر ســاعت آغــاز کنــد کــه بــا 
ایــن وجــود رکــورد ســریع 
تریــن خــودرو بــر روی زمیــن 
بــه Bloodhound تعلــق 

ــرد. ــی گی م
تریــن  ســریع  طراحــان 
بــه  جهــان  خــودروی 
را  آن  ســرعت  تدریــج 
بــا تقویــت کــردن موتــور 
Bloodhound بــه 1000 
مایــل در ســاعت افزایــش 

داد. خواهنــد 
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ــن ــای نوی فناوریه

برای درمان سرطان؛

چینی ها اولین اصالح ژنتیکی 
روی انسان را آغاز می کنند

محققیــن چینــی قــرار اســت مــاه آینــده میــادی اولیــن اصــاح ژنتیکــی بــر روی بیمــاران 
ســرطانی را آغــاز کننــد. 

محققیــن دانشــگاه »ســیچوآن« چیــن قــرار اســت اولیــن آزمایــش اصــاح ســلول هــای 
ســرطانی ریــه را در مــاه آینــده میــادی آغــاز کننــد.

ــد از انجــام شــیمی  ــی بع ــه حت ــد ک ــرده ان ــش ک ــی را گزین ــن کار، بیماران ــرای انجــام ای ب
ــد. ــدا نکــرده ان ــود پی ــی بهب ــی و دیگــر روش هــای درمان ــی، رادیوتراپ درمان

محققیــن چینــی قرار اســت ســلول هــای T )یــک نــوع از ســلول گلبــول ســفید( را از بدن 
CRISPR/ بیمــار گرفتــه و از تکنیــک اصــاح ژنتیکــی از یــک آنزیــم مرکــب بــه نــام

Cas۹ بــه منظــور اصــاح ژن PD-1 اســتفاده کننــد.
در واقــع ژن PD-1 واکنــش ایمنــی ســلول هــای T را تنظیــم و آنهــا را از آســیب رســاندن 

بــه ســلول هــای ســالم بــاز مــی دارد.  
محققیــن نمونــه هــای اصــاح شــده را در آزمایشــگاه تکثیــر مــی کننــد و ســپس از طریق 
جریــان خــون بیمــار آنهــا را دوبــاره بــه بــدن افــراد مبتــا بــه ســرطان وارد مــی کننــد تــا 

فقــط ســلول هــای ســرطانی مــورد تهاجــم قــرار بگیرنــد.
پیــش از ایــن چینــی هــا روش اصــاح ژنتیکــی را بــر روی جنیــن انســان آغــاز کــرده بودنــد 
کــه بــا توســعه آن و بدســت آوردن دســتاوردهای علمــی در ایــن حــوزه اکنــون قرار اســت آن 

را بــر روی افــراد مبتــا بــه ســرطان آغــاز کنند.

جلوگیری از تولد نوزادان نارس؛

نخستین جفت دنیا روی تراشه
 به دنیا آمد

نخســتین جفــت روی تراشــه دنیــا تولیــد شــد تــا دانشــمندان بــا دیــد بازتــری بــه بررســی عوامل 
ــارس بپردازند.  ــوزادان ن ــد ن تول

دانشــمندان دانشــگاه پنســیلوانیا بــا تولیــد نخســتین جفــت روی تراشــه دنیــا تحولــی بــزرگ در 
علــم پزشــکی مــدرن ایجــاد کــرده انــد. آنچه کــه آنهــا ارایــه کــرده انــد نمایشــی کامــل از فرآیند 

انتقــال مــواد مغــذی از طریــق جفــت بــه جنیــن را مدلســازی مــی کنــد.
ایــن دســتگاه کوچــک کــه تنهــا بــه انــدازه یــک حافظــه فلــش بزرگــی دارد متشــکل از دو الیــه 

ســلولهای انســانهای اســت کــه فعــل و انفعــاالت میــان مــادر و جنیــن را مدلســازی مــی کنــد.
ــمندان  ــا دانش ــده ت ــتفاده ش ــات اس ــاوی مایع ــای ح ــه از ریزکاناله ــت روی تراش ــاختار جف در س
بتواننــد چگونگــی انتقــال مولکولهــا میــان مــادر و جنیــن را بــه دقت مــورد بررســی قــرار دهند.
همچــون ســایر اندامهایــی کــه تاکنــون بــر روی تراشــه تولیــد شــده اســت – کــه از آن جملــه 
مــی تــوان بــه شــش، روده و چشــم اشــاره کــرد – جفــت روی تراشــه تقلیــد هنرمندانــه ای از 
طبیعــت موجــود در بــدن مــادر اســت، جایــی کــه مــواد غذایــی مــورد نیــاز نــوزاد از بدن مــادر و 
از راه جفــت تأمیــن مــی شــود. تــا پیــش از ایــن دانشــمندان از راههــای دیگــری به مطالعــه این 
فرآینــد مــی پرداختنــد. تولید جفــت روی تراشــه بخشــی از تــاش دانشــمندان در آمریــکا برای 
تشــخیص عوامــل تولــد نــوزادان نــارس اســت تــا بدیــن ترتیــب شــیوه هــای مؤثــری بــرای 

جلوگیــری از بــروز اینگونــه تولدهــا ارایــه شــود.
ــده دچــار  ــد در آین ــا مــی آین ــه دنی تحقیقــات نشــان مــی دهــد نوزادانــی کــه ایــن ترتیــب ب

ــوند. ــی ش ــان م ــامتی ش ــا س ــاط ب ــی در ارتب ــکات مختلف مش
جزئیات بیشتر این دستاورد در ژورنال Lab on a Chip منتشر شده است.

ــرده  ــداع ک ــیوه ای را اب ــدی، ش ــن هلن محققی
انــد کــه مــی تــوان بــه صــورت اتــم بــه اتــم 

ــرد.  ــره ســازی ک ــا را ذخی داده ه
ــد  ــاوری Delft هلن ــگاه فن ــن دانش محققی
ــات  ــازی اطاع ــره س ــرای ذخی ــاوری را ب فن
ابــداع کــرده انــد کــه مــی تــوان ۲.5 میلیــون 
ترابایــت اطاعــات را بــر روی یــک ورق 

ــرد. ــازی ک ــره س ــی ذخی مس
در ایــن شــیوه تقریبــا محدودیتــی بــرای 
ذخیــره ســازی اطاعــات وجــود نــدارد و هــر 
بیــت از داده هــا در یــک اتــم جــای مــی گیرد.  
در واقــع هــر یــک کیلوبایــت اطاعــات ) 
ــی بــه  ــوان در فضای ــی ت ــت( را م ۸000 بی

انــدازه ۹6 در 1۲6 میلیــاردم متــر از یــک 
ــن  ــه ای ــرد ک ــازی ک ــره س ــی ذخی ورق مس
ــار کوچکتــر از مــوی انســان  مســاحت، ۸00 ب

ــت. اس
ــس  ــر روی م ــر ب ــای کل ــم ه ــت ات در حقیق
باعــث ایجــاد ماتریکــس مــی شــوند کــه ایــن 
فرآینــد بــه دانشــمندان اجــازه مــی دهــد تــا در 
ــا حجــم 500  هــر اینــچ مربــع اطاعاتــی را ب
ــار  ــم 500 ب ــن رق ــد. ای ــره کنن ــت ذخی ترابای
ــرای  ــوع هــارد دیســک ب بیشــتر از بهتریــن ن

ــا اســت. ــره ســازی داده ه ذخی
ــاب  ــام کت ــوان تم ــی ت ــه م ــی اینک ــن یعن ای
ــدازه یــک  ــه ان هــای جهــان را در مســاحتی ب

ــرد.   ــره ک ــر ذخی تمب
ــاوری  ــاخت فن ــرای س ــدی ب ــن هلن محققی
ذخیــره اطاعــات بــه صــورت اتــم بــه اتــم از 
میکروســکوپ تونلینــگ کــه بــر پایــه اصــول 

ــد. ــرده ان ــوم تونلینــگ اســت، بهــره ب کوانت

با روش ذخیره سازی اتم به اتم؛

تمام کتابهای جهان در یک تمبر ذخیره می شوند!
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فناوریهــای نویــن

ساخت اولین پیتزای »ای تی ام« جهان
برای اولین بار در جهان، پیتزا »ای تی ام« در آمریکا راه اندازی شد. 

کالــج »اوهیــو« آمریــکا بــرای اولیــن بــار در جهــان موفــق بــه ســاخت و راه انــدازی پیتــزا »ای تــی ام« 
)پیتــزا خودپــرداز(  شــد.

ایــن پیتــزا »ای تــی ام« در طــول ۲4 ســاعت شــبانه روز قــادر بــه دادن پیتــزا داغ بــه دانشــجویان اســت. 
هزینــه ســاخت ایــن دســتگاه خودپــرداز پیتــزا 55 هــزار دالر بــرای کالــج »اوهیــو« تمــام شــده اســت.

در واقــع هــر روز تعــداد زیــادی پیتــزا در طعــم هــای مختلــف تهیــه مــی شــود و در یخچالــی کــه متصــل 
بــه ایــن دســتگاه اســت، قــرار مــی گیرنــد و بــا وارد کــردن ۹ دالر بــه داخــل ایــن »ای تــی ام« مــی تــوان 
پیتــزای مــورد عاقــه خــود را انتخــاب کــرد. پیتــزا بعــد از آن به صــورت خــودکار از یخچــال خارج شــده و 

بــه داخــل فــر مخصــوص »ای تــی ام« وارد مــی شــود.
بعد از سه دقیقه پیتزا حاضر است.

زمانیکــه تعــداد پیتزاهــا روبــه اتمــام اســت، »ای تــی ام« بــه صــورت خــودکار پیامــی را بــه محــل تهیــه 
پیتــزا ارســال مــی کنــد تــا تعــداد آن را افزایــش دهنــد.

ــرای دانشــجویان در تمامــی ســاعات و فصــول  ــودن غــذا ب ــا ب ــن ســامانه، مهی هــدف از ســاخت ای
ســال اســت.

روبات چوپان ساخته شد
محققیــن اســترالیایی روباتــی را طراحــی کــرده انــد کــه مــی توانــد همچــون یــک چوپــان بــه هدایــت دام 
بپــردازد.  محققیــن دانشــگاه ســیدنی اســترالیا روباتــی را بــا نــام SwagBot ســاخته انــد کــه قــادر بــه 
هدایــت گلــه هــای گاو و گوســفند اســت ضمــن اینکــه آنهــا را از نزدیــک شــدن بــا خطــرات احتمالــی در 

مســیر چــراگاه بــاز مــی دارد.  
SwagBot  می تواند به صورت هوشمندانه و مستقل عمل کند.

از توانایــی هــای ایــن روبــات جالــب، ناوبــری صحیــح مســیر،  هدایــت گلــه بــه بهتریــن مســیر ممکــن 
و مراقبــت دقیــق از آنهــا اســت.  SwagBot دارای حســگرهایی اســت کــه بــه آن اجــازه مــی دهــد تــا 

شــرایط طبیعــی گلــه را در چــراگاه زیــر نظــر بگیــرد.
همچنیــن حســگرها ایــن امــکان را بــرای روبــات فراهــم مــی کننــد کــه دمــای بــدن دام را ارزیابــی و در 
صــورت بیمــار بــودن آن را بــه کاربــر خــود گــزارش دهند ضمــن اینکه مــی توانــد جراحــات وارده بــر روی 

بــدن دام را در صــورت برخــورد بــا موانــع شناســایی کنــد.
SwagBot  قادر است چراگاه را بررسی و گله را به قسمت سرسبزتر آن هدایت کند.

روبات ساخته شده توسط لپ تاپ یا تبلت قابل هدایت است.

در را باز کن، پهپاد غذا آورده!
تحویل سریع غذا و نوشیدنی داغ با پهپاد به طور رسمی در آمریکا کلید خورد. 

از ایــن پــس بایــد منتظــر دریافــت غذای ســفارش داده شــده بــه رســتوران و فســت فودهــا و حتی نوشــیدنی 
از کافــی شــاپها نــه از دســت پیــک موتــوری بلکــه از پهپادهــا بود.

بــرای نخســتین بــار در تاریــخ آمریــکا و پــس از آنکــه ســازمان هوانــوردی فــدرال ایــن کشــور مجوزهــای 
الزم را صــادر کــرد، برنــد ارایــه کننــده مــواد غذایــی Eleven-۷ بــا همــکاری شــرکت Flirtey کــه در 
زمینــه طراحــی و ســاخت پهپــاد تبحــر دارد از ایــن فنــاوری بــرای تحویــل سفارشــات خــود اســتفاده کــرد.
در ایــن ســفارش ســاندویچ مــرغ، قهــوه داغ و البتــه شــیرینی هــا و دونــات در یــک بســته بنــدی کامــل 
ــکا  ــوادای آمری ــداد دیدنــی در ن ــده شــدند. ایــن روی ــاد شــده و راهــی آدرس ســفارش دهن ــر پهپ ســوار ب

اتفــاق افتــاد.
ــه ســوی اســتفاده هرچــه بیشــتر از فناوریهــای نوظهــور در  ــد ب ــوآوری را گامــی بلن صاحبنظــران ایــن ن

توســعه صنایــع مختلــف نظیــر خدمــات غذایــی عنــوان مــی کننــد.
البتــه پیــش از ایــن تاشــهای بــرای اســتفاده از پهپادهــا بــرای تحویــل مــواد غذایــی صــورت گرفتــه امــا 
تمامــی آنهــا در حــد ایــده هــای مفهومــی یــا تاشــهای آزمایشــی بــوده اســت. حــاال می تــوان گفــت که 

پهپادهــا بــه طــور رســمی وارد صنایــع غذایــی شــده اند.
شــرکت Flirtey همچنیــن در نظــر دارد کــه از پهپادهــای خــود بــرای انتقــال مــواد غذایــی و تجهیــزات 

امــدادی بــه نقــاط دورافتــاده جهــان اســتفاده کنــد.
ســازمان هوانــوردی فــدرال آمریــکا بــه تازگــی بــه روزرســانی هایــی در قوانیــن خــود اعمــال کــرده و ایــن 

اجــازه را بــه شــرکتها و مؤسســات داده کــه از پهپادهــا بــرای توســعه خدمــات خــود اســتفاده کننــد.

http://mehrnews.com


صفحه 40 | شماره 4 | مرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

ــن ــای نوی فناوریه

»سوالر ایمپالس ۲« به مقصد رسید؛

رکورد پرواز دور دنیا با هواپیمای 
خورشیدی زده شد

هواپیمــای خورشــیدی »ســوالر ایمپالــس ۲« بــا اتمــام آخریــن مرحلــه از ســفر تاریخــی خــود، 
رکــوردی جهانــی از خــود بــه جــای گذاشــت.  ایــن هواپیمــای خورشــیدی بــا نشســتن بــر روی 
فــرودگاه »البطیــن« ابوظبــی در امــارات موفــق بــه ثبت یــک حماســه در عرصــه هوانوردی شــد.
ایــن هواپیمــا در پایتخــت امــارات بــر روی زمیــن نشســت تــا اولیــن هواپیمــای خورشــیدی در 
جهــان باشــد کــه موفــق بــه انجــام ســفر بــه دور دنیــا و آن هــم بــدون اســتفاده از یــک قطــره 

ســوخت فســیلی باشــد.
»ســوالر ایمپالــس ۲« بــا گذرانــدن بیــش از 4۸ ســاعت توانســت آخریــن مرحلــه از ســفر بــه دور 
دنیــا خــود را از قاهــره بــه ابوظبــی طــی کنــد. ایــن هواپیمــا اولیــن مرحلــه ســفر خــود بــه دور دنیا 

را از فــرودگاه »البطیــن« امــارت در مــارس ۲015 میــادی آغــاز کــرده بــود.
 هدایــت آخریــن مرحلــه توســط خلبــان »بترانــد پیــکارد« از ســوئیس بــه مســافت ۲ هــزار و ۷63 
کیلومتــر انجــام گرفــت کــه از قاهــره و بــا عبــور از دریــای ســرخ، شــبه جزیــره عربســتان و خلیج 

فــارس بــه مقصــد نهایی رســید.
ــزار  ــافت 4۲ ه ــه مس ــا ب ــه دری ــوس و س ــاره، ۲ اقیان ــوع از 4 ق ــس ۲« در مجم ــوالر ایمپال »س

ــد. ــا را بزن ــا دور دنی ــرد ت ــور ک ــر عب کیلومت

یافته خبرساز دانشمندان؛

شیر سوسک غذای مقوی نسل آینده!
ــی سوســک  ــیر نوع ــد ش ــی گوین ــان م محقق
ــاده  ــوان م ــه عن ــه ب ــت را دارد ک ــن قابلی ای
مغــذی مــردم جهــان در آینــده بــه کار گرفتــه 

ــود.  ش
ــروژه ای را آغــاز کــرده  تیمــی از دانشــمندان پ
انــد کــه طــی آن نوعــی کریســتال پروتئینــی 
ــام  ــکهای حم ــتم روده سوس ــود در سیس موج
ــن  ــدف از ای ــا ه ــود. ام ــی ش ــازی م ــی س توال

ــت؟ ــروژه چیس پ
ــی  ــیر نوع ــد ش ــی ده ــان م تحقیقــات نش
سوســک حمــام تــا چهــار برابــر مغــذی تــر از 
شــیر گاو اســت و بــه همیــن دلیــل دانشــمندان 
ــه  ــوان از آن ب ــی ت ــه م ــد ک ــی کنن ــور م تص

ــرد. ــتفاده ک ــده اس ــل آین ــی نس ــع غذای ــوان منب عن
ــه ای  ــا گون ــد ام ــی کنن ــد نم ــود تولی ــیری از خ ــام ش ــکهای حم ــواع سوس ــر ان ــه اکث اگرچ
موســوم بــه Diploptera punctuate وجــود دارد کــه بــه دلیــل آنکــه تنهــا گونــه 
زنــده زا در میــان سوســکهای حمــام محســوب مــی شــود از ســایر انــواع سوســکها متمایــز 
اســت. تحقیقــات نشــان داده کــه ایــن سوســک نوعــی شــیر حــاوی کریســتالهای پروتئینــی 

بــرای تغذیــه بچــه سوســکهایش تولیــد مــی کنــد.
ایــن واقعیــت کــه یــک حشــره بتوانــد شــیر تولید کنــد بــرای دانشــمندان حیــرت انگیز اســت 
امــا نکتــه مهمتــر ایــن اســت کــه هــر یــک از کریســتالهای پروتئینــی شــیر ایــن سوســک 

بیــش از ســه برابــر کریســتالهای شــیر بوفالــو انــرژی زاســت.
دانشــمندان بــا علــم بــه ایــن موضــوع کــه امــکان شیردوشــی از سوســکها منطقــی بــه نظــر 
نمــی رســد بــر آن شــدند تــا ژنهــای مســؤل تولیــد کریســتالهای پروتئیــن شــیر ایــن نــوع 
سوســک را توالــی ســازی کننــد تــا امــکان تولیــد آن در محیــط آزمایشــگاهی را مورد بررســی 

قــرار دهنــد.
یکـی از دانشـمندانی کـه در این پـروژه حضور داشـته مـی گویـد: کریسـتالهای موجود در 
شـیر سوسـک غذایـی کامل محسـوب می شـود کـه حـاوی پروتئیـن، چربی و قند اسـت. 
اگـر بـه توالی سـازی آنها بـا دقت نـگاه کنید متوجـه اسـید آمینه هـای حیاتی می شـوید.

ــو  ــاوری  نان ــرای اســتفاده از فن ــی ب ــرا راهکارهای ــان اخی محقق
ــد.  ــه کــرده ان ــود کیفیــت و طعــم غــذا ارائ ــرای بهب ب

ــت  ــما را اذی ــذا ش ــی در غ ــن ماه ــوی روغ ــد ب ــرض کنی ف
ــون  ــار خ ــد فش ــذا می توان ــک در غ ــود نم ــا وج ــد ی می کن
ــن  ــل ای ــرای ح ــد ب ــو می توان ــاوری  نان ــرد. فن ــاال بب ــما را ب ش
مشــکات مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. اخیــراً راهکارهایــی برای 
ــذا  ــم غ ــت و طع ــود کیفی ــرای بهب ــو ب ــاوری  نان ــتفاده از فن اس

ارائــه شده اســت.
ــواد  ــه م ــب بهین ــال ترکی ــه دنب ــپزها ب ــه آش ــت ک سال هاس
غذایــی هســتند تــا در نهایــت غذایــی خــوش عطــر و بــو بــه 
ــی  ــب م ــا هــم ترکی ــواع چاشــنی ها را ب ــا ان ــد. آن ه دســت آی
کننــد تــا طعــم مــواد غذایــی بــه نســبتی ایــده ال برســد. در این 
ــاوری به منظــور  ــرای اســتفاده از فن ــی هــم ب راســتا تاش های

بهبــود طعــم و کیفیــت غــذا صــورت گرفتــه اســت.
ــرای  ــو ب ــاوری  نان ــه دنبــال اســتفاده از فن ــراً دانشــمندان ب  اخی
تغییــر مرزهــای مهندســی غــذا هســتند. آن هــا قصــد دارنــد تــا 
از ایــن فنــاوری بــرای افــزودن کیفیــت و جذابیــت غذا اســتفاده 
کننــد؛ بــدون ایــن کــه اثــرات جانبــی و منفــی بــه دنبال داشــته 

باشــد.
از فنـاوری  نانـو می تـوان اسـتفاده های زیـادی در بخـش غـذا 
داشـت. برای مثـال، آشـپزها می توانند با دسـتکاری چاشـنی ها 
در مقیـاس نانـو، طعم غـذا را بهبود دهنـد. با فنـاوری  نانو، نمک 
طعـام را می تـوان در ابعـاد بسـیار کوچک تهیـه کرد؛ بـا این کار 

مسـاحت سـطحی نمـک افزایـش یافته و 
توزیـع طعم نمکـی در تمام سـطح غـذا به 

خوبـی انجام می شـود.
ایــن در حالــی اســت که بــه دلیــل افزایش 
مســاحت ســطحی نیــاز بــه مقــدار نمــک 
کمتــری در غــذا اســت. بنابرایــن، نــه تنهــا 
ــزان  ــه می ــه بلک ــود یافت ــذا بهب ــم غ طع
مصــرف نمــک نیــز کاهــش می یابــد کــه 

ــد اســت. ــرای ســامتی مفی ب
یکــی دیگــر از مزایــای این روش آن اســت 
کــه می تــوان برخــی افزودنی هــای مفیــد 
امــا با بــوی خــاص نظیــر روغــن ماهــی را 
بــا کمــک فنــاوری  نانــو تعدیــل کــرد. بــه 

ایــن معنــا کــه ایــن روغــن بــا کمــک فنــاوری  نانــو به شــکلی 
تولیــد می شــود کــه بــوی بــد نداشــته باشــد و در عیــن حــال 

خــواص خــود را حفــظ کنــد.
ــی  ــذا، چالش های ــش غ ــو در بخ ــاوری نان ــتفاده از فن ــه اس البت
نیــز بــه همــراه دارد. افزایــش هزینــه تولیــد غــذا یکــی از ایــن 
مســائل اســت. مشــکل دوم ایــن اســت کــه آیــا همــه مــردم 
بــه خــوردن غذایــی کــه توســط فنــاوری  نانــو دســتکاری شــده 

ــا خیــر. عاقــه  ای نشــان مــی دهنــد ی
در حــال حاضــر تحقیقــات پیرامــون مزایــا و چالش هــای ایــن 

حــوزه ادامــه دارد.

آشپزها بخوانند؛

فناوری  نانو طعم و کیفیت غذا را عوض می کند
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فناوریهــای نویــن

پیاز ضد اشک در راه است!
محققــان ژاپنــی موفــق بــه تولیــد گونــه ای جدیــد از پیــاز شــده انــد کــه مانــع از 

ایجــاد اشــک در چشــم مــی شــود. 
ــرانجام  ــاز س ــر روی پی ــه ب ــق و مطالع ــال تحقی ــد از ۲0 س ــی بع ــان ژاپن محقق
موفــق بــه تولیــد نوعــی پیــاز شــده انــد کــه تقریبــا بــه هنــگام پوســت کنــدن 
ــا اشــک چشــم را  ــد ت ــد نمــی کن ــردن آن، گازی را از خــود متصاع ــا خــرد ک ی

ــد. جــاری کن
نــام ایــن پیــاز ضــد اشــک را »تــوپ لبخنــد« گذاشــته انــد. قــرار اســت از پاییــز 
ــن  ــازه هــای سرتاســر ژاپ ــد در مغ ــن محصــول جدی ــادی ای ســال جــاری می
عرضــه شــود. قیمــت پیــاز ضــد اشــک تقریبــا ۲ برابــر پیازهــای معمولــی اســت.

ــاز ضــد اشــک در  ــن از پی ــدود 5 ت ــه صــورت آزمایشــی، در ح ــن ب ــش از ای پی
ــود. ــه شــده ب ــن فروخت ــو« ژاپ ــازه هــای شــهر »توکی مغ

بـه گفته محققـان ژاپنـی، »گوی لبخنـد« بوی پیازهـای معمولـی را نـدارد و اگر 
شـخصی آن را بـه صـورت خـام اسـتفاده کنـد، طعم شـیرینی شـبیه به سـیب یا 

گابـی در آن یافـت می شـود.  

با مقاوم شدن یک ژن؛

گوجه فرنگی خوشمزه تر و مقاومتر می شود
محققیــن انگلیســی ژنــی 
فرنگــی  گوجــه  در  را 
انــد  کــرده  شناســایی 
ــی  ــرل آن م ــا کنت ــه ب ک
ــوان از زود خراب شــدن  ت
ــری و  ــا جلوگی ــه ه گوج
ــرد.  ــر ک ــم آن را بهت طع
فرنگــی  گوجــه  در 
دارد  وجــود  مکانیزمــی 
ــرم شــدن  ــه موجــب ن ک
تــا  و  شــود  مــی  آن 
ــک  ــوان ی ــه عن ــون ب کن
ــرای  ــناخته ب ــئله ناش مس

دانشــمندان باقــی مانــده بــود.
امــا محققیــن دانشــگاه »رویــال هالــووی لنــدن«  موفــق بــه شناســایی ژنــی شــده انــد کــه بــا ایجــاد تغییــر 
در آنزیــم گوجــه فرنگــی موجــب نــرم شــدن آن مــی شــود امــا بــا مهــار آن مــی تــوان گوجــه را  بــرای مدت 
زیــادی بــه صــورت ســفت و کامــا رســیده نگهــداری کــرد ضمــن اینکــه مــی تــوان تنــوع طعــم گوجــه 

فرنگــی را افزایــش داد.
ــاز« گوجــه فرنگــی مــی شــود کــه  ــات لی ــم »پکت ــی در آنزی ژن کشــف شــده در حقیقــت موجــب تغییرات
معمــوال ایــن مــاده باعــث از بیــن رفتــن »پکتیــن« در دیــواره ســلول هــای گوجــه در زمــان رســیده شــدن و 

در نهایــت نــرم شــدن و زود خــراب شــدن آن مــی شــود.
بــه گفتــه محققیــن در صــورت جلوگیــری از فعالیــت ایــن ژن مــی تــوان فراینــد نــرم شــدن گوجــه فرنگــی 
را بــه طــرز قابــل توجهــی کاهــش داد و کشــاورزان مقــدار بیشــتری گوجــه پــرورش دهنــد و نگرانــی بــرای 

خــراب شــدن زود هنــگام آنهــا وجــود نداشــته باشــد. 

ــا طراحــی نشــانگرهایی درصــدد  محققــان دانشــگاه تهــران ب
ــارچ  ــی ق ــه نوع ــاوم ب ــی و مق ــا ژن ایران ــی ب ــا طالب هســتند ت

ــد.  ــد کنن مخــرب را تولی
نعیمــه سوســرایی، مجــری طــرح گفــت: ایــران بــا تولیــد بیش 
ــا بیــش از ۸5 هــزار  ــی و ب ــزه و طالب ــن خرب ــون ت از 1.55 میلی
ــه ســوم را در جهــان در ســال  ــر کشــت رتب ــار ســطح زی هکت

۲013 کســب کــرده اســت.
ــاری  ــاد بیم ــل ایج ــاک زی عام ــارچ خ ــی ق ــزود: نوع وی اف
پژمردگــی فوزاریومــی، ضــرر و زیــان مهــم عملکــردی و 
ــه  ــت ک ــده اس ــران ش ــی در ای ــوه طالب ــت می ــش کیفی کاه
اپیدمــی ایــن قــارچ مــی توانــد منجــر بــه خســارت تقریبــا 100 

ــود. ــول ش ــدی محص درص
ــای  ــه ه ــکات برنام ــی از مش ــت: یک ــار داش ــرایی اظه سوس
ــق  ــخیص دقی ــا، تش ــاری ه ــت بیم ــرای مقاوم ــی ب اصاح
گیاهــان مقــاوم از گیاهــان حســاس بــه وســیله آلــوده ســازی 

ــت. ــاه اس ــاری در گی ــم بیم عائ
وی بــا بیــان اینکــه مــا در دانشــگاه تهــران در راســتای ایــن 
ــدف  ــرد: ه ــوان ک ــم، عن ــاز کردی ــی را آغ ــکل تحقیقات مش
ــا  ــته ب ــی پیوس ــانگر مولکول ــی نش ــش طراح ــن پژوه از ای
ــزه و  ــی خرب ــی فوزاریوم ــاری پژمردگ ــه بیم ــت ب ژن مقاوم
ــان  ــن گیاه ــژادی ای ــهیل به ن ــریع و تس ــرای تس ــی ب طالب

ــت. اس
ــانگر  ــت نش ــه، دو جف ــن مطالع ــه داد: در ای ــق ادام ــن محق ای
اختصاصــی جهــت انجــام واکنــش زنجیــره ای پلیمــر و 

شناســایی گیاهــان مقــاوم و حســاس طالبــی بــر اســاس توالــی 
ــوژی  ــات بیوتکنول ــی اطاع ــز مل ــه از مرک ــوم ۲ برگرفت ژن ف

ــد. ــی ش طراح
وی بــا بیــان اینکــه تــک ژن »غالــب فــوم دو« عامــل ایجــاد 
مقاومــت در برابــر قــارچ فوزاریومــی اســت، گفــت: نتایــج ایــن 
ــن  ــده در ای ــی ش ــانگرهای طراح ــه نش ــان داد ک ــه نش مطالع
ــاوم از  ــان مق ــایی گیاه ــرای شناس ــی الزم ب ــش کارای پژوه

گیاهــان حســاس را دارنــد 
و بــه خوبــی مــی تواننــد 
ــی  ــای اصاح ــه ه در برنام
ارقــام طالبــی مــورد اســتفاده 

ــد. ــرار گیرن ق
بیــان  بــا  سوســرایی 
ــر  ــانگری ب ــا نش ــه م اینک
ــی  ــی ژن طراح ــاس توال اس
ــن نشــانگرها   ــا ای ــم ت کردی
ــاوم  ــاه مق ــد  گی ــک کن کم
تشــخیص  حســاس  از  را 
دهیــم، خاطــر نشــان کــرد: 
ــاری  ــه بیم ــی ب ــون طالب چ
فوزاریومــی  پژمردگــی 
ــات  ــت تحقیق ــاس اس حس
آغــاز  آن  روی  را  خــود 
اینکــه  ضمــن  کردیــم. 

ایــن نــوع قــارچ هــای فوزاریومــی در ایــران هــم دیــده مــی 
شــود.

ــوده  ــگاهی ب ــاز آزمایش ــات در ف ــن تحقیق ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ولــی مکمــل یــک طــرح دیگــر اســت. ایــن آزمایــش تــا تولیــد 

گیــاه مقــاوم ادامــه مــی یابــد.
سوســرایی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح در ســال آینــده بــه اتمام 
مــی رســد، گفــت: در نهایــت طالبــی بــا ژن ایرانــی  و مقــاوم به 

ایــن قــارچ مخــرب، تولیــد خواهد شــد.
ــی،  ــود لطف ــرایی، محم ــه سوس ــط نعیم ــات توس ــن تحقیق ای
ــران  ــدی در دانشــگاه ته حســینعلی رامشــینی، محمدرضــا نق

ــت. ــه اس ــام گرفت انج

تولید طالبی با ژن ایرانی و مقاوم به قارچ بومی
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خودروی برقی ۳ چرخه در خیابانهای ریو

برزیــل بــا اســتقبال از خــودروی ســه چرخــه برقــی یک شــرکت خودروســاز سرشــناس بــاز هم 
در صــدر اخبــار جهــان قــرار گرفت. 

شــرکت خودروســازی نیســان که پیــش تــر از مــدل مفهومــی BladeGlider در نمایشــگاه 
خــودروی توکیــو رونمایــی کــرده بــود حــاال مــدل واقعــی آن را ســاخته تــا صنعت خودروســازی 

دنیــا شــاهد یکــی از جدیدتریــن و متفــاوت تریــن خودروهــای ســاخته شــده در تاریخ باشــد.
ایــن خــودرو در برزیــل کــه ایــن روزهــا محــل برگــزاری المپیــک اســت، رونمایــی شــده تــا 

ــرد. ــرار گی بیــش از پیــش مــورد توجــه رســانه هــای خبــری جهــان ق
محصــول خاقانــه نیســان کــه ظاهــری V شــکل دارد مجهــز بــه درهایی اســت کــه همچون 

ــاز مــی شــود. ــاال ب ــه ســمت ب ــدگان ب ــال پرن ب
ــن  ــی ای ــت. کوچک ــب اس ــمت عق ــی در س ــو و دو صندل ــی در جل ــک صندل ــودرو دارای ی خ
ــواده هــا عنــوان کــرد  ــا نتــوان آن را خودرویــی مناســب بــرای خان محصــول موجــب شــده ت
امــا در عیــن حــال دارای ویژگیهایــی اســت کــه نمــی تــوان نســبت بــه آنهــا بــی تفــاوت ماند.
نمایشــگر مرکــزی ایــن خــودرو ابعــاد بزرگــی داشــته و اطاعــات مــورد نیــاز راننــده و ســایر 

سرنشــینان را بــه نمایــش مــی گــذارد.
ایــن خــودرو مجهــز بــه دو موتــور برقــی اســت کــه هــر یــک 1۷4 اســب بخــار قــدرت دارنــد. 
وزن ایــن محصــول حــدود 1300 کیلوگــرم اســت کــه در نــوع خود رقم چشــمگیری محســوب 

مــی شــود.
ایــن خــودرو صفــر تــا 100 را کمتــر از 5 ثانیــه طــی مــی کنــد و جالــب اینکــه تــا 1۹0 کیلومتر 

بر ســاعت حداکثــر ســرعت دارد.
محصــول مفهومــی نیســان از باتــری ۲۲0 کیلــووات ســاعتی بهــره مــی بــرد کــه تــوان مــورد 
نیــاز موتورهــا را تأمیــن مــی کنــد. البتــه مهندســان ایــن شــرکت سیســتم را طراحــی کــرده اند 

کــه موتورهــا و باتــری خــودرو را توســط جریــان مایعــات خنــک نــگاه مــی دارد.

روبات خبرنگار اخبار المپیک ریو را گزارش می دهد

یــک روزنامــه مشــهور آمریکایــی بــرای پوشــش اخبــار المپیــک ریــو از روبــات خبرنگار اســتفاده 
مــی کنــد. 

ــام  ــا ن ــو از روباتــی ب ــار المپیــک ری ــرای پوشــش اخب روزنامــه واشــنگتن پســت اعــام کــرد، ب
»هلیوگــراف« اســتفاده مــی کنــد کــه بــا داشــتن هــوش مصنوعی قــادر بــه مخابــره اخبار اســت.
ایــن روبــات بــا داشــتن نــرم افــزار منحصــر بــه فــردی تمامــی اطاعــات ورزشــی را از شــرکت 

Stats.com مــی گیــرد و آنهــا را بــه نقــل قــول هــای کوتــاه تبدیــل مــی کنــد.
هــدف از بکارگیــری هلیوگــراف، قــرار دادن بیــش از 300 اخبــار بــه صــورت زنــده و 600 خبــر به 
روز رســانی شــده بــر روی توئیتــر واشــنگتن پســت، اکــو و مســنجر در طــول برگــزاری مســابقات 

المپیک اســت.
 

بــه گفتــه مســئولین روزنامــه واشــنگتن پســت، ایــن روبــات نمــی توانــد جــای خبرنــگار را بگیرد 
و بــرای تســریع و پوشــش لحظــه بــه لحظــه رویدادهــای المپیــک از آن اســتفاده مــی شــود.

هلیوگراف، اخبار خود را بین یک تا سه جمله مخابره می کند.

ایــن روبــات خبرنــگار دارای مکانیــزم امنیتــی بــرای کنتــرل داده هــا اســت. بــه عبــارت دیگــر 
تمامــی اطاعــات بــه صــورت خــودکار توســط »هلیوگــراف« تحلیــل مــی شــوند.

در صــورت هرگونــه رویــت اخبــار مشــکوک، هلیوگــراف آنهــا را بــه دفتــر تحریریــه ارســال مــی 
کنــد تــا در صــورت تاییــد، مخابــره شــوند.

عینک ویژه ورزشکاران المپیک ریو طراحی شد

یــک شــرکت آلمانــی، عینــک هایــی را ویــژه ورزشــکاران المپیکــی طراحــی کــرده کــه از قابلیت 
منحصــر به فــردی بــر خــوردار هســتند. 

شــرکت »نایــک« عینــک هــای آفتابــی ویــژه ای را بــرای ورزشــکاران دو و میدانــی المپیــک ریو 
بــا نــام »وینــگ« طراحــی کــرده کــه دارای شیشــه هــای منحنــی و الیــه محافظتــی در برابــر 

پرتوهــای خورشــید اســت.
ایــن عینــک اطــراف شــقیقه را کامــا پوشــش مــی دهــد تا نیــازی بــه وجــود لــوال در آن نباشــد. 
محصــول جدیــد »نایــک« بــا همــکاری شــرکت اوپتیــکال Zeiss آلمــان طراحــی 

شــده اســت.
بــر روی ایــن عینــک، محفظــه هایــی از جنــس ســیلیکون قــرار دارد تــا عمــل تهویــه صــورت 
گیــرد و مانــع از غبــار گرفتگــی شیشــه هــای آن بــر اثــر رطوبــت هــوا و یــا تغییــر دمــا شــود.  

ایــن عینــک از قابلیــت بــاالی آیرودینامیــک نیــز بهــره بــرده اســت. وزن عینــک جدیــد »نایک« 
105 گــرم اســت.

قیمت »وینگ« در حدود 1۲00 دالر است.

نقش فناوری در المپیک ریو ۲۰۱۶

ــن ــای نوی فناوریه
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اولین تونل شناور زیر آبی دنیا 
ساخته می شود

یک کشور اروپایی قصد دارد تا اولین تونل زیر آبی جهان را بسازد. 
نــروژ بــرای ســهولت تــردد در ایــن کشــور قصــد دارد تــا اولیــن تونــل شــناور زیــر آبــی 
ــا رفــت و آمــد در قســمت هــای پوشــیده از آب   ــد ت جهــان را در ایــن کشــور احــداث کن

ســهل الوصــل شــود.
در حــال حاضــر تنهــا روش بــرای عبــور از مســیرهای پوشــیده از آب ایــن کشــور، اســتفاده 

از قایــق هــای مســافری اســت کــه وقــت گیــر و ســختی هــای خــاص خــودش را دارد.
در اجــرای پــروژه تونــل زیــر آبــی قــرار ســت، مســیرهایی شــناور بــه شــکل لولــه هــای 

بــزرگ در عمــق 35 متــری آب بــرای عبــور و مــرور دو وســیله نقلیــه تعبیــه شــوند.
 قــرار اســت ایــن تونــل هــای زیــر آبــی توســط پایــه هایــی بــه پل هــای شــناوری کــه در 

ســطح آب قــرار مــی گیرنــد، متصــل شــوند تــا کامــا مهار شــوند.
تــا کنــون ۲5 میلیــارد دالر بــرای اجــرای ایــن پــروژه تخصیــص داده شــده اســت و انتظــار 

مــی رود تــا ســال ۲035 میــادی بــه پایــان برســد.

آینده پخش زنده تلویزیونی با 
دوربین ۳۶۰ درجه ۱۶ لنزی

ــده ویدئویــی و دیگــری  ــد دنیــای رســانه هــا را تســخیر کــرده، یکــی پخــش زن امــروزه دو رون
نمایــش تصاویــر 360 درجــه؛ حــال اختــراع یــک دوربیــن تــازه ایــن دو فرآینــد را بــه یکدیگــر 

ــد زده اســت.  پیون
دوربیــن الیــو پانــت نــه تنهــا اولیــن دوربینــی اســت کــه قــادر بــه پخــش تصاویــر زنــده و 360 
درجــه اســت، بلکــه مــی توانــد ایــن تصاویــر را بــا دقــت و کیفیــت بــاال پخــش کنــد. دوربیــن یاد 

شــده کــه از کیفیــت پخــش 4K پشــتیبانی مــی کنــد، دارای 16 لنز اســت.
چالــش مهمــی کــه امــروزه بــر ســر راه پخــش تصاویــر 360 درجــه وجــود دارد آن اســت کــه 
ایــن تصاویــر یــا بایــد از لنزهــای مجــزا پخــش شــوند کــه کیفیــت نهایــی را کاهــش مــی دهد 
یــا بایــد از تصاویــر در کنــار هــم قــرار گرفتــه چندیــن لنــز اســتفاده شــود کــه ایــن کار هــم 

بــرای انجــام پخــش زنــده کاری پرچالــش و از نظــر فنــی دشــوار اســت.
ــی از 16  ــر دریافت ــب تصاوی ــرای ترکی ــزار خاصــی ب ــرم اف ــت دارای ن ــو پان ــن الی ــا دوربی ام
ــر  ــت تصاوی ــد از دریاف ــه بع ــی و بافاصل ــور آن ــه ط ــن کار را ب ــد ای ــی توان ــت و م ــز اس لن
زنــده انجــام دهــد. شــرکت Reality Labs Network ســازنده ایــن دوربیــن مــی گویــد 
دوربیــن یــاد شــده فعــا مــی توانــد 15 دقیقــه تصویــر 360 درجــه را بــه طــور زنــده پخــش 

کنــد.
ایــن تصاویــر بعــد از ضبــط بــرای پلتفــورم کلــود پخــش زنــده شــرکت ســازنده ارســال می شــود 
تــا آمــاده و تبدیــل بــه تصویــر نهایــی شــود. ســپس ارســال تصاویــر مذکــور بــه طــور زنــده قابل 
انجــام اســت. ایــن دوربیــن 6۸0 گرمــی مجهــز بــه یــک فــن ویــژه خنــک کننــده هــم هســت تا 

جلــوی گــرم شــدن بیــش از حــد آن گرفتــه شــود.
دوربیــن الیــو پانــت مــی توانــد تصاویــر را بــه دو شــیوه 30 و 60 فریــم در ثانیــه ضبــط کنــد تــا 
جزئیــات مــورد نظــر از صحنــه بــه طــور کامــل در دســترس قــرار بگیــرد. قیمــت ایــن دوربیــن 
10هــزار دالر اســت، امــا 500 پیــش خریــد کننــده اول، بــرای دریافــت آن تنهــا بایــد 5000 دالر  

بپردازنــد.

اولین کامیون تمام برقی دنیا 
رونمایی شد

یک شرکت اروپایی موفق به ساخت اولین کامیون کاما برقی دنیا شد. 
در حالــی کــه بســیاری از شــرکت هــای اروپایــی رقابــت در عرصــه ســاخت خودروهــای 
برقــی را آغــاز کــرده نــد، ایــن بار مرســدس بنــز آلمــان در یــک اقــدام غافلگیرانــه موفق 
بــه ســاخت اولیــن کامیــون تمــام برقــی دنیــا شــد تــا گــوی رقابــت را از رقبــای خــود 

بربایــد. ایــن کامیــون Urban نــام دارد.
 کامیــون کامــا برقــی در مقایســه بــا کامیــون هــای دیزلــی بســیار کــم ســر و صداتــر و 

ظرفیــت حمــل بــار آن ۲۹ تــن اســت.  
Urban بــا یکبــار شــارژ کامــل مــی توانــد 1۲4 مایــل را طــی کنــد. هــدف اصلــی از 
ســاخت ایــن کامیــون، تــردد در معابــر شــهری اســت و بــرای ســفرهای بــرون شــهری 
طراحــی نشــده اســت. مســئولین شــرکت بنــز بــر ای بــاور هســتند کــه تــا یــک 5 ســال 
آینــده، خــط تولیــد آن را فعــال کننــد. قــرار اســت ظــرف ایــن مــدت بــا توســعه فنــاوری 
باتــری کامیــون Urban، هزینــه آن را کاهــش دهنــد و کارایــی کامیــون تمــام برقــی 

جهــان افزایــش پیــدا کنــد.

فناوریهــای نویــن
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اوج هیجان را در مرتفع 
ترین مسیر شیشه ای 

دنیا تجربه کنید
 

در یــک آســمان خــراش در شــهر شــانگهای چیــن بــا ســاخت 
بلندتریــن مســیر شیشــه ای جهــان راهــی بــرای عاقمنــدان 

کارهــای هیجــان انگیــز بــاز شــده اســت. 
آســمان خراش »جینمــاو« در شــهر شــانگهای چیــن دارای ۸۸ 
طبقــه و 4۲0.5 متــر ارتفــاع اســت کــه مســیر شیشــه ای را بــر 

فــراز 340 متــری از ســطح زمیــن تعبیــه کــرده اســت.
ایــن مســیر هیجــان انگیــز بــدون نــرده اســت و عاقمنــدان به 
انجــام کارهــای پــر مخاطــره مــی تواننــد بــا قــدم زدن بــر روی 

آن بــه مــدت 30 دقیقــه، مســیری را تجربــه کننــد کــه گویــی 
در حــال راه رفتــن در هــوا هســتند.

 طــول ایــن مســیر هیجــان انگیــز 60 متــر اســت و یــک طناب 
ــا  ــقوط آنه ــا از س ــود ت ــی ش ــل م ــراد وص ــه اف ــی ب محافظت
جلوگیــری کنــد. بــه دلیــل رعایــت مســائل ایمنــی،  ظرفیــت 

ــر 15 نفــر اســت.   ایــن مســیر شیشــه ای حداکث
 بلیــط راه رفتــن بــر روی بلندتریــن مســیر شیشــه ای دنیــا 5۸ 

ــت. دالر اس

تصاویر بلندترین اتوبوس دنیا/ 
فرار از شر ترافیک

ســرانجام چینــی هــا موفــق بــه عملیاتــی کــردن ایــده اســتفاده از اتوبــوس هــای 
مرتفــع شــدند. 

ــه  ــد« در جهــان موســوم ب ــوس بلن ــاوگان »حمــل و نقــل اتوب اولیــن سیســتم ن
ــرد.   ــه کار ک ــروع ب ــن ش ــدو« چی ــهر »کوینهوانگ )TEB( در ش

ایــن اتوبــوس هــا بــه عــرض ۷.۸ متــر و طــول ۲۲ متر هســتند و مــی تواننــد 300 
مســافر را جابجــا کنند.

ــر ســرعت آنهــا 60  ــی هســتند و حداکث ــه طــور کامــل برق ــد ب ــوس هــای بلن اتوب
کیلومتــر در ســاعت اســت کــه از ایــن حیــث تقریبــا نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 

پــر ســرعت محســوب مــی شــود.
ایــن نــوع از اتوبــوس هــا بــه دلیــل ارتفاعــی کــه دارنــد، در ترافیک نمــی ماننــد و به 
راحتــی مــی تواننــد از روی خودروهــای دیگــر عبــور کنند و در شــهرهای بــزرگ می 
تــوان از آنهــا بــرای صرفــه جویــی در زمــان و هزینــه و جلوگیــری از آلودگــی هــوا 

اســتفاده کــرد.
ــه ریــل  ــر روی مســیر شــبیه ب ــوس بلنــد« ب ــاوگان »حمــل و نقــل اتوب سیســتم ن

ــد. حرکــت مــی کن

ــن ــای نوی فناوریه
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خــودروی  علمــی  تــور  اتمــام  از  پــس 
خورشــیدی غــزال 3 و مشــخص شــدن نقــاط 
ــزال 4  ــره غ ــون خــودروی 4 نف ضعفــش، اکن

ــود. ــی ش ــاخته م س
در ســال 13۹4 مراحــل ســاخت خــودروی 
خورشــیدی غــزال ایرانــی 3 بــه پایــان رســید. 
غــزال 3 ســومین خــودرو از نــوع غــزال ایرانی 
اســت کــه توســط  دانشــجویان دانشــکده فنی 

دانشــگاه تهــران ســاخته شــده اســت.
 

از  خــودرو  ایــن  ســازندگان 
دانشــجویان و اعضــای هیــات علمی 

دانشــگاه تهــران هســتند.
ــش  ــا گنجای ــرخ ب ــار چ ــودروی چه ــن خ ای
دو سرنشــین می توانــد حداکثــر تــا 130 
ــر در ســاعت ســرعت داشــته باشــد.  کیلومت
ــام  ــترالیا ۲015 مق ــابقات اس ــزال3 در مس غ
ســوم ســرعت و مقــام هفتــم را در طــی 
مســافت بــه دســت آورد. ایــن خــودرو در روز 
آفتــاب مــی خــورد و شــارژ مــی شــود و اگــر 
بــه انــدازه کافــی هــم شــارژ نشــود بــا بــرق 

ــل شــارژ اســت. قاب

شــروع حرکــت غــزال ایرانــی از 
دانشــگاه تهــران

امــا تورعلمــی غــزال ایرانــی 3 از روز ۲6 
ــه  ــاه ادام ــا دوم مردادم ــد و ت ــاز ش ــاه آغ تیرم
ــنایی  ــی آش ــور علم ــن ت ــدف ای ــت. ه داش
ــن  ــا ای ــگاهی  ب ــر دانش ــردم و قش ــوم م عم
ــان ۸ روزه  ــدت زم ــود. در م ــی ب ــتاورد مل دس
ایــن تورعلمــی، تقریبــا فاصلــه دو هــزار و ۷00 
کیلومتــری منطقــه آزاد انزلــی تــا منطقــه آزاد 

ــد. ــی ش ــش ط کی
ــور علمــی در عکــس  ــدی ت ــان بن ــه زم برنام

ــر مشــخص شــده اســت. زی

ــع  ــی در واق ــور علم ــن ت ــداف ای ــر اه از دیگ
ــود  ــزال 3 ب ــیدی غ ــودروی خورش ــت خ تس
ــی  ــور کل ــه ط ــتاورد ب ــن دس ــرادات ای ــا ای ت

ــود.  ــخص ش مش
علـت اینکـه ایـن تـور علمـی از دریـای خـزر 
آغـاز شـد ایـن اسـت کـه دریـای خـزر یـک 
منبع محیط زیسـتی مهم برای کشـور بـوده و 
ایـن خـودرو هم در راسـتای حفاظـت از محیط 
زیسـت طراحـی و سـاخته شـده کـه در نظـر 

گرفتـن ایـن موضـوع مسـئله مهمی اسـت.
چنیـن تور علمـی باعث می شـود کـه اعضای 
جدید دانشـجویان که در تیم طراحی و سـاخت 
ایـن خـودرو مشـارکت دارنـد بـا مشـکات 
طراحـی از نزدیک آشـنا شـوند و در صدد بیایند 

که آنهـا را برطـرف کنند.

ــتقبال  ــزد و اس ــزال3  در ی ــور غ حض
ــی ــردان خارج جهانگ

در طــول مســیر گردشــگران خارجــی کــه بــه 
یــزد آمــده بودنــد از ایــن دســتاورد  ایرانــی بــه 

خوبــی اســتقبال کردنــد.
 

بازگشــت خــودروی غــزال3 بــه 
ــود ــه خ خان

پــس از گذرانــدن تــور ۸ روزه خــودروی غــزال 
3، ایــن خــودرو بــه خانــه خــود یعنی دانشــگاه 

ــت. تهران بازگش
کارن ابــری نیا،  مدیــر مرکز طراحی و ســاخت 
ــگاه  ــی دانش ــکده فن ــی در دانش ــزال ایران غ
تهــران و مدیــر تیــم خــودروی خورشــیدی در 
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص آخرین 
ــا  ــش ب ــره کی ــا جزی ــزر ت ــای خ ــور دری روز ت
غــزال ایرانــی3  گفــت: ایــن خــودرو بــه همراه 
تیــم طراحــی کننــده اش روز هشــتم مردادماه 
از بنــدر عبــاس بــه بنــدر لنگــه، ســپس چارک 

و بعــد بــه جزیــره کیــش رفــت.
وی بــا بیــان اینکــه مقصــد نهایــی ایــن تیــم 
در جزیــر کیــش بــود، افــزود: غــزال ایرانــی3، 
هماننــد ســایر اســتان هــا برنامــه هــای خــود 
ــه عمــوم مــردم و  ــه معرفــی خــودرو ب از جمل

دانشــگاهیان را برگــزار کــرد.
ابــری نیــا خاطــر نشــان کــرد: ایــن خــودرو در 
روز آخــر، در پردیــس کیــش دانشــگاه تهــران 
و منطقــه آزاد برنامــه هــای ترویجــی را برگزار 
کــرد و ســپس بعــد از اتمــام تــور، بــا لنــج  بــه 
خانــه خــود یعنــی دانشــگاه تهــران بازگشــت.

ــا  ــودرو ب ــن خ ــه ای ــان اینک ــا بی ــا ب ــری نی  اب
ــرده  ــی ک ــی را ط ــور علم ــه ت ــل حادث حداق
اســت، بیــان کــرد: طــی گذرانــدن مســیرهای 
ــران،  ــن، ته ــت، قزوی ــدر رش ــی، بن ــدر انزل بن
کاشــان، اصفهــان، یــزد، شــیراز، بنــدر عبــاس 
ایــن خــودروی خورشــیدی مــورد تســت 

هــای متعــددی قــرار گرفــت تــا آنهــا را بــرای 
ســاخت خــودروی خورشــیدی غــزال 4 در 

ــم. ــر بگیری نظ
خــودروی  داریــم  بنــا  وی،  گفتــه  بــه 
ــره  ــرخ و 4 نف ــه 4 چ ــدی را ک ــیدی بع خورش
اســت طراحــی کنیــم؛ ا کنــون ایــن خــودروی 

خورشــیدی ۲ نفــره اســت.

حرکت خودروی خورشیدی در جاده
وی بــا اشــاره بــه مشــکات ســفر بــا 
خــودروی خورشــیدی گفــت: ایــن خــودرو بــه 
علــت اینکــه بخــش هایــی از جــاده مناســب 
نبــود نمــی توانســت حرکــت کنــد؛ همچنیــن 
مجــوز حرکــت در همــه مســیرها بــرای ایــن 
ــده  ــور داده نش ــس راه ــوی پلی ــودرو از س خ
بــود. ایــن خــودرو بیشــتر در مســیرهایی کــه 
ــرد.  ــی ک ــت م ــود حرک ــده ب ــوز داده ش مج

با خودروی خورشیدی غزال ایرانی 
همسفر شوید

فناوریهــای نویــن
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تالش برای ساخت ماهواره های ملی با همکاری کشورهای 
صاحب نام در عرصه فضایی از چند ماه گذشته در کشور آغاز 
شده است. براین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
به عنوان نهاد سیاستگذار در عرصه فناوری فضایی کشور و نیز 
سازمان فضایی ایران به عنوان متولی این بخش، مذاکرات خود 
را با کشور فرانسه برای همکاری در ساخت ماهواره مخابراتی 
ملی و نیز با کشور روسیه برای همکاری در ساخت ماهواره 
ملی سنجش از دور آغاز کردند. این ماهواره ها قرار است در 

مقیاس عملیاتی تولید شود و در مدار باالی زمین قرار گیرد.
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جزئیات مذاکره ایران با روسیه 
برای ساخت ماهواره ملی

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از مذاکــره بــا شــرکت فضایــی »کاســماس« روســیه، 
بــرای ســاخت و پرتــاب ماهــواره ملــی ســنجش از دور خبــر داد و گفــت: در حــال مذاکــره 

بــرای توافــق در قیمــت ایــن قــرارداد هســتیم. 
محمــود واعظــی، بــا اشــاره بــه تمایــل روســیه بــرای همــکاری در ســاخت و پرتــاب ماهواره 
ــا شــرکت دولتــی  ملــی ســنجش از دور ایــران، اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه مذاکــره را ب
»کاســماس« پیگیــری کردیــم و در مــورد کلیــات طراحــی، ســاخت و پرتــاب ماهــواره بــه 

توافــق رســیدیم.
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه در حــال مذاکــره بــرای جزئیــات اجــرای ایــن پــروژه و توافــق 

بــر ســر قیمــت انجــام آن هســتیم.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا تاکیــد براینکــه ســاخت ماهــواره عملیاتی ســنجش 
از دور، زمــان بــر اســت و قابــل قیــاس بــا ماهــواره هــای کوچــک و دانشــجویی کــه تاکنون 
ســاخته ایــم، نیســت، گفــت: روســها حتی تمایــل دارنــد که مســئولیت پرتــاب ماهــواره های 
ــم، آن را  ــا بخواهی ــه محــض آنکــه م ــد و ب ــا را برعهــده بگیرن ســاخته شــده و کوچــک م

انجــام مــی دهنــد.
ــم  ــده ای ــری را دی ــداز بســیار وســیع ت ــا چشــم ان ــروژه م ــن پ ــا در ای ــه داد: ام واعظــی ادام
ــنجش از دور و  ــی س ــواره مل ــک ۲ ماه ــده نزدی ــم در آین ــول داده بودی ــه ق ــور ک و همانط

ــم. ــی کنی ــی م ــی را عملیات مخابرات
وی تاکیــد کــرد: در ایــن راســتا بــرای ماهواره ملــی ســنجش از دور با شــرکت »کاســماس« 
بــه عنــوان ســازمان فضایــی کشــور روســیه بــه جمــع بنــدی رســیده ایــم کــه درصورتــی 
کــه قــرارداد آن منعقــد شــود، بیــش از دو ســال زمــان مــی بــرد تــا ماهــواره ایرانــی بــه نقطه 

ــد. عملیاتی برس
در راســتای عمــل بــه اهــداف سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی، ایــران قصــد دارد ۲ ماهــواره 

ملــی عملیاتــی را بــه فضــا بفرســتد.

رئیس سازمان فضایی ایران خبر داد؛

ساخت تلسکوپ فضایی
 با کمک دانشگاهها

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از برنامــه ریــزی بــرای طراحــی و ســاخت تلســکوپ فضایــی در 
کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح در مرحلــه مقدماتــی مذاکــره بــا دانشــگاهها قــرار دارد. 

محســن بهرامــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای در دســت انجــام از ســوی ســازمان فضایــی در حوزه 
اکتشــافات فضایــی، بــه فعالیــت رصدخانــه فضایــی البــرز اشــاره کــرد و گفت: هــم اکنــون در این 
رصدخانــه یــک تلســکوپ فضایــی وجــود دارد و بــرای مشــاهده اجــرام از ســوی دانشــجویان و 

دانــش آمــوزان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
ــی از ســوی ســازمان همکاریهــای  ــرار اســت تلســکوپ فضای ــن حــال ق وی ادامــه داد: در همی
فضایــی آســیا و اقیانوســیه )اپســکو( شــهریورماه امســال در ایــن رصدخانــه نصب شــود و بــه بهره 

بــرداری برســد.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران در مــورد برنامــه ریزی بــرای ســاخت تلســکوپ فضایــی در داخل 
کشــور کــه پیــش از ایــن نیــز بــه عنــوان یــک طــرح، مطــرح شــده بــود اظهــار داشــت: ســاخت 
تلســکوپ فضایــی را در برنامــه داریــم و در ایــن زمینــه هــم اکنــون بــا یکــی از دانشــگاهها نیــز 

وارد مذاکــره شــده ایــم.
ــا تاکیــد براینکــه ایــن مذاکــرات و برنامــه ریــزی بــرای ایــن طــرح، در مرحلــه مقدماتــی  وی ب
قــرار دارد، اضافــه کــرد: موضــوع اکتشــافات فضایــی بایــد جــدی تــر برنامــه ریــزی و دنبال شــود.

ــت،  ــگاهی اس ــی، دانش ــکوپ فضای ــاخت تلس ــی و س ــوع کار طراح ــه ن ــان اینک ــا بی ــی ب بهرام
ــود. ــد ب ــران خواه ــی ای ــازمان فضای ــوی س ــرای آن از س ــت اج ــرد: مدیری ــان ک خاطرنش

ــا حــدودی در کشــور وجــود دارد و از نظــر  وی افــزود: توانایــی ســاخت تلســکوپ فضایــی ت
ــد  ــردن آن نیازمن ــی ک ــرا و عملیات ــا اج ــود ام ــی ش ــاهده م ــز ضــرورت آن مش ــردی نی کارب
ارزیابــی وضعیــت موجــود بــا توجــه بــه اولویــت طــرح هــای فضایــی در کشــور و نیــز تامیــن 

بودجــه اســت.

ناســا و آژانــس فضایــی اروپــا شــهاب ســنگی را 
ــمت  ــه س ــن ب ــا رفت ــه ب ــد ک ــرده ان ــایی ک شناس

خورشــید در حــال خودکشــی کــردن اســت. 
ــه تازگــی  ــا ب ســازمان ناســا و آژانــس فضایــی اروپ
ــا  ــه ب ــد ک ــرده ان ــایی ک ــنگی را شناس ــهاب س ش
ســرعت یــک میلیــون و 300 هــزار مایــل بــر 
ســاعت در حــال نزدیــک شــدن بــه خورشــید اســت.  
ایــن پدیــده را »خودکشــی شــهاب ســنگ« نامیــده 

ــد. ان
ایــن شــهاب ســنگ بــا همــکاری دو قطــب فضایــی 
جهــان در رصــد خانــه »ســوالر انــد هلیواســفیریک«  
شناســایی شــده اســت. شــهاب ســنگ رصــد شــده 

 Kreutz متعلــق بــه خانــواده شــهاب ســنگ هــای
ــا  ــا داشــتن مدارهــای بیضــی شــکل ب اســت کــه ب
ســرعت زیــادی بــه ســمت خورشــید در حــال حرکت 

هســتند.
ــوع از  ــن ن ــه ای ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــان ب محقق
ــه آن دســته از شــهاب ســنگ  شــهاب ســنگ هــا ب
ــر  ــش منفج ــا پی ــرن ه ــه ق ــد ک ــق دارن ــی تعل های
شــده و بــه تکــه هــای مختلفــی تقســیم شــده انــد.

ــل  ــنگ در داخ ــهاب س ــن ش ــود ای ــی ش ــه م گفت
ــک  ــل نزدی ــه دلی ــا ب ــرد ام ــی گی ــرار نم ــید ق خورش
ــی  ــاالی خورشــید، ذوب م ــرارت ب ــه آن و ح شــدن ب

ــود. ش

شهاب سنگی که با خورشید خودکشی می کند
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ــروژه  ــاروارد در پ ــگاه ه ــی دانش ــق ایران محق
بزرگــی قــرار دارد کــه طــی آن پــرده از فعــل و 
انفعــاالت مرمــوز درون مشــتری برداشــته می 

شــود. 
دکتر اشـکان سـامت از دانشـکده مهندسی و 
علوم کاربـردی با همکاری دیگـر محققان این 
دانشـگاه بر روی فعـل و انفعاالت مرمـوزی در 
مشـتری کار کـرده انـد کـه دیـد مـا را نسـبت 
بـه گذشـته ایـن سـیاره و کشـف هر چـه بهتر 

ناشـناخته هـای آن بازتر مـی کند.
ــدروژن  ــل هی ــن تبدی ــر روی زمی ــا و ب اینج
مایــع بــه هیــدروژن فلــزی بــه ســرعت 
صــورت مــی گیــرد. بــه بــاور محققــان، 
ــه در هســته  ــدی اســت ک ــان فرآین ــن هم ای
ــه  ــا اینک ــت. ام ــان اس ــم در جری ــتری ه مش

چگونــه و چــه زمانــی ایــن فرآینــد روی مــی 
ــن  ــوده و ای ــیده ب ــان پوش ــر محقق ــد ب ده
ــر ســامت و  ــه دکت ــزی اســت ک ــان چی هم

ــد. ــرده ان ــه راز آن ب ــی ب ــش پ همکاران
ــان  ــری از محقق ــروه دیگ ــل، گ ــاه آوری در م
دانشــگاه هــاروارد بــه شــواهدی دربــاره تبدیل 
ــه  ــع ب ــق مای ــت عای ــدروژن از حال ــریع هی س
فلــز مایــع دســت یافتنــد. ایــن برای نخســتین 
بــار بــود کــه چنیــن رویــدادی در یــک 

ــد. ــی ش ــاهده م ــی مش ــش علم آزمای
ــی و  ــکده مهندس ــان دانش ــا محقق ــاال ام ح
  John A. Paulson علــوم کاربــردی
دانشــگاه هــاروارد مــی گوینــد کــه مــا 
ــت  ــی صحب ــاالت مهم ــل و انفع ــاره فع درب
مــی کنیــم کــه مربــوط بــه یکــی از 

ناشــناخته تریــن ســیارات منظومــه شمســی 
مــی شــود. ایــن ســؤال کــه هیــدروژن 
چگونــه بــه وضعیــت فلــزی خــود تبدیــل می 
شــود، تأثیــر قابــل توجهــی بــر شــناخت مــا 
از ایــن ســیاره و ســایر ســیارات مــی گــذارد. 
اینکــه هیــدروژن چگونــه در دل ایــن ســیاره 
متحــول می شــود بــه مــا ایــن امــکان را می 
دهــد کــه دربــاره رونــد تکاملــی ایــن ســیاره، 
دمــا و ســاختار درونــی چنیــن غولهــای گازی 

ــم. ــش خــود بیفزایی ــر دان ب
دکتر سـامت و همکارانش توانسـته اند فشـار 
و دماهای شـدید مشـتری را به وسـیله فشـرده 
سـازی ذره کوچکی از هیـدروژن میان دو قطعه 
المـاس کـه نـوک آنهـا تنهـا 100 میکـرون 
بزرگـی دارد مـورد بررسـی دقیـق قـرار دهنـد. 

آنها برای افزایـش دمای مورد نیـاز از پرتوهای 
لیزری اسـتفاده کـرده اند.

ــت  ــه حال ــع ب ــدروژن مای ــل هی ــد تبدی فرآین
فلــزی آن چنــان ســریع روی مــی دهــد کــه 
بــا چشــم غیرمســلح قابل مشــاهده نیســت. از 
آن گذشــته نمونــه ذرات هیــدروژن نیــز تنهــا 
کســری از ثانیــه دوام آورده و بــه ســرعت 

ــی شــوند. منهــدم م
بــه همیــن دلیــل محققــان به جــای تماشــای 
نمونــه ذرات هیــدرژن، لیزرهــای تابیــده شــده 

بــه نمونــه مــورد نظــر را نظــاره مــی کننــد.
ــد  ــی توانن ــاال م ــان ح ــب محقق ــن ترتی بدی
دربــاره فرآینــد تبدیــل هیــدروژن مایــع 
ــتری  ــر بیش ــان خاط ــا اطمین ــد ب ــه جام ب

ــد. ــت کنن صحب

راز تغییر حالت هیدروژن در مشتری کشف شد
توسط محقق ایرانی هاروارد:                                

فضانوردانــی کــه در مأموریتهــای آپولــو راهی 
ــی  ــه طــرز عجیبــی قربان ــاه مــی شــدند ب م
ناراحتــی هــای قلبــی و عروقــی شــده انــد. 

محققــان دانشــگاه دولتــی فلوریــدا از کشــف 
ارتباطــی میــان قرارگرفتــن در معــرض 
ــرگ و  ــاالی م ــرخ ب ــی و ن ــای کیهان پرتوه
ــی  ــی – عروق ــکات قلب ــی از مش ــر ناش می
ــد کــه در طــول  ــر داده ان ــی خب در فضانوردان
ــن  ــدار پایی ــر از م ــی فرات ــو راه ــه آپول برنام

ــی شــدند. ــن م زمی
ــمندان در  ــه دانش ــات ب ــن تحقیق ــج ای نتای
ــا  ــه ب ــده ک ــین دار آین ــای سرنش مأموریته
هــدف رســیدن بــه اعمــاق فضــا صــورت می 
گیــرد کمــک چشــمگیری خواهــد کــرد. آنها 
مــی تواننــد از ایــن یافتــه هــا بــرای افزایــش 
ایمنــی و حفــظ هرچــه بهتــر ســامت 

ــد. ــره بگیرن ــوردان به فضان
ــه  ــن زمین ــادی در ای ــات زی ــون تحقیق تاکن
ــه ســامت  ــی ک ــا خطرات ــه ت صــورت گرفت

فضانــوردان را در چنیــن ســفرهایی تهدید می 
ــه حداقــل برســد. کنــد ب

بــه طــور کلــی فضانوردانــی کــه راهــی 
مــدار پاییــن زمیــن )LEO( نظیــر ایســتگاه 
ــد  ــوند از گزن ــی ش ــی م ــن الملل ــی بی فضای

خطــرات ناشــی از پرتوهــای مرگبــار کیهانــی 
ــی  ــدان مغناطیس ــرا می ــتند زی ــان هس در ام
زمیــن ایــن ذرات را منحــرف کــرده و مانــع از 

ــی شــوند. ــن م ــه زمی ــا ب رســیدن آنه
ــوردان  امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه فضان

مــاه  بــه  ســفر  در  آپولــو  مأموریتهــای 
ــتند. در  ــری نداش ــظ مؤث ــپر محاف ــن س چنی
واقــع میــدان مغناطیســی زمیــن تأثیــری بــر 
ــاه  ــود در م ــی موج ــار کیهان ــای مرگب پرتوه
ــوردان آن  ــل فضان ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ن
ــه شــدت در معــرض پرتوهــای  ــا ب مأموریته

کیهانــی بــوده انــد.
در حــد فاصــل ســالهای 1۹6۸ تــا 1۹۷۲ 
میــادی ۹ فضانــورد در قالــب برنامــه 
ــر از  ــا فرات ــدوده ای از فض ــی مح ــو راه آپول
ــوع ۲4  ــدند. از مجم ــن ش ــن زمی ــدار پایی م
ــور  ــا حض ــن مأموریته ــه در ای ــوردی ک فضان

ــد. ــرده ان ــر م داشــتند ۸ نف
دانشــگاه  محققــان  دقیــق  تحقیقــات 
ــی  ــه ناراحت ــد ک ــی ده ــان م ــدا نش فلوری
ــل 43 درصــد  ــی عام ــی – عروق هــای قلب
مــرگ و میــر ایــن فضانــوردان در ســالهای 

بعــد بــوده اســت.
ــران  ــت نگ ــات از آن جه ــن تحقیق ــج ای نتای
کننــده عنــوان شــده اســت زیــرا ایــن 
رقــم 5 برابــر نــرخ مــرگ و میــر ســایر 
کارکنــان عرصــه علــوم فضایــی در زمیــن و 
فضانوردانــی اســت کــه فراتــر از مــدار پاییــن 

زمیــن نرفتــه انــد.

یافته محققان دانشگاه فلوریدا؛

مسافران ماه قربانی ناراحتی های قلبی و عروقی

http://mehrnews.com


صفحه 49 |  شماره 4 | مرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

ــا ــوا و فضــ هـــ

محققــان آمریکایــی بعــداز ســه ســال بررســی بــر روی یافتــه هــای تلســکوپ کپلــر، 
ــد.  ســرانجام ۲0 ســیاره را کاندیــد زندگــی کردن

»آمریکــن ساینتیســت« خبــر داد،  از میــان ســیاره هایــی کــه توســط تلســکوپ فضایی 
کپلــر کشــف شــده انــد، تعــداد ۲0 ســیاره فراخورشــیدی دارای شــرایط زندگــی شــبیه 
ــه  ــه صــورت صخــره ای اســت ک ــیاره ب ــداد ۲0 س ــط تع ــع فق ــن هســتند. در واق زمی

امــکان بــودن آب مایــع در آنهــا وجــود دارد.
اخترشناســان بــا بررســی چهــار هــزار ســیاره فراخورشــیدی کــه توســط تلســکوپ کپلر 
ــه  ــداد ۲16 ســیاره ب ــد کــه تع ــی بردن در خــارج از منظومــه شمســی کشــف شــدند، پ
اصطــاح »منطقــه قابــل ســکونت« هســتند و امــکان یافتــن آب مایــع در آنهــا وجــود 
دارد.امــا تعــداد زیــادی از آنهــا بــه دلیــل فاصلــه زیــادی کــه بــا خورشــید دارنــد، امــکان 
یــخ زدگــی آب در آنهــا وجــود دارد و آن تعــدادی هــم کــه بــه خورشــید نزدیک هســتند، 

احتمــال تبخیــر آب در آنجــا مــی رود.
در ادامــه تحقیقــات، نهایتــا اخترشناســان تعــداد ۲0 ســیاره را کــه دارای ســطوح صخــره 
ای بودنــد و در فاصلــه مناســبی بــا خورشــید قــرار داشــتند را به عنــوان کاندیــد »منطقه 

قابــل ســکونت«  بــر گزیدنــد.
ــرای وجــود نشــانه هــای  ــادی را ب ــن ۲0 ســیاره شــانس زی ــان، ای ــه محقق ــه گفت ب
حیــات بــه خــود اختصــاص داده انــد و مــی تــوان تحقیقــات تکمیلــی را بــا تلســکوپ 

ــم »جیمــزوب« ادامــه داد. عظی
از میان این ۲0 سـیاره، سـیاره f-1۸6 Kepler دارای شـانس بیشـتری اسـت و اندازه 
آن بـه بزرگـی زمیـن و امکان کشـف آب مایـع در آن زیاد اسـت. این تحقیـق در طول 

سـه سـال توسـط ناسـا و دانشـگاه های مطرح آمریکا صورت گرفته اسـت.

توسط تلسکوپ کپلر ؛

۲۰ سیاره کاندید زندگی شدند

ــه آرزوی خــود را نزدیکتــر از هــر  ــه گردشــگری در اطــراف زمیــن حــاال رســیدن ب عاقمنــدان ب
زمــان دیگــری مــی بیننــد. 

ــعه  ــی توس ــگامان اصل ــی از پیش ــوان یک ــه عن ــا ب ــن روزه ــه ای ــک ک ــن گلکتی ــرکت ویرجی ش
گردشــگری فضایــی شــناخته مــی شــود، اعــام کــرد کــه مجوزهــای الزم بــرای پــرواز آزمایشــی 
ــکا  ــدرال آمری ــوردی ف ــازمان هوان ــن را از س ــدار زمی ــه م ــود ب ــی مخصــوص خ ــای فضای هواپیم
دریافــت کــرده اســت. ایــن بــدان معنــی اســت کــه آنهایــی کــه رؤیــای ســفر بــه مــدار زمیــن و 

ــد. ــا آن دارن ــه اندکــی ت ــد فاصل ــه معلــق شــدن در هــوا را دارن تجرب
ــن اجــازه را مــی  ــن گلکتیــک و در رأس آن ریچــارد برانســون ای ــه شــرکت ویرجی ــن مجــوز ب ای
دهــد کــه پروازهــای آزمایشــی هواپیمــای فضایــی SpaceShipTwo را از فــرودگاه فضایــی 

»موهــاوی« در کالیفرنیــا طــی یــک دوره دو ســاله انجــام دهــد.
سیســتم پرتابــی ایــن شــرکت متشــکل از دو بخــش اســت بــه طوریکــه بخــش سرنشــین دار در 
دل سیســتم پــروازی بــه نــام WhiteKnightTwo جــای گرفتــه کــه پــس از رســیدن بــه 
ارتفاعــی مشــخص از آن جــدا شــده و از ایــن مرحلــه بــه بعــد بــا روشــن شــدن موتــور راکــت بــه 

زیرمــدار مــی رســد.
مجــوز اخیــر درحالــی تنهــا بــرای ارســال گردشــگران بــه فضا بــه شــرکت ویرجیــن گلکتیــک داده 
شــده کــه ســازمان هوانــوردی فــدرال آمریــکا محدودیتهایــی را نیــز در نظــر گرفتــه بــه طوریکــه 
شــرکت زیــر نظــر ریچــارد برانســون مجــاز به حمــل تجهیــزات غیرعلمی و آزمایشــی شــده اســت.

ــت  ــا موفقی ــد پروازهــای آزمایشــی را ب ــک بای ــن گلکتی ــن مجــوز، شــرکت ویرجی ــر اســاس ای ب
ــد. ــه کن ــکا ارای ــدرال آمری ــوردی ف ــازمان هوان ــه س ــج آن را ب ــرده و نتای ــپری ک س

ــر ایــن هواپیمــای فضایــی راهــی مــدار زمیــن مــی  گردشــگرانی کــه در آینــده نزدیــک ســوار ب
ــد. ــزار دالر بپردازن ــد ۲۲0 ه شــوند بای

گامی بلند به سوی گردشگری فضایی؛

مجوز  پرواز هواپیمای فضایی صادر شد

بــرای نخســتین بــار دانشــمندان توانســتند آنچــه را کــه در زیــر 
ابرهــای قطــور زهــره مــی گــذرد بــه روشــنی درک کننــد. 

ــق  ــه مشــاهدات دقی ــتناد ب ــا اس ــی ب ــوم فضای دانشــمندان عل
کاوشــگر ونــوس اکســپرس حــاال مــی دانند کــه الگوهــای آب 
ــا  ــه ب ــر ابرهــای قطــور ســیاره زهــره چگون و هوایــی حاکــم ب

توپوگرافــی ســطح ایــن ســیاره در ارتبــاط اســت.
ــی در  ــا مانع ــه تنه ــره ن ــای زه ــمندان، ابره ــاور دانش ــه ب ب
درک مــا از ناشــناخته هــای ایــن ســیاره نیســت، بلکــه مســیر 
ــی  ــیاره م ــن س ــطح ای ــه در س ــمندان از آنچ ــیهای دانش بررس

ــد. ــی کن ــر م ــذرد را بازت گ
ــم  ــش ه ــه علت ــی شــود ک ــیاره ای داغ محســوب م ــره س زه
فرآیندهــای شــدید گلخانــه ای در آن اســت. انــدازه گیریهــای 
دقیــق نشــان مــی دهــد کــه دمــای ســطح ایــن ســیاره حتــی 

ــا 450 درجــه سلســیوس هــم مــی رســد. ت

وقتــی بــه زیــر ابرهــای زهــره دقــت مــی کنیــد 
بــا فضــای وهــم آلــودی مواجــه مــی شــوید. در 
اینجــا نــه تنهــا دمــای هــوا زیــاد اســت بلکــه 
نــور ناچیــزی از خورشــید در محیــط دیــده مــی 
ــن  ــل ای ــره عام ــم زه ــای ضخی ــود. ابره ش
تاریکــی همیشــگی هســتند. در ســطح آن هــم 
ــون  ــی وزد چ ــاد نم ــام ب ــه ن ــزی ب ــا چی عم
ســرعت جریــان هــوا نهایتــا یــک متــر بــر ثانیه 

ــت. اس
البتــه ایــن ســناریویی نیســت کــه مــا در حیــن تماشــای عادی 
زهــره از بــاال متوجــه آن شــویم. آنچــه کــه دانشــمندان آژانــس 
فضانــوردی اروپــا دربــاره خواهــر زمیــن متوجــه شــده انــد بــه 

لطــف نــگاه تیزبیــن کاوشــگر ونــوس اکســپرس اســت.
ــره را احاطــه  ــر اطــراف زه ــت ۲0 کیلومت ــه ضخام ــی ب ابرهای

ــری ســطح  ــا ۷0 کیلومت ــد فاصــل 50 ت ــه در ح ــد ک ــرده ان ک
آن مســتقر هســتند و بــه همیــن دلیــل در مقایســه بــا محیــط 
ــه  ــمندان متوج ــتند. دانش ــر هس ــب خنکت ــه مرات ــان ب زیرش
ــه  ــدود ۷0 درج ــزی درح ــره چی ــای زه ــای ابره ــد دم ــده ان ش
سلســیوس اســت یعنــی مشــابه دمــای ابرهــای فوقانــی زمین.

سیاره »زهره« چه حال و هوایی دارد
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ــوا و فضــا هـــ

چالش جدید اخترشناسان؛

داستان یک سیاره و چند ستاره / 
کشف های جدید در عالم نجوم

بــا کشــف ســیاره ای کــه 3 ســتاره دارد حــاال ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه 
اصــوال یــک ســیاره تــا چنــد ســتاره مــی توانــد داشــته باشــد؟ 

چنــدی پیــش ســیاره ای کشــف شــد کــه بــه جــای یــک ســتاره، 3 ســتاره دارد. 
ــه  ــه نجــوم ب ــدان ب ــان عاقمن ــی از هیجــان را در می ــم موج ــن کشــف مه ای
راه انداخــت. امــا بایــد گفــت چنیــن کشــفی نمــی توانــد رکوردشــکنی در نظــر 

گرفتــه شــود.
واقعیــت ایــن اســت کــه ســیارات فراخورشــیدی دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه 
در یــک سیســتم 3 ســتاره ای قــرار گرفتــه انــد. همچنیــن ناگفتــه پیداســت که 

انبوهــی از ســیارت هــم وجــود دارنــد کــه بــه دو ســتاره تعلــق دارند.
کشــف ســیاره 1313۹۹Ab HD دانشــمندان را بــه ایــن بــاور رســانده اســت کــه 
ــه ســمت ســتاره  ــد کــه ب ــرار گیرن ــد در وضعیتــی ق چنیــن دنیاهایــی مــی توانن

هایــی کــه در اطرافشــان قــرار دارنــد کشــیده شــوند.
تومــاس بتــی از اخترشناســان دانشــگاه پنســیلوانیا مــی گویــد: مهــم ایــن نیســت 
ــی  ــد ســتاره در اطرافــش دارد، مهــم ایــن اســت کــه تعادل کــه یــک ســیاره چن

میــان کشــش جاذبــه ای آنهــا وجــود داشــته باشــد.
وی ادامــه مــی دهــد: وقتــی قــرار باشــد دربــاره ســیاراتی صحبــت کنیــم کــه چند 
ســتاره در اطرافشــان دارنــد مهمتریــن چالــش، قــرار گرفتــن ســیارات در وضعیــت 
مــداری پایــدار اســت. ایــن فرآینــد دقیقــا ماننــد نگــه داشــتن چیزهــای بــر روی 

طناب اســت.
اخترشناســان بــه ســیاره 1313۹۹Ab HD اشــاره کــرده و مــی گوینــد کــه ایــن 
ســیاره بــه واســطه موقعیــت مکانــی کــه در آن واقــع شــده توانســته دربرابــر چنین 

کششــهایی مقاومــت کند.
ایــن ســیاره در فاصلــه ۸0 واحــد اخترشناســی )AU( از ســتاره اصلــی اش بــه دور 
ــه 300 واحــد اخترشناســی از دو ســتاره  آن مــی چرخــد. در عیــن حــال در فاصل
دیگــرش بــه دور آنهــا مــی چرخــد. هــر واحــد اخترشناســی معــادل یــک فاصلــه 

میــان خورشــید تــا زمیــن اســت یعنــی 150 میلیــون کیلومتــر.
موقعیــت مکانــی مناســب ســیاره دیگــری که ســه ســتاره دارد موجــب شــده تا آن 

ســیاره نیــز در وضعیــت پایــداری قرار داشــته باشــد.
ــه ســتاره اصلــی اش نزدیــک  ــام دارد آنقــدر ب ایــن ســیاره کــه 4Ab-KELT ن
اســت کــه هــر ســال آن معــادل ســه روز زمینــی اســت. امــا فاصلــه مــداری آن تا 
دو ســتاره دیگــرش 330 واحــد اخترشناســی اســت کــه ایــن معــادل ۸ برابــر فاصله 

پلوتــو در لبــه منظومــه شمســی بــا خورشــید اســت.

مأمویت پرهزینه ناسا؛

منتظر انتقال خاک مریخ به زمین باشید

 Mars مریــخ نــورد »کنجــکاوی« بــه زودی عنوانــش یعنــی »پرچــم دار ناســا« را بــه مریــخ نــورد
۲0۲0 مــی دهــد، پــروژه ای پرهزینــه کــه طــی آن خــاک و ســنگ مریــخ بــه زمیــن منتقل می شــود. 
 ۲0۲0 Mars پرچــم دار بعــدی آژانــس فضانــوردی آمریــکا در مأموریــت ســیاره ســرخ، مریــخ نــورد

خواهــد بــود کــه وارد مراحــل بعــدی و البتــه حســاس تــر طراحــی و ســاخت مــی شــود.
ــه در  ــارد دالر هزین ــت ۲.1 میلی ــن مأموری ــه ای ــد ک ــرده ان ــام ک ــا اع ــد ناس ــات ارش ــاال مقام ح
برخواهــد داشــت کــه ایــن رقــم بــه مراتــب فراتــر از تصــورات قبلــی آنهاســت. در واقــع آنهــا پیــش 
تــر مأموریتــی را طراحــی کــرده بودنــد کــه بــا هزینــه ای کمتــر از ایــن رقــم نیــز قابلیــت انجام شــدن 

را داشــته باشــد.
ناســا چنــد روز پیــش اعــام کــرد کــه مأموریــت Mars ۲0۲0 از مرحلــه حســاس و سرنوشــت ســاز 
تصمیــم گیــری Decision Point C گذشــته و شــرایط بــرای آغــاز مرحلــه بعدی یعنــی طراحی 
Phase C مهیــا شــده اســت کــه ایــن بــه معنــای فراهــم شــدن مقدمــات ســاخت ایــن مریــخ نورد 
ــه فضــا پرتــاب شــده و در فوریــه ســال  اســت. قــرار اســت Mars ۲0۲0 در اواســط ســال ۲0۲0 ب

۲0۲1 در ســطح مریــخ فــرود آید.
مأموریـت اصلی و از پیش برنامـه ریزی شـده Mars ۲0۲0 نمونه برداری از خاک و سـنگهای مریخ و 
انتقـال آنهـا به زمین اسـت. این برای نخسـتین بار اسـت که بشـر تاش می کنـد کاوشـگری را راهی 

سـیاره سـرخ کرده و پس از انجـام نمونه برداریهـای الزم، آنها را به زمیـن بازگرداند.
 ۲0۲0 Mars ناســا در تــازه تریــن ارزیابــی خــود از ایــن مأموریــت اعــام کــرد کــه ســاخت و پرتــاب
ــوان  ــه عن ــون دالر ب ــن 300 میلی ــت. همچنی ــد داش ــه دربرخواه ــارد  دالر هزین ــر ۲.1 میلی ــغ ب بال
هزینــه هــای مربــوط بــه یــک ســال مریخــی یــا 6۸۷ روز زمینی بــرای ایــن مأموریــت در نظــر گرفته 

شــده است.
ایــن درحالــی اســت کــه در ســال ۲01۲ تخمین زده شــده بــود کــه مأموریــت Mars ۲0۲0 بــا هزینه 

ای درحــدود 1.5 میلیــارد دالر به ســرانجام خواهد رســید.

طراحی ماهواره کوچک دانشجویی با 
همکاری سازمان فضایی آسیا

دوره آموزشــی بیــن المللــی »طراحــی ماموریــت و برنامــه ریزی پــروژه ماهــواره کوچک دانشــجویی« 
در تهــران و بــا همــکاری ســازمان فضایــی منطقــه آســیا و اقیانوســیه برگزار شــد. 

ســازمان فضایــی ایــران بــا مشــارکت ســازمان همــکاری هــای فضایــی منطقــه آســیا و اقیانوســیه 
)اپســکو(  دوره آموزشــی بیــن المللــی تحــت عنــوان »طراحــی ماموریــت و برنامــه ریــزی پــروژه 

ــاه در تهــران برگــزار کــرد. ــا 10 مردادم ماهــواره کوچــک دانشــجویی) sss(«  را 4 ت
ایــن دوره آموزشــی بــا هــدف کســب دانــش از کشــورهای صاحــب نــام فنــاوری فضایــی همچــون 

چیــن، در حــوزه طراحــی و ســاخت ماهــواره هــای دانشــجویی طــرح ریــزی شــده اســت.
دوره SSS بــا دو رویکــرد علمــی و عملــی و همچنیــن ارائــه تجــارب پژوهــش هــای موفــق توســط 
ــران،  ــی از کشــورهای ای ــا حضــور شــرکت کنندگان ــی و خارجــی و ب تیمــی از اســاتید برجســته ایران

چیــن، ترکیــه، پاکســتان، بنــگادش، تایلنــد، مغولســتان و پــرو برگــزار شــد.
از مهمتریــن اهــداف ایــن دوره آموزشــی، اســتفاده حداکثــری از اســاتید خارجی مطــرح و انتقــال دانش 

فنــی بــه متخصصیــن و دانشــجویان نخبه حــوزه فضایی کشــور اســت.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

فراخوان ناسا برای شرکتهای خصوصی؛

ایستگاه فضایی بین المللی 
به مرکز تجاری تبدیل می شود

ناســا از شــرکتهای خصوصــی خواســته تــا بــا حضــور بیشــتر در ایســتگاه فضایــی بین المللــی آن 
را بــه یــک مرکــز تجــاری تبدیــل کننــد. 

ــیه و  ــا(، روس ــا )اس ــوردی اروپ ــس فضان ــا(، آژان ــکا )ناس ــوردی آمری ــس فضان ــون آژان ــم اکن ه
آژانســهای فضانــوردی چنــد کشــور دیگــر کــه در پــروژه ایســتگاه فضایــی بیــن المللی مشــارکت 
ــد و تنهــا مــدت کوتاهــی اســت کــه صحبــت از  ــی را از آن مــی کنن ــرداری اصل ــد بهــره ب دارن

حضــور شــرکتهای خصوصــی نظیــر اســپیس ایکــس در ایــن ایســتگاه مــداری مــی شــود.
حــاال امــا ناســا مــی خواهــد کــه شــرکتهای خصوصــی مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند تــا 

جایــی کــه ایــن ایســتگاه فضایــی بــه یــک قطــب یــا مرکــز تجــاری تبدیــل شــود.
از ایــن رو ناســا فراخوانــی را منتشــر کــرده تــا ســطح مشــارکت را در این ایســتگاه مــداری افزایش 
دهــد و شــرکتهای خصوصــی هــم تنهــا چنــد روز دیگــر فرصــت دارنــد ایــده هــای خــود را در 
ایــن زمینــه مطــرح کننــد. آژانــس فضانــوردی آمریــکا اعــام کرده کــه شــرکتهای خصوصــی از 
آنچنــان ظرفیــت بالقــوه ای بــرای اســتفاده از ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی برخوردارنــد که حتی 

مــی توانــد بــرای محققــان )ناســا( تعجــب آور باشــد.
هــم اکنــون شــرکت اســپیس ایکــس به لطــف پرتابهــای بی نقــص راکــت فالکــون ۹ و رســاندن 
ــه عنــوان یــک شــرکت خصوصــی در  ــه مــدار زمیــن، مشــارکت چشــمگیری ب ــه هــا ب محمول

توســعه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی دارد.
ایستگاه فضایی بین المللی در فاصله 400 کیلومتری نسبت به زمین قرار دارد.

ناسا صدای مریخ را می شنود
 

ناســا بــه زودی ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه بتوانیــم بــه راحتــی صــدای مریــخ را هــم 
بشــنویم. 

بشــر تاکنــون توانســته خــود را به نقــاط دوردســت منظومــه شمســی رســانده و دید واقعی نســبت 
بــه اجرامــی نظیــر مریــخ، مشــتری و حتــی پلوتــو در لبــه ایــن منظومــه پیــدا کنــد. امــا هیچــگاه 

ایــن فرصــت فراهــم نشــده کــه صــدای ایــن ســیارات را هــم بشــنویم.
اکنــون ناســا کــه خــود را بــرای پرتــاب مریــخ نــورد Mars ۲0۲0 بــه ایــن ســیاره آمــاده مــی 
کنــد از سیســتم صدابــرداری پیشــرفته ای در دل آن بهــره گرفتــه کــه بــا تکیــه بــر آن صــدای 
جــاری در ســطح ایــن ســیاره بــه راحتــی ثبــت و راهــی زمیــن مــی شــود تــا دانشــمندان بتوانند 

درک روشــنتری از محیــط پیچیــده مریــخ داشــته باشــند.
ایــن مریــخ نــورد بــه پیشــرفته تریــن تجهیزاتــی مجهــز مــی شــود کــه حتــی آن را در ســطحی 
ــده  ــای متمایزکنن ــن قابلیته ــه ای ــد. از جمل ــی ده ــرار م ــورد »کنجــکاوی« ق ــخ ن ــر از مری باالت

ــن ســیاره اســت. ــرداری در ای امــکان صداب
بدیــن ترتیــب دانشــمندان ناســا و ســایر مراکــز تحقیقاتــی جهــان مــی تواننــد صــدای ناشــی از 

بادهــای مریــخ را هــم بشــنوند.
ــورد از روی ســنگها و صخــره هــای مریــخ صداهایــی  ــا عبــور چرخهــای ایــن مریــخ ن قطعــا ب

تولیــد مــی شــود کــه در آینــده نزدیــک امــکان شــنیدن آن را هــم پیــدا مــی کنیــم.
البتــه پیشــتر ناســا در دو مأموریــت مریخــی خــود از میکروفونهایــی اســتفاده کــرده بــود کــه بــه 
دالیــل فنــی امــکان بهــره گیــری از آنهــا مهیــا نشــده بــود. در واقــع دانشــمندان ۲0 ســال اســت 
کــه تــاش مــی کننــد سیســتم صدابــرداری فشــرده ای را بــه مریــخ برســانند تــا بتواننــد صــدای 

ایــن ســیاره را هــم بشــنوند امــا هیچــگاه در ایــن مســیر موفــق نبــوده انــد.

ثبت رکوردی جدید؛

پرواز بدون توقف به دور دنیا 
با بالن

ــا بالــن بــه دور دنیــا موفــق بــه ثبــت  ــا پــرواز بــدون توقــف ب یــک ماجراجــوی روســی ب
ــوردی شــد.  ــوزه هوان ــد در ح ــوردی جدی رک

»فئودورکنیوخــف« روس موفــق شــد بــا یــک بالــن ظــرف مــدت 11 روز بــه دور دنیــا و آن 
هــم بــدون توقــف پــرواز کنــد.

او در ارتفاعی بیش از 10 هزار متر به پرواز در آمد.  
»فئودورکنیوخــف« پــرواز خــود را در 1۲ جــوالی مــاه جــاری از شــهر »نورتــام« در قســمت 
غربــی اســترالیا آغــاز کــرد. ابتــدا قــرار بــود کــه ســفر دور دنیــا بــا ایــن بالــن، 14 روز زمــان 

ببــرد کــه در نهایــت 11 روز طــول کشــید.
وزن بالــن »فئودورکنیوخــف« 10 تــن و ارتفــاع آن 56 متــر اســت ضمــن اینکــه قــادر بــه 
ــر از ســطح زمیــن  ــا 10 مت ــر در هــر ســاعت بیــن ارتفــاع 5 هــزار ت پیمــودن ۲00 کیلومت

اســت.
ــه »اســتیو فاســیت« در ســال ۲00۲  ــق ب ــن متعل ــا بال ــا ب ــه دور دنی ــی ســفر ب رکــورد قبل

ــد. ــه درازا انجامی ــش از 13 روز ب ــه بی ــود ک ــادی ب می
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اتفاقی بی سابقه در نجوم؛

وقتی توئیتر به کشف قلب 
کهکشان راه شیری کمک می کند

کاربــران یــک شــبکه اجتماعــی درحالــی کــه بــه تبــادل نظــر دربــاره یــک عکــس فضایــی 
مشــغول بودنــد موفــق بــه کشــف قلــب کهکشــان راه شــیری شــدند. 

کاربــران توئیتــر در حیــن توئیــت کــردن درخصوص تصویــری از کهکشــان راه شــیری متوجه 
خوشــه ای از ســتارگان بــه شــکل X شــدند کــه مــی تــوان آن را قلب ایــن کهکشــان نامید.

داســتان از ایــن قــرار اســت کــه داســتین النــگ از محققــان انســتیتو اخترشناســی و فیزیــک 
اختــر Dunlap دانشــگاه تورنتــو کــه در زمینــه آنالیــز تصاویــر نجومــی تخصــص ویــژه ای 
ــر  ــن تصاوی ــرد. ای ــال ک ــر ارس ــیری را در توئیت ــه کهکشــان راه ش ــوط ب ــری مرب دارد تصاوی

توســط تلســکوپ فضایــی مــادون قرمــز ناســا موســوم بــه WISE گرفتــه شــده بــود.
وی بــه ســی ان ان گفــت: دانشــمندان معمــوال از توئیتــر بــرای تبــادل نظــر دربــاره نتایجــی 

کــه از تصاویــر فضایــی مــی گیرنــد اســتفاده مــی کننــد.
ــه عجیبــی در کهکشــان راه شــیری شــدند. در  ــار وی و همکارانــش متوجــه نکت ــن ب ــا ای ام
واقــع ســاختاری شــبیه حــرف X در قلــب ایــن کهکشــان توجــه آنهــا را بــه خــود جلــب کــرد.
ــیری  ــان راه ش ــلی از کهکش ــاره عکــس 150 گیگاپیکس ــری درب ــادل توئیت ــن تب ــا در ای آنه

ــد. ــی کردن ــت م صحب
کشــفی کــه از ایــن طریــق صــورت گرفــت دانشــمندان را بــر آن داشــت تــا مطالعــه جامعــی 
درخصــوص ایــن خوشــه ســتاره ای ایکــس شــکل انجــام دهنــد. نکتــه حیــرت انگیــز ایــن 
اســت کــه پیشــتر مطالعاتــی صــورت گرفتــه بــود کــه نشــان مــی داد بایــد چنیــن ســاختاری 
در قلــب کهکشــان راه شــیری وجــود داشــته باشــد و حــاال در دل ایــن تصویــر و طــرح نظرات 
مختلــف میــان النــگ و ســایر کاربــران ایــن شــبکه اجتماعــی، قلــب کهکشــان راه شــیری 

کشــف شــده اســت.

آغاز شمارش معکوس؛

تعیین نقطه نابودی »روزتا« 
بر روی دنباله دار

ــه دار 6۷P Comet  توســط  ــا« در دنبال ــگر »روزت ــودی کاوش ــق ناب ــام محــل دقی ــا اع ب
آژانــس فضانــوردی اروپــا حــاال همــه منتظــر ایــن لحظــه تاریخــی هســتند. 

آژانــش فضانــوردی اروپــا پیشــتر اعــام کــرده بــود کــه در 30 ســپتامبر و همزمــان بــا فــرود 
آمــدن روزتــا بــر روی دنبالــه دار 6۷P Comet مأموریــت تاریخــی ایــن کاوشــگر بــه پایــان 
خواهــد رســید. حــاال هــم مشــخص شــده کــه ایــن برخــورد دقیقــا در چــه نقطــه ای از دنبالــه 

دار صــورت مــی گیــرد.
اسـا اعـام کـرده که این یـک برخورد کنترل شـده خواهـد بود و قرار اسـت در نقطه مشـخصی 
از دنبالـه دار بـه نـام Ma’at صورت گیـرد. این نقطه در لوب کوچـک دنباله دار واقع شـده و به 

گفته کارشناسـان، محلی مناسـب بـرای از کار افتادن روزتا محسـوب می شـود.
آژانـس فضانـوردی اروپـا کـه ایـن مأموریت زیـر نظـر آن اداره می شـده اعـام کرده کـه برای 

فـرود تاریخـی روزتـا بـر روی این دنبالـه دار انتخابهـای محدودی در اختیار داشـته اسـت.
مرحلــه فــرود و جایگــری ایــن کاوشــگر بــر روی دنبالــه دار 6۷P Comet پیچیــده و دشــوار 

خواهــد بــود کــه طــی آن تنظیمــات دقیــق مســیریابی بــه کار گرفتــه خواهد شــد.
البتـه فـرود منجر به مـرگ روزتا بـر روی این دنبالـه دار در نوع خـود جالب توجه خواهـد بود زیرا 
در حیـن انجـام ایـن بخـش از مأموریت نیـز همچنان به خدمت رسـانی به دانشـمندان مشـغول 
بـوده و تصاویـر بـا کیفیـت باالیی تهیـه و راهی زمیـن خواهد کـرد. پـس از این برخـورد کنترل 

شـده، سیسـتم هـای روزتـا از کار افتاده و برای همیشـه خاموش می شـود.
روزتــا هشــتم مهــر بــه 6۷P Comet برخــورد مــی کنــد تــا پایانــی تاریخــی را بــر روی یک 

دنبالــه دار رقــم بزنــد.

ــداف  ــه ســوی اه ــد ب ــی توان ــاال م ــات »کنجــکاوی« ح روب
ــه  ــدون آنک ــم ب ــد، آن ه ــزری کن ــلیک لی ــرش ش ــورد نظ م

ــد.  ــت کن ــن دریاف ــی از زمی فرمان
کنجـکاوی کـه از سـال ۲01۲ مأموریـت خـود را بـا حرکت بر 
روی مریـخ آغـاز کـرده اسـت حاال مـی توانـد به طور خـودکار 
و بـدون آنکـه منتظـر دریافـت مجـوز از سـوی زمین باشـد از 
سیسـتم لیزری خود موسـوم به ChemCam استفاده کند.

ــرای مطالعــه ســاختارهای شــیمیایی  ــزری ب ــاوری لی ایــن فن
ــه شــده اســت. کنجــکاوی  ــخ ارای ــا و خــاک مری صخــره ه
ــر  ــورد نظ ــای م ــه ه ــر روی نمون ــود را ب ــزری خ ــوی لی پرت
ــورد  ــت م ــا دق ــد را ب ــن فرآین ــد شــده از ای ــده و گاز تولی تابان

تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی دهــد.

ــخ  ــه مری ــی ب ــای زمین ــده ه ــت کنن ــن هدای ــش از ای ــا پی ت
نــورد کنجــکاوی مــی گفتنــد کــه بــه چــه اهدافــی شــلیک 
لیــزری کنــد امــا از ایــن پــس مــی توانیــم شــاهد شــلیکهای 

ــه طــور خــودکار هــم باشــیم. ــات ب ایــن روب
ایــن مریــخ نــورد بــه نــرم افــزار جدیــدی مجهــز اســت کــه 
تصاویــر بــه دســت آمــده از دوربیــن مســیریاب اش را بــه دقت 
ــزری را  ــلیک لی ــرای ش ــب ب ــداف مناس ــا اه ــرده ت ــز ک آنالی

انتخــاب کنــد.
ــود،  ــده ش ــی دی ــدف خوب ــر ه ــن تصاوی ــه در ای درصورتیک
ــور  ــه ط ــده و ب ــن نمان ــای زمی ــر فرمانه ــکاوی منتظ کنج

ــد. ــی کن ــاز م ــه آن را آغ ــردن ب ــلیک ک ــودکار ش خ
ــزری  ــل لی ــن آزادی عم ــوص ای ــد درخص ــدان نبای ــه چن البت

ــم  کــرده کــه در  ــرا ناســا آن را طــوری تنظی ــود زی نگــران ب
مواقــع قطــع ارتبــاط بــا زمیــن وهمچنیــن مواقعــی کــه ارتباط 
ــود  ــع ش ــت قط ــور موق ــه ط ــا ب ــق مدارگرده ــا آن از طری ب

بتوانــد چنیــن شــلیک هایــی انجــام دهــد.
نشــریه نیوساینتیســت در ایــن خصــوص مــی نویســد: جــای 
ــری از انســانها نیســت و  ــخ خب ــرا در مری ــی نیســت زی نگران
بــه همیــن دلیــل نمــی توانیــم بــه کنجــکاوی لقــب روبــات 

قاتــل بدهیــم.

تصمیم خبرساز ناسا؛

منتظر شلیک های لیزری »کنجکاوی« باشید

ــوا و فضــا هـــ
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زمین میلیاردها سـال اسـت کـه به دور خورشـید می چرخـد. اما 
اگـر ایـن چرخش متوقف شـود چـه اتفاقی روی مـی دهد. 

ــور  ــه ط ــید ب ــه دور خورش ــن ب ــردش زمی ــد گ ــرض کنی ف
ناگهانــی متوقــف شــود. در ایــن صــورت نتایــج فاجعــه بــاری 
ــار از  ــی اســف ب ــت معجون ــن حال ــد. در ای ــد مان برجــای خواه

ــرد. ــی گی ــکل م ــا ش ــها و جنگله ــا، اقیانوس کوهه
اگــر توقــف زمیــن بــه آرامــی صــورت گیــرد بــاز هــم شــرایط 
ناخوشــایندی بــر ایــن ســیاره حاکــم مــی شــود. در ایــن صورت 
دیگــر خبــری از چرخه طبیعــی روز و شــب نخواهــد بــود. اما در 
صــورت توقــف تدریجــی زمیــن، شــاهد نتایــج مرگبــار فــوری 

آن نخواهــد بــود.
ــال  ــه در ح ــر ثانی ــر ب ــداری 30 کیلومت ــرعت م ــا س ــن ب زمی
گــردش اســت. ایــن ســرعت دقیقــا همــان میــزان مــورد نیــاز 
بــرای غلبــه بــر نیــروی جاذبــه خورشــید اســت. در واقــع ایــن 
ــه  ــی ب ــای کشش ــال وارد آوردن نیروه ــواره در ح ــتاره هم س
ــه آن را  ــت ک ــیاره اس ــن س ــت ای ــا حرک ــت و صرف ــن اس زمی

ــت. ــرده اس ــظ ک حف
ــد  ــی ناپدی ــر دلیل ــه ه ــید ب ــه خورش ــد ک ــرض کنی ــاال ف ح
ــا ســرعت  شــود! در ایــن صــورت زمیــن در خــط مســتقیمی ب

30 کیلومتــر بــر ثانیــه بــه حرکــت خــود در 
ــد داد. ــه خواه ــران ادام ــای بیک فض

ــن  ــر زمی ــر. اگ ــب دیگ ــرض عجی ــا ف ام
بــا ســرعتی بیــش از 30 کیلومتــر بــر 
ثانیــه بــه دور خورشــید بگــردد، ناچــارا بــه 
ــا افزایــش  ــت ت ــری خواهــد رف ــدار باالت م
ــان در  ــرده و همچن ــران ک ــرعتش را جب س
ــد.  ــه دور ایــن ســتاره باقــی بمان گــردش ب
ــب  ــدان عجی ــاب چن ــن حس ــا ای ــس ب پ
نخواهــد بــود کــه بدانیــم بــا کاســته 
شــدن از ســرعت زمیــن در گــردش بــه دور 

خورشــید، بــه مــدار نزدیکتــری نســبت بــه ایــن ســتاره خواهــد 
ــت. رف

ــد تصــور  ــف شــود بای ــان متوق ــن ناگه ــرض اینکــه زمی ــا ف ب
کنیــم کــه هرآنچــه بــر روی ایــن ســیاره وجــود دارد بــه فضــا 
ــه دور  ــان ب ــه گردشش ــان ب ــا همچن ــد ت ــد ش ــاب خواه پرت
خورشــید بــا ســرعت 30 کیلومتــر ثانیــه ادامــه دهند، بــی توجه 

ــن از حرکــت ایســتاده اســت. ــه آنکــه زمی ب
ــه دور  ــن ب ــت زمی ــرعت حرک ــی از س ــدن تدریج ــته ش کاس

ــمت  ــه س ــیاره ب ــن س ــدن ای ــیده ش ــب کش ــید موج خورش
خورشــید و در نهایــت نابــودی هرآنچــه کــه بــر روی آن اســت 
ــن شــاهد مــرگ  ــن صــورت مــردم روی زمی مــی شــود. در ای
ــزی  ــام آن چی ــن تم ــن رفت ــود و از بی ــان خ ــی همنوع تدریج
خواهنــد بــود کــه بــه طــور طبیعــی یــا مصنوعــی بــر روی این 

ــرار دارد. ــیاه ق س
امــا خبــر خوشــحال کننــده ایــن اســت: تــا وقتــی خورشــیدی 
ــه دور آن  ــی ب ــن ســرعت فعل ــا همی ــم ب ــن ه ــود دارد زمی وج

ــد. خواهــد چرخی

اگر زمین نچرخد چه اتفاقی می افتد

برای پاکسازی اطراف زمین؛

شکار زباله های فضایی به 
روش ماهیگیران!

آژانــس فضانــوردی اروپــا ایــده جــاه طلبانــه شــکار و نابــودی ماهــواره از 
کار افتــاده خــود را در ســال ۲0۲3 اعــام کــرد. 

ــک  ــری از ی ــره گی ــا به ــه ب ــد دارد ک ــوردی قص ــس فضان ــن آژان ای
ــای  ــواره ه ــی از ماه ــن یک ــه دام انداخت ــن ب ــده، ضم ــم پیچی مکانیس
ســرگردان و از کارافتــاده خــود در مــدار زمیــن، آن را بــه ســمت اتمســفر 
کشــانده و در آنجــا نابــود کنــد. ایــن اتفــاق قــرار اســت در ســال ۲0۲3 

ــد. روی ده
ــوان  ــی ت ــگاه م ــود آن ــام ش ــت انج ــا موفقی ــن روش ب ــه ای درصورتیک
امیــدوار بــود که انبــوه زبالــه هــای فضایــی ســرگردان در اطــراف زمین 

را بــه روشــی مشــابه از میــان بــرد.
ــوان بخشــی  ــه عن ــوان e.DeOrbit و ب ایــن مأموریــت تحــت عن
 )ESA( ــا ــوردی اروپ ــی آژانــس فضان از ابتکارعمــل پاکســازی فضای

انجــام خواهد شــد.
در ایــن مأموریــت قــرار اســت یکــی از ماهــواره هــای اســا کــه هــم 
اکنــون در مــدار پاییــن و بــه طــور ســرگردان بــه دور زمین مــی چرخد 
بــا اســتفاده از سیســتم فضایــی مخصوصــی کــه بــه بــازوی روباتیکــی 
مجهــز اســت شــکار شــده و پــس از قــرار گرفتــن در وضعیتــی مناســب، 

توســط یــک شــبکه تــوری بــه ســوی اتمســفر زمیــن هدایــت شــود.
ایــن مأموریــت پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد زیــرا بایــد فاکتورهای 
مختلفــی از جملــه ســایر زبالــه هــای فضایــی ســرگردان و ســرعت آن 

را در نظــر گرفــت.
ــن  ــه در ای ــروژه دارد ک ــن پ ــت ای ــه موفقی ــادی ب ــای زی ــا امیدواریه اس
صــورت راه بــرای بــه کارگیــری آن در پاکســازی اطــراف زمیــن از انبــوه 

زبالــه هــای فضایــی همــوار مــی شــود.
هــم اکنــون بیــش از ۲۹ هــزار قطعــه زبالــه فضایــی بــه بزرگــی بیــش 
از 10 ســانتیمتر در اطــراف زمیــن شــناور هســتند کــه همــواره عاملــی 
ــال  ــی فع ــتمهای فضای ــایر سیس ــامت س ــرای س ــده ب ــران کنن نگ

ــوند. ــی ش محســوب م

بریتانیا فرودگاه فضایی می سازد
بریتانیا در نظر دارد با همکاری بزرگترین شرکتهای متخصص در عرصه هوا و فضا یک فرودگاه فضایی بسازد. 

بــه رغــم خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا و آغــاز چالشــهای علمــی ایــن کشــور امــا حاال خبــر می رســد کــه مقامات 
عالــی رتبــه ایــن کشــور رایزنــی هــای الزم بــرای راه انــدازی یــک فــرودگاه فضایــی را آغــاز کــرده اند.

بــه ایــن منظــور دولــت بریتانیــا قراردادهایــی را بــا 5 غــول عرصــه هــوا و فضــا منعقــد کــرده تــا آنهــا طرحهــای 
قابــل اجــرای خــود در زمینــه ســاخت یــک فــرودگاه فضایــی را ارایــه کننــد.

گفتــه مــی شــود این فــرودگاه فضایــی بــا هــدف اســتفاده سیســتمهای پرتابی مــداری یــا زیرمــداری بــه کار گرفته 
خواهــد شــد. از ایــن 5 شــرکت، ســه مــورد در خــاک آمریــکا فعالیــت دارنــد و بــه همیــن دلیــل پیــش بینــی مــی 

شــود همــکاری گســترده ای در بحــث قوانیــن میــان بریتانیــا و آمریــکا صــورت گیــرد.
 Airbus ایــن قراردادهــا کــه مجموعــا ۲ میلیــون دالر ارزش دارنــد بــا 5 شــرکت زیــر منعقد شــده اســت: شــرکت
ــان 5 و 6(، Deimos Space UK )کــه در  ــکار اصلــی برنامــه راکتــی آری Safran Launchers )پیمان
حــال ســاخت نســل جدیــدی از راکتهاســت(، الکهیــد مارتیــن آمریــکا، Orbital Access بریتانیــا و در نهایــت 
ویرجیــن گلکتیــک کــه بــه تازگــی هواپیمــای فضایــی جدیــد خــود موســوم بــه SpaceShipTwo را بــه دنیــا 

معرفــی کرده اســت.
بریتانیــا چشــم انــداز وســیعی را بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه اســت کــه مهمتریــن هــدف آن بهــره برداریهــای 

تجــاری از چنیــن پــروژه ای عنــوان شــده اســت.

ــا ــوا و فضــ هـــ
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نخستین تصویر عالم از 
قدرتمندترین تلسکوپ 

رادیویی جهان
نخســتین تصویــر بــه دســت آمــده از قدرتمندتریــن تلســکوپ 
رادیویــی دنیــا حیــرت دانشــمندان را بــه همراه داشــته اســت. 
تلسـکوپ رادیویـی MeerKAT در آفریقـای جنوبـی واقـع 
شـده و به عنـوان قدرتمندترین تلسـکوپ رادیویـی جهان حاال 
و در حالـی کـه تنهـا از یـک چهـارم تـوان کلـی خود اسـتفاده 
کـرده، موفـق به ارایـه این تصویـر دیدنی از عالم شـده اسـت.
ــه  ــم ب ــه ای از عال ــان در گوش ــر 1300 کهکش ــن تصوی در ای
تصویــر کشــیده شــده اســت، جایــی کــه تنهــا ۷0 کهکشــان 

ــد. ــا پیــش از ایــن شــناخته شــده بودن آن ت
ــن  ــر ای ــول پیک ــش غ ــتفاده از 16 دی ــا اس ــر ب ــن تصوی ای
تلســکوپ رادیویــی بــه دســت آمــده اســت. امــا زمانــی کــه 
تمــام هــر 64 دیــش ایــن مجموعــه تلســکوپیکی راه انــدازی 
شــود، آنــگاه بایــد شــاهد عملکــرد خیــره کننــده آن در دنیــای 
اخترشناســی بــود. قــرار اســت نصــب تمامــی ایــن دیشــها تــا 

ــه پایــان برســد. ســال آینــده ب
ــد:  ــی گوی ــروژه م ــن پ ــد ای ــمند ارش ــو دانش ــدو کامیل فرنان
تصویــر بــه دســت آمــده بــه مراتــب بهتــر از آنچــه کــه از قبل 

تصــور مــی کردیــم بــوده اســت.
ایــن مجموعــه در فاصلــه 600 کیلومتــری شــمال کیــپ تاون، 

پایتخــت آفریقــای جنوبی واقع شــده اســت.
ــکوپ  ــن تلس ــه ای ــی در حالیک ــمندان، حت ــده دانش ــه عقی ب
رادیویــی بــا یــک چهــارم تــوان اصلــی خــود کار مــی کنــد اما 
هــم اکنــون نیــز بــه عنــوان قدرتمندتریــن تلســکوپ رادیویی 

نیــم کــره جنوبــی بــه حســاب مــی آیــد.
تلســکوپ رادیویــی آفریقــای جنوبی بخشــی از یــک مجموعه 
عظیم موســوم بــه Square Kilometre Array اســت 

کــه قســمتی از آن در اســترالیا ســاخته می شــود.
گفتــه مــی شــود تــا ســال ۲0۲0، ســاختار کلــی ایــن مجموعه 

کــه شــامل جنگلــی عظیــم متشــکل از 3 هــزار دیــش مــی 
ــک  ــعت ی ــه وس ــدوده ای ب ــود را در مح ــت خ ــود فعالی ش
ــع توســعه خواهــد داد. در ایــن صــورت، چنیــن  ــر مرب کیلومت
ــر مدرنتریــن تجهیــزات رصــدی  ــا 10 هــزار براب تلســکوپی ت
حــال حاضــر بــه عمــق کهکشــانها، ســیاه چالــه هــا و مــاده 
تاریــک نفــوذ خواهــد کــرد تــا پــرده از راز شــکل گیــری عالــم 

ــردارد. ــارد ســال پیــش ب در 14 میلی
بیــش از ۲00 دانشــمند، مهنــدس و تکنســین در پروژه ســاخت 

تلســکوپ رادیویی MeerKAT حضــور دارند.

کاوشــگر خبرســاز »جونــو« اولیــن تصویــر گرفته شــده 
از مــدار مشــتری را بــه زمیــن ارســال کرد. 

کاوشــگر »جونــو« موفــق بــه ارســال تصاویــر گرفتــه 
شــده از مــدار مشــتری بــه زمیــن شــد.

ــده،  ــه ش ــتری تهی ــدار مش ــه از م ــر ک ــن تصوی در ای
ــیاره  ــن س ــی ای ــون مایل ــه ۲.۷ میلی ــو« در فاصل »جون
ــه  ــوان منطق ــی ت ــده م ــه ش ــس گرفت ــت. در عک اس
قرمــز رنــگ و بــزرگ مشــتری را بــه همــراه ســه قمــر 
ــی  ــا«  و »گن ــو«، »یوروپ ــام هــای »ای ــا ن ــزرگ آن ب ب

ــرد.   ــه وضــوح مشــاهده ک ــد« ب می
ــو 3۷  ــده، کاوشــگر جون ــاه آین ــرار اســت طــی ۲0 م ق

مرتبــه در مــدار ســیاره مشــتری گــردش کنــد و تصاویر 
ــی  ــای قطب ــفق ه ــز ش ــب آن و نی ــددی از دو قط متع
خــارق العــاده ای کــه در ایــن ســیاره شــکل مــی گیرند 

را شــکار کنــد.
بــه گفتــه مســئولین ناســا، »جونــو« در نزدیــک تریــن 
رویارویــی خــود بــا مشــتری، در فاصلــه ۲600 مایلــی از 
فــراز ایــن ســیاره قــرار مــی گیــرد کــه در این مســافت، 
ــی  ــرار م ــتری ق ــای مش ــر ابره ــو در زی ــگر جون کاوش
گیــرد و مــی تــوان منشــاء، ســاختار، اتمســفر و میــدان 

جاذبــه ای مشــتری را بــه خوبــی رصــد کــرد.
ــا  ــی ب ــن ناســا اعــام کــرده کــه عکــس های همچنی
ــای  ــه ه ــیاره مشــتری را طــی هفت ــاال از س وضــوح ب

ــرد. ــده منتشــر خواهــد ک آین

اولین تصویر ارسالی کاوشگر »جونو« از مدار مشتری

ــوا و فضــا هـــ

بزرگترین هواپیمای 
جهان را ببینید

بزرگترین هواپیمای جهان به نمایش عمومی گذاشته شد.
ایـن هواپیمـای غول پیکـر کـه Airlander 10 نـام دارد در 
ابتـدا بـرای ارتـش آمریـکا و به عنـوان یک سیسـتم پـروازی 
شـاخص بـا قابلیـت پـرواز بـه مـدت طوالنـی و شناسـایی 
دقیـق محیـط اطـراف طراحی و سـاخته شـده بـود اما حـاال با 
اصاحاتـی کـه در آن صـورت گرفتـه بـه عنـوان یک وسـیله 
حرکتـی غـول پیکـر بـرای اهـداف غیرنظامـی، برنامـه هـای 

علمـی و توسـعه گردشـگری مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.
ــی  ــا رونمای ــی در بریتانی ــان در حال ــای جه ــن هواپیم بزرگتری

شــد کــه طــی آن چندیــن مــورد آزمایــش مختلــف زمینــی بر 
روی آن صــورت گرفــت تــا همــه چیــز بــرای نخســتین پــرواز 

آزمایشــی آن مهیــا شــود.
آژانــس ایمنــی هوانــوردی اروپــا )EASA( مجــوز الزم بــرای 
پروازهــای آزمایشــی ایــن غــول پرنــده را صــادر کــرده اســت 
ــه آســمان وجــود  ــود آن ب ــر ســر راه صع ــا دیگــر مانعــی ب ت

نداشــته باشــد.
ایــن کشــتی هوایــی کــه ۹۲ متــر طــول و 43.5 متــر عــرض 
دارد بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه در برابــر بادهای شــدیدی 

بــه ســرعت 15۷ کیلومتــر بــه خوبــی مقاومــت مــی کنــد.
پیشـتر این سیسـتم پروازی بـرای اهداف نظامـی ارتش آمریکا 
طراحـی شـده بود و جالـب اینکه در سـال ۲01۲ نیز نخسـتین 
پـرواز خـود را انجـام داد. ایـن هواپیمـا توانسـت در آن پـرواز 
تاریخـی بـه مـدت 5 روز در هـوا به حالت شـناور باقـی مانده و 

تـا 10 تـن بار را نیـز با خـود در آسـمان نـگاه دارد. در آن پرواز 
Airlander 10 تـا ارتفـاع 6100 متری زمیـن صعود کرده و 

بـه سـرعت 14۸ کیلومتر بر سـاعت نیز رسـید.
بــا این حــال بنابــه دالیــل فنــی، پــروژه در ســال ۲013 متوقف 
شــد و حــاال بــا بــه روزرســانی هــای متعــدد و انجــام اصاحات 
بنیادیــن بــه عنــوان یــک سیســتم پــروازی غیرنظامــی ســر از 

بریتانیــا درآورده اســت.
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