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ایران در سلول بنیادی از ترکیه سبقت گرفت

با رونمایی از فاز اول شبکه ملی اطالعات

اینترنت ایرانی از راه رسید
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فاز نخست شبکه ملی اطالعات پس از گذشت ۱۱ سال از طرح اولیه آن، در هفته دولت 
به بهره برداری رسید. با توجه به اهمیت عملیاتی شدن این طرح ملی، پرونده بخش 
فناوری اطالعات و ارتباطات در این ماه، نگاه جامع و کاملی به دستاوردهای پروژه 

شبکه ملی اطالعات و مزایای آن دارد.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

ــات و  ــف وزارت ارتباط ــی از تکالی ــات یک ــی اطاع ــبکه مل ش
ــه  ــز مصوب ــعه و نی ــم توس ــه پنج ــات در برنام ــاوری اطاع فن
ــبکه  ــا ش ــت ت ــازی اس ــای مج ــی فض ــورای عال ــال ۹۲ ش س
ــه عنــوان  ــه صــورت مســتقل ب ــر اینترنــت امــا ب ای مبتنــی ب

ــود. ــاد ش ــور ایج ــازی کش ــای مج ــی فض ــاخت ارتباط زیرس
بـر ایـن اسـاس وزارت ارتباطـات در فـاز نخسـت، این شـبکه را 
بـا قابلیـت هایی چون دسترسـی به خدمـات دولـت الکترونیک، 
خدمـات دیجیتـال در داخل کشـور، دسترسـی مقـرون به صرفه 
پرسـرعت ارتباطـات و دسترسـی به محتـوا و خدمـات داخلی در 

سراسـر کشـور برای کاربـران نهایی فراهـم کرد.
ــر امنیــت زیرســاخت هــا،  ــد ب ــا تاکی ــن شــبکه ب ــن ای همچنی
ــبد  ــی در س ــک داخل ــهم ترافی ــش س ــبکه، افزای ــتقال ش اس
ــی  ــوای بوم ــری اقتصــاد محت ــران و شــکل گی ــی کارب مصرف
بــرای حاکمیــت تعریــف شــده اســت. از ویژگــی هــای شــبکه 
ملــی ارتباطــات بــرای بنــگاه هــای اقتصــادی ایجــاد ظرفیــت 
زیرســاختی بــرای ارائــه خدمــات در بســتر بانــد پهنــد داخلــی و 
مراکــز داده و تبــادل ترافیــک داخلــی اســت کــه کاهــش هزینه 

ــه همــراه دارد. ارتباطــات داخلــی را نیــز ب
ایـن شـبکه در سـه فـاز تعریف شـده اسـت به نحـوی کـه قرار 
اسـت فـاز دوم آن بـا هـدف رشـد و ارتقـا شـبکه در دهـه فجـر 
۹5 و بـا تاکیـد بـر دسترسـی بـه خدمـات ویدیویـی داخلـی بـا 
هزینـه مقـرون به صرفـه بـرای کاربران نهایی، توسـعه کسـب 
و کارهـای مبتنی بر IT و شـکل گیری اقتصاد دیتاسـنترها برای 
حاکمیـت و نیـز افزایش کیفیت خدمات زیرسـاختی بـرای بنگاه 

هـای اقتصـادی فراهم شـود.
در همیــن حــال در فــاز ســوم کــه فــاز بلــوغ ایــن پــروژه ملــی 
خواهــد بــود دسترســی بــه محتــوا و خدمــات بانــد پهــن داخلی 
در سراســر کشــور بــه صــورت مقــرون بــه صرفــه و باکیفیــت و 
ــرای  ــات الزم ب ــز گســترش ظرفیتهــای زیرســاختی و امکان نی
ــل و در  ــن المل ــه و بی ــازار منطق ــی در ب ــای داخل ــرکت ه ش
نهایــت تحقــق کامــل اســتقال زیرســاخت ارتباطــی کشــور، 
ــاوری  ــای فن ــد کســب و کاره ــم خصوصــی و رش ــظ حری حف
اطاعــات و خدمــات دولــت الکترونیــک بــر روی ایــن شــبکه 
ــت ۹6  ــرای آن اردیبهش ــان اج ــود. زم ــی ش ــم م ــی فراه مل

ــود. خواهــد ب
آنچـه کـه در افتتـاح ایـن شـبکه ملی بـر آن تاکید شـده اسـت 
دسترسـی مـردم بـه اطاعـات در فضـای مجـازی بـا سـرعت 
بیشـتر، کیفیـت بهتـر و هزینـه کمتـر خواهد بـود و هیـچ گونه 
محدودیتـی در سـرعت دریافـت ایـن اطاعـات بـر روی ایـن 
شـبکه وجود نـدارد. به نحوی کـه کاربران در اسـتفاده از ترافیک 
داخلـی ارتباطـات هزینـه بسـیار کمتر را نسـبت بـه اسـتفاده از 

شـبکه هـا و سـایت هـای خارجـی شـاهد خواهنـد بود.

اینترنت ملی در اختیار کاربران ایرانی 
پــس از 11 ســال تــاش دولتهــای مختلــف بــرای راه انــدازی 
ــون  ــی چ ــالها، نامهای ــا س ــه ت ــات« ک ــی اطاع ــبکه مل »ش
»اینترنــت ملــی«، »شــبکه ملــی اینترنــت« و »اینترانــت ملی« 
ــات ،  ــاوری اطاع ــی کشــید، وزارت ارتباطــات وفن ــدک م را ی
ــت و  ــه دول ــام اختصــاری »شــما« در هفت ــا ن ــن شــبکه را ب ای
در آخریــن ســال فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد، رســما رونمایــی 

ــرد. ک
ــه تعاریــف متعــدد و مختلفــی در  طــی ایــن ســالها شــاهد ارائ
مــورد شــبکه ملــی بودیــم کــه ایــن موضــوع باعــث شــد نــه 
تنهــا اختافاتــی میــان مســئوالن بــرای راه انــدازی این شــبکه 
ــی  ــران نهای ــرای کارب ــز ب ــه ای نی ــه دغدغ ــرد، بلک شــکل گی
ــه  ــی ب ــوه دسترس ــد در نح ــی کردن ــر م ــه فک ــد ک ــاد ش ایج
شــبکه اینترنــت بــا محدودیــت مواجــه شــوند و بــه بیــان دیگر، 
بــا راه انــدازی ایــن شــبکه، اینترنــت بــه طــور کل قطــع شــود.
ــن  ــی برای ــف شــبکه مل ــدا مســئوالن در تعری ــه در ابت ــرا ک چ

ــه شــبکه  ــاز ب ــا نی ــه شــبکه ای ایجــاد شــود ت ــد ک ــاور بودن ب
ــراه نداشــته باشــد و  ــه هم ــر ب ــرای کارب ــی را ب ــت جهان اینترن
ــاط  ــت قطــع شــد، ارتب ــی اینترن ــی کــه شــبکه جهان در صورت
ــا گذشــت بیــش از یــک  ــا ب ــی قطــع نشــود. ام ــران ایران کارب
ــی  ــبکه مل ــت ش ــرح، در نهای ــن ط ــه ای ــف اولی ــه از تعاری ده
ــور و  ــعه ای کش ــای توس ــه ه ــداف برنام ــق اه ــات طب اطاع
ــه یــک اجمــاع  ــی ب ــی نظــام، در تعریــف نهای سیاســتهای کل
رســید و شــورای عالــی فضــای مجــازی در نخســتین جلســات 
ــی، راه  ــن روحان ــت حس ــه ریاس ــم و ب ــت یازده ــود در دول خ

ــرد. ــف ک ــدازی آن را تکلی ان

کشورهایی که شبکه ملی اطالعات دارند
برخـی بررسـی هـا نشـان مـی دهـد که شـبکه هـای ملـی در 
سـایر کشـورهای دنیا وجود دارند، که اگرچه دارای سـاختارهای 
متفاوتـی هسـتند امـا بـه نوعـی مـی توانند مشـابه شـبکه ملی 
اطاعـات در ایـران باشـند. بـرای مثـال شـبکه NBN یـا 
شـبکه بانـد وسـیع در اسـترالیا و طـرح پهنـای باند ملـی ایاالت 
متحـده امریکا، شـبکه Kwangmyong در کره شـمالی و 

internet II در آمریـکا از جملـه ایـن شـبکه هـا هسـتند.
البتــه شــبکه Kwangmyong در کــره شــمالی بــه 
ــا  ــتقل از آن و ب ــورت مس ــه ص ــت و ب ــبکه اینترن ــوازات ش م
هــدف محدودیــت ارتباطــات خارجــی کاربــران و تأمیــن 
نیازهــای ارتباطــی داخلــی راه انــدازی شــده، امــا در اســترالیا و 
ایــاالت متحــده، ایــن شــبکه هــا در جهــت تقویــت دسترســی 
ــا  ــت ب ــی اینترن ــبکه جهان ــی ش ــع اطاعات ــه مناب ــران ب کارب

ــد. ــده ان ــاد ش ــر ایج ــت باالت ــتر و کیفی ــرعت بیش س
ــام  ــا ن ــی اطاعــات را ب ــز نوعــی از شــبکه مل ــد نی کشــور هن
شــبکه ملــی دانــش، در جهــت جمــع آوری اطاعــات دانشــی، 
در اختیــار دارد. گفتــه مــی شــود کویــت نیــز چیــزی شــبیه بــه 
ــا  ــی ب ــک شــبکه مل ــل ی ــران دارد و در برزی ــی ای شــبکه علم

عنــوان شــبکه ســامت دیــده مــی شــود.

ــه  ــون برنام ــگاه قان ــات از ن ــی اطالع ــبکه مل ش
ــعه ــم توس پنج

ــوی  ــم و از س ــت نه ــدا در دول ــات در ابت ــی اطاع ــبکه مل ش

ــد  ــش عبدالمجی ــات و معاون ــر ارتباط ــلیمانی وزی ــد س محم
ــات  ــر ارتباط ــد. وزی ــذاری ش ــی« نامگ ــت مل ریاضــی، »اینترن
دولــت نهــم تاکیــد داشــت کــه بــا ایجــاد اینترنــت ملــی، بــی 
نیــازی از شــبکه اینترنــت خارجــی را رقــم خواهــد زد؛ امــا ایــن 
ــادی  ــی و اقتص ــب فن ــات مناس ــود توجیه ــل نب ــرح به دلی ط

ــت. ــی نیاف توفیق
ــات،  ــت ارتباط ــر وق ــور وزی ــی پ ــا تق ــم ، رض ــت ده در دول
تــاش بســیاری بــه کار بســت تــا ایــن پــروژه بــا نــام »شــبکه 
ــداف و  ــخصی از اه ــف مش ــما « و تعری ــت – ش ــی اینترن مل
ــار  ــه نحــوی کــه اینترنــت در کن ــه آن ب ــوط ب برنامه هــای مرب
ــد، شــکل گیــرد و حتــی در دوره  ایــن شــبکه ملــی باقــی بمان
ــت  ــات دول ــر ارتباط ــر وزی ــی، دیگ ــد نام ــز محم ــی نی کوتاه
ــه کار  ــرح ب ــن ط ــاماندهی ای ــرای س ــود را ب ــاش خ ــم، ت ده

ــی کســب نکــرد. ــن طــرح توفیق ــا بازهــم ای بســت ام
ــه  ــدند در برنام ــق ش ــس موف ــت و مجل ــه دول ــت اینک در نهای
پنجــم توســعه کشــور، ســرفصلی مشــخص از الزامــات 
ــام »شــبکه ملــی  ــا ن ــروژه )مــاده 46 برنامــه( ب اجــرای ایــن پ
ــاص  ــا اختص ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــن کنن ــات« تدوی اطاع
ردیــف بودجــه ســاالنه، بــه محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات 
در دولــت یازدهــم تکلیــف شــد. حــال در ســال پایانــی برنامــه 
ــدای  ــه مدعــی شــده کــه در ابت ــن وزارتخان پنجــم توســعه، ای
هفتــه آینــده، فــاز نخســت شــبکه ملــی را اجرایــی مــی کنــد.

طبــق ایــن قانــون، شــبکه ملــی اطاعــات کشــور، شــبکه ای 
ــوئیچها،  ــراه س ــه هم ــت )IP( ب ــکل اینترن ــر پروت ــی ب مبتن
مســیریابها و مراکز داده ای اســت، بــه صورتی که درخواســتهای 
دسترســی داخلــی و اخــذ اطاعاتــی کــه در مراکــز داده داخلــی 
ــور  ــارج کش ــق خ ــه از طری ــه هیچ وج ــوند ب ــداری می ش نگه

مســیریابی نشــود.
در ایــن تبصــره امــکان ایجــاد شــبکه های اینترانــت و 
خصوصــی و امــن داخلــی در شــبکه ملــی اطاعــات بــه عنوان 
ــن  ــا ای ــف مدنظــر اعــام شــده اســت. ب یکــی دیگــر از تعاری
ــه شــبکه پرســرعت و  حــال دسترســی 60 درصــد خانوارهــا ب
100 درصــد کســب و کارهــا بــه ایــن شــبکه از دیگــر الزاماتــی 
ــه پنجــم  ــون برنام ــاده 46 قان ــف و ب م ــد ال ــه در بن اســت ک

ــه آن اشــاره شــده اســت. توســعه ب

رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطالعات؛

اینترنت ایرانی از راه رسید
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــی  ــورای عال ــگاه ش ــات از ن ــی اطالع ــبکه مل ش
ــازی ــای مج فض

بــا وجــود تاخیــر پــی در پــی در راه انــدازی و ایجــاد شــبکه ملی 
ــه  ــل ب ــرو عم ــی فضــای مجــازی پی ــورای عال ــات، ش اطاع
منویــات مقــام معظــم رهبــری، در نخســتین جلســات خــود در 
دولــت یازهــم در دی مــاه ســال ۹۲ ، الزامــات حاکــم بــر تحقق 
شــبکه ملــی اطاعــات را بــه عنــوان زیرســاخت ارتبــاط فضای 

مجــازی کشــور مصــوب کــرد.
ــی اطاعــات، شــبکه ای متشــکل  ــه شــبکه مل ــن مصوب در ای
از زیرســاخت های ارتباطــی بــا مدیریــت مســتقل کامــا 
داخلــی و حفاظــت شــده نســبت بــه دیگــر شــبکه ها )از جملــه 
ــا آنهــا، تعریــف  ــا امــکان تعامــل مدیریــت شــده ب اینترنــت( ب
ــات  ــوا و خدم ــواع محت ــه ان ــکان عرض ــا ام ــبکه ای ب ــد. ش ش
ارتباطــی سراســری بــرای آحــاد مــردم و بــا تضمیــن کیفیــت 

ــت تحــرک. ــه قابلی از جمل
ــدازی شــبکه ای  ــن شــورا، طراحــی و راه ان ــال ای ــن ح در همی
ــگاری و  ــات امــن اعــم از رمزن ــواع خدم ــا قابلیــت عرضــه ان ب
ــران را بــه وزارت ارتباطــات  امضــای دیجیتالــی بــه کلیــه کارب
ــدار  ــراری ارتباطــات امــن و پای تکلیــف کــرد کــه قابلیــت برق
ــی  ــز حیات ــاغل و مراک ــی و مش ــتگاه های حاکمیت ــان دس می
کشــور را داشــته باشــد و در نهایــت شــبکه ای پرظرفیــت، پهــن 

ــه رقابتــی باشــد. ــا تعرف ــد و ب بان
ــف شــده اســت کــه مراکــز داده  ــه نوعــی تعری ــن شــبکه ب ای
)دیتاســنتر( و میزبانــی داخلــی و نیــز تفکیــک ترافیــک داخلی و 

خارجــی و مراکــز تبــادل دیتــا را شــامل شــود.
ابوالحســن فیروزآبــادی ، دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی 

پیــش از ایــن در گفتگویــی تاکیــد کــرد: 
ــاز  ــات در دو ف ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش راه ان
اجرایــی می شــود کــه فــاز نخســت آن، اصــاح 
وضــع شــبکه موجــود خواهــد بــود کــه در هفتــه 
ــاز دوم  ــود و ف ــی ش ــرداری م ــره ب ــت به دول
ــد و  ــتم جدی ــک سیس ــدازی ی ــه راه ان ــوط ب مرب

ــت. ــو اس ن
وی گفــت: در ایــن زمینــه جلســاتی بــه صــورت 
ــی  ــز مل ــات و مرک ــان وزارت ارتباط ــتمر می مس
فضــای مجــازی برگزار شــده و قرار اســت ســایر 
اصــول و ضوابــط اجــرای شــبکه ملــی اطاعات، 

بــرای یــک ســال آینــده نیــز تعییــن شــود.
ــه  ــازی اضاف ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ــای  ــی فض ــز مل ــات و مرک ــرد: وزارت ارتباط ک
مجــازی در زمینــه شــبکه ملــی اطاعــات کامًا 

هماهنــگ هســتند و در جلســات هماهنگــی بــرای ایــن طــرح، 
نماینــده مرکــز ملــی فضــای مجــازی نیــز حضــور دارد.

ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــی وزی ــود واعظ ــه محم ــن زمین در ای
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــام راه ان ــا اع ــات ب اطاع
ــون  ــا کن ــته ت ــال گذش ــه س ــت: از س ــت گف ــه دول در هفت
ــی،  ــا همــکاری شــرکت هــای اینترنت ــت فشــرده ای ب فعالی
مخابــرات، اپراتورهــای موبایــل و شــرکت هــای دانــش بنیــان 
تولیــد محتــوا صــورت گرفتــه اســت و رضایــت منــدی کاملــی 
از آغــاز بهــره بــرداری فــاز نخســت ایــن شــبکه وجــود دارد بــر 
ــرداری عمومــی مــی شــود. ایــن اســاس ایــن شــبکه بهــره ب

 
زنجیره شبکه ملی اطالعات کامل شد

و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون  آذری جهرمــی،  محمدجــواد 
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــه عنــوان مجــری 
ــاز  ــی شــدن ف ــتاورد نهای ــات، دس ــی اطاع ــبکه مل ــروژه ش پ
ــه  ــی ب ــران ایران ــی کارب ــی را دسترس ــرح مل ــن ط ــت ای نخس
ــی  ــد و م ــی کن ــوان م ــاال عن ــا ســرعت ب ــی ب ارتباطــات داخل
ــده اســت. ــل ش ــات کام ــی اطاع ــبکه مل ــره ش ــد: زنجی گوی

ــی  ــبکه مل ــرداری از ش ــره ب ــت به ــاز نخس ــف ف وی در تعری
اطاعــات مــی افزایــد: شــبکه ملــی اطاعــات تعریفــی 
مشــخصی دارد بــه نحــوی کــه مطابــق قانــون برنامــه پنجــم، 
ــرعت،  ــد پرس ــای بان ــه پهن ــد ب ــی بای ــوار ایران ــد خان 60 درص
ــی  ــن دسترس ــه ای ــی ک ــه صورت ــند ب ــته باش ــی داش دسترس
پهــن باند بــا قیمــت مناســب ایجــاد شــود و در کنــار آن شــاهد 

ــیم. ــز داده( باش ــی )مراک ــنترهای داخل ــور دیتاس حض
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ادامــه داد: طبــق 
ایــن اهداف بــا درنظــر گرفتــن 30 میلیــون خانــوار ایرانــی، باید 
حداقــل 15 میلیــون خــط اینترنــت ADSL  در کشــور وجــود 
داشــته باشــد امــا بــرای دسترســی بــه ایــن حجــم پهنــای بانــد 
ــه نحــوی کــه  ــه اهــداف مدنظــر نرســیده ایــم ب پرســرعت، ب
هــم اکنون حــدود 10 تــا 11 میلیــون خــط ADSL در کشــور، 
ــیع  ــش وس ــا پوش ــر ب ــوی دیگ ــا از س ــود. ام ــی ش ــرآورد م ب
اینترنــت موبایــل نســل ســوم و چهــارم در کشــور ایــن اهــداف 
محقــق شــده و ضریــب نفــوذ ایــن دسترســی بــه بیــش از 60 

درصــد رســیده اســت.
مجــری شــبکه ملــی اطاعــات در مــورد تحقــق زیرســاختهای 
اجــرای ایــن طــرح ملــی، خاطرنشــان کــرد: در بخــش 
زیرســاختی شــبکه ملــی اطاعــات، ظرفیــت ســازی مناســب 
ــات  ــادل اطاع ــز تب ــدازی مراک ــا راه ان ــه و ب ــورت گرفت ص
ــی  ــمت اجرای ــه س ــرح ب ــن ط ــور، ای ــه کش ــی در 4 نقط داخل

ــت. ــت اس ــدن در حرک ش
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
 Content delivery( محتــوا  توزیــع  مراکــز 
network(  از ســوی مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران و 

نیــز بخــش خصوصــی، تاکیــد کــرد: آخریــن اقــدام تفکیــک 
قیمــت ترافیــک ارتباطــات داخلــی و خارجــی بــود کــه طبــق 
مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات انجــام شــد و 
هــم اکنــون مــی توانیــم بگوییــم کــه زنجیــره شــبکه ملــی 
اطاعــات کامــل شــده اســت و فــاز یــک ایــن طــرح، بهــره 

ــرداری شــده اســت. ب

تمامی مشاغل به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، گفــت: شــبکه ملــی 
ــور در  ــاختی کش ــی زیرس ــبکه فعل ــن ش ــات روی همی اطاع
ــران  ــرای کارب ــز ب ــه چی ــون هم ــم اکن ــال انجــام اســت. ه ح
ملمــوس شــده اســت. هــم اکنــون کاربــران، ســرویس داخلــی 
را بــا پهنــای بانــد باالتــر و قیمــت ارزان تــر مصــرف مــی کنند 

و ایــن همــان شــبکه ملــی اطاعــات اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه کاربــر چیــز دیگــری را احســاس نخواهد 
کــرد و قانــون برنامــه نیــز همیــن اســت، ادامــه داد: آنچــه کــه 
از رونمایــی ایــن طــرح مدنظــر اســت ارائــه کامــل شــبکه ملــی 
ــای  ــی از آن در حوزه ه ــون بخش ــود. چ ــد ب ــات خواه اطاع

امنیــت فضــای تبــادل اطاعــات، حمــات ســایبری و 
جلوگیــری از حمــات ســایبری باقــی مانــده بــود کــه بــه ایــن 

زنجیــره اضافــه مــی شــود.
 آذری جهرمــی خاطرنشــان کــرد: آنچــه کــه در الزامــات 
ــبکه  ــورد ش ــازی در م ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش مصوب
ملــی اطاعــات بــود تقریبــا کامــل شــده اســت و مــا از 3 مــاه 
پیــش شــروع بــه چیــدن پازلهــای مختلــف در کنــار هــم بــرای 
ــم. هــم اکنــون مــی توانیــم  ــدازی ایــن شــبکه کــرده ای راه ان
بگوییــم کــه شــبکه ملــی اطاعــات وجــود دارد و از ایــن پــس 

ــود آن باشــیم. ــه فکــر بهب ــد ب بای
وی در مــورد رونمایــی از فــاز دوم شــبکه ملــی اطاعــات کــه 
ــی  ــام م ــر ۹5 انج ــه فج ــات در ده ــر ارتباط ــه وزی ــق گفت طب
ــد  ــال 100 درص ــاهد اتص ــاز دوم ش ــت: در ف ــز گف ــود، نی ش
مشــاغل بــه شــبکه ملــی اطاعــات خواهیــم بــود. در کنــار آن 
کیفیــت شــبکه بهبــود مــی یابــد و اپلیکیشــن هــا و محتــوای 

ــد. ــه روزرســانی شــده و توســعه مــی یاب ــی ب داخل

کاهــش قیمــت خدمــات آنالیــن مهمتریــن 
دســتاورد اینترنــت ملــی

آنچــه کــه در ایجــاد شــبکه ملــی اطاعــات مــی توانــد بــرای 
ــران نهایــی مــورد اهمیــت قــرار گیــرد، نحــوه دسترســی  کارب
ــا کیفیــت، پرســرعت و ارزان اســت. انتظــاری  ــه ارتباطــات ب ب
کــه هنــوز در اتصــال بــه شــبکه اینترنــت بــرای کاربــران بــه 
صــورت کامــل محقــق نشــده اســت. بــا ایــن حــال، راه انــدازی 
مراکــز داده، مراکــز تبــادل اطاعــات و توزیــع محتــوا در داخــل 
ــن  ــت ای ــرار اس ــات ق ــی اطاع ــبکه مل ــتر ش ــر بس ــور ب کش

ــران را محقــق ســازد. انتظــار کارب
آذری جهرمــی در ایــن بــاره گفــت: موضــوع 
تفکیــک ترافیــک داخلــی و خارجی در شــبکه ملی 
اطاعــات بــا هــدف کاهــش قیمــت دسترســی به 
ــه  ــران صــورت گرفت ــرای کارب ــن ب ــات آنای خدم
اســت بــه نحــوی کــه طبــق مصوبــه ۲3۷ 
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، شــرکتهای 
ــت  ــاه فرص ــی 6 م ــات اینترنت ــده خدم ــه دهن ارائ
ــه  ــه تفکیــک تعرف ــد داشــت کــه نســبت ب خواهن

ــد. ــدام کنن ــران اق ــرای کارب ــا ب ه
وی افــزود: بــه ایــن معنــی کــه چنانچــه کاربــران 
از ســرویس هــا و ســایتهای داخلــی اســتفاده مــی 
کننــد، هزینــه پهنــای بانــد آنهــا بــه مراتــب کمتــر 
ــی  ــایتهای خارج ــه از س ــد ک ــد ش ــی خواه از زمان
ــا در  ــی آنه ــه میزبان ــی ک ــای خارج ــرویس ه و س

ــد. خــارج از کشــور اســت، اســتفاده کنن
هــم اکنــون و طبــق اعــام وزارت ارتباطــات، 60 درصــد 
ــرای ترافیــک خارجــی و 40  ــت ب ــد اینترن ــای بان مصــرف پهن
درصــد بــرای ترافیــک داخلــی اســت که بــا ایجــاد شــبکه ملی 
اطاعــات، بــرآورد مــی شــود کــه ایــن نســبت، عکــس شــود و 
کاربــران ایرانــی بــرای اســتفاده از خدمــات، مجبــور به اســتفاده 

از ترافیــک خارجــی نشــوند و هزینــه هایشــان کاهــش یابــد.
ــات،  ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــه ۲3۷ کمیس ــق مصوب طب
ــد و  ــقف 4۲ درص ــا س ــل ت ــن المل ــت بی ــد اینترن ــای بان پهن
ــت  ــش قیم ــد کاه ــا ۸4 درص ــی ت ــبکه داخل ــد ش ــای بان پهن
ــی  ــران نهای ــرای کارب ــت ب ــش قیم ــن کاه ــت. ای ــته اس داش
تــا ســقف 36 درصــد ملمــوس خواهــد بــود کــه البتــه بســتگی 
ــری کــه کــم  ــع کارب ــر دارد.  در واق ــزان مصــرف کارب ــه می ب
ــت را حــس  ــدود 10 درصــد کاهــش قیم ــد ح مصــرف باش
مــی کنــد امــا کاربــری کــه مصــرف بیشــتری داشــته باشــد 
ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــا 36 درصــد کاهــش پی ــش ت ــه های هزین
ــز  ــل نی ــق موبای ــال از طری ــت در اتص ــش قیم ــن کاه ای

ــود. ــی ش ــرآورد م ــد ب ــدود ۲0 درص ح
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ــدازی فــاز نهایــی و تکمیــل شــبکه ملــی اطاعــات،  ــا راه ان ب
ســرانه ترافیــک اینترنــت در کشــور از 14 کیلوبیــت بــر ثانیــه در 
شــرایط فعلــی، بــا بیــش از ۲.5 برابــر رشــد بــه 3۸ کیلوبیــت بر 

ثانیــه مــی رســد. 

سرانه ترافیک اینترنت بیش از 2.5 برابر می شود
برمبنــای شــاخص افزایــش ســرانه ترافیــک اینترنــت، ظرفیــت 
ســرانه ترافیــک اینترنــت بــه ازای هــر کیلوبیــت بــر ثانیــه کــه 
در شــهریورماه ســال ۹۲ یــک کیلوبیــت بــود و هــم اکنــون 14 
کیلوبیــت اســت، در بهمــن ۹5 بــه ۲۷ کیلوبیت و در اردیبهشــت 

۹6 بــا ۲.۷ برابــر رشــد بــه 3۸ کیلوبیــت بــر ثانیــه مــی رســد.

ترافیک داخلی اینترنت 55 درصد می شود
ــک  ــه ترافی ــبت ب ــی نس ــک داخل ــبت ترافی ــاخص نس در ش
ــه در  ــی ک ــک داخل ــزان ترافی ــور، می ــارج از کش ــات خ ارتباط
شــهریور ۹۲ حــدود 10 درصــد نســبت بــه ترافیــک ســایتهای 
خارجــی بــرآورد مــی شــد، هــم اکنــون بــه 45 درصــد رســیده 
اســت و طبــق برنامــه ریــزی هــا در بهمــن ۹5 بــه 50 درصــد 

ــی رســد. م
ــرار  ــدت ق ــاه م ــزی کوت ــه ری ــق برنام ــال طب ــن ح در همی
ــا اردیبهشــت مــاه ســال ۹6 نســبت ترافیــک داخلــی  اســت ت
ــن  ــه ای ــه 55 درصــد برســد. ب ــه ترافیــک خــارج از کشــور ب ب

معنــی کــه 55 درصــد حجــم ترافیــک اینترنــت 
ــود. ــادل ش ــور، تب ــل کش در داخ

بــه  دسترســی  هزینــه  کاهــش 
پرســرعت اینترنــت 

ــی  ــای دسترس ــه ه ــل هزین ــتای تعدی در راس
بــه ارتباطــات پرســرعت، در حالــی کــه در 
ــالیانه  ــه س ــبت هزین ــال ۹۲ نس ــهریورماه س ش

ــه درآمــد ســرانه حــدود 1۲ درصــد  ــه اطاعــات ب دسترســی ب
ــید و  ــد رس ــه 10 درص ــبت ب ــن نس ــته ای ــال گذش ــود در س ب
هــم اکنــون نیــز در شــاخص هزینــه دسترســی، نســبت هزینــه 
ســالیانه بــه درآمــد ســرانه 3 درصــد اســت کــه کمتریــن رقــم 

ــود. ــی ش ــرآورد م ــن ب ممک

ضریــب نفــوذ موبایــل بانــد پهــن 40 درصــد مــی 
شــود

برمبنــای شــاخص مدنظــر در شــبکه ملــی اطاعــات، ضریــب 
ــه  ــی ک ــت خانگ ــرعت ثاب ــت پرس ــه اینترن ــی ب ــوذ دسترس نف
ــال ۹5  ــاه س ــن م ــت در بهم ــد اس ــدود 40 درص ــون ح هم اکن
ــر  ــه 65 درصــد ب ــان اردیبهشــت ۹6 ب ــا پای ــه 60 درصــد و ت ب

ــوار مــی رســد. مبنــای خان
ایــن درحالــی اســت کــه طبــق ایــن برنامــه ریــزی هــا، ضریب 

نفــود دسترســی پهــن بانــد ســیار )اینترنــت پرســرعت موبایــل( 
کــه هــم اکنــون حــدود 30 درصــد جمعیــت کشــور اســت تــا 
ــه  ــا اردیبهشــت ۹6 ب ــه 35 درصــد مــی رســد و ت بهمــن ۹5 ب

بیــش از 40 درصــد خواهــد رســید.

ــت  ــل 4 مگابی ــت پرســرعت موبای ســرعت اینترن
ــه مــی شــود برثانی

ــه پهــن  ــا، متوســط ســرعت دسترســی ب ــن برآورده ــق ای طب
ــون 3  ــم اکن ــه ه ــت( ک ــرعت ثاب ــت پرس ــت )اینترن ــد ثاب بان
مگابیــت بــر ثانیــه اســت در بهمــن ســال ۹5 بــه 4 مگابیــت و 
در اردیبهشــت مــاه ســال ۹6 بــه 5 مگابیــت برثانیــه مــی رســد.
ــد  ــن بان ــه په ــی ب ــرعت دسترس ــال متوســط س ــن ح در همی
ــه  ــی ب ســیار )اینترنــت پرســرعت موبایــل( از ۲ مگابیــت کنون
ــه در  ــر ثانی ــت ب ــال و 4 مگابی ــاه امس ــن م ــت در بهم 3 مگابی

ــید. ــد رس ــال ۹6 خواه ــت س اردیبهش

چشم انداز اینترنت تا سال ۹۶/ 
سرعت اینترنت موبایل ۵ مگابیت می شود

ــی  ــبکه مل ــت ش ــاز نخس ــی از ف ــا رونمای  ب
ــاخت از  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــات، ش اطاع
ــن  ــروژه مهــم در راســتای تضمی اجــرای دو پ
امنیــت در اســتفاده از ایــن شــبکه ملــی خبــر 

داد. 
ــرداری و  ــاون بهــره ب ــی، مع اســماعیل رادکان
مدیریــت شــبکه شــرکت ارتباطات زیرســاخت 
ــار داشــت:  ــا اظه ــروژه ه ــن پ ، در تشــریح ای
ــن« و  ــداس پروتکش ــاژول »دی ــرای دو م اج
ــه در  ــا فیشــینگ« ک ــه ب ــایی و مقابل » شناس
فضــای مجــازی از جملــه حمــات ســایبری 
شــناخته شــده هســتند در دســتور کار شــرکت 

ارتباطــات زیرســاخت قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــه حمات ــداس ب ــات دی ــت: حم وی گف
ــم  ــود کــه بــا ارســال حج ــی ش گفتــه م
ــا  ــه ســمت یــک ســایت و ی ــاد ب ترافیــک زی
ســرور مدنظــر، عملکــرد ســایت را مختــل می 
کنــد و ســرور مــورد هــدف، دیگــر نمــی توانــد 

ــد. ــه ده ــود را ادام ــت خ فعالی
ــوع  ــن ن ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب رادکان
ــرای هــر  حمــات ســایبری ممکــن اســت ب
نــوع ســایتی کــه تعاملــی و یــا خدماتــی باشــد 
ــاق  ــد اتف ــی کنن ــه م ــه آن مراجع ــردم ب و م
ــداف  ــی از اه ــرد: یک ــان ک ــد، خاطرنش بیافت
شــبکه ملــی اطاعــات ایــن اســت کــه بخش 
عمــده ای از ترافیــک ارتباطی در داخل کشــور 

ــه  ــوی ک ــه نح ــود ب ــام ش ــهولت انج ــه س ب
ــر تولیــد محتــوا، میزبانــی ســایتها و  عــاوه ب

ــرد. ــورت گی ــل ص ــز در داخ ــرورها نی س
وی ادامــه داد: برایــن اســاس چنانچــه حجــم 
زیــادی از ترافیــک ارتباطــی در داخــل کشــور، 
ــن  ــه ای ــرورهایی ک ــد س ــود، بای ــادل ش تب
خدمــات را در داخــل کشــور ارائــه مــی دهنــد 
ــرد  ــد عملک ــود و نبای ــن ش ــان تضمی امنیتش
ــس  ــی از جن ــا حمات ــی ب ــرورهای داخل س
دیــداس دچــار اختــال شــود. چــرا کــه 
حماتــی از جنــس دیــداس بخشــی از پهنــای 
بانــد بیــن الملــل را اشــغال و عملکــرد ســایتها 

ــد. ــی کن ــل م را مخت
معــاون شــرکت ارتباطــات زیرســاخت تاکیــد 
کــرد: برایــن اســاس یکــی از اقدامــات بــرای 
تضمیــن امنیــت شــبکه ملــی اطاعــات 
ــور از  ــی کش ــادی ورودی و خروج ــعه مب توس
یــک نقطــه بــه چنــد نقطــه بــوده اســت. ایــن 
افزایــش تعــداد نقــاط ســبب می شــود اگــر در 
یــک مســیر مشــکلی ایجــاد شــد، ترافیــک از 

ــود. ــن ش ــر جایگزی ــیرهای دیگ مس
ــدی  ــدام بع ــال اق ــن ح ــه داد: در همی وی ادام
ــداس  ــتم »دی ــاد سیس ــه ایج ــورت گرفت ص
پروتکشــن« اســت کــه جلــوی ایــن حمــات 
از مبــدا ورودی بــه ســمت کشــور گرفته شــود. 
بــه ایــن ترتیــب ســایتهایی کــه مــورد هــدف 

ــات  ــن حم ــد از ای ــی گیرن ــرار م ــداس ق دی
ــده  ــکار عم ــن راه ــد. ای ــد مان مصــون خواهن
مشــکات را حــل خواهــد کــرد و ارائــه یــک 
ســرویس روی شــبکه ملــی اطاعــات بــدون 
اختــال در عملکــرد اتفــاق مــی افتــد و جلوی 

ــی شــود. ــه م ــدات گرفت تهدی
ــده  ــه ش ــر بکارگرفت ــاژول دیگ ــی، م رادکان
بــرای تضمیــن امنیــت شــبکه ملــی اطاعات 
ــات  ــینگ )صفح ــات فیش ــا حم ــه ب را مقابل
جعلــی( عنــوان کــرد و بــه مهــر گفــت: یکــی 
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــر ش ــداف مدنظ از اه
تســهیل و امــن ســازی فضــای کســب و کار 
ــد  ــت بای ــن جه ــت و در ای ــردم اس ــرای م ب
شــرایطی فراهــم شــود کــه مــردم بتواننــد بــه 
راحتــی در ایــن فضــا تراکنــش مالــی و بانکــی 

ــد. انجــام دهن

ــات  ــرکت ارتباط ــئول در ش ــام مس ــن مق ای
ــد سیســتم  ــد براینکــه بای ــا تاکی زیرســاخت ب
بــه نحــوی باشــد کــه کاربــران بــرای تراکنش 
اطمینــان حاصــل کنند کــه صفحات ســایت و 
ــی  ــه آن وارد مــی شــوند جعل درگاهــی کــه ب
ــه  ــت اینگون ــرد: مدیری ــح ک ــت، تصری نیس
حمــات و تهدیــدات در دســتور کار قــرار 
ــه  ــاد اینگون ــوی ایج ــا جل ــت ت ــه اس گرفت
ــود. ــایی ش ــه و شناس ــی گرفت ــات جعل صفح

ــای  ــتا فض ــن راس ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
کســب و کار بــر بســتر شــبکه ملــی اطاعات 
ــاژول  ــه داد: م ــد، ادام ــد ش ــر خواه ــن ت ام
ــادی  ــون در مب ــم اکن ــن ه ــداس پروتکش دی
ــه کار گرفتــه شــده  ورودی ارتباطــی کشــور ب
ــز  ــینگ نی ــا فیش ــه ب ــکار مقابل ــت و راه اس

ــد. ــی گذران ــی را م ــل تکمیل مراح

امنیت شبکه ملی اطالعات تضمین شد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در مــورد نحــوه 
اســتفاده کاربــران از شــبکه ملــی اطاعــات و نیــز چگونگــی 
ــی  ــی و خارج ــات داخل ــک ارتباط ــک ترافی ــاع از تفکی اط

ــح داد.  توضی
ــی  ــک ارتباط ــک ترافی ــورد تفکی ــرد، در م ــراهلل جهانگ نص
کاربــران در شــبکه ملــی اطاعــات بــا اینترنــت بیــن 
ــک  ــامانه تفکی ــاری س ــه ج ــت: در هفت ــار داش ــل، اظه المل
ترافیــک ارتباطــی اینترنــت و شــبکه ملــی اطاعــات توســط 
ــدازی مــی  ــه دهنــده خدمــات اینترنــت راه ان اپراتورهــای ارائ

ــود. ش
ــد نحــوه  ــه بای ــن هفت ــی از ای ــای اینترنت ــت: اپراتوره وی گف
تفکیــک و تعییــن چگونگــی اســتفاده کاربــران از شــبکه ملــی 
اطاعــات و میــزان ترافیــک داخلــی و خارجــی آنها را بــر روی 
ســامانه اطــاع رســانی خــود )داشــبود اطــاع رســانی آناین 

ترافیــک( اعــام کننــد.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه در بحــث 
ــد  ــی توانن ــران نم ــات، کارب ــی اطاع ــبکه مل ــتفاده از ش اس
ــه صــورت دقیــق تشــخیص دهنــد کــه در چــه مواقعــی از  ب
ایــن شــبکه و در چــه زمانــی از اینترنــت اســتفاده مــی کننــد، 
ادامــه داد: ایــن موضــوع از ســوی ســازمان تنطیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی پایــش مــی شــود و اپراتورهــای اینترنتــی 
نیــز بــا راه انــدازی ســامانه آنایــن، میــزان ترافیــک داخلــی و 

ــد کــرد. ــران را اعــام خواهن خارجــی کارب
ــم  ــت ه ــای اینترن ــی اپراتوره ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اکنــون نیــز ایــن تفکیــک را انجــام داده انــد اضافه کــرد: حتی 
ــه مشــتری خــود داشــته  ــغ ب یکــی از شــرکتها برگشــت مبل
اســت. چــرا کــه بــرای مثــال، میــزان ترافیــک مصرفــی کاربر 
در داخــل بیشــتر بــوده و اپراتــور بایــد مــا به التفــاوت اســتفاده 
از پهنــای بانــد بیــن الملــل را بــا شــبکه ملــی اطاعــات، بــه 
کاربــر پرداخــت مــی کــرد. در ایــن زمینــه رگوالتــوری نیــز به 

ایــن موضــوع نظــارت مــی کنــد.

هیــچ مانعــی بــرای ارتبــاط بیــن الملــل در 
اینترنــت وجــود نــدارد

ــرای  ــات ب ــی اطاع ــبکه مل ــای ش ــورد مزای ــرد در م جهانگ
کاربــران اینترنــت خاطرنشــان کــرد: شــبکه ملــی اطاعــات 
در اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه وجــود دارد. تعریــف ایــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــت مانن ــت درس ــوزه اینترن ــبکه در ح ش
شــبکه تلفــن در کشــور وجــود دارد و کاربــران می تواننــد هــم 
ــی  ــد و هــم تمــاس داخل ــا آن بگیرن ــل را ب ــن المل شــماره بی

داشــته باشــند.
ــود  ــر خ ــر در کامپیوت ــه کارب ــه محــض اینک ــه داد: ب وی ادام
ــوم مــی شــود  ــد، معل آدرس مــورد نظــر خــود را وارد مــی کن
ــرون  ــا بی ــد ی ــد در داخــل کشــور باش ــک بای ــن ترافی ــه ای ک
ــی  ــبکه مل ــر روی ش ــد، ب ــل باش ــه در داخ ــران و چنانچ از ای
اطاعــات مدیریــت مــی شــود. شــبکه ملــی اطاعــات ایــن 
اجــازه را مــی دهــد کــه ذخیــره و بازیابــی اطاعــات در ســطح 
جغرافیــای کاربــر، تشــخیص داده شــده و نزدیکتریــن مســیر 
انتخــاب شــود. ایــن موضــوع ســرعت و دسترســی بــه دیتــا را 

بهتــر کــرده و قیمــت را کاهــش مــی دهــد.
ــود  ــن وج ــا ای ــرد: ب ــان ک ــات خاطرنش ــر ارتباط ــاون وزی مع
کاربــر بــه صــورت همزمــان هــم مــی توانــد آدرس در ســطح 
ــل  ــن المل ــات بی ــرده و از ارتباط ــتجو ک ــل را جس ــن المل بی
اســتفاده کنــد و هــم در اســتفاده از ســایتهای داخلــی، از 

ــرد. ــره بب ــی به ــک داخل ترافی
وی بــا تاکیــد براینکــه هیــچ مانعــی بــرای ارتبــاط بیــن الملل 
در اینترنــت وجــود نــدارد و شــبکه ملــی اطاعــات اجــازه مــی 
دهــد کــه بتوانیــم در ایــران، ترافیــک اینترنــت را مدیریــت و 
پشــتیبانی کنیــم گفــت: در شــبکه ملــی اطاعــات ارتباطــات 
بــا کیفیــت بهتــر در داخــل و نیــز تــداوم ارتباطــات در ســطح 
بیــن الملــل را از طریــق دروازه هــای ورودی خواهیــم داشــت. 
از ســوی دیگــر، در صورتــی هــم کــه صدمــه ای در ارتباطــات 
ــات  ــک و حم ــون ه ــائلی چ ــل مس ــه دلی ــل ب ــن المل بی
ســایبری ایجــاد شــود، شــبکه داخلــی حفاظــت شــده و امــن 
اســت و مــی توانــد ارتباطــات خــود را داشــته باشــد و صدمــه 

ــه آن وارد نخواهــد شــد. ای ب

ارتبــاط میــان شــبکه ملــی اطالعــات و اینترنــت 
جهانــی کامــال پیوســته اســت

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــات ای ــاوری اطاع ــازمان فن ــس س رئی
ــی  ــت جهان ــات و اینترن ــی اطاع ــبکه مل ــان ش ــاط می ارتب
کامــا پیوســته بــوده و ایــن دو شــبکه در درون هــم هســتند، 
ادامــه داد: از نظــر اقتصــادی نیــز انتقــال ایــن حجــم ترافیــک 
ــه  ــایتها ب ــی س ــال میزبان ــز انتق ــل کشــور و نی ــه داخ ــا ب دیت
داخــل، کاهــش قیمــت شــبکه انتقــال را بــه همــراه خواهــد 
داشــت و کاربــر می توانــد بــرای مثــال یــک فیلــم و یــا یــک 
فایــل را ســریعتر، با کیفیــت بهتــر و قیمــت ارزان تــر در اختیار 

ــرد. گی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در فازهــای بعــدی مراحــل تکاملــی 
ــزات  ــب تجهی ــا و نص ــرمایه گذاری ه ــع و س ــش مناب افزای
بهتــر را بــرای ایــن شــبکه خواهیــم داشــت، ادامــه داد: فعالیت 
شــبکه ســازی پدیــده جدیــدی نیســت کــه امــروز آن را کلیــد 
بزنیــم تــا افتتــاح شــود. بلکــه هــر تکــه که بــه وجــود آمــده را 

مــا نصــب کردیــم و هــم اکنــون زیربــار آمــده اســت.
ــدازی کپــی  ــا بیــان اینکــه اقداماتــی ماننــد راه ان جهانگــرد ب
ــز  ــک و مراک ــادل ترافی ــز تب ــران، مرک ــی در ای ــرور جهان س
توزیــع محتــوا از جملــه پازلهــای آمــاده ســازی شــبکه ملــی 
اطاعــات بــوده کــه چندیــن مــاه پیــش شــروع بــه کار شــده 
اســت، تصریــح کــرد: هــم اکنــون مــی توانیــم بگوییــم کــه 

پیکربنــدی شــبکه ملــی اطاعــات کامــل اســت امــا در خال 
ایــن نیــز هــر تکــه کــه بــه زیربــار رفتــه اســت شــاهد بهبــود 

ــوده ایــم. کیفیــت ب
ــه مقــررات گــذاری در حــوزه قیمــت و کاهــش هزینــه  وی ب
ــت اشــاره کــرد و گفــت: ســال ۹۲ ایــن  ــه اینترن دسترســی ب
حجــم ترافیــک دیتــا در سراســر کشــور در اختیــار کســی نبود 
و هــم اکنــون مــی تــوان بــا موبایــل در هــر شــهر، بــه راحتــی 
ــا  از دیتــای در حــال حرکــت و حتــی ویدیــو اســتفاده کــرد. ب
ــم داده  ــه زودی حج ــم ب ــی کنی ــی م ــش بین ــود پی ــن وج ای
هایــی کــه در داخــل کشــور مبادلــه مــی شــود کاهــش قیمت 

بیشــتری نیــز  خواهــد یافــت.

همــه ارتباطــات ایــران روی شــبکه ملــی 
اســت اطالعــات 

معــاون وزیــر ارتباطــات در مــورد اینکــه چنــد درصــد ارگانهــا 
بــه شــبکه ملــی وصــل شــده انــد نیــز گفــت: همــه ارگانهــا 
ــرای شــبکه اختصاصــی خــود  روی شــبکه ملــی هســتند و ب
از ایــن شــبکه اســتفاده مــی کننــد. بــرای مثــال شــبکه بانکی 
یــک ظرفیتــی از شــبکه ملــی اطاعــات مــی گیــرد و غیــر از 
آن نیــز، یــک الیــه روی اینترنــت مــی گــذارد کــه مــردم بــا 
آن تمــاس بگیرنــد. امــا در بخــش هــای دیگــر کــه ارتباطــات 
ــن  ــد. ای ــی کن ــتفاده م ــی اس ــبکه مل ــت، از ش ــی اس داخل
موضــوع بــرای شــبکه ســامت، شــبکه دولــت، درگاه پلیس و 

ســایر درگاههــای خدماتــی نیــز صــادق اســت.
وی افــزود: طراحــی شــبکه اختصاصــی دســتگاهها و ارگانهــا 
بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن ســازمانها در ضوابــط داخلــی 
ــی  ــتند و در بخــش های ــی متصــل هس ــبکه مل ــه ش ــود ب خ
ــد در تعامــل باشــند از اینترنــت بهــره مــی  ــا مــردم بای کــه ب
برنــد. بــه طــور کل مــی تــوان گفــت کــه هــم اکنــون همــه 

ــی اطاعــات اســت. ــران روی شــبکه مل ارتباطــات ای
ــبکه  ــت در ش ــه اینترن ــی ب ــرخ دسترس ــورد ن ــرد در م جهانگ
ملــی اطاعــات گفــت: پهنــای بانــد بــه صــورت آزاد و 
براســاس نــرخ هــای مصــوب رگوالتــوری در اختیــار کاربــران 
قــرار دارد و کاربــر بــا هــر قیمتــی کــه بخواهــد مــی توانــد بــا 

ــدد. ــرارداد ببن ــی ق ــرکتهای اینترنت ش

سامانه تفکیک ترافیک استفاده کاربران از شبکه ملی ایجاد می شود
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ــه  ــن حمل ــازی از جدیدتری ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ســایبری بــه شــبکه ارتباطــی کشــور خبــر داد و گفت: بــا وجود 
اینکــه هــدف از ایــن حملــه مختــل کــردن شــبکه بــود، امــا به 

دلیــل وجــود شــبکه ملــی اطاعــات، ایــن اتفــاق نیفتــاد. 
ــه در  ــی ک ــه تمهیدات ــاره ب ــا اش ــادی ب ــن فیروزآب سیدابوالحس
ــه  ــداس« تعبی ــات »دی ــرای حم ــات ب ــی اطاع ــبکه مل ش
شــده اســت، گفــت: حــدود دو تــا ســه هفتــه پیــش یــک حمله 
ــه شــبکه ارتباطــی کشــور وارد شــد کــه در نتیجــه  ــداس ب دی
ــزرگ  ــم و ب ــده مه ــرویس دهن ــد س ــل چن ــاط بین المل آن ارتب

قطــع شــد.
ــت و  ــرعت 30 گیگابی ــا س ــه ب ــن حمل ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــورت گرف ــی ص ــبکه ارتباط ــردن ش ــل ک ــدف مخت ــا ه ب
ادامــه داد: بــا تمهیــدات صــورت گرفتــه در شــبکه ملــی 
ــازی  ــکان جداس ــوئیچ های IXP ام ــرای س ــا ب ــات، م ارتباط
ترافیــک بین الملــل و داخلــی فراهــم شــد و در نتیجــه قطــع 
ــی در دریافــت ســرویس های  ســرویس های بین المللــی اختال

ــرد. ــاد نک ــی ایج خارج
ــی  ــه حمات ــداس ب ــات دی ــرد: حم ــح ک ــادی تصری فیروزآب
گفتــه می شــود کــه بــا ارســال حجــم ترافیــک زیــاد بــه ســمت 
یــک ســایت و یــا ســرور عملکــرد ســایت را مختــل می کنــد و 
ــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.  ــد ب ســرویس موردنظــر نمی توان
ــه ســمت  ــر روی ســرورهای ورودی ب ــن حمــات بیشــتر ب ای

ــرد. ــورت می گی ــور ص کش
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
شــبکه ملــی اطاعــات گفــت: برداشــت های متفاوتــی از ایــن 
طــرح در کشــور وجــود داشــت و بارهــا از مــن ســوال می شــد 
ــا ایــن شــبکه در چارچــوب مرزهــای ملــی اســت و یــا  کــه آی

خیــر.
وی ادامــه داد: هم اکنــون بایــد بگوییــم شــبکه ملــی اطاعــات 
ــی  ــای جغرافیای ــوب مرزه ــی در چارچ ــبکه اختصاص ــک ش ی
ــه تحقــق نیازهــای مــردم  ــر پای ــوده، بلکــه کامــا ب ــران نب ای
ــوده  ــل ب ــی دخی ــک اراده مل ــت و در آن ی ــده اس ــی ش طراح

ــت. اس
فیروزآبــادی گفــت: در تعریــف ایــن شــبکه بــر اســاس الزامــات 
شــورای عالــی فضــای مجــازی بایــد شــبکه ای ایجــاد می شــد 
ــازی در  ــای مج ــه در فض ــه ک ــات و آنچ ــی خدم ــه تمام ک
چارچــوب اتصــاالت صــورت گیــرد، بــرای مــردم محقق شــود.

ــوع  ــبکه موض ــن ش ــات ای ــی از الزام ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــی ک ــبختانه خطرات ــرد: خوش ــت اســت، خاطرنشــان ک امنی
شــبکه های ســایبری بــا آن مواجــه هســتند از جملــه حمــات 
دیــداس در ایــن شــبکه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و بــا 
ــرویس های  ــازی س ــکان جداس ــده، ام ــام ش ــدات انج تمهی

ــده اســت. ــق ش ــی محق ــی و خارج داخل
ــا اشــاره بــه اینکــه در  دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی ب
ــت خارجــی  ــات مســتقل از شــبکه اینترن ــی اطاع شــبکه مل
ــون  ــت: هم اکن ــت، گف ــم داش ــوا را خواهی ــد محت ــکان تولی ام
قــدرت اقتصــادی کشــورها در چارچــوب تولیــد محتــوا و 
ــه  ــود و چنانچ ــنجیده می ش ــازی س ــای مج ــات در فض خدم
مــا بتوانیــم خدمــات ایــن شــبکه را بــه کشــورهای دیگــر ارائــه 
دهیــم، شــاهد اعمــال قــدرت در فضــای مجــازی خواهیــم بود، 
همــان کاری کــه هم اکنــون آمریکایی هــا در حوزه هــای 
ــال  ــا اعم ــن فض ــد و در ای ــام می دهن ــات انج ــف خدم مختل

ــد. ــدرت دارن ق
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه خدماتــی ماننــد گــوگل و تلگــرام 

ــن  ــات ای ــی اطاع ــدازی شــود، شــبکه مل ــران راه ان ــر در ای اگ
ــه  ــد ب ــات را بتوان ــن خدم ــه ای ــت ک ــد داش ــی را خواه توانای
ــن شــبکه  ــد، از ســوی دیگــر در ای ــه ده ــی ارائ صــورت جهان
ــرگرمی ها،  ــات و س ــم در خدم ــایبری می توانی ــدرت س ــا ق ب
بازارهــای جهانــی و منطقــه ای را بــه خــود اختصــاص دهیــم.

ــرای  ــترک ب ــه مش ــاعت جلس ــا س ــه صده ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــد ک ــت، تاکی ــده اس ــت ش ــات ثب ــی اطاع ــبکه مل ش
ــه  ــت از جمل ــی شــبکه و مدیری ــداری، اســتقال، خودگردان پای
پارامترهــای مــورد تاکیــد شــورای عالــی فضــای مجــازی بوده 
اســت کــه در ایــن شــبکه اعمــال شــده اســت. بــه عــاوه آنکه 
توســعه بــازار اقتصــادی کشــور بــر مبنای شــبکه ای پرســرعت 

و باکیفیــت موثــر واقــع شــود.
فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از توســعه اقتصــادی 
ــی اطاعــات محقــق می شــود،  ــای شــبکه مل ــر مبن کشــور ب
ــل  ــه داخ ــی ب ــوای خارج ــک محت ــد ترافی ــرد: رون ــد ک تاکی
کشــور، ســهولت ارتباطــات و قیمــت مناســب می توانــد 
ــتی  ــوی درخواس ــرویس ویدئ ــدازی س ــرای راه ان ــه ای ب مقدم

)VOD( باشــد.

جلوگیری از جدیدترین حمله سایبری 
به شبکه ارتباطی کشور

معـاون اول رئیس جمهـور با بیـان اینکـه راه اندازی شـبکه ملی 
اطاعـات اساسـی ترین اقـدام در دولـت یازدهـم اسـت، گفـت: 

بـرای این شـبکه ۲0هـزار میلیـارد تومان هزینه شـده اسـت. 
اسـحاق جهانگیـری با اشـاره بـه اهمیـت راه انـدازی ایـن طرح 
تاکیـد کرد: شـبکه ملـی اطاعـات تاثیرگذارترین طرحی اسـت 
که طـی روزهـای اخیـر در هفتـه دولت بـه بهره برداری رسـیده 
اسـت، چـرا که اسـتقرار چنیـن نظامی در کشـور باعـث افزایش 

قـدرت، ثـروت و منزلت بـر مبنـای اطاعات می شـود.
ــا  ــه ب ــات مواجه ــر اطاع ــه در عص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــادی  ــعه اقتص ــت توس ــات، فرص ــه اطاع ــان ب ــی آس دسترس

ــوزه  ــن ح ــه در ای ــه ک ــرد: آنچ ــه ک ــد، اضاف ــم می کن را فراه
اهمیــت دارد، توانمندســازی کشــور از نظــر فرهنگــی و 

ــت. ــی اس ــوالت جهان ــا تح ــه ب ــی در مقابل اجتماع
معــاون اول رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه اطاعــات در مقطــع 
ــوب  ــورها محس ــی کش ــرک دگرگون ــن مح ــی مهمتری فعل
می شــود، گفــت: زمانــی تحــوالت در دنیــا مربــوط بــه 
دسترســی بــه انــرژی بــود و امــروز ایــن تحــوالت بــه ســمت 
ــن  ــر ای ــرده اســت. ب ــدا ک ــات ســوق پی ــه اطاع دسترســی ب
ــن روش  ــه بهتری ــم ک ــود آوری ــه وج ــد شــرایطی ب اســاس بای

ــود. ــاد ش ــات ایج ــه اطاع ــی ب دسترس
جهانگیــری، طــرح شــبکه ملــی اطاعــات را مهمتریــن قــدم 
در راه دسترســی آســان، امــن، باکیفیــت و ســریع بــه اطاعــات 
عنــوان کــرد و گفــت: بــرای ایــن کار بــزرگ حــدود ۲0 هــزار 
ــان طــی ســه ســال ســرمایه گذاری شــده اســت  ــارد توم میلی
کــه ســهم بخــش دولتــی ۲0 درصــد و ســهم بخــش غیردولتی 
۸0 درصــد بــوده اســت. البتــه ســهم ۲0 درصــدی دولــت نیــز 
بــه روش هایــی غیــر از اســتفاده از بودجــه هزینــه شــده اســت.

ــد راه  ــات س ــی اطاع ــبکه مل ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت  ــت: دول ــود، گف ــد ب ــات نخواه ــه اطاع ــی آزاد ب دسترس
ــق  ــات مطاب ــه اطاع ــی آزاد ب ــوع دسترس ــم در موض یازده
قوانیــن و آیین نامه هــا تاکیــد بســیار دارد و معتقدیــم اگــر 
بخواهیــم از جهــات مختلــف در دنیــا ســرآمد باشــیم، نیازمنــد 

ــتیم. ــات هس ــه اطاع ــردم ب ــفاف م ــی ش دسترس
معــاون اول رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه شــبکه ملــی 
ــرای مــردم فراهــم  اطاعــات دسترســی آزاد، ارزان و امــن را ب
ــام  ــتی نظ ــناد باالدس ــق اس ــرد: مطاب ــان ک ــد، خاطرنش می کن
ــاط  ــبکه دارای ارتب ــن ش ــی در ای ــوار ایران ــد 60 درصــد خان بای
ــه  ــراه ب ــت هم ــی و دول ــت الکترونیک ــوند و دول ــرعت ش پرس

ــود. ــق ش ــتر محق ــن بس ــرعت در ای س
ــان کــه  ــزود: برخــاف نظــر بســیاری از مخالف ــری اف جهانگی
شــبکه ملــی اطاعــات تنهــا مختــص ایــران بــوده و بــه لحاظ 
امنیتــی ایجــاد شــده اســت، بایــد بگوییــم کــه راه انــدازی ایــن 
ــار  ــز در کن ــعه یافته نی ــورهای توس ــیاری از کش ــبکه در بس ش
ــورها  ــن کش ــیاری از ای ــده و بس ــام ش ــی انج ــت جهان اینترن

ــوع شــبکه هســتند. ــن ن صاحــب ای
ــی  ــبکه مل ــرای ش ــت: در اج ــور گف ــاون اول رئیس جمه مع
ــتای  ــه در راس ــود ک ــن ب ــوت ای ــاط ق ــی از نق ــات یک اطاع
اجــرای ایــن شــبکه، شــبکه اطاعاتــی متوقــف نشــد و در کنار 

ــد. ــبکه گســترده ایجــاد ش ــن ش آن ای
وی گفــت: دولــت در ســه ســال گذشــته دســتاوردهای خوبــی 
داشــت کــه یکــی از آنهــا ثبــات حاکــم بــر اقتصــاد و جلوگیری 
ــدام دیگــری کــه امــروز ثمــره آن را  ــود و اق از شــوک نفتــی ب
می بینیــم، در حــوزه شــبکه ملــی اطاعــات اتفــاق افتــاد کــه 

ــود. از مطالبــات مقــام معظــم رهبــری و مــردم ب

راه اندازی شبکه ملی اطالعات با ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
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وزیــر ارتباطــات نیــز  در مــورد شــبهات موجــود در خصــوص 
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــران در ش ــی کارب ــم خصوص درز حری
توضیــح داد و گفــت: مــردم مطمئــن باشــند که اطاعاتشــان 

محفــوظ اســت. 
ــره  ــرای ذخی ــران ب ــه کارب ــورد دغدغ محمــود واعظــی  در م
ســازی اطاعــات شــان در صــورت اســتفاده از شــبکه 
ــا شــبکه ملــی  ملــی اطاعــات اظهــار داشت:کســانی کــه ب
اطاعــات موافــق نیســتند همــواره اینگونــه شــبهات را مطرح 
کــرده انــد و معتقــد بودنــد کــه اگــر ایــن شــبکه دایــر شــود 
دسترســی مــردم بــه اینترنــت جهانــی قطــع خواهــد شــد امــا 

ــم. ــب کــرده ای ــن موضــوع را تکذی ــا ای ــا باره م
ــات  ــوان ارتباط ــه عن ــور ب ــل کش ــه در داخ ــت: آنچ وی گف
ــوده  ــوظ ب ــی محف ــم خصوص ــاظ حری ــت از لح ــر اس مدنظ
ــی  ــبکه مل ــا ش ــی ب ــاط خارج ــان ارتب ــی می ــچ تفاوت و هی

ــدارد. ــود ن ــات وج اطاع
وزیــر ارتباطــات با تاکیــد بر اینکــه اطاعــات تنهــا در صورت 
حکــم قضایــی و طبــق قانــون در اختیــار مراجــع قضایــی قرار 
ــدگان در  ــرف کنن ــی مص ــت تمام ــت: هوی ــرد، گف ــی گی م
فضــای مجــازی مشــخص اســت کــه ایــن موضــوع ارتباطی 
بــه شــبکه ملــی ارتباطــات نــدارد و از قبــل نیــز وجــود داشــته 
ــن  ــم خصوصــی کــه از ای ــد دارد حری ــت تاکی ــا دول اســت ام

شــبکه اســتفاده مــی کننــد را صیانــت کنــد.
واعظــی بــا بیــان اینکــه کاربــران بایــد بداننــد کــه اطاعــات 
شــان در داخــل کشــور باشــد امــن تــر از زمانــی اســت کــه به 
ــرود و هیــچ کــس مســئولیت آن را قبــول  خــارج از کشــور ب

نکنــد.
ــم خصوصــی و  ــان اینکــه حفــظ حری ــا بی ــات ب ــر ارتطاب وزی
حقــوق شــهروندی جــزو اولویــت هــای ماســت، اضافــه کرد: 
ــد و  ــر کنن ــی فک ــورت مل ــه ص ــم ب ــی خواهی ــران م از کارب
بداننــد شــبکه هــای کــه در داخــل کشــور اســت بــه مراتــب 
قابــل اعتمــاد تــر از شــبکه هایــی خواهــد بــود کــه در خــارح 

ــود دارد. از کشــور وج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان خصوصــی ســازی شــرکت 
مخابــرات ایــران هجمــه هــای زیــادی علیــه مخابــرات و درز 
اطاعــات در خصــوص آن صــورت گرفــت، افــزود: امــا هــم 

ــررات  ــارت و مق ــل نظ ــه دلی ــه ب ــتید ک ــاهد هس ــون ش اکن
ــترکان  ــی مش ــی تمام ــم خصوص ــور حری ــود در کش موج
مخابــرات و نیــز ســایر اپراتورهــا حفــظ شــده اســت و هیــچ 

ــدارد. ــود ن ــت وج ــن باب ــی از ای نگران
ــاوری  ــای فن ــرکت ه ــگاه ش ــوع ن ــر ن ــن از تغیی وی همچنی
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــران خب ــا ای ــکاری ب ــرای هم ــا ب دنی
ــر  ــران 5 براب ــی از ای ــت ارتباط ــده ترانزی ــث ش ــوع باع موض
شــود و تــا ســال آینــده نیــز در ایــن حــوزه شــاهد تحــوالت 

ــود. ــم ب ــی خواهی عظیم
واعظــی بــا بیــان اینکــه برخــی شــرکت هــا نیــز عاقــه مند 
بــه انتقــال ســرور خود بــه ایــران هســتند گفــت: بــه زودی در 
منطقــه چابهــار هــاب تبــادل ترافیــک )IXP( را راه انــدازی 
خواهیــم کــرد و یــک گام بــه ســمت انتقــال محتــوا در داخــل 

کشــور برخواهیــم داشــت.
وی بــا بیــان اینکه شــبکه ملــی اطاعات محتــوای امــن را با 
کیفیــت بــاال و ســرعت بــاال بــرای کاربــران فراهــم مــی کند 
اضافــه کــرد: تــاش ایــن اســت کــه بتوانیــم در ایــن حــوزه 
اشــتغال ایجــاد کنیــم و تولیدکننــدگان محتوا و شــرکت های 

دانــش بنیــان داخلــی را بــه کار گیریــم.
وزیــر ارتباطــات در مــورد درآمدزایــی از شــبکه ملــی اطاعات 
نیــز گفــت: تــا پیــش از ایــن بــه دلیــل اســتفاده از پهنــای باند 
بیــن الملــل و مســیر ترافیــک ارتباطــی کــه بــه خارج کشــور 
منتقــل مــی شــد هزینــه زیــادی پرداخــت مــی کردیــم کــه 
ــارج  ــه خ ــک ب ــال ترافی ــه انتق ــاز ب ــدم نی ــا ع ــون ب ــم اکن ه
ــم  ــتا خواهی ــن راس ــیاری در ای ــی بس ــه جوی ــور صرف از کش

داشــت.
واعظــی با بیــان اینکــه هــم اکنــون 1۲0 هــزار اپلیکیشــن در 
کشــور تولیــد شــده اســت، گفــت: تــا پیــش از ایــن دسترســی 
ــان  ــن حــدود 10 هــزار توم ــا ســرعت پایی ــم ب ــک فیل ــه ی ب
بــرای یــک کاربــر هزینــه بــر مــی داشــت کــه امــروز بــا راه 
انــدازی شــبکه ملــی ارتباطــات مــردم بــه راحتــی مــی توانند 

یــک فیلــم را بــا 1500 تومــان دانلــود کننــد.
وی گفــت: در اســتفاده از شــبکه ملــی اطاعــات و نیز شــبکه 
اینترنــت محدودیتــی بــرای کاربــران وجــود نــدارد و درســت 
مثــل یــک خــط تلفــن مــی مانــد کــه شــخص مــی توانــد از 

ارتبــاط بــرای مکالمــات بیــن المللــی اســتفاده کنــد یــا تماس 
شــهری بگیــرد.

ــه در راه  ــانی ک ــی کس ــی از تمام ــکر واعظ تش
ــتند ــش داش ــی نق ــبکه مل ــدازی ش ان

ــوزه  ــت در ح ــدای دول ــه از ابت ــه آنچ ــان اینک ــا بی ــی ب واعظ
ــردم  ــده مــی شــد در شــان م زیرســاخت هــای ارتباطــی دی
ــی  ــود خیل ــراز خ ــورهای همط ــا کش ــه ب ــود و در مقایس نب
عقــب بودیــم گفــت: نــگاه ایــن دولــت بــه موضــوع فنــاوری 
ــه  ــود و ب ــل ب ــا قب ــاوت ب ــا متف ــات کام ــات و اتباط اطاع
همیــن دلیــل فنــاوری اطاعــات به عنــوان پیشــران توســعه 

ــت. ــرار گرف کشــور مدنظــر ق
ــا بیــان اینکــه از ابتــدای دولــت طبــق قــول و قــراری  وی ب
ــاز  ــدی را آغ ــک کار ج ــتیم ی ــئوالن داش ــام مس ــا تم ــه ب ک
ــه  ــات در س ــت در وزارت ارتباط ــه داد: 5 معاون ــم، ادام کردی
ســال اخیــر درگیــر راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات بودنــد 
ــز اپراتورهــای موبایــل، شــرکت  و از اواخــر ســال گذشــته نی
ــدگان  ــی و تولیدکنن ــران، شــرکت هــای اینترنت ــرات ای مخاب
ــی  ــبکه مل ــا ش ــدند ت ــه ش ــه اضاف ــن عرص ــه ای ــوا ب محت

ــود. ــی ش ــات رونمای اطاع
ــه  ــن ب ــروژه م ــات پ ــی اطاع ــبکه مل ــت: ش ــی گف واعظ
ــا عشــق و  ــا ب ــود بلکــه تمامــی شــرکت ه ــر نب ــوان وزی عن

ــتند. ــدازی آن داش ــری در راه ان ــش موث ــزه نق انگی
ــای  ــی فض ــورای عال ــر ش ــکر از دبی ــا تش ــن ب وی همچنی
ــاد  ــه تحــول ایج ــی ک ــرد: در صورت ــان ک مجــازی خاطرنش
ــر  ــور دکت ــا حض ــازی ب ــای مج ــی فض ــز مل ــده در مرک ش
فیروزآبــادی صــورت نمــی گرفــت توفیــق ایــن بهره بــرداری 

میســر نمــی شــد.
ولــی همچنیــن از اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی 
ــود در دی  ــم خ ــا تصمی ــورا ب ــن ش ــت: ای ــرد و گف تشــکر ک
ــدازی شــبکه ملــی  ــرای راه ان مــاه ســال ۹۲ تکلیــف مــا را ب

ــرد. مشــخص ک
وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد بــر اینکــه شــبکه ملــی 
نبــود،  تنهایــی  بــه  دولــت  ایــن  بحــث  اطاعــات 
خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح در برنامــه چهــارم و 
ــبکه  ــن ش ــه از ای ــانی ک ــود و کس ــده ب ــرح ش ــم مط پنج
ــد  ــه در مســئولیت بودن ــی ک ــد خودشــان زمان ــاد کردن انتق

برنداشــتند. برایــش  کوچکتریــن قدمــی 
ــگاه  ــا ن واعظــی همچنیــن از رســانه هــا تشــکر کــرد کــه ب
خوبــی بــه شــبکه ملــی اطاعــات پرداختنــد و تاکیــد کــرد: 
ــرای  ــد ایــن شــبکه هیــچ محدودیتــی ب ــد بدانن ــران بای کارب
آنهــا بــه وجــود نمــی آورد بلکــه دســت شــان بــاز اســت کــه 
ــری  ــت بهت ــا ســرعت و کیفی ــات را ب ــر خدم ــه کمت ــا تعرف ب

ــد. ــت کنن دریاف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه ملــی ارتباطــات از مطالبــات 
جــدی مقــام معظــم رهبــری اســت، تاکیــد کــرد: مــا از همان 
روز اول ایــن موضــوع را در دســتور کار داشــتیم و در مــورد آن 
تبلیــغ نکردیــم و مــی خواســتیم در عمــل نشــان دهیــم کــه 

مطالبــات رهبــری را عملیاتــی خواهیــم کــرد.
ــر ارتباطــات شــرکت ارتباطــات زیرســاخت  ــه وزی ــه گفت ب
در راه راه انــدازی شــبکه ملــی ارتباطــات بــا کاهــش 
تعرفــه پهنــای بانــد اینترنــت 6۲3 میلیــارد تومــان کاهــش 
درآمــد داشــت تــا مــردم بــا تعرفــه کمتــری از ایــن شــبکه 

ــد. ــتفاده کنن اس
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

گزارش شبکه ملی اطالعات اعضای 
شورای عالی فضای مجازی را قانع نکرد

گــزارش وزارت ارتباطــات در مــورد راه انــدازی فــاز نخســت شــبکه ملــی اطاعــات که در جلســه 
اخیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی ارائــه شــد، اعضــای شــورای عالــی را قانــع نکــرد و اعضــا 

بــه انجــام ایــن طــرح رای ندادنــد. 
آخریــن جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی کــه شــنبه 6 شــهریورماه و در فاصلــه یــک روز 

مانــده بــه رونمایــی از شــبکه ملــی اطاعــات برگــزار شــد، بــا حواشــی مختلفــی همــراه بــود.
گفتــه شــده اســت کــه در ایــن جلســه اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی نســبت بــه رونــد 
نامنظــم و تاخیــرات پــی در پــی برگــزاری جلســات ایــن شــورا کــه قــرار بــود هــر دو هفتــه یکبار 
برگــزار شــود، تذکــر دادنــد کــه ایــن تذکــر، درگیــری لفظــی میــان رئیــس جمهــور و یکــی از 

اعضــا را نیــز در پــی داشــت.
همچنیــن در ایــن جلســه، رونــد اجــرای مصوبــه شــورای عالــی فضــای مجــازی )دی مــاه ۹۲( 
در مــورد راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــه 
بحــث گذاشــته شــد کــه اقدامــات ایــن وزارتخانــه در ایــن زمینــه، اعضــای شــورا را قانــع نکــرد و 

اعضــا بــه طــرح صحــه گــذاری وظایــف ایــن وزارتخانــه در مصوبــه مربوطــه، رای ندادنــد.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره توضیح داد.

وی بــا تاییــد ایــن موضــوع کــه در ایــن جلســه گــزارش شــبکه ملــی اطاعــات توســط اعضــای 
شــورای عالــی فضــای مجــازی مــورد تاییــد قــرار نگرفــت، گفــت: ایــن گــزارش از ســوی وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ارائــه شــد و توســط دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی مطــرح 
شــد کــه در پــی آن نیــز، مصوبــه ای بــرای تصویــب آمــاده طرح شــده بــود، امــا اعضــای مختلف 
شــورای عالــی، در زمینــه آن نظــر دادنــد و در نهایــت گــزارش ارائــه شــده و مصوبــه مدنظــر، بــه 

تایید نرســید.
دبیــر ســابق شــورای عالــی فضــای مجــازی در مــورد مصوبــه مدنظــر وزارت ارتباطات گفــت: این 
مصوبــه راجــع بــه صحه گــذاری بــه عملیاتــی شــدن فــاز نخســت شــبکه ملــی اطاعــات بــود 
کــه پیــش از ایــن مصوبــه شــورای عالــی فضــای مجــازی بــود. امــا ایراداتــی بــه آن گرفتــه شــد.
ــا اشــاره بــه راه انــدازی مرکــز تبــادل ترافیــک اطاعــات )IXP ( از ســوی وزارت  انتظــاری ب
ارتباطــات و شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، بــه عنــوان یکــی از پازلهــای اصلــی شــبکه ملــی 
اطاعــات، ایــن اقــدام را ارزشــمند و مفیــد عنــوان کــرد و ادامــه داد: مرکــز تبــادل ترافیــک قرار 
بــود چنــد ســال پیــش راه انــدازی شــود امــا بــه دلیــل تعلــل هــای صــورت گرفتــه بــا تاخیــر 
همــراه شــد و هــم اکنــون شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در اقدامــی ارزشــمند، ایــن طــرح را 

عملیاتــی کــرد.
عضــو حقیقــی شــورای عالــی فضــای مجــازی اضافــه کــرد: گــزارش اقدامــات وزارت ارتباطات 
در مــورد شــبکه ملــی اطاعــات کــه از ســوی دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی در ایــن 
جلســه ارائــه شــد، مربــوط بــه اصــاح وضــع موجــود بــود و اعــام شــد کــه طــرح اصولــی 

ایــن شــبکه، از ســال ۹6 شــروع شــود.
ــه وزارت  ــد ک ــازی معتقدن ــای مج ــی فض ــورای عال ــای ش ــی اعض ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
ارتباطــات نبایــد عملیاتــی شــدن ایــن فــاز را بــه عنــوان شــبکه ملــی اطاعــات تلقــی کنــد، 
گفــت: در ایــن زمینــه دو نظــر وجــود داشــت کــه عــده ای راه انــدازی IXP را اصــاح وضــع 
موجــود عنــوان کردنــد و عــده ای نیــز تاکیــد داشــتند کــه ایــن مرکــز، جــدا از مســیری اســت که 

شــبکه ملــی اطاعــات بایــد پیــاده ســازی شــود.
انتظــاری خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه راه انــدازی IXP برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه اراده 
ــی  ــت و طراح ــود اس ــع موج ــاح وض ــت اص ــا در جه ــود دارد ام ــن کار وج ــام ای ــرای انج ای ب

اصولــی شــبکه ملــی اطاعــات، ســال آینــده صــورت خواهــد گرفــت.

در پـی تعویـق مکـرر در برگزاری جلسـات شـورای عالی فضای 
مجـازی کشـور و نارضایتـی اعضای حقیقـی و حقوقی شـورا از 
رونـد موجـود، آخریـن جلسـه شـورای عالـی )شـنبه شـب( بـه 

ریاسـت حسـن روحانی بـا حاشـیه هایـی همـراه بود. 
ــی از  ــازی یک ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش ــه اخی ، در جلس
اعضــای حقوقــی شــورا طبــق آئیــن نامــه داخلــی و براســاس 
نامــه ای کــه توســط عــده ای از اعضــا امضــا و تحویــل شــده 
بــود، از رئیــس جمهــور درخواســت مطــرح شــدن موضــوع نامه 
ــه دلیــل  ــر تشــکیل منظــم جلســات را داشــت کــه ب مبنــی ب
اختصــاص زمــان بــه موضــوع شــبکه ملــی اطاعــات، اجــازه 
ــن موضــوع و اعــام وصــول آن داده نشــد. مطــرح شــدن ای

شــنیده هــا حاکــی از آن اســت کــه زمانــی کــه رئیــس جمهــور 
بــا تکــرار درخواســت این عضــو حقوقــی شــورا مبنــی برقانونی 
بــودن و براســاس آئیــن نامــه بــودن درخواســت خــود مواجــه 
ــا عصبانیــت تاکیــد مــی کنــد کــه »آییــن نامــه  مــی شــود، ب

داخلــی شــورا را تغییــر مــی دهیــم!«
ایـن عضـو حقوقی شـورا همچنیـن خطاب بـه روحانـی )رئیس 
شـورای عالی فضای مجـازی( به کنایـه وی در زمـان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری کـه گفتـه بـود: » مـن سـرهنگ نیسـتم «، 
اشـاره کـرد که ایـن موضـوع باعث عصبانیـت رئیـس جمهور و 

بـروز پـاره ای درگیـری های لفظی شـد.
ــی  ــورای عال ــای ش ــی از اعض ــری از یک ــاره پیگی ــن ب در ای
فضــای مجــازی حاکــی از آن اســت کــه موضــوع عــدم 
ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــات ش ــب جلس ــزاری مرت برگ
ــوده و پیــش از ایــن  ــا تذکــر همــراه ب بارهــا از ســوی اعضــا ب

نیــز قــول داده شــده بــود کــه برپایــی ایــن جلســات بــه صورت 
ــود. ــام ش ــب انج مرت

وی بــا تاییــد درگیــری لفظــی میــان یکــی از اعضــای شــورا و 
رئیــس جمهــور کــه عصبانیــت رئیــس جمهــور را بــه همــراه 
ــورد از  ــود و برخ ــاده نب ــدر س ــه داد: » مســئله اینق داشــت، ادام

ــود.« ــد ب ــور تن ــس جمه ســوی رئی
ایـن عضـو شـورای عالـی فضـای مجـازی گفـت: »قـرار بـود 
طرحـی در ایـن جلسـه ارائه شـود کـه بر مبنـای آن طبـق آیین 

نامه داخلی شـورا، برگزاری جلسـات شـورای عالی هـر دو هفته 
یکبـار به صـورت مرتـب انجام شـود. ایـن موضـوع در تاکیدات 

مقـام معظـم رهبری نیـز آمده اسـت«
وی دربــاره جزئیــات بیشــتری از درگیــری لفظــی رئیــس 
جمهــور بــا یکــی از اعضــای شــورا گفــت: »یکــی از اعضــای 
شــورا از رئیــس جمهــور خواســت تــا اجــازه اعــام وصــول این 
طــرح را بدهــد کــه رئیــس جمهــور بــه دلیــل اولویــت دادن بــه 

ــداد« ــی اطاعــات، اجــازه طــرح آن را ن موضــوع شــبکه مل

درگیری لفظی رئیس جمهور با عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی
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ــت  ــتاد مدیریـ ــات، سـ ــاوری اطاعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ ــم وزیـ ــا حکـ بـ
ـــت  ـــه ریاس ـــینی ب ـــن حس ـــی اربعی ـــی و مخابرات ـــاوری اطاعات ـــی، فن ارتباطات
محمدجـــواد آذری جهرمـــی مدیرعامـــل شـــرکت ارتباطـــات زیرســـاخت، 

آغـــاز بـــه کار کـــرد. 
محمدجـــواد آذری جهرمـــی در ایـــن بـــاره گفـــت: بنـــا بـــه تجربـــه هـــر 
ـــراق  ـــینی در ع ـــن حس ـــه اربعی ـــی ب ـــای منته ـــران در روزه ـــور زائ ـــاله حض س
و پیـــاده روی از مـــرز ایـــران تـــا کربـــا معلـــی، باعـــث شـــد تـــا بـــرای 
کاهـــش اختـــال احتمالـــی ســـتاد مدیریتـــی در ایـــن زمینـــه تشـــکیل 

دهیـــم.
ـــت:  ـــاختی گف ـــه زیرس ـــورت گرفت ـــای ص ـــی فعالیته ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ایـــن ســـتاد کـــه در ۲ بخـــش زیرســـاخت ارتباطـــی و بخـــش اپراتـــوری 
در حـــال فعالیـــت اســـت، جلســـاتی را بـــا اپراتورهـــای عـــراق و ایـــران و 
ـــاز  ـــورد نی ـــر م ـــا تدابی ـــرد ت ـــزار ک ـــور برگ ـــرزی کش ـــتانهای م ـــران اس مدی
ـــود. ـــاذ ش ـــاوران اتخ ـــران و مج ـــات زای ـــال در ارتباط ـــش اخت ـــرای کاه ب

ـــرد و  ـــی ک ـــب ارزیاب ـــرف را مناس ـــات دو ط ـــات اقدام ـــر ارتباط ـــاون وزی مع
ـــی  ـــن الملل ـــدارات بی ـــت م ـــاخت ظرفی ـــات زیرس ـــرکت ارتباط ـــم ش ـــزود: ه اف
خـــود را افزایـــش داد و هـــم اپراتورهـــای عراقـــی قـــول داده انـــد کـــه 
ـــا  ـــند ت ـــود بخش ـــته بهب ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــود را نس ـــبکه خ ـــت ش ظرفی
ارتباطـــات زائـــران در طـــول مســـیر و زمـــان اســـتقرار، کیفیـــت الزم را 

داشـــته باشـــد.
مدیــر عامــل شــرکت زیرســاخت افــزود: ارائــه خدمــات اینترنــت »وای فای« 
در مســیر نجــف تــا کربــا، تامیــن ارتباطــات اینترنتــی مناطــق مــرزی و ارائه 
ــای  ــد اپراتوره ــرر ش ــه مق ــی اســت ک ــه اقدامات ــی از جمل ــرویس محتوای س

ایرانــی بــا همــکاری اپراتورهــای عراقــی انجــام دهنــد.
آذری جهرمـــی اپلیکیشـــن نویســـی بـــرای خدمـــات زائـــران اربعیـــن را 
ـــی  ـــت: یک ـــت و گف ـــی دانس ـــرویس محتوای ـــه س ـــای ارائ ـــه ه ـــی از نمون یک
از اپراتورهـــا وظیفـــه ارائـــه ســـرویس محتوایـــی را عهـــده دار شـــد کـــه 
ـــه  ـــی از آن جمل ـــن نویس ـــای اپلیکیش ـــده ه ـــوان ای ـــابقه فراخ ـــزاری مس برگ
اســـت. ایـــن ســـرویس توســـط یکـــی از اپراتورهـــا و بـــا حمایـــت ســـتاد 
ـــه  ـــطح برنام ـــای س ـــرای ارتق ـــد ب ـــه ای جدی ـــه زمین ـــود ک ـــی ش ـــام م انج

ـــت. ـــن اس ـــام اربعی ـــا در ای ه

ستاد مدیریت ارتباطات اربعین
 آغاز به کار کرد

تحلیلگر وب فارسی طراحی شد

ســرویس تحلیلگــر وب فارســی بــه عنــوان یکــی از زیرپــروژه هــای موتــور جســتجوی بومــی در جهت 
تحلیــل وضعیــت صفحــات فارســی در وب طراحــی شــده و آغــاز بــه کار کــرده اســت. 

ســرویس تحلیلگــر وب فارســی کــه بــا عنــوان »شــاخص« در زیرپــروژه هــای موتــور جســتجوی بومی 
پارســی جــو فعــال شــده اســت، نقــش آنالیــزور از وضعیــت صفحــات فارســی وب را ایفــا مــی کند.

علـی محمـد زارع بیدکـی، مدیر پروژه موتور جسـتجوگر پارسـی جو با بیـان اینکه سـرویس تحلیلگر وب 
فارسـی، سرویسـی اسـت که آمار جامعـی از وضعیت صفحـات اینترنتـی در وب فارسـی ارائـه می کند تا 
صاحبـان وب سـایت ها دید بهتری بـرای تصمیم گیری در مـورد فعالیت های خود در آینده داشـته باشـند، 
اظهـار داشـت:مدت زمان زیادی اسـت که جـای خالی یک آنالیـزور اختصاصی و کارآمـد به منظور تحلیل 
وضعیت صفحات اینترنتی پارسـی زبان احسـاس می شـد، چرا که سـرویس های مشـابه خارجی عاوه بر 
آنکـه اطاعـات و دانش کافـی از گراف وب فارسـی ندارند، به تعـداد زیادی از سـایت هـا و مراجعاتی که 

در درون شـبکه اینترانت کشـور قـرار دارند، نیز دسترسـی ندارند.
ــده شــدن در فضــای  ــرخ دی ــل صحیحــی از ن ــچ تحلی ــن هی ــا پیــش از ای ــه اینکــه ت ــا اشــاره ب وی ب
مجــازی در کشــور وجــود نداشــت، افــزود: در دنیــا ســایت های متعــددی به منظــور ســنجش صفحــات 
ــوزه  ــور تخصصــی در ح ــه ط ــون ب ــا تاکن ــرویس ه ــن س ــدام از ای ــچ ک ــا هی ــود دارد ام ــی وج اینترنت
ــد  ــا می توان ــاخص نه تنه ــرویس ش ــه س ــی ک ــد؛ درحال ــدا نکرده ان ــان ورود پی ــی زب ــایت های فارس س
بــرای کاربــران ایرانــی مثمــر ثمــر باشــد بلکــه بــرای کشــورهای فارســی زبــان منطقــه نیــز اثــر بخش 

خواهــد بــود.
زارع بیدکـی تاکیـد کـرد: خـزش میلیاردها صفحـه در طول چندین سـال و دانش گسـترده پارسـی جو از 
وب فارسـی مهم ترین عواملی اسـت که شـاخص را به تنها سـرویس ایرانی مبدل سـاخته که قادر اسـت 

آمـاری با کیفیت بـاال را در اختیـار کاربران قـرار دهد.
مدیــر پــروژه موتــور جســتجوی بومــی خاطرنشــان کــرد: شــاخص ایــن امــکان را بــه کاربــر مــی دهــد 
تــا تعــداد صفحــات خــزش شــده و ایندکس شــده ســایت خــود و همچنیــن نحــوه دیــده شــدن آن را در 
جســتجوگر پارســی جو مشــاهده کنــد تــا در صــورت لــزوم بهینه ســازی های الزم را بــرای بهتــر دیــده 

شــدن در جســتجوگرهای ایرانــی انجــام دهد.
وی ادامــه داد: بــه کمــک شــاخص می تــوان از تعــداد ســایت هایی کــه بــه ســایت  مــورد نظــر لینــک 
داده انــد، مطلــع شــد و امتیــاز آن ســایت را در مقایســه بــا دیگــر وب ســایت ها مشــاهده کــرد؛  عــاوه بــر 
مــوارد اشــاره شــده، شــاخص، میــزان اســتقبال کاربــران از صفحــات اینترنتــی را از طریق نمایــش تعداد 

کلیک هایــی کــه بــر روی ایــن صفحــات انجــام گرفتــه شــده اســت را ارائــه می دهــد.
زارع بیدکـی با بیان اینکه از زمان رونمایی سـرویس شـاخص به عنوان تنها تحلیلگر وب فارسـی کشـور، 
بیشـترین اسـتقبال از سـوی نوجوانان و جوانان بوده اسـت، اظهار داشـت: براسـاس ارزیابـی های صورت 
گرفته مشـخص شـد محبوبیت سـرویس تحلیگر وب فارسـی در میان دانش آموزان و دانشجویان بیشتر 
از سـایر اقشـار جامعه بـوده اسـت، چراکه این قشـر از جامعه عاقمند هسـتند میـزان بازدیـد وباگ ها و 

وب سـایت های خـود و وب سـایت های دیگر را مـورد تحلیل قـرار دهند.
وی تصریـح کرد: باتوجه به اینکه سـرویس شـاخص، آنالیـز جامعی از وضعیت صفحات و وب سـایت های 
اینترنتـی فارسـی ارائـه می دهـد، پیش بینـی براین اسـت که این سـرویس مـورد توجه فعاالن کسـب و 
کارهـای اینترنتـی قرار گیـرد. امـا از آن جایی که جوانان بیشـترین سـهم را در حـوزه عمومی و تخصصی 
آی تی و وب کشـور دارند، تاکنون میزان اسـتقبال آن ها از سـرویس شـاخص بیشـتر از دیگر اقشار جامعه 

بوده اسـت.
طــرح جویشــگر بومــی یکــی از پــروژه هــای راهبــردی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســت که 
هــم اکنــون قســمتهای مختلــف آن بــا تعریــف زیرپــروژه هــای مربوطه، بــا همــکاری مرکــز تحقیقات 

مخابــرات ایــران و ســازمان فنــاوری اطاعــات در دســت انجام اســت.
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بزرگتریــن اپراتورهــای مخابراتــی دنیــا بــا حضــور در کنفرانس 
ایــران کانکــت ۲016 تمایــل خــود را بــرای همــکاری 
ــاوری اطاعــات و  ــران و ســرمایه گــذاری دربخــش فن ــا ای ب

ــد.  ــام کردن ــورمان اع ــات کش ارتباط
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در روزهای 16 و 1۷ شــهریورماه 
جــاری میزبــان نماینــدگان بیــش از ۲00 شــرکت بــزرگ بیــن 
المللــی در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــود کــه این 

اتفــاق در نــوع خــود بــی ســابقه محســوب مــی شــود.
فعــاالن مخابراتــی جهــان همــه ســاله در کشــورهای مختلف 
ــد  ــی آین ــم م ــت )کانکــت( گرده ــس ظرفی ــب کنفران در قال
ــه  ــان ب ــرای ایجــاد و توســعه ظرفیتهــای ارتباطــی جه ــا ب ت
مذاکــره بنشــینند. ایــن بــار و پــس از حــدود 5 ســال رایزنــی 
ــران  ــه ته ــت ICT ب ــران صنع ــن بازیگ ــران، ای ــرف ای از ط
آمدنــد و شــرکت ارتباطــات زیرســاخت موفــق به میزبانــی این 

کنفرانــس در تهــران شــد.
در ایــن کنفرانــس آنچــه کــه بــرای شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت اهمیــت داشــت، معرفــی و شناســاندن ظرفیتهــای 
زیرســاختی و ارتباطــی ایــران بــه اپراتورهــای بین المللــی بــود 
تــا ایــن اپراتورهــا بــه نقــش ایــران بــه عنــوان بازیگر مهــم در 

منطقــه پــی ببرنــد.
از آنجایــی کــه هــم اکنــون تمامــی ارتباطــات پرحجــم در دنیا 
ــود،  ــا می ش ــی جابج ــی اروپای ــای مخابرات ــق اپراتوره از طری
ــران،  ــا ای ــکاری ب ــتای هم ــا در راس ــن اپراتوره ــا ای ــل ب تعام
مــی توانــد راهگشــای برنامــه ایــران بــرای رســیدن بــه هــاب 

ارتباطــی منطقــه خاورمیانــه باشــد.
ــی، محمــود  ــاح ایــن گردهمای ــه در مراســم افتت در ایــن زمین
واعظــی وزیــر ارتباطــات و محمدجــواد آذری جهرمــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاخت، ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
ظرفیتهــای موجــود ایــران و نیــز موقعیــت اســتراتژیکی کــه 
ــه  ــی منطق ــت ارتباط ــت ترانزی ــپردن مدیری ــتار س دارد خواس

ــدند. ــران ش ــق ای ــه از طری خاورمیان
در همیــن حــال و در پــی مذاکــرات بســیاری کــه در حاشــیه 
کنفرانــس »کانکــت« و نمایشــگاه مربــوط بــه آن انجام شــد، 
ــای مطــرح  ــا اپراتوره ــرارداد ب ــکاری و ق ــم هم ــند تفاه 3 س
مخابراتــی بــه امضــا رســید کــه مــی توانــد ایــران را یــک گام 
ــرای حضــور در منطقــه نزدیــک  ــه اهــداف مدنظــر خــود ب ب

کنــد.

کیفیــت دسترســی بــه ارتباطــات 40 میلــی ثانیــه 
بهبــود مــی یابــد

در ایــن زمینــه محمــد جــواد آذری جهرمــی بــا اشــاره 
ــاد  ــرای ایج ــار ب ــه چابه ــود در منطق ــای موج ــه ظرفیت ه ب
هــاب ارتباطــی منطقــه از اپراتورهــای بــزرگ دنیــا خواســت تا 
انتقــال مســیر ترافیــک شــرق بــه غــرب را به ایــران بســپارند.
ــران  ــرد ای ــه ف ــر ب ــای منحص ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــرد: در صورت ــان ک ــات خاطرنش ــک ارتباط ــوزه ترافی در ح
کــه انتقــال مســیر ترافیــک ارتباطــی شــرق بــه غــرب دنیــا 
از ایــران بگــذرد، کیفیــت دسترســی بــه ارتباطــات 40 میلــی 
ــدا  ــش پی ــی کاه ــه دسترس ــد و هزین ــود می یاب ــه بهب ثانی

ــرد. ــد ک خواه
ــه  ــان اینک ــا بی ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
بیــش از یک ســوم جمعیــت جهــان در آســیا زندگــی می کنند، 
امــا نیمــی از مراکــز داده )دیتاســنتر( دنیــا در اروپــا قــرار دارند، 
خاطرنشــان کــرد: ظرفیــت بالقــوه ای بــرای تجــارت ترانزیــت 

ــا توجــه بــه موقعیــت  ارتباطــی در آســیا فراهــم اســت کــه ب
ــران  ــد از طریــق ای ــران، ایــن ظرفیــت می توان اســتراتژیک ای

بــرای ســایر کشــورهای منطقــه فراهــم شــود.
ــاوری اطاعــات گفــت: مســیر  ــر ارتباطــات و فن ــاون وزی مع
ــور از  ــا عب ــده و ب ــاز ش ــیا آغ ــرق آس ــه از ش ــوری ک ــر ن فیب
ــیری  ــد، مس ــا می رس ــه اروپ ــوئز ب ــال س ــدب و کان باب المن
ــات و  ــت ارتباط ــر کیفی ــه ب ــت ک ــر اس ــی و هزینه ب طوالن
میــزان قطعــی تاثیرگــذار اســت. بــر ایــن اســاس کشــورهای 
آســیایی بــه دنبــال ایجــاد مســیری جایگزیــن هســتند. بــرای 
ــه برنامه ریــزی کشــورهای عضــو آ ســه آن  ــوان ب ــال می ت مث
بــا محوریــت کــره جنوبــی اشــاره کــرد که ســبب شــده اســت 
بــا ایجــاد مســیر دریایــی، کیفیــت ارتباطــات آن منطقــه بهبود 

یابــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
ــرد:  ــه ک ــود دارد، اضاف ــز وج ــه نی ــت در خاورمیان ــن ظرفی ای

هم اکنــون تبــادل اطاعــات خاورمیانــه از طریــق اروپــا 
ــش  ــا و کاه ــش هزینه ه ــث افزای ــه باع ــود ک ــام می ش انج
کیفیــت ارتباط دهــی شــده اســت، امــا ایــران تصمیــم گرفتــه 
ــا اعــام منطقــه چابهــار بــه عنــوان هــاب ارتباطــی  اســت ب
منطقــه، هزینــه اتصــال متقابــل )اینترکانکشــن و لندینــگ( را 
بــه نزدیــک صفــر برســاند و ارتباطــات منطقــه را بــا کیفیــت 

ــد. مناســب فراهــم کن
ــال  ــه س ــی س ــه ط ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
اخیــر بالــغ بــر 600 گیگابیــت ترانزیــت ارتباطــات بین الملــل 
از طریــق ایــران انجــام شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــون ۷0 درصــد ترافیــک عــراق، 30 درصــد ارتباطــات  هم اکن
ــوان  ــان و نخج ــات آذربایج ــد ارتباط ــتان و صددرص افغانس
ــیر  ــه مس ــی ک ــد و در صورت ــور می کن ــران عب ــیر ای از مس
ــود،  ــم ش ــران فراه ــق ای ــرب از طری ــه غ ــرق ب ــات ش ارتباط
ــه  ــه خاورمیان ــات در منطق ــت ارتباط ــش کیفی ــاهد افزای ش

ــود. ــم ب خواهی

راه انــدازی مرکــز تبــادل اطالعــات خاورمیانــه در 
ایــران بــا همــکاری ایتالیــا

قــرارداد راه انــدازی مرکــز تبــادل اطاعــات )POP( در 

حاشــیه اجــاس بیــن المللــی »ایــران  کانکــت ۲016« 
ــات،  ــر ارتباط ــاون وزی ــی مع ــواد آذری جهرم ــان محمدج می
ــا  مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت و الســاندرو تالوت
ــه امضــاء رســید. ــا اســپارکل ب ــه کام ایتالی ــر شــرکت تل مدی

بــا امضــاء ایــن قــرارداد، مقــرر شــد شــرکت ایتــال تلــه کام، 
ــدگان و  ــتفاده توزیع کنن ــرای اس ــات را ب ــادل اطاع ــز تب مرک
ــه  ــه خاورمیان ــوا )CDN( در منطق ــرویس دهندگان محت س
ــادل  ــز تب ــن مرک ــن چهارمی ــد. ای ــدازی کن ــران راه ان در ته
اطاعــات خاورمیانــه پــس از مراکــز )POP( امــارات، عمــان 

ــود. و اســتانبول خواهــد ب
ایــن قــرارداد در پــی توافــق صــورت گرفتــه در ســفر رئیــس 
جمهــور و وزیــر ارتباطــات بــه ایتالیــا اســت و پــس از مذاکرات 
چندیــن ماهــه ایــن قــرارداد در کنفرانــس کانکــت بــه امضــاء 

رســید.
راه انــدازی )POP( بیــن المللــی در تهــران، ایــران را 

ــه ای  ــی ســرویس دهــی منطق ــن الملل ــز بی ــوان مرک ــه عن ب
معرفــی مــی کنــد و بــه جــای آنکــه مســیر ترانزیــت ارتباطــی 
ــران  ــتقیم در ته ــرود، مس ــا ب ــه اروپ ــه ب ــورهای منطق کش
ــت و  ــش کیفی ــوع افزای ــن موض ــود و ای ــی ش ــت م مدیری
کاهــش قیمــت ســرویس اینترنــت را بــرای خدمات دهنــدگان 
اینترنــت بیــن الملــل بــه همــراه خواهــد داشــت. تــا پیــش از 
ایــن کشــورهای منطقــه بــرای دریافــت ارتباطــات مجبــور بــه 

اســتفاده از مســیر اروپــا بــوده انــد.
راه انــدازی مرکــز تبــادل اطاعــات در ایــران اولیــن گام 
ــی  ــن الملل ــاب بی ــرای ایجــاد ه ــران ب ــه ای ــه ســمت برنام ب
ــد  ــه رش ــت زمین ــدوار اس ــران امی ــود و ای ــد ب ــه خواه منطق
ــای  ــن )CDN(ه ــرار گرفت ــا ق ــی را ب ــرویس های ویدئوی س
منطقــه ای در منطقــه خاورمیانــه فراهــم کند. براین اساســس 
ایــران در قراردادهــای بعــدی درصــدد جــذب )CDN(هــای 

ــود. ــرای اســتقرار در ایــن مرکــز خواهــد ب بیــن المللــی ب

ایجــاد مســیرهای ارتباطــی جایگزیــن در منطقه با 
ــکاری ترکیه هم

در ادامــه رایزنــی هــای وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، 
ــا، در  ــی دنی ــزرگ مخابرات ــای ب ــا اپراتوره ــکاری ب ــرای هم ب

دستاورد حضور بزرگان مخابراتی دنیا در تهران/ ایران شاهراه ارتباطی
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

حاشــیه کنفرانــس بیــن المللــی »ایــران کانکــت ۲016« ایــن 
وزارتخانــه بــا اپراتــور »ترکســل« نیــز تفاهــم کــرد.

ــه  ــی ترکی ــرکت مخابرات ــن ش ــل« بزرگتری ــور »ترکس اپرات
ــور در کشــورهایی  ــوان اپرات ــه عن ــه ب محســوب مــی شــود ک
ماننــد آذربایجان، قزاقزســتان، گرجســتان و مولــداوی و اوکراین 

ــز فعالیــت دارد. نی
ــرای  ــل ب ــاش ترکس ــه از ت ــک ده ــش از ی ــت بی ــا گذش ب
ــا رایزنــی هــای انجــام  ــور ب ــران، ایــن اپرات ــازار ای حضــور در ب
ــا  ــکاری ب ــه هم ــبت ب ــر نس ــار دیگ ــران، ب ــوی ای ــده از س ش

ــرد. ــل ک ــراز تمای ــورمان اب کش
مدیــر عامــل شــرکت ترکســل آمادگــی خــود را بــرای توســعه 
همــکاری هــای مشــترک بــا شــرکت هــای مخابراتــی ایــران 
ــن شــرکت ارتباطــات  ــز بی ــه ای نی ــرد و تفاهــم نام ــام ک اع

زیرســاخت ایــران و شــرکت ترکســل امضــا شــد.
ــرای ایجــاد  ــی ب ــده فرصــت های ــه در برگیرن ــن تفاهــم نام ای
ــه و  ــه ترکی ــارس ب ــج ف ــه خلی ــن از منطق ــیرهای جایگزی مس
ــال  ــاط در مســیرهای کان ــان قطــع ارتب ــایر کشــورها در زم س
ســوئز و بــاب المنــدب اســت. لــذا امــکان حضــور طــرف ســوم 

ــی آورد. ــم م ــارکت را فراه ــن مش در ای

ــا  ــه ب ــی منطق ــاب ارتباط ــه ه ــران ب ــل ای تبدی
همــکاری آلمــان

مقدمــات تبدیــل ایــران بــه هــاب ارتباطــی منطقــه بــا هــدف 
اتصــال بــه اپراتورهــای مطــرح دنیــا و اســتقرار پلتفــرم پیرینگ 
ــه  ــوی ک ــه نح ــد. ب ــم ش ــور، فراه )PEERING ( در کش
همزمــان بــا دومیــن روز از برگــزاری همایــش »ایــران کانکــت 
ــس  ــرکت دکیک ــاخت و ش ــات زیرس ــرکت ارتباط ۲016«، ش
آلمــان بــا موضــوع اتصــال ایــران بــه اپراتورهــای مطــرح دنیــا 
ــکاری  ــرم پیرینــگ« در کشــور تفاهــم هم ــتقرار »پلت ف و اس

امضــاء کردنــد.
ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــن ش ــکاری بی ــم هم ــن تفاه ای
ــت و  ــش کیفی ــور افزای ــه منظ ــان، ب ــس آلم ــران و دکیک ای
کاهــش هزینــه هــا بــرای ارائــه دهنــدگان ســرویس اینترنــت 
و همچنیــن فراهــم ســازی تبدیــل ایــران بــه هــاب ارتباطــی 

در منطقــه امضــا شــد.
ایــن تفاهــم نامــه شــامل دو بخــش اســت کــه در بخــش اول 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت بــه مرکــز Peering )همتایی( 
فرانکفــورت آلمــان متصــل مــی شــود کــه در ایــن مرکــز ۷53 
اپراتــور و تأمیــن کننــدگان محتــوا دنیــا به هــم مرتبط هســتند.
ــن  ــن تامی ــه بزرگتری ــران ب ــه ای ــم نام ــن تفاه ــاس ای ــر اس ب
ــتقل  ــورت مس ــه ص ــا ب ــای دنی ــوا و اپراتوره ــدگان محت کنن
متصــل مــی شــود؛ ایــن اتصــال در گذشــته بــه وســیله 
ــا  ــون ب ــد و هــم اکن ــی آم ــود م ــه وج کشــورهای همســایه ب
ــران ایرانــی  ــرای کارب ــه ارتباطــات ب اجــرای ایــن طــرح، هزین

ــد. ــی یاب ــش م کاه
بخـش دوم ایـن تفاهـم نامـه نیـز بـه ایـن صـورت اسـت کـه 
شـرکت دکیکـس آلمـان پلتفرمـی از Peering را در ایـران 
ماننـد فرانکفورت آلمـان راه انـدازی می کند تا ایـن مرکز نیز در 
ایـران بتوانـد بـه اپراتورهـای مطرح منطقـه وصل شـود و زمینه 

تبدیـل شـدن کشـورمان به هـاب منطقـه را فراهـم کند.
ایــران بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب منطقــه نیازمنــد مقدماتی 
ــرای  ــا ب ــش نیازه ــی از پی ــور یک ــرم مذک ــه پلت ف ــت ک اس
ارتقــای جایــگاه ایــران در حــوزه تولیــد و دسترســی بــه محتوای 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــی ب بین الملل
در راســتای ایــن قــرارداد )اســتقرار پیرینــگ بکیــت( بــه 
ــا  ــود ت ــی ش ــازه داده م ــوا اج ــدگان محت ــران و تولیدکنن کارب
ــا  ــا تامیــن کننــدگان محتــوای بین المللــی ب تبــادل مســتقیم ب

ــند. ــته باش ــاال داش ــت ب ــت ارزان و کیفی قیم

بــا هــدف حمایــت از ســاخت شــبکه های اجتماعــی 
اجتماعــی  شــبکه های  برنامه ســاز  موتــور  بومــی، 
ــال جامــع شــبکه های آنایــن  ــی و پرت )موتوشــاب( داخل

ــد.  ــدازی ش ــی و راه ان رونمای
ایــن پــروژه هــا توســط ســازمان فنــاوری اطاعــات و بــا 
همــکاری دانشــگاه شــریف و انجمــن کامپیوتــر ایــران در 
حاشــیه همایش حمایت از توســعه شــبکه هــای اجتماعی 
داخلــی توســط وزیــر ارتباطــات بــه بهــره بــرداری رســید.

ــن ســورس  ــر اپ ــی ب ــازی مبتن ــزار برنامه س موتوشــاب اب
)منبــع بــاز( بــرای ســاخت شــبکه هــای اجتماعــی اســت 
ــد  ــک خواه ــبکه ها کم ــن ش ــدگان ای ــه تولیدکنن ــه ب ک
کــرد تــا بــا ســهولت بیشــتری نســبت بــه راه انــدازی این 

شــبکه هــا اقــدام کننــد.
در ایــن همایــش، عــاوه بــر راه انــدازی موتوشــاب 
و پرتــال جامــع شــبکه هــای اجتماعــی بــر خــط، 
ــبکه های  ــن ش ــعه ام ــی توس ــروژه مل ــتاوردهای پ دس
اجتماعــی داخلــی نیــز بــا حضــور وزیــر ارتباطــات و دبیــر 
شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه بهــره بــرداری رســید.

در این راسـتا، سـازمان فناوری اطاعات سـری کتاب های 
راهکارهای توسـعه امن برای شـبکه های اجتماعی آناین 

داخلـی را در جهت حمایت از خدمـات و محصوالت مبتنی 
بر شـبکه های اجتماعـی ارائه کرد.

همچنیــن از اســناد توصیــه هــای امنیتــی و حریــم 
ــای  ــته ه ــی و بس ــای اجتماع ــبکه ه ــی در ش خصوص
ــا  آگاهی رســانی فعالیــت امــن در شــبکه های اجتماعــی ب
رویکــرد حفــظ امنیــت و حریــم خصوصــی در این مراســم 

ــد. ــی ش رونمای

موتور برنامه ساز شبکه های اجتماعی 
راه اندازی شد

»نقشه بومی ایران« 
آماده رونمایی شد

در راســتای ارائــه خدمــات داخلــی بــر بســتر طــرح 
جویشــگر بومــی، بــه زودی نســخه تجــاری نقشــه بومــی 
ایــران رونمایــی مــی شــود. طراحــان ایــن پــروژه معتقدند 
ــه »گــوگل مــپ«  ــران« نســبت ب کــه »نقشــه بومــی ای

ــت.  ــوت اس ــاط ق دارای نق
ــوا در راســتای  ــد محت ــروژه تولی ــن مجــری پ ــش از ای پی
ــده  ــرکت تولیدکنن ــایی ۲ ش ــی از شناس ــاد مقاومت اقتص
ــرای اجــرای زیرســاختهای پــروژه  ــی ب محتــوای دیجیتال
خدمــات مــکان محــور )گــوگل مــپ بومــی( بــه عنــوان 

ــود. ــر داده ب ــی خب ــروژه جویشــگر بوم زیرپ
خســرو ســلجوقی ، عملیاتی کــردن پــروژه بومــی خدمات 
مــکان محــور )نقشــه برخــط بومــی( کــه طرحــی ماننــد 
ــد اطاعــات  ــکان تولی ــود و ام »گــوگل مــپ« خواهــد ب
مــکان محــور را فراهــم مــی کنــد تشــریح کــرد و از اعام 
ــوای  ــده محت ــرکت تولیدکنن ــایی دو ش ــوان و شناس فراخ
ــروژه  ــاختهای پ ــعه زیرس ــرا و توس ــرای اج ــی ب دیجیتال

خدمــات مــکان محــور )گــوگل مــپ بومــی( خبــر داد.

بــه گفتــه وی، ایــن طــرح امــکان تولیــد خدمــات برمبنای 
داده هــای تصویــری و نقشــه را فراهــم مــی کند.

در جلسـه سـی و هشـتم شـورای راهبری طرح جویشـگر 
بومـی، طرح نقشـه آنایـن بومی با عنـوان » نقشـه بومی 

ایـران« توسـط طـراح این پـروژه ارائه شـد.
ــن شــورا در  ــا حضــور اعضــای ای ــن نشســت کــه ب در ای
محــل پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات )مرکــز 
ــا  ــد، محمدرض ــزار ش ــران ( برگ ــرات ای ــات مخاب تحقیق
ــی  ــه بوم ــول »نقش ــروژه، محص ــری پ ــادی مج فیروزآب
ــا  ــمت هایی از آن را ب ــرد و قس ــه ک ــران« را ارائ ــور ای کش
ــن مقایســه کــرد. ــه طــور آنای نقشــه موجــود گــوگل ب

در رونـد ارائـه ایـن طـرح، نقـاط قـوت نقشـه بومـی ایران 
نسـبت بـه نقشـه گـوگل بـه اعضـای شـورای راهبـری 
جویشـگر بومـی ارائـه و تاکیـد شـد کـه ایـن طـرح دارای 
جزئیـات بهتـری از »گوگل مپ« اسـت. از ایـن رو مجری 
طـرح وعـده داد که بـه زودی از نسـخه تجاری این نقشـه 

بـه عنـوان یـک خدمـت بومـی رونمایی شـود.
همچنیــن، اعضــای حاضــر در شــورا در خصــوص نقشــه 
ــره  ــر به ــد و ب ــر پرداختن ــث و تبادل نظ ــه بح ــی ب بوم
بــرداری از آن در خدمــات بومــی نظیــر پرتالهای ســازمانی 

ــد. ــد کردن و جویشــگرها تاکی
ــر شــورای  ــاری دبی ــن علیرضــا ی ــن جلســه همچنی در ای
ــت و  ــی از اهمی ــا گزارش ــی، ب ــگر بوم ــری جویش راهب
جایــگاه پــروژه جویشــگر بومــی، بــر لــزوم طــرح کســب 
و کار و مشــخصات فنی متناســب بــا جویشــگرهای بومی 

و نیــز بررســی ابعــاد فنــی طــرح، تاکیــد کــرد.
همچنیــن در این نشســت، پژوهشــکده فنــاوری اطاعات 
جهــاد دانشــگاهی بــا ارائــه گزارشــی در خصــوص ســامانه 
کشــف تقلــب متــون علمــی فارســی، از برگزاری مســابقه 
ــی در  ــان فارس ــوزه زب ــب در ح ــف تقل ــی کش بین¬ الملل
ــازی  ــای مج ــی در فض ــازی دادگان فارس ــتای آزادس راس

خبــر داد.
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

آمار ایرانی ها در تلگرام 
و اینستاگرام/۱۰۰ هزار 

کانال ایرانی داریم

ــه بررســی  ــا اشــاره ب ــی فضــای مجــازی ب ــر شــورای عال دبی
ــبکه  ــی در ش ــران ایران ــار کارب ــه از رفت ــورت گرفت ــای ص ه
اجتماعــی تلگــرام گفــت: 100 هــزار کانــال ایرانــی در تلگــرام 

ــود دارد.  وج
ابوالحســن فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه نیــاز روز افــزون کشــور به 
شــبکه هــای اجتماعــی اظهــار داشــت: شــبکه هــای اجتماعــی 
ادامــه تجربــه بشــر در دوران مدرنیتــه اســت کــه از رســانه های 
ــی  ــه رســانه هــای تعامل ــون ب ــی شــروع شــده و هــم اکن چاپ

رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آنچــه در ایــران شــاهد آن هســتیم ســرعت 
ــر  ــت، خاط ــی اس ــای اجتماع ــبکه ه ــد ش ــاالی رش ــیار ب بس
نشــان کــرد: نگرانــی در ایــن زمینــه در ابعــاد مختلــف وجــود 
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــی ب ــه دسترس ــور ک دارد و همانط
الــزام اســت ممکــن اســت ایــن دسترســی تبعــات نامســاعدی 

ــد. ــرای انســان ایجــاد کن را ب
فیروزآبــادی گفــت: رشــد اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی در 
یــک ســال اخیــر در کشــور بســیار عجیــب اســت بــه نحــوی 
کــه بررســی هــا از ابعــاد اســتفاده از شــبکه اجتماعــی تلگــرام 
نشــان مــی دهــد کــه بالــغ بــر 100 هــزار کانــال توســط ایرانی 
ــال در  ــن ح ــت.  در همی ــده اس ــاد ش ــبکه ایج ــن ش ــا در ای ه
ــزار  ــون و ۲00 ه ــک میلی ــش از ی ــبانه روز بی ــک ش ــول ی ط

مطلــب در فضــای کانــال تلگــرام تولیــد مــی شــود.
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه اینکــه عدد 
بازدیدهــا از ایــن مطالــب بســیار باالســت خاطرنشــان کــرد: به 
طــور متوســط هــر مطلــب حــدود 500 هــزار بــار در روز دیــده 
مــی شــود و برخــی از کانــال هــا بیــش از یــک میلیــون عضــو 

دارنــد.
ــی  ــبکه اجتماع ــی در ش ــران ایران ــت کارب ــورد فعالی وی در م
ــر در  ــون فالوئ ــن میلی ــا چندی ــت: ایرانی ه ــز گف اینســتاگرام نی
ــات در  ــن صفح ــیاری از ای ــد و بس ــتاگرام دارن ــات اینس صفح
ظــرف ۲4 ســاعت بیــش از دو تــا ســه هــزار کامنــت بــه خــود 
ــه برخــی  ــی شــاهد آن هســتیم ک ــد حت ــی دهن اختصــاص م
ــبکه  ــای ش ــن ه ــزو اولی ــی ج ــه حت ــبکه ک ــن ش ــار در ای اخب
ــک  ــزار الی ــا 150 ه ــش از 100 ت ــی نیســت بی ــای اجتماع ه

ــورد. ــی خ م
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا شــاره بــه وجــود 40 
ــن فضــا  ــر در ای ــون کارب ــون گوشــی هوشــمند و40 میلی میلی
تاکیــد کــرد ایــن فضــا پویاســت و قطعــا نیــاز بــه حضور شــبکه 

ــود دارد. ــی وج ــای اجتماع ه
وی بــا بیان اینکــه روند افــزاش اســتفاده از شــبکه ای اجتماعی 
بســیار چشــمگیر اســت تاکیــد کــرد: میــزان رشــد متغییرهــای 
ــت،  ــک، کامن ــد الی ــی مانن ــای اجتماع ــبکه ه ــف در ش مختل

ــر در هــر مــاه دو رقمــی شــده اســت. عضــو و فالوئ

شبکه های اجتماعی را نمی توان انکار کرد
ــه شــبکه  ــوان نســبت ب ــی ت ــه نم ــان اینک ــا بی ــادی ب فیروزآب
ــر  ــرد: ه ــان ک ــت، خاطرنش ــام داش ــکار ع ــی ان ــای اجتماع ه

ــرای  ــاوری کــه وارد کشــور مــی شــود ب ــر فن پدیــده مبتنــی ب
تامیــن نیازهــای مــردم بــوده و بــه ســرعت تبدیــل بــه صنعــت 
شــده و وارد بــازار مــی شــود. ورود شــبکه هــای اجتماعــی بــه 

ــوده اســت. ــا همیــن اهــداف ب ایــران نیــز ب
وی بــا بیــان اینکــه ذهنیــت جامعــه غربــی نســبت بــه شــبکه 
هــای اجتماعــی متفاوت اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن در حالی 
اســت کــه اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی در ایــران متعادل 
نیســت. در جامعــه غربــی در شــرایطی شــبکه هــای اجتماعــی 
ــا 15 میلیــون اســت امــا  ــراژ روزنامــه ۸ ت ــد کــه تی وجــود دارن
ــر  در ایــران تیــراژ روزنامــه هــا بــه ۸0 هــزار هــم نمی رســد، ب
ایــن اســاس ورود شــبکه هــای اجتماعــی در جامعــه در مســیر 
نهــادی خــاص خودشــان اســت امــا جامعــه مــا ایــن پدیــده را 

طــور دیگــر انتخــاب کــرده اســت.

میــزان اســتفاده از ســرگرمی هــای شــبکه هــای 
اجتماعــی نگــران کننــده اســت

ــزان  ــان اینکــه می ــا بی رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی ب
ــرگرمی در  ــوان س ــه عن ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــتفاده از ش اس
ایــران مقــداری نگــران کننــده اســت، تصریــح کــرد: برآوردهــا 
ــمند در  ــی هوش ــارد دالر گوش ــه 10 میلی ــد ک ــان می ده نش
دســت مــردم اســت و ۲0 میلیــارد دالر نیــز تجهیــزات مخابراتی 
بــرای ایــن بخــش ســرمایه گــذاری شــده اســت. بــا توجــه بــه 
ایــن میــزان ســرمایه و ارزش اقتصــادی نبایــد از شــبکه هــای 

اجتماعــی تنهــا بــرای ســرگرمی اســتفاده کــرد.
ــای  ــوزه ه ــه ح ــر در هم ــن بهت ــد از ای ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــک  ــت الکترونی ــری و دول ــی، خب ــانه ای، خدمات آموزشــی، رس
اســتفاده کنیــم، از ســوی دیگــر دولــت نبایــد بــه عنــوان متولی 

ــرد. ــرار گی ــن بخــش ق در ای
ــی در فضــای  ــت مردم ــر اینکــه امنی ــد ب ــا تاکی ــادی ب فیروزآب
مجــازی بایــد جوابگــو باشــد، اضافــه کــرد: مهمتریــن موضــوع 
ــوی  ــه نح ــت ب ــاد اس ــام اعتم ــی نظ ــای اجتماع ــبکه ه در ش
کــه مــردم بتواننــد بــه ایــن بخــش اعتمــاد کــرده و ازخدمــات 

داخلــی اســتفاده کننــد.

ــای  ــری در شــبکه ه رشــد چشــمگیر فضــای خب
ــی اجتماع

ــه بررســی  ــا اشــاره ب ــی فضــای مجــازی ب ــر شــورای عال دبی
هــای صــورت گرفتــه از نقــش رســانه هــای خبــری در تلگــرام 
خبــر داد و گفــت: از ســال گذشــته تاکنــون میــزان چشــمگیری 

مطالــب غیــر ســرگرمی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام دیــده می 
ــته 10 درصــد فضــای  ــال گذش ــا س ــه ت ــوری ک ــه ط ــود ب ش
تلگــرام را محتــوای خبــری تشــکیل مــی دهــد امــا امــروز ایــن 

رقــم بــه ۲4 درصــد ســیده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر رشــد رســانه هــای خبــری در تلگــرام تاکیــد 
ــوب  ــرد خ ــاهد عملک ــرام ش ــاری تلگ ــای ناهنج ــرد: در فض ک
نخبــه هــای خــوب رســانه هــای خبــری بــوده ایــم کــه ایــن 
موضــوع بایــد در ســایر حــوزه هــا از جملــه آمــوزش نیــز انجــام 

شــود.
وی یکــی از ناهنجــاری هــای فعلــی در بخــش شــبکه هــای 
اجتماعــی را اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی عمومــی 
ــبکه  ــتفاده از ش ــفانه اس ــت: متاس ــرد و گف ــوان ک ــی عن خارج
هــای اجتماعــی خارجــی چــه آنهایــی کــه فیلتــر شــده و چــه 
آنهایــی کــه فیلتــر نشــده اســت بیــش از انــدازه بــوده و بخــش 
ــن  ــا ای ــا ب ــدارد ام ــازگای ن ــا س ــی م ــداف مل ــا اه ــده آن ب عم

ــرد. ــر ک ــتفاده آن صرفنظ ــوان از اس ــی ت ــود نم وج

ــای  ــی فض ــورای عال ــده ش ــه آین ــتور جلس دس
ــی ــای موبایل ــان ه ــام رس ــورد پی ــازی در م مج

ــام رســان  ــری پی ــر اینکــه شــکل گی ــد ب ــا تاکی ــادی ب فیروزآب
هــای عمومــی بومــی از جملــه اهــداف مدنظــر اســت، گفــت: 
ایــن موضــوع تــا پیــش از ایــن در دســتور جلســه شــورای عالی 
ــز  ــده نی ــود و در جلســه آین ــرار داده شــده ب فضــای مجــازی ق
در ایــن زمینــه بحــث خواهــد شــد چــرا کــه مــا معتقدیــم بایــد 
ــته  ــور داش ــل کش ــرام را در داخ ــی تلگ ــبکه اجتماع ــابه ش مش
ــه  ــی را ب ــای خدمات ــرویس ه ــیاری از س ــرام بس ــیم. تلگ باش
دلیــل خارجــی بــودن بــه مــردم نمــی توانــد ارئــه دهند بــر این 
ــرای  ــه ســرگرمی ب ــارغ از جنب ــد شــبکه مفیــدی ف اســاس بای

ارائــه خدمــات بــه مــردم تولیــد شــود.
ــات  ــا وزارت ارتباط ــاتی ب ــه جلس ــن زمین ــه داد: در ای وی ادام
ــی فضــای  ــه را در شــورای عال ــن وزارتخان داشــتیم و طــرح ای

ــرد. ــم ک ــرح خواهی ــازی مط مج
ــبکه  ــه ش ــا س ــتیم دو ت ــد نیس ــا معتق ــت: م ــادی گف فیروزآب
عمومــی بــزرگ بایــد در کشــور وجــود داشــته باشــد بلکــه هــر 
بنــگاه اقتصــادی مــی توانــد شــبکه اجتماعــی خــاص خــود را  
داشــته باشــد و بــا راه انــدازی پلتفــرم موتــور برنامه ســاز شــبکه 
ــگاه  ــوان شــاهد مشــارکت مــردم و بن هــای اجتماعــی مــی ت
ــی  ــبکه های اجتماع ــوا در ش ــد محت ــادی در تولی ــای اقتص ه

ــود. ب
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: 65درصــد کاربــران ایرانــی بــه دالیــل اقتصــادی بــه ســمت 
ــادی  ــی اعتم ــل ب ــران به دلی ــد کارب ــا ۸درص ــد وتنه ــی می رون ــی خارج ــبکه های اجتماع ش

ــد.  ــات خارجــی اســتفاده می کنن ــی از خدم ــه سرویســهای بوم ب
ــتفاده  ــل اس ــده از دالی ــام ش ــنجی انج ــه نظرس ــاره ب ــا اش ــی، ب ــواد آذری جهرم محمدج
ــی از  ــنجی یک ــت: نظرس ــار داش ــی اظه ــی خارج ــی اجتماع ــبکه های ــی از ش ــران ایران کارب
ــه بیشــترین  ــی دهــد ک ــه از ســوی آن، نشــان م ــات صــورت گرفت مراجــع رســمی و مطالع
ــوع  ــن موض ــه ای ــت و چنانچ ــت اس ــا کیفی ــرویس ب ــت س ــی، دریاف ــران ایران ــه کارب دغدغ

ــتند. ــل نیس ــی قائ ــی و خارج ــای داخل ــرویس ه ــتفاده از س ــه اس ــی ب ــود، تفاوت ــن ش تامی
ــت  ــده اس ــث ش ــه باع ــری ک ــن پارامت ــنجی، اولی ــن نظرس ــق ای ــه طب ــان اینک ــا بی وی ب
ــادی  ــوع اقتص ــد، موض ــتفاده کنن ــی اس ــی خارج ــای اجتماع ــبکه ه ــی از ش ــران ایران کارب
ــل ارزان  ــه دلی ــران، ب ــه داد: بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه 65 درصــد کارب اســت، ادام

ــد. ــی آورن ــمت روی م ــن س ــه ای ــی ب ــی اجتماع ــبکه های ــودن ش ب
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــا تاکیــد بــر اینکــه 1۸ درصــد کاربــران بــه دنبــال 
ــر،  ــداد کارب ــن تع ــت: ای ــتند، گف ــات هس ــت خدم ــف دریاف ــای مختل ــا و ویژگیه ــه ه گزین
ــا  ــت آنه ــد و اولوی ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــای خارج ــرویس ه ــا از س ــن ویژگیه ــل ای ــه دلی ب

ــد. ــن سرویســها دارن ــه ای ــی اســت ک ــری امکانات بکارگی
ــود  ــی ش ــه م ــه گفت ــوع ک ــن موض ــا رد ای ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــاون وزی مع
کاربــران ایرانــی اعتمــادی بــه ســرویس هــای بومــی ندارنــد، تصریــح کــرد: بــر پایــه ایــن 
نظرســنجی، تنهــا ۸ درصــد کاربــران ایرانــی دغدغــه امنیــت دارنــد و بــه بیــان دیگــر نگــران 
نقــض امنیتشــان در اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی و ســرویس هــای بومــی هســتند و 

ــی نیســتند. ــه اســتفاده از ســرویس هــای داخل راضــی ب
وی گفــت: مــردم نســبت بــه ورود بــه حریــم خصوصــی خودشــان حساســیت دارنــد و نبایــد 
فضــای بــی اعتمــادی در اســتفاده از ســرویس هــای داخلــی وجــود داشــته باشــد کــه ذهنیــت 

مــردم را تحــت تاثیــر منفــی قــرار دهــد.
ــه  ــات و ارائ ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــورت راه ان ــه در ص ــان اینک ــا بی ــی ب آذری جهرم
ــی  ــران را م ــد کارب ــر ۸3 درص ــغ ب ــت بال ــبکه، رضای ــن ش ــی روی ای ــای بوم ــرویس ه س
تــوان جلــب کــرد، ادامــه داد: بــا راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات و ارائــه ســرویس هــای 

ــت. ــت یاف ــدف دس ــن ه ــه ای ــوان ب ــی ت ــی، م ــت و ارزان داخل باکیفی
ــز  ــردم نی ــان ۸ درصــد م ــاد هم ــه اعتم ــد ک ــود آی ــه وج ــی ب ــد امکانات ــه بای ــت: البت وی گف
ــی اطاعــات، اعتمــاد عمومــی ایجــاد  ــه طــور کل در اســتفاده از شــبکه مل ــب شــده و ب جل

ــود. ش

دلیل استفاده ایرانیها از اپلیکیشن های خارجی

معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی، 
برنامــه هــای مدنظــر شــورای عالــی فضای 
مجــازی را بــرای فعالیــت شــبکه هــای پیام 

ــی، تشــریح کــرد.  رســان داخل
ــت  ــر حمای ــد ب ــا تاکی ــان ب ــر خوراکی امی
ــت  ــه ظرفی ــی ک ــان داخل ــام رس ــر پی از ه
فنــی الزم را بــرای جــذب مخاطــب و 
ــد،  ــته باش ــه داش ــترده در جامع ــور گس حض
ــه در بخــش سیاســت  ــن برنام گفــت: در ای
هــا عــاوه بــر بحــث حفاظــت و صیانــت از 
هویــت ملــی، حفاظــت از حقوق شــهروندی 

و حریــم خصوصــی و ســایر محورهــای آن، 
مهمتریــن بحــث بسترســازی بــرای حمایت 

ــی اســت. ــای داخل ــان ه ــام رس از پی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش اقدامــات 
ایــن برنامــه در قالــب نگاشــت نهــادی 
ــه هــای مختلــف در ایــن  وظایــف وزارتخان
رابطــه مشــخص شــده اســت، افــزود: بحث 
پنجــره واحــد یکــی از اقداماتــی اســت کــه 
در ایــن برنامــه در نظــر گرفتــه شــده و 
ــرم  ــن ن براســاس آن یکــی از مشــکات ای
ــه  ــی ک ــای داخل ــان ه ــام رس ــا و پی افزاره

نیــاز بــود تــا بــرای اخــذ مجــوز، هماهنگــی 
هــای الزم و در حــوزه نظــارت هــا بــه 
ــش  ــند، پی ــف پاســخگو باش ــای مختل جاه
ــا همــه ایــن کارهــا از  بینــی شــده اســت ت
ــرد  ــق یــک پنجــره واحــد صــورت گی طری
ــجمی  ــم و منس ــز منظ ــه تمرک و در نتیج
ــه طــور  ــد و ب ــه وجــود آی ــاط ب ــن ارتب در ای
کلــی فرآینــد اخــذ مجــوز و نظارت تســهیل 

ــود. ش
ــح کــرد: مســاله عرضــه  ــان تصری خوراکی
خدمــات  عمومــی همچــون  خدمــات 
دولــت الکترونیــک توســط ایــن پیــام 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــا نی ــان ه رس
ــک  ــوع در ی ــن موض ــه ای ــه البت ــت ک اس
مرحلــه ای کــه از امــکان ســرویس دهــی 
میلیونــی آنهــا مطمئــن شــویم پیــش 

ــت. ــده اس ــی ش بین
ــای  ــی فض ــز مل ــه مرک ــان اینک ــا بی وی ب
مجــازی نقــش قرارگاهــی داشــته و ورود آن 
از جنــس هماهنگــی و پیگیری اســت، اظهار 
داشــت: در حــال حاضــر جلســات مشــترک 
ــط  ــای مرتب ــه ه ــا وزارتخان ــددی را ب متع
ــه  ــن برنام ــر ای ــاوه ب ــم و ع ــزار کردی برگ

کــه امیــد مــی رود در جلســه آتــی شــورای 
ــف  ــن تکلی ــازی تعیی ــای مج ــی فض عال
شــود، یــک ســند دیگــر هــم توســط وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا مشــورت 
و هماهنگــی مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
ــل  ــت و مراح ــه در آن کیفی ــده ک ــاده ش آم
حمایــت هــای الزم از نظر فنی، زیرســاختی، 
ارتباطاتــی، تبلیغاتی و تســهیاتی مشــخص 

ــت. ــده اس ش
خوراکیــان بــا اشــاره بــه اینکــه پیــام 
ــر  ــال حاض ــه درح ــی ک ــای داخل ــان ه رس
فعــال هســتند تجربــه هــای خوبــی دارنــد، 
تاکیــد کــرد: در چنــد مــاه اخیــر در جلســات 
مشــترکی کــه در وزارت ارتباطــات و فناوری 
ــه  ــا ب ــده ت ــاش ش ــتیم ت ــات داش اطاع
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه ای و ب ــورت مرحل ص
ــام  ــای پی ــف ه ــا ضع ــای آنه ــی ه توانای
ــه  ــوص ب ــه بخص ــی ب ــای داخل ــان ه رس
ــود  ــرف ش ــاختی برط ــی و زیرس ــاظ فن لح
البتــه برخــی هــم اگــر نمــی توانند پوشــش 
میلیونــی داشــته باشــند، زمینــه فعالیــت آنها 
در حــوزه هــای تخصصــی و موضوعــی تــر 

ــد. ــد ش ــم خواه فراه

برنامه شورای عالی فضای مجازی 
برای پیام رسان های داخلی 
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

نیمی از ایرانیها عضو شبکه های 
اجتماعی نیستند/

 سهم ۶۲درصدی متاهلها
  
 

ــای  ــبکه ه ــورد ش ــی در م ــهروندان ایران ــدگاه ش ــده از دی ــام ش ــنجی انج ــک نظرس ــج ی نتای
ــان عضــو هیچ یــک از شــبکه هــای  ــن اســت کــه بیــش از نیمــی از ایرانی اجتماعــی بیانگــر ای

ــتند.  ــازی نیس ــی مج اجتماع
نتایــج نظرســنجی مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایران، وابســته بــه جهــاد دانشــگاهی، در مورد 
وضعیــت اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی در ایــران در کانــال رســمی وزارت ارتباطات 

و فنــاوری اطاعــات در شــبکه اجتماعــی تلگرام منتشــر شــده اســت.
مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایران، این نظرسـنجی را در 31 اسـتان کشـور و با نمونه 4400 نفر 

بـا موضوع »بررسـی دیدگاه شـهروندان ایرانـی در مورد شـبکه های اجتماعی« انجام داده اسـت.
نتایج این نظرسنجی به شرح زیر است:

- بیش از نیمی از ایرانیان عضو هیچ یک از شبکه های اجتماعی مجازی نیستند.
ــان  ــز نش ــیت نی ــازی و جنس ــی مج ــبکه های اجتماع ــت در ش ــن عضوی ــه بی ــی رابط - بررس
ــه یــک نســبت عضــو شــبکه هــای اجتماعــی هســتند. ــا ب ــان تقریب می دهــد کــه مــردان و زن

ــراد مجــرد  ــل بیشــتر از اف ــراد متاه ــه اف ــن اســت ک ــی از ای ــل  حاک ــت تاه ــن وضعی - همچنی
ــا ســهم 6۲.۷ درصــدی  ــه متاهل ه عضــو شــبکه های اجتماعــی مجــازی هســتند، بطــوری ک
ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــی ب ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــدی در اس ــا ۲۷.4 درص و مجرده

ــود دارد،  ــز رابطــه معکــوس وج ــی مجــازی نی ــبکه های اجتماع ــت در ش ــن ســن و عضوی - بی

ــد. ــزان عضویــت در شــبکه های اجتماعــی کاهــش می یاب ــا افزایــش ســن، می ــه طوری کــه ب ب
ــان  ــز نش ــی نی ــبکه های اجتماع ــت در ش ــر عضوی ــر آن ب ــراد و تاثی ــات اف ــه تحصی - مقایس
ــن  ــی و کارشناســی و همچنی ــدرک دانشــگاهی کاردان ــا م ــران ب ــا، کارب ــد بیشــترین آنه می ده
متوســطه و دیپلــم هســتند. ضمن اینکــه کاربــران دارای مــدرک دکتــری و دروس حوزوی، ســهم 

ناچیــزی از اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
- ایــن نظرســنجی نشــان مــی دهــد کــه افــراد خانــه دار در کنــار دانشــجویان و دانــش آمــوزان 

بیشــترین کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی هســتند.
- بیشــترین ســهم اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی در کشــور بــا ســهم ۲۸.۲ درصدی 
متعلــق بــه زنــان خانــه دار اســت. ســربازان، دانــش آمــوزان و دانشــجویان و بیــکاران در رده هــای 

بعــدی بیشــترین ســهم اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی قــرار دارند.

معــاون وزیــر ارتباطــات از همــکاری مرکز 
ملــی فضــای مجــازی، وزارت ارتباطــات و 
دســتگاه قضایــی در برخــورد بــا متخلفــان 

شــبکه هــای اجتماعــی خبــر داد. 
ــکاری  ــا هم ــت: ب ــرد گف ــراهلل جهانگ نص
ســه جانبــه صــورت گرفتــه، رویکــرد 
ــا شــبکه  ــی در برخــورد ب ــی و قضای حقوق
ــر کــرده اســت کــه  هــای اجتماعــی تغیی
ــا کل  ــورد ب ــای برخ ــه ج ــس ب ــن پ از ای
شــبکه، صرفــاً بــا کاربــر متخلــف برخــورد 

ــد. ــد ش خواه
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بــا 
فعالیــت مــردم در شــبکه هــای اجتماعــی، 
ــود،  ــی ش ــا م ــیاری جابج ــای بس داده ه
و  داده  آوری  کــرد: جمــع  خاطرنشــان 
اطاعــات و تبــادل آن در کشــور خودمــان 
از جملــه مزایــای رشــد شــبکه هــای 

ــود کــه در صــورت حمایــت، مــی  اجتماعــی داخلــی خواهــد ب
ــرد. ــکل گی ــد ش توان

رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــا توجــه  ــار مــردم در اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ب رفت
بــه مبادلــه حجــم زیــادی از اطاعــات مــی توانــد زمینــه ســاز 
رشــد اقتصــادی باشــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن در حالــی اســت 
ــبکه  ــران از ش ــتفاده کارب ــه اس ــه ب ــا توج ــون ب ــم اکن ــه ه ک
ــه توســعه  هــای اجتماعــی خارجــی، ایــن مزیــت اقتصــادی ب

دهنــدگان خارجــی تعلــق مــی گیــرد.
جهانگــرد بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون مــردم چندیــن میلیــون 
اطاعــات را در معدنــی مــی ریزنــد کــه بــرای دیگــران اســت 
و مــا هیــچ احاطــه ای بــه آن نداریــم، اضافــه کــرد: عــاوه بــر 

جنبــه هــای سیاســی و امنیتــی، ایــن موضــوع از نظــر اقتصادی 
ــه  ــت و ب ــد داش ــراه خواه ــه هم ــور را ب ــال ارز از کش ــز انتق نی

زیــان اقتصــاد ملــی خواهــد بــود.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه در صــورت حل مســئله 
نظــام پولــی بیــن ایــران و جهــان، اطاعــات مــردم مــی توانــد 
ــه  ــادی ب ــد اقتص ــود و رش ــی ش ــای پول ــه پارامتره ــل ب تبدی
همــراه خواهــد داشــت، گفــت: در صورتــی کــه شــبکه هــای 
اجتماعــی داخلــی راه انــدازی شــود، ایــن ظرفیــت هــای خلــق 

شــده را مــی تــوان در کشــور بــه کار گرفــت.
جهانگــرد گســترش فناورانــه بــازار کار، فرهنــگ ســازی، رشــد 
ــه  ــگ را از جمل ــت از فرهن ــی و صیان ــی و فن ــاخت علم زیرس
ــرد  ــوان ک ــی عن ــی بوم ــای اجتماع ــبکه ه ــعه ش ــرات توس اث
ــد  ــا تولی ــد ب ــی توان ــر کشــور م ــت: در فضــای ســایبر ه و گف

ــگ و  ــعه فرهن ــه توس ــی ب ــات بوم اطاع
زبــان خــود بــه عنــوان یــک ذخیــره ملــی 
کمــک کنــد. بــر ایــن اســاس، مــا نیــز در 
ــد نســبت  ــی بای ــع مل جهــت توســعه مناف
ــای  ــی در فض ــوای فارس ــعه محت ــه توس ب

ــم. ــدام کنی ــازی اق مج
ــه  ــده در زمین ــام ش ــات انج ــه اقدام وی ب
حمایــت از شــبکه هــای اجتماعــی بومــی 
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن راســتا موتــور 
برنامــه ســاز شــبکه هــای اجتماعــی داخلی 
ســاخته شــده اســت کــه ایــن نــوع تولیــد 
ــرای ســهولت در راه  ــد بســتری ب مــی توان

ــی باشــد. ــای اجتماع ــدازی شــبکه ه ان
وی همچنیــن بــا انتقــاد از اینکــه در 
ــان  ــوزش زب ــه آم ــبت ب ــا نس ــگاه ه دانش
هــای تخصصــی برنامــه نویســی اقدامــی 
صــورت نگرفتــه اســت، گفــت: هــم اکنون 
ــا وزارت علــوم هســتیم تــا برخــی از رشــته  در حــال مذاکــره ب
هــای تحصیلــی دانشــگاهی و آمــوزش هــای تکمیلــی بــه این 

ــد. ــاص یاب ــوع اختص موض
معــاون وزیــر ارتباطــات تشــکیل مرکز تخصصــی پشــتیبانی از 
شــبکه هــای اجتماعــی بومــی بــا همــکاری دانشــگاه هــا و نیز 
ــه  ــد شــبکه اجتماعــی را از جمل کار پژوهشــی در راســتای تولی

فعالیــت هــای پیــش رو در ایــن عرصــه عنــوان کــرد.
جهانگــرد اضافــه کــرد: تامیــن پهنــای بانــد پرســرعت بــا نــرخ 
ــی در  ــوای داخل ــدگان محت ــرای تولیدکنن ــی ب ــای ترجیح ه
نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن دیتــای حجیــم بــا قیمــت 
ترافیــک پاییــن در اختیــار شــرکت هــای ارائــه دهنــده خدمــات 

قــرار خواهــد گرفــت.

همکاری با قوه قضاییه برای برخورد با کاربران متخلف شبکه های اجتماعی
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــات  ــررات ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــاون س مع
هشــدار داد کــه در صــورت تخلــف اپراتورهای 
ــد  ــای بان ــزان پهن ــص می ــی در تخصی ارتباط
ــن  ــا ای ــترک، ب ــر مش ــه ه ــده ب ــن ش تعیی
ــود و  ــی ش ــورد م ــدگان برخ ــرویس دهن س

ــم.  ــی دهی ــروش م ــف ف ــتور توق دس
ــه  ــذف گزین ــقانی  از ح ــاح جوش ــین ف حس
ــه در  ــت ک ــه هش ــک ب ــتراک ی ــب اش ضری
ــده  ــده ش ــت دی ــد اینترن ــای بان ــرف پهن مص
ــه ۲3۷ کمیســیون تنظیــم  ــود، طبــق مصوب ب
مقــررات ارتباطــات خبــر داد و گفــت: تــا 
پیــش از ایــن در تخصیــص پهنــای بانــد 
شــک و شــبهه ضریــب اشــتراک وجــود 
ــران،  ــت کارب ــزان ســرعت اینترن داشــت و می
ــزان  ــتراک می ــورد اش ــی در م ــا تحلیل های ب

ــود. ــراه ب ــد هم ــای بان پهن
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون گزینــه 
اســت،  شــده  حــذف  اشــتراک  ضریــب 
خاطرنشــان کــرد: ایــن بــه ایــن معنــی اســت 
کــه اگــر تــا پیــش از ایــن ، ســرویس دهنــده 
ــا ۸  ــک ت ــن ی ــد را بی ــای بان ــت، پهن اینترن
ــم  ــا ه ــت ام ــی گذاش ــتراک م ــه اش ــر ب کارب
ــه همــان ســرعت درخواســتی  ــد ب اکنــون بای

ــد. ــرویس ده ــه وی س ــترک، ب مش

اپراتورهــای اینترنــت ملــزم بــه 
افزایــش پهنــای بانــد شــدند 

ــازمان  ــررات س ــال مق ــارت و اعم ــاون نظ مع
رادیویــی  ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم 
بــا تاکیــد براینکــه طبــق ایــن مصوبــه، 
اپراتورهــای اینترنتــی ملــزم بــه افزایــش 
پهنــای بانــد اینترنــت شــده انــد، گفــت: 

ــه  ــم ک ــورد کنی ــواردی برخ ــا م ــه ب چنانچ
میــزان پهنــای بانــدی کــه بــه عنــوان ســرانه 
در پروانــه اپراتورهــا دیــده شــده اســت کمتــر 
باشــد، دســتور توقــف فــروش صــادر خواهیــم 

ــرد. ک
ــون  ــن قان ــه ای ــزود: البت ــقانی اف ــاح جوش ف
بــه معنــای آن نیســت کــه بــرای مثــال اگــر 
ــرعت  ــا س ــت ب ــری اینترن ــه کارب ــور ب اپرات
۲ مگابیــت بفروشــد بایــد بــه صــورت 
ــارش  ــد را در اختی ــای بان ــی کل پهن اختصاص
بگــذارد. بلکــه ایــن بــه معنــای آن اســت کــه 
اپراتــور بایــد رفتــار مشــترک را رصــد کــرده و 
بــر مبنــای ایــن رفتــار، شــبکه را طراحــی کند 

ــد. ــرویس ده و س
ــه  ــا پیــش از ایــن، بهان ــان اینکــه ت ــا بی وی ب
ــتراک  ــب اش ــه ضری ــود گزین ــا، وج اپراتوره
در مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات 

ارتباطــات بــود، تاکیــد کــرد: در مصوبــه 
ــبکه  ــد ش ــی بای ــای ارتباط ــد، اپراتوره جدی
ــه  ــد ک ــی کنن ــه ای طراح ــه گون ــود را ب خ
مشــترک ســرویس مناســب طبق درخواســت 
ــه پرداخــت  ــه ای ک ــای هزین ــر مبن ــود و ب خ
کــرده، دریافــت کنــد. امــا اینکــه چــه میــزان 
پهنــای بانــد بــه کاربــر اختصــاص یابــد، طبق 

ــود. ــد ب ــا خواه ــبکه اپراتوره ــی ش طراح

ــه  ــت ب ــد اینترن ــای بان ــرانه پهن س
ــد ــخص ش ــترک، مش ــر مش ازای ه

ایــن مقــام مســئول در رگوالتــوری بــا اشــاره 
ــیون  ــه کمیس ــق مصوب ــه طب ــی ک ــه الزام ب
تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــرای اپراتورهــای 
ــور  ــت: اپرات ــت، گف ــده اس ــده ش ــت دی اینترن
ــای  ــر مشــترک، ســرانه پهن ــه ازای ه ــد ب بای
بانــد مشــخصی داشــته باشــند. مــا در 

 FCP( ــت ــت ثاب ــای اینترن ــه اپراتوره پروان
ــرانه  ــزان س ــه می ــم ک ــرده ای ــخص ک ( مش
پهنــای بانــد بــه ازای هــر مشــترک، حداقــل 
چــه رقمــی بایــد باشــد. بــا لحــاظ کــردن این 
گزینــه در پروانــه فعالیــت اپراتورها، مشــخص 
خواهــد شــد کــه اپراتــور در مــورد تخصیــص 
پهنــای بانــد و میــزان کیفیتــی کــه در اختیــار 
مشــترک مــی گــذارد، کــم فروشــی مــی کند 

ــا خیــر. و ی

دستور توقف فروش اینترنت می دهیم
معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی بــا بیــان اینکــه اپراتورهــای اینترنت 
ــص  ــا در تخصی ــت حداقله ــه رعای ــزم ب مل
پهنــای بانــد اینترنــت بــه کاربــران هســتند، 
خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه ایــن 
ــد و  ــل نکنن ــه عم ــا پروان ــق ب ــور مطاب اپرات
کمتــر از حــد انتظــار، پهنــای بانــد اینترنت به 
کاربــر اختصــاص دهنــد، بــه آنهــا اخطــار داده 
و حتــی دســتور توقــف فــروش مــی دهیــم و 
اجــازه نخواهیــم داد اپراتــور متخل، نســبت به 

ــد. ــدام کن فــروش ســرویس اق
وی بــا تاکیــد براینکــه ایــن گزینــه در 
جهــت افزایــش کیفیــت ســرویس اینترنــت 
بــه کاربــران خانگــی و تجــاری درنظــر 
ــه  ــه داد: در پروان ــت، ادام ــده اس ــه ش گرفت
اپراتورهــای جدیــد اینترنــت )FCP ( و 
شــرکت مخابــرات ایــران، ایــن موضــوع قیــد 
شــده اســت و بــرای اپراتورهــای موبایــل نیــز 
بــه زودی شــاخصی بــرای تخصیــص پهنــای 
بانــد مناســب بــه کاربــران اینترنــت موبایــل، 
تعریــف مــی شــود. ایــن دیــده شــده اســت..

رگوالتوری به اپراتورهای ارتباطی هشدار داد/دستور توقف فروش اینترنت

۲۴ اپراتور مجازی وارد 
بازار موبایل می شوند

 

ــل در  ــوری موبای ــازار اپرات ــه ب ــدف ورود ب ــا ه ــرکت ب ۲4 ش
ــور مجــازی  ــه اپرات ــی دریافــت پروان ــه اصول کشــور، موافقتنام

موبایــل  )MVNO (  را دریافــت کردنــد. 
، بـا پایـان یافتـن مهلـت ارائـه مـدارک متقاضیـان دریافـت 
پروانـه اپراتـور مجـازی تلفن همـراه، سـازمان تنظیـم مقررات 
و ارتباطـات رادیویـی موافقتنامـه ۲4 متقاضی را بـرای دریافت 

پروانـه اپراتـور مجـازی موبایـل )MVNO( صـادر کـرد.
ــزاری  ــاه ســال ۹4 و پــس از برگ ــوری از ۲5 بهمــن م رگوالت
ــراه  ــن هم ــه اپراتورهــای مجــازی تلف فراخــوان صــدور پروان
)MVNO(، شــرایط 51 متقاضــی را کــه مــدارک و 
مســتندات الزم را ارائــه کــرده بودنــد براســاس ضوابــط ذکــر 
ــررات  ــم مق ــیون تنظی ــات کمیس ــوان و مصوب ــده در فراخ ش

ــرار داد. ــی ق ــی و ارزیاب ــورد بررس ــات م ارتباط
بــا توجــه بــه شــرایط مدنظــر در مصوبــه کمیســیون تنظیــم 
مقــررات ارتباطــات و کســب حداقــل امتیازهــای الزم را بــرای 

ــاه  ــا 31 مردادم ــوری ت ــی، رگوالت ــه اصول ــت موافقتنام دریاف
امســال بــه ایــن شــرکتها، مهلــت داد تــا مــدارک و مســتندات 
ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــه س ــاز را ب ــورد نی م

رادیویــی تحویــل دهنــد.
هـم اکنـون و بـا گذشـت مـدت زمـان درنظـر گرفتـه شـده، 
را  شـرکت   ۲4 بـرای  اصولـی  نامـه  موافقـت  رگوالتـوری 
صـادر کـرد کـه ایـن شـرکتها بایـد در گام بعـدی، بـا یکـی از 
3 اپراتـور تلفـن همراه کشـور، قـرارداد همکاری برای اسـتفاده 
از ظرفیتهـای موجـود ایـن اپراتورها، منعقـد کنند تـا در نهایت 
رگوالتـوری پروانه فعالیت ایـن اپراتورهای جدیـد را صادر کند.
پیــش از ایــن نیــز مهلــت 6 ماهــه بــرای دریافــت کننــدگان 
موافقتنامــه اصولــی درنظــر گرفتــه شــده بــود تــا ظــرف ایــن 
ــوان  ــه عن ــور ب ــک اپرات ــا ی ــل ب ــرکتها حداق ــن ش ــدت، ای م
اپراتــور میزبــان قــرارداد ببندنــد. امــا هــم اکنــون و بــا هــدف 
ایجــاد شــرایط یکســان بــرای تمامــی شــرکتها، ایــن مهلــت 
ــم  ــا ایــن وجــود، ســازمان تنظی ــا ب برداشــته شــده اســت. ام
ــا  ــه ت ــرده اســت ک ــرآورد ک ــی ب ــررات و ارتباطــات رادیوی مق
ــن  ــت ای ــای فعالی ــه ه ــدور پروان ــف ص ــال، تکلی ــان امس پای
ــده،  ــال آین ــدای س ــد و از ابت ــد ش ــخص خواه ــا مش اپراتوره
ــازار،  ــه ب ــیم کارت ب ــه س ــرای عرض ــازی ب ــای مج اپراتوره

ــد. ــاز مــی کنن فعالیــت خــود را آغ

ــت  ــی دریاف ــرکت متقاض ــان ۲4 ش ــر از می ــال حاض در ح
ــق  ــرکت موف ــک ش ــل، ی ــازی موبای ــور مج ــه اپرات پروان
ــن  ــی تلف ــای فعل ــی از اپراتوره ــا یک ــرارداد ب ــد ق ــه عق ب
ــا  ــوری ب ــه رگوالت ــه البت ــت ک ــده اس ــور ش ــراه کش هم
ایــن قــرارداد بــه دالیــل برخــی ایــرادات در تطابــق 
ارتباطــات،  مقــررات  تنظیــم  کمیســیون  مصوبــه  بــا 
موافقــت نکــرده اســت و ایــن قــرارداد بــرای اصــاح 
مجــدد، عــودت داده شــده اســت. برخــورد کردنــد فقــط در 
ایــن دوره 6 ماهــه مــی تواننــد موضوعــات را بــه ســازمان 

ــد. ــس کنن ــی منعک ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق تنظی
بــرآورد مــی شــود کــه دارنــدگان موافقــت اصولــی پروانــه  
ــه،  ــی صــدور پروان ــس از طــی مراحــل نهای MVNO، پ
حداقــل ظــرف مــدت 3 مــاه از دریافــت پروانــه، ســیم کارت 

مربــوط بــه خــود را بــه متقاضیــان واگــذار کنــد.
اپراتورهــای مجــازی موبایــل، ماننــد اپراتورهــای فعــال فعلــی 
در کشــور، مــی تواننــد خدمــات مربــوط بــه تلفــن همــراه را بــه 
متقاضیــان بدهنــد. امــا ملــزم بــه شــبکه ســازی نیســتند و باید 
ــد. برایــن اســاس کــد  ــور فعلــی اســتفاده کنن از شــبکه 3 اپرات
ــه اپراتورهــای موبایــل مجــازی اختصــاص داده شــده  0۹۹۹ ب
ــن  ــا ای ــود را ب ــیم کارت های خ ــد س ــا می توانن ــن اپراتوره و ای

شــماره عرضــه کننــد.
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

۷۷ میلیون موبایل 
در دست ایرانیها/ 
سهم اپراتورها در 
بازار مشخص شد

آخریــن وضعیــت تلفــن همــراه که توســط دفتــر بررســی های 
اقتصــادی وزارت ارتباطــات اعــام شــده از وجــود ۷۷ میلیــون 
موبایــل فعــال و ضریــب نفــوذ ۹۷.5۹ درصــدی ایــن فنــاوری 

ارتباطــی در کشــور خبــر می دهــد. 
وضعیــت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در کشــور از لحــاظ 
شــاخص دسترســی بــه ارتباطــات موبایــل تــا پایــان خردادماه 
ــادی  ــی اقتص ــی های فن ــر بررس ــط دفت ــاری توس ــال ج س
ــات  ــردی وزارت ارتباط ــارت راهب ــزی و نظ ــت برنامه ری معاون

ــاوری اطاعــات اعــام شــد. و فن
ــل  ــای موبای ــت اپراتوره ــن وضعی ــده از آخری ــام ش ــار اع آم
در کشــور حاکــی از آن اســت کــه برغــم آنکــه ۹3۸ میلیــون 
ــال  ــاه س ــان خردادم ــا پای ــل ت ــط موبای ــزار و 150 خ و 4۷5ه
جــاری در کشــور واگــذار شــده کــه البتــه کمــی عجیــب بــه 
ــزار  ــون و ۷۷4 ه ــوع ۷۷ میلی ــا در مجم ــد، ام ــی رس ــر م نظ
ــن  ــت. همچنی ــال اس ــر و فع ــراه دای ــن هم ــط تلف و ۲۷5 خ
ضریــب نفــوذ موبایــل در ایــران ۹۷.5۹ درصــد اعــام شــده و 
اپراتــور همــراه اول بــا داشــتن 44 میلیــون و 643 هــزار و ۸43 
مشــترک فعــال، بیشــترین ســهم را از بــازار تلفــن همــراه بــه 

ــود اختصــاص داده اســت. خ

ــراه اول  ــبکه هم ــق در ش ــات موف ــزان مکالم می
ــت ــد اس 46.16 درص

ــی  ــان م ــده نش ــت آم ــه دس ــای ب آماره
ــون  ــراه اول 1۸ میلی ــور هم ــه اپرات ــد ک ده
و ۲0۸ هــزار و 3۲4 ســیم کارت دائمــی و 
ــزار و۷43  ســیم کارت  ــون و 13۲ه 44 میلی
ــداد  ــن تع ــا از ای ــرده ام ــذار ک ــاری واگ اعتب
ــترک  ــزار و ۸43 مش ــون و 643 ه 44 میلی
ــب  ــود ضری ــن وج ــا ای ــتند. ب ــال هس فع
نفــوذ ایــن اپراتــور در کشــور 56.0۲ درصــد 

ــت. ــده اس ــام ش اع
ــات  ــزان مکالم ــا، می ــی ه ــاس بررس براس
موفــق در شــبکه همــراه اول 46.16 درصــد 
و متوســط میــزان برقــراری موفقیــت آمیــز 
مکالمــه در شــبکه ایــن اپراتــور ۹۸.۷6 
درصــد اســت. اســتانهای خراســان جنوبــی، 
یــزد و تهــران بیشــترین ضریــب نفــوذ 
ســیم کارتهای همــراه اول و سیســتان و 
ــن  ــمالی کمتری ــان ش ــتان و خراس بلوچس

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــوذ را ب ــب نف ضری

50 میلیــون ســیم کارت فروختــه شــده ایرانســل، 
غیرفعــال اســت

طبــق آمارهــای اعــام شــده از ســوی دفتــر بررســی هــای 
ــان  ــا پای ــل ت ــور ایرانس ــات، اپرات ــادی وزارت ارتباط اقتص
خردادمــاه ســال ۹5 بالــغ بــر ۷5۹ هــزار و ۲00 ســیم کارت 
دائمــی و ۸0 میلیــون و 11۸ هــزار و 3۹۸ ســیم کارت 
ــون و  ــوع ۸0 میلی ــه در مجم ــت ک ــه اس ــاری فروخت اعتب
۸۷۷ هــزار و 5۹۸ ســیم کارت از ســوی ایــن اپراتــور واگــذار 
ــزار و  ــون و ۹53 ه ــا 30 میلی ــداد تنه ــن تع ــا از ای ــده ام ش

ــت. ــال اس ــط فع ۲45 خ
ضریــب نفــوذ اپراتــور ایرانســل در کشــور 3۸.۸4 درصــد اعام 
شــده و متوســط میــزان برقــراری موفقیــت آمیــز مکالمــه در 
شــبکه ایرانســل ۹۸.6۷ درصــد و میــزان مکالمــات موفــق این 
اپراتــور 4۷.51 درصــد اســت. براســاس بررســی هــای انجــام 
شــده، اســتانهای قــم و البــرز بیشــترین ضریــب نفــوذ موبایــل 

را در شــبکه ایرانســل دارنــد.

رایتل از مرز 2 میلیون نفر گذشت
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه تــا پایــان خردادمــاه ســال 
ــور رایتــل 1۲0 هــزار و ۲۲۲ ســیم کارت دائمــی،  جــاری، اپرات

6میلیــون و 5۹6 هــزار و 34۲ ســیم کارت اعتبــاری و 540 
هــزار و ۷0۹ ســیم کارت دیتــا فروختــه اســت کــه در مجمــوع 
تعــداد واگــذاری خطــوط ایــن اپراتــور ۷ میلیــون و ۲5۷ هــزار 
ــی اســت  ــن درحال و ۲۷3  ســیم کارت اعــام شــده اســت. ای
کــه از ایــن تعــداد، دو میلیــون و 1۷۷ هــزار و 1۸۷ ســیم کارت 
ــن  ــوذ ای ــب نف ــال اســت و ضری ــل فع ــور رایت در شــبکه اپرات

ــور ۲.۷3 درصــد اعــام شــده اســت. اپرات
براســاس ایــن بررســی هــا، میــزان برقــراری موفقیــت آمیــز 
مکالمــه در شــبکه رایتــل ۹۹.53 درصــد و درصــد مکالمــات 
ــده  ــام ش ــد اع ــز 0.45 درص ــبکه نی ــن ش ــده در ای ــع ش قط
ــن  ــترکان ای ــترین مش ــا بیش ــی ه ــن تهران ــت. همچنی اس
ــور هســتند و ضریــب نفــوذ رایتــل در خراســان شــمالی  اپرات

ــر اســت. ــتانها کمت ــایر اس ــتان از س و لرس

سهم بازار 57 درصدی برای همراه اول
ــراه اول  ــه هم ــد ک ــی ده ــان م ــده نش ــام ش ــای اع  آماره
بیشــترین درصــد ضریــب نفــوذ ســیم کارتهای دایــری و فعال 
را در کل اســتانها بــه خــود اختصــاص داده و کمتریــن میــزان 
ــن  ــل اســت. در همی ــه رایت ــوط ب ــری، مرب ــوذ دای ــب نف ضری
ــترین  ــل بیش ــده، ایرانس ــذار ش ــوط واگ ــاظ خط ــال از لح ح

ــت. ــه اس ــور فروخت ــیم کارت را در کش ــداد س تع
براســاس اعــام دفتــر برنامــه ریــزی اقتصــادی وزارت 
ارتباطــات، اپراتــور همــراه اول 5۷ درصــد ســهم 
ــد  ــل 3 درص ــد و رایت ــل 40 درص ــازار، ایرانس ب
ایــن بــازار را از آن خــود کــرده انــد. ایــن درحالــی 
اســت کــه ســایر اپراتورهــا و ارائه کننــدگان 
ــی از  ــیار کم ــد بس ــراه، درص ــرویس های هم س
ســهم بــازار موبایــل در کشــور را در اختیــار دارند.
بــرای مثــال شــرکت گســترش ارتباطــات تالیــا 
بــا 5۹۲ هــزار ســیم کارت فروختــه شــده، تنهــا 
4۹ هــزار و ۹35 مشــترک فعــال دارد. شــرکت 
ــور  ــه عنــوان اپرات مشــارکتی ســیار اصفهــان ب
ــیم کارت  ــزار و 600 س ــان 33 ه ــی اصفه محل
ــزار  ــا 10 ه ــداد تنه ــن تع ــه از ای ــه ک فروخت
ســیم کارت فعــال اســت. اپراتــور ســازمان 
ــزگان،  ــه آزاد کیــش کــه در اســتان هرم منطق
ــزار و ۹05  ــا 16 ه ــز ب ــد نی ــرویس می ده س
 ۲3 و  هــزار   ۹ شــده،  واگــذار  ســیم کارت 

ــال دارد. ــترک فع مش
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

بالغ بـر ۸1۲ هـزار دامنـه اینترنتی با هویـت ایرانی 
در فضـای مجازی فعال اسـت و بررسـی ها نشـان 
می دهـد کـه در 6 ماهـه اول سـال حـدود 60 هزار 

دامنـه جدید به ثبت رسـیده اسـت. 
ســوی  از  شــده  ارائــه  آمارهــای  براســاس 
ــی  ــای اینترنت ــه ه ــوندها و دامن ــت پس ــز ثب مرک
پژوهشــگاه دانشــهای بنیــادی، تاکنــون ۸1۲ هــزار 
و ۲1۷ دامنــه اینترنتــی در کشــور توســط کاربــران 
ایرانــی بــه ثبــت رســیده و فعــال اســت کــه ایــن 
آمــار در پایــان ســال ۹4 بالــغ بــر ۷54 هــزار 

ــود. ــده ب ــام ش ــه اع دامن
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه پســوند » آی 
ــال  ــای فع ــت دامنه ه ــدر ثب ــان در ص آر« همچن

ــرار  ــازی ق ــای مج ــی در فض ــت ایران ــا هوی ــی ب اینترنت
دارد و پســوند net.ir نیــز کمتریــن میــزان ثبــت دامنــه 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
آخریـن وضعیـت ثبـت دامنـه هـای اینترنتـی نشـان می 
دهـد کـه هـم اکنـون تعـداد ۸03 هـزار و 303 دامنـه بـا 
پسـوند ir در کشـور فعال اسـت که بیشـترین تعداد دامنه 
اینترنتی را شـامل می شـود؛ همچنین شـمار پسـوندهای 
ثبـت شـده co.ir  بالـغ بـر 3 هـزار و ۸36 دامنه، شـمار 

دامنـه هـای ثبت شـده بـا پسـوند ایـران ۲ هـزار و 156 
 ac.ir دامنـه و شـمار دامنـه هـای ثبت شـده بـا پسـوند

حـدود یـک هـزار و 530 دامنه اعام شـده اسـت.
ــت  ــه ثب ــال ب ــای فع ــه ه ــداد دامن ــال تع ــن ح در همی
رســیده بــا پســوند sch.ir حــدود 336 دامنــه، بــا 
ــغ  ــوند org.ir بال ــر ۲۷۷، پس ــغ ب ــوند gov.ir بال پس
ــون  ــت؛ تاکن ــه اس ــر 4۲3 دامن ــغ ب ــر 315 و id.ir بال ب
41 دامنــه نیــز بــا پســوند net.ir بــه ثبــت رســیده و در 
مجمــوع ۸1۲ هــزار و ۲1۷ دامنــه در پایــگاه ثبــت دامنــه 

هــای اینترنتــی در ایــران تــا شــهریورماه ۹5 ثبــت 
شــده و فعــال اســت.

از ایــن رو شــمار دامنــه هــای اینترنتــی فعــال در 
کشــور، بــا رشــد چشــمگیری در حــال ثبت اســت. 
بــه نحــوی کــه بررســی هــا نشــان مــی دهــد در 
ــه »دات آی  ــزار دامن ــش از 100 ه ــال ۹1 بی س
ــده  ــای ثبت ش ــداد دامنه ه ــه تع ــد ک ــت  ش  آر« ثب
در ســال ۹1 دو برابــر ســال ۹0 بــوده اســت؛ 
 ».IR« همچنیــن بــا توجــه بــه رشــد ثبــت دامنــه
ــی  ــال اینترنت ــه هــای فع در ســال ۹۲ شــمار دامن
بــه بیــش از 400 هــزار پســوند رســیده اســت و در 
ســال ۹3 نیــز بــا رشــد صعــودی ایــن دامنــه هــا از 
مــرز 600 هــزار دامنــه و در ســال ۹4 از مــرز ۷50 

هــزار دامنــه گذشــت.
ــی  ــای اینترنت ــه ه ــداد دامن ــا تع ــران ب ــون ای ــم اکن ه
فعــال، از نظــر تعــداد دامنــه اینترنتــی کشــوری، نــه تنهــا 
بزرگتریــن کشــور در منطقــه اســت، بلکــه از کشــورهایی 
نظیــر ســنگاپور، مالــزی، هنگ کنــگ، ترکیــه، اســلواکی، 
ــا رشــد  ــه اســت و ب ــد هــم پیشــی گرفت ــان و فنان یون
ســاالنه 45 درصــدی در میــان چهــار کشــور برتــر 

ــرار دارد. ــی ق ــه اینترنت ــد دامن ــر رش ــان از نظ جه

فعالیت ۸۱۲هزار دامنه اینترنتی در ایران/۶۰هزار پسوند در۶ماه ثبت شد

سرعت شبکه های مخابراتی نسل 
چهارم ۲ برابر می شود

ــادل داده و  ــرعت تب ــه س ــر داده ک ــدی خب ــاوری جدی ــداع فن ــی از اب ــرکت مخابرات ــک ش ی
دسترســی بــه اینترنــت در شــبکه هــای مخابراتــی نســل چهــارم موســوم بــه LTE را دو برابــر 

مــی کنــد. 
شــرکت تــی – موبایــل پیــش از ایــن هــم از فنــاوری خاصــی در شــبکه مخابراتی خود موســوم 
بــه MIMO 4x4 اســتفاده کــرده بــود کــه انتقــال یــک ســیگنال بــی ســیم را از چهار مســیر 
مســتقل ممکــن مــی کــرد و در نهایــت ایــن ســیگنال هــا بــا یکدیگــر ترکیــب شــده و کارآیی 
و ســرعت خدمــات اینترنــت همــراه را افزایــش مــی دهنــد. تــی –موبایــل ایــن خدمــات را در 

شــبکه مخابراتــی خــود در 31۹ شــهر مختلــف ارائــه مــی دهد.
ــی  ــای مخابرات ــبکه ه ــرعت ش ــردن س ــر ک ــرای دو براب ــل ب ــی –موبای ــر ت ــاوری جدیدت فن
نســل چهــارم quadrature amplitude modulation )QAM( نــام دارد و 
بــا اســتفاده از آن مــی تــوان حجــم داده هــای منتقــل شــده در هــر بــار انتقــال را افزایــش داد و 

ســرعت ایــن انتقــال را هــم بیشــتر کــرد.
ــاوری  ــا فن ــب آن ب ــاوری QAM و ترکی ــتفاده از فن ــا اس ــت ب ــی اس ــل مدع ــی – موبای ت
ــه 100  ــش داده ک ــه افزای ــت در ثانی ــه 400 مگابی ــود را ب ــذاری خ ــرعت بارگ MIMO  س
مگابیــت در ثانیــه بیــش از ســرعت دانلــود اپراتــور مخابراتــی وریــزون مــی باشــد. البته ســرعت 

هــای یــاد شــده بــه صــورت فرضــی 
ــت  ــن اس ــوند و ممک ــی ش ــام م اع
ــن  ــر از ای ــن ت ــی پایی ــرعت واقع س

ــد. ــام باش ارق
بایــد توجــه داشــت کــه بهــره منــدی 
پرســرعت  اینترنــت  خدمــات  از 
مســتلزم خریــد گوشــی هایــی اســت 
ــا شــبکه هــای نســل چهــارم  کــه ب
تلفــن همــراه ســازگاری داشــته 
باشــند. از جملــه ایــن گوشــی هــا می 
 S۷  یــا  Galaxy S۷ تــوان بــه

Edge اشــاره کــرد.

سنگاپور استفاده از اینترنت را برای 
کارمندان دولت ممنوع می کند

مقامــات ســنگاپوری بــرای پیشــگیری از حمــات ســایبری، دسترســی بــه اینترنــت را برای 
دولتــی هــا محــدود مــی کنند. 

دولــت ســنگاپور بــر اســاس اجــرای یــک طــرح جدیــد قــرار اســت کــه اســتفاده اینترنــت 
را بــرای کارمنــدان دولــت در محــل کار ممنــوع کنــد. علــت اصلــی اجــرای ایــن سیاســت، 

ــری از حمــات ســایبری و جاسوســی اســت. جلوگی
در حــال حاضــر اتصــال رایانــه هــا بــه شــبکه اینترنــت در بعضــی از وزارت خانــه هــای ایــن 
کشــور قطــع شــده اســت. همچنیــن »دیویــد کــو« رئیــس آژانــس امنیــت ســایبر ســنگاپور 
ــه ســایبری اســتفاده از  ــودن خطــر حمل ــه دلیــل جــدی ب ــی ب اعــام کــرد، مقامــات دولت

اینترنــت را بــرای رایانــه هــای دولتــی ممنــوع و محــدود خواهنــد کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه تحقیقــات نشــان مــی دهــد، کشــورهای جنــوب شــرق آســیا بــا 

خطــر جــدی حملــه ســایبری روبــرو هســتند.
ــی محــدود  ــدان دولت ــرای کارمن ــا ب ــه وب ســایت ه ــن طــرح، دسترســی ب در راســتای ای
خواهــد شــد. اکنــون نگرانــی هــا بــه دلیــل کاهــش بهــره وری کارمنــدان بــا محدود شــدن 

دسترســی آنهــا بــه اینترنــت افزایــش یافتــه اســت.
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ــه ای در ۲ســال  بررســی وضعیــت باج افزارهــای رایان
اخیــر نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین کاربرانــی کــه 
ــران  ــد، کارب ــرار گرفتن ــا ق ــه باج افزاره ــورد حمل م
ــن  ــر و اوکرای ــتان، الجزای ــد و قزاقس ــی بوده ان خانگ

در صــدر حمــات هســتند. 
مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات 
ــروری  ــا م ــر( ب ــز ماه ــه ای )مرک ــای رایان رخداده
ــته،  ــال گذش ــی دو س ــزاری ط ــدات باج اف ــر تهدی ب
ــدات  ــار تهدی ــه ای و آم ــای رایان ــت باج افزاره وضعی
جهانــی از ایــن نــرم افزارهــای مخــرب را در 
ــرد. ــام ک ــادی، اع ــا ۲016 می ــال های ۲014 ت س
Ransomware یــا باج افــزار نوعــی از نــرم 
افزارهــای مخــرب )بدافــزار( اســت کــه بــه محــض 
ــی  ــع دسترس ــد، مان ــوده کن ــتگاهی را آل ــه دس اینک

ــود.  ــی ش ــده آن م ــره  ش ــات ذخی ــا اطاع ــتگاه ی ــه آن دس ب
ــر شــود، دیگــر  ــزار وارد سیســتم کارب زمانــی کــه یــک باج اف
ــاز پــس گیــری اطاعــات شــخصی وجــود  شانســی بــرای ب
ــول  ــق پ ــاج از طری ــت ب ــای پرداخ ــن تقاض ــدارد. همچنی ن
هــای مجــازی )Bitcoins بیــت کویــن ( باعــث می شــود 
ــد پرداخــت  ــد و فرآین ــر نباش ــکان پذی ــی مجــرم ام ــا ردیاب ت

ــد. مجهــول باقــی بمان

یافته های اصلی از باج افزارها در 2 سال
ــزار شــامل باج افزارهــای  ــوع از بداف ــا دو ن ــا عمدت ــاج افزاره ب
ــز  ــل و نی ــتم عام ــه سیس ــی ب ــدودکننده دسترس ــوع مس از ن
ــه  ــوند ک ــی ش ــامل م ــذار را ش ــوع رمزگ ــی از ن باج افزارهای
ــذار، از  ــزار رمزگ ــای باج اف ــه ج ــترده ب ــور گس ــه ط ــروزه ب ام
ــتفاده  ــزار« اس ــی »باج اف ــرادف آن یعن ــر مت ــه مختص کلم
ــه آمارهــای منتشرشــده تعــداد  ــا توجــه ب می شــود. اگرچــه ب
ــا مســدودکننده هــا مواجــه مــی شــوند نیــز  کاربرانــی کــه ب

همچنــان بــاال اســت.
ــدودکننده و  ــزار مس ــوع باج اف ــن دو ن ــاوت بی ــن تف بزرگتری
رمزگــذار آن اســت کــه صدمــات مســدودکننده کامــا قابــل 
برگشــت اســت. حتــی در بدتریــن حالــت، صاحــب کامپیوتــر 
ــاره نصــب کنــد و  ــه ســادگی OS را دوب ــد ب ــوده مــی توان آل
همــه فایــل هایشــان را برگردانــد. ولــی باج افزارهــای رمزگذار 
ــی  ــت کل ــرا در حال ــتند زی ــر هس ــده ت ــیار پیچی ــا بس مطمئن
ــده  ــایی، بازگردانی ــد رمزگش ــدون کلی ــی ب ــدارد فایل ــکان ن ام
شــود. معمــوال ایــن کلیدهــا روی ســرورهای مجرمــان ذخیره 
ــدت  ــد. ش ــی ندارن ــه آن دسترس ــان ب ــوند و قربانی ــی ش م
عواقــب ناشــی از آلودگــی سیســتم هــا، یکــی از دالیلی اســت 
ــایبری  ــان س ــن مجرم ــذار را در بی ــای رمزگ ــه باج افزاره ک

محبــوب کــرده اســت.
پیگیـری هـا نشـان مـی دهـد کـه در حـال حاضـر، باج افزارها 
تهدیـدی جـدی بـرای کاربـران اینترنت محسـوب می شـوند. 
براسـاس ایـن آمارهـا، تعـداد کل کاربرانـی کـه در بـازه زمانی 
آوریـل ۲015 و مـارس ۲016 بـا باج افزار مواجه شـده اند، 1۷.۷ 
درصد نسـبت بـه 1۲ مـاه قبـل آن )آوریـل ۲014 الـی مارس 
۲015( افزایـش یافتـه اسـت. بـه ایـن معنـی کـه ۲ میلیون و 
315 هـزار و ۹31 کاربـر در جهـان درگیـر بـاج افـزار شـده اند. 
همچنین نسـبت کاربرانی کـه حداقل یکبـار با باج افـزار مواجه 
شـده انـد از تعـداد کل افـرادی که بـا بدافـزار مواجه شـده اند، 

0.۷ درصـد افزایـش یافته اسـت .
در میــان کســانی کــه بــا باج افــزار مواجــه شــده انــد، نســبت 

ــا نــوع رمزنــگار مواجــه شــده انــد، ۲6 درصــد  کســانی کــه ب
بیشــتر بــوده اســت و از 6.6 درصــد بــه 31.6 درصــد تــا ســال 
ــه  ــی ک ــداد کاربران ــال تع ــن ح ــت.در همی ــیده اس ۲016 رس
ــازه  ــن ب ــد در ای ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــا م ــا رمزنگاره ب
ــا  ــی کــه ب ــداد کاربران ــه و تع ــر افزایــش یافت ــی 5.5 براب زمان
ــل  ــتم عام ــه سیس ــی ب ــدودکننده دسترس ــای مس باج افزاره
ــه  ــد، 13.3 درصــد کاهــش یافت ــه ان ــرار گرفت ــه ق مــورد حمل
اســت کــه حــدود یــک و نیــم میلیــون نفــر را دربــر مــی گیرد.

 
باج افزارها از کجا آمدند

هــر چنــد کــه در حــال حاضــر باج افزارهــا بــه طــور گســترده 
مــورد توجه رســانه هــا و جامعــه امنیتــی قــرار گرفته انــد، ولی 
ــه باج افزارهــا در ســال 1۹۸۹ منتشــر  در حقیقــت نســخه اولی
شــده اســت )زمانــی کــه اولیــن بدافــزار از تکنیک رمزگــذاری 
فایــل هــا اســتفاده کــرد(. نمونــه بعــدی بدافــزار بــاج گیــر که 
ــام داشــت، مــدت هــا پیــش در اواســط ســال  Gpcode ن
۲000 توســط محققــان امنیتــی کشــف شــد. ایــن باج افــزار بــا 
الگوریتــم رمزنــگاری خــود قــادر بــه رمزگــذاری فایل هــا روی 

ماشــین آلــوده بــود.
Gpcode بــا چنــد نمونــه دیگــر کــه از خانــواده آن 
ــه Cryzip, Krotten و  ــدند )از جمل ــی ش ــوب م محس
ــبکتری از  ــخه س ــک نس ــس از آن ی ــود. پ ــراه ب ــره( هم غی
Gpcode ظهــور کــرد. ظهــور چنیــن برنامــه هایــی 
حــوادث نســبتا کوچکــی را ایجــاد مــی کــرد ولــی هرگــز هیچ 
فــردی آن هــا را بــه عنــوان یــک اپیدمــی تصــور نمــی کــرد. 

ــد. ــی مان ــر باق ــدون تغیی ــا ب ــرای ســال ه ــن وضعیــت ب ای
امـا اولیـن اپیدمـی حقیقـی باج افزارهـا مربـوط به سـال ۲010 
میـادی اسـت کـه 1000 کاربـر خانگـی در روسـیه و برخـی 
کشـورهای همسـایه آن بـا cryptic windows مواجـه 
شـدند کـه همـه دسـکتاپ وینـدوز را پوشـانده بـود و معمـوال 
شـامل یک پیام بود کـه مهاجـم از قربانی به منظور بـاز کردن 

مرورگـر یـا صفحـه کامپیوتـر درخواسـت باج مـی کرد.
ــداد  ــزرگ و تع ــه قــدری ب ــاس، ایــن مشــکل ب از لحــاظ مقی
قربانیــان آن قابــل توجــه بــود کــه باعــث شــد مراجــع دولتــی 
نیــز درگیــر شــوند و پوشــش رســانه ای گســترده چــه از طریق 
تلویزیــون و چــه از طریــق وبــاگ هــا در روســیه ایجاد شــود.

باج افـزار رایانه های شـخصی: از مسـدودکننده ها 
تـا باج افزارهـای رمزگذار

بررســی صــورت گرفتــه از ارزیابــی ظهــور بــاج افزارهــا طــی 
دو ســال اخیــر، نشــان مــی دهــد کــه شــیوع باج افزارهــا بــه 

صــورت متنــاوب بــوده و هــر چنــد مــاه افزایــش و 
کاهــش داشــته اســت؛ البتــه مــدت زمــان کاهــش 
آن طوالنــی نبــوده اســت. بــه عنــوان مثــال، 
در فوریــه ۲016 هــر دو گــروه )باج افزارهــا و 
باج افزارهــای رمزگــذار( ســقوط چشــمگیر داشــته و 

ســپس مجــددا افزایــش ادامــه یافتــه اســت.
بررســی رونــد رفتــار باج افزارهــا در حملــه بــه 
ــوالی  ــه در ج ــد ک ــی ده ــان م ــز نش ــران نی کارب
ــر  ــر درگی ــزار کارب ــش از ۲۷4 ه ــادی بی ۲014 می
باج افزارهــا بوده انــد. دلیــل اصلــی بــرای ایــن 
افزایــش، رواج باج افــزار مســدودکننده مرورگــر 
بــود   Trojan-Ransom.JS.SMSer.pn
کــه بیــش از 31 درصــد از ۲۷4 هــزار کاربــر توســط 
ــن  ــد، در ای ــرار گرفتن ــه ق ــورد حمل ــزار م ــن باج اف ای
بــازه زمانــی، باج افزارهــای رمزگــذار یــک دهــم )11.63 

ــد. ــوده کردن ــراد را آل ــد( از کل اف درص
همچنیــن در آوریــل ۲015 حــدود ۲۸۲.5 هــزار کاربــر توســط 
ــرار گرفتنــد. ایــن امــر ناشــی  ــه ق ــزار مــورد حمل ــواع باج اف ان
از شــیوع باج افزارهــای مختلــف بــوده کــه تنهــا 10 درصــد از 
ــر ســال  ــاه اکتب ــد. م ــوده ان ــگار ب ــزار رمزن ــوع باج اف ــا از ن آنه
ــه  ــورد حمل ــه م ــری ک ــزار کارب ــش از 4۲۸.4 ه ــا بی ۲015 ب
باج افــزار قــرار گرفتنــد، عنــوان بیشــترین تعــداد کاربــر آلــوده 
بــه باج افــزار را بــه خــود اختصــاص داده اســت ولــی بــاز هــم 
از میــان افــراد آســیب دیــده ۹.3۸ درصــد از افــراد بــه باج افــزار 

رمزگــذار آلــوده شــده بودنــد.
در مــاه مــارس ۲016 و زمانــی کــه مــوج دیگــری از حمــات 
ــود.  ــاوت ب ــیار متف ــت بس ــت، وضعی ــورت گرف ــزار ص باج اف
در ایــن مــاه بیــش از نیمــی از افــراد )51.۹ درصــد( بــا 
باج افزارهــای از نــوع رمزگــذار مواجــه شــده بودنــد. ایــن امــر 
 TeslaCrypt ــزار ــا ناشــی از فعالیــت گســترده باج اف عمدت

ــود. ب
گســترش شــیوع باج افزارهــای رمزگــذار در مــاه هــای آوریــل 
و مــی ســال ۲016 میــادی  )هــر چنــد کــه فراتــر از محدوده 
ایــن گــزارش اســت( ایــن رونــد را تاییــد مــی کنــد )در مــاه 
آوریــل ۲016، 54 درصــد از کاربــران و در مــاه مــی 35.۷ 
ــرار  ــه باج افزارهــای رمزگــذار ق ــران مــورد حمل درصــد از کارب

گرفتنــد(.

بازیگران اصلی باج افزارهای از نوع رمزگذار
ــان  ــدت زم ــال در م ــزار فع ــای باج اف ــروه ه ــه گ ــگاه ب ــا ن ب
تحــت پوشــش ایــن گــزارش، بــه نظــر مــی رســد کــه در این 
ــذار عامــل  ــزار رمزگ ــداد نســبتا کمــی باج اف ــان، تع مــدت زم
ایــن تهدیــد جهانــی بــوده انــد. در اوایــل ایــن بــازه زمانــی )از 
آوریــل ۲014 الــی مــارس ۲015( اکثــر باج افزارهــای از نــوع 
 Shade، رمزکننــده متعلــق بــه گــروه هایــی از بدافزارهــای
Aura، Lortok، Fury، TorrentLocker، CTB-

 Locker، Mor، Scatter، Crykal، CryptoWall
بودنــد. ایــن باج افزارهــا بــه 101.56۸ کاربــر در سراســر دنیــا 
ــواع  ــه ان ــوده ب ــران آل ــه کارب ــه ۷۷.4۸ از کلی ــرده ک ــه ک حمل

باج افــزار را تشــکیل مــی دهــد.
 Tesla Crypt، امـا در سـال بعـد، شـرایط تغییـر کـرد و
CBT-Locker و Cryakl بـه تنهایـی توانسـتند ۷۹.۲1 
درصـد از آلودگـی بـه باج افزارهـای رمزگـذار را تشـکیل دهند.

جالــب توجــه اســت کــه در ســال ۲016-۲015، طبقه بنــدی 

وضعیت باج افزارهای رایانه ای در دو سال؛

۲.۵ میلیون کاربر اینترنت درگیر »باج افزار«/ کاربران خانگی در صدر 
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)Others( بــه ۲.41 درصــد از حمــات 
کاهــش یافتــه در حالــی کــه یــک ســال 
قبــل از آن ۲۲.55 درصــد محاســبه شــده 
بــود. ایــن افــت می توانــد نشــانه توســعه 
باشــد.  مجرمــان  زیرســاخت  یافتــن 
ــای  ــه ج ــان ب ــر، مجرم ــارت دیگ ــه عب ب
توســعه  را  باج افــزار  خودشــان  آنکــه 
ــرای اســتفاده«  ــاده ب ــزار »آم ــد، بداف دهن

ــد. ــداری می کنن خری

کاربــران خانگــی هدف بیشــترین 
ــالت باج افزارها حم

ــتر  ــه بیش ــی ک ــوع کاربران ــر ن ــروری ب م
گرفته انــد،  قــرار  باج افزارهــا  هــدف 
نشــان می دهــد کــه در بــازه زمانــی 
مــورد مطالعــه در گــزارش، کاربــران 

خانگــی هــدف بیشــتر حمــات باج افــزار، بــوده انــد. اپیدمــی 
باج افزارهــای مســدودکننده در ســال ۲010 میــادی در 
مناطــق روســیه علــت ایــن امــر عنــوان شــده اســت.

ــزار مواجــه  ــا باج اف ــی کــه ب در دوره اول، ۹3.۲ درصــد کاربران
ــد. در حالــی کــه 6.۸  ــوده ان ــران خانگــی ب شــدند، جــزء کارب
درصــد افــراد باقیمانــده، کاربــران ســازمان ها بودنــد. در 
ــا  ــه ب ــازمان ها در حمل ــران س ــهم کارب ــه س ــا آنک دوره دوم ب
ــش  ــی افزای ــد یعن ــد( ش ــر )13.13 درص ــا دو براب باج افزاره
6 درصــدی داشــت، ولــی همچنــان کاربــران خانگــی بیشــتر 

ــد. ــرار گرفتن ــه ق مــورد حمل
ــد،  ــش می ده ــزارش پوش ــن گ ــه ای ــی ک ــول ۲4 ماه در ط
ــگار  ــران ســازمانی کــه توســط باج افزارهــای رمزن ســهم کارب
ــی  ــت باق ــد ثاب ــدود ۲0 درص ــد، ح ــرار گرفتن ــه ق ــورد حمل م
ــی  ــداد واقع ــری در تع ــات ظاه ــن ثب ــا ای ــت . ام ــده اس مان
ــا  ــه ب ــازمانی ک ــران س ــداد کارب ــت. تع ــده اس ــس نش منعک
ــک  ــد، نزدی ــرار گرفتن ــه ق ــورد حمل ــذار م ــای رمزگ باج افزاره

بــه 6 برابــر افزایــش یافتــه اســت.

3 کشور، هدف بیشترین حمالت باج افزارها
ــوده نشــان  ــران آل ــی کارب ــکان جغرافیای ــل م ــه و تحلی تجزی
ــن  ــر و اوکرای ــتان، الجزای ــورهای قزاقس ــه کش ــد ک می ده
بــه ترتیــب دارای بیشــترین آمــار آلودگــی نســبت بــه »تعــداد 
ــداد  ــبت تع ــد. نس ــزار« بوده ان ــداد بداف ــه »تع ــزار« ب باج اف
کاربــران آلــوده بــه باج افــزار بــه تعــداد کاربــران آلــوده بــه هــر 
نــوع بدافــزار می توانــد معیــار نســبتا مناســبی بــرای بررســی 

پراکندگــی جغرافیایــی باشــد.
در بــازه زمانــی ســال ۲014 تــا ۲015 ، لیســت کشــورهای بــا 
ســهم باالتــر از حمــات ناشــی از باج افزارهــا در جــدول 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــر نش زی
امــا یــک ســال بعــد وضعیــت بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر 
کــرد و هنــد از جایــگاه هفتــم بــه جایــگاه اول جــدول بــا ۹.6 
ــن ســهم  ــرد. همچنی ــدا ک ــال پی ــوده انتق ــران آل درصــد کارب
کاربــران روســیه بــه 6.41 درصــد افزایــش یافــت و بــه دنبــال 
آنهــا کشــورهای قزاقســتان، ایتالیــا، آلمــان، ویتنــام و الجزایــر 

قــرار گرفتنــد.

 از نظــر تعــداد قربانیــان، کشــورهای هنــد و 
برزیــل و روســیه و آلمــان در صــدر جــدول 
بــه عنــوان بیشــترین کاربــران قربانــی 
باج افــزار هســتند. همچنیــن در بــازه زمانــی 
ســال ۲015 تــا ۲016، قربانیــان کشــورهای 
ایــاالت متحــده، ویتنــام، الجزایــر و اکرایــن 
ــه ای  ــل ماحظ ــور قاب ــه ط ــتان ب و قزاقس

کاهــش یافتنــد.
ــهم  ــه س ــوری ک ــال 10 کش ــن ح در همی
باالیــی از کاربرانــی کــه حملــه بــا بــاج افزار 
رمزگــذار را بــه خــود اختصــاص داده انــد در 
ــورها  ــن کش ــت. ای ــده اس ــر آم ــدول زی ج
ــکیل  ــی را تش ــد از کل کاربران 64.14 درص
ــزاری و  ــه باج اف ــا هرگون ــه ب ــد ک ــی دهن م
5۲.۸3 درصــد از آنهــا بــا باج افزارهــای 
رمزگــذار درگیــر بــوده انــد. در ســالهای 
۲015 تــا ۲016 ایــن مقادیــر بــه ترتیــب بــه 64.5۷ درصــد و 

ــد. ــش یافتن ــد افزای 61.3۲ درص
ــی شــایع تر شــده  ــذار خیل در ســال ۲016 باج افزارهــای رمزگ
و ســهم چنیــن حمــات در برخــی کشــورها )ماننــد ایــاالت 
ــیه(  ــام و روس ــن، ویتن ــتان، اوکرای ــل، قزاقس ــده، برزی متح
بیــش از ۲0 درصــد افزایــش یافتــه اســت و در برخــی از 
کشــورها ماننــد آلمــان و ایتالیــا باج افزارهــای رمزگــذار پیشــتاز 

ــوده اند. ب
مرکــز ماهــر بــا تاکیــد براینکــه اگرچــه در برخــی از کشــورها 
ــزار  ــف باج اف ــواع مختل ــا ان ــه ب ــورد حمل ــران م ــداد کارب تع
کاهــش یافتــه ولــی هیــچ کشــوری وجــود نــدارد کــه ســهم 
ــش  ــذار آن کاه ــزار رمزگ ــا باج اف ــه ب ــورد حمل ــران م کارب
ــان،  ــد آلم ــرد: برخــی کشــورها مانن ــام ک ــد، اع ــته باش داش
برزیــل، اوکرایــن، قزاقســتان و ایتالیــا نــرخ رشــد بســیار باالیی 
در ایــن حمــات دارنــد و در نتیجــه بایــد همــه کاربــران بــه 
ــت  ــی اینترن ــتفاده از شــبکه جهان ــن کشــورها در اس ــژه ای وی

کننــد. عمــل  محتــاط 
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شبکه وب ۲۵ ساله شد
نابغه کامپیوتر »سرن« در سال 1۹۹1 میادی موفق به طراحی شبکه وسیع جهانی شد. 

ــی  ــیع جهان ــبکه وس ــد ش ــالگرد تول ــن س ــت و پنجمی ــا بیس ــادف ب ــوم اوت مص ــت و س بیس
)World Wide Web( اســت.

ــی  ــبکه جهان ــن ش ــادی ای ــال 1۹۹1 می ــن روزی در س ــش در چنی ــال پی ــج س  بیســت و پن
توســط »تیــم برنــر لــی«، نابغــه کامپیوتــر در موسســه »ســرن« در ســوئیس راه انــدازی شــد و 

مــردم بــه ایــن شــبکه دسترســی پیــدا کردنــد.
البتــه اینترنــت و شــبکه وســیع جهانــی متفــاوت هســتند و اینترنــت در ســال 1۹6۹ میــادی 
راه انــدازی شــد کــه بــه عنــوان شــبکه ای بــرای انتقــال داده هــا بیــن دو نقطــه مــورد بهــره 

بــرداری قــرار مــی گیــرد.
شــبکه وســیع جهانــی یــا همــان WWW بــه فضایــی در شــبکه اینترنت گفتــه می شــود که 

در آنجــا اطاعاتــی از قبیــل صفحــات وب و اســناد ذخیــره می شــوند.
در حقیقــت مــی تــوان گفــت کــه شــبکه وســیع جهانــی بــه عنــوان رشــته عصبــی و اینترنــت 

همچــون ســیناپس عمــل مــی کنــد.
»برنــر لــی« در ســال 1۹۸0 میــادی یــک پایــگاه داده هــای شــخصی از افــراد و مــدل هــای 
نــرم افــزاری را در »ســرن« ایجــاد کــرد و بــه دنبــال آن یــک »هایپرتکســت«  کــه در آن هــر 

صفحــه بــه صفحــه دیگــری مرتبــط اســت را طراحــی کــرد.
وی یـک دهـه بعـد ایـن فنـاوری را توسـعه داد و ایـده »سیسـتم اطاعـات به هم متصل شـده 

جهانـی« را مطـرح کـرد کـه در نهایت منجـر به تلفیـق اینترنت با »هاپیرتکسـت«  شـد.
در ســال 1۹۹0 میــادی »برنــر لــی« پروتــوکل انتقــال »هایپرتکســت« موســوم بــه 

ــناخته  ــرور و صفحــات وب ش ــر وب،  س ــن مرورگ ــوان اولی ــه عن ــه ب »HTTP« را ایجــاد ک
ــود. ــی ش م

ــه صــورت  همچنیــن در  ششــم اوت ســال 1۹۹1 میــادی اولیــن صفحــه وب کــه امــروزه ب
آنایــن در دســترس اســت فقــط بــرای کاربــران »ســرن« در دســترس بــود کــه 

چگونگــی کارکــرد شــبکه وســیع جهانــی را نشــان داد.
در بیسـت و سـوم اوت سـال 1۹۹1 میـادی عـاوه بر کاربـران »سـرن«، افراد دیگـری دعوت 

شـدند تـا بـه ایـن صفحـه متصـل شـوند کـه ایـن روز را روز Internaut مـی نامنـد.

شــرکت اپــل بــه طــور رســمی از تــازه تریــن محصــوالت خــود 
از جملــه آیفــون ۷ رونمایــی کرد. 

ــل  ــد اپ ــاره محصــوالت جدی ــی درب ــه زن ــا گمان ــس از مدته پ
ــرون درز  ــه بی ــا ب ــی از آنه ــهای مختلف ــه عکس ــی ک و درحال
ــل در  ــل اپ ــوک«، مدیرعام ــم ک ــت »تی ــود در نهای ــرده ب ک
سانفرانسیســکو بــه روی صحنــه آمــد تــا از آیفــون ۷ و آیفون ۷ 

ــد. ــی کن ــما رونمای ــاس رس پ
در نــگاه اول شــباهتهای زیــادی میــان ایــن محصــول جدیــد و 
نســخه قبلــی آن یعنــی آیفــون 6 وجــود دارد، حــال آنکــه بدنــه 
آلومینیومــی بــا گوشــه هــای انحنــادار کامــا جلــب توجــه می 

کنــد.
ــت.  ــودن آن اس ــد آب ب ــون ۷ ض ــی آیف ــن ویژگ ــا مهمتری ام
در واقــع همیشــه انتقاداتــی نســبت بــه اپــل در تولیــد آیفونهــا 
مطــرح بــوده مبنــی بــر اینکــه چــرا آنهــا ضــد آب نیســتند. این 
درحالــی اســت کــه محصــوالت اخیــر سامســونگ و ســونی به 

دلیــل ضــد آب بــودن مــورد توجــه مشــتریان در سراســر جهان 
قــرار گرفتــه انــد.

ــن  ــه تلف ــته ک ــرکتهایی پیوس ــع ش ــه جم ــم ب ــل ه ــاال اپ ح
همــراه ضــد آب تولیــد مــی کنــد. امــا ایــن تــازه آغــاز ماجــرای 

ــدش اســت. ــل و محصــوالت جدی ــز اپ هیجــان انگی
ــه  آیفــون جدیــد دو دوربیــن، بلندگوهــای اســتریو و رنــگ بدن
مشــکی دارد. همچنیــن همانطــور کــه از قبــل تصــور مــی شــد 

دیگــر خبــری از جــک هدفــون در آیفــون ۷ نیســت.
نــوآوری اپــل در بخــش دوربیــن در نــوع خــود دیدنــی اســت. 
دو دوربیــن 1۲ مگاپیکســلی ایــن تلفــن همراه درپشــت گوشــی 
وجــود دارنــد کــه یکــی از آنهــا تلــه فوتــو و زوم اســت و دیگری 

هــم یــک لنــز عریــض محســوب مــی شــود.
ــن،  ــاوری دو دوربی ــتفاده از فن ــا اس ــه ب ــرده ک ــام ک ــل اع اپ
ــن  ــدون از دســت رفت ــم ب ــر آن ه ــکان زوم اپتیکــی دو براب ام
ــر فراهــم مــی شــود. اپــل ادعــا کــرده  کیفیــت اصلــی تصاوی

اســت کــه ایــن بهتریــن دوربیــن در دنیــای تلفنهــای همــراه 
ــود. ــی ش ــمند محســوب م هوش

ــی هــم از  ــا مدلهــای قبل ــری در مقایســه ب ــود کیفیــت بات بهب
ــل در آیفــون ۷ محســوب مــی  ــه روزرســانی هــای اپ دیگــر ب

ــود. ش
ایــن شــرکت اعــام کــرده کــه از 16 ســپتامبر فــروش جهانــی 
ــام  ــت ن ــش ثب ــه پی ــد. البت ــد ش ــاز خواه ــول آغ ــن محص ای

ــده اســت. ــاز ش ــروز آغ ــون ۷ از ام آیف
ــل واچ  ــی اپ ــد دیگــرش یعن ــن از محصــول جدی ــل همچنی اپ
)نســل دوم ســاعت اپــل( رونمایــی کــرد. ایــن ســاعت هــم ضد 
آب بــوده و بلندگــوی آن تقویــت شــده اســت. ایــن محصــول 
جدیــد در مقایســه نســل اول خــود دارای صفحــه نمایشــگری 
ــه اســت.  ــر افزایــش یافت ــا دو براب اســت کــه روشــنایی آن ت
ــاوری موقعیــت یــاب جهانــی )GPS( در آن  همچنیــن از فن

اســتفاده شــده اســت.

انتظارها به پایان رسید 

آیفون ۷ با بدنه ضد آب و دوربین ویژه رونمایی شد
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بزرگترین فراخوان تلفن همراه دنیا/ 
ورود نوت ۷ به آمریکا ممنوع شد

آتش گرفتن نوت ۷ بزرگترین فراخوان تلفن همراه در دنیا را رقم زد. 
تلفــن همــراه نــوت ۷ سامســونگ بــه عنــوان پرچــم دار جدیــد ایــن شــرکت نیامــده آتــش گرفت 

تــا ایــن شــرکت کــره ای وارد یکــی از چالشــی تریــن دورانهــای خود شــود.
ــوت ۷ از سراســر  ــون ن ــده شــدن حــدود ۲.5 میلی سامســونگ دســتور توقــف فــروش و بازگردان
جهــان را صــادر کــرده اســت. طــی روزهــای گذشــته تصاویــر زیــادی در دنیــای مجــازی منتشــر 
شــده کــه نشــان مــی دهــد چندیــن نــوت ۷ سامســونگ بــه دلیــل نقــص در باتــری لیتیومــی 

آنچنــان داغ شــده و حتــی آتــش مــی گیرنــد.
در همیــن حــال گفتــه مــی شــود کــه ســازمان هوانــوردی فــدرال آمریــکا نیــز بــه دنبــال وضــع 
ــر اســاس آن مســافرانی کــه وارد خــاک آمریــکا مــی شــوند نمــی  محدودیتهایــی اســت کــه ب

تواننــد تلفــن همــراه نــوت ۷ همــراه داشــته باشــند.
از ســوی دیگــر سامســونگ کشــتی هــای حامــل ایــن مــدل بحــث برانگیــز را متوقــف کــرده و 

فعــا انتقــال آنهــا بــه سراســر جهــان را بــه تعویــق انداختــه اســت.
تاکنــون حداقــل 35 تلفــن همــراه مــدل نــوت ۷ آتــش گرفتــه یــا منفجــر شــده انــد. ایــن درحالی 
اســت کــه تــا ســاعاتی دیگــر اپــل از تــازه تریــن محصــوالت خــود از جملــه آیفــون ۷ رونمایــی 
خواهــد کــرد و ایــن قطعــا ضربــه بزرگــی بــر سامســونگ بــه عنــوان رقیــب ســالهای اخیــر اپــل 

ارزیابــی مــی شــود.
سامســونگ اعــام کــرده کــه بررســیهای دقیقــی را درخصــوص ایــن نقــص عجیــب آغــاز کرده 
اســت. ایــن شــرکت کــره ای بــرآورد کــرده تــا کنــون یــک میلیــون دســتگاه از ایــن مــدل را بــه 
فــروش رســانده و حــاال بســیاری از دارنــدگان ایــن محصــول نمــی داننــد کــه بــا خرید تــازه خود 

چــه کنند.

گوشی موبایل با فناوری حسگر 
تصویر سه گانه رونمایی شد

شــرکت ســونی در نمایشــگاه برلیــن آلمــان )ایفــا ۲016( از جدیدتریــن گوشــی خــود بــا 
ــر ســه گانه، رونمایــی کــرد.  ــاوری حســگر تصوی قابلیــت فن

 Xperia X نمایشــگر 5.۲ اینچــی( و( Xperia XZ   شــرکت ســونی از دو مــدل جدیــد
Compact )نمایشــگر 4.6 اینچــی( در ایفــا ۲016 رونمایــی کــرد.

مــدل XZ تحربــه دوربیــن ارتقایافتــه بــا فنــاوری نوآورانــه حســگر تصویر ســه گانه اســت 
کــه امــکان عکاســی ســوژه در حــال حرکــت و در هــر ســاعتی از شــبانه روز را بــه کاربــر 

مــی دهد.
تلفــن هوشــمند Xperia XZ بــا بهره گیــری از میــراث Sony در فنــاوری 
دوربیــن بــه یکــی از پیشــرفته ترین دوربین هــا در بیــن تلفن هــای هوشــمند 
مجهــز شــده اســت. ایــن فنــاوری، از حســگر عکــس اصلــی  ™Exmor RS بــرای 
موبایــل Sony کــه ترکیبــی قدرتمنــد از کیفیــت بــاالی عکــس و ســرعت فوکــوس 
ــده  ــی پیش بینی کنن ــودکار ترکیب ــوس خ ــا فوک ــراه ب ــد، هم ــه می کن ــودکار را ارائ خ
بــرای پیش بینــی هوشــمندانه و ردیابــی ســوژه های متحــرک، بــرای نتایجــی بــدون 

تارشــدگی، تشــکیل شــده اســت.
ــافت  ــگر مس ــاوری حس ــا فن ــزری ب ــودکار لی ــوس خ ــگر فوک ــن حس ــر ای ــاوه  ب ع
ــرایط  ــدگی در ش ــدون تارش ــی ب ــت عکس های ــکان ثب ــا ام ــده اســت ت ــزوده ش ــم اف ه
ــاوری  ــا فن ــد و به لطــف حســگر RGBC-IR ]i[ ب ــور را فراهــم کن ــز کم ن چالش برانگی
ــا دقــت بــر اســاس منبــع نــور محیــط تنظیــم  حســگر رنــگ کــه تــوازن ســفیدی را ب

ــرد. ــذت ب ــی ل ــای واقع ــد دنی ــی مانن ــوان از رنگ های ــد، می ت می کن
دوربیــن ۲3 مگاپیکســلی اصلــی بــا شــروع بســیار ســریع و بــا فشــردن دکمــه اختصاصی 
ــرداری  ــت عکس ب ــه حال ــه کار ب ــت آماده ب ــه از حال ــم ثانی ــدت 6 ده ــا در م ــاتر،  تنه ش

مــی رود. ایــن گوشــی دارای لرزش گیــر 5 محــوری اســت.
Xperia XZ بــرای ســلفی گرفتن، بــه دوربیــن 13 مگاپیکســلی جلویــی مجهــز اســت 
کــه حساســیت بســیار بــاالی ISO6400 و لنــز ۲۲میلی متری/۹0درجــه زاویه عریــض، 
بهتریــن حالــت چهــره را حتــی در نــور بســیار کــم و ســلفی های گروهــی ثبــت می کنــد. 
Xperia XZ همچنیــن قابلیــت ضبــط ویدیــو بــا کیفیــت 4k را داراســت. این گوشــی 
ــه شــده  ــی، تعبی ــی، رنــگ کاســیک مشــکی معدنــی و پاتین ــگ، آبــی جنگل در 3 رن

است.
ــوب  ــکل محب ــزودن ش ــا اف ــدل Xperia X Compact ب ــال م ــن ح در همی
ــا داده  ــک ج ــی کوچ ــدی را در فریم ــای قدرتمن ــری X، فناوری ه ــه س Sony ب
ــتن در  ــرای نگه داش ــوی، آن را ب ــطح حلق ــی س ــی و طراح ــه 4.6 اینچ ــت. صفح اس
ــتفاده  ــرای اس ــه ب ــت ک ــدازه آن به گونه ایس ــت و ان ــرده اس ــت ک ــیار راح ــت بس دس
ــوان  ــی  Xperia X Compact را می ت ــت. طراح ــده آل اس ــت ای ــک دس ــا ی ب
ــد. ایــن تلفــن هوشــمند هــم،  ــراق و حــس منســجم آن دی به وضــوح در پرداخــت ب
ــون  ــی مهگ ــگ آب ــتن رن ــا داش ــا را ب ــد م ــگ جدی ــن آبی رن ــش نمادی ــان نمای هم
ــکی  ــوب مش ــه محب ــگ همیش ــن در دو رن ــی همچنی ــن گوش ــد. ای ــال می کن دنب

کیهانــی و ســفید شــیک موجــود اســت.

 رونمایی گوشی هوشمند ۷ دالری
 

ــا قیمــت ۷ دالر  یــک شــرکت هنــدی قصــد دارد دومیــن گوشــی هوشــمند ارزان جهــان را ب
روانــه بــازار کنــد. 

هنــد بــه عنــوان دومیــن بــازار بــزرگ گوشــی هوشــمند جهــان محســوب مــی شــود و بیــش 
از 65 برنــد مختلــف در ایــن کشــور بــا یکدیگــر رقابــت مــی کننــد تــا ســهم بیشــتر بــازار را بــه 

خــود اختصــاص دهنــد.
ــی  ــد دارد گوش ــه قص ــرد ک ــام ک ــدی  ChampOne اع ــرکت هن ــال ش ــن ح در همی

ــد. ــازار کن ــه ب ــت ۷ دالر روان ــا قیم ــام  C1 ب ــا ن ــود را ب ــد خ آندروی
به نظر می رسد که این گوشی از نوع تلفن همراه میان رده ای باشد.

ــا وضــوح تصویــر   از ویژگــی ایــن موبایــل هوشــمند داشــتن صفحــه نمایشــگر 5.5 اینچــی ب
ــر و رم ۲ گیــک اســت.  ــر انگشــت کارب HD اســت. گوشــی C1 دارای اســکنر تشــخیص اث
 MediaTek MT6۷35 دوربین پشــت ایــن تلفــن همــراه ۸ مگاپیکســل و دارای پردازشــگر

SoC بــا قــدرت 1.3 گیگاهرتــز اســت.
در وب ســایت شــرکت ChampOne آمــده کــه ایــن گوشــی از دو روز دیگــر در بــازار هنــد 

قابــل دســترس خواهــد بود.
گوشــی C1 بــه عنــوان دومیــن گوشــی ارزان قیمــت جهــان بعــد از گوشــی هوشــمند ســه دالر 

و 50 ســنتی شــرکت Ringing Bells هنــد محســوب مــی شــود.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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گوشی هایی برای سبک زندگی 
پرتحرک کاربران موبایل

کمپانــی چینی هــواوی از گوشــی هــای جدیــد ســری Nova در نمایشــگاه IFA ۲016 برلین 
آلمــان رونمایــی کــرد کــه ایــن گوشــی هــا بــا ایــده ســبک زندگــی پرتحــرک بــرای کاربــران 

موبایــل، طراحی شــده اســت. 
ــی  ــد Nova و Nova plus رونمای ــای جدی ــگاه IFA ۲016 از مدل ه ــواوی در نمایش ه
ــران  ــرای کارب ــد ب ــی جدی ــا طراح ــرکت ب ــن ش ــمند ای ــی های هوش ــن گوش ــه اولی ــرد ک ک

ــروزی هســتند. پرتحــرک ام
ــه  ــا یافت ــن ارتق ــدد، دوربی ــا منحنی هــای متع ــد Nova دارای طراحــی جــذاب ب ســری جدی
بــرای ثبــت تصاویــر درخشــان تر و به روزســانی عملکــرد اســت تــا کارایــی بهتــری ارائــه دهــد. 
تمــام جزئیــات مدل هــای جدیــد Nova و Nova plus بــرای حمایــت از ســبک زندگــی 
ــه  ــا طراحــی شــده اســت. ب ــرد آنه ــه ف ــران و نمایــش شــخصیت منحصــر ب پرتحــرک کارب
عنــوان مثــال کاربــر می توانــد بهتریــن عکس هــای ســلفی و هــزاران تصویــر را بــا یــک بــار 
 ) P۹ شــارژ ثبــت کنــد. هــواوی همچنیــن رنگ هــای جدیــدی بــرای پرچمــدار خــود )مــدل

معرفــی کرده اســت.
ــرای مــدل Huawei Nova و  ــه صــورت جهانــی ب ــر ب عرضــه ایــن مدل هــا از مــاه اکتب
ــتری  ــی و خاکس ــره ای جادوی ــل، نق ــی مجل ــای طای Huawei Nova plus در رنگ ه

تیتانیومــی شــروع می شــود.
ــه شــناخت هــواوی از  ــا اشــاره ب ــو، مدیرعامــل گــروه مشــتریان تجــاری هــواوی ب ریچــارد ی
ــا ســبک زندگــی  ــد ب ــزاری کــه بتوان ــرای اســتفاده از اب ــر تحــرک امــروزی ب ــران پ ــاز کارب نی
ســریع آنهــا همــراه شــود، می گویــد: »هــواوی Nova و هــواوی Nova plus بــا عملکــرد 
شــگفت انگیز، طراحــی شــیک و قابلیت هــای پیشــرفته دوربیــن، بــرای ورود تجربــه ای جدیــد به 
زندگــی طراحــی شــده اند و بهتریــن ابــزار بــرای نســلی هســتند کــه در گوشــی های هوشــمند 

ــد«. ــی می کنن زندگ
وی ادامــه مــی دهــد: »هــواوی بــا معرفــی ســری جدیــد Huawei Nova همچنــان بــه 
انتظاراتــی کــه اوایــل امســال بــا معرفــی مدل هایــی ماننــد Mate ۸ و Huawei P۹ کــه 

ــد، پاســخ می دهــد.« ــا موبایــل ایجــاد کردن اســتانداردهای جدیــدی در عکاســی ب
بدنــه منحنــی هــواوی نــوا و نمایشــگر 5 اینــچ آن بــه یکدیگــر متصــل شــده اند تــا طراحــی 
ظریــف و ارگونومیکــی را تشــکیل دهنــد کــه بــه خوبــی بــا دســتان کاربــر هماهنــگ اســت و 

امــکان اســتفاده از گوشــی بــا یــک دســت را فراهــم می کنــد.
هــواوی نــوا در ترســیم خطــوط منحنــی از معمــاری مــدرن الهــام گرفتــه شــده اســت. جــای 
ــا نمــادی از  ــا فرآیندهــای پیشــرفته سندباســت و پرداخــت مویــی ب فلــزی پشــت گوشــی ب

پانل هــای کامپوزیتــی ایجاد شــده اســت.

هــواوی نــوا بــا دوربیــن ۸ مگاپیکســل جلــوی گوشــی، توانایــی ثبــت و اشــتراک بهتر ســلفی ها 
در هــر شــرایط نــوری را بــه کاربــران می دهــد.

دوربیــن 1۲ مگاپیکســلی در پشــت هــواوی نــوا بــا پیکســل های بــزرگ 1.۲5 میکرومتــر مجهز 
بــه لنــزی بــا دیافراگــم گســترده و سنســورهای پیشــرفته اســت کــه امــکان ثبــت تصاویــر در 
شــرایط نــور انــدک را فراهــم می کنــد. ضمــن اینکــه هــواوی نــوا پــاس نیــز دارای دوربیــن 
ــرای  ــتر ب ــور بیش ــذب ن ــی ج ــت و توانای ــی اس ــت گوش ــلی در پش ــاده 16 مگاپیکس فوق الع

ــی را دارد. ــر محیط ــا در ه ــی از رنگ ه ــفاف و غن ــان، ش ــی درخش عکس های
ــرفته 14  ــاوری پیش ــرد و از فن ــدرت می گی ــنپ دراگون 6۲5 ق ــده اس ــدل از پردازن ــن م ای
نانومتــری بــرای افزایــش عملکــرد و کاهــش مصــرف انــرژی بهــره می بــرد. باتــری 30۲0 
میلی آمپــر ســاعت هــواوی نــوا بــا قابلیــت Smart Power 4.0 می توانــد زمــان 
ــف  ــای مختل ــانی از برنامه ه ــه آس ــا ب ــد ت ــرار ده ــران ق ــار کارب ــری را در اختی طوالنی ت

ــد. اســتفاده کنن
همچنیــن هــواوی نــوا مجهــز بــه  DTS Headphone:XTM اســت تــا صــدای فراگیر 

ســه بعدی بــا کیفیــت ســینمای خانگــی را تجربــه کننــد.
هــواوی بــه دنبــال عرضــه جهانــی مدل هــای جدیــد در ابتــدای ســال جــاری، بــرای گوشــی 
ــا  Leica AG مهندســی شــده، ایــن  ــه کــه در همــکاری ب ــا دوربیــن دوگان هوشــمند P۹ ب
ــا هــدف تمرکــز  ــد، ب ــز طراحــی کــرد. ایــن رنگ هــای جدی ــی و قرم مــدل را در دو رنــگ آب
هــواوی در خلــق محصوالتــی متناســب بــا جریان هــای جدیــد بــرای مصرف کنندگانــی کــه بــه 

طراحــی و زیبایــی اهمیــت می دهنــد، اســت.

یــک شــرکت ســازنده رایانــه هــای مخصــوص بــازی هــای ویدئویی بــا همــکاری یک ســازنده 
تجهیــزات جانبــی بــازی هــای ویدئویــی رایانــه ای قدرتمنــد و قــوی بــرای عاقمنــدان بــه این 

نــوع بــازی هــا طراحــی و عرضــه کرده اســت. 
ــرای  ــل Razer Edition | Maingear R1 ب ــوان کام ــا عن ــخصی ب ــه ش ــن رایان ای
ــه ای جدیــد و  ــازی هــای رایان ــه اجــرای ب افــرادی کــه ســاعت هــای متمــادی وقتشــان را ب

پیشــرفته مــی گذراننــد، مناســب اســت.
مونتــاژ هــر یــک از ایــن رایانــه هــا بــه طــور دســتی در نیوجرســی آمریــکا صــورت مــی گیــرد 
و تمامــی سیســتم هــای موجــود در آن از سیســتم ســیم کشــی اوریگامــی بهــره می گیرنــد. به 
منظــور بهینــه ســازی سیســتم خنــک کننــده رایانــه مذکــور در آن بــه جــای پنکــه یــا فــن از 

سیســتم خنــک کننــده مایــع بــا حرکــت ســریع بهــره گرفته شــده اســت.
پشــتیبانی از نمایــش ویدئوهــای فــوق دقیــق و ســازگاری با فنــاوری واقعیــت مجازی، اســتفاده 
ــزی  ــده مرک ــب پردازن ــد NVIDIA  و  AMD، نص ــی قدرتمن ــای گرافیک ــده ه از پردازن
 HyperX امــکان نصــب حداکثــر 3۲ گیگابایــت حافظــه ،Intel Core i۷ قدرتمنــد

ــه اســت. DDR4 و حداکثــر 10 ترابایــت حافظــه داخلــی از نقــاط قــوت ایــن رایان
خریــد اینترنتــی ایــن رایانــه از امــروز ممکــن شــده و البتــه عاقمنــدان بــرای ایــن کار بایــد 
هزینــه ای ۹۹۹ دالری پرداخــت کننــد. Maingear در حــال همــکاری بــا شــرکت 
 OMEN X Desktop ــه ــد دیگــر موســوم ب ــه قدرتمن ــرای ســاخت یــک رایان ــی ب اچ پ

PC اســت کــه در اوایــل ســال ۲01۷ عرضــه مــی شــود.

عرضه رایانه رویایی برای عالقمندان به بازی های ویدئویی
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تصاویر بهترین گوشی های 
هوشمند نمایشگاه »ایفا«

برتریــن گوشــی هــای هوشــمند ســال ۲016 میــادی در نمایشــگاه »ایفــا« آلمــان 
معرفــی شــدند. 

در نمایشــگاه »ایفــا« ســال جــاری میــادی کــه در شــهر »برلیــن« آلمــان برگــزار 
شــده اســت، طبــق روال ســال هــای گذشــته، برتریــن گوشــی هــای هوشــمند بــه 

ــدند: ــام ش ــل اع ــرح ذی ش
گوشــی  Nubia Z11 دارای صفحــه نمایشــگر 5.5 اینــچ فــول اچ دی بــا وضــوح 
 Qualcomm ــه همــراه پردازشــگر ۸۲0 اســنپدارگون ــر 10۸0 پیکســل ب تصوی
اســت. ایــن گوشــی در دو مــدل بــا رم 4 گیــگ و حافظــه داخلــی 64 و رم 6 گیــگ و 

حافظــه داخلــی 1۲۸گیــگ طراحی شــده اســت.
ــکان  ــه ام ــری ســاخته شــده ک ــی آمپ ــزار میل ــری 3 ه Nubia Z11 از یــک بات

ــا مــی کنــد. پشــتیبانی شــارژ ســریع 3.0 را مهی

ــوان جالــب تریــن گوشــی در  ــه عن ــووا Moto Z اســت کــه ب گوشــی دیگــر، لن
نمایشــگاه برلیــن معرفــی شــده اســت. ایــن گوشــی یــک محصــول میــان رده ای 

بــرای شــرکت لنــووا محســوب مــی شــود.
از ویژگــی هــای Moto Z داشــتن وضــوح تصویــر 10۸0 پیکســل، تراشــه 
اســنپدراگون 6۲5، رم 3 گیــگ و باتــری 3510 میلــی آمپــری بــا قابلیــت پشــتیبانی 

شــارژ ســریع 3.0 اســت.
Moto Z  از اواخر ماه آینده میادی در دسترس خواهد بود.

 
 Plus Liquid Z6 & Liquid Z6  دو محصــول شــرکت ایســر بــا نــام هــای

در میــان بهتریــن هــای نمایشــگاه امســال دیــده مــی شــود.
ــگ،  ــک گی ــول اچ دی، رم ی ــچ ف ــگر 5.5 این ــه نمایش Liquid Z6 دارای صفح
حافظــه داخلــی ۸ گیــگ و پردازشــگر مدیاتــک  MT6۷3۷ اســت و یــک محصــول 

کمــی باالتــر از میــان رده ای بــه حســاب مــی آیــد.
گوشــی Plus Liquid Z6 دارای رم ۲ گیــگ، حافظــه داخلــی 3۲ گیــگ و باتــری 
40۸0 میلــی آمپــری اســت و بــه طور کلــی نســخه ارتقا یافتــه Liquid Z6 اســت.

 
 ۷ Axon ،گوشـی دیگـری که نظـر مخاطبـان این نمایشـگاه را به خـود جلب کـرد
برای شـرکت ZTE اسـت. این گوشـی دارای صفحه نمایشـگر فول اچ دی 5.۲ اینچ 

AMOLED بـه همـراه رم 3 گیـگ و حافظه داخلی 3۲ گیگ اسـت. 
قیمت Axon ۷ در حدود 300 دالر است.

 
همچنیــن گوشــی های ســونی هــم در فهرســت بهتریــن هــای نمایشــگاه »آی اف 

ای« قــرار گرفتنــد.
گوشــی Xperia XZدارای صفحــه نمایشــگر 5.۲ اینــچ بــا وضــوح تصویــر 10۸0 

پیکســل بــه همــراه تراشــه اســنپدارگون ۸۲0 و رم 3 گیگ اســت.
ــا قابلیــت  ــری ب ــی آمپ ــری ۲۹00 میل از ویژگــی دیگــر ایــن محصــول داشــتن بات
ــه شــارژ  ــد ظــرف مــدت کوتاهــی ب ــر مــی توان شــارژ ســریع 3.0 اســت کــه کارب

ــد. 100 برس
ــه  ــه دارای صفح ــام دارد ک ــونی  Xperia X Compact ن ــر س ــی دیگ گوش
نمایشــگر فــول اچ دی 4.6 اینــچ بــا وضــوح تصویــر ۷۲0 پیکســل بــه همراه تراشــه 

اســنپدراگون 650، رم 3 گیــگ و حافظــه داخلــی 3۲ گیــگ اســت.
قدرت باتری این گوشی ۲۷00 میلی آمپر است.

 
در نمایشــگاه امســال، محصــول جدیــد اچ تــی ســی هــم در میــان بهتریــن هــا قرار 

فت.  گر
گوشــی One A ایــن شــرکت بــه عنــوان اولیــن گوشــی هوشــمند غیر نکسوســی 

)non-Nexus( بــا آندروید 6.0 مارشــمالو اســت.
 One A شــبیه بــه آیفــون اســت. ایــن محصــول جدیــد دارای پردازشــگر مدیاتک 
P10  اســت کــه یــک پردازشــگر 64 بیتــی بــه حســاب مــی آیــد و در دو مــدل بــا 
رم ۲ گیــگ و حافظــه داخلــی 16 گیــگ و رم 3 گیــگ و حافظــه داخلــی 3۲ گیــگ 

تولید شــده اســت.
 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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وجود مراکز تحقیقاتی متنوع در هر کشور نشان از 
فعالیت پژوهشی آن دارد اما به طور قطع در صورت 
توجه بیشتر به کمیت و دور شدن از کیفیت، خروجی 
های مورد انتظار از پژوهش مورد غفلت واقع می 
تحقیقاتی  متعدد  مراکز  وجود  به  توجه  با  شوند.  
به موضوع  ای  ویژه  نگاه  بخش  این  در  در کشور، 
آنها  ارزیابی عملکرد  و  تحقیقاتی  مراکز  ظرفیتهای 

داشت. خواهیم 

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

5۸0 مرکــز تحقیقاتــی علــوم پزشــکی در ایــران وجــود دارد که 
ــی درکشــورهای اروپایــی  ــزان مراکــز تحقیقات ــن آمــار از می ای
ــل  ــی قاب ــی بازده ــال خروج ــن ح ــا ای ــت، ب ــتر اس ــم بیش ه

ــی اســت.  ــه فکــر چــاره جوی ــت ب ــد و دول توجهــی ندارن
وجــود مراکــز تحقیقاتــی متنــوع در هــر کشــور نشــان از فعالیت 
ــه کمیــت و  ــا در صــورت توجــه بیشــتر ب پژوهشــی آن دارد ام
دور شــدن از کیفیــت، خروجــی هــای مــورد انتظــار از پژوهــش 

مــورد غفلــت واقــع مــی شــوند. 
در ایــران دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا ۹0 مرکــز 
ــای  ــگاه ه ــس از آن دانش ــرار دارد و پ ــدر ق ــی در ص تحقیقات
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا 60 مرکــز، اصفهــان بــا 4۲ 
مرکــز، شــیراز 41 مرکــز و مشــهد بــا 36 مرکــز در رتبــه هــای 
ــد. در مقابــل دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی  بعــدی قــرار دارن
اردبیــل، زابــل، ســبزوار، شــاهرود و قــم هــر کــدام تنهــا یــک 

ــد. ــی دارن ــز تحقیقات مرک
ــز،  ــان ۹۹ مرک ــی از می ــز تحقیقات ــداد مرک ــن تع ــت ای فهرس
موسســه، انســتیتو، بخش خصوصــی و دانشــگاه علوم پزشــکی 

اســتخراج شــده اســت.

قــرار گرفتــن نیمــی از مراکــز تحقیقاتی در اســتان 
ن! تهرا

ــتان  ــا در اس ــز تنه ــی ۲3۸ مرک ــز تحقیقات ــداد 5۸0 مرک از تع
تهــران قــرار دارد کــه ایــن مراکــز بــه ســازمان هــا، دانشــگاهها 
و بخــش خصوصــی تعلــق دارد کــه ایــن نکتــه را نشــان مــی 
دهــد کــه مراکــز تحقیقاتــی کشــور بیشــتر در تهــران و مناطق 

مرکــزی کشــور متمرکــز شــده انــد.
از ســوی دیگــر مراکــز تحقیقاتــی دارای همپوشــانی در 
موضوعــات نیــز وجــود دارنــد. بــه عنــوان مثــال چنــد دانشــگاه 

ــد. ــراری دارن ــوان تک ــا عن ــی ب ــز تحقیقات ــک مرک ی
ایــن همپوشــانی در حــوزه هایــی همچــون دارویــی، کــودکان، 
ــاب،  ــل، اعص ــد مث ــاروری و تولی ــم، ب ــب و چش ــرطان، قل س
ــی  ــل اجتماع ــیری،  عوام ــی و گرمس ــاوری، عفون ــت فن زیس

ــه اســت. ــل توج ــر ســامت، دندانپزشــکی قاب ــر ب موث
ــی اعــم  ــی در حــوزه داروی در حــال حاضــر 10 مرکــز تحقیقات
ــی،  ــاوری داروی ــی، نانوفن ــاوری داروی ــت فن ــی، زیس از داروی

گیاهــان دارویــی، ۲0 مرکــز تحقیقــات در حــوزه عوامــل 
اجتماعــی موثــر بــر ســامت، 14 مرکــز تحقیقاتــی بــا عناوینی 
ــدل هــای ســرطان، آســیب شناســی، پیشــگیری،  ــه م از جمل
مرتبــط بــا آالینــده هــا، جراحــی، ژن درمانــی در حوزه ســرطان 
ــن مشــابه در حــوزه بیمــاری  ــا عناوی ــی ب و ۲0 مرکــز تحقیقات

ــد. ــود دارن ــودکان وج ــال و ک ــای اطف ه
ــز  ــود 1۲ مرک ــه وج ــوان ب ــی ت ــا م ــانی ه ــر همپوش از دیگ
تحقیقاتــی در حــوزه بیمــاری هــای چشــم، ۲۲ مرکــز تحقیقات 
در مــورد قلــب، بیمــاری هــای مرتبــط، پیشــگیری و جراحــی 
آن،  ۲3 مرکــز تحقیقاتــی بــا موضوع بــاروری و تولیــد مثل، ۲0 
مرکــز تحقیقاتــی در حــوزه دندانپزشــکی، ۲0 مرکــز تحقیقاتــی 
در حــوزه بیمــاری هــای عفونــی، 10 مرکــز تحقیقاتــی حــوزه 
ــوارش و  ــوزه گ ــی در ح ــز تحقیقات ــاوری و 13 مرک ــت فن زیس

کبــد اشــاره کــرد. 
ایــن همپوشــانی هــا تاحــدی اســت کــه در برخــی دانشــگاه ها 
ــه موضــوع قلــب و بیمــاری هــای  چندیــن مرکــز همزمــان ب

مرتبــط بــا آن مــی پردازنــد.

ــی در 2  ــز تحقیقات ــانی مراک ــه ای از همپوش نمون
ــگاه دانش

بــه طــور نمونــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران پنــج مرکــز 
تحقیقاتی بــا عناویــن الکتروفیزیولــوژی قلــب، اکوکاردیوگرافی 
قلــب، بیمــاری هــای دریچــه ای، مداخــات قلبــی و عروقــی 
ــوم  ــگاه عل ــی و در دانش ــهید رجائ ــروق ش ــب و ع ــب، قل قل
پزشــکی اصفهــان چهــار مرکــز تحقیقاتــی بــا عناویــن بازتوانی 
ــایی  ــروق و نارس ــب و ع ــروق، قل ــب و ع ــی قل ــی، تهاجم قلب

قلبــی بــه ایــن موضــوع مــی پردازنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در عالــم پژوهش، مقــاالت برجســته، 
ــر دانــش  ــداع مبتنــی ب فعالیــت هــای تحقیقاتــی، اختــراع و اب
ــای  ــی ه ــوان خروج ــه عن ــته ب ــگران برجس ــت پژوهش و تربی
قابــل توجــه پژوهشــی محســوب مــی شــوند و تعــداد مراکــز 

ــوردار اســت. ــری برخ ــت کمت ــی از اهمی تحقیقات
بســیاری از مراکــزی کــه نــام آنهــا در فهرســت مراکــز 
ــی  ــتند و حت ــام هس ــک ن ــا ی ــده تنه ــور آم ــی کش تحقیقات
بســیاری از آنهــا در مرحلــه راه انــدازی، تعییــن هیات موســس و 

ــد. ــرار دارن ــاخت ق ــاد زیرس ــا ایج ی
تعــدد ایــن مراکــز و کمــی گرایــی بــه طــور قطــع منجــر بــه 
ــود  ــی ش ــادی م ــوی زی ــادی و معن ــای م ــه ه ــرف هزین ص
ــه دســت  ــا ب ــز از آنه ــورد انتظــار نی ــه خروجــی م ــی ک در حال
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــکات باع ــن مش ــه ای ــد هم ــی آی نم
وزارت بهداشــت در ایــن زمینــه تصمیــم جدیــدی بگیــرد و بــه 

ــد. ــام کن ــگاهها اع دانش
ــاوری وزارت بهداشــت در  ــات و فن ــت تحقیق ــه تازگــی معاون ب
ــور  ــوم پزشــکی کش ــای عل ــی دانشــگاه ه ــه تمام ــه ای ب نام
اعــام کــرده کــه تــا زمــان ابــاغ آییــن نامــه جدیــد تاســیس 
ــت  ــچ درخواس ــگاهها، هی ــن دانش ــی در ای ــای تحقیقات واحده
جدیــدی مبنــی بــر تاســیس مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاههای 

ــه نمــی شــود. ــوم پزشــکی پذیرفت عل
در همیــن زمینــه دکتــر شــاهین آخونــدزاده، قائم مقــام معاونت 
تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت دربــاره ایــن نامــه کــه از 
ــاره  ــاوری وزارت بهداشــت درب ــت تحقیقــات و فن ســوی معاون
توقــف ارســال درخواســتها بــه دانشــگاه هــا ابــاغ شــده گفت: 
هــدف ایــن نامــه قطعــا جلوگیــری از ایجــاد مراکــز تحقیقاتــی 

نیســت بلکــه ســاماندهی کیفــی مراکــز تحقیقاتــی اســت.
ــت  ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
گفــت: در دولــت قبــل تعــداد مراکــز تحقیقاتــی در دانشــکده ها 
و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و همچنیــن تعداد دانشــجویان 
ــاری  ــورت انفج ــه ص ــکی ب ــور پزش ــش مح ــری پژوه دکت

ــت. ــش یاف افزای

مراکــز تحقیقاتــی علــوم پزشــکی ایــران از 
اتحادیــه اروپــا هــم بیشــتر اســت!

وی افــزود: ایــن افزایــش بــه حــدی اســت کــه اکنــون حــدود 
۷00 مرکــز تحقیقاتــی علــوم پزشــکی در کشــور داریــم. ایــن 
تعــداد از مراکــز تحقیقاتــی اتحادیــه اروپــا هــم بیشــتر اســت.

ــوج  ــور م ــر در کش ــوی دیگ ــت: از س ــار داش ــدزاده اظه آخون
دوبــاره ای بــه راه افتــاده اســت کــه ایــن مراکــز بیشــتر شــود 
ــز  ــی تقاضــای ایجــاد مرک ــات علم ــیاری از اعضــای هی و بس
ــز  ــاد مرک ــه ایج ــی ک ــد . در حال ــرده ان ــه ک ــات ارائ تحقیق
تحقیقاتــی امکانــات، آزمایشــگاه، منابــع مالــی و عضــو هیــات 
علمــی مــی طلبــد و نمــی تــوان اســم یــک اتــاق کوچــک را 

ــت. ــی گذاش ــز تحقیقات مرک
ــت  ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
ــت  ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق ــه معاون ــاره نام درب
ــز  ــیس مراک ــتهای تاس ــال درخواس ــف ارس ــر »توق ــی ب مبن
تحقیقاتــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی« گفــت: ایــن نامــه به 
درخواســت دانشــگاهها تهیــه شــده اســت چــرا کــه آییــن نامــه 
ــن رو دانشــگاهها  ــاغ مــی شــود و از همی ــه زودی اب ــد ب جدی

ــد.  ــد بپذیرن ــد درخواســت جدی نمــی خواهن

هیــچ محدودیتــی در برابــر تاســیس مرکــز 
تحقیقاتــی ایجــاد نمــی شــود

ــر  ــی در براب ــچ محدودیت ــت هی ــرار نیس ــرد: ق ــه ک وی اضاف
تاســیس مرکــز تحقیقاتــی در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 
ایجــاد شــود بلکــه مــی خواهیــم ایــن مراکز ســاماندهی شــوند.

ــد تاســیس  ــاره ویژگــی هــای آییــن نامــه جدی ــدزاده درب آخون
واحدهــای تحقیقاتــی در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی اظهــار 
داشــت: مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه افــرادی مــی تواننــد 
ــی تاســیس  ــز تحقیقات ــات علمــی مرک ــوان عضــو هی ــه عن ب

کننــد کــه بســیار شــاخص باشــند.
 

ویژگــی هــای آییــن نامــه جدیــد تاســیس واحــد 
تحقیقاتــی علــوم پزشــکی

وی افــزود: نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه دانشــگاه بایــد نشــان 

تعطیلی مراکز تحقیقاتی کم کار

بیشتر از اروپا مرکز تحقیقات داریم!
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علـــم و دانش

ــرای تاســیس مرکــز تحقیقاتــی هــم افزایــی دارد  دهــد کــه ب
یعنــی صــرف اینکــه نــام گــروه آموزشــی و یــک دپارتمــان را 
ــی  ــه مرکــز تحقیقات ــد و آنجــا را ب ــاق بگذارن ــک ات ــر روی ی ب
بــدل کننــد درســت نیســت. بلکــه بایــد بــا هــم افزایــی گــروه 
هــای مختلف در تاســیس یــک مرکــز تحقیقاتــی موثر باشــند.
ــت  ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
ــگاه  ــه دانش ــیم ک ــن باش ــد مطمئ ــن بای ــد: همچنی ــادآور ش ی
ــرای ایجــاد یــک مرکــز تحقیقاتــی دارد  ــع مالــی الزم را ب مناب
ــه مناســب و  ــی مناســب، بودج ــه فضــای فیزیک ــن آنک . ضم
امکانــات هــم الزمــه یــک مرکــز تحقیقاتــی باکیفیــت اســت.
وی دربــاره چگونگــی رســیدگی بــه وضعیــت مراکــز تحقیقاتی 
علــوم پزشــکی بــی کیفیــت، گفــت: مجــوز مراکــز تحقیقاتــی 
کــه چنــد ســالی اســت بوجــود آمــده انــد و هیــچ خروجــی بــا 
کیفیتــی ندارنــد و تاکنــون حتــی نتوانســته انــد یــک مقالــه هم 

در مجــات چــاپ کننــد، باطــل مــی شــود.

ــی  ــی ب ــز تحقیقات ــا 5 مرک ــوز 3 ت ــاالنه مج س
ــود ــی ش ــو م ــت لغ کیفی

آخونــدزاده گفــت: در ابتــدا بــرای اینکــه پیــام مهمــی بــه مراکز 
ــادی دارد ســاالنه  ــم کــه کیفیــت اهمیــت زی ــی بدهی تحقیقات

مجــوز 3 تــا 5 مرکــز تحقیقاتــی بــی کیفیــت لغــو مــی شــود.
ــیس  ــده تاس ــری ش ــه بازنگ ــن نام ــت: آیی ــار داش وی اظه
واحدهــا و مراکــز تحقیقاتــی در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 

ــود. ــی ش ــاغ م ــه زودی اب ــده و ب ــی ش نهای
ــت  ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ

همچنیــن بــا اشــاره بــه تغییراتــی کــه در پذیــرش دانشــجوی 
ــت،  ــکی رخ داده اس ــوم پزش ــور در عل ــش مح ــری پژوه دکت
ــن دانشــجویان،  ــرش ای ــه پذی ــن نام ــری آیی ــا بازنگ ــت: ب گف
تغییــری کــه ایجــاد شــد توانســت بــه افزایــش کیفیــت آموزش 

و پژوهــش منجــر شــود.
ــجوی  ــن 600 دانش ــش از ای ــرد: پی ــان ک ــدزاده خاطرنش آخون
ــه اســتاد  ــود کــه ن ــه شــده ب ــری پژوهــش محــور پذیرفت دکت
ــن  ــت ای ــرای تربی ــی ب ــه پول ــی و ن ــع مال ــه مناب ــتند، ن داش

دانشــجویان وجــود داشــت. بــا تغییراتــی کــه داده شــد اکنــون 
ســاالنه در نهایــت 4۸ دانشــجو پذیرفتــه مــی شــود کــه هــم 
ــاتید  ــم اس ــد و ه ــته باش ــول دانشــجو را داش ــد پ دانشــگاه بای
شــاخص مــی تواننــد دانشــجو بگیرنــد و دانشــجو نیــز توانایــی 

ــی داشــته باشــد. کاف
ــه تاســیس واحدهــای  ــن نام ــرات در آیی ــادآور شــد: تغیی وی ی
ــن  ــز از همی ــکی نی ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــی در دانش تحقیقات
جنــس اســت و از ســوی کمیــت بــه کیفیــت تغییــر مــی کنــد.

جدول آمار مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 
نام دانشگاه 

علوم 
پزشکی

تعداد مرکز 
تحقیقاتی

نام دانشگاه 
علوم پزشکی

تعداد مرکز 
تحقیقاتی

نام دانشگاه 
علوم پزشکی تعداد مرکز تحقیقاتی نام دانشگاه 

علوم پزشکی تعداد مرکز تحقیقاتی نام موسسه  علوم 
پزشکی

تعداد 
مرکز 

تحقیقاتی

تهران ۹0 ارومیه ۸ شهرکرد 4 اردبیل 1 جهاددانشگاهی 11

شهید بهشتی 60 کرمانشاه ۸ کردستان 4 زابل 1 مرکز آموزشی شهید 
رجایی 5

اصفهان 4۲ بابل ۷ لرستان 4 سبزوار 1 سازمان غذا و دارو 5

شیراز 41 زاهدان ۷ اراک 3 شاهرود 1 معاونت تحقیقات و 
فناوری 4

مشهد 36 کاشان ۷ بوشهر 3 قم 1 انستیتو پاستور ایران ۲

ایران ۲۹ علوم بهزیستی 6 بیرجند 3 بنیاد شهید امور 
ایثارگران ۲

جندی شاپور 
اهواز ۲3 بندرعباس 6 ارتش ۲ بخش خصوصی ۲

 بقیة اهلل 
)عج(  1۷ رفسنجان 6 البرز ۲ سازمان پزشکی قانونی 1

کرمان 16 زنجان 6 ایام ۲ موسسه توانبخشی 1

مازندران 13 سمنان 6 جهرم ۲ موسسه عالی آموزشی و 
پژوهشی طب انتقال خون 1

همدان 13 گلستان 6 گناباد ۲ وزارت بهداشت 1

شهید 
صدوقی یزد 1۲ قزوین 5 یاسوج ۲

گیان 10 شاهد 5
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دانش و  علـــم 

دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان 
دارویــی معاونــت علمــی و فنــاوری بــا بیــان 
اینکــه ایــران در زمینــه کشــت گل محمــدی 
ــون  ــا 40 میلی ــت: 3۸ ت ــه اول را دارد، گف رتب
دالر اســانس و عرقیــات گل محمــدی صــادر 

شــده اســت. 
افزایــش روزافــزون جمعیــت و در نتیجــه 
افزایــش تقاضــا بــرای کاربــرد گیاهــان 
ــان  ــادی گیاه ــد اقتص ــث تولی ــی باع داروی
دارویــی مــی شــود از ایــن رو ضــروری اســت 
کــه در راســتای بکارگیــری هــر چــه بیشــتر 
از گیاهــان دارویــی از علــم محققــان کشــور 
بهــره گرفــت تــا حداکثــر اســتفاده از صنعــت 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــان داروی گیاه
تولیــد و تجــاری ســازی بیــش از 600 
ــا  ــه داروه ــان در حیط ــش بنی ــول دان محص
ــرآورده هــای طبیعــی انســانی و دامــی و  و ف
ــنتی در  ــب س ــامتکده ط ــدازی ۲0 س راه ان
کشــور، بیانگــر تاکیدات مســئوالن و فنــاوران 
ــنتی  ــب س ــی و ط ــان داروی ــوزه گیاه ــه ح ب

ــت. اس
حــوزه گیاهــان دارویــی در وزارت بهداشــت 
هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــه طوریکــه 
ــرای آشــنا کــردن  بســته هــای آموزشــی ب
کارکنــان شــبکه هــای بهداشــت و درمــان 
دارویــی و  بــا طــب ســنتی، گیاهــان 
داروهــای گیاهــی آمــاده شــده اســت؛ زیــرا 
ــبکه  ــت ش ــوان و ظرفی ــری از ت ــره گی به
ــرای  ــور ب ــان کش ــت و درم ــای بهداش ه
ــم  ــی مه ــای گیاه ــرف داروه ــج مص تروی
ــی  ــن اقدامات ــد. همچنی ــی رس ــر م ــه نظ ب
ماننــد افــزودن ۲ واحــد درســی طــب 
ســنتی و مکمــل در گــروه پزشــکی و امتیــاز 
ــای  ــته ه ــای رش ــش ه ــه همای ــژه ب وی
ــنتی  ــب س ــه ط ــه ب ــکی ک ــف پزش مختل

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــد، ص ــی پردازن م
 

طــرح   172 از  مالــی  حمایــت 
فناورانــه شــرکت هــای دانــش 

بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
ــان  ــاوری گیاه ــوم و فن ــعه عل ــتاد  توس و س
ــی و  ــت علم ــنتی معاون ــب س ــی و ط داروی
ــوزه  ــز در ح ــوری نی ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــب  ــرای جل ــی را ب ــی اقدامات ــان داروی گیاه
ــت. ــته اس ــور داش ــان کش ــکاری محقق هم

محمــد حســن عصــاره، دبیــر ســتاد توســعه 
ــت  ــی معاون ــان داروی ــاوری گیاه ــوم فن عل
ــون  ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــاوری ب ــی و فن علم
شــرکت های  فناورانــه  طــرح   1۷۲ از 
ــت،  ــده اس ــی ش ــت مال ــان حمای دانش بنی
اظهــار داشــت: ایــن حمایــت مالــی بــه 
ــر  ــم آن براب ــوده و حج ــوض ب ــورت باع ص

ــت. ــان اس ــارد توم ــا 55 میلی ب

وی افــزود: همچنیــن از ســوی ســتاد توســعه 
علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی ۲36 طــرح 
ــده  ــت ش ــی حمای ــز علم ــه در مراک فناوران

اســت.

ارتقا تعداد فراورده های طبیعی
و  دارو  تعــداد  داشــت:  اظهــار  عصــاره 
ــمی  ــت رس ــی در فهرس ــای طبیع فرآورده ه
وزارت بهداشــت از 13۸ قلــم در دهــه دوم 
ــال ۹1 و  ــان س ــم در پای ــه ۹3۸ قل ــاب ب انق
1۷13 قلــم تــا مــرداد ۹5 ارتقــا یافتــه اســت.
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان 
دارویــی و طــب ســنتی بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــای گیاه ــرف داروه ــرانه مص ــهم س س
و مکمل هــا از 1.5 درصــد بــه 4 درصــد 
ــت  ــر کش ــطح زی ــت: س ــت، گف ــیده اس رس
ــال  ــار س ــی در چه ــان داروی ــی از گیاه برخ
ــان  ــواده نعنائی ــران، خان ــه زعف ــر از جمل اخی
ــدی از 1۲۸  ــک و گل محم ــان، زرش و چتری
ــه 1۸1  ــش از 40 درصــد رشــد ب ــا بی هــزار ب

ــت. ــیده اس ــار رس ــزار هکت ه

افزایــش ســرانه مصــرف داروهــای 
گیاهــی

ــای  ــرف داروه ــرانه مص ــه وی، س ــه گفت ب
گیاهــی نیــز از 30 گــرم در ســال ۸0 بــه ۲4۸ 

ــت. ــیده اس ــال ۹4 رس ــرم در س گ
ــت  ــش ظرفی ــرد: افزای ــح ک ــاره تصری عص
ــا  ــی ب ــواع داروهــای انســانی و دام اســمی ان
ــرم،  ــرص، ک ــورت ق ــه ص ــی ب ــأ گیاه منش
ــال  ــون در س ــول از 300 میلی ــربت و کپس ش
۹۲ بــه 5۷0 میلیــون عــدد در ســال ۹4 ارتقــا 

ــه اســت. یافت
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان 
ــای  ــه داد: ارتق ــنتی ادام ــب س ــی و ط داروی
ظرفیــت اســمی تولیــد انــواع اســانس و 
ــال  ــن در س ــزار ت ــی از 1۲۲ ه ــاره گیاه عص
۹۲ بــه میــزان 1۸3 هــزار تــن در ســطح 1۸3 
واحــد تولیــدی و صنعتی در ســال ۹4 رســیده 

ــت. اس
ــان  ــت گیاه ــعه کش ــه توس ــاره ب ــا اش وی ب
نــادر گفــت: در چندیــن ســال اخیــر برداشــت 
ایــن نــوع گیاهــان کاهش یافتــه و در شــرایط 
زراعــی، توســعه کشــت داده شــده اســت؛ این 
ــم از  ــا بتوانی ــت ت ــداف ماس ــوع از اه موض

گونــه گیاهــان نــادر حفاظــت کنیــم.

ــواد  ــون دالری م ــادرات 80 میلی ص
ــی ــان داروی ــام گیاه خ

عصــاره بــا بیــان اینکــه بــراورد میــزان 
صــادرات مــواد خــام گیاهــان دارویــی 
بســتگی بــه شــرایط خشکســالی یــا ترســالی 
ــا 1۸0  ــاً ۸0-۷0 ت ــت: گاه ــار داش دارد، اظه
میلیــون دالر صــادرات ایــن نــوع مــواد خــام 
بــوده اســت امــا در حــال حاضــر کمتــر از ۸0 

ــت. ــون دالر اس میلی
وی  افــزود: صــادرات شــیرین بیان کــه 
بــه صــورت خــام بــوده و از دل زمیــن 
ایــن  و  بیــرون می آیــد، ممنــوع شــده 
ــرآورد  ــون ب ــت. تاکن ــحالی اس ــای خوش ج
ــون دالر صــادرات  ــا 40 میلی شــده کــه 35 ت
داشــته ایم. شــیرین بیان  فرآورده هــای 

ــعه  ــاوری توس ــد فن ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــام در عرص ــواد خ ــادرات م ــا از ص ــد ت یاب
ــت:  ــود، گف ــری ش ــی جلوگی ــان داروی گیاه
ــار  ــن ب ــرای اولی ــر ب ــال های اخی ــا در س م
توانســتیم برخــی از فرآورده هــای زعفــران را 
صــادر کنیــم. ایــن صــادرات برابــر بــا هشــت 
ــوده کــه مقــدار کمــی اســت  میلیــون دالر ب

ــی باشــد. ــاز خوب ــد آغ ــی مــی توان ول
ــرآورد شــده کــه  ــن ب ــه وی، همچنی ــه گفت ب
3۸ تــا 40 میلیــون دالر در چند ســال گذشــته 
اســانس و عرقیــات گل محمــدی نیــز صــادر 

شــده اســت.
ــی  ــه اول جهان ــه رتب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــاص  ــران اختص ــه ای ــدی ب ــت گل محم کش
ــار  ــزار هکت ــاالنه ۲0 ه ــا س ــت: م دارد، گف
تولیــد گل محمــدی داریــم کــه بعــد از کشــور 

ــور  ــن کش ــا ای ــرار دارد. ام ــتان ق ــا، بلغارس م
تنهــا ۲000 هکتــار گل محمــدی کشــت 
ــانس  ــتر روی اس ــتان بیش ــد. بلغارس می کن
ــر روی  ــا ب ــی م ــد ول ــرمایه گذاری می کن س

ــم. ــز داری ــد گاب تمرک تولی

ایــران؛ پنجمیــن کشــور صادرکننده 
گیاهــان دارویی

دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان 
ــور در  ــن کش ــران پنجمی ــت: ای ــی گف داروی
حــوزه صادرکننــدگان گیاهــان دارویــی اســت 
ــتان،  ــن، هندوس ــورهای چی ــد از کش ــه بع ک
ــن  ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــره و ترکی ک
خام فروشــی  حــوزه  در  همــه  کشــورها 

فعالیــت می کننــد.
وی افــزود: مــا ۹4 درصــد زعفــران دنیــا 
را تولیــد می کنیــم و یکــی از کشــورهای 
رقیــب مــا اســپانیا اســت امــا اکنــون اســپانیا 

ــت. ــده اس ــارج ش از رده خ
ــام  ــد از نظ ــا بای ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــم،  ــیر دهی ــر مس ــی تغیی ــه صنعت ــنتی ب س
گفــت: همچنیــن کشــور مــا رتبــه اول تولیــد 
انــار را دارد. پیش بینــی می شــود در آینــده 
پوســت انــار از خــود انــار بــا ارزش تــر باشــد. 
بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت کــه بــرای بهره 
ــرد؛  ــزی ک ــه ری ــار برنام ــدی از پوســت ان من
همچنیــن ضــروری اســت کــه در ایــن زمینه 

ــود. ــرمایه گذاری ش ــز س نی

برگــزاری جشــنواره و نمایشــگاه 
ــی ــان داروی گیاه

ــی و در  ــان داروی ــه گیاه ــت ب ــر اهمی از منظ
ــه در  راســتای اســتفاده از محصــوالت فناوران
ایــن حــوزه هــر ســاله نمایشــگاه و جشــنواره 
ملــی گیاهــان دارویــی توســط معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری برگــزار 
مــی شــود. ایــن جشــنواره بــرای ســومین بار، 
ــدت 3 روز در  ــه م ــهریورماه ب ــروز 15 ش از ام
مصلــی امــام خمینــی برگــزار مــی شــود کــه 
در آن بیــش از ۲۸00 محصــول ارائــه خواهــد 
شــد. از ایــن تعــداد 450 محصــول از شــرکت 

هــای دانــش بنیــان ارائــه مــی شــوند.

گیاهــان  راه  نقشــه  از  رونمایــی 
دارویــی و طــب ســنتی

یکــی از اقداماتــی کــه همــواره ســتاد توســعه 
ــر  ــی پیگی ــان داروی ــاوری گیاه ــوم و فن عل
ــان  ــه راه گیاه ــن نقش ــت، تدوی ــوده اس آن ب
دارویــی و طــب ســنتی اســت. ایــن نقشــه راه 
در شــورایعالی انقــاب فرهنگــی بــه تصویب 
رســیده و قــرار اســت امــروز در حاشــیه 
ســومین جشــنواره ملــی گیاهــان دارویــی بــا 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــون علم ــور مع حض

ــود. ــی ش ــوری رونمای جمه

رتبه اول ایران در کشت گل محمدی/ سرمایه گذاری روی پوست انار
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علـــم و دانش

نقشه راه ملی گیاهان دارویی 
رونمایی شد

در حاشــیه ســومین جشــنواره گیاهــان دارویــی و طب ســنتی ایــران نقشــه راه اجرایی ســازی 
صنعــت ملــی گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی رونمایی شــد. 

در حاشــیه ایــن جشــنواره نقشــه راه اجرایــی ســازی صنعــت ملــی گیاهــان دارویــی کــه بــا 
همــکاری وزارت کار، وزارت بهداشــت، پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهاد دانشــگاهی، جهاد 
کشــاورزی، ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی، وزارت صنعــت و وزارت علــوم 

تدویــن شــده، رونمایــی شــد.
تدویــن مبنایــی و ارزش هــای بنیــادی، بررســی و تحلیــل عوامــل داخلــی و خارجــی، تدویــن 
ــت  ــا و اولوی ــردی، انتخــاب راهبرده ــس راهب ــداف و سیاســت های ــن اه ــداز، تعیی چشــم ان
هــا، تدویــن برنامــه عملیاتــی، اقدامــات و پــروژه هــا، تدویــن نظــام ارزیابــی، نظــارت، رصــد 
و پایــش از محورهــای نقشــه راه گیاهــان دارویــی بــه شــمار مــی رود. همچیــن از اهــداف 
ایــن نقشــه راه مــی تــوان بــه انسجام بخشــی، هــم افزایــی، همگرایــی و ایجــاد وفــاق میــان 

دســتگاه هــای اجرایــی، آموزشــی و پژوهشــی بــرای تعییــن اولویــت هــا و ... اشــاره کــرد.
ــار،  ــزان 500 هکت ــه می ــی ب ــان داروی ــت گیاه ــعه کش ــی توس ــان داروی ــه راه گیاه در نقش

دســتیابی بــه رتبــه اول علــم و فنــاوری و صــادرات دانــش بنیــان در منطقــه و جهان اســام، 
کاهــش ســطح بهــره بــرداری مســتقیم از رویشــگاه هــای طبیعــی گیاهــان دارویــی از ۹00 

هــزار هکتــار بــه ۲00 هکتــار هکتــار و ... اشــاره شــده اســت.

ــد طــوری  ــی گفــت: بای ــر ســتاد توســعه گیاهــان داروی دبی
برنامــه ریــزی کنیــم کــه بــا فعالیــت شــرکت هــای دانــش 
ــه 5  ــق 1404 ب ــا اف ــی را ت ــان داروی ــان، صــادرات گیاه بنی

ــارد دالر برســانیم.  میلی
ــا  ــن جشــنواره ب ــت: امســال ای ــد حســن عصــاره گف محم
شــعار اقدام و عمــل دانش بنیــان؛ پیشــران اقتصــاد مقاومتی 
ــا بتوانیــم در حــوزه گیاهــان دارویــی  برگــزار شــده اســت ت
در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی کــه از تاکیــدات مقــام 

ــم. ــری اســت، گام برداری معظــم رهب
ــی را  ــش های ــا و چال ــامت، امیده ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای بشــریت فراهــم آورده اســت، گفــت: پیدایــش بیماری 
هــای نوظهــور، عــدم درمــان قطعــی بیمــاری هــای مزمــن، 

حجــم گســترده اســتفاده بشــر از ترکیبــات شــیمیایی و بعضًا 
ناشــناخته، ممنوعیــت مــداوم داروهــا و ترکیبــات ژنتیــک به 
دلیــل عــوارض، افزایــش محدودیــت هــای قانونــی، مضرات 
ترکیبــات شــیمیایی از جملــه چالــش هــا و تهدیدهــای حوزه 

ســامت بــه شــمار مــی رود.
ــادی  ــه داد: ارزش اقتص ــی ادام ــان داروی ــتاد گیاه ــر س دبی
واردات گیاهــان دارویــی و فــرآورده هــای وابســته آن از 355 
میلیــون دالر در ســال 1۹۷6 بــه 13۲ میلیــارد دالر در ســال 

ــیده اســت. ۲015 رس
وی در خصــوص ظرفیــت اســمی عصــاره اســانس و 
عرقیــات حاصــل از گیاهــان دارویــی گفــت: ظرفیت اســمی 
عصــاره اســانس و عرقیــات از 5۹ هــزار تــن اکنــون بــه 1۷۲ 

هــزار تــن رســیده اســت کــه بایــد تــا ســال 1404 بــه 400 
هــزار تــن برســد.

عصــاره بــا اشــاره بــه ســطح زیرکشــت گیاهــان دارویــی در 
کشــورهای چیــن، آمریــکا و کانــادا، گفت: ســطح زیرکشــت 
گیاهــان دارویــی در ایــن ســه کشــور در ســال 1۹۹0 میــزان 
ــون و ۲00  ــه 3 میلی ــون ب ــه اکن ــوده ک ــار ب 3۹3 هــزار هکت

هــزار هکتــار رســیده اســت.
ــور  ــا در کش ــت: م ــی اظهارداش ــان داروی ــتاد گیاه ــر س دبی
ــه  ــتیم ب ــوردار هس ــادی برخ ــی زی ــان داروی ــوع گیاه از تن
ــود دارد  ــور وج ــی در کش ــه گیاه ــزار گون ــه ۸ ه ــوری ک ط
ــتند.  ــور هس ــاری کش ــه انحص ــداد 1۷30 گون ــن تع و از ای
یعنــی بایــد ایــن گونــه گیاهــان در کشــور فــرآوری شــوند. 
ــه شناســایی شــده در کشــور  ــن ۲ هــزار و 300 گون همچنی
وجــود دارد کــه مــی توانــد ترکیــب مهــم اقتصــادی بــرای 

ــد. کشــور باش
وی بــا اشــاره بــه افــق 1404 در عرصــه گیاهــان دارویــی 
ــطح  ــش س ــتغال و افزای ــون اش ــک میلی ــاد ی ــت: ایج گف
ــواردی  ــه م ــار از جمل ــزار هکت ــه 500 ه ــت ب ــر کش زی
ــم.  ــه آن دســت یابی ــق 1404 ب ــا اف ــد ت ــه بای ــتند ک هس
ــق  ــق محق ــزی دقی ــه ری ــا برنام ــا ب ــوع تنه ــن موض ای
خواهــد شــد. درآمــد صادراتــی حــوزه گیاهــان دارویــی و 
فــرآورده هــای طبیعــی بایــد بــه 5 میلیــارد دالر تــا افــق 

ــد. 1404 برس
بــه گفتــه عصــاره: در ســالهای اخیــر فعالیــت شــرکت هــای 
ــه  ــش یافت ــی افزای ــان داروی ــوزه گیاه ــان در ح ــش بنی دان
ــه افزایــش  ــا تــاش آنهــا ب بــه طــوری کــه مــی توانیــم ب

ــم. ــن عرصــه دســت یابی صــادرات در ای
دبیــر ســتاد گیاهــان دارویــی بــا اشــاره بــه رونمایــی نقشــه 
راه گیاهــان دارویــی گفــت: شــورای انقــاب فرهنگی نقشــه 
راه گیاهــان دارویــی را در اولویــت خــود قــرار داده کــه امــروز 
رونمایــی مــی شــود. ایــن نقشــه مــی توانــد بــرای عرصــه 

گیاهــان دارویــی راهگشــا باشــد.

صادرات گیاهان دارویی تا افق ۱۴۰۴ به ۵ میلیارد دالر می رسد
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دانش و  علـــم 

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اظهارداشــت: مــا بــا دانــش محققان کشــور 
مــی توانیــم هــر نــوع گیاهــی را در هــر شــرایط آب و هوایــی کشــت دهیــم و از آن بهــره 

بــرداری کنیــم. 
ســورنا ســتاری بــا اشــاره بــه پتانســیل کشــور در حــوزه کشــت گیاهــان دارویی گفــت: ما 
تاکنــون از داشــته هایمــان اســتفاده نکــرده ایــم بــه طــوری کــه اگــر در یــک ســال بارش 
بــاران کاهــش مــی یافــت، همــه تصــور مــی کردنــد کــه دنیــا بــه آخــر رســیده اســت. ما 

مــی توانیــم بــر پایــه دانــش بــر ایــن مشــکات فائــق بیائیم.
بــه گفتــه ســتاری همچنیــن مــی توانیــم بــه گونــه ای از دانــش محققانمــان بهــره ببریم 

کــه حتــی در کویــر هــم کشــت گیــاه داشــته باشــیم.
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه بایــد بــه صــورت صحیــح و 
درســت از نعمــت هــای خــدادادی بهــره ببریــم، گفــت: پتانســیل مــا در بخش کشــاورزی 
بــاال اســت و ایــن موضــوع بایــد محرکــی باشــد تــا بتوانیــم در حــوزه هــای دیگــر از آن 

اســتفاده کنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر بهــره وری از دانــش محققــان کشــور در حــوزه گیاهــان دارویــی، گفــت: 
قطعــاً بــرای هــر شــرایط آب و هوایــی مــی توانیــم کشــت دیــم داشــته باشــیم و گیــاه 

متناســب بــا آن بکاریــم تــا بتوانیــم بــه صــورت اختصاصــی از آن بهــره بــرداری کنیــم.

سورنا ستاری: 

حتی در کویر هم می توانیم 
گیاه کشت کنیم

در منطقه اقیانوسیه؛

بزرگ ترین قارچ دنیا کشف شد
بزرگ ترین قارچ دنیا در منطقه اقیانوسیه کشف شد. 

بــزرگ تریــن قــارچ دنیــا از خانــواده truffle کــه بــه رنــگ قهــوه ای تیــره و روشــن اســت در 
اســترالیا کشــف شــده و بــه عنــوان گــران تریــن قــارچ دنیــا محســوب مــی شــود.

 وزن این قارچ 5 کیلو گرم و ارزش آن ۲ هزار و ۲۹1 دالر برآورد شده است.
زمانیکــه یــک کشــاورز اســترالیایی در بــاغ خــود مشــغول گشــت زدن بــوده، ایــن قــارچ بــزرگ را 

شناســایی کــرده اســت.

در یونــان موجــودی زندگــی مــی کنــد کــه مــی تــوان آن را 
شــاهد زنــده تاریــخ بیــش از یــک هــزار ســال اخیــر اروپــا بــه 

شــمار آورد: درخــت کاج هزارســاله. 
ــن  ــن درخــت تخمی ــق ســن ای ــا بررســی دقی دانشــمندان ب
مــی زننــد کــه ایــن درخــت حداقــل بایــد 10۷5 ســاله باشــد! 
بدیــن ترتیــب بایــد گفــت ایــن درخــت قدیمــی تریــن درخت 

اروپاســت.
ــام »آدونیــس« )از نامهــای افســانه ای  بــرای ایــن درخــت ن
ــه دانشــمندان طــی  ــه گفت ــان( انتخــاب شــده اســت و ب یون
بیــش از یکهــزار ســال گذشــته جنگهــای متعــدد، تحــوالت 
ــرون  ــی ق ــی و حت ــای صلیب ــون، جنگه ــای گوناگ و انقابه

ــده اســت. ــز دی وســطی را نی
ــه  ــت ب ــه درخ ــق بدن ــرداری از عم ــه ب ــا نمون ــمندان ب دانش
ــال  ــش از 10۷5 س ــد بی ــه بای ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ای

ــن  ــا در ای ــه آنه ــت ک ــب اینجاس ــد. جال ــته باش ــن داش س
ــه مرکــز درخــت برســند و  ــرداری موفــق نشــدند ب ــه ب نمون
بــه همیــن دلیــل حــدس مــی زننــد ســن آن بایــد بیــش از 

ــد. ــم باش ــن رق ای
دانشــمندان عوامــل مختلفــی را در ادامــه حیــات ایــن درخــت 
و ســایر درختــان پیــر دنیــا نظیــر آنهایــی کــه در آمریــکا دیده 
ــات  ــودن از اجتماع ــه دور ب ــد ک ــی کنن ــوان م ــد عن ــده ان ش

انســانی از مهمتریــن آنهاســت.
ــان مــی  ــن درخت ــن اســت کــه در دل ای ــر ای ــا ب ــده آنه عقی
تــوان ســرنخهای مهمــی دربــاره تغییــرات جــوی و تأثیــرات 
ناشــی از زندگــی انســانها بــر محیــط زیســت را پیــدا کــرد.

آنهــا مــی گوینــد آدونیــس و چنــد درخــت پیــر دیگــر کــه در 
اطرافــش قــرار دارنــد در واقــع یــک خانــه طبیعی متشــکل از 

بازنشســته هــای طبیعــت را شــکل داده انــد.

شاهد زنده یکهزار ساله؛  کشف پیرترین درخت اروپا
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علـــم و دانش

بهترین روش دارو درمانی در 
بیماری پارکینسون معرفی شد

پژوهشــگران دانشــگاه امیرکبیــر بــا مطالعــه بــر روی 3 اســتراتژی دارو رســانی به مغز 
در بیمــاری پارکینســون دریافتنــد اســتفاده از میکــرو و نانــو ذرات پلیمــری یــا چربــی، 

کاربــردی تریــن روش دارو رســانی بــه مغــز اســت. 
رســول تهامــی دانشــجوی دکتــری تخصصــی مهندســی پزشــکی و مجــری طــرح 
بــا بیــان اینکــه بیمــاری پارکینســون دومیــن بیمــاری شــایع تحلیــل برنــده سیســتم 
عصبــی مرکــزی اســت، گفــت: دارو رســانی بــه مغــز بســیار متفــاوت بــا دارو رســانی 

بــه ســایر انــدام هــا اســت.
وی افــزود: بــه طــور کلــی داروهــا بــه آســانی از جریــان خــون وارد مغــز نمــی شــوند، 
امکان دسترســی بــه مغز، بــه ویــژه بــرای بیوتراپیوتیک هــای جدیــد )ماکرومولکول 
هــای بیولوژیکــی کــه بــه عنــوان دارواســتفاده مــی شــوند( مشــکل اســت و دلیــل 

ایــن امر وجــود ســد خونــی- مغــزی )blood brain barrier( اســت.
ایــن محقــق تاکیــد کــرد: بیــش از ۹۹ درصــد تــاش هــا بــرای توســعه دارو بــه 
ــر از یــک درصــد  ــرای  CNS و کمت ــه کشــف دارو ب CNS در سراســر جهــان ب
بــه رهایــش دارو بــه CNS  اختصــاص داده شــده اســت. ایــن عــدم تعــادل مانــع 

اصلــی بــرای پیشــرفت هــای آینــده در دارو رســانی بــه CNS اســت.
تهامــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ســد خونــی - مغــزی یــک مانــع غیــر قابــل عبــور 
بــرای اکثــر داروهــا اســت، اظهــار داشــت: از ایــن رو حــدود 100 درصــد از داروهــای 
ــک  ــات کوچ ــد ترکیب ــش از ۹۸ درص ــول و بی ــت مولک ــای درش ــک ه نوروتراپیوتی
ــازار  ــه ب ــرای عبــور از ایــن ســد هرگــز ب ــه علــت عــدم توانایــی ذاتــی ب مولکــول ب

عرضــه نمــی شــوند.
وی موثرتریــن روش هــا بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل را تهیــه فرموالســیون جدیــد 
بــرای داروهــای موجــود، اســتفاده از مولکــول هــای کوچــک در حــال توســعه،  هیدرو 
ژل هــا و میکــرو و نانــو ذرات چربــی یــا پلیمــری بــرای رهایــش دارو در مغــز عنــوان 
ــای  ــتم ه ــردی سیس ــه کارب ــه مطالع ــدام ب ــی اق ــور بررس ــه منظ ــزود: ب ــرد و اف ک

رهایــش دارو در بیمــاری پارکینســون کردیــم.
ایــن محقــق هــدف از اجــرای ایــن طــرح را معرفــی بهتریــن روش هــا بــرای غلبــه 
بــر ســد خونــی مغــزی و هدفمنــد کــردن دارو بــرای کاهــش اثــرات منفــی دارو بــر 
بــدن عنــوان کــرد و یــادآور شــد: بــر ایــن اســاس اســتراتژی هــای مختلفــی کــه تــا 
ــرار  ــورد بررســی ق ــه شــده اســت، م ــن ســد ارائ ــور دارو از ای ــرای عب ســال ۲016 ب

گرفــت.
تهامــی ادامــه داد: بررســی هــای صــورت گرفتــه در اســتراتژی هایــی کــه تاکنــون 
بررســی شــده اســت نشــان داد کــه اســتراتژی اول روش تهاجمــی اســت و اســتراتژی 
هــای دوم و ســوم باتوجــه بــه اینکــه مبتنــی بــر دارو و فیزیولــوژی و زیســت تقلیــدی 

اســت بــه عنــوان روش هــای کاربــردی تــر غیــر تهاجمــی معرفــی شــدند.
وی گفــت: آزمــون و خطــا کــردن در تحقیقــات زیســت فنــاوری بســیار پــر هزینــه 
اســت از ایــن رو نتایــج ایــن تحقیقــات منجــر بــه کاهــش هزینــه تحقیقــات در ایــن 

حــوزه خواهــد شــد.
ایــن طــرح در قالــب پایــان نامــه بــا راهنمایــی حمیــد کشــوری در دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیــر از ســوی ســید رســول تهامــی اجــرا شــد.

امید برای درمان سرطان بافت های نرم ؛

ژن های مرتبط با گونه نادری از 
سرطان کشف شدند

محققــان موفــق بــه رمزگشــایی از میزبــان ژن هــای مرتبــط با گونــه ای نــادر از ســرطان در کــودکان 
ــاالن شدند.  و بزرگس

ســارکوم )sarcoma( کــه نــوع نــادری از ســرطان اســت، مــی توانــد در بافــت هــای مختلــف بدن 
از جملــه ماهیچــه، اســتخوان، تانــدون هــا و عــروق خونــی رشــد کند.

ایــن ســرطان در گروهــای مختلــف ســنی دیــده مــی شــود کــه 15 درصــد ســرطان کــودکان و بیــش 
از 10 درصــد ســرطان افــراد بیــن 15 تــا ۲4 ســال را تشــکیل مــی دهد.

در همیــن حــال محققــان موسســه تحقیقــات ســرطان »رویــال مارســدین« انگلیــس متوجــه شــدند 
کــه علــت بــروز ایــن نــوع از بیمــاری بــه جهــش ژن هایــی از قبیــل  BRCA۲ بر مــی گردد کــه در 

پیشــرفت ســرطان ســینه خــود را نشــان مــی دهند.
ــورد  ــر م ــال و باالت ــنین 15 س ــن س ــار بی ــزار و 16۲ بیم ــک ه ــق، DNA ی ــن تحقی ــد ای در فرآین
بررســی قــرار گرفــت و ۷۲ ژن شــناخته شــده کــه بــه گونــه ای بــا خطــر افزایــش ابتــا بــه حداقــل 

یــک نــوع ســرطان مرتبــط بودنــد، مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد.
نتایــج نشــان داد کــه 55 درصــد بیمارانــی کــه از پتانســیل جهــش ژنتیکــی خطرناکــی برخــوردار بودنــد 
ــر  ــک متغی ــش از ی ــا بی ــود داشــتند و متجــاوز از ۲0 درصــد آنه ــا خ ــن ۷۲ ژن را ب ــل یکــی از ای حداق

ژنتیکــی را بــا خــود حمــل مــی کردنــد.
تحقیقــات انجــام گرفتــه حاکــی از ایــن مطلــب اســت کــه داشــتن بیــش از یــک ژن جهــش یافتــه 

منجــر بــه احتمــال بیشــتر ابتــا بــه ســرطان »ســارکوم« در ســنین پاییــن تــر مــی شــود.
بــه گفتــه محققــان انگلیســی اکنــون با پــی بردن بــه مکانیــزم ایــن ســرطان و چگونگــی پیشــرفت آن 

در بــدن مــی تــوان بــه روش هــای درمانــی آن بیــش از گذشــته امیــدوار بــود.
نتیجه این تحقیق در نشریه Lancet Oncology منتشر شده است.

اکتشافات جدید درباره اشک چشم/ 
اشکها با هم فرق دارند!

محققــان ایــن احتمــال را مطــرح مــی کنند کــه ســاختار کریســتالی اشــک انســان در مواقــع مختلف 
تفاوتهــای حیــرت انگیزی داشــته باشــد. 

شــاید دانســتن ایــن نکتــه خالــی از لطــف نباشــد کــه دانــه هــای اشــک همچــون دانــه هــای بــرف 
ســاختاری منحصربفــرد دارد.

ــا اســتفاده از  یــک محقــق و هنرمنــد هلنــدی بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه و اشــک را ب
میکروســکوپهای بســیار قــوی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده اســت.

ایــن محقــق مــی گویــد کــه تاکنــون نتوانســته دو اشــک شــبیه بــه هــم را پیــدا کنــد. در عیــن حال 
او تأثیــرات ناشــی از دمــا، رطوبــت و حتــی عامــل گریــه در شــکل گیــری دانــه هــای اشــک را مــورد 
ــد اســت کــه اشــک مفهومــی ناشــناخته اســت کــه هیچــگاه  ــرار مــی دهــد. وی معتق بررســی ق

کشــفی دربــاره آن صــورت نگرفتــه اســت.
بــه طــور کلــی ســه نــوع اشــک وجــود دارد: اشــک پایــه کــه محیــط چشــم را مرطــوب نــگاه 
مــی دارد، اشــک واکنشــی کــه در واکنــش بــه التهابــات ایجــاد مــی شــود و در نهایــت اشــک 
عاطفــی کــه در نتیجــه از دســت دادن عزیــزان یــا در اوج شــادی و انــدوه در چشــم ایجــاد مــی شــود.

ایــن محقــق هلنــدی بــر ایــن بــاور 
ــده در  ــد ش ــک تولی ــه اش ــت ک اس
اثــر تماشــای فیلمــی متأثرکننــده با 
اشــکی کــه بــه واســطه درد ناشــی 
ــوار  ــه دی ــا ب ــت پ ــورد انگش از برخ
ــاوت اســت. ایجــاد مــی شــود، متف

از آن گذشــته تاکنــون مشــخص 
عاطفــی  اشــک  در  کــه  شــده 
دارد  وجــود  خاصــی  ترکیبــات 
اســترس  هورمونهــای  نظیــر 
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دانش و  علـــم 

تحولی در علم پزشکی؛

مغز انسان زنده شفاف دیده می شود
محققــان روش نوینــی بــرای شــفاف ســاختن بــدن موشــهای آزمایشــگاهی ارایــه کــرده انــد بــه 
ایــن امیــد کــه بتــوان بــا نفــوذ بــه ســاختار مغــز انســان پــرده از راز بیماریهایــی نظیر پارکینســون 

و آلزایمــر برداشــت. 
اســتفاده از موشــها در بررســیهای آزمایشــگاهی رونــدی شــناخته شــده در سراســر جهــان اســت 
و حــاال گروهــی از محققــان در آلمــان ایــن امــکان را فراهــم کــرده انــد کــه بتــوان درون ایــن 

جانــوران را از طریــق شــفاف ســاختن بدنشــان بــه راحتــی مشــاهده کــرد.
ــا  ــا را از بافته ــی ه ــات و چرب ــی آن مایع ــه ط ــد ک ــرده ان ــه ک ــردی ارای ــا روش منحصربف آنه
جداســازی کــرده و بدیــن ترتیــب موشــهای آزمایشــگاهی را بــه نوعــی شــفاف نشــان مــی دهــد.

 
محققــان امیدوارنــد کــه بــا اســتفاده از ایــن روش خبرســاز بتــوان سراســر بــدن جانــور را شــفاف 

کــرده و بــه راحتــی مــورد مطالعــه قــرار داد.
ــرار داد  ــکاش ق ــورد کن ــت م ــه دق ــز انســان را ب ــوان مغ ــه بت ــن اســت ک ــی ای ــا هــدف نهای ام

ــرد. ــورت نگی ــای آن ص ــا عصبه ــی ب ــچ تماس ــه هی ــی ک درحال
از آن گذشــته دیگــر نیــازی بــه کشــتن موشــهای آزمایشــگاهی در حین انجــام مطالعــات مختلف 
نخواهــد بــود، حــال آنکــه همــواره مباحــث اخاقــی درخصوص کشــتن موشــهای آزمایشــگاهی 

در حیــن انجــام مطالعــات علمــی وجود داشــته اســت.

 uDISCO ــار ابــزاری قدرتمنــد موســوم بــه اکنــون مــی تــوان گفــت کــه بــرای نخســتین ب
در اختیــار دانشــمندان قــرار گرفتــه کــه بتواننــد مغــز انســان زنــده را بــه صــورت شــفاف مــورد 

اســتفاده قــرار دهنــد.
ــق  ــوان از طری ــه بت ــه طوریک ــرداری ب ــن روش تصویرب ــز در ای ــدازه مغ ــردن ان ــک ک کوچ
میکروســکوپ مخصــوص نقشــه دقیقــی از ایــن انــدام حســاس تهیــه کــرد از دیگــر ویژگیهــای 

ــد. ــی آی ــه حســاب م ــد پزشــکی ب ــاوری جدی ــن فن ای

کشف یک عامل پنهان ابتال به اوتیسم
دانشــمندان از کشــف ارتباطــی نگــران کننــده میــان برخــی مــواد شــیمیایی ممنوع شــده در گذشــته با 

ابتــا بــه اوتیســم در دوران فعلــی خبــر مــی دهند. 
تــا چندیــن دهــه پیــش از مــواد شــیمیایی بــه خصوصــی در آفــت کشــها اســتفاده مــی شــد تــا اینکــه 
از دهــه ۷0 میــادی بــه بعــد اســتفاده از ایــن مــواد خطرنــاک ممنــوع اعــام شــد. حــاال امــا مشــخص 
شــده میــان وارد شــدن مقادیــر قابــل توجــه ایــن مــواد در دوران بــارداری بــه بــدن مــادران و احتمــال 
بــاالی ابتــای کــودکان بــه اوتیســم )نوعــی اختــال رشــدی کــه بــا درخودماندگــی نیــز شــناخته می 

شــود( ارتبــاط چشــمگیری وجــود دارد.
بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه در انســتیتو اوتیســم دانشــگاه درکســل آمریــکا، کودکانــی کــه 
پــس از قــرار گرفتــن مــادران بــاردار در معــرض ســطوح باالیــی از مــواد شــیمیایی بــه خصوصــی بــه 
نــام organochlorine بــه دنیــا مــی آینــد در مقایســه بــا کودکانــی کــه مادرانشــان درمعــرض 

چنیــن خطــری قــرار ندارنــد تــا ۸0 درصــد بیشــتر در معــرض ابتــای بــه اوتیســم قــرار دارنــد.
نکتــه مهــم اینجاســت کــه گرچــه اســتفاده از ایــن نــوع مــواد خطرنــاک شــیمیایی از ســال 1۹۷۷ در 
آمریــکا ممنــوع اعــام شــد امــا ایــن ترکیبــات بــرای دهــه هــای طوالنــی در محیــط زیســت باقــی 
مانــده و وارد چرخــه غذایــی دام و انســان مــی شــود و از ایــن طریــق ســامت مــادران بــاردار و بــه 

تبــع آن نوزادانشــان را در معــرض خطــرات جــدی قــرار مــی دهــد.
تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه مــاده شــیمیایی organochlorine از طریــق جفــت بــه جنین 

منتقــل شــده و فرآینــد رشــد سیســتم عصبــی آن را در ســالهای بعــد تحــت شــعاع قــرار مــی دهد.
پیشــتر ارتبــاط ایــن مــاده بــا اختــاالت دیگــری در جنیــن نظیــر کاهــش وزن مشــخص شــده بــود اما 

حــاال بــرای نخســتین بــار اســت کــه ارتبــاط آن بــا ابتــا بــه اوتیســم کشــف می شــود.

ناسا اعالم کرد؛

روند افزایش گرمای زمین در 
هزار سال اخیر بی سابقه است

ســازمان ناســا از رونــد افزایشــی و بــی ســابقه گرمــای کــره زمیــن در هــزار ســال اخیــر 
خبــر داد. 

کارشناســان ناســا اعــام کردنــد، ســرعت افزایــش فعلــی گرمــای کــره زمیــن در هزار 
ســال اخیــر بــی ســابقه و ایــن رونــد افزایــش دمــای زمیــن احتمــاال بیــش از 1.5 درجه 

ســانتیگراد در ســطح جهانــی خواهــد بود.
بــه گفتــه محققــان ناســا رونــد گــرم شــدن کــره زمیــن از قــرن بیســتم بــه بعــد ایــن 

چنیــن گــزارش نشــده اســت.
دانشــمندان بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــرای جلوگیــری از افزایــش بــی رویــه دمــای 
کــره زمیــن بایــد از انتشــار آالیندهــای دی اکســید کربــن جلوگیــری و علــم مهندســی 

زمیــن را بیشــتر در مســائل محیــط زیســتی دخیــل کــرد.
ناســا اعــام کــرد، بــر اســاس تحقیقــات انجــام گرفته طــی مــاه هــای گذشــته و رصد 
ــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه ســال ۲016  نقشــه هــای ماهــواره ای هواشناســی ب
میــادی، ســریع تریــن رونــد افزایــش دمــا را در 1000 ســال اخیــر بــه خــود اختصاص 

داده اســت.
ــی مــی  ــات فضای ــرای مطالع ــودارد« ب ــن اشــمیت«،  مدیرعامــل موسســه »گ »گاوی
گویــد: افزایــش دمــا بــه صــورت بــی وقفــه در حــال انجــام گرفتــن اســت و ایــن عامل 

در یکصــد ســال آینــده بــه یــک معضــل مزمــن بــرای جوامــع تبدیــل خواهــد شــد.
ــر از  ــر ســریع ت ــد گرمــا در صــد ســال اخیــر 10 براب ــر همیــن اســاس، افزایــش رون ب
میانگیــن دورهــای قبــل ثبــت شــده کــه ایــن بــه معنــی افزایــش ســرعت حداقــل ۲0 
برابــری گرمــای کــره زمیــن در 100 ســال آینــده نســبت بــه میانگیــن دوره هــای قبل 

از خــود خواهــد بــود.

http://mehrnews.com


صفحه 34 | شماره 5 | شهریور 95 MEHR NEWSAGENCY

با قدمت سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ساله!

قدیمی ترین فسیل جهان کشف شد
زمین شناسان استرالیایی موفق به کشف قدیمی ترین فسیل جهان شده اند. 

زمیــن شناســان اســترالیایی در صخــره هــای گرینلنــد موفــق بــه کشــف فســیلی شــده انــد کــه 
نشــان دهنــده زندگــی در دوران باســتان اســت و مــی توانــد قدمتــی ســه میلیــارد و ۷00 میلیــون 

ســاله داشــته باشــد.
بــا ارزیابــی هــای انجــام شــده مشــخص شــد کــه ایــن فســیل قدیمــی تریــن فســیل جهان اســت 

و مــی توانــد درک دانشــمندان را نســبت بــه مبــدا حیــات تغییــر دهد.
ایــن فســیل بــه نوعــی نشــان دهنــده شــروع تکامــل حیــات بــر روی زمیــن تقریبــا بعــد از بمبــاران 

کــره خاکــی توســط ســیارک هــا اســت.
بــه گفتــه تیــم زمیــن شناســی دانشــگاه Wollongong اســترالیا، ایــن فســیل 4 ســال پیش 
شناســایی شــد امــا بــه دلیــل انجــام آزمایشــات بــر روی آن و رســیدن بــه یــک نتیجــه منطقــی 

طــی ایــن ســال هــا خبــر آن بــه صــورت مخفــی باقــی مانــده بــود.
قدیمــی تریــن فســیل جهــان در یکــی از صخــره هــای باســتانی قســمت جنــوب غربــی ســاحل 
گرینلنــد بــا نــام Isua  شناســایی شــده و بــرآورد مــی شــود کــه دارای قدمتــی بیــن 3.۷ تــا 3.۹ 

میلیــارد ســال اســت.

به دلیل آلودگی هوا؛

قطب سوم زمین کوچک می شود
دانشــمندان دریافتــه انــد قطــب 
ســوم زمیــن یــا همــان فــات تبت 
ــطه  ــه واس ــا ب ــتان هیمالی و کوهس
افزایــش آلودگــی هــوا در حــال 

ــت.  ــدن اس ــر ش کوچکت
حجــم عظیمــی از یخچالهــا در 
ــا  ــت و کوهســتان هیمالی ــات تب ف
قــرار دارد و همزمــان کــه در دو 
ــدن  ــاهد ذوب ش ــن ش ــب زمی قط
یخهــا هســتیم، در قطــب ســوم 

ــورد. ــی خ ــم م ــه چش ــده ای ب ــران کنن ــت نگ ــن وضعی ــم چنی ــن ه زمی
تفاوتــی کــه میــان قطبهــای شــمال و جنــوب زمیــن و قطــب ســوم وجــود دارد ایــن اســت 
کــه بــه واســطه نزدیکــی بــه شــهرها، مناطــق صنعتــی و مراکــز تولیــد کننــده آالینــده 

هــای مختلــف، قطــب ســوم وضعیــت ناپایدارتــری دارد.
ــزار و  ــدود 51 ه ــا مســاحتی درح ــزار و 5۷1 یخچــال ب ــه 4۸  ه ــن ک ــرب چی ــا در غ تنه
۸40 کیلومتــر مربــع وجــود دارد بخــش زیــادی از تــوده هــای عظیــم یــخ در حــال ذوب 
شــدن هســتند. تحقیقــات صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد  1۸ درصــد از یخچالهــای این 

منطقــه طــی حداقــل 30 تــا 50 ســال گذشــته ذوب شــده انــد.
ایــن مطالعــه توســط انســتیتو تحقیقــات فــات تبــت آکادمــی علــوم چیــن صــورت گرفته 

اســت.
کاهــش قابــل توجــه حجــم یخچالهــای قطب ســوم زمیــن از جهــت ارتبــاط غیرمســتقیم 

زندگــی مــردم بــا آنهــا نگرانــی دانشــمندان را دوچنــدان کــرده اســت.
ایــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد کاهــش حجــم یخچالهــای قطــب ســوم زمیــن زندگــی 
بیــش از یــک میلیــارد انســان را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. ایــن یخچالهــا گذرگاههــای 

آبــی فــات تبــت نظیــر رودخانــه اینــدوس )ســند( را تغذیــه مــی کننــد.
دانشــمندان در ایــن بررســی از روشــی موســوم بــه »فرآینــد شــیمیایی ویــژه« بــرای تعیین 
ــا  ــر یخچالهــای کوهســتان هیمالی ــات آلودگــی هــوای تأثیرگــذار ب ــق منشــأ و جزئی دقی

اســتفاده کــرده انــد.

یخ های قطب شمال با سرعت در 
حال ذوب شدن هستند

محققــان بــا توجــه بــه داده هــای بدســت آمــاده از ســرعت افزیــش ذوب شــدن یــخ هــای قطب 
شــمال خبــر دادنــد. 

در حالیکــه مــاه گدشــته میــادی بــه عنــوان گــرم تریــن مــاه جــوالی از ســال 1۸۸0 میــادی 
تاکنــون ثبــت شــده اســت، ســازمان ناســا و اداره اقیانــوس شناســی و اتمســفر ملــی آمریــکا اعام 
کردنــد کــه تغییــرات اقلیمــی بــه عنــوان عامــل اصلــی بــرای ایــن افزایــش گرمــا محســوب می 

شــوند.
بــه گفتــه محققــان پیــش بینــی مــی شــود کــه ســال ۲016 میــادی، عنــوان گــرم تریــن ســال 

کــره زمیــن را بــه خــود اختصــاص دهــد.
بــر اســاس داده هــای بدســت آمــاده گرمــای موجــود در منطقــه قطــب شــمال بــه انــدازه دو برابر 

ســایر نقــاط جهان گــزارش شــده اســت.
بــه گفتــه محققــان ناســا، شــرایط اقلیمــی قطــب شــمال بــه ویــژه حالــت یــخ دریــا ایــن منطقــه 

در طــی ۲0 ســال اخیــر بــه طــرز قابــل توجهــی تغییــر کــرده اســت.  
در واقــع یــخ هــای قطــب شــمال بســیار ســریع در حــال آب شــدن و نــازک تــر شــدن هســتند 
کــه ایــن رونــد باعــث مــی شــود توســط بــاد بــه قســمت هــای مختلــف بــرده شــوند. یــخ هــای 

قطــب شــمال بیشــتر از هــر زمــان دیگــری شــکننده و قطعــه قطعــه شــده انــد.  
ــال ۲016  ــمال در س ــب ش ــای قط ــخ ه ــدن ی ــزان آب ش ــه می ــد ک ــی دهن ــان م ــا نش داده ه
میــادی بــه انــدازه ســال ۲01۲ میــادی کــه یــک رکــورد در یــخ زدایــی ایــن منطقه محســوب 

مــی شــود، اســت.

ایــن پدیــده باعــث مــی شــود کــه در تابســتان بــه دلیــل نبــودن یــخ هــای دریــا و تابش آفتــاب و 
جــذب آن، گرمــا ایــن منطقــه افزایــش یابد.  

همچنیــن ذوب شــدن یــخ هــا مــی توانــد بــر روی فرآینــد چرخــش آب تاثیــر منفــی بگــذارد و 
آب گــرم را از منطقــه جنوبــی قطــب شــمال بــه ناحیــه شــمالی آن بیــاورد و نیــز آب ســرد را بــه 

قســمت جنوبــی انتقــال دهــد.
ایــن رویــه موجــب افزایــش گرمــا در منطقــه اروپــا شــمالی مــی شــود و افزایــش دمــای قطــب 

شــمال مــی توانــد بــر روی جــو زمیــن تاثیــر منفــی بگــذارد.
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بزرگترین گوریل دنیا در آستانه انقراض
تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه تنهــا 5 هــزار گوریــل شــرقی در دنیــا وجــود دارد و ایــن یعنــی 

ایــن جانــور در آســتانه انقــراض نســل کامــل قــرار دارد. 
ــه بیــن المللــی حفاظــت از حیــات وحــش در گزارشــی نگــران کننــده اعــام کــرد کــه  اتحادی
بزرگتریــن گوریــل دنیــا یعنــی گوریــل شــرقی فاصلــه زیــادی تــا انقــراض نســل نــدارد زیــرا تنها 

5 هــزار از ایــن حیــوان بــر روی زمیــن باقــی مانــده اســت.
ایــن اتحادیــه شــکار غیرقانونــی را عامــل اصلــی نابــودی ایــن گونــه منحصربفــرد عنــوان کــرده 

اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش شــکار غیرقانونــی ایــن حیوانــات در کنگــو افزایــش نگــران کننــده ای 
ــرار داده  ــا را در معــرض انقــراض نســل ق ــل دنی ــن گوری ــه طوریکــه جمعیــت بزرگتری داشــته ب
اســت. وضعیــت نگــران کننــده ایــن حیوانــات در جریــان برگــزاری کنفرانــس در هونولولــو اعام 
ــرض خطــر  ــن در مع ــزرگ ســاکن زمی ــه از شــش میمــون ب ــار گون ــن اســاس چه ــر ای شــد. ب
انقــراض قــرار دارنــد و تنهــا یــک گام تــا نابــودی کامــل فاصلــه دارنــد کــه یکــی از آنهــا گوریــل 

شــرقی اســت.
ــان  ــی و اورانگوت ــان بورنئ ــی، اورانگوت ــل غرب ــد از: گوری ــه هــای اشــاره شــده عبارتن دیگــر گون

ــوماترایی. س
مدیــر کل اتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت از حیــات وحــش ســازمان ملــل در این خصــوص گفت: 
امــروز یــک روز ناراحــت کننــده اســت زیــرا بــر اســاس فهرســت قرمــز ایــن اتحادیــه، گونــه های 

مهــم جانــوری را از دســت مــی دهیم.

بازتولید گونه ای پنگوئن منقرض شده
در  علمــی  نهــادی 
تــاش  در  آمریــکا 
تــا گونــه ای  اســت 
ــده  ــرض ش ــده منق پرن
ــش  ــا اســتفاده از دان را ب
ــد.  ــد کن ــک بازتولی ژنتی
 Revive & ــازمان س
در  کــه   Restore
سانفرانسیســکو قــرار 
دارد مأموریــت جالــب 

ــازه تریــن یافتــه هــای علــم  ــرای خــود تعریــف کــرده اســت: اســتفاده از ت توجهــی را ب
ژنتیــک بــرای بازتولیــد گونــه هــای مختلــف منقــرض شــده و حــاال خبــر مــی رســد کــه 
دانشــمندان ایــن ســازمان بــرای بازتولیــد پرنــده ای منحصربفــرد و البتــه منقــرض شــده 

دســت بــه کار شــده انــد.
ــه  ــه ظاهــری و قیاف ــن محســوب مــی شــود از حیــث جث ــده کــه نوعــی پنگوئ ایــن پرن
شــباهت زیــادی بــه ایــن جانــور دارد. دانشــمندان تخمیــن مــی زننــد که نســل ایــن پرنده 
در اواســط قــرن نوزدهــم میــادی منقــرض شــد. شــکار بــی رویــه در ســواحل بریتانیــا 

مهمتریــن عامــل نابــودی ایــن پرنــده منحصربفــرد اعــام شــده اســت.
دانشــمندان ســازمان Revive & Restore در تاشــند تــا بــا اســتخراج DNA ایــن 
پرنــده از فســیل و برخــی اندامهــای باقــی مانــده از آن، فرآینــد توالــی ســازی ژنــوم آن را آغاز 

کننــد.
ــی  ــرض شــده یعن ــده منق ــن پرن ــه ای ــن ب ــه پنگوئ ــن گون ــن نزدیکتری ــه جنی ــا در ادام آنه
ــا اســتفاده از تکنیکهــای نویــن علــم ژنتیــک، اصــاح ژنتیکــی  پنگوئــن منقــار تیغــی را ب
مــی کننــد. در پایــان نیــز جنیــن تولیــد شــده در بــدن پرنــده بزرگــی قــرار داده مــی شــود تــا 

فرآینــد رشــد آن تکمیــل شــود.
ــا در  ــده ی ــرض ش ــف منق ــای مختل ــه ه ــی از گون ــازمان فهرســت بلندباالی ــن س ــه ای البت
معــرض خطــر انقــراض دارد کــه دانشــمندان امیدوارنــد بــا اســتفاده از یافتــه هــای نوین علم 

ژنتیــک آنهــا را بازتولیــد کننــد.
بـا این حـال نگرانـی هایی نیـز مطرح شـده اسـت. برخی کارشناسـان هشـدار مـی دهند که 
بازتولیـد جانورانی که مدتها پیش منقرض شـده اند ممکن اسـت خطراتی برای اکوسیسـتمها 

به همراه داشـته باشـند.

نوآوری در مهندسی مواد؛

تولید مواد هوشمند
 از موجودات دریایی

دانشــمندان موفــق بــه تولیــد مــواد هوشــمند پرکاربــردی از موجــودات دریایــی شــده 
انــد. 

دانشــمندان دانشــگاه کنکتیکــت آمریــکا کاس جدیــدی از مــواد هوشــمند را کــه در 
امــوری همچــون تولیــد پنجــره و نمایشــگرهای اپتیکــی کاربــرد دارنــد تولیــد کــرده 
انــد کــه مهمتریــن ویژگــی آن بهــره گیــری از جانــوران دریایــی نظیــر ماهــی ژله ای 

و ماهــی مرکــب بــوده اســت.
در ســاختار ایــن مــواد الیــه هایــی بــه کار گرفتــه شــده کــه در صــورت کــش آمــدن 
تغییــر مــی یابنــد امــا در ادامــه قابلیــت بازگشــت بــه حالــت اولیــه را دارنــد. جزئیــات 
ــر  ــال Nature Communications منتش ــتاورد در ژورن ــن دس ــل ای کام

شــده است.
دانشــمندان از مدتهــا پیــش متوجــه شــده بودنــد کــه برخــی جانــوران دریایــی نظیــر 
ماهــی هــای مرکــب توانایــی چشــمگیری در تغییــر هوشــمندانه ســاختار پوســتی و 
رنگشــان دارنــد. آنهــا مــی تواننــد ایــن کار را بــه طــور مســتمر انجــام دهنــد و همین 
قابلیــت بــرای دانشــمندان کافــی بــود تــا از آنهــا در ســاخت کاس جدیــدی از مــواد 

هوشــمند اســتفاده کننــد.
در ایــن مــواد از الیــه هــای پلیمــری انعطــاف پذیــری اســتفاده شــده کــه بــر روی 

یــک نــوار فیلــم ســخت جاســازی شــده انــد. همزمــان بــا کــش آمــدن پلیمــر، شــکافهایی در 
ســاختار فیلــم ایجــاد مــی شــود کــه از آن مــی تــوان در طیــف گســترده ای از مــواد مــورد نیــاز در 

فناوریهــای اپتیکــی اســتفاده کــرد.
دانشــمندان در بررســیهای آزمایشــگاهی خــود نشــان داده انــد کــه همزمــان بــا کشــیده شــدن 
ایــن ســاختار، رنــگ و میــزان تــاری مــواد هوشــمند بــه کار رفتــه در آنهــا تغییــر کــرده و از ایــن 

طریــق مــی تــوان لوگوهــای مختلــف را بــه نمایــش درآورد.

http://mehrnews.com


نوین فناوریهای 
در این شماره از مجله فناوری مهر با آخرین فناوریهای روز در صنعت 
خانگی آشنا می شوید همچین آخرین دستاوردهای محققان  لوازم 

کشور در سلولهای بنیادی منتشر شده است.



صفحه 37 |  شماره 5 | شهریور 95 MEHR NEWSAGENCY

فناوریهــای نویــن

محققــان پژوهشــگاه رویــان در قالــب پــروژه ای درصــدد 
هســتند تــا بیمــاری هــای فلــج مغــزی و ســایر بیمــاری هایــی 
کــه بــه ضایعــه عصبــی منجــر مــی شــوند را بــا ســلول هــای 

ــاف درمــان کننــد  ــادی خــون بنــد ن بنی
ــگاه  ــی پژوهش ــات علم ــو هی ــی، عض ــی ضراب ــر مرتض دکت
رویــان و مدیــر عامــل بانــک ســلول هــای بنیــادی خــون بنــد 
ــان از ســال  ــه هــای روی ــاوری بنیاخت ــاف گفــت: شــرکت فن ن
13۸4 بــه منظــور ذخیــره ســازی ســلول هــای بنیــادی خــون 

ــدازی شــد. ــاف راه ان ــد ن بن
وی بــا بیــان اینکــه بانــک خــون بنــد نــاف زیــر مجموعــه این 
ــه ۲۷ نمایندگــی  ــک ب ــون نزدی ــا کن ــزود: ت شــرکت اســت، اف
ــده  ــدازی ش ــور راه ان ــر کش ــاف در سراس ــد ن ــون بن ــک خ بان

اســت.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه رویان بـا اشـاره به آمـار ذخیره 
سـازی خون بنـد نـاف در بخش خصوصـی و عمومـی گفت: ما 
توانسـتیم نزدیـک بـه 6۷ هـزار نمونـه در بانک خصوصـی و  5 

هـزار نمونـه در بانـک عمومـی ذخیره سـازی کنیم.
ــد در  ــی توان ــا م ــه ه ــن نمون ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ضراب

ــه  ــل اینک ــه دلی ــت: ب ــرد، گف ــتفاده ک ــف اس ــای مختل پیونده
ــتند  ــاز هس ــون س ــاف خ ــد ن ــون بن ــادی خ ــای بنی ــلول ه س
بیشــترین مــوارد و کاربــرد را در بیمــاری هــای خونــی همچون 
تاالســمی، ســرطان خــون، نقــص ایمنــی، کــم خونــی هــای 

ــد. ــادرزادی دارن م
ــه  ــم ک ــرده ای ــاز ک ــدی را آغ ــروژه جدی ــا پ ــه وی، م ــه گفت ب

عــاوه بــر اینهــا، بتوانیــم برای 
ــج  ــای فل ــاری ه ــان بیم درم
ــه  ــه ب ــی ک ــزی و بیماریهای مغ
ــه  ــی در جمجم ــات عصب ضایع
ــلول  ــوند از س ــی ش ــر م منج
هــای بنیــادی خــون بنــد نــاف 

ــم. ــتفاده کنی اس
مدیــر عامــل بانــک ســلول 
هــای بنیــادی خــون بنــد نــاف 
ــروژه را  ــن پ ــان اینکــه ای ــا بی ب
روی کودکانــی کــه دچــار فلــج 
ــد، آغــاز کــرده  مغــزی شــده ان

ایــم، گفــت: تــا کنــون نتایــج ایــن تحقیقــات بــه خوبــی پیــش 
رفتــه اســت و امیدواریــم کــه بــا تعییــن نتایــج ایــن پیونــد بــه 

ــم. ــان بپردازی درم
وی افــزود: تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه بــا همــکاری مراکــز 
پیونــد، تعــداد ســلول هایــی کــه مــی تواننــد بــرای بیماریهــای 

بدخیــم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد را افزایــش دهیــم.

درمان بیماری فلج مغزی با سلولهای بنیادی توسط محققان کشور

سلول درمانی تا ۱۰سال آینده/ در 
سلول بنیادی از ترکیه جلو افتادیم

وزارت  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
بهداشــت گفــت: پیــش بینــی مــی شــود تــا 
ــور  ــی در کش ــلول درمان ــده س ــال آین 10 س

ــود.  ــداول ش مت
رضــا ملــک زاده اظهــار داشــت: خوشــبختانه 
پیشــرفت  طــی ســال هــای گذشــته 
چشــمگیری در حــوزه تحقیقــات ســلول 
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــده اســت ت ــادی ش ــای بنی ه
اســتفاده از نتایــج ایــن تحقیقات در راســتای 
درمــان بســیاری از بیمــاری هــا گام برداریم.
وی افــزود: مــا مــی توانیــم در 5 تــا 6 ســال 

آینــده بــه تدریــج از ســلول هــای بنیــادی بــرای درمــان بیمــاری هــا اســتفاده کنیــم.
ــال  ــادی در ح ــای بنی ــلول ه ــوزه س ــان در ح ــگاه روی ــه پژوهش ــان اینک ــا بی ــک زاده ب مل
تحقیقــات بیشــتری اســت، گفــت: عــاوه بــر پژوهشــگاه رویــان ۷ تــا ۸ دانشــگاه کشــور در 

ــد. ــت مــی کنن ــادی فعالی ــات ســلول هــای بنی حــوزه تحقیق
ــادی  ــا اســتفاده از ســلول بنی ــی ب وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بیشــتر خدمــات درمان
بــرای بیمــاری هــای پوســتی، چشــمی و مفاصــل ارائــه مــی شــوند امــا با توجــه بــه تحقیقات 
ــی،  ــای قلب ــاری ه ــه بیم ــم ک ــادی داری ــد زی ــه امی ــن زمین ــان کشــور در ای گســترده محقق

عروقــی، کبــدی، ریــوی، نابینایــی و سیســتم هــای عصبــی درمــان شــوند.
ــه ای  ــه مرحل ــون ب ــا اکن ــت: ام ــار داش ــت اظه ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع
نرســیده ایــم کــه بتوانیــم از نتایــج برخــی تحقیقــات در کلینیــک هــا اســتفاده کنیــم؛ پیــش 
بینــی مــی شــود بــا پیشــرفت ایــن تحقیقــات درمــان برخــی از بیمــای هــا بــا ســلول هــای 

ــا ده ســال آینــده محقــق شــود. ــادی ت بنی
ملــک زاده در ادامــه اظهــار داشــت: اگــر بــه مرحلــه ای برســیم کــه بــا اســتفاده از ســلول 
ــمگیری  ــورت چش ــه ص ــی ب ــای درمان ــه ه ــم هزین ــات دهی ــه خدم ــادی ارائ ــای بنی ه

ــد. کاهــش مــی یاب
ــان را راه  ــابه همچــون پژوهشــگاه روی ــاتی مش ــم موسس ــا داری ــه بن ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
انــدازی کنیــم، اظهــار داشــت: درصــدد هســتیم ســه موسســه مشــابه پژوهشــگاه رویــان در 
ــات حــوزه  ــا در تحقیق ــه وی م ــه گفت ــم. ب ــدازی کنی ــران راه ان ــز و دانشــگاه ته شــیراز، تبری

ــر هســتیم. ــه هــم جلوت ــادی حتــی از کشــور ترکی ســلول هــای بنی

تولید برق از فلس ماهی !
ــای  ــای فناوریه ــد در دنی ــده جدی ــک ای ــق ی ــال تحق ــه دنب ــد ب ــان در هن ــی از محقق گروه

ــتند.  ــور هس نوظه
هنــد از جملــه کشــورهای جهــان محســوب می شــود کــه مــردم آن بــه میــزان قابــل توجهی 
ماهــی مصــرف مــی کننــد. آمارهــای موجــود حکایــت از آن دارنــد کــه در ســال ۲014 مــردم 
ایــن کشــور بــزرگ آســیایی بــه طــور میانگیــن ســاالنه ۲.۸ کیلوگــرم گوشــت ماهــی مصرف 

کــرده انــد کــه ایــن یعنــی 3.۷ میلیــون کیلوگــرم ماهــی بــرای کل ســرزمین ماهاراجــه ها.
ــن  ــی در ای ــس و دم ماه ــی از اســتخوان، فل ــه انبوه ــود ک ــد ب ــن نخواه در نتیجــه دور از ذه

ــد. ــر جــای مان ــه ب ــه عنــوان زبال کشــور ب
ــن  ــه از ای ــد ک ــی کنن ــاش م ــده و ت ــه کار ش ــت ب ــدی دس ــان هن ــی از محقق ــاال گروه ح

ــد. ــتفاده کنن ــرق اس ــد ب ــرای تولی ــماند زیســتی« ب »پس
ــی  ــه نشــان مــی دهــد فلســهای ماهــی حــاوی فیبرهــای کوالژن ــات صــورت گرفت تحقیق
هســتند کــه بــا برخــورداری از خاصیــت مهــم فیزوالکتریــک، مــی تواننــد در مــواد مختلــف 

ــرد داشــته باشــند. کارب
محققان معتقدند با فشارآوردن به فلس ماهی ها می توان جریان برق تولید کرد.

از ایــن رو حــاال آنهــا بــه تولیــد نانوژنراتورهــای زیســت فیزوالکتریــک فکــر مــی کنند. بــه باور 
آنهــا، از برقــی کــه بدیــن روش تولیــد مــی شــود مــی تــوان بــرای تأمیــن انــرژی مــورد نیاز 

المپهــای LED اســتفاده کرد.
چنیــن ایــده هایــی گامــی مهــم بــه ســوی تولیــد تجهیــزات الکترونیکــی انعطــاف پذیــری 

محســوب مــی شــود کــه انــرژی مــورد نیازشــان را خودشــان تأمیــن مــی کننــد.
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ــن ــای نوی فناوریه

ــم و  ــگاه عل ــی در دانش ــم تحقیقات ــک تی ی
صنعــت ایــران موفــق شــد نمونه هــای 
آزمایشــگاهی و نیمــه صنعتــی دســتگاه تولیــد 
بــرق و آب شــیرین از امــواج دریــا را در داخــل 

ــاند.  ــد برس ــه تولی ــور ب کش
ــاخت  ــروژه س ــر پ ــادق زاده، مدی ــادق ص ص
دســتگاه مبــدل انــرژی امــواج و اســتادیار 
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران در ایــن مــورد 
اظهــار داشــت: توســعه نیروگاه هــا بــه منظــور 
ــای  ــیل ه ــه پتانس ــه ب ــا توج ــرق ب ــن ب تأمی
موجــود در هــر منطقــه و نیــاز ســاکنان، صنایع 
ــده و  ــرآورد ش ــی و ب ــدگان ارزیاب و مصرف کنن
ــا چنــد گزینــه به عنــوان اولویت هــای  یــک ی
ــود. ــی می ش ــاز معرف ــرژی موردنی ــن ان تأمی

ــد  ــروژه تولی ــرای پ ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب
بــرق و آب شــیرین از امــواج دریــا در مقیــاس 
ــران  ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــی در دانش صنعت
از ســال ۹3 و بــا رویکــرد توســعه دانــش 
فنــی ســاخت نیروگاه هــای تجدیــد پذیــر 
ــد  ــامانه تولی ــه داد: س ــت، ادام ــده اس ــاز ش آغ
بــرق از امــواج دریــا کــه تحــت عنــوان 
ــود  ــناخته می ش ــز ش ــی نی ــرم هیدرولیک پلتف
ــن  ــود. ای ــی ش ــاحل نصــب م در نزدیکــی س
مبــدل جــزء مبدل هــای کمتــر پیچیــده بــوده 
و نســبت بــه ســایر مبدل هــا، دارای ابعــاد 

اســت. کوچک تــری 
ــزات و  ــب تجهی ــا نص ــزود: ام ــادق زاده اف ص
ســامانه های وابســته در ســاحل، هزینــه تولیــد 
ــر  ــامانه های دورت ــا س ــه ب ــرژی را در مقایس ان

از خــط ســاحلی کاهــش مــی دهــد. همچنین 
ــد و  ــرای بازدی ــامانه ب ــن س ــه ای ــی ب دسترس

تعمیــرات راحــت تــر اســت.
در همیـن حـال روح اهلل احمـدی، اسـتادیار 
دانشـگاه علـم وصنعـت ایـران و عضـو تیـم 
تحقیقاتـی پـروژه در بخـش تبدیـل انـرژی، 
ماهیـت  را  پـروژه  ایـن  ویژگـی  مهمتریـن 
هیبریـدی آن و بهینـه سـازی سیسـتم بـرای 
رسـیدن بـه بازدهـی بسـیار بـاال، عنـوان کرد.
ــه  ــا توج ــور، ب ــن منظ ــه همی ــت: ب وی گف
ــارس و  ــج  ف ــه شــرایط محــدوده امــواج خلی ب
دریــای عمــان، طراحــی نمونــه آزمایشــگاهی 
ــای  ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــرژی ب ــدل ان مب
تخصصــی آغــاز شــد و پــس از تحلیــل 
ــاس  ــگاهی در مقی ــه آزمایش ــی، نمون مقدمات

ــا موفقیــت آزمایــش شــد. 10وات ســاخته و ب
ــد  ــرد: ســپس جهــت تولی ــه ک احمــدی اضاف
برنامه ریــزی  آن  صنعتــی  نیمــه   نمونــه 
ــی و  ــال 13۹4 طراح ــت. درس ــورت پذیرف ص
ســاخت مبــدل انــرژی در مقیــاس متوســط بــا 
تــوان نامــی 1 کیلــو وات آغــاز در تیرماه ســال 

ــد. ــش ش ــت آزمای ــا موفقی 13۹5 ب
بـه گـزارش مهـر، هم اکنـون بـا دسـتیابی بـه 
فناوری سـاخت دسـتگاه پیشـرفته تولید برق و 
آب شـیرین از امـواج دریا، مسـئوالن دانشـگاه 
علـم وصنعـت ایـران، در صـدد سـاخت نمونه 
صنعتـی آن هسـتند و بدیـن منظـور بـا صنایع 
مربوطـه مذاکراتـی را صـورت داده انـد. بنـا بـه 
گفتـه مسـئوالن، احـداث نیروگاههـای امـواج 
در مقیـاس صنعتـی در قالـب یـک شـرکت 

دانش بنیان وابسـته به دانشـگاه علـم و صنعت 
ایـران در دسـتور کار اسـت.

فنــاوری ســاخت دســتگاه مبــدل انــرژی 
ــدود  ــور مع ــد کش ــار چن ــا در اختی ــواج، تنه ام
ــن،  ــتان، ژاپ ــن، انگلس ــارک، چی ــد دانم مانن
ایاالت متحــده آمریــکا و رژیــم اشــغالگر 

ــت. ــدس اس ق
برخــی مزایــای اجــرای ایــن طــرح بــه شــرح 

زیــر اســت:
•  رفــع نیــاز نیروهــای نظامــی و صنعتــی بــه 

بــرق و آب شــیرین
•  تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در 
مناطــق کمتــر توســعه یافتــه جنــوب کشــور

•  کاهش مصرف سوخت های فسیلی
•  تأمیــن بخشــی از انــرژی الزم جهــت 
تولیــد آب شــیرین موردنیــاز کشــور در ســال 

ــده ــای آین ه
ــوخت  ــل س ــل و نق ــه حم ــذف هزین •  ح

ــاحلی ــق س ــرژی مناط ــن ان ــرای تأمی ب
•  آمــاده ســازی بســتر بــرای طراحــی و 
ــر ــت باالت ــا ظرفی ــواج ب ــروگاه ام ــاخت نی س
ســاخت  و  طراحــی  ســازی  بومــی    •

کشــور در  امــواج  نیروگاه هــای 
ــق  ــرای مناط ــرژی ب ــت ان ــش امنی •  افزای

ــور ــوب کش جن
•  کمــک بــه صنعــت کشــاورزی و اشــتغال 

زایــی در مناطــق جنــوب کشــور
•  احیــای زمیــن هــای بایــر جهــت کشــت 

محصــوالت کشــاورزی

تولید برق و آب شیرین از امواج دریا در مقیاس صنعتی 

ــا روش  ــیته ب ــد الکتریس ــه تولی ــق ب ــی موف ــان سوئیس محقق
ــری  ــک مت ــک غشــا ی ــا ی ــن روش ب ــه در ای اســمز شــدند ک
می تــوان انــرژی الزم را بــرای روشــن کــردن 50 هــزار المــپ 

تامیــن کــرد. 
در حــال حاضــر روش هــای مختلفــی بــرای تولیــد انــرژی پاک 
وجــود دارد. بــه زودی یــک روش دیگــر بــه ایــن لیســت اضافه 
خواهــد شــد کــه ایــن روش بــه عنــوان نیروی اســمزی اســت.

ــا  ــک غش ــق ی ــاح از طری ــدون ام ــه آب ب ــی ک ــع زمان در واق
بــا آب شــور دریــا همجــوار می شــود، الکتریســیته تولیــد 

می شــود.
محققــان آزمایشــگاه EPFL روشــی ارائــه کردنــد کــه در آن 
ــده  و روش  ــتفاده ش ــرق اس ــد ب ــرای تولی ــروی اســمزی ب از نی

تاکنــون انجــام نشــده اســت.
ــرای جــدا  ــم ب ــه ضخامــت ســه ات در ایــن روش یــک غشــا ب

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــیال م ــردن دو س ک
در ایــن روش یــک غشــا نیمــه  تــراوا برای جــدا کردن دو ســیال 
بــا غلظــت نمــک متفــاوت اســتفاده می شــود. یون هــای نمــک 
از میــان غشــا عبــور کــرده و ایــن کار تــا جایــی ادامــه می یابــد 

کــه غلظــت نمــک در دو ســوی ایــن غشــا برابر شــود.
براســاس ایــن روش، اگــر در ایــن ســامانه از آب دریــا اســتفاده 
ــور کــرده و خــود را  ــان غشــا عب شــود، یون هــای نمــک از می

ــاند. از  ــاح می رس ــدون ام ــه آب ب ب
آنجایــی کــه یون هــای عبــوری 
ــن  ــار الکتریکــی هســتند، ای دارای ب
حرکــت یون هــا ایجــاد جریــان 

الکتریکــی می کنــد.
ایــن گــروه تحقیقاتــی از یــک غشــا 
ــد  ــرای تولی ــدن ب ــولفید مولیب دی س
جریــان الکتریکــی اســتفاده کردنــد. 
نانوحفره هایــی  ایــن غشــا دارای 
ــادر  ــک ق ــای نم ــه یون ه ــت ک اس

ــتند. ــان آن هس ــت از می ــه حرک ب
ــه  ــت ک ــه ای اس ــا به گون ــن غش ای
یون هــای مثبــت امــکان عبــور پیــدا 
ــی پشــت  ــد و یون هــای منف می کنن

غشــا باقــی می ماننــد، بــا ایــن کار یــک اختــاف ولتــاژ میــان 
ــود. ــا ایجــاد می ش دو ســوی غش

ــدا  ــا ابت ــت: م ــروژه گف ــن پ ــان ای ــگ از محقق ــگ فن جیاندون
ــاد  ــه بهینه ســازی ابع ــد ب ــم و بع ــن سیســتم را ایجــاد کردی ای
ــزرگ  ــی ب ــره خیل ــاد نانوحف ــر ابع ــم. اگ ــا پرداختی نانوحفره ه
ــیار  ــاژ بس ــد و ولت ــور می کنن ــز عب ــی نی ــای منف ــد، یون ه باش

ــد شــد. ــم خواه ک

ــا  ــند، یون ه ــک باش ــیار کوچ ــا بس ــر حفره ه ــزود: اگ وی اف
ــد. ــدا نمی کنن ــور پی ــکان عب ام

ــک  ــه ی ــوری ک ــه ط ــادی دارد، ب ــن روش پتانســیل های زی ای
غشــا بــا ابعــاد یــک متــر مربــع کــه 30 درصــد آن بــا نانوحفــره 
پوشــیده شــده می توانــد یــک مــگاوات الکتریســیته تولیــد کند 
کــه قــادر بــه تامیــن انــرژی 50 هــزار المــپ اســت و از آنجایی 
ــت  ــت یاف ــادگی در طبیع ــه س ــدن ب ــولفید مولیب ــه دی س ک

ــاند. ــوه رس ــد انب ــه تولی ــوان ب ــن روش را می ت ــود، ای می ش

وقتی از آب شور برق تولید می شود
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فناوریهــای نویــن

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت: همــواره 
درصــدد هســتیم کــه بــا ارائــه تســهیات لیزینگــی به شــرکت 

هــای دانــش بنیــان کمــک کنیــم بازارشــان توســعه یابــد. 
حمیدرضــا شــاهوردی بــا بیــان اینکــه مــا در ایــن دو ســال اخیر 
فعالیــت هایــی را در راســتای ارائــه تســهیات به شــرکت های 
ــای  ــی موتوره ــه تازگ ــت: ب ــم، گف ــاز کردی ــان آغ ــش بنی دان
ــوآوری و شــکوفایی روشــن شــده اســت  ــدوق ن ــی صن حمایت
بــه طــوری کــه تاکنــون بــرای  ۸00 الــی ۹00 شــرکت دانــش 
ــا  ــی از آنه ــه بخش ــم ک ــرده ای ــب ک ــهیات تصوی ــان تس بنی

پرداخــت شــده و برخــی از آنهــا در حــال پرداخــت اســت.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت: یکــی از 
کارهــای مهمــی کــه در صنــدوق اجرایــی کــرده ایــم کمــک 
ــک از  ــوده اســت؛ اگــر هــر ی ــازار شــرکت هــا ب ــه توســعه ب ب
ایــن شــرکت هــا بــازاری داشــته باشــند کــه در آن بــه فعالیــت 
بپردازنــد، مــی تــوان امیــدی بــرای تولید محصــول بیشــتر آنها 

داشــت.
شـاهوردی افـزود: توسـعه بـازار بی خطرتریـن روش حمایـت 
شـرکت های دانـش بنیان اسـت از ایـن رو در آیین نامـه اجرایی 
قانـون حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان انواع خدمـات برای 

توسـعه بـازار را در نظر گرفتـه ایم.
وی گفـت: لیزینـگ و فروش اقسـاط از جمله خدمات ارائه شـده 

صندوق نـوآوری و شـکوفایی به این شـرکت ها بوده اسـت.
ــال های ۹3 و ۹4،  ــم در س ــی کردی ــی م ــش بین ــت: پی وی گف
صــد میلیــارد تومــان تســهیات لیزینگــی را بــه شــرکت هــای 
ــق نشــد.  ــن موضــوع محق ــه ای ــم ک ــه کنی ــان ارائ ــش بنی دان
ــوآوری  ــدوق ن ــرون از صن ــن موضــوع توســط کارگــزاران بی ای

و شــکوفایی انجــام شــد.
شــاهوردی بــا اشــاره بــه مشــکل عــدم تحقــق ایــن موضــوع 
توســط کارگــزاران گفــت: وجــود چندیــن الیــه میــان صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی و شــرکت های دانــش بنیــان مــی توانــد 
دلیــل ایــن مشــکل باشــد؛ ایــن امــر موجــب زمــان بــر شــدن 

ارائــه خدمــات لیزینــگ و فــروش اقســاطی شــد.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ادامــه داد: بعــد 
از تشــکیل معاونــت توســعه کــه لیزینــگ را بــر عهــده گرفتــه 
ــه  ــا ب ــم ت ــخص کردی ــتا مش ــن راس ــزار را در ای ــت 5 کارگ اس
ــه  ــوط ب ــی مرب ــای تخصص ــور کاره ــت مح ــورت ماموری ص

ــد. ــگ را انجــام دهن لیزین
وی گفــت: بــر اســاس مصوبــات، تســهیات لیزینــگ صندوق 
ــان  ــش بنی ــوالت دان ــمول محص ــکوفایی مش ــوآوری و ش ن

ــود. ــرمایه ای می ش ــبه س ــرمایه ای و ش س
شــاهوردی بــا بیــان اینکــه این تســهیات مشــمول مــواد اولیه 
نمی شــود، گفــت: در حالــی کــه در اقتصــاد کشــور لیزینــگ بــه 
ــوآوری و  ــدوق ن ــای دارای ســند اعطــا می شــود، در صن کااله
شــکوفایی خدمــات لیزینــگ بــه کاالهــای ســرمایه ای پرداخت 

خواهــد شــد.
معـاون توسـعه صندوق نـوآوری و شـکوفایی افـزود: لیزینگ به 
حـوزه هایـی اختصاص مـی یابد کـه مالکیت داشـته باشـند؛ در 
واقـع شـرکت هایی کـه از تسـهیات سـرمایه در گـردش بهره 
منـد شـده اند، مشـمول تسـهیات لیزینـگ صنـدوق نخواهند 
شـد و زمانی که محصـول تولید شـده و در انبار باشـد می تواند از 

خدمـات لیزینـگ بهره مند شـود.
شــاهوردی در خصــوص نــرخ ســود تســهیات لیزینگــی ادامــه 
داد: اگــر ایــن تســهیات تــا 500 میلیــون تومان باشــد نــرخ آن 

۹ درصــد  و اگــر از 500 میلیــون تــا 5 میلیــارد تومــان باشــد 11 
درصــد خواهــد بــود.

بــه گفتــه عضــو هیئــت عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
ــه صــورت کامــل ســاخته  ــه ب ــی ک ــت و تجهیزات ســرمایه ثاب
نشــده اند نمــی تواننــد از تســهیات لیزینگــی برخوردار شــوند.

وی افــزود: تاکنــون بــر اســاس اســناد باالدســتی، شــرکت های 
دولتــی و واحدهــای عمومــی غیردولتــی اجــازه اســتفاده از ایــن 
تســهیات را ندارنــد. خریــداران بایــد غیردولتــی، خصوصــی و 

تعاونــی باشــند.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا بیــان اینکــه 
ماهیــت خریــدار الزامــا نبایــد شــرکت هــا باشــند، تصریــح کرد: 
پزشــکان و دندانپزشــکان نیــز می تواننــد از ایــن خدمــات بهــره 

منــد شــوند.
ــرای شــرکتهایی کــه  ــا بیــان اینکــه بســته حمایتــی را ب وی ب
محصــول آمــاده صــادرات دارنــد در نظــر گرفتــه ایــم، گفــت: 
ــاز  ــی را آغ ــک توســعه صــادرات مذاکرات ــا بان ــن راســتا ب در ای

کرده ایــم.

شرایط ارائه لیزینگ به شرکتهای دانش بنیان/ حمایت از توسعه بازار

محققــان مرکــز ســیاتل آمریــکا بــا همــکاری محقــق ایرانــی 
برنامــه رایانــه ای را توســعه داده انــد کــه از ایــن پــس روبــات 

هــا را قــادر بــه پیــش بینــی مــی کنــد. 
ــیاتل«  ــن« در »س ــی »آل ــوش مصنوع ــتیتو ه ــان انس محقق
ــه  ــک برنام ــی« ی ــه متق ــر »روزب ــتی دکت ــه سرپرس ــکا ب آمری
ــا  ــات ه ــیله آن روب ــه وس ــه ب ــد ک ــعه داده ان ــه ای را توس رایان
مــی تواننــد اتفاقــات را پیــش بینــی کننــد و کمتــر در معــرض 

ــد. ــرار بگیرن اشــتباه ق
در واقــع پیــش بینــی آنهــا بــه رفتــار یــک جســم معطــوف می 

شــود.
ــری  ــه ناوب ــد ب ــی توان ــاوری م ــن فن ــری ای ــن بکارگی همچنی
ــه ناآشــنا  ــا یــک صحن ــل هــای خــودران در مواجهــه ب اتومبی
ــا را  ــودران ه ــی خ ــوع ایمن ــد و در مجم ــتری کن ــک بیش کم

ــد. ــش ده افزای
ــای  ــی ه ــاره ویژگ ــه، درب ــعه یافت ــه ای توس ــه رایان ــن برنام ای
ــینی و  ــری ماش ــتفاده از یادگی ــا اس ــه ب ــک صحن ــی ی فیزیک
ــام  ــار اجس ــه رفت ــبت ب ــدی نس ــازی 3 بع ــدل س ــن م همچنی

ــد. ــی کن ــری م نتیجــه گی
بــه گفتــه تیــم تحقیقاتــی، ایــن فنــاوری توســعه یافتــه بــدون 
ــری  ــه گی ــک نتیج ــوارد ی ــتر م ــا در بیش ــت ام ــص نیس نق

ــر دارد. ــام را در ب ــار اجس ــی رفت ــش بین ــی از پی منطق
بــرای مثــال زمانیکــه یــک منگنــه بــر روی میــز قــرار دارد، این 
برنامــه قــادر بــه پیــش بینــی در مــورد لیــز خــوردن آن از روی 

میــز و ســپس افتــادن ناگهانــی منگنــه بــر روی زمیــن را دارد.
ــن  ــل ای ــلی و مب ــز عس ــدن می ــا دی ــه ای ب ــه رایان ــن برنام ای
پیــش بینــی را انجــام مــی دهــد کــه در صــورت حرکــت دادن 
میــز بــر روی زمیــن مــی تــوان آن را نزدیــک بــه مبــل کــرد.

ــعه  ــدف از توس ــد: ه ــی گوی ــاره م ــن ب ــی در ای ــر متق دکت
ــه  ــا توجــه ب ــه ای، اســتنباط از هــر چیــزی ب ایــن برنامــه رایان

ــود. ــی ش ــده م ــه دی ــت ک ــری اس تصوی

برنامه محقق ایرانی روباتها  را آینده نگر می کند
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ــن ــای نوی فناوریه

نســل جدیــد ماشــین لباسشــویی بــا بهــره گیــری از فنــاوری پمــپ حرارتــی اینورتــر توســط 
کمپانــی ال جــی در نمایشــگاه فنــاوری برلیــن آلمــان )ایفــا ۲016( رونمایــی شــد. 

ال جــی الکترونیکــس آخریــن محصــوالت خــود در زمینــه مراقبــت از لبــاس و نیــز تلویزیــون 
هوشــمند را در نمایشــگاه IFA ۲016 بــه نمایــش گذاشــت.

از محصــوالت شــاخص در ایــن نمایشــگاه مــی تــوان از ســری جدید ماشــین لباسشــویی های 
ــین  ــادوام Centum System، ماش ــوی و ب ــوینده ق ــه ش ــز ب TWINWash مجه

ــرد. ــام ب لباسشــویی و خشــک کــن LG SIGNATURE و LG Styler ن
ماشــین لباسشــویی 1۲ کیلوگرمــی و بازطراحــی شــده TWINWash ال جــی بــا داشــتن 
ــمت  ــد، قس ــای می ده ــود ج ــا را در خ ــادی از لباس ه ــم زی ــوینده، حج ــی ش ــه اصل محفظ
TWINWash Mini می توانــد شستشــوی متفــاوت و بــا حجــم کمتــری را انجــام دهــد. 
طراحــی ارگونومیــک و زیبــا شــامل صفحــه LCD تمام لمســی بــا رابط کاربــری دایــره ای در 
قالــب در شیشــه ای و پوشــش لعــاب داده شــده و بــراق خارجــی کــه مانــع بــه جــا مانــدن اثــر 
انگشــت می شــود، از دیگــر ویژگیهــای ایــن محصــول اســت کــه بــه مصــرف انــرژی و دوام 

محصــول توجــه کرده اســت.
سیســتم Centum  بــکار رفتــه در ماشــین  لباسشــویی های ال جــی، چه خشــک کننــده و یا 
ترکیــب شــوینده و خشــک کننــده، بهتریــن گزینــه اســت. هــردوی خشــک کننده و شــوینده 
ــتم  ــاوه سیس ــتند.به ع ــرژی A+++ -60% و A+++ -10% هس ــازده ان دارای رده ب
چرخــش جدیــد کــه ُشــک و لــرزش دســتگاه را دفــع می کنــد و سیســتم Centum کــه 
ــر  ــور اینورت ــد. موت ــش می ده ــد 6۷dB کاه ــا ح ــش را ت ــال چرخ ــه در ح ــدای محفظ ص
ــا لــرزش کــم در قلــب سیســتم Centum ماشــین  بــدون تســمه  )Direct Drive( ب

لباسشــویی قــرار گرفته اســت.
ماشـین لباسشـویی LG SIGNATURE بـرای اولیـن بـار از پمـپ حرارتـی اینورتـر در این 
صنعـت اسـتفاده می کنـد کـه بـدون تاثیرگـذاری روی کیفیـت شستشـو باعـث بـازده انـرژی 
 LG ماشـین لباسشـویی ،SmartThinQ 50% می شـود و بـا اضافـه کـردن سنسـور-A
SIGNATURE تبدیـل به یک وسـیله هوشـمند می شـود که بعـد از اتمام شستشـو کاربر را 

از طریـق تلفن همـراه مطلع می سـازد.
نســل دوم LG Styler بــا فنــاوری TrueSteam ال جــی لباس هــا را ضدعفونــی 
ــرد  ــن می ب ــوع را از بی ــای نامطب ــی بوه ــه راحت ــد، ب ــش می ده ــا را کاه ــد، چروک ه می کن
ــردی  ــز متحــرک قابلیــت کارب ــل می دهــد. آوی ــل روز اول تحوی ــا حســی مث ــا را ب و لباس ه
دیگــری اســت کــه بــه آرامــی لبــاس را تــکان می دهــد تــا در خــال اجــرای برنامــه بخــار، 
 Easyچروک هــا بیشــتر بــاز شــود. بــا برنامــه مراقبــت ســاده از خــط اتــوی شــلوار بــا عنــوان
Pants Crease Care، شــلوارها طــوری بــه نظــر می رســند کــه انــگار تــازه از اتوشــویی 

ــد. ــرون آمده ان بی
ــی و  ــوازم خانگ ــرکت ل ــویی در ش ــین لباسش ــش ماش ــد بخ ــاون ارش Simon Jeon، مع
 IFA محصــوالت تهویــه هــوای ال جــی، گفــت: »راهکارهایــی کــه ما امســال بــه نمایشــگاه
آورده ایــم مراقبــت از لبــاس هــا را، از شست وشــو گرفتــه تــا خشــک  کــردن و حتــی ضدعفونی 

کــردن، بــه مرحلــه جدیــدی ارتقــا می دهــد.

فناوری روز در صنعت لوازم خانگی

ماشین لباسشویی هوشمند 
با موبایل به شما خبر می دهد

این یخچال خرید شیر و سس را 
یادآوری می کند

محققــان بــر روی ســاخت یخچالهایــی کار مــی کننــد کــه بــه ســاکنان خانــه بــرای خریــد 
مایحتاجشــان یــادآوری مــی کنــد. 

شــرکت مایکروســافت همــکاری جالــب توجهــی را بــا شــرکت ســازنده یخچــال و فریــزر 
Liebherr آغــاز کــرده اســت. در ایــن پــروژه مجموعــه ای از ماشــین آالت پیشــرفته 
مایکروســافت در دل یکــی از یخچالهــای Liebherr قــرار گرفتــه تــا از ایــن پــس ایــن 

وســیله کاربــردی تنهــا بــه عنــوان یــک خنــک کننــده عمــل نکنــد.
آنچــه کــه در ایــن پــروژه ســاخته مــی شــود نوعــی یخچــال هوشــمند اســت کــه ضمــن 
ایجــاد ســرمایش الزم بــرای حفــظ تازگــی مــواد غذایــی، بــه ســاکنان خانــه یــادآوری می 

کنــد کــه چــه مــواد غذایــی در حــال اتمــام اســت و بایــد بــرای خریــد آنهــا اقــدام کــرد.
ایــن یخچــال جدیــد نوعــی جعبــه بــزرگ هوشــمند متصــل بــه اینترنــت بــه شــمار مــی 

آیــد کــه تــا پیــش از ایــن نظیــری بــرای آن وجــود نداشــته اســت.
ایــن فنــاوری بــه گونــه ای بــا عملکــرد یخچــال تلفیــق شــده تــا بتوانــد پاکــت محتــوی 

شــیر، قوطــی انــواع ســس و ســایر ظــروف نگهــداری مــواد غذایــی را تشــخیص دهــد.
در دل ایــن یخچــال از دوربینهــا و فنــاوری تشــخیص اشــیاء اســتفاده شــده تــا شناســایی 

مــواد غذایــی کــه در آن نگهــداری مــی شــود بــه راحتــی صــورت گیــرد.
ــراه  ــن هم ــال و تلف ــن یخچ ــان ای ــاط می ــراری ارتب ــکان برق ــه ام ــب توج ــه جال نکت
ــد. ــی کن ــدوز کار م ــد، iOS و وین ــل اندروی ــتم عام ــا سیس ــه ب ــت ک ــمندی اس هوش
بدیــن ترتیــب مــی تــوان امیــدوار بــود کــه در آینــده نســل متفاوتــی از یخچالهــا ســر از 
خانــه هــا درمــی آورنــد کــه بــه افــراد بــرای خریــد هوشــمندانه و اقتصــادی مــواد غذایــی 

کمــک مــی کننــد.

لوازم خانگی هوشمندتر از قبل می شوند
 

شــرکت هــای ســازنده لــوازم خانگــی ایــن روزهــا از فنــاوری هــای جالبــی بــرای ارتقــای 
تولیــدات خــود اســتفاده مــی کننــد تــا اســتفاده از دســتگاه هایــی مانند ماشــین لباسشــویی، 

ماشــین ظرفشــویی و ... تســهیل شــده و ایــن لــوازم بیشــتر از قبــل هوشــمند شــوند. 
بــه عنــوان مثــال، ماشــین هــای ظرفشــویی ایــن روزهــا از امکانــات متنوعــی بــرای پــاک 
کــردن دقیــق انــواع ظــروف برخوردارنــد. یکــی از ایــن امکانــات قفســه هــای قابــل تنظیم 
اســت. امــا تغییــر آب دریافتــی بــرای ارتقــای کیفیــت شستشــو تا بــه حــال در این دســتگاه 

ها بــی ســابقه بوده اســت.
 AEG Mastery در ماشــین ظرفشــویی تــازه اش موســوم بــه Electrolux
ــر  ــا کارب ــر آب را ممکــن کــرده ت ــرای دریافــت بهت ــم قفســه هــا ب Range هــم تنظی

ــرار دهــد. ــی ق ــل قبول ــاع قاب ــا را در ارتف ــد آنه بتوان
این شـرکت یک ماشـین لباسشـویی جدید به نـام AEG ۹000 هـم تولید کرده کـه دارای 
فنـاوری تـازه ای موسـوم بـه SoftWater اسـت.  Electrolux معتقـد اسـت مـواد 
شـوینده در آب نـرم و دارای امـاح کمتر بهتر از آب سـخت و دارای اماح فـراوان عمل می 
کننـد. لـذا بـا اسـتفاده از ایـن فنـاوری آب قبـل از ورود به دسـتگاه لباسشـویی نرم تر شـده 

و کیفیـت آن برای شستشـوی بهتر لبـاس ها ارتقا مـی یابد.
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فناوریهــای نویــن

کمپانــی کــره ای در نمایشــگاه برلیــن آلمــان )ایفــا ۲016( از 
جدیدتریــن نســل کاالهــای دیجیتالــی همچــون یخچــال و 

لباسشــویی رونمایــی کــرد.
ــن  ــا ۲016 جدیدتری ــگاه ایف ــونگ در نمایش ــرکت سامس  ش
ــا بهره گیــری  ــوازم خانگــی را ب محصــوالت خــود در حــوزه ل
از تکنولوژیهــای روز بــرای توســعه زندگــی هوشــمند رونمایــی 

کــرد.

ماشین لباسشویی با دو در 
ــد از ماشــین لباس شــویی های  ــا دوســری جدی سامســونگ ب
ادواش )AddWash( خــود وارد برلیــن شــد. ایــن دو 
ــک کن  ــلیم )Slim( و خش ــای اس ــه نام ه ــد ب ــری جدی س
کمبــو )Washer-Dryer Combo( در نمایشــگاه ایفا 
۲016 رونمایــی و بــه زودی روانــه  بازارهــای جهانــی خواهنــد 

شد.
ماشــین لباس شــویی  ادواش مــدل اســلیم یــک در اضافــه دارد 
کــه بــه وســیله آن  می تــوان پــس از روشــن کــردن دســتگاه، 
لباس هــای جــا مانــده را بــه فرآینــد شست وشــو اضافــه کــرد. 
ایــن ویژگــی بــه گفتــه بــی اس ســئو، معــاون اجرایی شــرکت 
سامســونگ الکترونیکــس یــک راهــکار منحصربه فــرد و 
کم نظیــر بــرای خانواده هــای امــروزی و پرجمعیــت اســت کــه 

مناســب خانــه هــای کوچــک طراحی شــده اســت.
ــدل عرضــه  ــوی ادواش در دو م ــال ســری کمب ــن ح در همی
خواهــد شــد. از ویژگی هــای جدیــد و مشــترک ایــن دو 
مــدل اســتفاده از قابلیــت ایــرواش )Air Wash( اســت کــه 
ــرم  ــوای گ ــق ه ــا را از طری ــوان لباس ه ــک آن می ت ــا کم ب

ــرد. ــی ک ضدغفون
سامســونگ از آن جهــت این محصوالت را شــوینده- خشــک 
کننــده کمبــو می نامــد کــه می تــوان از در دوم ادواش در ایــن 
ســری بــرای اضافــه کــردن لبــاس در هنــگام خشک شــویی 
اســتفاده کــرد. ایــن موضــوع می توانــد در نهایــت ســبب شــود 
کــه هزینه هــای خانــوار کاهــش یابــد و انــرژی کمتــری نیــز 

مصــرف شــود.
 

ــرم  ــا ۹ کیلوگ ــری از ادواش ه ــن س ــدل WD6500K ای م
 Eco( ــل ــاوری اکوباب ــه فن ــه اینک ــه اضاف ــت دارد. ب ظرفی
ــا  ــازی را ب ــو و حباب س ــکان شست وش ــه ام Bubble( ک
ــود دارد.  ــدل وج ــن م ــم در ای ــد ه ــم می کن ــک فراه آب خن

در فنــاوری اکوبابــل فرآینــد تبدیــل مــواد شــوینده بــه حبــاب 
ــر  ــا آب خنــک انجــام می شــود کــه ایــن موضــوع عــاوه ب ب
کاهــش آســیب بافــت لباس هــا، باعــث صرفه جویــی در 

ــود. ــتگاه می ش ــرژی دس ــرف ان مص
 Super قابلیــت ادواش هــا  کمبــو  جدیــد  مدل هــای 
Speed را دارنــد کــه یــک راهــکار قدرتمنــد بــرای 
شست وشــوی روزانــه لباس هــا اســت. در ایــن حالــت 
ــه  ــا، برنام ــک کردن  لباس ه ــان خش ــش زم ــل کاه ــه دلی ب

شست وشــو در 5۹ دقیقــه بــه پایــان می رســد.
در همیــن حــال ســری اســلیم )Slim( ادواش هــای 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــده ک ــد ش ــدل تولی ــه م ــونگ در س سامس
ــوردار  ــاوری Bubble Soak برخ ــل، از فن ــاوری اکوباب فن
هســتند. فنــاوری Bubble Soak بــرای لکه زدایــی 
ــر  ــور اینورت ــر لباس هــا اســتفاده می شــود. همچنیــن موت بهت
ــی  ــلیم تضمین ــری اس ــای س ــود در ادواش ه ــال موج دیجیت
مناســب بــرای طــول عمــر بــاال و بــادوام محصــول، صــدای 
ــن  ــیار پایی ــرف بس ــو و مص ــن شست وش ــم در حی ــیار ک بس

ــود. ــد ب ــرژی خواه ان
ــای  ــر از قابلیت ه ــی دیگ ــن Smart Check یک اپلکیش
کاربــردی مــدل اســلیم ادواش  اســت کــه عیب یابــی 
محصــول را بــه ســادگی امکان پذیــر کــرده اســت. بــا اســتفاده 
از اپلیکیشــن Smart Check مراحــل اولیــه عیب یابــی یــا 
تعمیــرات احتمالــی دســتگاه در زمانــی بســیار کــم و از طریــق 

ایــن برنامــه انجــام خواهــد شــد.

یخچالی با فناوری خنک کننده دوگانه
فنــاوری  بــا  سامســونگ  یخچال هــای  جدیدتریــن 
در   )Twin Cooling Plus( دوگانــه  خنک کننــده 
ــزر  ــال  فری ــن یخچ ــد. ای ــی ش ــا ۲016 رونمای ــگاه ایف نمایش
ــال و  ــمت یخچ ــزا در قس ــده مج ــک کنن ــتن دو خن ــا داش ب
فریــزری کــه در پاییــن آن قــرار گرفتــه رطوبــت مــواد غذایــی 

ــد. ــظ می کن ــی حف ــطح مطلوب را در س
فنــاوری خنک کننــده ایــن یخچــال راه حلــی بهینــه 
ــرای حفــظ طعــم اصلــی موادغذایــی اســت. ایــن  ب
ــت  ــا دق ــان آن را ب ــال و نوس ــای یخچ ــاوری دم فن
0/5 ± ســانتیگراد کنتــرل می کنــد تــا ماننــد یــک 
سرآشــپز مــواد غذایــی خوش طعــم و البتــه غذاهایــی 
ــان  ــا هم ــه ب ــال همیش ــمزه در یخچ ــذ و خوش لذی

رنــگ و بــوی اولیــه باقــی بماننــد.
فامیلــی هــاب )Family Hub( فریــزر پاییــن بــه 
هوشــمندی نســل پیشــین خــود اســت. ســه دوربیــن تعبیــه 
ــته  ــال بس ــه در یخچ ــی ک ــال، در زمان های ــده در یخچ ش
اســت محتویــات درون دســتگاه را روی تبلتــی کــه بــر روی 
ــف  ــه لط ــوان ب ــد و می ت ــان می دهن ــود دارد، نش در آن وج
ــرد  ــری ک ــادی در یخچــال جلوگی ــای متم آن از بازکردن ه
و فضــای داخــل یخچــال را از روی تبلــت بــدون بــاز 

کــردن در یخچــال دیــد.
البتــه امــکان مشــاهده تصاویــر درون یخچــال در گوشــی های 
ــال  ــان یخچ ــی صاحب ــن ویژگ ــا ای ــود دارد. ب ــمند وج هوش
ــواد  ــاهده م ــا مش ــد ب ــند می توانن ــه باش ــی ک ــر مکان در ه
ــا و  ــده غذاه ــزان باقیمان ــال از می ــود در یخچ ــی موج غذای
 Food( خوراکی هــا مطلــع شــوند. اپلیکیشــن یــادآوری غــذا
ــا  ــان یخچال ه ــه صاحب ــکان را ب ــن ام Reminder( ای
می دهــد کــه تاریــخ انقضــای مــواد غذایــی موجــود در 
یخچــال را وارد کننــد و بــدون بــاز کــردن در یخچــال، از روی 
تبلــت زمــان انقضــای محصــوالت داخــل یخچــال را ببیننــد.
تبلــت ۲1.5 اینچــی یخچــال  امــکان تعامــل مناســب را 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــرای صاحــب یخچــال فراهــم می کن ب
 Samsung Smart Home بــا اســتفاده از اپلیکیشــن
ــود را  ــب خ ــا و مطال ــد عکس ه ــواده می توانن ــای خان اعض
ــا هم گام ســازی  ــد و حتــی ب ــه اشــتراک بگذارن ــا یکدیگــر ب ب
ــه  ــای روزان ــن از برنامه ه ــن اپلیکش ــر روی ای ــود ب ــم خ تقوی

ــر شــوند. یکدیگــر باخب
آشــپزخانه ها در زمــان  صــرف غــذا بــه مکانــی بــرای 
جمع شــدن اعضــای خانــواده در کنــار یکدیگــر تبدیــل 
می شــود. امــکان پخــش موســیقی و حتــی برنامه هــای 
تلویزیونــی در تبلــت یخچــال ایــن دســتگاه را بــه وســیله ای 
ــدل  ــما مب ــه ش ــای خان ــواده و مهمان ه ــرای ســرگرمی خان ب

ــد. می کن
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ــن ــای نوی فناوریه

بزرگ ترین مانیتور خمیده جهان 
رونمایی می شود

یک شرکت آسیایی قصد دارد بزرگ ترین مانیتور جهان را در پاییز وارد بازار کند. 
، شـرکت ال جـی از مانیتـور 3۸ اینـچ خمیده خـود در نماشـگاه IFA که به عنـوان بزرگ 

تریـن رویـداد تجهیـزات الکترونیکی مصـرف کننده در جهـان اسـت، رونمایی کرد.
مــدل ایــن مانیتــور خمیــده 3۸ اینچــی 3۸UC۹۹ نــام دارد کــه بــزرگ تریــن مانیتــور 
ــده  ــاه آین ــروش آن از م ــد و ف ــی آی ــه حســاب م ــون ب ــا کن ــان ت ــده در جه ــاخته ش س

ــاز مــی شــود. ــا قیمــت 1500 دالر آغ ــادی ب می
ــاوری  ــراه فن ــه هم ــر 3۸40 در 1600 ب ــوح تصوی ــتن وض ــور داش ــن مانیت ــی ای از ویژگ
Quad HD اســت ضمــن اینکــه اولیــن مانیتــور فــوق پهــن بــا پــورت USB از نــوع 

C در جهــان محســوب مــی شــود.
همچنین شرکت ال جی عرضه دو مانتیور دیگر را نیز در دستور کار خود دارد.  

یــک مانیتــور 34 اینچــی خمیــده بــا مــدل 34UC۷۹G و قیمــت ۷00 دالر کــه در مــاه 
اکتبــر عرضــه مــی شــود و دیگــری مانیتــور صفحــه تخــت 34 اینچــی مــدل 34UM۷۹M با 

قیمــت 600 دالر اســت کــه در مــاه نوامبــر ســال جــاری میــادی روانــه بــازار خواهــد شــد.
مانیتــور مــدل 34UC۷۹G مجهــز بــه فنــاوری »گــوگل کســت« اســت که کاربــر را قــادر می 

ســازد تــا بــه جــای مشــاهده محصــوالت چنــد رســانه ای در صفحــات کوچــک لــپ تــاپ و 
تبلــت و گوشــی موبایــل آن را بــه تلویزیــون منــزل انتقــال و از تماشــا آن لــذت بــرد.

از ویژگــی دیگــر آن وجــود فنــاوری 144Hz IPS اســت کــه بــرای اولیــن بــار در جهــان بــرای 
یــک مانیتــور گیــم فــوق پهــن اســتفاده می شــود.

ساخت ایمپلنت استخوانی با 
استفاده از گرافن

محققـان بـا اسـتفاده از گرافـن نسـل جدیـدی از ایمپلنتهـای اسـتخوانی را 
تولیـد مـی کنند. 

محققــان دانشــگاه رایــس بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه ورقــه هــای بــه هــم 
ــوان  ــه عن ــد کــه ب ــن قابلیــت را دارن ــا مــواد ســخت ای جــوش خــورده گرافــن ب

ســاختار اصلــی شــکل دهنــده ایمپلنتهــای اســتخوانی بــه کار گرفتــه شــوند.
ــک  ــد تکنی ــل و هن ــکاری همتایانشــان در تگــزاس، برزی ــا هم ــان ب ــن محقق ای
جدیــد تزریــق اکســید گرافــن بــه ســاختارهای منفــذدار مســتحکم را بــا هــدف به 

کارگیــری بــه عنــوان ایمپلنتهــای جدیــد اســتخوانی ابــداع کــرده انــد.
بــه بــاور آنهــا، ایــن نــوآوری کــه در آن از روشــهای نویــن پــاپ ســه بعــدی هــم 
ــا  ــق ب ــوم در تطاب ــای تیتانی ــورداری از ویژگیه ــث برخ ــود از حی ــی ش ــتفاده م اس
ســاختار بــدن و همچنیــن مشــخصات مکانیکــی، قابــل رقابــت بــا آن بــوده و می 

تــوان بــه جایگزیــن کــردن ایــن مــاده گرانقیمــت امیــدوار بــود.
 Advanced Materials ــال ــم در ژورن ــتاورد مه ــن دس ــات ای جزئی
ــوان  ــی ت ــق م ــن طری ــه از ای ــد ک ــان معتقدن ــت. محقق ــده اس ــر ش منتش
ســاختارهای بســیار پیچیــده را از گرافــن ســاخته و از آن بــرای تولیــد ایمپلنتهــای 
اســتخوانی اســتفاده کــرد. ویژگــی مهــم دیگــر ایــن نــوآوری نیــاز بــه زمان بســیار 

ــرای تولیــد چنیــن ســاختارهایی اســت. انــدک ب
گرافــن همــواره مــورد توجــه محققــان بــوده اســت. آنهــا بــه ویژگیهای مهــم این 
مــاده از جملــه تطبیــق شــدن بــا ســاختار بیولوژیکــی بــدن توجه کــرده و حســاب 

ویــژه ای روی آن بــاز مــی کننــد.

چین صاحب بزرگترین 
هواپیمای دنیا می شود

چیــن در نظــر دارد بــا همــکاری اوکرایــن کــه زمانــی غــول هواپیماســازی دنیــا بــود بزرگتریــن هواپیمــای 
دنیــا را بســازد. 

شــرکت اوکراینــی »آنتونــوف« یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای هواپیماســازی در دوران حاکمیــت شــوروی 
ســابق بــود کــه حــاال دیگــر شــکوه گذشــته را نــدارد. حــاال امــا خبــر مــی رســد کــه بــا همــکاری چیــن و 

اوکرایــن بزرگتریــن هواپیمــای جهــان ســاخته مــی شــود.
آنتونــوف بــه ســاخت هواپیماهــای غــول پیکــر شــهرت دارد. ایــن شــرکت در دهــه ۸0 میــادی بزرگتریــن 
هواپیمــای جهــان را کــه Mriya ۲۲5-An نــام داشــت طراحــی کــرد و ســاخت. بــه ایــن هواپیمــا کــه 

تنهــا یــک فرونــد از آن هــم اکنــون بــه کار گرفتــه مــی شــود »رؤیــا« هــم مــی گوینــد.
از ایــن هواپیمــا بــرای حمــل ســازه هــای غــول پیکــر نظیــر پــره توربینهــا تــا ماشــین آالت بــزرگ نفتی 
ــای  ــن هواپیم ــورد بزرگتری ــا رک ــر دارد ت ــده و در نظ ــل ش ــن وارد عم ــاال چی ــود. ح ــی ش ــتفاده م اس

دنیــا را بــه نــام خــود بزنــد.
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــخه دوم Mriya ۲۲5-An اس ــد نس ــی خواه ــن م ــه چی ــی ک ــع هواپیمای در واق

ــر پکــن و کیــف ســاخته مــی شــود. توافقنامــه اخی
ایــن هواپیمــا در مقایســه بــا نمونــه اول طوالنــی تــر بــوده و دارای دو موتــور اضافــی اســت. کــف ایــن 
هواپیمــا در مقایســه بــا نمونــه قبلــی تقویــت شــده اســت. همچنیــن بالهــا بزرگتــر بــوده و دم هواپیمــا نیز 

بزرگتر شــده اســت.
تمامــی ایــن تغییــرات عمــده بــه معنــای آن اســت کــه بزرگتریــن هواپیمــای آتــی دنیــا قابلیــت حمــل 
ــاس  ــتر از ایرب ــن بیش ــگ ۷4۷ و 50 ت ــتر از بوئین ــن بیش ــه ۲00 ت ــت ک ــد داش ــن را خواه ــا ۷00 ت ت
۸00F–AN3۸0 بــه عنــوان بزرگتریــن هواپیمــای مســافربری حــال حاضــر دنیــا و دومیــن هواپیمــای 

غــول پیکــر جهــان اســت.
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فناوریهــای نویــن

نخستین اتوبوسهای بدون راننده دنیا در یکی از شهرهای فرانسه آغاز به کار کردند. 
ایــن اتوبوســها کار خــود را در لیــون فرانســه آغــاز کــرده انــد. حرکــت بــدون راننــده این اتوبوســها 

در خیابانهــای شــهر توجــه گردشــگران و ســاکنان آن را بــه خــود جلــب کرده اســت.
ایــن دو اتوبــوس کوچــک از نــوع برقــی بــوده و هــر یــک ظرفیــت حمــل 15 مســافر را دارد. در 
حــال حاضــر ایــن اتوبوســها در یــک مســیر کوتــاه 10 دقیقــه ای مســافران را جابجــا مــی کننــد. 
ایــن مســیر کــه در مرکــز شــهر راه انــدازی شــده شــامل 5 ایســتگاه مــی شــود. ایــن اتوبوســها به 

طــور متوســط بــا ســرعت 10 کیلومتــر بــر ســاعت حرکــت مــی کننــد.
پیشــتر ایــن اتوبوســها درحالــی کــه مســافری در آنهــا قــرار نداشــت بــه طــور آزمایشــی در ســایر 
ــدون  ــد. البتــه در دبــی نیــز اتوبــوس ب ــه کار گرفتــه شــده بودن شــهرهای فرانســه و ســوئیس ب

راننــده ای بــا همــکاری یــک شــرکت فرانســوی مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد.
اتوبوســهای کوچکــی کــه در لیــون بــه ســرویس دهــی بــه مســافران مشــغول هســتند چهــار 
متــر طــول داشــته و اگرچــه ســاختار محــدودی دارنــد امــا بــه شــدت مــورد توجــه مــردم قــرار 

گرفتــه اند.
مدیــر اجرایــی شــرکت Navya کــه ایــن اتوبوســها را ســاخته مــی گویــد: ایــن سیســتمهای 
حرکتــی بــه ردیابهایــی مجهــز هســتند کــه به آنهــا امــکان تشــخیص دقیــق مکانی کــه در آن 
حضــور دارنــد را مــی دهنــد. همچنیــن ایــن اتوبوســها بــا ضریــب دقــت باالیــی مــی تواننــد هر 
آنچــه را کــه در اطرافشــان روی مــی دهــد را تشــخیص دهنــد. بدیــن ترتیــب احتمــال برخــورد 

بــا موانــع یــا بــروز تصــادف بــه صفــر مــی رســد.
ــزر، دوربیــن و سیســتمهای  ــه لی ــد ب ــد دارن ایــن اتوبوســها کــه قیمتــی درحــدود 1۷0 هــزار پون

پیشــرفته الکترونیکــی مجهــز هســتند.

آغاز به کار نخستین اتوبوسهای بدون راننده دنیا در فرانسه

بال هواپیما چاپ شد
بــزرگ تریــن محصــول ســه بعــدی جهــان کــه بــا فنــاوری چاپگــر ســه بعــدی تولید شــده 

بــر روی یــک هواپیمــای آمریکایی قــرار گرفته اســت. 
 Oak ــی ــوار مل ــرژی البرات ــازمان ان ــان در س ــدی جه ــه بع ــول س ــن محص ــزرگ تری ب
 trim-and-drill tool ــام ــا ن ــگ، ب ــکاری شــرکت بوئین ــا هم ــکا و ب Ridge آمری
توســط چاپگــر مجهــز به فنــاوری ســه بعــدی رونمایــی شــد و در کتــاب رکوردهــای گینس 

ثبت شــد.
ایــن محصــول جدید بــرای ســاخت بــال هواپیمــای جدید جــت مســافربری ۷۷۷X شــرکت 
ــتیک  ــت ترموپاس ــواد کامپوزی ــن و م ــاخت آن از فیبرکرب ــده و در س ــگ طراحــی ش بوئین

ABS اســتفاده شــده است.
نکتـه قابـل توجـه در مورد بـزرگ ترین محصول سـه بعدی جهان این اسـت که سـاخت آن 

فقـط 30 سـاعت و با هزینه کمتر نسـبت بـه نمونه هـای معمولی تولید می شـود.
طول این بال 5.3 متر، عرض آن 1.6۷ متر و ارتفاع آن5۷ سانتیمتر است.  

در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه طــول آن بــه انــدازه یــک ماشــین شاســی بلنــد بــزرگ و 
وزن آن تقریبــا ۷4۸.4۲ کیلوگرم اســت.

 ۷۷۷X در همیــن حــال یکــی از مدیــران ارشــد بوئینــگ اعــام کــرد، ســاخت بــال هواپیمــا
بــا روش هــای فعلــی، هزینــه بیشــتر و ســاخت آن بــه صــورت معمــول 3 مــاه به طــول می 
 ۷۷۷X انجامــد کــه بــا بکارگیــری فنــاوری چاپگــر ســه بعــدی در ســاخت بــال هــای جدیــد

مــی تــوان در هزینــه کارگــر و تولیــد، زمــان و انــرژی صرفــه جویــی کــرد.
همچنیــن بــه کارگیــری فنــاوری چاپگــر ســه بعــدی بــه عنــوان بخشــی از سیاســت هــای 

کان شــرکت بوئینــگ در ســاخت قطعــات هواپیمــا محســوب مــی شــود.
قــرار اســت تولیــد هواپیمــای ۷۷۷X از ســال ۲01۷ میــادی آغــاز و اولیــن مــدل تکمیــل 

شــده آن در ســال ۲0۲0 میــادی تحویــل شــرکت هــای هواپیمایــی شــود.

سنجش آلودگی های 
زیست محیطی با پوسته  تخم مرغ

ــدند  ــق ش ــرغ موف ــته  تخم م ــود در پوس ــای موج ــتفاده از پروتئین ه ــا اس ــور ب ــان کش محقق
ــت محیطی  ــی زیس ــنجش آلودگ ــرای س ــوان از آن ب ــه می ت ــد ک ــنتز کنن ــی س نانوکامپوزیت

اســتفاده کــرد. 
بــه دلیــل ســمیت بــاال و فاکتــور تجمــع زیســتی عنصــر جیــوه، تاش هــای گســترده ای 
به منظــور اندازه گیــری ایــن فلــز خطرنــاک در نمونه هــای زیســت محیطی صــورت 
ــی  ــورد ارزیاب ــور م ــن منظ ــی بدی ــای تحلیل ــه روش ه ــی از جمل ــه اســت. روش های گرفت
ــزات  ــد تجهی ــران و نیازمن ــر، گ ــب زمان ب ــا اغل ــن روش ه ــد. ای ــرار گرفته ان ــتفاده ق و اس
ــق  ــه ای ارزان و دقی ــای تجزی ــه روش ه ــرای ارائ ــاش ب ــن رو ت ــتند. ازای ــده هس پیچی

ــه دارد.  ــاکان ادام کم
ــای  ــود در غش ــای موج ــتفاده از پروتئین ه ــرح را اس ــن ط ــام ای ــدف از انج ــی ه ــب رزم حبی
ــای  ــوه در نمونه ه ــز جی ــدک فل ــر ان ــری مقادی ــت اندازه گی ــن جه ــید گراف ــرغ و اکس تخم م

ــرد.  ــوان ک ــت محیطی عن زیس
ــد  ــت و می توان ــت اس ــا محیط زیس ــازگار ب ــده ارزان و س ــنتز ش ــت س ــزود: نانوکامپوزی وی اف
به طــور مؤثــر منجــر بــه بهبــود حساســیت روش تجزیــه ای و ســرعت آنالیــز در اندازه گیــری 

مقادیــر انــدک جیــوه در نمونه هــای محیطــی شــود.
بــه گفتــه وی، غشــای پوســته  تخم مــرغ یــک بیوپلیمــر از جنــس پروتئیــن اســت کــه در زیــر 
میکروســکوپ به صــورت نانوالیــاف دیــده می شــود؛ ایــن نــوع مورفولــوژی نســبت ســطح بــه 
حجــم بزرگــی را ارائــه مــی  کنــد کــه از لحــاظ شــیمی ســطح می توانــد خــواص جذبــی یــا 

کاتالیــزوری مؤثــری داشــته باشــد.
ــا  ــن احی ــید گراف ــی علی الخصــوص اکس ــوذرات کربن ــر، نان ــوی دیگ ــه داد: از س ــی ادام رزم
شــده رفتــار جذبــی قــوی در قبــال طیــف وســیعی از ترکیبــات شــیمیایی آالینــده را از خــود 

ــد. نشــان داده ان
ــی غشــای  ــک ســاختار نانوکامپوزیت ــا ایجــاد ی ــق، در طــرح حاضــر، ب ــن محق ــه ای ــه گفت ب
پوســته ی تخم مرغ/اکســید گرافــن از خــواص جذبــی هــر دو مــاده بــه منظــور پیــش تغلیــظ 
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــازی اس ــه س ــری برهن ــه روش ولتامت ــنجش آن ب ــوه و س ــای جی یون ه

وی افــزود: بــر اســاس ارزیابی هــای صــورت گرفتــه، حــد تشــخیص روش پیشــنهادی برابــر 
0.14 نانوگــرم بــر میلــی لیتــر بــه دســت آمــده اســت. 

ــی-  ــم محمدرضای ــر رحی ــی و دکت ــب رزم ــر حبی ــای دکت ــات حاصــل تاش ه ــن تحقیق ای
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان- و دکتــر ســید جــواد موســوی - 
دانش آموختــه  مقطــع دکتــرای ایــن دانشــگاه و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه فنــی حرفــه ای 

ارومیــه- اســت.
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ــن ــای نوی فناوریه

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق 
شــدند دســتگاهی را بــه تولیــد برســانند کــه می 
ــت،  ــه پوس ــدن از جمل ــری ب ــد پی ــد از رون توان

ــد.  مفاصــل و ... جلوگیــری کن
ــک  ــل ی ــر عام ــری، مدی ــی کانت آرش رضای
شــرکت دانــش بنیــان در پــارک علــم و فنــاوری 
ــده  ــاخته ش ــتگاه س ــوص دس ــدران در خص مازن
تحــت عنــوان »رادیــو فرکانــس غیــر تهاجمی« 
ــه  ــران رو ب ــت ای ــون جمعی ــرد: اکن ــار ک اظه
ــالمندان  ــده س ــالهای آین ــت و در س ــری اس پی
بیشــتری در کشــور خواهیــم داشــت بــه همیــن 
دلیــل بــه فکــر ســاخت دســتگاهی بــرای 

ــم. ــری افتادی ــری از پی جلوگی
وی افــزود: بــه دلیــل اینکــه ایــن جمعیــت بعــد 
از مــدت زمانــی دچــار از کار افتادگــی مــی شــوند 

دســتگاه »رادیــو فرکانــس غیــر تهاجمــی« را ســاختیم تــا بدین 
واســطه از پیــری و از کار افتادگــی در افــزاد جلوگیــری شــود.

رضایــی کانتــری بــا بیــان اینکــه ایــن دســتگاه در 
فیزویوتراپــی، درماتولوژی)تخصــص پوســت و مــو( و...
ــوان  ــی ت ــتگاه م ــن دس ــت: از ای ــار داش ــرد دارد، اظه کارب
در ترمیــم بافــت هــای متفــاوت بــدن اســتفاده کــرد 
ــه  ــا اینک ــاری ی ــک بیم ــان ی ــد درم ــی توان ــم م ــن ترمی ای
پیشــگیری از وارد شــدن بــه مرحلــه پیــری و از کار افتادگــی 

ــد. باش
بــه گفتــه وی، همچنیــن ترمیم مفصــل آســیب دیده و پوســت 
و در نهایــت جــوان ســازی از جملــه کاربردهــای ایــن دســتگاه 

بــه شــمار مــی رود.
وی در خصــوص کاربردهــای دســتگاه »رادیــو فرکانــس 
غیــر تهاجمــی« گفــت: ایــن دســتگاه در فیزیوتراپــی و 

درماتولوژی)پوســت( بیشــترین کاربــرد را دارد؛ اســتفاده از ایــن 
ــه پیشــگیری و   ــم ب ــرای کســانی مناســب اســت کــه تصمی ب

ــند. ــته باش ــل را داش ــت و مفاص ــری پوس ــا پی ــازره ب مب
رضایــی کانتــری بــا بیــان اینکــه افــراد از ســن 1۸ ســال بــه 
بــاال مــی تواننــد از ایــن دســتگاه اســتفاده کننــد، گفــت: ایــن 
ــوزه  ــه در ح ــتند ک ــتگاههایی هس ــد دس ــل جدی ــتم، نس سیس
ــدون عارضــه پزشــکی تقســیم  ــر جراحــی و ب روش هــای غی
بنــدی مــی شــوند و در دنیــای غــرب بســیار پرکاربــرد و رو بــه 

گســترش هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن دســتگاهی کــه قــرار 
اســت بــه تولیــد انبــوه برســد تنهــا در مطــب ها مــورد اســتفاده 
ــوع  ــر ایــن ن ــا عــاوه ب ــا داریــم ت قــرار مــی گیــرد، گفــت: بن
حرفــه ای و پزشــکی، نــوع خانگــی دســتگاه رادیوفرکانــس غیر 

تهاجمــی را تولیــد کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه نمونــه خارجــی ایــن سیســتم وجــود دارد، 

ــه  ــه ای ک ــی در نمون ــری های ــه برت ــت: البت گف
ایــن شــرکت بــرای اولیــن بــار در  ایــران طراحــی 
کــرده وجــود دارد و آن هــم کاربردهــای بیشــتر و 

ــر ایــن سیســتم اســت. هوشــمتد ت
رضایــی کانتــری گفــت: بــرای ایــن سیســتم از 
اداره تجهیــزات پزشــکی ایــران مجوز ســاخت اخذ 
شــده اســت و دارای گواهینامــه iso134۸5 از 

BRS امریــکا نیــز هســت.
ــازی  ــوان س ــتگاه ج ــن دس ــت: همچنی وی گف
بــدن، ایــن امــکان را دارد کــه بــدون اپراتــور  بــه 

ــود. ــه ش کار گرفت
ــا  ــان ب ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــل ای ــر عام مدی
ــبت  ــس نس ــن رادیوفرکان ــت ای ــه قیم ــان اینک بی
ــک  ــا ی ــک ششــم ت ــای خارجــی ی ــه ه ــه نمون ب
دهــم  اســت، گفــت: در حــال حاضــر ۲0 شــرکت 
از 1۲ کشــور دنیــا بــه دانــش فنــی ســاخت ایــن سیســتم جوان 
ســازی دســت یافتــه انــد و مــا در ایــن شــرکت دانــش بنیــان 
بــرای اولیــن بــار توانســتیم دانــش فنــی ســاخت آن را در ایــران  

ــم. بدســت آوری
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا ایــن تکنولــوژی مــی تــوان پیــری 
ــش  ــروی کار را افزای ــد نی ــر مفی ــت و عم ــر انداخ ــه تاخی را ب
بخشــید، اظهــار داشــت: معمــوال پیــری در پوســت، ماهیچــه و 
مفاصــل خــود را نشــان مــی دهــد کــه مــی توانیــم همــه اینهــا 

را بــا ایــن سیســتم ترمیــم کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه معمــوال تجویــز اســتفاده از سیســتم رادیــو 
ــه طــور  ــج اســت، گفــت: ب ــر عهــده پزشــک معال ــس ب فرکان
ــه و  ــا 45 دقیق ــورت 30 ت ــه ص ــی ب ــات درمان ــول، جلس معم
هفتــه ای یــک تــا دوبــار انجــام مــی گیــرد ولــی ایــن موضــوع 

ــز پزشــک مربوطــه دارد. ــه تجوی بســتگی ب

دستگاه ضد پیری ساخته شد/ ترمیم پوست، ماهیچه و مفاصل

چشم انداز تأثیر هوش 
مصنوعی در دنیا تا ۲۰۳۰ 
گروهــی از دانشــمندان بــه بررســی دقیــق تأثیرگــذاری هــوش 
مصنوعــی بــر کیفیــت زندگــی افــراد در ســال ۲030 پرداختــه 

ــد.  ان
ــاش  ــی در ت ــوم صنعت گروهــی از متفکــران دانشــگاهی و عل
هســتند کــه تأثیرگــذاری هــوش مصنوعــی بــر کیفیــت زندگی 
ــد. آنهــا  ــرار دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــی را م انســانها در ســالهای آت
در نــگاه موشــکافانه خــود، اثــرات مختلــف ایــن فنــاوری مهــم 
ــی منطقــه  ــر زندگــی روزمــره مــردم را در یــک شــهر معمول ب

آمریــکای شــمالی ترســیم مــی کننــد.
ــوزش از  ــتی و آم ــای بهداش ــل، مراقبته ــل و نق ــتم حم سیس
ــطوح  ــور س ــطه حض ــه واس ــه ب ــتند ک ــواردی هس ــه م جمل
مختلفــی از هــوش مصنوعــی در زندگــی انســانها تحــت تأثیــر 

ــرد. ــی گی ــرار م ق
ــوش  ــوان »ه ــت عن ــان تح ــن محقق ــی ای ــروژه مطالعات پ
مصنوعــی و زندگــی در ســال ۲030« آغــاز شــده و نزدیــک 
بــه یــک ســال بــه طــول مــی انجامــد. ایــن پــروژه نخســتین 
ــرن  ــک ق ــه »ی ــوم ب ــروژه کان موس ــک پ ــول از ی محص
مطالعــه در زمینــه هــوش مصنوعــی« )A100( محســوب می 
شــود کــه بــه میزبانــی دانشــگاه اســتنفورد صــورت مــی گیرد.

ــای  ــه ه ــا و توصی ــه راهکاره ــروژه ارای ــن پ ــی ای ــدف کل ه
کاربــردی در خصــوص اثــرات حســگرها، نــرم افزارهــای 
ــر  ــی ب ــوش مصنوع ــا ه ــط ب ــین آالت مرتب ــمند و ماش هوش

ــت. ــراد اس ــده اف ــی آین زندگ
ــزاش و  ــه دانشــگاه تگ ــوم رایان ــتون از دانشــمندان عل ــر اس پت
رئیــس ایــن گــروه که متشــکل از 1۷ دانشــمند برجســته اســت 
ــزات مخصــوص مبتنــی  ــم کــه تجهی ــد: مــا معتقدی مــی گوی
بــر هــوش مصنوعــی تــا ســال ۲030 بــه طــور فزاینــده ای در 

سراســر جهــان بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد.
ــاوری  ــن فن ــه ای ــد ک ــی کن ــراف م ــال وی اعت ــن ح ــا ای ب
چالشــهای خــاص خــود را هــم بــه همــراه خواهــد داشــت بــه 
طوریکــه مشــاغل زیــادی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و حقوقــی 
کــه افــراد دریافــت مــی کننــد هــم متأثــر از آن خواهــد شــد.

برخــی عقیــده دارنــد رونــد ورود هــوش مصنوعــی بــه زندگــی 
مــردم تــا ســال ۲030 چیــزی شــبیه یــک دوی ماراتــن خواهــد 

بــود.

http://mehrnews.com


هـــوا و فضـا
مهمترین اخبار فضایی از دنیای ماهواره ها و کشفیات جدید در 
فراسوی زمین را در این شماره از مجله فناوری مهر می خوانید. 
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ــا ــوا و فضــ هـــ

ــی و  ــی هوای ــن الملل ــن نمایشــگاه بی هفتمی
فضایــی ایــران آبــان مــاه برگــزار مــی شــود و 
400 شــرکت دانــش بنیــان داخلــی و خارجی 
ــد  ــش خواهن ــه نمای ــود را ب ــتاوردهای خ دس

گذاشــت. 
بهمــن افتخــاری، عضــو هیــات مدیــره 
ــران و  ــی ای ــی و فضای ــع هوای ــه صنای اتحادی
دبیــر هفتمین نمایشــگاه بیــن المللــی هوایی 
ــه  ــت: اتحادی ــار داش ــران اظه ــی ای و فضای
صنایــع هوایــی و فضایــی ســال ۸۸ تاســیس 
شــد کــه اکنــون بیــش از ۲00 شــرکت 
ــی  ــی و فضای ــت هوای ــن صنع ــره تامی زنجی
ــی  ــی را نمایندگ ــش خصوص ــور در بخ کش

ــد. ــی کن م
وی بــا بیــان اینکــه در مجمــع تشــکل 

هــای دانــش بنیــان اتــاق ایــران بیــش از  ۲5 اتحادیــه دانــش 
بنیــان حضــور دارنــد کــه یکــی از آنهــا اتحادیــه هوافضا اســت، 
اظهــار داشــت: بخــش خصوصــی کشــور در اقتصــاد مقاومتــی 
وظیفــه ســنگینی دارد بــه همیــن دلیــل ایــن اتحادیــه هر ســاله 

ــد. نمایشــگاهی در حــوزه هــوا فضــا برگــزار مــی کن
ــن نمایشــگاه،  ــزاری ای ــطه برگ ــه واس ــاری، ب ــه افتخ ــه گفت ب
ــش  ــه نمای ــود را ب ــتاوردهای خ ــد دس ــی تواننن ــا م شــرکت ه

ــد. بگذارن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه دلیــل مســائل پســابرجام و تمایــل 
شــرکت هــای زنجیــره تامیــن جهانــی، حضــور خارجــی هــا در 
کشــور بیشــتر شــده اســت، گفت: بــه همیــن دلیل کشــورهایی 

هســتند کــه تمایــل دارنــد بــا ایــران همــکاری کننــد.
دبیرهفتمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی هوایــی و فضایــی ایــران 
بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا هــم در صــورت تمایــل کشــورها برای 
همــکاری تنهــا بــر پایــه انتقــال تکنولــوژی همــکاری خواهیم 
ــدان معناســت کــه همــکاری شــرکت  ــن ب ــت: ای داشــت، گف
هــای داخلــی بــا خارجــی بایــد بــه صــورت مشــترک باشــد و 
بــه بــازار مشــترک دســت بیابنــد؛ البتــه ایــن موضوعــی اســت 

کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری هــم بــوده اســت.
ــی  ــی و فضای ــگاه هوای ــن نمایش ــه هفتمی ــاره ب ــا اش وی ب
ایــران اظهــار داشــت: در ایــن نمایشــگاه 400 شــرکت 
ــه  ــود را ب ــتاوردهای خ ــی دس ــی و خارج ــان ایران ــش بنی دان
نمایــش مــی گذارنــد؛ از ایــن تعــداد نزدیــک بــه ۸0 شــرکت 

ــتند. ــی هس خارج
وی بــا بیــان اینکــه البتــه پیــش بینــی 
ــزاری  ــان برگ ــا زم ــداد ت ــن تع ــود ای ــی ش م
نمایشــگاه کــه در آبــان مــاه اســت، افزایــش 
یابــد، عنــوان کــرد: از کشــورهای هلنــد، 
فرانســه، المــان، انگلســتان، بلژیــک، روســیه، 
چیــن در ایــن نمایشــگاه حضــور مــی یابنــد. 
ــز  ــی نی ــای امریکای ــرکت ه ــه ش ــه ک البت
ــرای شــرکت در نمایشــگاه  ــل ب ــار  تمای اظه

ــد. ــرده ان ک
ــف  ــای مختل ــی ه ــت: کمپان ــاری گف افتخ
هواپیماســازی در نشســت هــا و گفتگــو هــای 

ــد. ــن نمایشــگاه حضــور مــی یابن ای
ــرای  ــگاه ب ــن نمایش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
اولیــن بــار اســت کــه در ســطح بیــن المللــی 
برگــزار مــی شــود، گفــت: در منطقــه غــرب 
آســیا ایــران، هارتلنــد منطقــه اســت و بــه خاطــر ســالها دوری 
از صنایــع جهــان و تحریــم هــای ظالمانــه و ســوء رفتــار برخی 
کشــور هــا بــا ملــت مــا، دوبــی سالهاســت کــه »دوبی ایرشــو« 

را برگــزار مــی کنــد.
ــم  ــران ه ــه ای ــت ک ــروری اس ــن رو ض ــه داد: از ای وی ادام
ــه  ــطح منطق ــی در س ــی و فضای ــوزه هوای ــگاهی در ح نمایش
ــش  ــه نمای ــان خــود را ب ــا دســتاوردهای محقق ــد ت ــزار کن برگ

ــد. بگذارن
ــی و  ــی هوای ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــه وی، هفتمی ــه گفت ب
فضایــی ایــران از 4 تــا ۷ آبــان مــاه در فــرودگاه امــام خمینــی 

ــود. ــی ش ــزار م برگ

دستاوردهای هوا و فضای ۴۰۰ شرکت ایرانی و خارجی ارائه می شود

قرارداد پرتاب ۳ ماهواره ایرانی 
منعقد شد

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: قــرارداد پرتــاب 3 ماهــواره ایرانــی بــه فضــا منعقــد شــده 
اســت. 

ــا بیــان اینکــه قــرارداد پرتــاب ســه ماهــواره بــه فضــا منعقــد شــده اســت،  محســن بهرامــی ب
اظهــار داشــت: ماهــواره دوســتی از دانشــگاه شــریف نخســتین ماهــواره ای اســت کــه نیمــه دوم 

امســال پرتــاب مــی شــود.
ــت از  ــواره آت س ــران و ماه ــوع از صاای ــواره طل ــود ماه ــی ش ــاش م ــن ت ــت: همچنی وی گف

ــاب شــوند. ــه فضــا پرت ــده ب ــک ســال آین ــا ظــرف ی ــر ت دانشــگاه امیرکبی
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران تاکیــد کــرد: ایــن ماهــواره هــا نســبت بــه ماهــواره هــای قبلــی 

عملیاتــی تــر و ارتقــا یافتــه تــر هســتند.
ــس از  ــا، پ ــمال آفریق ــیا و ش ــرب آس ــواره در غ ــاخت ماه ــت س ــران در صنع ــزود: ای ــی اف بهرام

ــرار دارد. ــورها ق ــه کش ــر از بقی ــی باالت ــد در جایگاه ــیه و هن روس

کشف سیاره ای به اندازه زمین
 با ویژگی حیات

محققــان اروپایــی ســیاره 
ــد کــه  ای را رصــد کــرده ان
از ویِژگــی حیــات برخــوردار 

است. 
رصدخانــه  اخترشناســان 
اروپــا  جنوبــی  قســمت 
شناســایی  را  ای  ســیاره 
ــدازه آن  ــه ان ــد ک ــرده ان ک
ــن  ــی زمی ــه بزرگ ــا ب تقریب
و قابــل ســکونت اســت کــه 

فاصلــه بســیار نزدیکــی بــا ســتاره خــود دارد.
فاصلــه ایــن ســیاره فراخورشــیدی بــا ســتاره خــود بــه انــدازه ای اســت کــه اجــازه مــی دهد 

دمــای مایمــی بــرای وجــود آب مایــع در ســطح آن تصــور شــود.
نــام ایــن ســیاره جدیــد Proxima b اســت کــه در فاصلــه 4.۲ ســال نــوری بــا زمیــن 

ــرار دارد. ق
اخترشناســان بــر ایــن بــاور هســتند کــه Proxima b دارای ســطح صخــره ای و در یک 

منطقه قابل ســکونت اســت.
گــردش ایــن ســیاره بــه مــدار ســتاره خــود 11 روز بــه طــول مــی انجامــد ضمــن اینکــه در 
مــدار پروکســیما قنطــورس کــه نزدیــک تریــن منظومــه بــه منظومــه شمســی اســت، واقع 

شــده اســت. جــرم منظومــه Proxima b در حــدود 1.3 برابــر جــرم زمیــن اســت.
نتیجه این تحقیق در نشریه Nature منتشر شده است.

http://mehrnews.com


صفحه 47 |  شماره 5 | شهریور 95 MEHR NEWSAGENCY

ــوا و فضــا هـــ

بــا انفجــار راکــت شــرکت اســپیس ایکــس، رؤیــای فیــس 
ــان در  ــر جه ــت در سراس ــی اینترن ــش ده ــوک در پوش ب

ــد.  ــاکام مان ــت ن ــان گام نخس هم
ــوان یــک شــبکه اجتماعــی از مدتهــا  ــه عن ــوک ب فیــس ب
ــاده  ــردم در دورافت ــی م ــه دسترس ــت ک ــد داش ــش قص پی
تریــن نقــاط جهــان بــه اینترنــت را از طریــق فضــا و 

ــد. ــی کن ــن عملیات ــدار زمی ــواره در م ــتقرار ماه اس
بــه همیــن منظــور فیــس بــوک شــرکت اســپیس ایکــس و 
راکــت فالکــون ۹ آن را بــرای پرتــاب ایــن ماهــواره انتخاب 
کــرد و بــا توجــه بــه موفقیتهــای مســتمر ایــن شــرکت در 
مأموریتهــای اخیــر، همــگان تصــور مــی کردنــد کــه پرتــاب 

ایــن ماهــواره بــه مانــع جــدی برنخــورد.
ــا  ــان ب ــوک همزم ــرگ مؤســس فیــس ب ــارک زاکرب ــا م ام
ــعله  ــاهد ش ــس ش ــپیس ایک ــذار اس ــک، بنیانگ ــون ماس ال
ور شــدن راکــت فالکــون ۹ در مرکــز فضایــی کیــپ 
کانــاورال فلوریــدا بودنــد. ایــن اتفــاق همزمــان بــا آزمایــش 

ــاب آن روی داد. ــتانه پرت ــت در آس ــتمهای راک سیس
ــا را  ــد در سراســر دنی فیــس بــوک در نظــر دارد پهنــای بان
از طریــق خدمــات ماهــواره ای توســعه دهــد و بــه همیــن 
ــدار  ــه م ــاب ب ــرای پرت ــوراه Amos 6 را ب ــور ماه منظ
ــس  ــواره پ ــن ماه ــود ای ــرار ب ــود. ق ــرده ب ــاده ک ــن آم زمی
ــق  ــت در مناط ــش اینترن ــن، پوش ــدار زمی ــتقرار در م از اس

وســیعی از آفریقــا را توســعه دهــد.
ــس  ــهای فی ــی از تاش ــا بخش ــواره تنه ــاب ماه ــه پرت البت
ــت در  ــه اینترن ــردم ب ــی م ــش دسترس ــت افزای ــوک جه ب
سراســر جهــان محســوب مــی شــود. ایــن شــرکت در نظــر 
دارد کــه در مراحــل بعــدی از پهپادهــای خورشــیدی بــرای 

توســعه ایــن هــدف اســتفاده کنــد.
ــرای  ــوک ب ــس ب ــه فی ــود ک ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــن ب ای
ــتفاده از  ــه اس ــن ب ــت در سراســر زمی توســعه شــبکه اینترن

ــود. ــواره روی آورده ب ماه
زاکربــرگ پــس از ایــن اتفــاق گفــت: مــن در آفریقــا 
ــت دادن  ــار و از دس ــن انفج ــل ای ــه دلی ــا ب ــتم و عمیق هس

ــتم. ــد هس ــواره ناامی ماه
ــوک  ــس ب ــه فی ــوط ب ــم مرب ــاق مه ــا اتف ــن تنه ــه ای البت

ــه  ــرکت در هفت ــن ش ــت. ای ــوده اس ــر نب ــای اخی در روزه
 Trending گذشــته تمامــی اعضــای تیــم خبــری
ــا از نوعــی  ــای آنه ــه ج ــا ب ــرده ت ــار ک ــود را از کار برکن خ

ــد. ــتفاده کن ــم اس الگوریت
ــک  ــوک ی ــس ب ــه فی ــرده ک ــام ک ــرگ اع ــتر زاکرب پیش
ــر  ــارد کارب ــد 1.۷ میلی ــر چن ــانه ای نیســت، ه شــرکت رس
ــورد  ــار م ــت اخب ــرای دریاف ــی ب ــبکه اجتماع ــن ش آن از ای

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــان اس نیازش

با انفجار راکت شرکت اسپیس ایکس 

رؤیای اینترنتی فیس بوک بر باد رفت

ــخ از  ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــا ب ــازمان ناس س
ــتگاه  ــاب دی ان ان در ایس ــی ی ــتگاه توال دس
کــرد.   اســتفاده  المللــی  بیــن  فضایــی 
ــی  ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ــوردان ایس فضان
ــرای ســاخت آزمایشــگاه  ــدم ب ــن ق ناســا اولی
مــداری را برداشــتند کــه ایمنــی آنهــا را در این 

ــد. ــی ده ــش م ــتگاه افزای ایس
ــه  ــت ک ــخ اس ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــن ب ای
ــش دی ان ای  ــا دارای آزمای ــوردان ناس فضان

ــتند.   ــه هس ــز جاذب ــه در ری ــی یافت توال
فراینــد   DNA یابــی  توالــی  واقــع  در 
تشــخیص ترتیــب نوکلئوتیدهــای یــک قطعه 
ــی  ــه توال ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک از DNA اس
ســاختارهای مختلــف اتمــی در نوکلئوتیدهای 
ســازنده دی ان ای کــه نمایانگــر ســاختار توالی 
مولکــول در ســطح اتمــی اســت، دســت 

ــت.   یاف
هــدف از انجــام ایــن آزمایــش بررســی 
ــاب دی  ــی ی چگونگــی کارکــرد دســتگاه توال
ــت. ــوده اس ــدار ب ــل در م ــل حم ان ای قاب

ــای  ــه ه ــورد نمون ــه در م ــل توج ــه قاب نکت

آزمایــش شــده در ایســتگاه فضایــی بیــن 
بــا   آن  یکســان  نتایــج  وجــود  المللــی، 
آزمایشــات انجــام گرفتــه بــر روی زمیــن 

اســت.
ــور  ــن البرات ــتری در ای ــات بیش ــر آزمایش اگ
ــه اســتفاده  ــادر ب ــوردان ق نتیجــه شــود، فضان

ــه منظــور آزمایــش  ــاب ب ــی ی از دســتگاه توال
میکــروب هــای یافتــه شــده بــر روی ســطح 
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی خواهنــد بــود.

شــاید تصور رشــد موجــودات زنده در ایســتگاه 
بیــن المللــی فضایــی کمــی عجیــب بــه نظــر 
رســد امــا ناســا مــی گویــد کــه هــر چنــد وقت 

یکبــار قــارچ هایــی را در آنجــا پیــدا مــی کنــد 
کــه نیــاز بــه آزمایــش شــدن دارنــد.

ــرای انجــام آزمایــش،  ــد ب ــن بای پیــش از ای
ــدند  ــی ش ــال م ــن ارس ــه زمی ــا ب ــه ه نمون
کــه محققــان ناســا زمــان زیــادی را از 
دســت مــی دادنــد امــا بــا راه انــدازی 
دســتگاه توالــی یــاب مــی تــوان بــه 
ســرعت احتمــال خطــر آفریــن بــودن 
قــارچ هــا و میکــروب هــا را بــرای ســامتی 

فضانــوردان مشــخص کــرد.
ــی  ــتگاه توال ــتفاده از دس ــای اس ــر مزای از دیگ
یــاب، اطمینــان از درســت کارکــردن سیســتم 
ــی  ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ــی آب ایس بازیاب
اســت و تحلیــل نتایــج آزمایشــات بــدون 

ــت. ــن اس ــه زمی ــا ب ــدن آنه بازگردان
ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــا ب ناس
ــای  ــت ه ــاب در ماموری ــی ی ــتگاه توال دس
ــزاری  ــود و اب ــد ب ــد خواه ــخ مفی ــده مری آین
ــوردان در  ــامتی فضان ــت از س ــرای حفاظ ب
ماموریــت هــای طوالنــی مــدت بــه حســاب 

ــد. ــی آی م

دستگاه توالی یاب دی ان ای در فضا شروع به کار کرد
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محققـان ناسـا با انجـام تحلیل چند سـاله داده های بدسـت آمـاده از مریخ متوجه شـدند 
که آب این سـیاره بسـیار کمتـر از پیش بینی های گذشـته اسـت. 

در ماه سـپتامبر سـال گذشـته میادی مدارپیما »شناسـایی« ناسـا خطوط تیـره رنگی را 
بر روی سـطح مریخ شناسـایی کـرد که حاکـی از احتمال وجـود آب مایع در آن قسـمت 

هـا بود.
اکنـون محققـان ناسـا با انجـام تحقیقاتـی متوجه شـده اند کـه در ایـن نواحـی آب قابل 
توجهـی وجود نـدارد ضمـن اینکه آب موجـود بر روی سـطح مریـخ تیره و بـه طور حتم 

غیر قابل آشـامیدن اسـت.
نکتـه دیگـر در مورد آن قسـمت ها این اسـت که بر اسـاس تحلیـل ها برآورد می شـود،  

آب آنجـا نمی تواند بیشـتر از آب موجود در خشـک تریـن کویرها بر روی زمین باشـد.
بـه منظـور رسـیدن بـه ایـن تحلیـل، محققـان ناسـا از »سـامانه تصویربـرداری انتشـار 
حرارتی« اسـتفاده کرده اند تا دمای سـطح مریـخ را از راه دور و از مدار انـدازه گیری کنند.
در واقـع زمانیکـه آب بیـن فضاهـای خاک و شـن وجود داشـته باشـد، بر میزان سـرعت 

گـرم شـدن سـیاره در روز و خنک شـدن آن در شـب تاثیر می گـذارد.
بـه عبـارت دیگر، اگـر آب زیـادی در آنجـا وجود داشـته باشـد، آب به داخل سـطح مریخ 

بیشـتر نفـوذ می کند کـه موجب عایق بیشـتر زمین سـیاره سـرخ می شـود.
محققان ناسـا با تحلیل چند سـاله داده های بدسـت آماده از روش  »سامانه تصویربرداری 
انتشـار حرارتـی« متوجه شـدند که آب موجـود در یک ناحیـه خاکی مریخ مـی تواند فقط 

3 درصد وزن آن قسـمت باشد.
ایـن مقـدار از آب تقریبـا معـادل حجـم آب بیابـان »آتاکامـا« کـه یکی از خشـک ترین 

بیابـان هـای کـره زمین اسـت، بـه حسـاب آید.
بـر همین اسـاس، محققان بر ایـن باور هسـتند که بر روی سـطح مریـخ آب کمی وجود 

دارد ضمن اینکه شـور و غیر قابل آشـامیدن هم اسـت.  
اکنـون این مسـئله پیش آمده اسـت که در صورت فرسـتان انسـان به مریـخ باید مخازن 

بزرگی از آب هم روانه سـیاره سـرخ شـود.

مریخ کم آب است

اخترشناســان در کشــفی بــی ســابقه موفــق بــه شناســایی کهکشــانی شــده انــد کــه تقریبــا از ماده 
تاریــک تشــکیل شــده اســت. 

مــاده تاریــک یکــی از مرموزتریــن موضوعــات در علــم محســوب مــی شــود و حــاال اخترشناســان 
خــود را بــا دنیــای از ایــن مــاده مــی بیننــد کــه وســعتی بــه انــدازه کهکشــان راه شــیری دارد.

دانشــمندان چندیــن دهــه اســت کــه تــاش مــی کننــد بــه درک درســتی از مــاده تاریــک دســت 
یابنــد امــا در ایــن مســیر تقریبــا چیــزی بــه دســت نیــاورده انــد.

مشــاهدات دقیقــی کــه توســط اخترشناســان صــورت گفتــه حکایــت از آن دارد که کهکشــان مورد 
نظــر ۹۹.۹۹ درصــد از مــاده تاریــک شــکل گرفتــه و یــک صــدم درصــد باقــی مانــده نیــز مــاده 
معمولــی نظیــر ســتارگان و ســیارات اســت. نکتــه مهــم اینجاســت کــه ایــن کهکشــان عمــا قابل 

دیــدن نیســت چــون مــاده تاریــک قابــل رؤیــت نیســت.
اگرچــه مــاده تاریــک قابــل دیــدن نیســت امــا دانشــمندان از وجــود آن آگاه هســتند زیــرا موجودیت 
مــاده تاریــک را از طریــق اثــرات جاذبــه ای آن بــر ســایر عناصــر موجــود در فضــا را تشــخیص مــی 

دهنــد.
نکتــه جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه ۸0 درصــد از کل عالــم از مــاده تاریــک شــکل گرفتــه 

اســت.
ــازه کشــف شــده انتخــاب  ــرای ایــن کهکشــان ت ــوان Dragonfly 44 را ب اخترشناســان عن
ــا پــس از بررســیهای  ــد ام ــن کهکشــان را در ســال ۲015 شناســایی کردن ــا ای ــد. آنه ــرده ان ک
دقیقــی کــه بــر روی آن انجــام شــد جزئیــات ایــن کشــف مهــم را بــه تازگــی رســانه ای کــرده اند.
ایــن کهکشــان بخشــی از یــک گــروه بــزرگ از کهکشانهاســت )حــدود یکهــزار کهکشــان( کــه 

نزدیــک بــه 300 میلیــون ســال نــوری از زمیــن فاصلــه دارنــد.

کشف کهکشانی که تقریبا
 دیده نمی شود!

قلبهای 
فضایی 

به زمین 
بازگشتند

کپســول فضایــی »دراگــون« درحالــی از ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی به زمیــن بازگشــت که در 
دل خــود موشــهای آزمایشــگاهی و ســلولهای قلبــی را نیــز به همراه داشــت. 

شــرکت اســپیس ایکــس از ســال ۲01۲ مشــغول پرتــاب کپســولهای فضایــی دراگــون به ســوی 
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــوده تــا محموله هــای مــورد نیــاز دانشــمندان را بــه این ایســتگاه 

مــداری برســاند. امــا ایــن ارتبــاط همــواره یــک ســویه نبوده اســت.
در برخــی مــوارد کپســول فضایــی دراگــون در راه بازگشــت بــه زمیــن حامــل نمونــه هــای حیاتی 

بــوده کــه دانشــمندان بــرای مطالعــه آنهــا بــر روی زمیــن اهمیــت زیــادی قایل هســتند.
ایــن کپســول فضایــی بــاز هــم پــس از ســپری کــردن مأموریتــی مهــم، بــه زمین بازگشــت تــا با 
فــرود در اقیانــوس آرام، خیــال دانشــمندان را از ســالم بــودن محمولــه هــای مهمــش راحــت کرده 

باشــد.
در محموله منتقل شده به زمین سلولهای قلبی و موشهای آزمایشگاهی وجود دارند.

کپســولی کــه اســپیس ایکــس بــا موفقیــت آن را در اقیانــوس بازیابــی کرد در بیســتم جــوالی به 
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ملحــق شــده بــود. در ایــن مأموریــت ۲۲۷0 کیلوگــرم بــار راهــی 

ایــن ایســتگاه مــداری شــد.
حــاال ایــن کپســول فضایــی درحالــی ســر از اقیانــوس آرام درآورده اســت کــه در میــان محمولــه 
1360 کیلوگرمــی آن نمونــه هــای مهمــی همچــون ســلولهای قلبی رشــد داده شــده در ایســتگاه 
ــد  ــه ان ــن ســلولها کــه طــی یــک مــاه شــکل گرفت ــده مــی شــود. ای ــی دی ــن الملل ــی بی فضای

بخشــی از مطالعــه جدیــد ناســا موســوم بــه »ســلولهای قلبــی« اســت.
ــا و  ــخت فض ــرایط س ــذاری ش ــی، اثرگ ــلولهای قلب ــن س ــق ای ــی دقی ــا بررس ــمندان ب دانش
جاذبــه صفــر بــر عملکــرد آنهــا را مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد تــا از ایــن طریــق ضمــن 
ــد. ــه کنن ــری را ارای ــی مؤث ــت، درمانهــای داروی ــن وضعی تشــخیص بیماریهــای ناشــی از ای
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چین مریخ نورد به 
فضا پرتاب می کند

ــا  ــورد Mars ۲0۲0 ناس ــخ ن ــا مری در ســال ۲0۲0 تنه
مهمــان تــازه وارد ایــن ســیاره نخواهــد بــود زیــرا چینــی 
هــا هــم در همــان ســال مریــخ نــوردی را راهــی ســیاره 

ســرخ خواهنــد کــرد. 
ســازمان دولتــی SASTIND چیــن از جزئیــات اولیــه 
مأموریــت مهمــی خبــر داده کــه طــی آن مریــخ نــوردی 

در ســال ۲0۲0 راهــی ایــن ســیاره خواهــد شــد.
در ایــن راســتا تصاویــر کاوشــگر و مریــخ نوردی منتشــر 
شــده کــه گفتــه مــی شــود تقریبــا همزمــان بــا مریــخ 
نــورد Mars ۲0۲0 ناســا بــه ایــن ســیاره خواهــد 

رســید.
چیــن پیشــتر مــاه نــورد Jade Rabbit را بــا 
موفقیــت در قمــر زمیــن بــه کار گرفتــه اســت. از چنــد 
ســال پیــش نیــز موضــوع انجــام مأموریتــی روباتیکی در 

مریــخ توســط دانشــمندان ارشــد چینــی مطــرح بــوده اســت و حــاال ایــن مأموریــت بــه طور 
رســمی توســط عالــی تریــن نهــاد علمــی و فنــاوری ایــن کشــور رونمایــی شــده اســت.

کاوشــگری کــه چینــی هــا راهــی مریــخ مــی کننــد شــامل یــک مدارگــرد، مریــخ نشــین و 
مریــخ نــورد روباتیکی اســت.

قــرار اســت ایــن مأموریــت در جــوالی یــا آگوســت ســال ۲0۲0 از مرکــز پرتابهــای ماهــواره 
 5-Long March چیــن آغــاز شــود. دانشــمندان چینــی از راکــت Wenchang ای

بــرای انجــام ایــن مأموریــت اســتفاده خواهنــد کــرد.
تخمیــن زده مــی شــود کــه ۷ مــاه بعــد مریــخ نــورد چینــی هــا بــه ایــن ســیاره برســد و 
.۲0۲0 Mars ایــن یعنــی فــرود همزمــان بــا جانشــین مریــخ نــورد »کنجــکاوی« یعنــی

پــس از جــدا شــدن مریــخ نــورد از مــدار گــرد، مرحلــه بعــدی مأموریــت آغــاز مــی شــود 
کــه طــی آن مریــخ نــورد در شــمال خــط اســتوای مریــخ فــرود خواهــد آمــد و ایــن درحالــی 
ــا از آن بــاال بــر اوضــاع  اســت کــه مدارگــرد همچنــان در مــدار مریــخ باقــی مــی مانــد ت

نظــارت کنــد.
ــار صفحــه خورشــیدی  ــته و توســط چه ــرم وزن داش ــا ۲00 کیلوگ ــی ه ــورد چین ــخ ن مری
ــزار  ــی 13 اب ــن سیســتم پیشــرفته فضای ــد. در ای ــن مــی کن ــازش را تأمی ــورد نی ــرژی م ان
پیشــرفته نصــب شــده اســت کــه رادار نفــوذ بــه عمــق خــاک مریــخ از جملــه آنهاســت.
ایــن مأموریــت ۹۲ روز بــه طــول مــی انجامــد. چیــن هنــوز نامــی بــرای ایــن مریــخ نــورد 
انتخــاب نکــرده و بــه همیــن دلیــل رقابتــی را در ســطح ملــی بــرای انتخــاب نــام و طراحــی 

آرم مأموریــت تــدارک دیده اســت.

ماهواره گم شده ناسا پیدا شد
پــس از دو ســال بــی خبــری حــاال ناســا موفــق شــده ارتبــاط خــود را بــا یــک ماهــواره مهــم در فضــا کــه 

خورشــید را زیــر نظــر قــرار مــی داده برقــرار کنــد. 
ــواره   ــا ماه ــان را ب ــه ارتباطش ــود ک ــش ب ــال پی ــا دو س ــکا تقریب ــوردی آمری ــس فضان ــمندان آژان دانش
ــورد بررســی  ــت م ــا دق ــاالت آن را ب ــل و انفع ــواره خورشــید و فع ــن ماه ــد. ای STEREO-Bاز دســت دادن

ــی داد. ــرار م ق
حــاال امــا خبــر مــی رســد کــه ایــن آژانــس فضانــوردی ســیگنالهایی را از ایــن ماهــواره دریافــت کــرده اســت. 
دریافــت ایــن ســیگنالها از طریــق آنتنهــای نصــب شــده در شــبکه Deep Space Network صــورت 

گرفتــه اســت.
ــه دور خورشــید چرخیــده و بخــش مهمــی از  ماهــواره STEREO-B یکــی از دو ماهــواره ای اســت کــه ب

مأموریــت رصــد خورشــید موســوم بــه STEREO را تشــکیل مــی دهــد.
ماهــواره دیگــر ایــن مجموعــه یعنــی STEREO-A کمــی بــه خورشــید نزدیکتــر اســت و پشــت ســر آن 

ــرار دارد. ــواره STEREO-B ق ماه
همــکاری ایــن دو ماهــواره اطاعــات جدیــدی را درخصــوص خورشــید در اختیــار دانشــمندان ناســا قــرار مــی 

دهــد.
ــود در قالــب مأموریتــی دو ســاله  ــه فضــا پرتــاب شــدند و از ابتــدا قــرار ب ایــن ماهــواره هــا در ســال ۲006 ب
بــه مطالعــه دقیــق فعالیتهــای خورشــیدی در ســمت دور آن نســبت بــه زمیــن بپردازنــد. امــا دانشــمندان ناســا 

خوشــحالند کــه ایــن مأموریــت همچنــان ادامــه دارد.
امــا در ســال ۲014 و درحالــی کــه شــش ســال از مــدت زمــان اصلــی و از پیــش تعییــن شــده مأموریــت 
گذشــته بــود دو ماهــواره وارد منطقــه منحصربفــردی در مدارشــان شــدند کــه بــه آن »تقاطع خورشــیدی« 
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــن ق ــا و زمی ــواره ه ــن ماه ــان ای ــا می ــدت، خورشــید دقیق ــن م ــی شــود. در ای ــه م گفت
ــا یکــی از آنهــا را بــه واســطه اثــرات ناشــی از فعالیتهــای خورشــیدی  ایــن وضعیــت برقــراری ارتبــاط ب

غیرممکــن مــی کنــد.
حــاال خبــر خوشــحال کننــده ایــن اســت کــه ناســا بــار دیگــر ارتباطــش را بــا ماهــواره STEREO-B برقرار 

کــرده اســت.
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