
مجله فناوری مهر| شامره 6 | مهــرمـاه 95

قیمت: 10000 ریال

جایگاه ایران در صنت جواهرات

درخشش سنگهای قیمتی 
با کمک مراکز علمی

آمــریکا از نوبــل جامـــاند

وقتی تکنولوژی دنیای مد و لباس را تغییر می دهد

وضعیت ایران در جدیدترین رتبه بندی اینترنت



صفحه 2 | شماره 6 | مهر 95 MEHR NEWSAGENCY

فهرست مطالب

19شناسنامه مجله

ات
الع

اط
ی 

ور
فنا

ت
ــا

طـ
تبا

 ار
 و

مدیر مسئول: علی عسگری

شـورای سـردبیری: سید امیرحسـن دهقانی، 
سـعید صدرائیان، نـدا نظری

دبیر تحریریه: معصومه بخشی پور

مدیـر هنـری:  محبـوبه  عزیــزی

شماره تماس:     43051130
hitech@mehrnews.com :پست الکترونیک

اســتاد  تهــران، خیابــان  ایــران،  آدرس: 
ــاک 1۸ ــه، پ ــه بیم ــي، کوچ ــات اله نج

عاقمنـدان مـی توانند مقـاالت و مطالب خـود را برای 
مجله فنـاوری مهر ارسـال کنند.

3

ش
دان

 و 
ـم

عل

4 خواندنی های جوایز نوبل علمی ۲01۶/ آمریکا بی نصیب ماند   
درخشش جواهرات ایرانی با کمک مراکز علمی/ ایران 3۹سنگ گرانبها دارد           6
نرخ رشد تولید علم کشور به 1۶ درصد رسید/باالترین نرخ رشد 4سال اخیر       8
10 سهم ایران از مقاالت پراستناد دنیا افزایش یافت/ برتری کیفیت   
11 جذب بی رویه دانشجوی دکتری زمینه ساز خرید و فروش پایان نامه   
12 عشق هنوز کشف نشده/سرگرمی خاص من جراحی است    
15 نوعی از سلول های بنیادی سرطانی شناسایی شد   
17 نابودی 10 درصد زمین تنها در ۲5 سال   

کشورهای پیشتاز آمادگی شبکه ای کدامند/ رتبه ۹۲ ایران بین 13۹ کشور     20
دردسر مشترکان موبایل برای لغو پیامک تبلیغاتی/ به 1۹5 شکایت کنید       21
وضعیت ایران در جدیدترین رتبه بندی اینترنت/جایگاه 103 بین 1۹1 کشور     23
25 ساخت گوشی بومی برای مسئوالن   
نخستین سیم کارتهای مجازی موبایل آذرماه وارد بازار می شود                      26
کاربران به شبکه های اجتماعی اعتماد ندارند/امنیت چالش ۹5درصد افراد       27
بزرگ ترین کارت حافظه دنیا رونمایی شد                                                     30
کاهش ۲5 درصدی فروش آیفون ۷ و ۷ پاس در مقایسه با مدل قبلی          37

40 فناوری را در آینده می پوشیم/ منتظر لباسهای سخنگو و مقاوم باشید!   
41 با عشق اولم ازدواج کردم/ به خیلی از آرزوهایم نرسیدم   
47 یک راه حل جدید برای درمان ایدز/ واکسنی با توانایی کشتن ویروس   
55 گام بلند تولیدکنندگان داخلی در تأمین کیسه خون   
61 ساخت پیشرفته ترین هوش مصنوعی جهان کلید خورد   
جذاب ترین خودروهای نمایشگاه پاریس/غوغای برق و هیبرید در خودروسازی       62 

67 ماهواره »شریف ست« امسال پرتاب می شود    

پرتاب راکت تیر و مهر به فضا/ تا سال 1404 انسان به فضا اعزام می شود       68

69 ساخت بالن مخابراتی »تدبیر1«/ ماهواره »ناهید1« آماده پرتاب    

ماهواره ایرانی در منظومه ماهواره های مشترک »اپسکو« قرار می گیرد           70

برترین تصاویر نجوم سال را ببینید/ آفتابگردان فضایی و شفق نروژی       71

نخستین مأموریت فضایی سازمان ملل انجام می شود                         78

39

ـن
وی

ین
یها

ور
فنا

66

ــا
ضـ

و ف
وا 

ـــ
ه

http://mehrnews.com


کانونهــای  و  علمــی  مراکــز  همــکاری 
دانــش بــا مراکــز تولیــد و تجــاری ســازی 
محصــوالت در عرصــه جواهــرات و ســنگهای 
قیمتــی نقطــه عطفــی را در حــوزه پیشــرفت 
تکنولــوژی هــای بــا پیچیدگــی کــم، رقــم 
زده اســت. براین اساس در این شماره از مجله 
در  ایران  علمی  جایگاه  به  داریم  نگاهی  فناوری، 
صنعت جواهرات. از سوی دیگر با توجه به اعطای 
جوایز نوبل علمی، یکی از مطالب خواندنی در این 

است. یافته  اختصاص  این موضوع  به  بخش 

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

جوایــز علمــی نوبــل ۲01۶ بــه دانشــمندانی از اروپــا و آســیا 
ــکا امســال در ایــن عرصــه مهــم  ــاره آمری ــا ق اعطــا شــد ت

بــی نصیــب بمانــد. 
روزهــای ابتدایــی مــاه اکتبــر در هــر ســال داغ تریــن 
ــد. در  ــی آی ــمار م ــه ش ــم ب ــان در عرصــه عل ــای جه روزه
ــل  ــی نوب ــانس جوایزعلم ــوش ش ــدگان خ ــا برن ــن روزه ای
ــی  ــک و شــیمی مشــخص م در بخشــهای پزشــکی، فیزی
شــوند. ایــن افــراد دســتاوردهای تأثیرگــذاری بــرای جامعــه 
ــال امســال از  ــن ح ــا ای ــد. ب ــته ان ــان داش ــه ارمغ ــی ب جهان
ــه  ــن س ــدگان ای ــدن برن ــخص ش ــون مش ــات گوناگ جه

ــت. ــوده اس ــراه ب ــی هم ــب توجه ــکات جال ــا ن ــزه ب جای
آکادمــی ســلطنتی علــوم ســوئد امســال درحالــی برنــدگان 
جوایــز علمــی نوبــل را برگزیــد کــه نــه نشــانی از آمریکایــی 
ــی  ــع امســال اروپای ــا. در واق ــری از آفریق ــه خب ــود و ن ــا ب ه
هــا یکــه تــازی کردنــد و تنهــا یــک ژاپنــی از طــرف آســیا 
ــداد  ــن روی ــز از مهمتری ــاره کهــن نی ــا ق ــی کــرد ت خودنمای

ــد. ــی نصیــب نمان علمــی جهــان ب

نوبل پزشکی
جایــزه نوبــل پزشــکی در ســال ۲01۶ بــه یوشــینوری 
اوســومی دانشــمند ژاپنــی بــه خاطــر تحقیقات و کشــفیاتش 
دربــاره مکانیــزم  هایــی کــه ســلولهای بــدن انســان خــود را 

ــاژی رســید. ــا همــان اتوف ــد ی بازســازی مــی  کنن
اینکــه یــک ژاپنــی و بــه تنهایــی برنــده ایــن جایــزه شــد از 
مهمتریــن نــکات قابــل توجهــی ایــن دوره نوبــل پزشــکی 

بــه شــمار مــی آیــد.

اوســومی ســالهای طوالنــی اســت کــه تحقیقــات گســترده  
ای دربــاره تشــریح مکانیزمهــای مولکولــی و عملکــرد 
فیزیولوژیکــی اتوفــاژی داشــته اســت. ایــن تحقیقــات 
مشــخص کــرده کــه ســلولهای بــدن انســان از خــود 
ــن  ــد. ای ــی  پردازن ــان م ــه خــود درم ــرده و ب ــی ک ســم  زدای
محقــق ژاپنــی برنــده صــد و هفتمیــن جایــزه نوبل پزشــکی 
شــده اســت. اتوفــاژی، یــک فراینــد بنیــادی بــرای تجزیــه 
ــذف  ــق ح ــه از طری ــت ک ــلولی اس ــزای س ــی اج و بازیاب

ــم  ــده، تنظی ــیب دی ــا آس ــی و ی ــلولی اضاف ــای س اندامکه
ــاژی  ــات ســلول را ســبب مــی شــود. اتوف فعالیــت هــا و ثب
در هنــگام تنشــهای متابولیکــی نظیــر گرســنگی، بــه منظور 
تنظیــم وضعیــت انــرژی ســلول فعــال می شــود. سالهاســت 
کــه دانشــمندان بــه کشــف مکانیســم اتوفــاژی و پروتئیــن 
هــای دخیــل در آن عاقــه زیــادی نشــان داده انــد و 
یوشــینوری اوســومی در ایــن میــان یکــی از پیشــتازان بــوده 

ــت. اس
ــور مشــترک  ــه ط ــته ب ــال گذش ــل پزشــکی س ــزه نوب جای
بــه »ویلیــام ســی کمپــل« ایرلنــدی و »ساتوشــی اومــورا« 
ژاپنــی بــرای درمــان بدیــع عفونــت ناشــی از انــگل 
ــرای اکتشــافات در  ــی ب ــو« چین ــو ت ــرد و »یوی کرم هــای گ

ــد. ــدا ش ــا اه ــان ماالری ــت درم جه
ــون،  ــال 1۹01 تاکن ــه از س ــد ک ــید بدانی ــب باش ــاید جال ش
ــا پزشــکی اهــدا شــده  ــوژی ی ــزه در حــوزه فیزیول 10۷ جای
اســت کــه در ایــن میــان 3۸ جایــزه پزشــکی تنهــا بــه یــک 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــون 1۲ زن موف ــه و تاکن ــق گرفت ــر تعل نف
جایــزه نوبــل پزشــکی شــده انــد. میانگیــن ســنی دریافــت 
کننــدگان ایــن جایــزه 3۲ تــا ۸۷ بــوده اســت کــه »فردریک 
بانتینــگ« 3۲ ســاله جوانتریــن برنــده ایــن جایــزه اســت که 
ــت  ــولین آن را دریاف ــف انس ــل کش ــه دلی ــال 1۹۲3 ب در س
کــرد. همچنیــن »پیتــون روز« ۸۷ ســاله مســن تریــن برنده 
جایــزه نوبــل پزشــکی اســت کــه در ســال 1۹۶۶ بــه دلیــل 
ــه  ــق ب ــور موف ــده توم ــاد کنن ــای ایج ــروس ه ــف وی کش

ــت آن شــد. دریاف

نوبل فیزیک
ــک از  ــزه فیزی ــل، جای ــی نوب ــز علم ــوع جوای ــن مجم در بی
دیــد بســیاری از دانشــمندان و صاحبنظران مهمتریــن جایزه 

محســوب مــی شــود.
جایــزه نوبــل فیزیــک امســال بــه طــور اشــتراکی بــه دیویــد 
تولــس، دونــکان هالدیــن و مایــکل کاســتلریتز برای کشــف 
نظــری انتقــال فــاز توپولوژیــک و مراحــل توپولوژیــک مــاده 

اختصــاص یافــت. نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه هــر 
ســه ایــن دانشــمندان متولــد بریتانیا هســتند.

ــه  ــمندان در زمین ــن دانش ــتاورد ای ــرای دس ــزه ب ــن جای ای
ــک  ــل فیزی ــزه نوب ــد. جای ــا ش ــگال اعط ــاده چ ــک م فیزی
امســال در دو قســمت بــه دیویــد تولــس از دانشــگاه 
واشــنگتن و بطــور اشــتراکی بــه دونــکان هالدیــن از 
دانشــگاه پرینســتون و مایــکل کاســتلریتز از دانشــگاه براون 
ــا  ــار کام ــدند رفت ــق ش ــن دانشــمندان موف ــد. ای ــا ش اعط
غیرمنتظــره  ای از مــواد جامــد را کشــف کننــد و از چارچــوب 
متــا مــاده بــرای توضیــح ایــن ویژگی هــای عجیب اســتفاده 
کننــد. ایــن کشــف، راه را بــرای طراحــی مــواد جدید بــا انواع 
ویژگی هــای بدیــع همــوار مــی کنــد. برنــدگان امســال درک 
جدیــدی از جهانــی ناشــناخته ارائــه کردنــد کــه در آن مــاده 
مــی  توانــد حالــت هــای عجیبــی بــه خــود بگیــرد. آنهــا از 
ــا  ــا ی ــی فازه ــرای بررس ــی ب ــرفته ریاضیات ــهای پیش روش
حالت هــای غیرعــادی مــاده ماننــد ابرخازن هــا، ابرســیاالت 
یــا فیلمهــای مغناطیســی نــازک اســتفاده کردنــد. هــر ســه 
دانشــمند از مفاهیــم توپولوژیکــی در فیزیــک اســتفاده 
ــه  ــت ک ــات اس ــاخه ای از ریاضی ــوژی ش ــد. توپول ــرده ان ک
ویژگیهایــی را توصیــف مــی  کنــد کــه فقــط بــه شــکل گام 
بــه گام تغییــر مــی  کننــد. آنهــا بــا اســتفاده از توپولــوژی بــه 
ــزار توانســتند دســتاورد شــگفت  انگیــزی را  عنــوان یــک اب

ــد. ــا نمایــش دهن ــه دنی ب
ــو در  ــگاه توکی ــا« از دانش ــی کاجیت ــته »تاکاگ ــال گذش س
ــز در  ــگاه کوئین ــد« از دانش ــی مک دونال ــور ب ــن و »آرت ژاپ
کانــادا بــرای کشــف نوســانات نوترینــو کــه نشــان مــی  دهد 
نوترینــو دارای جــرم اســت، توانســتند جایــزه نوبــل فیزیــک 

ــد. ــت کنن ۲015 را دریاف
نخســتین نوبــل فیزیــک کــه بــر اســاس وصیتنامــه آلفــرد 
ــن  ــتاورد ای ــن دس ــه باالتری ــوئدی ب ــیمیدان س ــل، ش نوب
ــارد رونتگــن«،  ــه »ویلهلــم کوت حــوزه تعلــق مــی  گیــرد، ب
فیزیکــدان آلمانــی بــرای خدمــات خــارق  العــاده  ای کــه بــا 

ــود، اهــدا شــد. ــرده ب ــه ک کشــف پرتوهــای ایکــس ارائ

گزارش خبری – تحلیلی مهر؛

خواندنی های جوایز نوبل علمی ۲۰۱۶/ آمریکا بی نصیب ماند

http://mehrnews.com


صفحه 5 |  شماره 6 | مهر 95 MEHR NEWSAGENCY

علـــم و دانش

ایــن جایــزه توســط بنیــاد نوبــل اداره شــده و بطــور عمومــی 
بــه عنــوان معتبرتریــن جایــزه ای کــه یــک دانشــمند مــی  
ــی  ــوب م ــد، محس ــت کن ــک دریاف ــوزه فیزی ــد در ح توان
 شــود. ایــن جایــزه در مراســمی در روز 10 دســامبر )1۹ آذر( - 
ســالگرد فــوت آلفــرد نوبــل - در اســتکهلم بــه همــراه یــک 
مــدال طــا و دیپلــم افتخــار بــه برنــده یــا برنــدگان اعطــا 

مــی  شــود.
ــک  ــوزه فیزی ــل در ح ــزه نوب ــدگان  جای از مشــهورترین برن
ــوری،  ــاری ک ــور، م ــز ب ــرت اینشــتین، نیل ــه آلب ــوان ب می ت
جیمــز چادویــک، جــوزف جــان تامســون، اروین شــرودینگر، 
رابــرت میلیــکان، مکــس پانــک و ورنــر هایزنبــرگ اشــاره 
کــرد کــه ســهم بســیار مهمــی در درک علــم فیزیک داشــته 

 انــد.
از ســال 1۹01 تاکنــون 10۹ جایــزه نوبــل فیزیــک اعطــا 
ــده  ــل برن ــا 4۷ نوب ــان، تنه ــن می ــه از ای ــت ک ــده اس ش
انفــرادی داشــته و ســایر آنهــا مشــترک بــوده  انــد. جــان 
ــار موفــق  باردیــن هــم تنهــا دانشــمندی اســت کــه دو ب
بــه کســب جایــزه نوبــل فیزیــک شــده اســت. همچنیــن 
ــزه پرافتخــار را از  ــد ایــن جای ــخ توانســته  ان دو زن در تاری
آن خــود کننــد کــه یکــی مــاری کــوری و دیگــری ماریــا 
ژئوپــرت مایــر هســتند. جوانتریــن برنــده نوبــل فیزیــک، 
ــه  ــه در ســال 1۹15 ب ــوده ک ــرگ ۲5 ســال ب ــس ب الورن
ــن  ــرد. میانگی ــت ک ــزه را دریاف ــن جای ــدرش ای ــراه پ هم
ســنی برنــدگان نوبــل فیزیــک در ســال های گذشــته 55 

ــوده اســت. ســال ب

نوبل شیمی
ــم  ــیمی را ه ــل ۲01۶ ش ــزه نوب ــدگان جای ــل برن ــاد نوب بنی
معرفــی کــرد ایــن دانشــمندان بــه دلیل ســنتز ماشــین آالت 
مولوکولــی موفــق بــه دریافت ایــن جایزه شــدند. امســال ژان 
پیــر ســاونج شــیمیدان سرشــناس فرانســوی، برنــارد فرینگا 
ــور،  ــن کش ــن ای ــگاه گرونینگ ــدی از دانش ــیمیدان هلن ش
ــورث  ــگاه ن ــکاتلند از دانش ــیمیدان اس ــتادرت ش ــزر اس فری

ــزه شــدند. ــه دریافــت ایــن جای ــکا موفــق ب وســترن آمری
ــمندانی  ــت: دانش ــاره نوش ــن ب ــت در ای ــه ایندیپندن روزنام
کــه موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل شــیمی در ســال ۲01۶ 
ــین آالت  ــن ماش ــاخت ریزتری ــزرگ در س ــی ب ــدند تحول ش
دنیــا ارایــه کــرده انــد. نــوآوری آنهــا شــامل خلــق انواعــی 

از ماشــین آالت اســت کــه بــه طــور طبیعــی توســط مــردم 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، ماننــد موتورهــا، خودروهــا 
و یــا خــرد کننــده دانــه هــای قهــوه البتــه بــا یــک تفــاوت 
ــی  ــاد نانوی ــین آالت در ابع ــن ماش ــه ای ــزرگ و آن اینک ب
ــه از  ــد ک ــی ســاخته شــده ان ــه مولکولهای ــر پای هســتند و ب

ــد. ــوی انســان هــم کوچکترن م
آکادمــی علــوم ســلطنتی ســوئد هــم در ایــن بــاره نوشــت: 
ماشــین آالت مولکولــی در تولیــد مــواد جدیــد، حســگرها و 
سیســتمهای ذخیــره ســازی انــرژی کاربــرد زیــادی خواهنــد 
ــد و  ــال 1۹۸3 زده ش ــرش در س ــن نگ ــه ای ــت.  جرق داش
ــاونج شــیمدان سرشــناس  ــر س ــه ژان پی ــود ک ــی ب آن زمان
فرانســوی موفقیــت بزرگــی در مرتبــط ســاختن دو مولکــول 

ــه دســت آورد. ــره ب ــک زنجی در ی
ماشــین های مولکولــی ســاختارهای قابــل کنتــرل در 
ــرژی  ــد ان ــی  توانن ــه م ــتند ک ــری هس ــاس نانومت مقی
ــل  ــی تبدی ــی و حرکت ــای مکانیک ــه نیروه ــیمیایی را ب ش
کننــد. ضخامــت آنهــا بــه انــدازه  یــک هــزارم تــار مــوی 
انســان اســت. ایــن ماشــین ها، در واقــع مولکولهــای 
ــرژی  ــا اجــزای متحرکــی هســتند کــه وقتــی ان خــاص ب
بــه آنهــا اعمــال مــی  شــود، نیــروی حرکتــی تولیــد مــی 

ــینهای  ــاخت ماش ــال س ــه در ح ــت همیش ــد. طبیع  کنن
مولکولــی اســت. آنهــا نیــروی اعضــای بــدن مــا را 
ــی   ــرد م ــی عملک ــدن توانای ــه ب ــد و ب ــی کنن ــن م تامی
دهنــد. امــا از دهــه 50 میــادی دانشــمندان آرزو داشــته  
انــد ماشــینی نانومتــری مثــل آنچــه طبیعــت مــی  ســازد، 

ــد. ــت کنن درس
ســووژ از دانشــگاه »استراســبورگ« فرانســه، در ســال 
1۹۸3 بــه اولیــن دســتاورد بــزرگ در ایــن زمینــه رســید. او 
ــا  ــه شــکل حلقــه بســازد کــه ب موفــق شــد مولکولهایــی ب
یــک پیونــد مکانیکــی قابــل کنتــرل بــه هــم متصــل بودند. 
ایــن اولیــن بــاری بــود کــه شــیمی دان ها مولکولــی ســاخته 
ــرد.  ــرل ک ــن شــکل کنت ــه ای ــی  شــد آن را ب ــه م ــد ک بودن
ــه  ــه طــوری ک ــر داد، ب ــن ســاختار را تغیی ــا، ســووژ ای بعده
یــک حلقــه بــه دور دیگــری مــی  چرخیــد. بــه ایــن ترتیــب، 
ــار ســاخته  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــی ابتدای ــور مولکول ــک موت ی
ــا  ــه دنی شــد. در ســال 1۹۹1، اســتادارت کــه در اســکاتلند ب
ــاس میکروســکوپی  ــک مقی ــن چــرخ را در ی ــود، ای ــده ب آم
تغییــر داد و از نــوع اختــراع کــرد. او حلقــه  ای از مولکولهــا را 
ســاخت کــه بــا اعمــال حــرارت بــه شــکل کنتــرل  شــده ای 
در طــول یــک محــور حرکــت مــی  کردنــد. در ســال 1۹۹۹، 
ــی  ــور مولکول ــن موت ــا اولی ــه داد ت ــا را ادام ــگا راه آنه فرین

ــان را بســازد. جه
ــی  ــور مولکول ــه  ای اعــام کــرد: موت ــل در بیانی ــه نوب کمیت
از نظــر پیشــرفت، وضعیــت موتورهــای الکتریکــی در ســال 
ــی  ــان، دانشــمندان چرخهــای مختلف 1۸30را دارد. در آن زم
می ســاختند و بــه نمایــش می گذاشــتند، امــا خبــر نداشــتند 
کــه آن دســتگاهها بــه قطارهــای برقــی، ماشــین های 
ــا  ــوند. ام ــر می ش ــازها منج ــا و غذاس ــویی، پنکه ه لباسش
دانشــمندان پیــش  بینــی مــی  کننــد روزی مــی  رســد کــه ما 
در دنیایــی زندگــی کنیــم کــه برپایــه ایــن ماشــینهای ریــز و 

غیرقابــل مشــاهده بنــا شــده باشــد.
جایــزه نوبــل شــیمی ۲015 هــم بــه پــاس خدمــات 
»تومــاس لینــدال« ســوئدی از موسســه فرانســیس کریــک 
ــچ«  ــل مولدری ــس، »پ ــال در انگلی ــر ه ــگاه کلی و آزمایش
ــکده  ــوز و دانش ــاوارد هی ــکی ه ــه پزش ــی از موسس آمریکای
ــه ای از  ــانچار« ترکی ــز س ــگاه دوک و »عزی ــکی دانش پزش
دانشــگاه کارولینای شــمالی بــرای مکانیزم ترمیــم دی ان ای 

ــود. ــرده ب ــدا ک ــاص پی اختص
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دانش و  علـــم 

همــکاری مراکــز علمــی و کانونهــای دانــش بــا مراکــز تولیــد و 
تجــاری ســازی محصــوالت در عرصــه جواهــرات و ســنگهای 
قیمتــی بــه تازگــی نقطــه عطفــی را در حــوزه پیشــرفت 

ــم زده اســت.  ــم، رق ــی ک ــا پیچیدگ ــای ب ــوژی ه تکنول
کانــی هــا و ســنگ هــای قیمتــی از دیربــاز در کشــور مــا مــورد 
توجــه بــوده انــد. اشــاره بــه گوهرهــا در نوشــته هــای قدیمی و 
آثــار علمــی قدیمــی شــواهدی از ایــن توجــه در ایــران باســتان 
اســت. ایرانیــان از دیربــاز ســنگ هــای قیمتــی و نیمــه قیمتــی 
ــون رازی،  ــمندانی همچ ــناختند. دانش ــی ش ــی م ــه خوب را ب
ابوریحــان بیرونــی، جابربــن حیــان و ابوعلــی ســینا ســالها قبل 
ــون بســیاری  ــد و اکن ــدی کــرده ان ــی را تقســیم بن ــواد معدن م
از قوانیــن مربــوط بــه معــادن کشــور منطبــق بــر یافتــه هــای 

آنهــا اســت.
ــای امــروز بیــش از گذشــته  توســعه صنعــت جواهــرات در دنی
نیازمنــد ورود بــه بخــش هــای علمــی اســت؛ در ایــن رابطــه، 
واحدهــای متعــددی در بخــش خصوصــی تــاش داشــته انــد 
و دارنــد تــا ایــن صنعــت را بــه جایــگاه شایســته ای در ســطح 
اقتصــادی بــر پایــه دانــش برســانند. از ســوی دیگــر از آنجــا که 
مقولــه اقتصــاد مقاومتــی و بــه دنبــال آن، اقتصــاد دانــش بنیان 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری مــورد تاکیــد قــرار گرفته اســت، 
صنعــت جواهــرات مــی توانــد بــر پایــه دانــش بــه جایگاهــی 
ــت نســبی در کشــور  ــوان یــک مزی ــه عن ــوان ب برســد کــه بت

ــاد کــرد. از آن ی
ــش،  ــی دان ــون هماهنگ ــس کان ــن، رئی ــواد پیش بی ــد ج محم
ــت  ــی معاون ــای زینت ــنگ ه ــرات و س ــازار جواه ــت و ب صنع
ــران  ــگاه ای ــاره جای ــوری درب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
در عرصــه ســنگهای قیمتــی و ارتباطــی کــه ایــن روزهــا مراکز 
ــار  ــد، اظه ــرده ان ــوزه ایجــاد ک ــن ح ــی در ای ــا صنعت ــی ب علم
داشــت: همــه اتفاقــات در کشــور، دنبالــه رو بخــش خصوصــی 
اســت و هیــچ برنامــه ریــزی از  طــرف دولــت روی ایــن حــوزه 
نشــده اســت. در ســال ۸3 کــه اولیــن آموزشــگاه گوهر شناســی 
ــرای  ــر ب ــه گوه ــم کلم ــیس کردی ــور تاس ــرق کش را  در ش
ــه  ــود امــا اکنــون کــه مشــهد ب متخصصــان تعریــف نشــده ب
عنــوان شــهر جهانــی گوهرســنگ هــا بــه ثبــت رســیده، نیــاز 
اســت کــه از نظــر علمــی به ایــن حــوزه توجــه ویــژه ای شــود.
ــش،  ــی دان ــون هماهنگ ــن رو کان ــه از ای ــان اینک ــا بی وی ب
صنعــت و بــازار حــوزه ســنگ هــای زینتــی و جواهــرات توســط 
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــده اســت، عن ــدازی ش ــی راه ان ــت علم معاون
جــای خوشــحالی اســت و مــی توانــد نشــانه ای برای پیشــرفت 

در ایــن بخــش تاثیــر گــذار در اقتصــاد باشــد.

ــیل  ــان از پتانس ــنگ، نش ــر س ــایی 39 گوه شناس
ــرات دارد ــت جواه ــور در صنع ــاالی کش ب

در سـنوات قبـل پـروژه پتانسـیل یابـی سـنگ های قیمتـی در 
کشـور مطرح شـد که این موضـوع در ۲0 اسـتان تحقـق یافت؛ 
نتیجـه ایـن طـرح، شناسـایی 3۹ گوهـر سـنگ قابـل تـراش 
بـرای کاربـرد در زیـورآالت بـود. ایـن موضوع نشـان مـی دهد 
کـه ایـران واقعا پتانسـیل قـوی در ایـن زمینـه داردپیـش بین با 
بیـان اینکـه ایران بـه  لحاظ سـاختار زمیـن شناسـی، در منطقه 
ای واقـع شـده کـه از نظر تنـوع کانی سـازی در وضعیت بسـیار 
خوبـی قرار گرفته اسـت؛ به طوریکـه حداقل 3۹ سـنگ در ایران 
شـناخته شـده اسـت، تاکید داشـت: همچنین عقیق و فیـروزه از 
سـنگ های معروف ایرانی هسـتند. فیروزه نیشـابور بـه عنوان با 
کیفیـت تریـن و قدیمی تریـن فیروزه هـای جهان مطرح شـده 

ست. ا
پیــش بیــن خاطــر نشــان کــرد: از قدیــم االیــام، ســنگ هــای 

یاقــوت، یشــم، المــاس و زمــرد در ایــران وجــود داشــتند.
ــی  ــروژه پتانســیل یاب ــل پ ــنوات قب ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــت: ای ــد، گف ــرح ش ــور مط ــی در کش ــای قیمت ــنگ ه س

ــرح،  ــن ط ــه ای ــت؛ نتیج ــق یاف ــتان تحق ــوع در ۲0 اس موض
ــرد در  ــرای کارب ــراش ب ــل ت ــنگ قاب ــر س ــایی 3۹ گوه شناس
ــران  ــه ای ــد ک ــی ده ــن موضــوع نشــان م ــود. ای ــورآالت ب زی

ــه دارد. ــن زمین ــوی در ای ــیل ق ــا پتانس واقع

بررسی جایگاه ایران از منظر جواهرات
ــازار  ــون هماهنگــی دانــش، صنعــت و ب ــه رئیــس کان ــه گفت ب
جواهــرات و ســنگ هــای زینتــی معاونــت علمــی و فنــاوری، از 
ایــن 3۹ نــوع گوهــر، حداقــل ۲0 نــوع در خراســان وجــود دارد 
بنابرایــن خراســان یکــی از متنــوع تریــن و پــر پتانســیل تریــن 
اســتان هــای ســنگ هــای زینتــی یــا گوهــر ســنگ هاســت.

ــران از منظــر جواهــرات  ــگاه ای ــه بررســی جای ــا اشــاره ب وی ب
ــارد دالر  ــدود ۷00 میلی ــه ح ــان داده ک ــات نش ــت: مطالع گف
ــت؛ ۲۸0  ــی در دنیاس ــای قیمت ــنگ ه ــی س ــردش نقدینگ گ
ــت  ــی اس ــزان طای ــی می ــردش نقدینگ ــم گ ــارد دالر ه میلی
کــه در ســاخت زیــور آالت بــه کار مــی رود؛ بنابرایــن صنعــت 
جواهــرات هــزار میلیــارد دالر گــردش نقدینگــی در دنیــا دارد اما 
ســهم کشــور مــا ناچیــز و کمتــر  از یــک صــدم درصــد اســت.

ــاظ  ــه لح ــهد ب ــژه مش ــگاه وی ــر جای ــد ب ــا تاکی ــن ب پیش بی
گردشــگری توریســتی و پتانســیل صنعت ســنگ هــای قیمتی 
ــرد: ضــروری  ــوان ک ــا عن ــنگ ه ــر س ــی و گوه ــه قیمت و نیم
ــوان  ــا بت ــود ت ــژه ای ش ــه وی ــوزه توج ــن ح ــه ای ــه ب ــت ک اس
ــر ۸5  ــال حاض ــت؛ در ح ــر دانس ــور موث ــاد کش آن را در اقتص
درصــد واحــد هــای تــراش گوهــر ســنگ هــا در مشــهد واقــع 
شــده انــد؛ ســاالنه در ایــن شــهر ۹ تــن عقیــق و ۶ تــن نگیــن 
فیــروزه تولیــد مــی شــود. بعــد از مشــهد اســتان هــای همــدان، 
زنجــان، کرمــان و سیســتان و بلوچســتان اســتان هــای نســبتا 

ــاال در ایــن حــوزه هســتند. ــا پتانســیل ب ب
ــت  ــه صنع ــت ک ــه اس ــا دو ده ــه تقریب ــان اینک ــا بی وی ب
جواهــرات بــا علــم عجیــن شــده اســت، تاکیــد داشــت: صنعت 
ــه  ــه طــوری ک ــرد ب ــاط بگی ــم ارتب ــا عل ــرات توانســته ب جواه
بعــد از بازدیــد داوران بیــن المللــی بمبئــی، بانکــوک  و تایلنــد 
ــی جواهــرات  ــوان شــهر جهان ــه عن ــن شــهر را ب از مشــهد، ای

ــد. ــرده ان ــی ک معرف
وی بــا بیــان اینکــه ایــن صنعــت مــی توانــد نقشــی در 
ــال  ــا توانســتیم در س ــت: م ــد، گف ــته باش اقتصــاد کشــور داش
هــای گذشــته اولیــن برندهــای جواهــر ســازی را ثبــت کنیــم؛ 

ــیس  ــهد تاس ــرات در مش ــی جواه ــد طراح ــن 3 واح همچنی
ــود  ــدارد. وج ــود ن ــور وج ــای کش ــچ کج ــه در هی ــم ک کردی
آزمایشــگاه هــای تخصصی در حــوز گوهر شناســی، هنرســتان 
ــراش ســنگ، مراکــز آموزشــی گوهــر شناســی در مشــهد از  ت
مــواردی هســتند کــه مــی توانــد پــر اهمیــت باشــد و نشــان از 

ــور دارد. ــت در کش ــن صنع ــن ای ــش رفت ــی پی علم

اشتغال زایی چشمگیر در صنعت جواهرات
بــه گفتــه پیــش بیــن، بــر طبــق مطالعــات موسســه مطالعــات 
ــک  ــایی ی ــدای شناس ــکا )GIA( از ابت ــر شناســی امری جواه
ــل آن  ــراوری و تبدی ــراش و ف ــتخراج، ت ــدن، اس ــنگ در مع س
بــه نگیــن، فــروش و غیــره نزدیــک بــه ۲00 حرفــه مختلــف 
نیــاز اســت؛ در هیــچ صنعتــی چنیــن ســیطره ایجــاد فرصــت 
شــغلی نداشــته و نداریــم. بنابرایــن اگــر صنعــت ســاخت پایــه 
ــه  ــن صنعــت اضاف ــه ای ــه اســت را ب ــده ۸0 حرف کــه دربرگیرن
ــه  ــنگ ب ــک س ــل ی ــرای تبدی ــه ب ــا ۲۸0 حرف ــم مجموع کنی

ــود دارد. ــر وج جواه
ــن  ــغلی، ای ــت ش ــاد فرص ــر ایج ــاوه ب ــت: ع ــن گف پیش بی
صنعــت مــی توانــد یــک مزیــت نســبی بــرای  کشــور 

محســوب شــود.
ــراش  ــرای ت ــذاری ب ــرمایه گ ــرانه س ــرخ س ــه وی، ن ــه گفت ب
یــک ســنگ بــرای هــر نفــر بیــن 5 تــا 10 میلیــون نفــر اســت 
درصورتیکــه در صنایــع دیگــر حداقل ۶0 تــا ۷0 میلیــون تومان 

ســرانه ســرمایه گــذاری الزم اســت.
ــه  ــچ  وابســتگی ب ــت جواهــرات هی ــان اینکــه صنع ــا بی وی ب
ــاد کوچــک حمــل  ــدارد چــون در ابع ــل ن ــت حمــل و نق صنع
مــی شــوند، گفــت: عــدم وابســتگی بــه صنعــت حمــل و نقل و 
ایجــاد ارزش افــزوده بیــن 300 تــا ۷00 درصــد مــی توانــد یــک 

مزیــت در ایــن صنعــت محســوب شــود.
ــرای ایجــاد یــک  ــه فضــای کــم ب ــاز ب ــزود: نی ــن اف پیــش بی
شــغل در صنعــت جواهــرات، مطــرح بــودن ایــن هنــر و صنعت 
ــت  ــوان مزی ــه عن ــد ب ــوان شــغل خانگــی و... مــی توان ــه عن ب
هــای نســبی در ایــن حــوزه مطــرح شــوند در عیــن حالــی کــه 

مزیــت اقتصــادی باالیــی خواهــد داشــت.
رئیـس کانـون هماهنگـی دانـش، صنعـت و بـازار جواهـرات و 
سـنگ های زینتی خاطر نشـان کرد: تاکنـون 4 اسـتاندارد روی 
سـنگ های قیمتی تدوین شـده اسـت؛ روش شناسـایی سـنگ 

درخشش جواهرات ایرانی با کمک مراکز 
علمی/ ایران ۳۹سنگ گرانبها دارد 
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هـای رنگی، درجـه بندی و شـناخت سـنگ های رنگـی، درجه 
بنـدی و شـناخت مرواریـد، شناسـایی و درجـه بندی المـاس از 
اسـتانداردهای تدویـن شـده سـنگ های قیمتـی به شـمار می 

رونـد. اینهـا در اداره اسـتاندارد به تدوین رسـیده اسـت.
بــه گفتــه وی، ایــن قوانیــن جدید هســتند و در ۲ ســال گذشــته 
کدملــی اخــذ کــرده انــد؛ همچنیــن در حــال حاضــر هــم نیازی 
بــه اســتانداردهای دیگــری در زمینــه جواهــرات نیســت. پیــش 
ــه ای  ــی حرف ــهای فن ــتاندارد آموزش ــرا اس ــت: اخی ــن گف بی
ــن  ــدی بی ــای آن  تقســیم بن ــر مبن ــا ب ــد ت ــده ان ــری ش بازنگ

المللــی انجــام گیــرد.

اســتفاده از تجهیــزات پیشــرفته آزمایشــگاهی در 
صنعــت جواهــرات

ــن  ــا در ای ــوزش ه ــرای آم ــه ب ــی ک ــوص اقدامات وی در خص
صنعــت انجــام گرفته اســت، گفــت: بــا پیشــنهادی که 3 ســال 
ــه  ــران ارائ ــات گمــرک ای ــر آمــوزش و تحقیق ــه دفت گذشــته ب
کردیــم، ســرفصل هــای آموزشــی ارزیابــی ســنگ هــای گران 
بهــا تدویــن شــد؛ همچنیــن توانســته ایــم تاکنــون 1۲ گمــرک 
را بــا ســنگ هــای قیمتــی آشــنا کنیــم زیــرا ایــن اقــدام مــی 

توانــد زیربنــای صنعــت جواهــرات بــه شــمار رود.
ــا بیــان اینکــه علــم گوهــر شناســی بــه قــدری  پیــش بیــن ب
ــرای شــناخت  ــا ب ــروز الزام ــای ام ــه در دنی ــرده ک پیشــرفت ک
ســنگ هــا بایــد از تجهیــزات پیشــرفته آزمایشــگاهی اســتفاده 
ــد  کــرد، گفــت: یکــی از مــواردی کــه خیلــی خــوب مــی توان
در گــردش نقدینگــی و شــاخص هــای اقتصــادی در ایــن دوره 
کــه مبحــث اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد دانــش بنیــان مطــرح 
اســت، تاثیــر گــذار باشــد  صنعــت جواهــرات خواهــد بــود؛ چون 
ــی در  ــورت بوم ــه ص ــزات آن ب ــم و تجهی ــر، عل ــیل، هن پتانس
کشــور وجــود دارد و عــده زیــادی هــم تحــت آمــوزش علمــی 

قــرار گرفتــه انــد.
 

ــهیالت  ــای تس ــه ج ــی ب ــهیالت قانون ــه تس ارائ
ــرات ــت جواه ــی در صنع دولت

ــداد  ــی تع ــک پشــتیبانی ســاده دولت ــا ی ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــوند،  ــه کار ش ــغول ب ــه مش ــن زمین ــد در ای ــی توانن ــادی م زی
گفــت: ایــن حــوزه بیشــتر از اینکــه نیــاز بــه تســهیات دولتــی 
داشــته باشــد بیشــتر بــه تســهیات قانونــی نیــاز دارد. همــواره 
بایــد راه بــرای توســعه ایــن صنعــت همــوار باشــد تــا بــه راحتی 

ــم. ــن  مســیر گام برداری در ای

بررسـی معضالت صـادرات سـنگ هـا و جواهرات 
نی یرا ا

ــا اشــاره بــه مشــکات صــادرات ســنگ  پیش بیــن در ادامــه ب
هــای زینتــی خاطــر نشــان کــرد: زمانیکــه ســنگ هــا بــرای 
صــادرات آمــاده مــی شــوند بایــد بــرای ارزشــگذاری بــه تهران 
برونــد و دوبــاره بــه مشــهد بازگردنــد؛ بعــد از آن از مشــهد بــه 

کشــورهای مــد نظــر صــادر مــی شــود.
وی افـزود: همـواره ایـن مسـیر رفـت و برگشـت به تهـران می 
توانـد از موانـع صـادرات سـنگ هـای زینتی به شـمار مـی رود؛ 
ایـن درحالی اسـت کـه آزمایشـگاههای تخصصی مـورد تایید و 
اسـتاندارد در مشـهد وجود دارد؛ از سویی وجود گمرک تخصصی 
با کارشناسـان حرفـه ای در این زمینـه می تواند یک مسـیر را از 

صـادرات سـنگ های زینتـی بکاهد.

اختصــاص 240 میلیــارد تومــان در ســال بــه 
ــی  ــای زینت ــنگ ه ــادرات س ص

پیـش بیـن خاطـر نشـان کـرد: در حقیقـت عمـده صـادرات ما 
فیـروزه اسـت که بـه صـورت نگیـن بـه اندونـزی، سـنگاپور و 
مالـزی، حـوزه خلیج فارس و خیلـی کمتر به کشـورهای اروپایی 

و امریکایـی صادر می شـود؛ البتـه باید در نظر داشـت که بخش 
زیـادی از ایـن سـنگها بار همراه مسـافر اسـت.

ــا اشــاره بــه آمــار صــادرات ســنگ هــای زینتــی گفــت:  وی ب
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه در حــدود ۲40 میلیــارد تومــان در 
ســال بــه صــادرات ســنگ هــای زینتــی ایــران اختصــاص دارد.

رونــق اقتصــادی کشــور بــه واســطه یــک فنــاوری 
کمتــر پیچیده

در مقولــه اقتصــاد مقاومتــی بــر پایــه اقتصــاد دانــش بنیــان، به 
ــر پیشــرفته اشــاره ای نشــده اســت  ــا کمت ــش پیشــرفته ی دان
بنابرایــن مــی تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه فنــاوری هــای 
ــش  ــق اقتصــاد دان ــد در تحق ــی توانن ــم م ــر پیشــرفته ه کمت
ــدان معناســت کــه صنعــت  ــر گــذار باشــند. ایــن ب ــان تاثی بنی
ــده ای برخــوردار نیســت مــی  ــاوری پیچی جواهــرات کــه از فن

ــر بســزایی داشــته باشــد. ــد در اقتصــاد کشــور تاثی توان
اســماعیل قــادری فــر، مدیــر کل دفتــر تجــاری ســازی معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ایــن خصــوص اظهــار 
ــه اینکــه اقتصــاد دانــش بنیــان و اقتصــاد  ــا توجــه ب داشــت: ب
ــده از  ــرح ش ــری مط ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س مقاومت
ــر پیشــرفته  ــر فناورهــای کمت ــا ب ــن رو در صــدد هســتیم ت ای
هــم تمرکــز داشــته باشــیم؛ صنعــت جواهــرات و ســنگ هــای 

زینتــی از جملــه ایــن فنــاوری هــا هســتند.
ــاوری  ــم و فن ــا در بحــث عل ــگاه م ــت ن ــوان کــرد: کلی وی عن
و ربــط آن بــه اقتصــاد دانــش بنیــان طــوری اســت کــه همــه 
ــورد  ــرفته را م ــر پیش ــای کمت ــاوری ه ــه فن ــا از جمل ــوزه ه ح
توجــه قــرار دهیم تــا در نهایــت حلقــه های مفقــوده در توســعه 
دانــش و فنــاوری مشــخص شــوند. بدیــن واســطه مــی تــوان 

ــود. ثــروت ســازی از علــم در کشــور را شــاهد ب
قـادری فر بیان کـرد: بر همین اسـاس کانون هماهنگـی دانش، 
صنعـت و بـازار در معاونـت علمـی تشـکیل شـده تا بـه فناوری 
هـای کمتر پیشـرفته توجه ویـژه ای شـود. به علت اینکـه ما در 
کشـور مزیت و پتانسـیل های بالقوه ای در سـنگ های قیمتی و 
جواهرات تزئینـی داریم، کانـون جواهرات و سـنگ های قیمتی 
را تشـکیل دادیـم. در واقع این کانون، حلقه واسـط بیـن فناوران 

و نـوآوران با بازار اسـت.
ــازار در  ــت و ب ــش، صنع ــی دان ــون هماهنگ ــه داد: کان وی ادام
ــارکت  ــا مش ــوری ب ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم معاون
بخــش خصوصــی و اعضــای فعــال از جملــه اتحادیــه ســنگ 
هــای قیمتــی تشــکیل شــده اســت و ســعی دارد تــا حلقــه های 
مفقــوده دانشــی و خــاء هایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد 
ــاورد  ــود بی ــه وج ــرای آن ب ــب را ب ــازاری مناس ــرف و ب را برط
کانــون هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار در معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا مشــارکت بخــش خصوصی و 
اعضــای فعــال از جملــه اتحادیــه ســنگ هــای قیمتی تشــکیل 
ــوده دانشــی و  ــای مفق ــه ه ــا حلق ــعی دارد ت ــده اســت و س ش

خــاء هایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد را برطرف و بــازاری 
مناســب را بــرای آن بــه وجــود بیــاورد.  ایــن حلقــه مفقــوده را 
ــا بهــره گیــری از دانــش  مــی توانیــم در حــوزه کســب و کار ب
ــه دانــش  ــر پای ــا بازارســازی آن ب ــم ت ــه کار بگیری ــاوری ب و فن
ــادی  ــق اقتص ــاهد رون ــوان ش ــی ت ــورت م ــن ص ــد. در ای باش

کشــور بــه واســطه یــک فنــاوری کمتــر پیچیــده بــود.
ــش،  ــی دان ــون هماهنگ ــاط کان ــوص ارتب ــر در خص ــادری ف ق
صنعــت و بــازار جواهــرات و ســنگ هــای قیمتــی بــا شــرکت 
ــول  ــرای ورود محص ــل، ب ــت: در اص ــان گف ــش بنی ــای دان ه
ــایی  ــون شناس ــی همچ ــازار اقدامات ــه ب ــرات ب ــی جواه نهای
ســنگ، اســتحصال، بــرش، فلــز کاری، بســته بنــدی و ... انجام 
ــه دســتگاهها و  ــاز ب ــن مراحــل نی ــک از ای ــر ی ــرد؛ ه ــی گی م
نیروهــای انســانی دارد؛ از ایــن رو بکارگیــری نیروهــای انســانی 
ــاد  ــا در اقتص ــد ت ــراورد کن ــت را ب ــن صنع ــاز ای ــد نی ــه بتوان ک

ــر گــذار باشــد مهــم اســت. کشــور تاثی
بــه گفتــه وی، ســهم شــرکت هــای داخلــی دانــش بنیــان کــه 
ــره  ــش به ــن بخ ــادی ای ــای اقتص ــت ه ــد از ظرفی ــی توانن م
ــه  ــرای مــردم ب ــداری را ب ــاال و پای ــا اشــتغال ســطح ب ــد ت ببرن

ــاد اســت. ــد، زی وجــود بیاورن
ــه کســب و  ــق اقتصــادی و پرداختــن ب وی تاکیــد داشــت: رون
کار همیشــه نبایــد در حــوزه فنــاوری »های تــک« یــا پیشــرفته 
باشــد زیــرا خیلــی از فنــاوری هــای کمتــر پیشــرفته نیــاز بــه 
ــم  ــی ه ــای قیمت ــرات و ســنگ ه ــد. حــوزه جواه ــش دارن دان
ــی  ــه م ــر پیشــرفته هســتند ک ــاوری کمت ــن دســته از فن در ای
توانــد رونــق اقتصــادی بــرای کشــور داشــته باشــند. در واقــع با 
توجــه بــه فنــاوری هــای پیشــرفته و کمتــر پیشــرفته مــی توان 

فنــاوری را بــه برتریــن جایــگاه رســاند.

ثروت زایی از سنگ های زینتی بر پایه علم
قـادری فر بـا تاکید بـر اینکـه برآوردها نشـان می دهد کـه بازار 
سـنگ های زینتی در کشـور بزرگ و گسـترده اسـت، گفـت: از 
چیـن، تایلنـد و هند زیـور آالت به کشـور مـا وارد می شـود این 
در حالی اسـت که بایـد از ظرفیت بالقـوه مان اسـتفاده کنیم و از 
علم به ثروت برسـیم. شناسـایی سـنگ ها نیاز به دانـش دارد بر 
خـاف اینکـه خیلی ها این حرفـه و صنعت را یـک عرصه پیش 

پا افتاده و سـنتی مـی دانند.
 

ــت  ــرو فعالی ــرات در گ ــت جواه ــرفت صنع پیش
شــرکت هــای دانــش بنیــان و دانشــگاه ها

قـادری فـر اظهار داشـت: بـرای اینکـه یک بـازار بـزرگ و معنا 
دار بـرای صنعـت جواهـرات و سـنگ هـای قیمتی ایجـاد کنیم 
نیـاز اسـت کـه آخریـن تکنولـوژی هـای روز را برای شناسـایی 
و اسـتحصال سـنگ ها به کار بگیریـم. این کار را شـرکت های 

دانـش بنیـان و دانشـگاهها مـی توانند برعهـده بگیرند.
وی افــزود: در واقــع کانــون هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار 
در صــدد اســت تــا شــرکتهای دانــش بنیــان را روی کار بیــاورد. 
کانــون جواهــرات و ســنگ هــای قیمتــی از اولین کانــون هایی 
ــت علمــی مجــوز  ــد توانســته از معاون ــه در دوره جدی اســت ک
فعالیــت اخــذ کنــد. دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــگاه علمی 
ــوان  ــه عن ــوم زمیــن شناســی مشــهد ب ــردی و مراکــز عل کارب
ــا  ــد ت ــز حضــور دارن ــون نی ــن کان ــای دانشــی در ای بخــش ه

بــازار بکــری بــرای ایــن حــوزه بــه وجــود بیایــد.
ورود مراکــز علمــی و دانشــگاهی بــه بخشــهای صنعتــی ماننــد 
جواهــرات نقطــه عطفــی در تحقــق اقتصــاد دانش بنیان اســت. 
نقطــه عطفــی کــه هــر چند هنــوز نوپــا اســت امــا امید مــی رود 
بتوانــد در آینــده ای نــه چنــدان دور چرخــه نــوآوری تــا تولیــد 
ــا هماهنگــی میــان نهادهــای علمــی و تولیــد و  را تکمیــل و ب
ــور را  ــادی کش ــهای اقتص ــی از چالش ــول بخش ــع محص توزی

برطــرف کنــد.
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دانش و  علـــم 

 )ISC( ــام ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
گفــت: بررســی ۲5 کشــور دارای بیشــترین کمیــت علــم دنیــا 
نشــان مــی دهــد کــه نــرخ رشــد تولیــد علــم ایــران بــه 1۶ 
درصــد رســید کــه باالتریــن نــرخ رشــد 4 ســال اخیــر اســت. 
محمدجــواد دهقانــی، افــزود: کمیــت تولیــد علــم تنهــا یکی از 
ابعــاد تولیــد علــم اســت. هدایــت مقــاالت بــه ســمت نیازهای 
کشــور مهمتریــن مســئله فعلــی در علــم کشــور اســت، امــا در 
عیــن حــال انتشــار نتایــج پژوهــش در معتبرتریــن مجــات 
ــان  ــاالی محقق ــی ب ــوان علم ــدرت و ت ــی از ق ــن الملل بی

حکایــت مــی کنــد.
دهقانــی اظهــار داشــت: بررســی ۲5 کشــوری کــه بیشــترین 
کمیــت علــم دنیــا را در ســال هــای ۲014 و ۲015 میــادی 
ــد  ــد کــرده ان ــگاه اســتنادی وب آو ســاینس )ISI( تولی در پای
ــران در ســال  ــد ای ــت تولی ــه رشــد کمی نشــان مــی دهــد ک
ــه 1۶  ــادی ب ــال ۲014 می ــه س ــبت ب ــادی نس ۲015 می

درصــد رســیده اســت.
وی تاکیــد کــرد: بــه ایــن ترتیــب جمهــوری اســامی ایــران 
در جمــع کشــورهایی کــه بیشــترین کمیــت تولیــد علــم دنیــا 
ــوردار  ــه ای برخ ــل ماحظ ــد قاب ــد از رش ــی کنن ــد م را تولی

بــوده اســت.  
سرپرسـت ISC گفـت: در سـال ۲014 میـادی در پایـگاه 
اسـتنادی ISI تعـداد ۲ میلیـون و 34۸ هـزار و ۶5۸ مـدرک از 
تمـام دنیا نمایه شـده اسـت. در سـال ۲015 میـادی این رقم 
بـه ۲ میلیـون و 4۹4 هـزار و ۲4۶ مـدرک رسـید. بدین ترتیب 
متوسـط تولید علـم دنیا در حدود ۶ درصد رشـد داشـته اسـت.
ــای ۲011 ،۲01۲ ،  ــال ه ــی س ــرد: در ط ــان ک وی خاطرنش
ــت  شــده  ــدارک ثب ــداد م ــادی تع ۲013 ، ۲014 و ۲015 می
ــا  ۲۸4۶4  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــامی ب ــوری اس ــرای جمه ب
،30351 ، 30۹41 ، 3۲155 و 3۷۲۶1 مــورد بــوده اســت و 
بنابرایــن میــزان رشــد علمــی در ایــن ســالها نســبت بــه ســال 
ــا ۷، ۲، 4 و 1۶ درصــد  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــل از آن ب ــای قب ه

ــت. بوده اس
ــد  ــا تولی ــران ب ــادی ای ــال ۲014 می ــزود:  در س ــی اف دهقان
ــن ۲1  ــم در بی ــد عل ــت تولی ــاظ کمی ــدرک از لح 3۲155 م
کشــور برتــر دنیــا و در ســال ۲015 رشــد کمیــت تولیــد علــم 
ــت  ــن باب ــه از ای ــه نحــوی ک ــود ب ــل ماحظــه ب کشــور قاب

ــرار دارد. ــا ق ــگاه 1۹ دنی ــون در جای ــم اکن ــران ه ای
ــا در ســال  ــم دنی ــد عل ــران از تولی ــرد: ســهم ای ــد ک وی تاکی
ــه در ســال ۲015  ــود ک ــدود 1.4 درصــد ب ــادی ح ۲014 می

ــید. ــد رس ــه 1.5 درص ــادی ب می
 )ISC( ــام ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
ــوری  ــه کش ــتان س ــه و لهس ــران، ترکی ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــال  ــه س ــبت ب ــادی نس ــال ۲015 می ــه در س ــتند ک هس
ــد  ــه از لحــاظ کمیــت تولی ــدام دو رتب ــادی هــر ک ۲014 می

ــه داشــتند. ــم، افزایــش رتب عل
وی گفــت: در ایــن میــان ایتالیــا و برزیــل نیــز هــر کــدام یک 
ــادا، هلنــد، ســوئد و ســوئیس هــر  ــد، امــا کان پلــه رشــد کردن
کــدام یک پلــه کاهــش رتبــه داشــتند و همچنیــن تایــوان نیز 

4 پلــه رشــد منفی داشــته اســت.
دهقانــی اظهــار داشــت: بــه هــر ترتیــب کمیــت تولیــد علــم 
دنیــا در حــال افزایــش اســت و بــه جــز ژاپــن و تایــوان تمامی 
۲5 کشــوری کــه بیشــترین کمیــت علــم دنیــا را تولیــد مــی 
کننــد در ســال ۲015 بــه نســبت ســال ۲014 میــادی علــم 

بر اساس اعالم پایگاه ISC ؛ 

نرخ رشد تولید علم کشور به ۱۶ درصد رسید/باالترین نرخ رشد ۴سال اخیر
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علـــم و دانش

سال 2015سال 2014
سهم از کل تولید علم دنیاکمیت تولید علمرتبه کمیت تولید علمسهم از کل تولید علم دنیاکمیت تولید علمکشوررتبه کمیت تولید علم

۲5.5%۲۶.41۶3۶5۶۷%۶۲0۹۸۸آمریکا1
15.۲%14.۸۲3۸0003%34۶۹05چین۲
۶.۶%۶.431۶4051%14۹۸55انگلستان3
۶.۲%۶.34155۷41%14۸5۷1آلمان4
4.4%4.۸510۹۸5۶%11۲31۲ژاپن5
4.3%4.3۶10۶5۹۹%101۷1۶فرانسه۶
4.1%4.0۷1030۹4%۹43۷1ایتالیا۸
4.0%4.0۸1004۲1%۹4454کانادا۷
4.0%3.۶۹100005%۸414۲هند۹
3.۶%3.410۸۹۸۹۹%۷۹۸05استرالیا10
3.5%3.411۸۶۶01%۷۸۷۶۶اسپانیا11
3.0%3.01۲۷3۷11%۶۹5۹3کره جنوبی1۲
۲.4%۲.313۶0۲۷4%5300۸برزیل14
۲.۲%۲.31455۶54%53۶5۷هلند13
۲.1%1.۸15514۲۷%41۲05روسیه15
1.۷%1.۶1۶4۲14۸%3۷3۶4ترکیه1۸
1.۷%1.۷1۷4۲0۲3%3۹۲۶1سوئیس1۶
1.5%1.41۸3۸30۹%340۲3هلند۲0
1.5%1.41۹3۷۲۶1%3۲155ایران۲1
1.5%1.5۲03۶534%34۷3۶سوئد1۹
1.4%1.۶۲135۷3۸%3۷5۹۲تایوان1۷
1.3%1.3۲۲31۶۷4%۲۹۹1۸بلژیک۲۲
1.0%1.0۲3۲5۲1۶%۲310۷دانمارک۲3
0.۹%0.۹۲4۲3۲۷۸%۲1۷۲1اتریش۲4
0.۹%0.۹۲5۲3030%۲14۲4اسکاتلند۲5

بیشــتری را تولیــد کــرده انــد.  
ــت:  ــام گف ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای  سرپرس
برخــی کشــورها از لحــاظ تعــداد مــدارک نمایه شــده در ســال 
۲015 نســبت بــه ســال ۲014 میــادی رشــد داشــته انــد، امــا 
ــه اســت.  ــا کاهــش یافت ــم دنی ســهم آنهــا از کل کمیــت عل
آمریــکا، آلمــان، فرانســه، کــره جنوبــی، هلنــد و ســوئد در ایــن 

دســته قــرار مــی گیرنــد.
 دهقانــی خاطرنشــان کــرد: هــر چنــد کمیــت تولیــد علــم یکی 
از عوامــل رشــد علمــی محســوب مــی شــود، امــا نــگاه تــک 
بُعــدی بــه ایــن عامــل باعــث خواهــد شــد تــا علــم کشــور در 

مســیر صحیحــی قــرار نگیــرد.
وی افــزود: در همیــن راســتا ســند سیاســت هــای کان علــم 

ــب  ــری کس ــم رهب ــام معظ ــط مق ــی توس ــاوری اباغ و فن
مرجعیــت علــم و فنــاوری در ســطح بین الملــل، تعامــات علم 
و فنــاوری و اثرگــذاری اقتصــادی و اجتماعــی علــم تولید شــده 
ــش  ــر افزای ــاوه ب ــن، ع ــد. بنابرای ــرار داده ان ــه ق ــورد توج را م
ــای  ــه ه ــم در عرص ــد عل ــذاری تولی ــه اثرگ ــد ب ــت بای کمی

ــز توجــه کافــی کــرد مختلــف نی
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ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
ــه برتــری ســهم  ــا اشــاره ب اســام )ISC( ب
ــم  ــد عل ــت تولی ــر کمی ــت ب ــی کیفی جهان
ایــران بــرای اولیــن بــار گفــت: ســهم 
ایــران از مقــاالت پراســتناد دنیــا از دو درصــد 

ــت.  گذش
محمدجــواد دهقانــی، بــا اعــام ایــن مطلــب 
برتــر  درصــد  یــک  مقــاالت  گفــت: 
مقاالتــی هســتند کــه باالتریــن میــزان 
ــتناد  ــد. اس ــم دارن ــای عل ــذاری را در دنی اثرگ
ــه  ــی ک ــتفاده اســت و مقاالت ــوم اس ــه مفه ب
اســتناد بیشــتری دریافــت مــی کننــد از میزان 

اســتفاده باالتــری برخوردارنــد.
سرپرســت ISC اظهــار داشــت: بــرای 
انتخــاب مقــاالت یــک درصــد برتــر، در ابتــدا 
 )ISI( پایــگاه اســتنادی تامســون رویتــرز
مقــاالت منتشــر شــده در مجــات دنیــا 
را در ۲۲ رشــته موضوعــی قــرار مــی دهــد و 
ــر حســب  ســپس در هــر ســال مقــاالت را ب
ــد. ــداد اســتنادها مرتــب ســازی مــی کن تع

ــر  ــاالت برت ــد از مق ــک درص ــزود: ی وی اف
در هــر یــک از ۲۲ رشــته موضوعــی در 
ــاالت  ــوان مق ــه عن ــاب و ب ــال انتخ ــر س ه
پراســتناد معرفــی مــی شــوند. پایــگاه 
 )ESI( علــم  اساســی  هــای  شــاخص 
همیشــه مقــاالت پراســتناد در 10 ســال اخیــر 

ــد.   ــی ده ــه م ــایی و ارائ را شناس
دهقانــی اظهــار داشــت: تعداد مقــاالت یک 
درصــد برتــر ایــران از رشــد قابــل ماحظــه 
جمهــوری  اســت.  بــوده  برخــوردار  ای 
ــادی  ــال ۲00۶ می ــران در س ــامی ای اس
ــرده  ــر ک ــتناد منتش ــه پراس ــداد 31 مقال تع
ــادی  ــال ۲00۷ می ــم در س ــن رق ــود. ای ب
بــه 5۶ مــورد افزایــش یافــت و ســپس 
در ســال ۲00۸ میــادی بــه 40 مــورد 

کاهــش یافــت.
ــاالت  ــداد مق ــال ۲00۹ تع ــت: در س وی گف
ــر  ــید. ه ــورد رس ــه 53 م ــران ب ــتناد ای پراس
چنــد تعــداد ایــن مقــاالت در ســال ۲010 بــه 
ــاالت  ــن مق ــداد ای ــا تع ــید، ام ــورد رس ۸۸ م

ــید. ــورد رس ــه ۷5 م ــال ۲011 ب در س
ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
اســام )ISC( افــزود: در ســال ۲01۲ مجددا 
ــه  ــه و ب ــش یافت ــاالت افزای ــن مق ــداد ای تع
ــال  ــن س ــت و از ای ــش یاف ــورد افزای 10۶ م
ــداد  ــش تع ــب افزای ــور مرت ــه ط ــد ب ــه بع ب
مقــاالت پراســتناد کشــور را شــاهد هســتیم.

ــاالت  ــداد مق ــال ۲013 تع ــت: در س وی گف
ــال  ــورد و در س ــه 14۸ م ــور ب ــتناد کش پراس
۲014 بــه 1۸۹ مــورد رســید. در ســال ۲015 
تعــداد ایــن مقــاالت مجــددا افزایــش یافتــه 

ــت. ــش یاف ــورد افزای ــه ۲۲5 م و ب

دهقانــی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 
از نظــر میــزان رشــد مقــاالت یــک درصــد 
ــال  ــران در س ــامی ای ــوری اس ــر جمه برت
۲015 رتبــه دوم دنیــا را دارد. اطاعــات 
ــت و  ــده اس ــل نش ــوز کام ــال ۲01۶ هن س
ــن  ــران در ای ــتناد ای ــاالت پراس ــداد مق تع

ســال 1۲۸ مــورد اســت.
دنیـا  پراسـتناد  مقـاالت  تعـداد  گفـت:  وی 
متناسـب بـا افزایـش میـزان تولیـد علـم دنیا 
همیشـه از یک سـیر صعـودی برخـوردار بوده 
اسـت. تعداد این دسـته از مقـاالت از ۹ هزار و 
۹۶۷ مـورد در سـال ۲00۶ به 15 هـزار و 3۸1 
مـورد در سـال ۲015 افزایش یافته اسـت. در 
سـال ۲01۶ تاکنون تعداد این مقـاالت ۶ هزار 

و 1۶۸ مـورد بوده اسـت.
ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
اســام )ISC( افــزود: کل کمیــت تولیــد 
علــم دنیــا در ســال ۲00۶ نزدیــک بــه یــک 
ــه در  ــود ک ــدرک ب ــزار م ــون و ۷00 ه میلی
ــون و 4۸0  ــدود دو میلی ــه ح ــال ۲015 ب س
ــدای  ــن، از ابت ــید. همچنی ــدرک رس ــزار م ه
ســال ۲01۶ تاکنــون کمیــت علــم دنیــا یــک 

ــوده اســت. ــورد ب ــزار م ــون و ۲۸0 ه میلی
ــران در  ــم ای ــد عل ــت تولی ــزود: کمی وی اف
پایــگاه اســتنادی ISI از ۹ هــزار و 1۹۹ 
مــورد درســال ۲00۶ هــم اکنــون بــه رقــم 
3۷ هــزار و 14۶ مــورد در ســال ۲015 
افزایــش یافتــه اســت. کمیــت تولیــد علــم 
از ابتــدای ســال ۲01۶ تاکنــون ۲۲ هــزار و 

۹4۶  مــورد بــوده اســت.
دهقانــی ادامــه داد: بــا در نظــر گرفتــن ســهم 
ــا مشــاهد مــی  ــران از کل تولیــد علــم دنی ای
ــادی  ــال ۲00۶ می ــور در س ــه کش ــود ک ش
ــا و  ــم دنی ــد عل ــت تولی ــد از کمی ــم درص نی
همچنیــن ســه دهــم درصــد از مقــاالت یــک 
ــا را داشــته اســت. از ســال  ــر دنی درصــد برت
۲013 میــادی ســهم ایــران از مقــاالت 
پراســتناد دنیــا از مــرز یــک درصــد گذشــت. 
ــادی  ــال ۲014 می ــد: در س ــادآور ش وی ی
ــر  ــاالت یــک درصــد برت ــران از مق ســهم ای
ــال ۲015  ــه در س ــود ک ــد ب ــا 1.3 درص دنی
از  رســید.  درصــد  بــه   1.5ــ  میــادی 
ــران  ــهم ای ــون س ــال ۲01۶ تاکن ــدای س ابت
از مقــاالت پراســتناد دنیــا ۲.1 درصــد اســت.
ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
اســام )ISC( تاکیــد کــرد: ســهم ایــران از 
ــم  ــال ۲01۶ ه ــا در س ــم دنی ــت عل کل کمی
ــن  ــت بنابرای ــد اس ــدود 1.۸ درص ــون ح اکن
ــتین  ــه نخس ــرده ک ــاهده ک ــوان مش ــی ت م
بــار ســهم ایــران از مقــاالت پراســتناد دنیــا از 
ســهم ایــران از کل کمیــت تولیــد علــم دنیــا 

بیشــتر شــده اســت.

سرپرست پایگاه ISC خبر داد؛

سهم ایران از مقاالت پراستناد دنیا 
افزایش یافت/ برتری کیفیت

دانش و  علـــم 
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بنیـاد علمـی بزرگترین تشـکل اقتصـادی جهان اسـام بـه جمع واقفیـن جایـزه مصطفی)ص( 
پیوسـت. بنیاد علمی اکو در سـومین نشسـت هیـات امنای خود در اسـام آباد طـرح عضویت در 
صنـدوق سـرمایه گذاری و موقوفـات جایزه مصطفـی)ص( را به تصویب رسـاند و به جمع واقفین 

این جایزه پیوسـت.
بنیاد علمی اکو)ECOSF( سـازمانی بین دولتی متشـکل از 10 کشـور اسـامی اسـت که هدف 
اصلـی آن توسـعه اقتصـادی در منطقه اکـو بر پایه ارتقـاء علم، فناوری و نوآوری اسـت. سـازمان 
اکـو با پوشـش 3۶0 میلیـون نفر که یـک چهارم جمعیت مسـلمانان جهـان را تشـکیل می دهد، 

بزرگترین تشـکل اقتصادی جهان اسـام محسـوب می شود.
 بنیاد علمی اکو پس از پیوستن به جمع واقفین جایزه مصطفی)ص( در بیانیه ای آورده است:

»هیـات امنـا بـه مذاکـره و تبادل نظـر در مورد پیشـنهاد مطـرح شـده پرداخت و ضمـن تمجید 
از ابتـکار عمـل دبیرخانه جایـزه مصطفـی)ص( در خصوص تقدیـر و تجلیل از آثار دانشـمندان و 
محققیـن کشـورهای اسـامی از طریق ایـن جایـزه، تصویب کرد که بنیـاد علمی اکـو به منظور 
معرفـی، ترویج و اشـاعه جایـزه مصطفـی)ص( در میان جامعه علمـی منطقه اکو، آمـاده هرگونه 

حمایـت فنـی و معنوی خواهـد بود.«
صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی)ص( )MPIEF( به منظور معرفی و تقدیر از 
برترین های علم و فناوری در جهان اسام، همچنین حمایت از توسعه علم و فناوری در جهان 
اسام به ویژه در حوزه های مرتبط با جایزه مصطفی)ص( در قالب گرنت¬های پژوهشی و 

تحقیقاتی و تسهیات مالی جهت تجاری سازی طرح های فناوری، تشکیل شده است.

ــط  ــران توس ــم در ای ــروش عل ــر ف ــی ب ــی مبن ــرا گزارش اخی
موسســات خیابــان انقــاب از ســوی مجله علمی »ســاینس« 
ــاوری وزارت  ــات و فن ــاون تحقیق ــه مع ــده اســت ک ــاپ ش چ

بهداشــت ایــن گــزارش را نقــد کــرده اســت. 
در یادداشــت دکتــر رضــا ملــک زاده آمــده اســت: اخیــرا 
ــی  ــاالت علم ــه و مق ــروش پایان نام ــر ف ــی ب ــی مبن گزارش
توســط موسســات خیابــان انقــاب از ســوی ریچــارد اســتون 
ــه ســاینس در 15 ســپتامبر ۲01۶ چــاپ شــده اســت  در مجل
کــه اصــواًل ایــن وضعیــت در ۲0 ســال گذشــته بویــژه یــک 
ــژه  ــی و بوی ــوزش عال ــی آم ــعه کم ــا توس ــته ب ــه گذش ده

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــات تکمیل تحصی
ایــن وضعیــت متأســفانه در بســیاری از کشــورها ماننــد چیــن 
نیــز دیــده می شــود کــه حتــی در کشــورهای برجســته علمــی 
ماننــد کشــورهای اروپــای غربــی نیــز کــم و بیــش وجــود دارد 

ــرد. ــوان آن را کتمــان ک و نمی ت
ــوط می شــد، توســعه کمــی و  ــا مرب ــه کشــور م ــا آنچــه ب ام
ــرای  ــه عبارتــی ب نامعقــول در تحصیــات تکمیلــی اســت. ب
ــی  ــات تکمیل ــای تحصی ــژه در دوره ه ــجو بوی ــت دانش تربی
3 پارامتــر »اســتاد واجــد شــرایط«، »دانشــجوی واجــد 
شــرایط« و »محیــط آموزشــی و پژوهشــی مناســب، اعتبارات 
پژوهشــی کافــی و زیرســاخت پژوهشــی الزم« الزم اســت.

متأســفانه در ســالیان گذشــته عمدتــاً بــدون در نظــر گرفتــن 
ــم  ــی پرداخته ای ــعه کم ــه توس ــور ب ــرط الزم و مذک ــه ش س
کــه می تــوان بــه توســعه کمــی شــعب و واحدهــای 
ــای  ــل/ پردیس ه ــی  و شــعب بین المل دانشــگاه های غیردولت
ــفانه  ــه متأس ــرد ک ــام ب ــی را ن ــردان دانشــگاه های دولت خودگ
گاهــی دانشــجویان ورودی فرســنگ ها بــا شــرایط الزم یــک 

دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی فاصلــه دارنــد.
بــرای مثــال جــذب دانشــجوی پزشــکی در شــعب بین الملــل 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی در ســالیان نــه چنــدان 
ــا  ــری و ی ــور سراس ــزار کنک ــا ۲0 ه ــای 10 ت ــا رتبه ه دور ب
دانشــجویان Ph.D در دانشــگاه های غیردلتــی و دولتــی کــه 
ــرای آن  ــه اســتاد واجــد شــرایط ب ــه دانشــجو و ن متأســفانه ن

دوره هــا وجــود داشــته اســت.
بــرای  الزم  و  مناســب  پژوهشــی  اعتبــارات  عــدم 
ــه  ــد ک ــی ارش ــای Ph.D و کارشناس ــای دوره ه پایان نامه ه
ــه  ــک پایان نام ــه ی ــی ب ــارات تخصیص ــوع اعتب ــی مجم گاه
ــک  ــدود ی ــی ح ــان یعن ــون توم ــر از 4 میلی ــه کمت Ph.D ب
ــرای یــک پایان نامــه  هــزار دالر می رســد کــه میانگیــن آن ب

ــد و  ــته باش ــوآوری داش ــه ن ــی ک ــوم تجرب ــته های عل در رش
ــااًل  ــد و احتم ــی کن ــطح بین الملل ــم در س ــد عل ــد تولی بتوان
منجــر بــه چــاپ یــک تــا 3 مقالــه معتبــر بین المللــی شــود، 

ــت. ــزار دالر اس ــدود 150 ه ح
ــد  ــی مانن ــتن قوانین ــا گذاش ــه ب ــی در جامع رواج مدرک گرای
داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی بــرای ورود بــه فان شــغل 
یــا منصــب و یــا جایــگاه کــه از جملــه می تــوان بــه داشــتن 
ــس را  ــه مجل ــرای ورود ب ــانس ب ــوق لیس ــل ف ــدرک حداق م

نــام بــرد.
متأســفانه نــگاه بســیاری از نماینــدگان مجلــس در ادوار 
گوناگــون مجلــس نــگاه محلــی و نــه ملــی بــوده اســت کــه 
ماحصــل آن احــداث و ایجــاد واحدهــای دانشــگاه های 
ــن  ــاده ای ــق دورافت ــیاری از مناط ــی دربس ــی و دولت غیردولت
کشــور بــود کــه حقیقتــاً نــه از نظــر زیرســاخت علمــی و نــه از 
نظــر هزینــه ســودمندی منطقی بــرای آن وجود داشــته اســت.
در ۲0 ســال گذشــته هیــچ گاه ســهم پژوهــش از تولیــد 
ــت و  ــیده اس ــد نرس ــم درص ــر از نی ــه باالت ــی ب ــص مل ناخال
همیــن نیــم درصــد در زمــان تخصیــص بــه حــدود 0.3 درصد 

کاهــش پیــدا کــرده اســت.
حقیقتـاً 55 هـزار دانشـجوی Ph.D  در کشـور را بـا ایـن 
اعتبـارات پژوهشـی ناچیـز نمی تـوان به درسـتی تربیـت کرد.

در حـــوزه وزارت بهداشـــت جــذب دانشـــجویان تحصیــات 
ــول شــده اســت. ــی در 3 ســال گذشــته بســیار معق تکمیل

 Ph.D by بــرای مثــال می تــوان بــه جــذب ۶00 دانشــجوی
Research در دولــت دهــم و کاهــش آن بــه 4۸ دانشــجو 
ــر این کــه ایــن  در دولــت یازدهــم اشــاره کــرد کــه عــاوه ب
ــای  ــه دوره ه ــری نســبت ب 4۸ دانشــجو ســطح علمــی باالت

ــته اند. ــل داش قب
اســاتید آنــان نیــز از اعضــای هیــات علمــی برجســته کشــور 
بوده انــد و بــا ایــن تعــداد محــدود و معقــول معاونــت 
تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت توانســته اســت حمایــت 
ــه کمــک  ــه البت ــا بعمــل آورد ک ــری از پایان نامه ه ــی بهت مال
صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری نیــز در ایــن راســتا بســیار مفید بوده اســت.

بطــورکل دربحــث تولید علــم نــگاه کمی بــه تعداد دانشـــجو، 
پایان نامــه، مرکــز تحقیقــات و تعــداد مجــات بایــد بــه نــگاه 
کیفــی تبدیــل شــود و قطعــاً تربیــت یــک دانشــجوی توانمنــد 
بهتــر از تربیــت 10 دانشــجوی بــا ســطح ضعیف و یا متوســط 

است.
ــذا سیاســت هــای ارزشــیابی معاونــت تحقیقــات و فنــاوری  ل
بــه صــورت تدریجــی از کمیــت بــه کیفیــت معطــوف شــده 
اســت و نتیجــه آن ارتقــای جایــگاه علمی ایــران در اســتنادات 
بــه مقــاالت بــه رتبــه ۲۲ جهانــی بر اســاس پایــگاه اســتنادی 

ــت. Scopus و اول منطقه اس
در آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم تعــداد دانشــمندان پــر اســتناد 
یــک درصــد برتــر جهــان بــر اســاس ESI هشــت دانشــمند 
بــوده اســت کــه در جــوالی ۲01۶ بــه 3۸ دانشــمند افزایــش 
پیــدا کــرده اســت و همچنیــن افزایــش چشــمگیر در مقــاالت 
ــر  ــی در چــارک اول مجــات برت ــان ایران چــاپ شــده محقق

علمــی دنیــا در 3 ســال گذشــته داشــته ایم.
بــا همــه ایــن اوصــاف اعتقــاد داریــم کــه وضعیــت موجــود در 
موسســات غیرقانونــی فــروش پایان نامــه و مقــاالت خدشــه ای 
ــران و اســاتید برجســته و  ــر علمــی ای ــه دانشــگاه های معتب ب

دانشــجویان بــا اســتعداد کشــور وارد نمی کنــد.
ایجـاد  بـا  بهداشـت  وزارت  فنـاوری  و  تحقیقـات  معاونـت 
زیرسـاخت های تحقیقـات ملـی ماننـد 10 آزمایشـگاه جامـع 
تحقیقـات در دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور ، مطالعـات 
هم گروهی بزرگ ملی در سـطح دانشـگاه های علوم پزشـکی، 
برنامـه ثبت بیمـاری و همچنین شـروع به کار مجدد موسسـه 
ملی توسـعه تحقیقات علوم پزشـکی کشـور )نیماد( یا سازمان 
ملـی حامی مالی تحقیقات علوم پزشـکی کشـور، امیـد دارد در 
چند سـال آینده رشـد قابل توجهـی در کیفیت تحقیقـات حوزه 

علوم پزشـکی بوجـود آورد.
البتــه شــکی نیســت کــه مــا بایــد همچنــان بــا نــگاه داشــتن 
کمیــت الزم بــه کیفیت نیــز بپردازیــم و ایــن موضــوع همواره 

بــا یــک تأخیــر )Lag( چندســاله حاصــل خواهد شــد.

نقد ملک زاده درباره گزارش مجله »ساینس«

جذب بی رویه دانشجوی دکتری زمینه ساز خرید و فروش پایان نامه

با هدف حمایت از توسعه علم؛

بنیاد علمی »اکو« به واقفین جایزه مصطفی پیوست
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پروفسور مجید سمیعی، بهترین جراح 
یک  با حضور در  اعصاب جهان  و  مغز 
برنامه تلویزیونی در خصوص عالئق و 

گفت.  سالئق خود سخن 
مشروح گفتگوی  بهترین جراح مغز و 
اعصاب در برنامه دورهمی بدین شرح 

؛ ست ا

ــه،  ــدای برنام ــی در ابت ــه دوره ــری برنام مج
ــت  ــر رف ــما س ــه ش ــان حوصل ــر زم ــت: ه گف
بفرماییــد تــا ســخن کوتــاه کنــم کــه از ســوی 
پروفســور ســمیعی پاســخ شــنید: خیلــی بعیــد 
اســت کــه بــا مــن صحبــت خســتگی را کنیــد؛ 

مــن خســته نمــی شــوم.
ــن همــه  ــن ســوال کــه ای ــه ای وی در پاســخ ب
ــرای کشــور آفریــده ایــد، از  عنــوان و افتخــار ب

بیــن آنهــا کــدام افتخــار را انتخــاب مــی کنیــد، گفــت: پاســخ 
ــدام در  ــر ک ــه ه ــرای اینک ــت؛ ب ــکل اس ــوال مش ــن س ــه ای ب
نــوع خــودش بــرای خــودش مهــم هســتند؛ اگــر هــر کــدام را 
انتخــاب کنیــم بــه نوعــی بــه آنهــای دیگــر صدمــه زده ایــم. از 
ایــن رو نمــی تــوان ایــن ســوال را جــواب داد. البتــه کــه ایــن را 
بایــد ملــت ایــران بــا مقایســه و ســنجش خــود انتخــاب کننــد.
ــه  ــه دورهمــی ک ــه ســوال مجــری برنام ســمیعی در پاســخ ب
وضعیــت مغــز و اعصــاب مــردم در ایــران چگونــه اســت، اظهار 
داشــت: ایــن ســوال را بایــد از مــردم بپرســید؛ مــن یــه چیــز را 
مــی بینیــم و آن هــم ایــن اســت کــه فــرد فــرد ملــت ایــران 
ــه  ــاد ن ــز می ــم از مغ ــد؛ آن ه ــن را دوســت دارن ــا قلبشــان م ب
قلــب! قلــب یــک ماشــین اســت ولــی افــکار و مغــز ملــت مــا 

ــاز مــی گــردد. ــه فرهنگشــان ب ب
ــد  ــی هــا خودشــان نمــی دانن  وی تاکیــد داشــت: گاهــی ایران
ــه گذشــته هــا توجــه  ــد؛ اگــر ب ــده ان کــه از چــه فرهنگــی آم
ــی  ــد م ــه کنی ــر مقایس ــورهای دیگ ــا کش ــران را ب ــد و ای کنی
ــه  ــا ب ــش را در سراســر دنی ــم و دان ــه عل ــران مای ــه ای ــد ک بینی
ــا  ــران را ب ــا ای ــی ه ــا وامریکای ــی ه ــت. اروپای ــود اورده اس وج
کشــورهای دیگــر قاطــی مــی کننــد؛ ولــی توجهــی ندارنــد که 
ــزرگ شــده کــه همــه شــان از  ــی ب ــران از دامــن پدرومادران ای
پدرومادروهــای گذشــته تربیــت یــاد گرفتــه انــد؛ طرز انســانیت 

ــد. ــه ان ــاد گرفت ی
ــم  ــجو داری ــون دانش ــک 5 میلی ــون نزدی ــه داد: اکن وی ادام
ــن نشــان از  ــران هســتند؛ ای ــاالی ۶0 درصــد آنهــا دخت کــه ب
ــجوها  ــر دانش ــه اکث ــرم ک ــذت میب ــت؛ ل ــی اس ــگ ایران فرهن
خانــم هــا هســتند؛ البتــه ایــن موضوع علــت دیگــری هــم دارد 

ــی پســرها هســتند! کــه دخترهــا بازیگــوش نیســتند ول
ســمیعی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ مــا بــرای علــم و دانــش از 
ــان  ــت: مهمان ــی شــود، گف ــل م ــه چــی بیشــتر ارزش قائ هم
ــی  ــن عکــس م ــا م ــی ب ــان ایران ــن از اینکــه جوان خارجــی م
اندازنــد و ابــراز دوســت داشــتن مــی کننــد در تعجــب هســتند و 
بــا خــود مــی پندارنــد کــه ایــن ســتاره ســینما کــه نیســت پس 

ــد! ــا آن عکــس مــی اندازن چــرا ب
ــه  ــرا بچ ــا زی ــی ه ــه ایران ــم ب ــی کن ــار م ــت: افتخ وی گف
هایشــان را از طفولیــت تشــویق مــی کننــد کــه درس بخوانند و 

ــی اســت. ــگ ایران ــک فرهن ــا ی ــد؛ اینه ــه دانشــگاه برون ب
ســمیعی بــا بیــان اینکــه مــن روزی 100 ایمیــل از ایرانــی هــا 
دریافــت مــی کنــم، گفــت: در ایــن ایمیــل هــا از مــن خواســته 

مــی شــود کــه چگونــه مــن را الگــوی خــود و بچــه هایشــان 
قــرار دهند.اینهــا یــک فرهنــگ اســت.

ــر  ــی ب ــی مبن ــری دورهم ــوال مج ــه س ــخ ب ــمیعی در پاس س
اینکــه انســان بــا قلبــش عاشــق مــی شــود یــا مغــزش، بیــان 
ــد کــه  کــرد: فاســفه یونانــی در گذشــته هــا فکــر مــی کردن
ــه  ــود ک ــی ب ــه زمان ــوط ب ــن مرب ــد؛ ای ــی آی ــب م عشــق از قل
هنــوز مغــز شــناخته شــده نبــود؛ امــا بعــدا متوجــه شــدند کــه 
بلــه مغــز مرکــز تفکــر مــا هســت، مرکــز خاطــرات مــا هســت، 
ولــی هنــوز مســئله عشــق تــا ایــن ثانیــه کشــف نشــده اســت.

از 11 سالگی عاشق جراحی مغز و اعصاب بودم
ــا تمــام امکاناتــی کــه داریــم بــه هیــچ وجــه  بــه گفتــه وی، ب
نمــی توانیــم روشــن کنیــم کــه چــرا این مــرد عاشــق ایــن زن 
شــده یــا برعکــس؛ چــرا عاشــق ایــن رشــته شــده، چرا عاشــق 

رنــگ خاصــی شــده اســت.
وی گفـت: افـراد مـی پرسـند کـه ما مـی خواهیـم جـراح مغز و 
اعصـاب شـویم من بـه آنها می گویم آیا شـما عاشـق شـده ای 
کـه مـی خواهی این رشـته را پیگیری کنـی؟ وقتی جـواب ندارد 
توصیـه می کنـم که برو دنبـال چیزی که عاشـق شـدی. من از 

11 سـالگی عاشـق جراحی مغز و اعصـاب بودم.
ــه ســوال مجــری دورهمــی در  پروفســور ســمیعی در پاســخ ب
ــا در ســن 1۹  ــره تقریب ــت: باالخ خصــوص عاشــق شــدن گف
ســالگی عاشــق شــدم؛ عاشــق یــک فــرد غریبــه هــم نشــدم؛ 
عاشــق دختــر عمویــم شــدم کــه در نهایــت بــه ازدواج منجــر 
شــد. اکنــون ۲ فرزنــد دارم کــه دختــرم اقتصــاد خوانده و پســرم 

جــراح مغــز و اعصــاب اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرگرمی خــاص مــن جراحــی اســت، 
گفــت: بعــد از آن مــن در خدمــت مــردم در سراســر دنیا هســتم؛ 
ــم، کوتاهــی نمــی  ــت کن ــم خدم ــی توان ــم م ــه بدان ــا ک هرج

کنــم؛ ایــن عشــق و عاقــه مــن اســت.
ســمیعی بــا بیــان اینکــه هــر خدمتــی از نظــر مــادی کنیــم بی 
نتیجــه اســت، گفــت: مــن 100 نفــر از جوانهــای افریقایــی را 
تعلیــم داده ام؛ اکنــون همــه آنهــا صاحــب 15 بخــش هســتند 
کــه در آن بــه جراحــی مــی پردازنــد. اکنــون ســوکوتوی 
ــز و  ــراح مغ ــک ج ــی ی ــت دارد ول ــون جمعی ــه ۸0 میلی نیجری
اعصــاب نــدارد؛ یــک نفــر را تربیــت کردیــم کــه در حــال حاضر 
یــک بخــش دارد و در آن بــه جراحــی مــی پــردازد؛ ایــن بــرای 

مــن ارزشــمند اســت.
وی گفــت: در حــال حاضــر دانشــگاه تهــران قبــول کــرده کــه 

10 نفــر از ایــن جوانهــای افریقایــی را بپذیــرد؛ 
در شــیراز هــم بــا اســتقبال از دانشــجویان 

ــدیم. ــه ش ــی مواج افریقای

ــی  ــبختی م ــاس خوش ــا احس عمیق
ــم کن

جــراح مغــز و اعصــاب مطــرح ایرانــی در 
ــا احســاس  ــه  عمیق ــن ســوال ک ــه ای پاســخ ب
خوشــبختی مــی کنیــد، گفــت: یکــی از 
چیزهایــی کــه انســان را خوشــبخت نگــه مــی 
دارد وجــدان اســت؛ اگــر انســان از دوران جوانی 
ــا کاری  ــه آی ــد ک ــردن کن ــر ک ــه فک ــروع ب ش
ــه کســی صدمــه نمــی  ــم ب کــه مــن مــی کن
ــک کمــک اســت،  ــران ی ــرای دیگ ــاند و ب رس
هــر شــب کــه مــی خوابــد وجــدان راحــت دارد 

ــت. ــبخت اس و خوش
ســمیعی ادامــه داد: خــدا را شــاکرم کــه مــن را حفــظ کــرد ایــن 
ــه را پیــش بگیــرم و خطایــی نکنــم؛  مــن از کســانی کــه  روی
بخواهنــد بــه مــن اهانتــی کننــد یــا دروغــی از مــن بنویســند 

ناراحــت نمــی شــوم.

ورود به برنامه های مجازی با مدیریت نوه ام
ــام  ــتم و تم ــازی نیس ــه مج ــبوک و برنام ــت: در فیس وی گف
ــه  ــاره مــن نوشــته مــی شــود از نظــر تغذی چیزهایــی کــه درب

ــت. ــن نیس ــرف م ــا از ط و اینه
ســمیعی افــزود: تازگــی هــا نــوه ام بــه نــزد مــن آمــد و اصــرار 
ــم  ــودش ه ــم و خ ــته باش ــازی داش ــه مج ــه صفح ــرد ک ک
ــا  ــی« را ب ــوپ چنل ــد روز اســت کــه »یوتی ــد. چن ــت کن مدیری
نــام »مجیــد ســمیعی ۲01۶ « راه انــدازی کــرده اســت ؛ نــوه ام 
مرتــب بــه مــن خبرمــی دهــد کــه چنــد صــد نفــر  ایــن صفحه 
را نــگاه مــی کنــد؛ مــن تصمیــم گرفتــم کــه اگــر خدا خواســت 

ــر کوچــک در آن بگــذارم. ــه خب ــه ای ی هفت
ــود را  ــکی خ ــی پزش ــه علم ــزار صفح ــاب ه ــان کت وی در پای
کــه نزدیــک بــه تجربــه ۶ هــزار عمــل جراحــی در آن نگاشــته 
شــده اســت را بــه برنامــه دورهمــی اعطــا کــرد. وی همچنیــن 
تمبرهایــی کــه بــا اســم و عکــس خــودش اســت را  بــه ایــن 

برنامــه هدیــه کــرد.
ــز و  ــرفته مغ ــز پیش ــه مرک ــاره ب ــا اش ــن ب ــمیعی همچنی س
اعصــاب خاطــر نشــان کــرد: مــا بیــش از ۲0 ســال پیش نقشــه 
مرکــز هانوفــر را کشــیدیم؛ آن زمــان بــه ایــن فکــر افتــادم کــه 
زمانــی همــه مــردم دنیــا بــه هانوفــر مــی آینــد. بعــد از آلمــان، 
ایــن کار را بــا کشــور چیــن آغــاز کردیــم. بــا مســئوالن چیــن 
یکــی دو ســالی مذاکــره داشــتیم و بنــده را بــه عنــوان پرزیدنت 

علــوم اعصــاب چیــن انتخــاب کردنــد.
ــز  ــران نی ــاب در ای ــز و اعص ــات مغ ــز تحقیق ــاره مرک وی درب
ــاد  ــن بنی ــم بهتری ــم گرفتی گفــت: صحبت هایــی شــد و تصمی
ــران بســازیم. شــهرداری تهــران  ــا را در ای ــز و اعصــاب دنی مغ
بــرای ســاخت ایــن بنیــاد نهایــت همــکاری را انجــام داد و ایــن 
بنیــاد در حــال ســاخت اســت. شــخص شــهردار نهایــت همدلی 
و کمــک را انجــام داد و همیشــه می گفــت مــن به عنــوان 

ــهردار. ــه ش ــم ن ــهروند کمــک می کن ــک ش ی
ســمیعی افــزود: برنامــه ریــزی کــرده ایــم کــه بعــد از افتتــاح 
ــه سراســر  ایــن مرکــز، دشــوارترین جراحــی هــا را از تهــران ب

دنیــا بــه صــورت آنایــن ارائــه کنیــم.

پروفسور سمیعی:
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برای کنترل بیماریها؛

برنامه ملی اختالالت حافظه تدوین
 می شود/ اجرای پایلوت در ۲ استان

مشـاور وزیر بهداشـت در امور توانبخشـی گفـت: در حال حاضـر برنامه ملـی، عملیاتی اختـاالت حافظه در 
حـال تدویـن اسـت تا بیمـاری افرادی کـه در معـرض این اختال هسـتند کنترل شـوند. 

محمـد تقـی جغتایی اظهار داشـت: تدویـن برنامه ملـی و عملیاتی اختـاالت حافظه یک کار مشـترکی بین 
معاونت بهداشـتی، درمـان و اجتماعی وزارت بهداشـت و همچنین انجمن آلزایمر و بهزیسـتی بوده اسـت.

وی بـا اشـاره به هدف تدوین این برنامه ملی خاطر نشـان کرد: شناسـایی سـالمندان و افـرادی که در معرض 
اختـاالت حافظـه قرار می گیرنـد و روز به روز پیشـرفت می کند از اهـداف این برنامه به شـمار می رود.

جغتایــی افــزود: در ایــن برنامــه شناســایی بیمارانــی کــه در معــرض اختــاالت مغــزی هســتند، در نظــر 
گرفتــه شــده تــا بــه کلینیــک هــای حافظــه معرفــی و از گســترش اختــاالت فراموشــی در آنهــا جلوگیری 

شــود. آنهــا در نهایــت تحــت کنتــرل قــرار مــی گیرنــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــا بیــان اینکــه تدویــن ایــن برنامــه در مرحلــه نهایی 
اســت، اظهــار داشــت: بنــا داریــم ایــن برنامــه را در ســطح کشــور و دانشــگاههای علوم پزشــکی گســترش 

دهیــم؛ بــرای شــروع کار از اســتان هــای تهــران و شــیراز شــروع کــرده ایــم.
بــه گفتــه جغتایــی، قــرار اســت ایــن برنامــه در چندیــن اســتان پایلــوت شــود و بــه تدریــج در ســایر اســتان 
ــاالی ۶0 ســال در افــراد  ــا بیــان اینکــه اختــاالت حافظــه بیشــتر در ســنین ب ــد. وی ب هــا گســترش یاب
دیــده مــی شــود، عنــوان کــرد: ولــی گاهــا در افــرادی کــه میــان ســال هســتند نیــز بــه وجــود مــی آیــد. 
ایــن اختــاالت بــه الزایمــر، پارکینســون و ... منجــر مــی شــود، از ایــن رو الزم اســت بــرای جلوگیــری از 

پیشــرفت ایــن اختــال، افــراد مســتعد بــه ایــن بیمــاری را مــورد ارزیابــی و تحــت کنتــرل قــرار دهیــم.

کشف دسته ای از ژنهای 
مرتبط با بزرگ شدن مغز

محققــان از شناســایی ژنــی خبــر داده انــد کــه مــی تــوان آن را عامــل بــزرگ بودن 
مغــز در برخی انســانها دانســت. 

دانشــمندانی در بریتانیــا موفــق بــه شناســایی ارتباطــات جدیــدی میــان خانــواده 
هایــی از ژنهــا و انــدازه مغــز شــده انــد. ایــن کشــف جدیــد دریچــه ای نویــن بــه 

ســوی درک هرچــه بهتــر رشــد مغــز و بیماریهایــی نظیــر جنــون مــی گشــاید.
دانشــمندانی از دانشــگاههای بــث و لینکولــن ژنــوم ۲۸ پســتاندار بــا انــدازه هــای 
مختلفــی از بخشــی از مغــز موســوم بــه neocortex را مــورد مطالعــه دقیــق 
ــا فرآیندهایــی همچــون رفتارهــای  ــد. ایــن بخــش مهــم از مغــز ب قــرار داده ان

شــناختی، یادگیــری زبــان و تصمیــم گیــری در ارتبــاط اســت.
انــدازه ایــن بخــش از مغــز در گونــه هــای مختلــف جانــوری تفاوتهای شــاخصی 

دارد و در انســانها نیــز در گــذر زمــان دســتخوش تغییراتی شــده اســت.
 Open Biology ــی ــلطنتی تخصص ــال س ــه در ژورن ــه ک ــن یافت ــج ای نتای
منتشــر شــده از کشــف شــماری از خانــواده ژنهــا خبــر می دهــد که قابلیت رشــد 
یــا کاهــش از طریــق فرآیندهــای تکــرار شــدن یــا نابــودی را دارند. عملکــرد این 

ژنهــا بــا منطقــه neocortex و انــدازه مغــز ارتبــاط مســتقیمی دارد.
ایــن یافتــه جــدی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و گروهــی از ژنهــای تــازه 
را نشــان مــی دهــد کــه تاکنــون چیــزی دربــاره عملکــرد آنهــا و رشــد مغــز نمــی 

دانســتیم.

مسـئول کریدور توسـعه صـادرات و تبادل فنـاوری معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری از 
انعقـاد تفاهـم نامه بـا 3 کشـور در زمینه صـادرات محصـوالت حوزه گیاهـان دارویی خبـر داد. 

ــی کــه در  ــاره فعالیت هــا در ســومین نمایشــگاه و جشــنواره گیاهــان داروی ــک ســعیدی، درب مال
اواســط شــهریور مــاه ۹5 در مصلــی امــام خمینی)ره(برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ایــران بــه علــت 
تنــوع بســیار زیــاد تعــداد گونه هــای گیاهــی، بــازار صادراتــی خوبــی بــرای بســیاری از کشــورها 

ــد. ــته باش ــد داش می توان
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص، صــادرات ایــن نــوع محصــوالت به کشــورهای پاکســتان، 
امــارات، چیــن، ژاپــن و آلمــان ســالها در حــال انجــام اســت، اظهــار داشــت: البتــه وجــود ســابقه 
ــش قدیمــی  ــم و دان ــده وجــود عل ــی در کشــور، نشــان دهن ــی اســتفاده از گیاهــان داروئ طوالن
در ایــن حــوزه اســت بنابرایــن بــا ارتقــاء و بهبــود نــوع بســته بنــدی ایــن گیاهــان و نیــز توجــه 
ــیار  ــوزه بس ــن ح ــادرات ای ــعه ص ــه توس ــوان ب ــدف، می ت ــازار ه ــتانداردهای ب ــه اس ــب ب مناس

ــود. امیــدوار ب
ــات  ــه اقدام ــا اشــاره ب ــت علمــی ب ــاوری معاون ــادل فن ــدور توســعه صــادرات و تب مســئول کری
ایــن کریــدور بــرای توســعه بــازار صــادرات محصــوالت گیاهــان دارویــی عنــوان کــرد: یکــی از 
فعالیت هــای مهــم صــورت گرفتــه توســط کریــدور، دعــوت از هیأت هــای تجــاری کشــورهای 
خارجــی نظیــر ســنگاپور، عــراق و افغانســتان و معرفــی شــرکت های دانش بنیــان برتــر در حــوزه 

داروهــای گیاهــی بــه آنهــا بــود.
وی افــزود: در ایــن راســتا، تفاهم نامه هــای همــکاری بیــن برخــی هیأت هــای تجــاری و 

ــد. ــد ش ــی منعق ــان ایران ــرکت های دانش بنی ــدادی از ش تع

همکاری با ۳ کشور در زمینه 
صادرات محصوالت گیاهان دارویی

علـــم و دانش
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توسط محققان پژوهشگاه رویان؛

محیط پاکیزه برای انجماد اسپرم از 
سویا ساخته شد

محققــان پژوهشــگاه رویــان بــا انجــام طرحــی درصــدد آمدنــد تــا با بهینــه ســازی فریز اســپرم 
هــای دامــی و انســانی، زمینــه را بــرای بــاروری فراهــم کنند. 

محســن شــرفی در خصــوص طــرح خــود بــا عنــوان »بهینــه ســازی فراینــد فریــز اســپرم« بــا 
بیــان اینکــه اســپرم هــا در زمینــه هــای بــاروری و صنعــت کاربــرد دارنــد، گفــت: ســاالنه حدود 
۲ تــا 3 میلیــون اســپرم فریــز شــده بــرای کاربــرد در صنعــت از کشــورهای امریکایــی، هلنــدی، 
دانمارکــی، فرانســه و بــه صــورت متفرقــه از ســایر کشــورها بــه ایــران وارد مــی شــود بنابرایــن 

تصمیــم گرفتیــم در زمینــه اســپرم هــای فریــز شــده تحقیقــات خــود را آغــاز کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه تحقیقــات مــا روی اســپرم هــای دامــی و انســانی بــوده اســت، گفــت: از ۷ 
ســال گذشــته تحقیقــات و آزمایشــات خــود را روی اســپرم هــای دامــی آغــاز کردیــم و نزدیــک 

بــه دو ســال اســت کــه روی اســپرم هــای انســانی پژوهــش هایــی انجــام مــی دهیــم.
شـرفی تاکید کـرد: اولین فاز مطالعـات ما برای محیط انجماد اسـپرم گوسـفند بوده و پـس از آن 

روی گونـه بـز، پرندگان و در حـال حاضر بر روی گاو و انسـان در حال انجام اسـت.
ایــن محقــق پژوهشــگاه رویــان بــا بیــان اینکــه در حــوزه دامــی نســبت بــه کشــورهای دیگــر 
جلــو هســتیم، گفــت: چشــم انــداز مــا در عرصــه دامــی بــرای انجمــاد اســپرم هــا، یــک تــا ۲ 
ســال اســت تــا در نهایــت بــه واســطه شــرکت هــای دانــش بنیــان تجــاری شــوند؛ مــا مــی 

توانیــم در آینــده نزدیــک ایــن اســپرم هــای دامــی را صــادر کنیــم.
وی در خصــوص مطالعــات خــود در زمینــه تولیــد اســپرم هــای انســانی گفــت: نزدیــک بــه دو 
ســال اســت کــه آزمایشــاتی روی تولیــد اســپرم هــای انســانی در محیــط انجمــاد انجــام داده 

ایــم ولــی هنــوز نتیجــه آن وارد صنعــت نشــده اســت.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس، بــا بیــان اینکــه از آنجایــی کــه انســان دارای 
ویژگی هــای خاصــی اســت، بنابرایــن ایــن مطالعــات بــا احتیــاط بیشــتری انجــام مــی شــود، 
ــه صــورت صنعتــی تولیــد مــی  ــا یــک ســال آینــده ایــن محیــط انجمــاد ب اظهــار داشــت: ت

شــود.
ــز  ــرد هــای اســپرم هــای انســانی گفــت: از ایــن اســپرم هــای فری شــرفی در خصــوص کارب
ــی کــه  ــال، مردان ــوان مث ــه عن ــم؛ ب ــان اســتفاده کنی ــاروری و درم ــرای ب ــم ب شــده مــی توانی
مبتــا بــه ســرطان هســتند و تحــت شــیمی درمانــی قــرار مــی گیرنــد ســلول هــای جنســی 
خــود را از دســت مــی دهنــد از ایــن رو مــی تــوان بــا فریــز اســپرم، گامــی در راســتای بــاروری 

آنهــا برداشــت.
ایــن محقــق پژوهشــگاه رویــان بــا بیــان اینکــه از اســپرم هــای انســانی مــی تــوان در حفــظ 
بــاروری انســان اســتفاده کــرد، تاکیــد کــرد: اکنــون در مرحلــه ای هســتیم کــه بتوانیــم انجمــاد 

اســپرم هــای انســانی را توســعه دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه البتــه از تکنیــک اســپرم های فریــز شــده بــه وفــور در دام وصنعت اســتفاده 
مــی شــود، عنــوان کــرد: محیــط انجمــاد اســپرم هــای وارداتــی از زرده تخــم مــرغ گرفتــه مــی 
شــود و آلودگــی فراوانــی دارد؛ از همیــن رو موفــق شــدیم تــا بــا مــاده ای کــه از ســویا اســتخراج 

مــی کنیــم، محیــط پاکیــزه ای را بــرای انجمــاد اســپرم هــای انســانی و دامــی فراهــم کنیم.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس خاطــر نشــان کــرد: هــدف از اجــرای ایــن طرح 
ارائــه فرمــول ســاخت محیــط انجمــاد اســپرم اســت؛ مــی تــوان گفــت ایــن محیــط کشــت 

اســپرم بومــی و ســاخت کشــور محســوب مــی شــود.

محققان مالزیایی عنوان کردند؛

رفع ریزش مو به کمک
 سلول های بنیادی

محققــان مالزیایــی در راســتای تحقیقــات خــود روی ســلول هــای بنیــادی بــه ایــن نتیجــه 
ــو  ــزش م ــان ری ــرای درم ــی ب ــوان گام ــی ت ــادی م ــا ســلول هــای بنی ــه ب ــد ک رســیده ان

ــت.  برداش
ــا مشــکل ریــزش مــو مواجــه هســتند کــه ایــن امــر ناشــی از  امــروزه بســیاری از افــراد ب
عامــل ژنتیکــی یــا محیطــی ماننــد اســترس، ســیگار، مصــرف بیــش از حــد الــکل، عــدم 

اســتراحت کافــی اســت.
تاکنــون راه حــل هــای مختلفــی بــرای ایــن مشــکل پیشــنهاد شــده اســت کــه هیــچ کدام 

راه حلــی دائمــی بــرای ایــن عارضــه نبــوده انــد.
محققــان بــه تازگــی ســلول هــای بنیــادی را بــه عنــوان درمانی بــرای ریــزش مو پیشــنهاد 
کــرده انــد. ســلول هــای بنیــادی ســلول هایــی بــا قــدرت تکثیــر، خــود نوزایــی و تمایــز باال 
هســتند. ایــن محققــان معتقدنــد کــه نتایــج اســتفاده از ســلول هــای بنیــادی بــرای درمــان 

ریــزش مــو را مــی تــوان ظــرف کمتــر از یــک مــاه مشــاهده کــرد.
آن هــا بــر ایــن بــاور هســتند کــه ســلول هــای بنیــادی قــادر بــه بازســازی فولیکــول هــای 
ــرات  ــی، دارو و تغیی ــای محیط ــترس، فاکتوره ــری، اس ــل پی ــه دلی ــه ب ــتند ک ــی هس موی
ــا  ــت آن ه ــر ضخام ــد و ب ــش ده ــو را افزای ــد رشــد م ــی توانن ــد و م ــه ان ــی ریخت هورمون

ــد. ــو را معکــوس کنن ــزش م ــد و ری بیافزاین
ایــن محققــان مالزیایــی اظهــار داشــتند کــه بــرای تصمیــم گیــری بــرای ایــن کــه بیمــار 
مــی توانــد از ســلول هــای بنیــادی اســتفاده کنــد یا خیــر، پزشــکان بــا وی صحبــت خواهند 

کــرد و اطاعاتــی را از بیمــار مــی گیرنــد.
بــرای مثــال زمــان شــروع ریــزش مــو شــدت آن و درمــان هایــی کــه بیمــار از آن اســتفاده 
کــرده و یــا تاریخچــه خانوادگــی مهم اســت. ســپس پزشــکان نمونــه ای از اســکالپ فــرد را 

گرفتــه و فولیکــول مــوی فــرد را مــورد ارزیابــی میکروســکوپی قــرار مــی دهنــد.
در گام بعــدی آن هــا بــه مایمــت پوســت فــرد )بــه انــدازه ۲ میلیمتــر( و فولیکــول هــای 
مــوی ســالم فــرد را بــر مــی دارنــد. ایــن فولیکــول هــای مــو در ماشــینی پیشــرفته قــرار 

گرفتــه، فیلتــر شــده و ســلول هــای بنیــادی تغلیــظ شــده ای را تولیــد مــی کنــد.
ســپس محلــول ســالین اســتریلی بــه آن هــا اضافــه مــی شــود و ســانتریفوژ شــده و ترکیب 
ســلول هــای بنیــادی بــه طــور کامــل جداســازی مــی شــود. ایــن ســلول هــای بنیــادی بــه 

نواحــی طــاس فــرد تزریــق مــی شــود.
بــرای پوشــاندن نواحــی طــاس، بــه چندیــن تزریــق نیــاز اســت. بعــد از گذشــت یــک مــاه، 
ــد بهبــودی را در ضخامــت موهــا و تراکــم موهــای خــود مشــاهده کنــد. از  فــرد مــی توان
آن جایــی کــه ایــن ســلول هــای بنیــادی از خــود فــرد گرفتــه شــده انــد، کمتریــن میــزان 

عــوارض جانبــی را خواهنــد داشــت.

دانش و  علـــم 

http://mehrnews.com


صفحه 15 |  شماره 6 | مهر 95 MEHR NEWSAGENCY

ــه در  ــد ک ــزارش داده ان ــز گ ــان هاپکین ــان ج ــی از محقق تیم
ــا  ــادی را ب ــای بنی ــلول ه ــد س ــی توانن ــوری، م ــات جان مطالع
روشــی دقیــق و از طریــق یــک کاتتــر شــریانی بــا ام ار آی بــه 

مغــز منتقــل کننــد. 
اگرچـه درمان هـای مبتنی بر سـلول های بنیادی بسـیار امیدوار 
کننـده به نظر مـی آیند امـا بسـیاری از مطالعات بالینـی صورت 

گرفته با اسـتفاده از آن ها با شکسـت مواجه شـده اسـت.
ــه  ــزاری اســت ک ــر، ایجــاد اب ــن ام ــن چــاره ای از نظــر محققی
ــد  ــورت هدفمن ــه ص ــادی را ب ــای بنی ــلول ه ــن س ــد ای بتوان
بــه نواحــی مختلــف مغــزی هدایــت و منتقــل کنــد. آن هــا از 
تزریــق درون شــریانی اســتفاده کردنــد کــه شــامل اســتفاده از 
یــک کاتتــر یــا لولــه توخالــی بــود کــه بــه درون عــروق خونــی 
وارد مــی شــود و بــه نواحــی ســخت الوصــول مغــز مــی رســد.
اینــک محققــان امیدوارنــد از ایــن ابــزار بــرای تزریــق ســلول 
هــای بنیــادی بــه محــل دقیــق و دلخواهشــان اســتفاده  کننــد. 
ــت  ــر و حرک ــردن کاتت ــور ک ــرای مونیت ــی ب ــه راه ــاز ب ــا نی ام

ســلول هــای بنیــادی نیــز هســت.

ــر را  ــه ایــن منظــور آن هــا کاتت ب
ــا اشــعه ایکــس  تحــت نظــارت ب
ــگ  ــا س ــوک ی ــد و خ وارد کردن
درون  بــه  را  شــده  بیهــوش 
ــد. هــر  ماشــین MRI وارد کردن
ــور  ــری از جان ــه تصاوی ــد ثانی چن
ــر  ــی کــه کاتت ــه شــد. زمان گرفت
ــه مغــز رســید، محققیــن یــک  ب
ــی ضــرر  ــاده کنتراســت زای ب م
کــه حــاوی اکســید آهــن بــود و 

بوســیله MRI قابــل تشــخیص بــود را پیــش تزریــق کردنــد.
بــا اســتفاده از ایــن مــاده، آن هــا توانســتند دریابنــد کــه بعــد 
ــه کجــا  ــا ب ــن ســلول ه ــادی، ای ــق ســلول هــای بنی از تزری
ــی و  ــاز گلیال ــای پیــش س ــلول ه ــا س ــت. آن ه ــد رف خواهن
ســلول هــای بنیــادی مزانشــیمی مشــتق ازمغــز اســتخوان را 

ــد. ــق کردن ــور تزری ــه جان تحــت MRI ب
در هـر دو مـورد عامـل کنتراسـت زا و MRI بـه آن هـا اجازه 

داد کـه پیـش بینی کنند که این سـلول هـا در نهایـت به کجا 
خواهند رسـید. هـم چنین آن ها با اسـتفاده از ایـن روش احتمال 
تشـکیل کامـپ درون شـریان هـا را نیز توانسـتند پیـش بینی 
کننـد. محققیـن امیدوارنـد کـه بـه زودی از ایـن روش بـرای 

مطالعـات بالینـی انسـانی نیز اسـتفاده کنند.
ــد کــه ایــن مطالعــه کــه روی ســگ و خــوک  آن هــا امیدوارن
ــز  ــی انســانی را نی ــه زودی مراحــل بالین انجــام شــده اســت ب

پشــت ســر بگــذارد.

انتقال سلول های بنیادی با کمک 
و هدایت ام ار ای به مغز

توسط محققان هنگ کنگی؛

نوعی از سلول های بنیادی سرطانی 
شناسایی شد

محققیــن هنــگ کنگــی مدعــی شــده انــد کــه ســلول هــای بنیــادی مســئول پراکنــش ســرطان 
کلورکتــال بــه ســایر انــدام هــا را شناســایی کــرده انــد و بــر ایــن باورنــد کــه بــه زودی درمانــی 

انقابــی بــرای ایــن ســرطان خواهنــد یافــت. 
ــی ســلول هــای  ــی آن هــا یعن ــان ســرطان هــا، شناســایی ریشــه اصل شــرط موفقیــت در درم
بنیــادی ســرطانی و ریشــه کــن کــردن آن هــا اســت، بــه همیــن دلیــل بســیاری از کمپانــی های 

دارویــی بــه دنبــال راهــی بــرای هــدف قــرار دادن ایــن ســلول هــا هســتند.
پراکنــش ســرطان کلورکتــال بــه ســایر انــدام هــا معمــوال کشــنده اســت. ایــن ســرطان در بیــن 
ــاالت متحــده مــی  ــر را در ای ــردان بســیار شــایع اســت و ســاالنه بیــش از 50000 نف ــان و م زن

کشــد.
ایــن مطالعــه جالــب و جدیــد مــی توانــد بــه پزشــکان کمــک کنــد تــا بیمارانــی را کــه مســتعد 
پراکنــش و متاســتاز ســرطان هســتند شناســایی کننــد و درمــان هایــی را بــرای این ســلول های 

بنیــادی ســرطانی کــه آن هــا را CD ۲۶+ مــی نامنــد کشــف کننــد.
ســلول هــای بنیــادی ســرطانیCD ۲۶+ در مقایســه بــا ســلول هــای ســرطانی بالغ بیشــتر به 
درمــان هــای موجــود مقــاوم هســتند. شناســایی و ارزیابــی ویژگــی های ایــن زیر جمعیت ســلول 
ــی  ــه ارزیاب ــادر خواهــد ســاخت ب ــال محققــان را ق ــادی ســرطانی در ســرطان کلورکت هــای بنی
ــه طــور اختصاصــی  ــا را ب ــن ســلول ه ــد و ای ــا بپردازن ــرای داروه ــف ب ــی مختل اهــداف مولکول

هــدف قــرار دهنــد.

پیش بینی آلرژی و آسم
 در ماه اول تولد 

محققــان آمریکایــی بــا شناســایی الگــوی رفتــاری یــک ســری از میکــروب هــای روده ای 
قــادر بــه پیــش بینــی ابتــای نــوزاد بــه بیمــاری آســم و آلــرژی در ســنین باالتــر هســتند. 
محققــان دانشــگاه »سانفرانسیســکو« آمریــکا اعــام کردنــد کــه در روده نــوزادان میکروب 
هایــی وجــود دارد کــه در مــاه اول تولــد مــی توانــد بــر روی سیســتم ایمنــی نــوزاد تاثیــر 
بگــذارد و در نهایــت باعــث بــروز خطــر ابتــا آلــرژی و آســم در دوران کودکــی آنهــا شــود.

محققــان بــا بررســی الگــوی رفتــاری میکــروب هــای روده ای در نــوزادان یــک مــاه متوجه 
شــدند کــه مــی تــوان پیــش بینــی کــرد خطــر ابتــای آنهــا بــه آلــرژی تا ســن دو ســالگی 
و بیمــاری آســم تــا 4 ســالگی بــا توجــه بــه شــکل خــاص الگــوی میکــروب روده ای آنهــا 

3 برابــر خواهــد بــود.
در واقــع ایــن میکــروب هــای روده ای بــا توجــه بــه الگــوی خــاص خــود، مولکــول هایی را 
تولیــد مــی کننــد کــه عملکــرد یــک ســری از ســلول هــای سیســتم ایمنــی بــدن را بــرای 

پیشــگیری از آلــرژی کاهــش مــی دهــد.
ــرژی در  ــده آل ــای بازدارن ــداد کمــی از ســلول ه ــه داشــتن تع ــد ک ــی ده ــج نشــان م نتای
سیســتم ایمنــی بــدن باعــث بیمــاری مزمــن آمــاس ریــه و تنگــی نفــس در ســنین باالتــر 

مــی شــود.
ــرای  ــد فرصتــی ب ــاور هســتند کــه ایــن کشــف مــی توان ــر ایــن ب محققــان آمریکایــی ب
توســعه درمــان هــای نویــن بــه منظــور پیشــگیری از آلــرژی و آســم پیــش از شــکل گیری 

کامــل آن در بــدن شــود.

علـــم و دانش
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بارداری بدون تخمک های 
بارور امکانپذیر شد

ــه زایــش مــوش  ــار در جهــان موفــق ب ــرای اولیــن ب محققــان انگلیســی ب
ــارور شــدند.  ــدون اســتفاده از تخمــک هــای ب هــای ســالم ب

ــای  ــلول ه ــه س ــاز ب ــدن نی ــاردار ش ــرای ب ــتانداران ب ــی پس ــور کل ــه ط ب
ــد. ــارور دارن ــک ب تخم

امــا محققــان دانشــگاه Bath انگلیــس بــرای اولیــن بــار در جهــان موفق 
بــه زاد و ولــد مــوش هــا بــدون تخمــک بــارور شــده انــد.

ایــن تیــم تحقیقاتــی ابتــدا تخمــک هــا را در محلــول »استرونســیم کلریــد« 
قــرار دادنــد. ســپس هســته هــای اســپرم را بــه تخمــک هــا وارد کردنــد تــا 
جنیــن هــا بازبرنامــه نویســی شــوند و بــرای قــرار گرفتــن در رحــم مــوش 

هــای دیگــر آمــاده شــوند.
ــتاورد  ــک دس ــوان ی ــه عن ــش ب ــن آزمای ــی ای ــان انگلیس ــه محقق ــه گفت ب
علمــی در زمینــه بــارور کــردن پســتانداران محســوب می شــود و نشــان می 
دهــد کــه مــی تــوان بــدون اینکــه نخســت تخمــک را بــارور کــرد، اقــدام به 

زایــش در پســتاندارن کــرد.

درمان سنگ کلیه با ترن هوایی!
محققــان آمریکایــی متوجــه شــدند کــه اســتفاده از تــرن هوایــی مــی توانــد بــه دفــع ســنگ کلیــه کمــک بــه 

ســزایی کنــد. 
محققــان دانشــگاه »میشــیگان« آمریــکا بــا مطالعــه بــر روی کســانیکه دارای ســنگ کلیــه کوچــک و عاقمند 
بــه ســوار شــدن تــرن هوایــی هســتند، متوجــه شــدند کــه هیجــان موجــود در تــرن هوایــی موجــب دفع ســنگ 

هــای کلیــه کوچــک در آنهــا مــی شــود و همچــون یــک محــرک در بیمــاران عمــل مــی کنــد.  
اگرچــه نتایــج ایــن تحقیــق در مرحلــه مقدماتــی قــرار دارد امــا مــی توانــد بــه توســعه درمان هــای غیــر متعارف 

بــرای بیمــاران مبتــا بــه ســنگ کلیــه کمــک کند.  
بــه طــور کلــی ســنگ هــای کلیــه حــاوی مــواد شــیمیایی و تــوده نمــک هســتند کــه در ادار دیــده مــی شــوند 
و از دفــع آن بــه عنــوان یــک تجربــه دردنــاک یــاد مــی شــود. دفــع ســنگ کلیــه قبــل از بــزرگ شــدن آن مــی 

توانــد بــه کاهــش خطــرات و تســکین بیشــتر بیمــاران کمــک قابــل توجهــی کنــد.  
در حــال حاضــر محققــان بــه علــت اصلــی دفــع ســنگ هــای کوچــک کلیــه از مجــاری ادار بــه هنــگام ســوار 
شــدن بــر روی تــرن هوایــی پــی نبــرده انــد امــا از آن بــه عنــوان یــک عامــل مهــم در حــوزه درمــان هــای غیر 

متعــارف بــرای بیمــارن مبتــا بــه ایــن عارضــه یــاد مــی کننــد.

هشدار جدید هاوکینگ: به بیگانگان 
فضایی جواب ندهیم!

اســتفن هاوکینــگ مــی گویــد اگــر بیگانــگان فضایــی بــا زمیــن تمــاس برقــرار کردنــد 
نبایــد بــه آنهــا پاســخ داد و یــا حداقــل بایــد ایــن کار را بــا احتیــاط کامــل انجــام دهیــم. 
ــتر و در  ــر پیش ــر حاض ــروف عص ــرداز مع ــه پ ــدان و نظری ــگ فیزیک ــتفن هاوکین اس
ــگان  ــه ســؤالی درخصــوص برقــراری تمــاس احتمالــی میــان زمیــن و بیگان واکنــش ب

ــود! ــد انجــام ش ــن کار نبای ــه ای ــود ک ــه ب ــی گفت فضای
ــه  ــرای زمیــن و ســاکنان آن ب ــادی ب وی عقیــده دارد کــه ایــن کار خطــرات بســیار زی

ــراه دارد. هم
ــک  ــر ی ــوار ب ــگ س ــتفن هاوکین ــه در آن اس ــده ک ــاخته ش ــی س ــم کوتاه ــون فیل اکن

ــود. ــی ش ــم م ــار عال ــه و کن ــی گوش ــه ای راه ــی رایان ــای تخیل فضاپیم
ــبیه  ــیاره ای ش ــه و س ــیاه چال ــک س ــه ای از ی ــازی هنرمندان ــبیه س ــم ش ــن فیل در ای
بــه زمیــن موســوم بــه ۸3۲c Gliese کــه در خــارج از منظومــه شمســی واقــع شــده 
ــد مــکان  ــد کــه ایــن ســیاره مــی توان ــاد دارن ــه اســت. دانشــمندان اعتق صــورت گرفت

ــات باشــد. ــرای ادامــه حی مناســبی ب
البتــه ۸3۲c Gliese نزدیکتریــن ســیاره شــبیه بــه زمیــن بــه مــا نیســت. بــه تازگــی 
ــه  ــه ب ــد ک ــر داده ان ــام Proxima b خب ــه ن ــیاره ای ب ــایی س ــمندان از شناس دانش
ــیاره شــباهت  ــن س ــردش اســت. ای ــال گ ــتاره Proxima Centauri در ح دور س
زیــاد بــه زمیــن داشــته و ســتاره میزبانــش هــم نزدیکتریــن ســتاره شــناخته شــده بــه 
خورشــید بــه شــمار مــی آیــد. بــه عقیــده دانشــمندان دمــای ســیاره Proxima b در 
شــرایطی اســت کــه امــکان وجــود آب مایــع و شــرایط ادامــه حیــات در آن بــه چشــم 

مــی خــورد.
ــی  ــن دنیاهای ــیگنالهایی از چنی ــر س ــی اگ ــه حت ــد ک ــی ده ــدار م ــگ هش ــون هاوکین اکن
دریافــت کنیــم نبایــد چنــدان هــم نســبت بــه آنهــا مشــتاق باشــیم و ســریعا بگوییــم: ســام.
ــیار  ــخی هوش ــه پاس ــه هرگون ــه ارای ــبت ب ــد نس ــا بای ــد: م ــی گوی ــم م ــن فیل وی در ای
ــد رویارویــی  ــد همانن ــی مــی توان ــا هــر تمــدن پیشــرفته احتمال ــا ب باشــیم. رویارویــی م

ــد. ــب باش ــتوف کلم ــا کریس ــکا ب ــه آمری ــاکنان اولی س

دانش و  علـــم 
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محاسبه جالب محققان؛

تقریبا همه چیز در دنیا فضای 
درون تهی است!

 
ــع فضــای درون  ــا در واق ــزی در دنی ــا ۹۹ و ۹۹ صــدم هــر چی ــد تقریب ــان مــی گوین محقق

تهــی اســت. 
محققــان مــی گوینــد انــدازه یک اتــم تحت تأثیــر مــکان تقریبــی الکترونهایــش قــرار دارد. 
در واقــع اینجــا صحبــت از فضایــی اســت کــه میــان هســته و پوســته خارجــی نامنظــم اتم 

وجــود دارد.
هســته 100 هــزار برابــر کوچکتــر از ســاختار کلــی اتــم اســت. در واقــع اگر هســته بــه اندازه 
بــادام زمینــی باشــد، اتــم چیــزی درحــد و انــدازه یــک اســتادیوم بیــس بــال خواهــد بــود. در 
ایــن صــورت مــی تــوان بــا یــک حســاب ســاده سرانگشــتی گفــت کــه اگــر تمــام فضــای 
مــرده )خالــی( درون اتمهــای تشــکیل دهنــده بــدن انســان را از معادلــه حــذف کنیــم، آنگاه 
ــه راحتــی قــرار مــی  آنقــدر کوچــک مــی شــویم کــه درون یــک ذره گــرد و غبــار هــم ب

گیریــم. همچنیــن در ایــن حالــت تمــام انســانها در یــک حبــه قنــد جــای مــی گیرنــد!
ــد؟  ــدن انســان از کجــا مــی آی ــوده ب ــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه جــرم ت حــاال ای
ــا،  ــز از الکترونه ــا نی ــه آنه ــده ک ــکیل ش ــی تش ــا از اتمهای ــدن م ــت. ب ــرژی اس ــخ ان پاس
پروتونهــا و نوترونهــا شــکل گرفتــه انــد. امــا اگــر نــگاه بنیــادی تــری بــه ایــن مجموعــه 
ــری  ــادی ت ــز از ذرات بنی داشــته باشــیم متوجــه مــی شــویم کــه پروتونهــا و نوترونهــا نی

ــد. ــوارک« تشــکیل شــده ان ــه »ک موســوم ب
دانشــمندان تحقیقــات زیــادی درخصــوص کوارکهــا انجــام داده انــد. اکنــون ایــن واقعیــت 
روشــن شــده کــه تقریبــا تمامــی بــدن انســان کــه متشــکل از اتمهــا و در ســطحی پایین تر 

شــامل پروتونهاســت در واقــع شــکل گرفتــه از انرژی جنبشــی کوارکهاســت.
ــا فضــای درون تهــی  ــم تقریب ــوان گفــت تمــام اتمهــای موجــود در عال در نتیجــه مــی ت

هســتند.

کشف ابعاد جدیدی از اقدامات انسانی؛

نابودی ۱۰ درصد زمین
 تنها در ۲۵ سال

نتایــج نگــران کننــده تحقیقاتــی منتشــر شــده کــه بــر ایــن اســاس بشــر طــی ۲5 ســال گذشــته 
بایــی مــاورای تصــور بــر ســر محیــط زیســت آورده اســت. 

تخمیــن زده مــی شــود کــه از ۲00 هــزار ســال پیش نخســتین انســانهای خردمنــد بــر روی زمین 
زندگــی مــی کــرده انــد و در ایــن مــدت بســیار طوالنــی همزیســتی مناســبی میــان بشــر، حیــات 

وحــش و محیــط زیســت وجود داشــته اســت.
ــور  ــن حض ــته زمی ــال گذش ــی ۲5 س ــا ط ــه تنه ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــات اخی ــا تحقیق ام
انســان را بــه شــدیدترین وجــه ممکــن درک کــرده اســت. بــر ایــن اســاس مشــخص شــده 
ــت  ــط زیس ــد از محی ــرن، 10 درص ــع ق ــدود رب ــت ح ــا گذش ــادی و ب ــه ۹0 می ــه از ده ک
طبیعــی زمیــن بــه واســطه توســعه اجتماعــات انســانی و افزایــش فعالیتهــای ناشــی از آن از 

ــه اســت. ــن رفت بی
ایــن مطالعــه توســط تیمــی از محققــان از کشــورهای مختلــف جهــان انجــام شــده و نشــان مــی 
ــا از دســت دادن 30 درصــد از محیــط زیســت خــود بیشــترین صدمــه را در  دهــد کــه آمــازون ب

بابــت توســعه فعالیتهــای انســانی در سراســر جهــان متحمــل شــده اســت.
همچنیــن آفریقــا بــا 14 درصــد نابــودی محیــط زیســت طبیعــی، یکــی دیگــر از مناطق شــاخص 

زمیــن در ایــن رونــد نگــران کننــده بــوده اســت.
ایجــاد تغییــرات گســترده در محیــط زیســت، توســعه فعالیتهــای صنعتــی و افزایش زیرســاختارها 

مهمتریــن عامــل نابــودی بخــش زیــادی از محیــط زیســت زمیــن بــوده اســت.
ــط  ــادی از محی ــودی بخــش زی ــن عوامــل ناب ــازون یکــی از مهمتری ــز آم کاهــش وســعت آبری
زیســت ششــهای زمیــن عنــوان شــده اســت. تخمیــن زده مــی شــود کــه ایــن جنگلهــا بخــش 
عظیمــی از کربــن تولیــد شــده در دنیــا را در خــود ذخیــره مــی کنــد و بــه همیــن دلیــل یکــی از 

عناصــر حیاتــی در بهبــود وضعیــت آلودگــی سراســر زمیــن بــه حســاب مــی آیــد.

دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه امید 
ــه  ــاله ب ــد س ــد ص ــر چن ــول عم ــتن ط ــه داش ب
واســطه پیشــرفت علــوم تنهــا یــک رؤیــای بــی 

ــه و اســاس اســت.  پای
گروهــی از دانشــمندان در آمریــکا پــس از انجــام 
آزمایشــات مختلــف اعــام کردنــد کــه حداکثــر 
طــول عمــر انســان چیــزی درحــدود 1۲5 ســال 

اســت.
ــادی  ــمندان زی ــته دانش ــه گذش ــد ده ــی چن ط
بــرای افزایــش طــول عمــر انســان تــاش کــرده 
ــن  ــادی در ای ــای زی ــال فاکتوره ــن ح ــا ای ــد ب ان
میــان تأثیرگــذار هســتند. کودکانــی کــه امــروز به 
دنیــا مــی آینــد امیــد بــه زندگــی ۷۹ ســاله دارنــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه امیــد بــه زندگــی بــرای 

آنهایــی کــه در ســالهای ابتدایــی 1۹00 بــه دنیــا 
مــی آمدنــد تنهــا 4۷ ســال بــود.

امــا اکنــون دانشــمندان آمریکایــی تخمیــن مــی 
ــورت  ــرفتهای ص ــطه پیش ــه واس ــه ب ــد ک زنن
گرفتــه در عرصــه هــای مختلف علــم و فنــاوری، 
انســان مــی توانــد تــا 1۲5 ســال یعنی ســه ســال 
بیشــتر از رکــورددار ایــن عرصــه بــه حیــات خــود 

ادامــه دهــد.
ــا  ــان ب ــد همزم ــی ده ــات نشــان م ــن تحقیق ای
ــواع  ــر ان ــر ب ــه بش ــا و غلب ــن فناوریه ــعه ای توس
بیماریهــای عفونــی، اگرچــه متوســط ســن امیــد 
بــه زندگــی افزایــش مــی یابــد امــا حداکثر ســنی 
کــه مــی تــوان بــرای یــک انســان متصــور شــد 

ــال اســت. ــان 1۲5 س هم

 تخمین جدید دانشمندان؛

حداکثر طول عمر انسان
 ۱۲۵ سال است

علـــم و دانش
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نشنال جغرافی خبر داد؛

انقراض گونه ای زنبور در آمریکا 
برای نخستین بار در آمریکا گونه ای از زنبورها به عنوان گونه منقرض شده اعام شد. 

نشــنال جغرافــی در گزارشــی نوشــت: گونــه ای از زنبورهــا موســوم بــه »زنبورهــای صــورت زرد« 
کــه بومــی هاوایــی بودنــد دیگــر دیــده نمــی شــوند. ناپدیــد شــدن ایــن زنبورهــا موجب شــده که 
ســرویس حیــات وحــش و ماهیــان آمریــکا زنبورهــای صــورت زرد را بــه عنــوان گونــه منقــرض 

شــده اعــام کننــد.
ایــن بــرای نخســتین بــار در تاریــخ اســت کــه زنبورهــا در فهرســت گونــه هــای منقــرض شــده 

قــرار مــی گیرنــد.
در ســالهای ابتدایــی قــرن بیســتم زنبورهــای صــورت زرد فــراوان تریــن حشــره هــای موجــود در 
هاوایــی بودنــد کــه از مناطــق ســاحلی تــا ارتفاعــات ایــن منطقــه از آمریــکا دیــده مــی شــدند اما 

حــاال دیگــر اثــری از آنهــا نیســت.
دانشــمندان عوامــل مختلفــی را در انقــراض نســل ایــن حشــره عنــوان مــی کننــد کــه از دســت 
رفتــن زیســتگاههای طبیعــی، حشــرات مهاجــم و تغییــرات جــوی از مهمتریــن آنهــا عنــوان مــی 

شــوند.
دانشــمندان نابــودی ایــن حشــرات را تهدیــدی بــزرگ بــرای محیــط زیســت عنــوان کــرده و بــه 
ایــن واقعیــت اشــاره مــی کننــد کــه ایــن زنبورهــا بســیار فراتــر از آنچــه کــه تصــور مــی شــود در 

ــت تأثیرگذار هســتند. طبیع
طــی ســالهای گذشــته تــاش زیــادی بــرای نجــات ایــن حشــره صــورت گرفتــه بــود کــه النــه 
هــای مصنوعــی و دســت ســاز از آن جملــه بــوده اســت امــا ایــن تاشــها اثرگــذار نبــوده اســت.

کشف راز زندگی 
سرسخت ترین موجود دنیا

دانشمندان موفق به کشف راز زندگی سرسخت ترین موجود دنیا شدند. 
Tardigrade کـه بـه آن »خـرس آبـی« یا »بچه خوک خـزه ای« هم گفته می شـود 
شـهرت خاصـی در دنیـای موجودات زنـده دارد. ایـن موجود بسـیار ریز در هر شـرایطی زنده 
مـی مانـد، از آب جـوش گرفته تا دماهای بسـیار سـرد و حتی فضـا. در واقع مـی توان گفت 

ایـن موجـود آبی بسـیار ریز در هـر موقعیتی به حیـات خود ادامـه می دهد.
تــا پیــش از ایــن دانشــمندان چیــزی دربــاره ایــن معمــای عجیــب نمــی دانســتند امــا حــاال 

توانســته انــد آن را حــل کننــد.
ــی  ــزارش توال ــج گ ــن نتای ــو در ژاپ ــگاه توکی ــمندان دانش ــی از دانش ــی گروه ــه تازگ ب
 Ramazzottius ــه ــه هــای Tardigrade موســوم ب ســازی کامــل یکــی از گون

ــد. ــام داده ان varieornatus را انج
 Dsup آنهــا در خــال بررســیهای خــود متوجــه پروتئیــن محافظــت کننــده ای بــه نــام
ــرات  ــر اث ــز در براب ــیار ری ــور بس ــن جان ــمندان از DNA ای ــده دانش ــه عقی ــه ب ــدند ک ش

ــد. ــار پرتوهــای کیهانــی محافظــت مــی کن مخــرب و مرگب
ــه از Tardigrade در ســخت  وجــود ایــن پروتئیــن موجــب مــی شــود کــه ایــن گون
تریــن دماهــا یعنــی از آب در حــال جوشــیدن تــا صفــر مطلــق بــه حیــات خــود ادامــه دهد.
ایــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه حتــی اگــر ایــن موجــودات در فریــزر قــرار داده و پس 

از یــک دهــه بــه ســراغ آنهــا برویــم، همچنــان شــاهد ادامــه حیاتشــان خواهیــم بــود.
 DNA خــود را بــه دور Dsup دانشــمندان در ایــن بررســی متوجــه شــدند کــه پروتئیــن

خــرس آبــی کشــانده و بدیــن ترتیــب مانــع از آســیب رســیدن بــه آن مــی شــود.

بــه زودی بایــد بــا آزمایــش DNA خداحافظــی کــرد چــون 
دانشــمندان جایگزیــن جالــب توجهــی بــرای ایــن روش ابــداع 

کــرده اند. 
ــد  ــاوری جدی ــکا از فن ــت آمری ــمندان در دول ــی از دانش گروه
و متحــول کننــده ای رونمایــی مــی کننــد کــه قواعــد بــازی 
در شناســایی دقیــق افــراد را زیــر و رو مــی کنــد. آنچــه کــه 
آنهــا انجــام داده انــد پیــدا کــردن جایگزینــی مطمئــن بــرای 

آزمایــش DNA اســت.
ــوی  ــی در م ــی ژنتیک ــهای پروتئین ــوآوری جهش ــن ن در ای
انســان بــه عنــوان مرجعــی قابــل اطمینــان و مناســب بــرای 
جایگزیــن کــردن آزمایــش DNA بــه کار گرفتــه مــی شــود.
 Lawrence ملــی  آزمایشــگاه  دانشــمندان 
Livermore  وزارت انــرژی آمریــکا نمونــه هــای مــوی 
ــدود 1۷50  ــه ح ــم ک ــدا از ه ــرد ج ــش ف ــه ش ــق ب متعل

ــد را  ــوده ان میــادی ســاکن لنــدن ب
مــورد بررســی قــرار داده انــد. اگرچــه 
ایــن نمونــه هــا مربــوط به اجســادی 
بــود کــه تنهــا استخوانهایشــان باقــی 
ــا دانشــمندان متوجــه  ــود ام ــده ب مان
نمونــه هــای ســالم مــوی آنهــا شــده 

ــد. بودن
ــه  ــد، دانشــمندان ب ــن رون ــه ای در ادام
ســراغ ۷۶ انســان زنــده شــامل ۶۶ 

ــی  ــی – کنیای ــی و 5 آمریکای ــی، 5 کنیای ــی – آمریکای اروپای
ــام  ــا انج ــوی آنه ــر روی م ــابهی را ب ــات مش ــه و آزمایش رفت

دادند.
 DNA مقایســه نتایــج ایــن آزمایشــات بــا آزمایشــهای

صــورت گرفتــه حاکــی از تشــابه چشــمگیر آنهاســت.

حــاال دانشــمندان بــه تکنیــک بررســی دقیــق پروتئیــن مــو به 
عنــوان روشــی نویــن و مطمئــن بــرای بررســی صحنــه جــرم 

نــگاه مــی کننــد.
ــروه کوچکــی  ــن گ ــر روی داوطلبی ــن آزمایشــات را ب ــا ای آنه
انجــام داده و حــاال در نظــر دارنــد تــا درســتی آن را در گروهی 

متشــکل از یــک میلیــون انســان تکــرار کننــد.

آزمایش DNA در تاریخ بایگانی می شود؛

تشخیص هویت افراد از روی پروتئین مو

دانش و  علـــم 

http://mehrnews.com


هــای   مــدل   و  دیجیتــال  هــای  فنــاوری   بــر  مبتنــی  زیــادی  میــزان  بــه  نــوآوری 
کســب  و کار اســت و اگــر ایــن نــوآوری بــه صــورت هوشــمندانه هدایــت شــود، 
و  اقتصــادی  توســعه  بــرروی  چشــمگیری  تاثیــرات  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری 
براساس آمادگی  یافتگی، کشورها  توسعه  نظام  براین اساس در  اجتماعــی خواهــد داشــت. 
الکترونیک مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این شماره جایگاه ایران از این شاخص توسعه یافتگی، 

است. شده  بررسی 
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طبــق رتبــه بنــدی جهانــی شــاخص آمادگــی 
شــبکه ای، ایــران بــا اخــذ رتبــه ۹0 در اســتفاده 
کاربــران از فنــاوری اطاعــات و رتبــه ۹3 
ــوع  ــاوری، درمجم ــن فن ــت از ای ــتفاده دول اس
ــگاه ۹۲  ــان، در جای ــور جه ــان 13۹ کش در می

ــراردارد.  ق
ــردی  ــارت راهب ــزی و نظ ــه ری ــز برنام مرک
فنــاوری اطاعــات وابســته بــه ســازمان 
ــع  ــزارش مجم ــران، گ ــات ای ــاوری اطاع فن
نــوآوری  خصــوص  در  اقتصــاد  جهانــی 
کشــورها در اقتصــاد دیجیتــال را منتشــر کــرد.
ایــن گــزارش کــه براســاس ارزیابــی کشــورها 
از شــاخص آمادگــی شــبکه ای )NRI( در 
ــان  ــت نش ــده اس ــت آم ــه دس ــال ۲015 ب س
ــه صعــود،  ــا 4 پل مــی دهــد کــه کشــورمان ب
ــه ۹۶ در  ــان، از رتب ــور جه ــان 13۹ کش در می
ســال ۲014 بــه جایــگاه ۹۲ دســت پیــدا کرده 

ــت. اس
ای  شــبکه  آمادگــی  شــاخص  در 
 Networked Readiness(
ــدن  ــی ش ــرای دیجیتال ــورها ب Index( کش
در 4 زیرشــاخص محیــط، آمادگی زیرســاختی، 
اســتفاده و کاربــری و نیــز تاثیــر فنــاوری 
ــوند. ــی ش ــی م ــات ارزیاب ــات و ارتباط اطاع
آمارهــای منتشــر شــده از ایــن زیرشــاخص ها 
ــا  ــران در مجمــوع ب نشــان مــی دهــد کــه ای
ــی  ــاخص آمادگ ــاز 3.۷ از ۷ در ش ــب امتی کس
ــور  ــن 13۹ کش ــه ۹۲ را در بی ــبکه  ای رتب ش

ــی  شــده، کســب کــرده اســت. ارزیاب
در ایــن رده بنــدی رتبــه ایــران در زیرشــاخص 
محیــط ۸۲، از نظــر آمادگــی زیرســاختی و 
ــران ۹۹ و  ــتفاده کارب ــر اس ــا ۸3، از نظ مهارته
از نظــر تاثیرگــذاری 10۲ اعــام شــده اســت. 

ــل  ــه قاب ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
قبــول تریــن جایــگاه ایــران در این جــدول، در 
بخــش اســتطاعت در پرداخــت هزینــه هــای 

ــت. ــات اس ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
 

جایگاه ایران در باالی جدول استطاعت 
 ICT در پرداخت هزینه های

ــاز  ــن امتی ــدول، باالتری ــن ج ــا ای ــق ب مطاب
ایــران در محــور اســتطاعت در پرداخــت 
ــده اســت. در  )affordability( کســب ش
ــاری،  ــراه اعتب ــن هم ــه تلف ــن محــور، تعرف ای
تعرفــه اینترنــت پهــن  بانــد ثابــت و همچنین 
ــن  ــت و تلف ــوزه اینترن ــت در ح ــطح رقاب س

ــود. ــی  ش ــی م ارزیاب
ــه   ــت تعرف ــده از وضعی ــام  ش ــی انج ارزیاب
هــای ذکرشــده مناســب اســت و بــه همیــن 
دلیــل ایــران در میــان 13۹ کشــور رتبــه 3۷ 
ــه  ــزان اســتطاعت در پرداخــت هزین را در می
ــا ایــن وجــود ســطح رقابــت  هــا دارد. امــا ب
ــاز 0.۸5 از ۲،  ــا کســب امتی ــن حــوزه ب در ای
ــان  ــر نش ــن منظ ــبی را از ای ــت مناس وضعی

نمــی  دهــد.
اوضــاع نامناســب اســتفاده از کســب 

وکارهــای فنــاوری اطالعــات 
پاییــن  تریــن رتبــه ایــران در ایــن محورهــا، 
ــی انجــام  شــده از اســتفاده  ــه ارزیاب متعلــق ب
کســب و کارهــا از فنــاوری اطاعــات و 
ــث  ــی، از حی ــن ارزیاب ــت. در ای ــات اس ارتباط
اســتفاده از ICT بــرای تراکنــش هــای بنــگاه 
بــه بنــگاه ) B۲B (، ســطح آمــوزش کارکنــان 
در کســب و کارهــا و میــزان جذب فنــاوری در 
ســطح بنــگاه هــا، امتیازهای مناســبی کســب 

نشــده اســت.

کمتریــن امتیــاز نیــز متعلــق بــه محــور 
تاثیــرات اقتصــادی فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات اســت. در ایــن محــور، تاثیــر 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــر روی مــدل  
هــای ســازمانی و نشــانگر تعــداد ثبــت اختراع 

ــت. ــبی نیس ــاز مناس ــوزه ICT امتی در ح
سنگاپور در رده نخست آمادگی شبکه ای 

در رده  بنــدی شــاخص NRI، کشــورهای 
ــاالت  ــروژ و ای ــوئد، ن ــد، س ــنگاپور، فنان س
ــه  ــا 5 را ب ــای 1 ت ــه  ه ــکا، رتب ــد آمری متح
ــن  ــر ای ــد و از منظ ــاص داده  ان ــود اختص خ
گــزارش، ایــن کشــورها، کشــورهای موفقــی 
در تولیــد تاثیــر اقتصــادی از ســرمایه  گــذاری 

ــتند. ــوزه ICT هس ــا در ح ه
ایــن کشــورها، همگــی از کشــورهای پیشــرو 
ــات  ــاوری اطاع ــری فن ــتاق در بکارگی و مش
ــا  ــت آن ه ــد و موفقی ــوده  ان ــات ب و ارتباط
 ICT ــری ــه  کارگی ــه ب ــد ک ــی  ده نشــان م
تــوام بــا محیــط توانمندســاز پشــتیبان، تنظیم 
مقــررات قدرتمنــد و صحیــح، زیرســاخت  
ــا کیفیــت و نیــروی انســانی کافــی از  هــای ب

ــتند. ــت هس ــرفت و موفقی ــای پیش فاکتوره
 Global Technology گــزارش 
Report از ســال ۲001 توســط مجمــع 
 World Economic( جهانــی اقتصــاد
و   INSEAD همــکاری  بــا   )Forum
دانشــگاه ُکرنــل منتشــر مــی  شــود و پیشــران  
هــای انقــاب فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
ــی  ــاخص آمادگ ــتفاده از ش ــا اس ــان ب در جه
شــبکه  ای )NRI( انــدازه  گیــری می شــوند.
ــده  ــول ش ــان متح ــی زم ــاخص NRI ط ش
اســت و هــم اکنــون وضعیــت آمادگــی شــبکه  
ــا اســتفاده از 53 نشــانگر ارزیابــی مــی   ای را ب

ــد. کنن
این شـاخص، بـرای هرکـدام از 13۹ کشـوری 
کـه تحـت پوشـش قـرار مـی  گیرنـد، امکان 
شناسـایی نواحـی اولویـت  دار را بـرای بهـره  
گیـری از فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات در 

راسـتای توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی مـی  
دهـد.

 
4 پیــام کلیــدی بــرای توســعه 

ای شــبکه  آمادگــی 
ــر  ــی ب ــادی مبتن ــزان زی ــه می ــوآوری ب  1. ن
فنــاوری  هــای دیجیتــال و مــدل  هــای 
ــه   ــوآوری ب ــن ن کســب  و کار اســت و اگــر ای
ــاوری  صــورت هوشــمندانه هدایــت شــود، فن
ــرات چشــمگیری  ــات تاثی ــات و ارتباط اطاع
بــرروی توســعه اقتصــادی و اجتماعــی خواهــد 

ــت. داش
۲. روش بکارگیــری فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات توســط کســب و کارهــا مــی  توانــد 
ــد.  ــش ده ــعه افزای ــا را در توس ــش آن ه نق
ــا را  ــد کســب و کاره ــا بای ــت ه ــن دول بنابرای
بــه  منظــور اســتفاده کامــل از قــدرت فنــاوری  

ــد. ــب کنن ــال ترغی ــای دیجیت ه
3. بــه  منظــور دســتیابی بــه تاثیــرات 
ــد  ــت بای ــی، بخــش خصوصــی و دول اجتماع
در راه  حــل هــای نوآورانــه دیجیتــال ســرمایه  

ــد. ــام دهن ــبی را انج ــذاری مناس گ
ــه میــزان  4. یــک اقتصــاد دیجیتــال پایــدار ب
زیادی وابســته بــه چارچــوب  هــای حکمرانی 
چابــک و منعطــف خواهــد بــود کــه بتوانــد بــه 
وضعیــت هــای درحــال تغییــر، واکنــش  های 

ســریع و مناســبی را نشــان دهــد.
سیاســت  ای،  شــبکه  آمادگــی  ارزیابــی 
گــذاران را دعــوت مــی  کنــد تــا بــا 
ــای  ــان، راهبرده ــایر ذی نفع ــکاری س هم
توســعه  بــرای  را  بلندمدتــی  و  جامــع 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات تدویــن 
کننــد و در زمینــه اســتفاده از چارچــوب  
ــرای  ــری مناســب ب ــی و رهب ــای حکمران ه
ــرو  ــع از ICT پیش ــترین مناف ــتیابی بیش دس
باشــند. ایــن الگوهــای نوآورانــه مــی  تواننــد 
راهنمــای مناســبی بــرای تعییــن اولویتهــای 
سیاســت-گذاری و ســرمایه  گــذاری باشــند.

کشورهای پیشتاز آمادگی شبکه ای کدامند/ رتبه ۹۲ ایران بین ۱۳۹ کشور
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

سـرویس  انـدازی  راه  از  مـاه  گذشـت ۶  بـا 
یکپارچـه لغـو پیامکهـای انبـوه بـرای تمامـی 
اپراتورهـای موبایـل، امـا همچنـان بسـیاری 
از مشـترکان، موفـق بـه لغـو ایـن پیامکهـای 
ناخواسـته، از طریـق ایـن سـرویس نشـده اند. 
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
رادیویــی، اواخــر فروردیــن مــاه امســال، 
ــای  ــت پیامکه ــل دریاف ــه معض ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــه ای را ب ــرویس یکپارچ ــته، س ناخواس
ــا  ــرد ت ــدازی ک ــا راه ان ــن پیامکه ــذف ای ح
مشــترکان 3 اپراتــور موبایــل بتواننــد بــه یــک 
ــایش  ــه آس ــی را ک ــت پیامکهای ــیوه، دریاف ش
ــد. ــو کنن ــا لغ ــذف و ی ــم زده، ح ــا را بره آنه
غیــر  و  فعال ســازی  شــیوه،  ایــن  در 
فعال ســازی خدمــات پیامکــی بــرای کاربــران 
ــق  ــن همــراه، از طری ــی اپراتورهــای تلف تمام
ســامانه پیامکــی ۸00 و یــا شــماره گیری 
تــا  شــد  ممکــن   *۸00# کددســتوری 
ــه  ــبت ب ــن روش، نس ــد از ای ــران بتوانن کارب
ــی  ــزوده و تبلیغات ــای ارزش اف ــواع پیامکه ان
فعــال روی ســیم کارت خــود و روش غیــر 
ــورت  ــا در ص ــوند و ی ــازی آن آگاه ش فعال س
ــا،  ــن پیامک ه ــت ای ــه دریاف ــل ب ــدم تمای ع

ــد. ــو کنن ــا را لغ آنه
از طریــق ایــن ســرویس، مشــاهده ســرویس 
هــای فعــال، قطــع خدمــات مبتنــی بــر محتوا 
ــا  ــده ت ــن ش ــی ممک ــک تبلیغات ــع پیام و قط
چنانچــه مشــترک ایــن کــد را شــماره گیــری 
کنــد، اپراتــور لیســت ســرویس هــای فعــال را 
بــه وی اطــاع دهــد. در همیــن حــال مطابــق 
ــو  ــه لغ ــل ب ــامانه، درصــورت تمای ــن س ــا ای ب
ــن  ــور ای ــی، اپرات ــای تبلیغات ــت پیامکه دریاف
پیــام هــا را ظــرف ۲4 ســاعت مســدود و 

ــرد. ــال خواهــد ک غیرفع
حــال بــا گذشــت حــدود ۶ مــاه از اجــرای ایــن 
طــرح، برخــی کاربــران همچنــان معتقدنــد که 
ایــن روش بــرای حــذف پیامکهــای تبلیغاتــی 

بــا مشــکاتی همــراه اســت و بــاز هــم 
ناخواســته پیامکهــای تبلیغاتــی و ارزش افزوده 

دریافــت مــی کننــد.

ــرای  ــل ب ــترکان موبای ــر مش دردس
ــی ــای تبلیغات ــو پیامکه لغ

ــامانه  ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
ــرده  ــل نک ــق عم ــد موف ــه بای ــور ک ۸00 آنط
و بســیاری از کاربــران موبایــل همچنــان 
از دریافــت پیامکهــای ناخواســته اظهــار 

ــد. ــی کنن ــی م نارضایت
ــا  ــه ب ــد ک ــان دارن ــل اذع ــترکان موبای مش
ــا ســامانه  وجــودی کــه بارهــا طــی تمــاس ب
غیرفعالســازی  و  لغــو  درخواســت   ،  ۸00
ــود  ــزوده خ ــی و ارزش اف ــای تبلیغات پیامکه
ــن پیامکهــا را  ــان ای ــا همچن ــد ام را مــی دهن

ــد. ــی کنن ــت م دریاف
ــه  ــامانه ۸00 ب ــی س ــوارد، حت ــیاری م در بس
ــک  ــوع پیام ــچ ن ــه هی ــد ک ــی گوی ــر م کارب
ارزش افــزوده ای بــرای وی فعــال نیســت امــا 
ــک  ــان پیام ــترک همچن ــود مش ــن وج ــا ای ب
ــن  ــه ای ــد ک ــی کن ــت م ــزوده دریاف ارزش اف

ــی دارد.  ــه در پ ــران هزین ــرای کارب ــا ب پیامکه
در همیــن حــال دریافــت پیامکهــای تبلیغاتــی 
ــز  ــی نی ــف پیامک ــای مختل ــماره ه ــا سرش ب
از دیگــر مشــکاتی اســت کــه کاربــران 
اپراتورهــای مختلــف عنــوان مــی کننــد و می 
گوینــد کــه بــا وجــود پیگیــری بــرای لغــو این 
ــک  ــن پیام ــه چندی ــان روزان ــا، همچن پیامکه

ــد. ــی کنن ــت م ــی دریاف تبلیغات
ــی و  ــای تبلیغات ــو پیامکه ــدم لغ ــکل ع مش
ارزش افــزوده مربــوط بــه تمامــی اپراتورهــای 
ــا وجــودی کــه مشــترکان  ــل اســت و ب موبای
از ایــن خدمــات ناراضــی هســتند، اپراتورهــای 
موبایــل همچنــان معتقدنــد کــه به درخواســت 
مشــترکان، ایــن ســرویس را قطــع کــرده انــد.

شـاکیان دریافت پیامکهای ناخواسته 
به رگوالتـوری مراجعه کنند

پیــش از ایــن علــی اصغــر عمیدیــان، معــاون 
ــم  ــازمان تنظی ــس س ــات و رئی ــر ارتباط وزی
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ، ایــن موضــوع 
را رد کــرد و گفتــه بــود: در صــورت درخواســت 
ــه  ــی ب ــک تبلیغات ــو پیام ــرای لغ ــترک ب مش

جــرات مــی گوییــم کــه دیگــر امــکان ارســال 
ــای  ــامانه اپراتوره ــی از س ــای تبلیغات پیامکه
موبایــل وجــود نــدارد و در صورتــی کــه 
ــا  ــن پیامکه ــه ای ــت ک ــی اس ــترکی مدع مش
را از سرشــماره هــای پیامکــی، دریافــت مــی 
کنــد آن را اعــام کنــد. چــرا کــه در صــورت 
درخواســت لغــو پیامــک تبلیغاتــی، از نظر فنی 
ــی در  ــای تبلیغات ــن پیامکه ــال ای ــکان ارس ام

ــدارد، ــود ن ــل وج ــای موبای ــبکه اپراتوره ش
وی مشکل فعلی مشـترکان موبایل در دریافت 
ارسـال  بـه  مربـوط  را  تبلیغاتـی  پیامکهـای 
کننـده شـخصی عنوان کـرد و گفـت: برخی از 
طریـق تلفن هـای شـخصی اقـدام به ارسـال 
پیامکهـای تبلیغاتی بـه صورت انبـوه می کنند 
کـه بـا ارسـال کننـدگان شـخصی پیامکهای 

تبلیغاتـی نیـز برخـورد خواهد شـد.
در پیگیــری مجــدد  از ســازمان تنظیــم 
ــوان  ــه عن ــی ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط مق
ــاح  ــین ف ــش، حس ــن بخ ــی ای ــاد نظارت نه
جوشــقانی معــاون نظــارت ایــن ســازمان 
گفــت: عملکــرد ســامانه ۸00 در مدتی کــه راه 
انــدازی شــده قابــل قبــول بــوده و 10 میلیــون 
مشــترک در بــازه زمانــی راه انــدازی ایــن 
ســامانه، درخواســت غیرفعالســازی ســرویس 
پیامــک انبــوه داشــته انــد. امــا بــا ایــن حــال 
ممکــن اســت ایــن سیســتم بــا باگهایــی نیــز 
ــی  ــورت نارضایت ــه در ص ــد ک ــه رو باش روب
مشــترکان از عملکــرد ایــن ســامانه، به مــوارد 

ــد. ــد ش ــیدگی خواه ــده، رس ــت ش دریاف
ــی  ــی های ــه وجــود نارضایت ــا توجــه ب حــال ب
کــه در مــورد دریافــت ایــن پیامکهــای 
ناخواســته از ســوی برخــی مشــترکان شــنیده 
ــرای  ــد ب ــی توانن ــترکان م ــود، مش ــی ش م
انصــراف از دریافــت انــواع پیامــک در صــورت 
ــود را از  ــکایت خ ــامانه ۸00، ش ــدی س ناکارآم
ــوری اعــام  ــه رگوالت ــامانه 1۹5 ب ــق س طری

ــد. کنن

دردسر مشترکان موبایل برای لغو پیامک تبلیغاتی/ به ۱۹۵ شکایت کنید

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از امضــای نهایی قــرارداد 
ــنجش از دور و  ــی س ــواره مل ــاخت ماه ــرای س ــیه ب ــا روس ب
ــرای ســاخت ماهــواره ملــی مخابراتــی  ــا 4 کشــور ب مذاکــره ب

ــر داد.  خب
ــی در  ــای فضای ــروژه ه ــرای پ ــورد اج ــی در م ــود واعظ محم
ایــران گفــت: در رابطــه با پــروژه هــای فضایــی دو خــط موازی 
ــه  را طــی مــی کنیــم کــه یکــی از ایــن برنامــه هــا مربــوط ب

ــت. ــور اس ــل کش ــجویی در داخ ــای دانش ــاخت ماهواره ه س
ــای  ــواره ه ــاخت ماه ــرای س ــه ب ــن زمین ــه داد: در ای وی ادام
مخابراتــی در داخــل کشــور و  نیــز ماهــواره هــای ســنجش از 
ــه هایــی نیــز  ــا دانشــگاه هــا مذاکــره کــرده ایــم و نمون دور  ب

ســاخته شــده اســت.
ــان امســال یکــی از ماهــواره هــای  ــا پای ــه داد: ت واعظــی ادام

ــم. ــاب مــی کنی ــه فضــا پرت ــی را ب دانشــجویی داخل

ــاخت  ــا س ــی م ــه اصل ــه برنام ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط وزی
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــه ک ــی اســت اضاف ــی مل ــواره عملیات دو ماه
ــاب  ــاخت و پرت ــرای س ــی ب ــرف روس ــا ط ــی ب ــرارداد نهای ق

ــت. ــیده اس ــا رس ــه امض ــنجش از دور ب ــی س ــواره مل ماه
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت دو ماهــواره ملــی عملیاتــی برنامــه 
بلندمــدت اســت خاطرنشــان کــرد: در زمینــه ســاخت ماهــواره 

ملــی مخابراتــی نیــز در حــال مذاکــره بــا 4 کشــور هســتیم.
وی از تمایــل فرانســوی هــا، روس هــا، چینــی هــا و کــره ای 
هــا بــرای حضــور در ایــن پــروژه خبــر داد و گفــت: از میــان این 
4 کشــور بــا یکــی از آنهــا بــه نتیجــه نهایــی خواهیــم رســید و 
ســاخت ماهــواره ملــی مخابراتــی را بــه عنــوان یکــی از اهــداف 

برنامــه ششــم توســعه اجرایــی خواهیــم کــرد.
واعظــی  گفــت: اواخــر ســال جــاری یــک ماهــواره دانشــجویی 

بــه فضــا پرتــاب خواهیــم کــرد.

تمایل ۴ کشور برای همکاری با ایران در پروژه ملی ماهواره مخابراتی
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

سرعت اینترنت تا سال ۱۴۰۴
 به ۱۰۰ مگابیت می رسد

معــاون برنامــه ریــزی وزیــر ارتباطــات گفــت: تــا پایان چشــم انــداز ۲0 ســاله نظــام )ســال 1404( 
ســرعت دسترســی بــه اینترنــت بــرای کاربــران بــه 100 مگابیــت بــر ثانیــه می رســد. 

بـرات قنبـری بـا بیان اینکـه هر انـدازه که سـرعت دسترسـی و شـبکه پهنای بانـد باال رود، رشـد 
تولیـد ناخالص داخلی نیـز افزایش می یابد، گفـت: هدفگذاری دسترسـی به اینترنت بـرای کاربران 
نهایـی در سـال ۹5 ، سـرعت 4 مگابیـت برثانیـه اسـت. در همیـن حال تا پایـان برنامه ششـم این 
سـرعت به ۲0 مگابیت برثانیه می رسـد و تا پایان زمان 10 سـاله و در چشـم انداز 1404 دسترسـی 

اینترنـت کاربـران با سـرعت 100 مگابیت بـر ثانیه محقق می شـود.
معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکه متوســط جهانی ســهم 
ــوار 5 درصــد اســت، گفــت: مــا نیــز  ــاوری اطاعــات و ارتباطــات در ســبد خان هزینــه هــای فن
قصــد داریــم ایــن 5 درصــد را حفــظ کنیــم و حتــی در صورتــی کــه ســرعت اینترنــت حــدود 10 

برابــر افزایــش یابــد، هزینــه هــای خانــوار بیــش از ۲ تــا 3 برابــر افزایــش نخواهــد یافــت.
ــم  ــه ه ــات و ارتباطــات ک ــاوری اطاع ــات در ســبد فن ــاوری اطاع ــش ســهم فن ــر افزای وی ب
اکنــون کمتــر از ۲0 درصــد اســت، تاکیــد کــرد و گفــت: در برنامه ششــم ســهم فنــاوری اطاعات 
بــه 30 درصــد و ســهم فنــاوری ارتباطــات بــه ۷0 درصــد مــی رســد. در ایــن زمینــه از میــزان ۶0 
هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری درنظــر گرفتــه شــده در برنامــه ششــم، نزدیــک بــه 15 تــا 

۲0 هــزار میلیــارد تومــان در حــوزه فنــاوری اطاعــات ســرمایه گــذاری خواهیــم کــرد.
ــرای واگــذاری  ــزی ب ــه ری ــه برنام ــا اشــاره ب ــران ب ــرات ای ــره شــرکت مخاب ــات مدی رییــس هی
ــه،  ــر ثانی ــت ب ــل ســرعت دسترســی ۲ مگابی ــا حداق ــه روســتاها گفــت: ب ــت پرســرعت ب اینترن
اینترنــت را بــرای ارائــه ســرویس هــای دولــت الکترونیــک بــه روســتاها مــی بریــم. از آنجایی که 
فنــاوری مکالمــه و صــوت در حــال حــذف شــدن اســت، بایــد در روســتاها نیــز بــا ایجــاد شــبکه 

دیتــا، بتوانیــم ایــن فنــاوری را جایگزیــن صــوت کنیــم.

ارزیابــی میــزان عاقمنــدی کاربــران بــه اخبــار، توســط موتــور 
جســتجوگر بومــی نشــان داد کــه طــی ســه مــاه اخیــر، بیشــتر 

کاربــران ایرانــی در جســتجوی خبرهــای ورزشــی بــوده انــد. 
ــی  ــتجوگر بوم ــور جس ــر موت ــی، مدی ــد زارع بیدک ــی محم عل
»پارســی جــو« در ایــن بــاره گفــت: در راســتای ارزیابــی و آنالیز 
میــزان عاقمنــدی کاربــران جســتجوگر بومی، مشــخص شــد 
ــش از ۶0  ــان بی ــران در می ــتر کارب ــر بیش ــاه اخی ــه م ــی س ط
ــار ورزشــی  ــال اخب ــه دنب ــان، ب ــزاری مطــرح فارســی زب خبرگ

ــد. ــوده ان ب
وی تصریــح کــرد: براســاس آنالیــز جســتجوی کاربران توســط 

موتــو جســتجوی بومــی در خبرهــای خبرگــزاری هــای کشــور 
ــا ۲۹ درصــد، بیشــترین  ــار ورزشــی ب ــه اخب مشــخص شــد ک
جســتجوها را بــه خــود اختصــاص داده اســت و پــس از آن، ۲1 
ــدن ســرویس عکــس  ــه دی ــد ب ــه من ــران عاق درصــد از کارب

خبرگــزاری هــا بــوده انــد.
مدیــر موتــور جســتجوی بومــی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲0درصــد 
جســتجوهای خبــری متعلــق بــه اخبــار سیاســی و بیــن المللی 
بــوده اســت، افــزود: آمــار بــه دســت آمــده از واکنــش کاربــران 
در جســتجوهای اینترنتــی نشــان مــی دهــد کــه طــی 3 مــاه 
اخیــر، خبرهــای حــوزه سیاســت، پیگیــری رویدادهــا و حــوادث 
ــان  ــی زب ــران فارس ــه کارب ــورد عاق ــات م ــه از موضوع منطق

ــوده اســت. ب
زارع بیدکــی بــا بیــان اینکــه تنهــا ۸ درصــد جســتجوی کاربران 
بــه پیگیــری اخبــار اقتصــادی اختصــاص داشــته اســت، گفــت: 
اطاعــات بــه دســت آمــده از جســتجوگر پارســی جــو نشــان 

مــی دهــد کــه مســابقات و رویدادهــای المپیــک و پارالمپیــک 
ــا  ــوزه ه ــایر ح ــار س ــه اخب ــر ب ــران کمت ــا کارب ــده ت ــث ش باع

ــد. واکنــش نشــان دهن
مدیــر موتــور جســتجوگر پارســی جــو ادامــه داد: اخبــار فنــاوری 
اطاعــات، دانــش و تکنولــوژی بــا ۷ درصــد و خبرهــای 
ــدی  ــای بع ــه ه ــد رتب ــا ۶ درص ــکی ب ــامت و پزش ــوزه س ح

ــد. ــرده ان ــود ک ــو را از آن خ ــی ج ــتجوگران پارس جس
ــد  ــا 4 درص ــری ب ــی و هن ــار فرهنگ ــه اخب ــان اینک ــا بی وی ب
کمتریــن ســهم را در جســتجوی اخبــار خبرگــزاری هــا داشــته 
اســت، افــزود: اطاعــات بــه دســت آمــده از جویشــگر بومــی 
نشــان از دغدغــه هــای خبــری کاربــران اینترنتــی در دوره های 
ــط  ــد توس ــی توان ــر م ــن ام ــه همی ــت ک ــی اس ــف زمان مختل
کارشناســان، جامعه شناســان و مســئوالن مــورد تحلیــل و آنالیز 
قــرار گیــرد تــا متناســب بــا حــال و هــوای روز جامعــه، برنامــه 

ریــزی هــای اثــر بخشــی داشــته باشــند.

تحلیل رفتار کاربران در جستجوی اینترنتی/ 
اخبار ورزشی در صدر جستجو

سرعت اینترنت ۲برابر می شود/ 
دسترسی کاربران به اینترنت ۴مگابیتی

معـاون وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعات گفـت: در راسـتای اجـرای اهـداف اقتصـاد مقاومتی، 
سـرعت دسترسـی کاربـران بـه اینترنت پرسـرعت تا پایان سـال بـه 4 مگابیـت بر ثانیه می رسـد. 
بــرات قنبــری ، برنامــه هــای انجــام شــده در جهــت اجــرای پــروژه »افزایــش ســطح دسترســی 
کاربــران بــا ســرعت ۲0 مگابیــت برثانیــه در شــبکه ملــی اطاعــات و حمایــت از توســعه مراکــز 
داده )دیتاســنتر( بــه شــبکه توزیــع محتــوا« کــه در راســتای اقتصــاد مقاومتی تعریف شــده اســت، 
اظهــار داشــت: زیرســاختهای شــبکه دسترســی بــه اینترنــت از جملــه زیرســاختهای فیبرنــوری و 

شــبکه انتقــال در حــال آمــاده ســازی اســت.
ــه خدمــات  ــا بیــان اینکــه تکمیــل امنیــت زیرســاختهای شــبکه ارتباطــی در راســتای ارائ وی ب
دولــت الکترونیــک نیــز در ایــن جهــت در حــال انجــام اســت، ادامــه داد: براســاس منشــور ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــی، موضــوع افزایــش ســطح دسترســی کاربــران نهایــی بــه اینترنــت پرســرعت 

ــبکه  ــه ش ــوط ب ــاختهای مرب ــل زیرس ــتا، تکمی ــن راس ــه در ای ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــر ق مدنظ
ــال انجــام اســت. دسترســی در ح

معــاون وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد براینکــه برابــر اهــداف برنامــه پنجــم توســعه بایــد ۶0 درصــد 
خانــوار ایرانــی دارای اینترنــت پرســرعت شــوند، اضافــه کــرد: مطابــق بــا ایــن برنامــه، تــا پایــان 
ســال بایــد ایــن هــدف محقــق شــود و مــا نیــز از لحــاظ اهــداف کمــی بــه دنبــال رســیدن بــه 

ایــن رقــم هســتیم.
قنبــری خاطرنشــان کــرد: بــه مــوازات ایــن پــروژه، طــرح افزایــش دسترســی کاربــران نهایــی به 
ــا برنامــه ریــزی بــه عمــل  اینترنــت پرســرعت را دنبــال مــی کنیــم بــه نحــوی کــه مطابــق ب
آمــده، تــا پایــان ســال جــاری ســرعت اینترنــت کاربــران خانگــی بــه 4 مگابیت بــر ثانیــه افزایش 
خواهــد یافــت. در همیــن حــال در برنامــه ششــم توســعه ایــن میــزان ســرعت، افزایــش مــی یابد 

تــا در نهایــت، هدفگــذاری بــرای چندیــن برابــر ســرعت محقــق شــود.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون متوســط ســرعت دسترســی کاربــران بــه اینترنــت ۲ مگابیــت 
بــر ثانیــه اســت، تاکیــد کــرد: بــا آمــاده ســازی زیرســاختها، پیــش بینــی مــی شــود کــه تــا پایــان 
ــا  ــراه ت ــت هم ــت و اینترن ــت ثاب ــش اینترن ــت در دو بخ ــی اینترن ــرویس ده ــوان س ــال، ت امس

ســرعت 4 مگابیــت بــر ثانیــه فراهــم شــود.
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ایجاد داشبورد اندازه گیری 
کیفیت اینترنت/ارزیابی 

سرعت و مصرف کاربر
معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات از طراحــی اولیــه »داشــبورد 
انــدازه گیــری کیفیــت اینترنــت کاربــران« خبــر داد و گفــت: بــه زودی این 
ســرویس بــا هــدف انــدازه گیــری ســرعت و کیفیــت ســرویس کاربــران 

ایجــاد مــی شــود. 
ــه برنامــه هــای نظارتــی ســازمان  ــا اشــاره ب حســین فــاح جوشــقانی ب
ــت  ــری کیفی ــدازه گی ــرای ان ــی ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق تنظی
اینترنــت مصرفــی کاربــران، اظهــار داشــت: یکــی از طــرح هــای مدنظــر، 
ایجــاد داشــبورد انــدازه گیــری کیفیــت ســرویس اینترنــت کاربــران اســت 
ــرای آن  ــدد اج ــیده و درص ــام رس ــه اتم ــی آن ب ــون طراح ــم اکن ــه ه ک

هســتیم.
ــر اینکــه در صــورت شــکایت و نارضایتــی  ــان اینکــه عــاوه ب ــا بی وی ب
ــه  ــت ب ــط اینترن ــردن خ ــک ک ــکان چ ــی، ام ــرویس دریافت ــر از س کارب
صــورت مصداقــی وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: بــا راه انــدازی داشــبورد 
ــه شــده  ــی ســرویس ارائ ــکان ارزیاب ــت، ام ــت اینترن ــری کیفی ــدازه گی ان
ــن  ــه صــورت کامــل و آنای ــی و اپراتورهــا ب از ســوی شــرکتهای اینترنت

ــد داشــت. ــود خواه وج
معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
ــرعت و  ــی س ــکان ارزیاب ــرویس، ام ــن س ــرد: در ای ــد ک ــی تاکی رادیوی
ــری کــه در ســرویس ایجــاد شــده  ــزان تاخی ــز می ــت و نی ــت اینترن کیفی
اســت، میــزان گــم شــدن بســته هــا )پکــت الســت( و میــزان رضایتمندی 
مشــتری وجــود دارد کــه امیدواریــم بــه زودی ایــن طــرح عملیاتــی شــود.
فــاح جوشــقانی در مــورد اجرایــی شــدن مصوبــه ۲3۷ کمیســیون تنظیم 
ــه  ــزم ب ــل را مل ــت و موبای ــای اینترن ــه اپراتوره ــات ک ــررات ارتباط مق
کاهــش قیمــت اینترنــت کرده اســت نیــز گفــت: این مصوبــه بیــش از ۹0 
درصــد در میــان اپراتورهــای اینترنــت اجرایــی شــده اســت. تنها یــک یا دو 
اپراتــور بــه لحــاظ فنــی مشــکل داشــتند کــه بــه زودی ایــن مشــکل رفــع 

شــده و تمامــی اپراتورهــا قیمــت اینترنــت خــود را کاهــش خواهنــد داد.
ــه را  ــز ایــن مصوب ــل نی وی ادامــه داد: در همیــن حــال اپراتورهــای موبای
اجرایــی کــرده انــد کــه البتــه بــرای دیتــای موبایــل، تنهــا ســقف تعرفــه 
ــان در  ــت همچن ــاده و قیمــت بســته هــای اینترن ــن آم ــت آزاد پایی اینترن

شــرایط رقابتــی اپراتورهــا اســت.
ــترکان  ــد مش ــا 10 درص ــه تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب ــاون رگوالت مع
ــع  ــه نف ــه ب ــن مصوب ــت: ای ــد، گف ــت آزاد دارن ــرف اینترن ــل مص موبای
کاربرانــی اســت کــه بــه دلیــل مصــارف پاییــن، ترجیــح مــی دهنــد بســته 

ــند. ــته باش ــرف آزاد داش ــد و مص ــداری نکنن ــت خری اینترن
وی بــا بیــان اینکــه برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه  40 درصــد درآمــد 
ــته  ــرد: بس ــان ک ــت، خاطرنش ــا اس ــوزه دیت ــل از ح ــای موبای اپراتوره
ــوده  ــی ارزان ب ــای رقابت ــل در فض ــای موبای ــی اپراتوره ــای اینترنت ه
ــای  ــته ه ــت بس ــه قیم ــورها در زمین ــن کش ــزء ارزان تری ــران ج و ای

ــل اســت. ــای موبای دیت

ــه  ــی اتحادی ــزارش تحلیل ــن گ ــاس آخری ــر اس ب
ــی  ــت جهان ــرات در خصــوص وضعی ــی مخاب جهان
پهــن بانــد در جهــان، ایــران از نظــر ارائــه خدمــات 
اینترنــت شــرایط مطلوبــی نــدارد و جایــگاه 103 را 

ــور دارد.  ــان 1۹1 کش در می
ــرکت  ــی ش ــکاری برخ ــا هم ــه ب ــزارش ک ــن گ ای
هــای بــزرگ فنــاوری، مخابراتــی، بانــک جهانــی، 
یونســکو و چنــد دانشــگاه در ســپتامبر ســال جــاری 
ــددی  ــداول متع ــاوی ج ــده، ح ــه ش ــادی تهی می
اســت کــه در آنهــا اطاعــات کشــورهای مختلــف 
جهــان و رتبــه آنهــا در زمینــه ارائــه خدمــات پهــن 

ــد درج شــده اســت. بان

رتبــه 39 اینترنــت ایــران در میــان 
کشــورهای در حــال توســعه 

طبــق یکــی از ایــن جــداول، ایــران از نظــر درصــد 
خانوارهایــی کــه در ســال ۲015 بــه اینترنــت 
ــور در  ــان 13۸ کش ــد در می ــته ان ــی داش دسترس
ــرده و 5۲.1۸  ــب ک ــه 3۹ را کس ــعه، رتب ــال توس ح
درصــد از خانوارهــای ایرانــی بــه اینترنت دسترســی 
دارنــد. در رتبــه بنــدی مذکــور کــه تنها کشــورهای 
در حــال توســعه را دربرمــی گیــرد، کــره جنوبــی بــا 
ضریــب نفــوذی ۹۸.۷۹ درصــدی در میــان خانوارها 
در رتبــه اول اســت و قطــر، امــارات متحــده عربــی، 
ــو،  ــن، ماکائ ــنگاپور، بحری ــعودی، س ــتان س عربس
عمــان، قزاقســتان، برونئــی، کویــت و هنــگ کنگ 

در رتبــه هــای بعــدی هســتند.

رتبــه 103 ایــران در اســتفاده کاربــران از 
نت  ینتر ا

در جــدول مربــوط بــه درصــد افــرادی کــه در هــر 
ــران  ــد، ای ــی کنن ــتفاده م ــت اس ــور از اینترن کش
ــرار  ــه 103 ق ــان در رتب ــور جه ــان 1۹1 کش در می

ــد  ــدول 44.0۸ درص ــن ج ــق ای ــت. طب ــه اس گرفت
از مــردم ایــران کاربــر اینترنــت هســتند. ایســلند بــا 
ــه اول اســت  ــت در رتب ــر اینترن ۹۸.۲0 درصــد کارب
ــتاین،  ــن اش ــروژ، لیخت ــدورا، ن ــورگ، آن و لوکزامب
ــر،  ــد، قط ــن، هلن ــو، ژاپ ــن، موناک ــارک، بحری دانم
ــای  ــه ه ــوئد در رتب ــارات و س ــا، ام ــد، بریتانی فنان

ــتند. ــدی هس بع

رتبــه 57 کاربــران ایــران در میــان 
کشــورهای در حــال توســعه 

موضــوع بعــدی ایــن گــزارش بــه بررســی درصــد 
افــرادی پرداخته کــه در کشــورهای در حال توســعه 
ــدول  ــن ج ــد. در ای ــی کنن ــتفاده م ــت اس از اینترن
ــگ  ــی، هن ــره جنوب ــارات، ک ــر، ام ــن، قط بحری
ــتی،  ــم صهیونیس ــت، رژی ــنگاپور، کوی ــگ، س کن
ــادوس، ســنت  ــو، آذربایجــان، بارب ــاس، ماکائ باهام
ــتان در  ــان و قزاقس ــان، لبن ــس، عم ــس و نوی کیت
ــه 5۷  ــران در رتب ــوده و ای ــا 1۶ ب ــه هــای اول ت رتب

ــت. ــور اس از 14۷ کش

3.9 میلیارد نفر در دنیا اینترنت ندارند 
در گــزارش یــاد شــده، اتحادیــه بیــن المللــی 
مخابــرات تعــداد کل کاربــران آنایــن اینترنــت در 
ــه  ــه ب ــن زده ک ــر تخمی ــارد نف ــان را 3.5 میلی جه
معنــای عــدم دسترســی 3.۹ میلیــارد نفــر از مــردم 

ــت. ــت اس ــه اینترن ــان ب جه
تســهیل دسترســی بــه اینترنــت در نقــاط روســتایی 
و دورافتــاده کمــاکان یــک چالــش جــدی در 
کشــورهای مختلــف جهــان محســوب مــی شــود. 
حتــی در صــورت ارائــه ایــن خدمــات هزینــه باالی 
ــه  ــار توجی ــردم در کن ــوزش م ــدم آم ــتفاده و ع اس
نبــودن افــراد در مــورد مزایــای اســتفاده از اینترنــت 

ــوند. ــی ش ــدی محســوب م ــی ج ــش های چال

وضعیت ایران در جدیدترین رتبه بندی 
اینترنت/جایگاه ۱۰۳ بین ۱۹۱ کشور
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مدیــر امــور شــبکه شــرکت مخابــرات ایــران گفــت: بــه دلیــل 
برخــی مشــکات اجرایــی بــا شــهرداریها ۲0 هــزار خــط تلفــن 

در صــف اتصــال قــرار دارنــد. 
رضــا خلیلــی مــورد عــدم بــه روزرســانی خدمــات تلفــن ثابــت 
توســط شــرکت مخابــرات ایــران و مشــکاتی کــه متقاضیــان 
دریافــت خــط تلفــن بــا آن مواجــه هســتند، اظهــار داشــت: هم 
اکنــون تلفــن ثابــت در اکثــر مناطــق کشــور و مراکــز مخابراتی 
بــه روز واگــذار مــی شــود و مشــکلی از بابــت ظرفیــت در ایــن 

زمینــه نداریــم.
وی خاطرنشــان کــرد: ماهیــت فنــاوری تلفــن ثابــت بــه ایــن 
شــکل اســت که بــرای برقــراری آن نیازمنــد توســعه و عملیات 
ــای  ــش ه ــوع، چال ــن موض ــرای ای ــه ب ــتیم ک ــی هس عمران

ــم. ــهرداریها داری ــا ش ــی ب اجرای
خلیلــی بــا بیــان اینکــه ایــن چالشــها رونــد اجــرا و هماهنگــی 

را بــا کنــدی مواجــه مــی کنــد، ادامــه داد: ایــن موضــوع ســبب 
شــده اســت کــه در برخــی مناطــق نتوانیــم تلفــن ثابــت را بــه 
روز بــه متقاضیــان واگــذار کنیــم. البتــه تعــداد آن در کل کشــور 

خیلــی ناچیــز اســت.
ــداد  ــران تع ــرات ای ــرکت مخاب ــئول در ش ــام مس ــن مق ای
افــراد در صــف انتظــار بــرای دریافــت تلفــن را ۲0 هــزار نفــر 
عنــوان کــرد و گفــت: هــم اکنــون یــک ســری هماهنگــی 
هایــی بــا شــهرداری بــرای مجــوز عملیــات کابــل برگــردان 
صــورت گرفتــه اســت کــه امیدواریــم ایــن موضــوع ســریعتر 

رفــع شــود.
ــه  ــوط ب ــار را مرب ــای در انتظ ــش ه ــداد فی ــترین تع وی بیش
ــوان  ــران عن ــق ته ــدودی از مناط ــداد مع ــرز و تع ــتان الب اس
کــرد و افــزود: بالــغ بــر ۲5 میلیــون خــط تلفــن ثابــت در شــبکه 
ــه  ــه نوعــی ایــن فنــاوری ب ــرات کشــور فعــال اســت و ب مخاب

اشــباع رســیده امــا بــا توجــه بــه ســاخت و ســازهای جدیــد در 
شــهرها، برخــی ســاختمانها نیازمنــد چندیــن خــط جدیــد تلفن 
هســتند کــه بایــد شــرایط بــرای واگــذاری ایــن خطــوط ایجــاد 

ــود. ش
خلیلــی ادامــه داد: بایــد شــرایط بــه نحوی باشــد کــه همانگونه 
ــرق و  ــاختمان، آب، ب ــک س ــاخت ی ــل س ــام مراح ــه در اتم ک
ــط  ــک خ ــذاری ی ــات واگ ــرد، امکان ــی گی ــق م ــه آن تعل گاز ب
نیــز بــرای آن ســاختمان فراهــم شــود. ایــن موضــوع نیازمنــد 

ــرات اســت. ــا مخاب ــکاری شــهرداریها ب هم

۲۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت تلفن/ 
چالش مخابرات با شهرداریها

استفاده از اینترنت بی سیم 
شهری در اماکن عمومی 

ممکن می شود
ســخنگوی شــرکت مخابــرات اســتان تهــران از اجــرای طــرح 
ــت  ــردم از اینترن ــتفاده م ــرای اس ــهری« ب ــیم ش ــی س ــت ب »اینترن

ــر داد.  ــی خب ــن عموم ــرات در اماک مخاب
محمدرضــا بیدخــام بــا بیــان اینکه فــاز آزمایشــی اجــرای طــرح »وای 
ــار  ــده اســت، اظه ــاز ش ــران آغ ــاط ته ــی نق ــهری« در برخ ــای ش ف
داشــت: بــه زودی ایــن طــرح بــا هــدف ارائــه اینترنــت پرســرعت بــی 

ســیم در ســطح اماکــن عمومــی شــهر تهــران، اجــرا خواهــد شــد.
ــس از راه  ــت: پ ــران گف ــتان ته ــرات اس ــرکت مخاب ــخنگوی ش س
ــرعت  ــت پرس ــترکان اینترن ــهری، مش ــای ش ــرح وای ف ــدازی ط ان
ــری  ــام کارب ــق ن ــب از طری ــز منتخ ــد در مراک ــی توانن ــرات م مخاب
ــان  ــابه زم ــزا، مش ــه مج ــت هزین ــدون پرداخ ــود، ب ــور خ ــز عب و رم
اســتفاده از ســرویس اینترنــت در محــل نصــب ســرویس، در مراکــز 

ــد. ــتفاده کنن ــرویس اس ــن س ــز از ای ــهری نی ش
ــال حاضــر مشــترک  ــه درح ــایر شــهروندانی ک ــی س ــزود: حت وی اف
ــورت  ــد بص ــی توانن ــز م ــتند نی ــرات نیس ــرعت مخاب ــت پرس اینترن
آنایــن در هــر یــک از مــکان هــای عمومــی کــه امــکان دسترســی 
بــه ایــن ســرویس وجــود دارد، بــا دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور 
اختصاصــی بــه اینترنــت پرســرعت بــی ســیم مخابــرات متصل شــده 

و از ایــن ســرویس بهــره منــد شــوند.

مکالمه روی اینترنت وای فای برای زائران 
کربال ممکن شد

 
ســرویس مکالمــه روی اینترنــت بــی ســیم )وای فای( 
بــرای زائــران اربعیــن حســینی توســط اپراتور ایرانســل 

ــود.  ــم می ش فراه
 )VO Wifi( ســرویس مکالمــه روی وای فــای
یکــی از ســرویس هــای اپراتــور ایرانســل اســت کــه 

در حضــور وزیــر ارتباطــات رونمایــی شــد. بــر اســاس خدماتــی کــه از طریــق ایــن ســرویس قابــل دریافت اســت، هر 
مشــترک مــی توانــد از طریــق اینترنــت وای فــای بــه هــر مقصــدی کــه بخواهــد تمــاس برقــرار کنــد.

در ایــن ســرویس، مشــترک امــکان ایــن را دارد کــه حتــی در کشــورهای خارجــی طــرف رومینــگ نیــز بــا ایــران و یــا 
ســایر نقــاط دنیــا تمــاس برقــرار کند.

ــه شــارژ مکالمــه و نیــز هزینــه  ــاز ب ــر ایــن اســاس، مقــرر شــد از آنجــا کــه ســرویس مکالمــه روی وای فــای نی ب
ــام اربعیــن حســینی ســال ۹5 اســتفاده شــود. ــران در ای ــرداری زائ ــرای بهــره ب ــدارد، از ایــن ســرویس ب رومینــگ ن

قــرار اســت ایــن ســرویس در مســیرهایی کــه زوار بــه ســمت مرزهــای مهــران، شــلمچه و چذابــه در حرکــت هســتند 
و نیــز در کشــور عــراق از ایــن ســرویس اســتفاده شــود. در همیــن حــال، ایرانســل وعــده داد کــه ایــن مســیرها را بــه 

ســرویس هــای نســل ســوم و چهــارم موبایــل ارتقــاء دهــد.

نسل ۵ موبایل در ایران تست شد/ دانلود
 ۱۵ ثانیه ای یک فیلم

ــه  ــی ب ــکان دسترس ــه ام ــراه ک ــن هم ــم تلف ــل پنج نس
ســرعت بیــش از یــک گیگابیــت بــر ثانیــه را ممکــن مــی 

ــران تســت شــد.  ــد در ای کن
آزمایــش فنــاوری نســل پنجــم موبایــل در ایــران توســط 
ــر  ــی وزی ــود واعظ ــور محم ــا حض ــل، ب ــور ایرانس اپرات
ــا  ــعیدی کی ــد س ــات و محم ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط

ــد. ــام ش ــت انج ــا موفقی ــات ب ــان وزارت ارتباط ــتضعفان و معاون ــاد مس ــس بنی رئی
در ایــن مراســم ســرعت دانلــود فناوری نســل پنجــم موبایــل که بــرای نخســتین بــار در خاورمیانه تســت شــد، 1۲00 
مگابیــت بــر ثانیــه ثبــت شــد و ســرعت آپلــود بــا ایــن فنــاوری بــه ۶5 مگابیت بــر ثانیــه رســید.در تســت این فنــاوری 

یــک فیلــم بــا حجــم ۲ گیگابایتــی ) 1۶ گیگابیــت( ظــرف 15 ثانیه دانلود شــد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی گفــت: در حــال نهایــی کــردن 
ــه  ــی ک ــا زمان ــتیم و ت ــمند هس ــت ورود گوشــی هوش ممنوعی
گوشــی بومــی ســاخته نشــده بایــد آفــت هــای گوشــی هــای 

ــمند را زدود.  هوش
عــاء الدیــن بروجــردی در بازدیــد از پلیــس فتــا همزمــان بــا 
گرامیداشــت هفتــه ناجــا گفــت: در کمیســیون امنیــت ملــی بــه 

فضــای ســایبری اهمیــت داده مــی شــود.

تمــام گوشــی هــای هوشــمند بایــد بومــی ســازی 
شــود

ــت  ــه دس ــمندی ک ــای هوش ــی ه ــن گوش ــت: همی وی گف
نماینــدگان و همــه هســت، بایــد بومی ســازی شــود و بــه دنبال 
ســاخت گوشــی هــای بومــی هســتیم. بــه ســرعت بایــد ایــن 

ــی دور شــویم. ــد امنیت ــا از تهدی ــرد ت ــدام صــورت بگی اق
بروجــردی افــزود: بــرای عملــی شــدن ایــن طــرح تــا مراحــل 
ــد  ــط بای ــم امــا مســئوالن ذیرب ــه ای ــل توجهــی پیــش رفت قاب
بــرای آن اطــاع رســانی کننــد. آنچــه مــن مطلــع هســتم ایــن 
اســت کــه طراحــی و مراحــل ســاخت در حــال انجــام اســت اما 

اینکــه چــه زمانــی ایــن طــرح بــه نتیجــه مــی رســد را نمــی 
تــوان از هــم اکنــون اعــام کــرد. امــا درهرحــال بــا اجــرای این 
طــرح بــا توجــه بــه برخــی از نــکات امنیتــی از نشــت اطاعات 

بــه بیــرون جلوگیــری مــی شــود.

منافقیــن بــه طــور مســتمر بــه دنبــال تلفــن هــای 
اطالعاتــی هســتند

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی دربــاره اینکــه شــنود اطاعاتی 
ــه  ــه طــور مســتمر ب ــن ب ــه، گفــت: منافقی ــا ن ــاده ی ــاق افت اتف
ــم  ــه مه ــه ک ــتند. آنچ ــی هس ــای اطاعات ــن ه ــال تلف دنب
اســت آگاهــی دادن اســت و افــراد بایــد بداننــد کــه خطــر بیــخ 
گوششــان اســت و بایــد بداننــد کــه اســتفاده از تلفــن همــراه در 

ــوع اســت. جلســات ممن
ــرام  ــاره تلگ ــه درب ــوه قضایی ــس و ق ــاف پلی ــاره اخت وی درب
گفــت: مــا هــر اقدامــی کــه در جهــت ایجــاد مصونیــت بــرای 
حفــظ منافــع ملــی باشــد دنبــال مــی کنــم چــون ایــن امــر در 
همــه کشــورها متــداول اســت حتــی کشــورهای ســازنده هــم 

خودشــان از گوشــی هــای خــاص اســتفاده مــی کننــد.

ــی  ــت ورود گوش ــردن ممنوعی ــی ک ــال نهای در ح
ــتیم ــمند هس هوش

ــاره ممنوعیــت گوشــی هــای هوشــمند گفــت:  بروجــردی درب
هنــوز در حــال نهایــی کــردن ممنوعیت ورود گوشــی هوشــمند 
ــد  ــی کــه گوشــی ســاخته نشــده اســت بای ــا زمان هســتیم و ت
آفــت هــای گوشــی هــای هوشــمند را زدود و بحــث جایگزینی 
زمــان مــی بــرد. امیدواریــم ایــن اختــاف نظر توســط شــورای 

عالــی فضــای مجــازی برطــرف شــود.

ساخت گوشی بومی برای مسئوالن/ 
ممنوعیت ورود گوشی های هوشمند به کشور

معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات 
و ارتباطــات رادیویــی در مــورد 
ــتری  ــرح رجیس ــتفاده از ط سواس
ــال  ــای ارس ــک ه ــق پیام از طری
شــده بــه برخــی از مشــترکان 

هشــدار داد. 
ــت:  ــقانی گف ــاح جوش حســین ف
گــزارش شــده اســت کــه پیامــک هایــی بــه برخــی از مشــترکان مبنــی بــر عــدم ثبــت گوشــی 
مشــترک ارســال شــده اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد بگوییــم پیامــک هــا کامــا کاهبــرداری 

بــوده و مشــترکان نبایــد بــه آن اطمینــان کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از بســتر پیامکــی موبایــل سواســتفاده مــی کننــد، خاطرنشــان کــرد: 
در پیامــک ارســال شــده بــه مشــترکان گفتــه مــی شــود کــه گوشــی مــا در طــرح رجیســتری 
پذیرفتــه نشــده اســت و بــه مشــترک مــی گویــد کــه هزینــه ای حــدود ۲4 هــزار تومــان بــه یک 

حســاب واریــز کنــد تــا ارتبــاط وی از شــبکه مخابراتــی کشــور قطــع نشــود.
معــاون نظــارت رگوالتــوری ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه طــرح رجیســتری هنــوز شــروع 
ــه تســت فنــی قــرار دارد امــا حتــی اگــر ایــن طــرح اجــرای شــود نیــز  نشــده اســت و در مرحل

قصــدی بــر ارســال پیامــک بــه مشــترکان در ایــن زمینــه نخواهیــم داشــت.
وی تاکیــد کــرد: اطــاع رســانی در مــورد رجیســتری موبایــل بــه صــورت عمومــی و از طریــق 
ــترک  ــه مش ــک اس ام اس ب ــا ی ــم ب ــه بخواهی ــرد و اینک ــی گی ــورت م ــئول ص ــای مس نهاده

ــم کــه گوشــی وی قاچــاق اســت بســیار غیرمنطقــی اســت. بگویی
فــاح جوشــقانی خاطرنشــان کــرد: حتــی در زمانــی کــه طــرح رجیســتری اجرایــی شــود هزینــه 
ای بــرای مشــترک بــه همــراه نخواهــد داشــت و پیامــک ارســال شــده بــرای پرداخــت هزینــه 

کامــا کاهبــرداری بــوده و ایــن پیامــک از سرشــماره ای نامشــخص ارســال شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: ایــن طــرح در مرحلــه آزمایشــی اســت و بــه هیــچ عنــوان بــه گوشــی هایــی که 
در حــال حاضــر در شــبکه مخابراتــی کشــور فعــال اســت ارتباطــی نــدارد و قصــد بــر ایــن اســت 
کــه گوشــی هایــی کــه پــس از ایــن وارد بــازار مــی شــوند ســاماندهی شــده و بــه ثبــت برســند.

فریب پیامک های تبلیغاتی در مورد رجیستری را نخورید

ــا  ــی ب ــان و ادب فارس ــتان زب ــس فرهنگس رئی
ارســال نامــه ای بــه دســتگاه های مربوطــه، 
ــه  خواســتار اســتفاده از کلمــه »ثبــت گوشــی« ب
جــای کلمــه »رجیســتری« گوشــی موبایــل شــد. 
ــت  ــت معاون ــقانی، سرپرس ــاح جوش ــین ف حس
نظــارت و اعمــال مقــررات ســازمان تنظیــم 
ــس  ــه رئی ــی ، از نام ــات رادیوی ــررات و ارتباط مق
بــرای  فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان 
معادل ســازی کلمــه »رجیســتری« بــا کلمــه 

فارســی »ثبــت گوشــی« خبــر داد.
ــه  ــه ای ب ــادل در نام ــای حدادع ــت: آق وی گف
ــنهاد  ــل پیش ــتری موبای ــرح رجیس ــان ط متولی
در  گوشــی  »ثبــت  طــرح  کــه  اســت  داده 
ــن طــرح »رجیســتری گوشــی  شــبکه«، جایگزی
ــات  ــون در مکاتب ــن رو اکن ــود. از ای ــل« ش موبای
ــه  ــن کلم ــادل ای ــه، از مع ــتگاه های مربوط دس

می شــود. اســتفاده 

طــرح رجیســتری موبایــل از حــدود ۲ مــاه 
ــده  ــی ش ــرای آزمایش ــل اج ــش وارد مراح پی
ــی و  ــی دوره آزمایش ــس از ط ــت پ ــرار اس و ق
رســیدن بــه موفقیــت بــه زودی در کشــور 

ــود. ــی ش اجرای
ســاماندهی بــازار گوشــی هــای موبایــل و 
جلوگیــری از ورود غیــر رســمی ایــن گوشــی بــه 
ــه  ــن طــرح اســت ک ــداف ای ــه اه کشــور از جمل
ایــن الــزام را بــرای واردکننــدگان گوشــی ایجــاد 
ــبکه  ــی را در ش ــای واردات ــی ه ــا گوش ــرده ت ک

ــانند. ــت برس ــه ثب ــور ب ــی کش مخابرات
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی به 
عنــوان هماهنــگ کننــده ایــن طــرح بــه همــراه 
ــت از  ــازمان حمای ــران، س ــرک ای ــازمان گم س
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــده و س مصــرف کنن
ــرح  ــن ط ــان ای ــدن متولی ــت و مع و وزارت صنع

هســتند.

نامه حدادعادل درباره رجیستری/ 
از کلمه »ثبت گوشی« استفاده کنید
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

تلفن ثابت بر بستر اینترنت 
ارائه می شود

مخابــرات اســتان تهــران از ســرویس SIP PHONE کــه امــکان 
ارائــه تلفــن بــر بســتر اینترنــت را محقــق مــی کنــد خبــرداد. 

ســخنگوی شــرکت مخابــرات اســتان تهــران بــا بیــان ایــن مطلــب 
 SOFT یــا VOIP PHONE یــا  SIP PHONE::گفــت
 VOIP تلفــن هایــی هســتند که در آنهــا از تکنولــوژی  PHONE

بــرای برقــراری تمــاس بــر بســتر شــبکه IP اســتفاده مــی شــود.
محمدرضــا بیدخــام عنــوان کــرد: بــه عبــارت دیگــر Sip پروتــکل 
یــا یکــی از مجموعــه راه هــای اتصــال صــدا بــر روی بســتر اینترنت 
اســت. در واقــع ایــن نــوع تلفــن هــا کاربــردی مشــابه تلفــن هــای 
معمولــی دارنــد بــا ایــن تفــاوت کــه بــه صــورت مســتقیم بــه شــبکه 

دیتــا متصــل مــی شــوند.
وی از امــکان ارائــه چنــد خــط تلفــن بــر روی یــک خــط در قالــب 
ــب  ــن ترتی ــت: بدی ــر داد و گف ــرویس خب ــن س ــری از ای ــره گی به
مشــترک مــی توانــد از چنــد خــط sip phone بــا شــماره هــای 
 sip ــرویس ــه س ــی ک ــن معمول ــط تلف ــک خ ــر روی ی ــاوت ب متف

ــد. ــتفاده کن ــده اس ــب ش ــر روی آن نص phone ب
بــه گفتــه وی تــا پیــش از ایــن امــکان ایجــاد تلفــن ثابــت از طریــق 
ســیم مســی فراهــم بــود کــه بــا تکنولــوژی جدید خدمــات صــوت از 

طریــق IP منتقــل مــی شــود.

در پــی صــدور مجــوز از ســوی ســازمان تنظیــم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، نخســتین ســیم 
ــد 0۹۹۹۹،  ــا ک ــل ب ــازی موبای ــور مج ــای اپرات کارته

ــود.  ــی ش ــازار م ــاه وارد ب آذرم
ــور  ــتین اپرات ــل نخس ــوی، مدیرعام ــنگ مرتض هوش
مجــازی موبایــل در کشــور گفــت: ایــن ســیم کارتهــا 
ــط  ــی از اواس ــاری و دائم ــورت اعتب ــه ص ــاز ب در دو ف
ــازار ارتباطــات  آذرمــاه و نیــز اواخــر بهمــن مــاه وارد ب

کشــور مــی شــود.
ــر  ــز ب ــا را تمرک ــیم کارته ــن س ــه ای ــدف از ارائ وی ه
موضــوع بانکــداری الکترونیکــی عنــوان کــرد و گفت: 
بــا اســتفاده از ایــن ســیم کارتهــا کاربــر مــی توانــد بــه 
تمــام خدمــات بانکــداری موبایلــی دسترســی داشــته 

باشــد و نقــل و انتقــال پولــی انجــام دهــد.
مدیرعامــل نخســتین اپراتــور مجــازی موبایل بــا بیان 
اینکــه ســیم کارتهــای ایــن اپراتــور در مــدل ســرویس 
هــای عــام و ســرویس هــای خــاص کــه مشــتریان 
ــد  ــازار خواه ــت وارد ب ــرار داده اس ــدف ق ــی را ه بانک
شــد، ادامــه داد: بــر اســاس قــراردادی کــه بــا یکــی از 
اپراتورهــا بســته ایــم، شــبکه اپراتــور مجــازی از طریق 
شــبکه ایــن اپراتــور فعــال خواهــد شــد و کیفیــت ارائه 

ســرویس هــای آن تضمیــن شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تعرفــه ایــن ســیم کارتهــا مطابــق 
ــررات ارتباطــات  ــم و مق ــه کمیســیون تنظی ــا مصوب ب
اســت، ادامــه داد: ایــن ســیم کارتهــا بــا پیــش شــماره 

ــازار مــی شــود. 0۹۹۹۹ وارد ب
مرتضــوی بــا بیــان اینکــه موضــوع ورود اپراتورهــای 
مجــازی بــه بــازار ارتباطــات موضوعــی جدیــد اســت 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــدازی ش ــازه راه ان ــز ت ــا نی و در دنی

مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه حــدود ۷۲ درصــد این 
تجــارت بــا شکســت مواجــه مــی شــود و بســیاری از 
فعــاالن ایــن صنعــت در ایــن حــوزه موفــق نخواهنــد 
بــود امــا در صــورت ســرمایه گــذاری مناســب و نقشــه 
ــن  ــد را داشــت کــه ای ــن امی ــوان ای راه دقیــق، مــی ت

پــروژه در ایــران بــا موفقیــت همــراه باشــد.
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــی  ــرای ۲4 متقاض ــی ب ــت اصول ــن موافق ــش از ای پی
ارائــه خدمــات اپراتــور مجــازی موبایــل را صــادر کــرد 
ــرای  ــارس موفــق شــد ب کــه شــرکت کیــش ســل پ
نخســتین بــار مجــوز و پروانــه فعالیــت در ایــن زمینه را 

ــد. ــت کن ــوری دریاف از رگوالت
شــرکت هــای دارای موافقــت اصولــی اپراتــور مجازی 
ــی دارای  ــای فعل ــی از اپراتوره ــا یک ــل ب ــد حداق بای

ــد. شــبکه در کشــور قــرارداد همــکاری منعقــد کن

نخستین سیم کارتهای مجازی موبایل 
آذرماه وارد بازار می شود

ــی اطاعــی از اســتفاده دســتگاه  ــا اظهــار ب ــر ارتباطــات ب وزی
ــات  ــرام در مکاتب ــی تلگ ــان خارج ــام رس ــی از پی ــای اجرای ه
ــته  ــت داش ــوع صح ــن موض ــه ای ــی ک ــت: در صورت اداری گف

ــق نیســتم.  ــا آن مواف ــوان ب ــچ عن ــه هی باشــد ب
ــان  ــام رس ــتفاده از پی ــوع اس ــورد موض ــی در م ــود واعظ محم
خارجــی تلگــرام در برخــی دســتگاه هــای اداری و دولتــی کــه 
پیــش از ایــن از ســوی معــاون دادســتانی کشــور مطــرح شــده 
ــدارم امــا اگــر دســتگاه  ــود، گفــت: در ایــن مــورد اطاعــی ن ب
هــای دولتــی در مکاتبــات اداری خــود از تلگــرام اســتفاده مــی 
کننــد، ایــن موضــوع بســیار خطــا اســت و بــه هیــچ عنــوان آن 

ــم. ــول نداری را قب
ــه بخشــنامه نیســت و  ــازی ب ــه نی ــن زمین ــه داد: در ای وی ادام
همــه مســئوالن بایــد بداننــد کــه اســتفاده از شــبکه اجتماعــی 

خارجــی بســیار خطــا بــوده و مــا بــا آن مخالــف هســتیم.
وی در مــورد انتقــادی کــه پیــش از ایــن از ســوی ســخنگوی 
قــوه قضائیــه در مــورد عــدم پاســخ بــه نامــه دادســتان در مــورد 
تهدیــدات شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی بــه وزارت ارتباطات 
ــر  ــه مه ــز ب ــود نی ــده ب ــال ش ــش ارس ــال پی ــدود ۲ س ــه ح ک
ــت  ــت حج ــم خدم ــم و ه ــخ دادی ــه را پاس ــن نام ــت: ای گف

االســام محســنی اژه ای و هــم ریاســت قــوه قضائیــه ارســال 
کــرده ایــم و در ایــن مــورد هیچگونــه کوتاهــی صــورت نگرفته 

اســت.

ــت  ــورد حمای ــی م ــی داخل ــای اجتماع ــبکه ه ش
ــد ــی گیرن ــرار م ق

وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد بــر تشــویق شــرکت هــای خصوصی 
دانــش بنیــان و دانشــگاه هــا بــرای راه انــدازی و ایجــاد شــبکه 
هــای اجتماعــی پولــی در کشــور گفــت: زمانــی کــه این شــبکه 
ــون  ــن میلی ــد چندی ــند و بتوانن ــب برس ــت مناس ــه فعالی ــا ب ه
مشــترک را اداره کننــد قطعــاً بــه آنهــا کمــک خواهیــم کــرد.

وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون بــه هیــچ یــک از شــبکه هــای 
خارجــی اجــازه فعالیــت تبلیغاتــی نــداده ایــم و آنهــا نمــی توانند 
از پرداخــت هــای بانکــی اســتفاده کننــد، امــا بــه شــبکه هــای 
اجتماعــی بومــی اجــازه فعالیــت تبلیغاتــی مــی دهیــم و در مورد 
خدمــات دولــت الکترونیــک و پرداخــت الکترونیــک از طریــق 

ایــن شــبکه هــا بــا بانــک مرکــزی وارد مذاکــره شــده ایــم.
ــعه  ــت از توس ــهم دول ــق الس ــدن ح ــر ش ــورد صف وی در م
اپلیکیشــن هــای داخلــی نیــز گفــت: بــرای کســی کــه 

اپلیکیشــن مــی نویســد هیــچ حــق الســهمی دولــت دریافــت 
نمــی کنــد و بــرای آنکــه نهضــت اپلیکیشــن نویســی توســط 
ــای  ــت ه ــا حمای ــد، م ــا راه بیفت ــگاه ه ــا در دانش ــوان ه ج

ــم. ــی دهی ــام م ــیاری انج بس
واعظــی تاکیــد کــرد: در عــرض ۲.5 ســال گذشــته 100 هــزار 
اپلیکیشــن داخلی توســط جــوان های این کشــور نوشــته شــده 
اســت کــه پیــش از ایــن برخــی از ایــن نــرم افزارهــا را از خــارج 

بــا رقمــی حــدود ۲00 هــزار دالر خریــداری مــی کردیــم.

با استفاده دستگاههای اجرایی از پیام رسان تلگرام مخالفیم
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــار  ــا انتش ــات ب ــاوری اطاع ــازمان فن ــت س ــت امنی معاون
ــاره  ــا درب ــی دنی ــر امنیت ــات معتب ــیهای موسس ــج بررس نتای
ــزوم  ــر ل ــم شــخصی درشــبکه های اجتماعــی، ب حفــظ حری
ــان  ــژه نوجوان ــه وی ــران ب ــه کارب ــی ب ــانی عموم آگاهی رس

ــرد.  ــد ک تاکی
معاونــت امنیــت فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات ســازمان 
ــت  ــت امنی ــل وضعی ــا تحلی ــران، ب ــات ای ــاوری اطاع فن
رایانــه ای در جهــان امــروز در بســته حمایتــی توســعه 
ــرای  ــی را ب ــه های ــی، توصی ــی داخل ــای اجتماع ــبکه ه ش
حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران در شــبکه هــای اجتماعــی 

آنایــن منتشــر کرده اســت.
براسـاس آمارهای ارائه شـده در این بسـته حمایتی، تحقیقات 
متعـددی از سـوی موسسـات معتبر بیـن المللـی در خصوص 
رفتـار کاربـران در فضـای مجـازی و عضویـت آنها در شـبکه 
هـای اجتماعـی صـورت گرفتـه اسـت کـه نتایـج آن از عدم 

اعتمـاد کاربـران بـه این شـبکه ها حکایـت دارد.

چه کسانی به اطالعات کاربران دسترسی دارند
ــه کنتــرل  در شــبکه های اجتماعــی اولیــه، توجــه کمــی ب
ــران وجــود داشــت و  دسترســی و افشــای اطاعــات کارب
ــبکه های  ــران ش ــم کارب ــوده عظی ــن ت ــاد اولی ــد از ایج بع
ــه  ــورد توج ــده م ــور فزاین ــه ط ــئله ب ــن مس ــی، ای اجتماع
ــت از  ــتار حفاظ ــران خواس ــه کارب ــت. رفته رفت ــرار گرف ق
ــن شــبکه ها  ــا در ای ــات منتشــر شــده توســط آن ه اطاع
ــی  ــه یک ــی، ب ــم خصوص ــظ حری ــون حف ــدند و هم اکن ش
از مطالبــات اصلــی کاربــران در شــبکه های اجتماعــی 

ــت. ــده اس تبدیل ش
اخیرا بـا ارائه شـکایت های قانونـی مختلف این سـؤال مطرح 
مـی شـود کـه آیـا محتویـات موجـود در ایـن شـبکه ها بـه 
صـورت نادرسـت و یـا غیرمجاز منتشـر می شـوند و یـا خیر و 

چـه کسـانی به ایـن اطاعـات دسترسـی دارند.

چگونگی تضمیـن حفاظت از اطالعـات مهمترین 
چالـش کاربران فضـای مجازی 

بــا توجــه بــه اینکــه اطاعــات ذخیــره شــده توســط کاربران 
در شــبکه های اجتماعــی می تواننــد مــواردی مثــل عکــس، 
فیلــم، اطاعــات شــخصی و محــل ســکونت باشــند، 
دریافــت ایــن اطاعــات توســط افــراد غیرمجــاز و بــا اهــداف 
ســوء، می توانــد موجــب ضررهــای جانــی و مالــی و در 

کمتریــن حالــت، آزار و اذیــت روانــی باشــد.
بنابرایــن چگونگــی تضمیــن حفاظــت از اینگونــه اطاعــات 
توســط شــبکه های اجتماعــی، یکــی از چالش هــای کلیــدی 
ــتا  ــن راس ــود و در همی ــد ب ــبکه ها خواه ــن ش ــتفاده از ای اس
ــن  ــم خصوصــی در ای ــه حفــظ حری ــران ب ــل کارب ــز تمای نی

ــه افزایــش اســت. شــبکه ها رو ب

کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی بــه 2.4 میلیارد 
ــند ــر می رس نف

رونــد رو بــه رشــد کاربــران شــبکه های اجتماعــی 
در ســطح جهــان کــه توســط موسســه آمریکایــی 
eMarketer  بررســی شــده نشــان مــی دهــد کــه در 
ســال ۲01۸ بیــش از ۲.4 میلیــارد کاربــر شــبکه اجتماعــی 
در ســطح جهــان وجــود خواهــد داشــت. همچنیــن رشــد 
ــئله  ــن مس ــواه ای ــبکه ها گ ــن ش ــران ای ــی کارب افزایش
خواهــد بــود کــه اهمیــت رعایــت مســائل امنیتــی و حریــم 
ــش  ــش از پی ــد بی ــز بای ــبکه ها نی ــن ش ــی در ای خصوص

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج م

ــه  ــران فیــس بــوک اعتمــادی ب 88 درصــد کارب
ــد ــان ندارن ــت اطالعاتش امنی

ــاد  ــزان اعتم ــه CNBC ، می ــط مؤسس ــی توس در تحقیق
ــداری از  ــه نگه ــوک ب ــس ب ــی فی ــبکه اجتماع ــران ش کارب
اطاعــات شــخصی آنهــا توســط ایــن شــبکه بررســی شــده 
اســت. نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه 
ــه فیــس  ــادی ب ــا اعتم ــران، تقریب ــدود ۶0 درصــد از کارب ح
ــد از  ــن ۲۸ درص ــاوه برای ــد. ع ــه ندارن ــن زمین ــوک در ای ب
کاربــران اعتمــاد متوســطی بــه ایــن شــبکه دارنــد و بنابرایــن 
ــود را  ــاس خ ــات حس ــز اطاع ــران نی ــته از کارب ــن دس ای
ــه  ــوان نتیج ــذا می ت ــد. ل ــی دهن ــرار نم ــوک ق ــس ب درفی
گرفــت که ایــن شــبکه اجتماعــی نتوانســته اســت انتظــارات 

ــد. ــران را فراهــم کن ــم خصوصــی کارب حری

ــی در  ــم خصوص ــظ حری ــران حف ــان نگ نوجوان
ــازی ــای مج فض

در بررســی دیگــر توســط مرکــز تحقیقــات Pew ، تنظیمات 
حریــم خصوصــی نوجوانــان در کشــور آمریــکا بــرای شــبکه 
اجتماعــی فیــس بــوک مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
نتایــج حاصــل از ایــن بررســی بیــان می کنــد کــه ۶0 درصــد 
ــن  ــا باالتری ــود را ب ــات خ ــه اطاع ــی ب ــان، دسترس نوجوان
کرده انــد.  تنظیــم  خصوصــی  حریــم  حفــظ  ســطح 
حریــم  حفــظ  بــه  گرایــش  نشــانگر  مســاله  ایــن 
ــی آن،  ــل اصل ــه دلی ــن رده ســنی اســت ک خصوصــی در ای
جلوگیــری از آســیب های احتمالــی عضویــت در شــبکه های 
اجتماعــی اســت. عــاوه بــر ایــن، ۲5 درصــد از ایــن گــروه 
ســنی، تنظیمــات حریــم خصوصــی را در ســطح متوســط و 

ــد. ــرار داده ان ــز در ســطح عمومــی ق 14درصــد نی

آگاهــی عمومــی از سیاســتهای حریــم خصوصی 
در شــبکه هــای اجتماعــی کم اســت

اگــر چــه نــگاه بــه نتایــج فــوق، می توانــد گواهــی بــر تمایــل 
ــه حفــظ حریــم خصوصــی آن هــا در  ــان ب و گرایــش نوجوان

ــتقل از  ــا مس ــن آماره ــا ای ــد، ام ــی باش ــبکه های اجتماع ش
ــم خصوصــی  ــزوم حفــظ حری ــان از ل ــزان آگاهــی نوجوان می

اســتخراج شــده است.
 madia common موسســه  نظرســنجی  نتایــج 
ــان  ــی نوجوان ــزان آگاه ــه می ــد ک ــان می ده sense نش
از سیاســت های حفــظ حریــم خصوصــی در شــبکه های 
ــد  ــنجی، درص ــن نظرس ــت. در ای ــب نیس ــی مناس اجتماع
در  خصوصــی  حریــم  سیاســت های  از  کــه  افــرادی 
شــبکه های اجتماعــی مطلــع نیســتند، بــا درصــد افــرادی که 
تنظیمــات حریــم خصوصــی فیــس بــوک خــود )بــه عنــوان 
یــک شــبکه اجتماعــی فراگیــر( را در حالــت عمومــی قــرار 

ــد. ــت می کن ــد، مطابق داده ان
ایـن مسـئله می توانـد تاییدکننـده این موضوع باشـد کـه قرار 
گرفتـن تنظیمـات روی حالت عمومـی می تواند ناشـی از عدم 
آگاهـی از سیاسـت های حریم خصوصی شـبکه های اجتماعی 
باشـد. بنابراین افزایـش آگاهی عمومـی می تواند موجب تغییر 
در وضعیـت فـوق و رعایـت هـر چـه بیشـتر مسـائل حریـم 

خصوصی توسـط نوجوانان شـود.

اعتمــاد کاذب بــه شــبکه هــای اجتماعــی نگــران 
کننده اســت

ــان را  ــی، بیشــتر از هرکســی، نوجوان ــی و مال ــدات جان تهدی
ــان  ــی آن ــد و آگاه ــد می کن ــی تهدی ــبکه های اجتماع در ش
از تهدیــدات، می توانــد از بــروز مشــکات و آســیب های 
ــد. ــرای ایــن قشــر جلوگیــری کن ــه ب موجــود در ایــن زمین

بــه همین دالیــل در مرکــز تحقیقاتــی Pew  نیــز آمارهایی 
ــط  ــده توس ــر ش ــی منتش ــات خصوص ــوص اطاع در خص
ــن  ــت. ای ــه داده اس ــی ارائ ــانه های اجتماع ــان در رس نوجوان
ــا روز  ــه و ت ــد گرفت ــخ تول ــس و تاری ــام، عک ــات از ن اطاع
ــا  ــن آن ه ــه، محــل زندگــی و شــماره تلف ــد، آدرس رایان تول
متغیــر اســت. اســتخراج ایــن اطاعــات توســط بدخواهــان، 
ــی و  ــی، مال ــتفاده های تبلیغات ــه سوء اس ــر ب ــد منج می توان
حتــی جانــی شــود و طبیعتــا انتشــار ایــن اطاعــات حســاس 

کاربران به شبکه های اجتماعی اعتماد ندارند/
امنیت چالش ۹۵درصد افراد
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

ــرکت  ــان ش ــق می ــی تواف ــور ط ــی کش ــبکه علم ــروژه ش پ
ــی  ــبکه علم ــت ش ــور مدیری ــران و اپرات ــتان ته ــرات اس مخاب

ــد. ــی ش ــاز اجرای ــران وارد ف ای
نصـراهلل جهانگـرد معـاون وزیـر ارتباطـات گفت: شـبکه علمی 
کشـور امـروز بـه نیابـت از وزارتخانـه هـای ارتباطـات و علـوم 
فعالیـت اجرایی خـود را توسـط شـرکت مخابرات اسـتان تهران 

و اپراتـور مدیریـت ایـن شـبکه آغـاز خواهـد کرد.
وی بــا بیــان اینکــه امتیــاز اپراتــوری ایــن پــروژه پیــش از ایــن 
ــه ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی ســپرده شــده  ب
بــود، اضافــه کــرد: امــروز از ســوی ایــن ســازمان یــک اپراتــور 
بخــش خصوصــی مســئولیت عملیاتــی شــدن ایــن پــروژه ملی 

را برعهــده گرفتــه اســت.
جهانگــرد بــا بیــان اینکــه ارائه ســرویس در شــبکه دانشــگاهی، 
علمــی، تحقیقاتــی و مراکــز حــوزوی در ایــن شــبکه دیده شــده 
اســت، گفــت: امیدواریــم بــا اجــرای شــبکه علمــی شــاهد ارائه 
ــتراک  ــال، اش ــه دیجیت ــی، کتابخان ــات از راه دور آموزش خدم

منابــع، اســتفاده از Big دیتــا و پــردازش ارتباطــات باشــیم.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات خاطرنشــان کــرد: از دفتــر 
ــگا  ــل یــک گی ــه هــر دانشــگاه حداق شــبکه علمــی کشــور ب
بیــت پهنــای بانــد اختصــاص پیــدا مــی کنــد و دسترســی بــه 
ــری  ــش اب ــاوری رایان ــه صــورت فن ــع مشــترک علمــی ب مناب

وجــود خواهــد داشــت.
ــت  ــش ظرفی ــی و افزای ــت آموزش ــت عدال ــتقرار و تقوی وی اس
هــای علمــی در کشــور را از جملــه اهــداف اجــرای ایــن پــروژه 
عنــوان کــرد و گفــت: مقدمــات عملیاتــی شــدن شــبکه علمــی 
در تهــران پیــش از ایــن آمــاده شــده بــود و هــم اکنــون بــا عقد 
تفاهــم نامــه اجرایی میــان مخابــرات اســتان تهــران و پیمانکار 
عملیاتــی کــردن ایــن شــبکه ایــن طــرح وارد فــاز اجرایــی مــی 

شــود.
معــاون وزیــر ارتباطــات تصریــح کــرد: بــه زودی مراکــز اســتان 
هــا و پــس از آن شــهرهای بــزرگ وارد فــاز اجرایــی ایــن طــرح 
خواهنــد شــد و در نهایــت تمامــی دانشــگاه هــا در کل کشــور 

بــه ایــن ســرویس دسترســی خواهنــد داشــت.
ــه از  ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــا هماهنگ ــه داد: ب ــرد ادام جهانگ
ســوی وزارت ارتباطــات قــرار اســت خدمــات ارتباطــی اینترنتی 
ــار  ــه در اختی ــش هزین ــد کاه ــا 50 درص ــاال و ب ــرعت ب ــا س ب

ــرد. ــرار گی دانشــگاه هــا ق

شبکه علمی وارد فاز اجرایی شد/ دسترسی دانشگاه ها به اینترنت پرسرعت

ــی و  ــائل امنیت ــی از مس ــدم آگاه ــل ع ــه دو دلی ــد ب می توان
ــا  ــی، ب ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش ــم خصوصــی در رس حری

ــه ایــن شــبکه ها انجــام شــده باشــد. اعتمــاد کاذب ب

23 درصــد افــراد اطالعــات خصوصــی خــود را در 
شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر نمــی کنند

ــبکه های  ــانه ها و ش ــی در رس ــم خصوص ــای حری نگرانی ه
ــا 35  ــنی 15 ت ــدگاه رده س ــال ۲014 از دی ــی در س اجتماع
ســال در ایــاالت متحــده، آمارگیــری جالــب دیگــری اســت 
کــه توســط Fortinet در ایــن زمینــه انجــام شــده 
ــد از  ــدود ۲۷ درص ــری ، ح ــن آمارگی ــاس ای ــر اس ــت. ب اس
ــل  ــان مث ــات خصوصی ش ــایی اطاع ــران شناس ــراد نگ اف
ــد  ــدود ۲5 درص ــتند. ح ــی هس ــای کاری و تفریح برنامه ه
ــه  ــی ب ــا و ســازمان های تبلیغات نگــران دسترســی بازاریاب ه
اطاعــات آن هــا هســتند. حــدود ۲1 درصــد نگرانــی در ایــن 
زمینــه ندارنــد و ۲3 درصــد نیــز اصــا اطاعــات خصوصــی 

نمی کنــد. منتشــر  را  خــود 

ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــران ش ــد کارب 93 درص
ــتند ــان هس ــذف اطالعاتش ــت ح ــان قابلی خواه
نتایــج 3 نظرســنجی انجــام شــده توســط موسســه تحقیقاتی 
Bitkom شــامل اطاعــات جالبــی اســت. در نظرســنجی 
اول از افــراد پرســیده شــده کــه چــه جنبه هایــی از تنظیمــات 
حریــم خصوصــی شــبکه های اجتماعــی بــرای شــما 
اهمیــت دارد. در پاســخ بــه ایــن ســوال بیــش از ۹3 درصــد 
افــراد حــذف اطاعــات موجــود بــدون هرگونــه مشــکلی را 
ــبکه های  ــرای ش ــی ب ــم خصوص ــی حری ــن ویژگ مهم تری

ــد. ــوان کرده ان ــی عن اجتماع
بــودن  تنظیــم  قابــل  درصــد   ۹1 حــدود  همچنیــن 
ــای  ــا گروه ه ــراد ی ــرای اف ــان ب ــاهده پذیری اطاعاتش مش
ــز مشــاهده پذیری  ــد. ۸۷ درصــد نی خــاص را مطــرح کرده ان
پست هایشــان توســط افــراد مجــاز را هــم ارزیابــی کرده انــد.
۸3 درصــد عــدم قابلیــت شناســایی نمایه شــان توســط 
موتورهــای جســتجو را مهــم توصیــف کرده انــد. ۸۲ درصــد 
قابلیــت مسدودســازی و جلوگیــری از برچســب گذاری آن هــا 
ــوان  ــه عن ــراد دیگــر را ب ــا و پســت ها توســط اف در عکس ه

ــه طــور  ــد. ۷۸ درصــد ب یــک تنظیــم مهــم پیشــنهاد داده ان
کلــی عــدم قابلیــت مشــاهده نمایه شــان در شــبکه اجتماعــی 
را مهــم جلــوه  داده انــد و ۷0 درصــد نیــز مسدودســازی 

درخواســت ها را مطــرح  کرده انــد.
ــت و  ــاال اس ــده ب ــه ش ــای ارائ ــوارد، درصده ــی م در تمام
ــوارد در  ــن م ــه ای ــه هم ــه ارائ ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت

شــبکه های اجتماعــی حیاتــی ارزیابــی می شــود.

مقــررات  خواســتار  کاربــران  درصــد   80
ــتند ــات هس ــت اطالع ــرای حفاظ ــختگیرانه ب س
در نظرســنجی دوم، میــزان موافقــت افــراد بــا برخــی 
ــیده  ــی پرس ــبکه های اجتماع ــت ش ــورد امنی ــکات در م ن
شــده اســت. در طــی ایــن نظرســنجی حــدود ۹1 درصــد 
ــد  ــی بای ــبکه های اجتماع ــه ش ــد ک ــد کرده ان ــراد تایی از اف
ــند. ۹0  ــته باش ــری داش ــت از داده بهت ــای حفاظ روش ه
ــد  ــی بای ــبکه های اجتماع ــه ش ــده اند ک ــر ش ــد متذک درص
ــر  ــراد را بهت ــی اف ــات خصوص ــتفاده از اطاع ــوه اس نح

ــد. ــح دهن توضی
ــد  ــد یــک مهــر تایی ــه بای ــد ک ــار داشــته ان ۸1 درصــد اظه
ــت  ــه حفاظ ــی در زمین ــبکه های اجتماع ــرای ش ــت ب کیفی
ــز از حکومــت  از داده هــا وجــود داشــته باشــد. ۸0 درصــد نی
درخواســت داشــته اند کــه مقــررات ســخت گیرانه تری را 
ــع و  ــی وض ــبکه های اجتماع ــت از داده در ش ــرای حفاظ ب

ــد. ــار کن اجب

ــوه  ــورد نح ــی در م ــران اطالعات ــد کارب 65 درص
ــد ــان ندارن ــت از اطالعاتش حفاظ

ــه  ــد ک ــام کرده ان ــراد اع ــد اف ــال ۶5 درص ــن ح در همی
اطاعاتــی در مــورد چگونگــی حفاظــت از داده هــای 
ایــن  در  ندارنــد.  اجتماعــی  شــبکه های  در  خــود 
ــی  ــه سرویس ــته اند ک ــان داش ــد بی ــا 40 درص ــان تنه می
ــه  ــد، حــق دسترســی ب ــه می ده ــه شــبکه اجتماعــی ارائ ک

داده هــای شــخصی را دارد.
عــاوه بــر ایــن، تنهــا ۲۲ درصــد بیــان کرده انــد کــه 
مراقبتــی روی اتفاقات رخ داده در داده هایشــان در شــبکه های 
اجتماعــی ندارنــد. بنابرایــن، از بررســی مــوارد ذکــر شــده در 

ایــن نظرســنجی، می تــوان بــه طــور کلــی بــه عــدم اعتمــاد 
ــت. ــبکه های اجتماعــی دســت یاف ــه ش ــران ب کارب

93 درصــد کاربــران خواهــان تنظیمات گســترده 
ــم خصوصی حری

در نظرســنجی ســوم، اهمیــت برخــی نــکات هنــگام انتخاب 
ــران در  ــرای اســتفاده توســط کارب یــک شــبکه اجتماعــی ب
نظــر گرفته شــده اســت. در طــی ایــن نظرســنجی ۹5 درصد 
افــراد حفــظ امنیــت و حریــم خصوصــی اطاعــات شــخصی 
ــرای انتخــاب شــبکه  ــدی ب ــل کلی ــوان عام ــه عن ــود را ب خ

اجتماعــی مــورد اســتفاده خــود معرفــی کــرده انــد.
ــتفاده  ــرل و اس ــد کنت ــه بای ــته اند ک ــد داش ــد تاکی ۹4 درص
از داده هــای شــخصی توســط شــبکه اجتماعــی طبــق 
ــد  ــرد. ۹3 درص ــورت پذی ــت از داده ص ــتانداردهای حفاظ اس
ــد  ــی بای ــم خصوص ــات حری ــه تنظیم ــد ک ــار کرده ان اظه
ــاده  ــا( و س ــی حالت ه ــتن تمام ــی در برداش ــترده )یعن گس

ــد. باش
۸۸ درصــد نیــز ویژگی هــای شــبکه را مدنظــر قــرار داده انــد 
ــواده  ــکاران و خان ــتان، هم ــودن دوس ــو ب ــد عض و ۸1 درص
خــود در آن شــبکه را مــاک انتخــاب خــود قــرار می دهنــد. 
۶0 درصــد نیــز بین المللــی بــودن شــبکه اجتماعــی را مــورد 
ــاز  ــود، ب ــده می ش ــه دی ــور ک ــد. همان ط ــرار داده ان ــه ق توج
ــات  ــی در رأس مطالب ــم خصوص ــت و حری ــظ امنی ــم حف ه

کاربــران از شــبکه های اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت.

ــران در  ــه کارب ــن مطالب ــت مهمتری ــظ امنی حف
ــازی ــای مج فض

اطاعــات منتشــر شــده از ســوی معاونــت امنیــت ســازمان 
راهکارهــای  حمایتــی  بســته  در  اطاعــات  فنــاوری 
هــای  شــبکه  و  مجــازی  فضــای  امــن  توســعه 
ــه  ــود، ب ــای موج ــه آماره ــتناد ب ــا اس ــن ب ــی آنای اجتماع
ــم  ــظ حری ــه حف ــل ب ــه تمای ــد ک ــان می ده ــی نش خوب
خصوصــی در شــبکه های اجتماعــی تــا چــه حــد در 
ــز  ــر نی ــن ام ــل ای ــت و دلی ــش اس ــه افزای ــران رو ب کارب
طبیعتــا مخاطراتــی اســت کــه بــه دلیــل افشــای اطاعات 

ــت. ــده اس ــراد ش ــر اف ــخصی گریبان گی ش
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معاونــت امنیــت ســازمان فنــاوری اطاعــات، وضعیــت امنیت 
ــن  ــات بی ــی موسس ــای بررس ــازی را برمبن ــای مج در فض
المللــی جهانــی، نگــران کننــده توصیــف کــرد و خواســتار رفع 

ــه ای شــد.  آســیب پذیــری هــای ســامانه هــای رایان
ــادل اطاعــات ســازمان  ــد و تب معاونــت امنیــت فضــای تولی
فنــاوری اطاعــات ایــران، بــا تحلیــل وضعیــت امنیــت 
رایانــه ای در جهــان امــروز، آمارهــای موسســات بیــن 
المللــی در مــورد تعــداد و شــدت حمــات امنیتــی را بــا هــدف 
ــای  ــری ه ــع آســیب پذی ــی و رف ــدات امنیت ــا تهدی ــه ب مقابل

ــه ای، منتشــر کــرد. ســامانه هــای رایان
بررســی هــای پایــگاه هــای اطــاع رســانی جهانــی در حــوزه 
امنیــت ســایبری و نیز آســیب پذیــری هــای رایانــه ای، گویای 

وضعیــت نگــران کننده امنیــت در فضــای مجازی اســت.

کشف 13 حادثه امنیتی در هر 10 ثانیه یکبار
نگاهـی گـذرا بـه وضعیـت امنیـت رایانـه ای در سـطح جهان 
نشـان مـی دهـد کـه اولیـن نکتـه ای کـه بـه وضـوح قابـل 
تشـخیص اسـت، افزایش تنوع و تعداد حمـات امنیتی و تولید 

بدافزارهـای مختلـف جدیـد )نـرم افزارهـای مخرب( اسـت.
 PWC پژوهشـی در ایـن زمینـه توسـط موسسـه تحقیقاتـی
انجـام گرفتـه و نتایـج  آن منتشـر شـده اسـت. برمبنـای ایـن 
پژوهـش کـه نتایـج مصاحبه بـا ۹۷00 شـرکت در حـوزه های 
مختلـف اسـت، حاکـی از آن اسـت کـه تعـداد حـوادث امنیتی 
مختلـف که توسـط این شـرکتها کشـف شـده اسـت، از سـال 
۲00۹ میـادی بیـش از 1۲ برابـر افزایش یافته و بـه حدود 43 
میلیون حادثه در سـال ۲014 رسـیده اسـت. به بیـان دیگر، در 
سـال ۲014 هـر 10 ثانیه بیش از 13 حادثه امنیتی فقط توسـط 

این شـرکت ها کشـف شـده است.

در هر ثانیه بیش از 5 بدافزار جدید تولید می شود 
امــا حــوادث امنیتــی در ســطح جهــان بســیار بیشــتر از ایــن 
رقــم اســت. بــرای مثــال، تولیــد بدافزارهــا کــه تنهــا یکــی از 
جنبــه هــای ناامنــی بــه شــمار مــی رود بــا نــرخ قابــل توجهی 

رو بــه افزایش اســت.

ــوم  ــه س ــه ماه ــرکت McAfee در س ــار ش ــاس آم ــر اس ب
ــد در  ــزار جدی ــج بداف ــش از پن ــه بی ــر ثانی ــال ۲014 در ه س
جهــان تولیــد مــی شــود کــه ایــن آمــار در طــول ســال هــای 
ــوده اســت. همچنیــن تعــداد تمامــی  ــه افزایــش ب ــر رو ب اخی
بدافزارهــای شــناخته شــده توســط ایــن مرکــز در ســال ۲014 
از مــرز 300 میلیــون نمونــه گذشــته کــه ایــن مقدار نســبت به 

ســال قبــل از آن ۷۶ درصــد رشــد داشــته اســت.

افزایــش تعــداد تهدیــدات امنیتی و خســاراتی که 
ــی آید ــار م به ب

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه تهدیــدات امنیتــی از نظــر 
تعــداد، در حــال افزایــش هســتند کــه همیــن نکتــه بــه خودی 
ــا حساســیت موضــوع زمانــی  ــده اســت؛ ام خــود نگــران کنن
ــد کــه خســارات وارد آمــده توســط همیــن  افزایــش مــی یاب
ــی،  ــف صنعت ــای مختل ــرکت ه ــه ش ــات ب ــا و حم بدافزاره

نهادهــای دولتــی و غیــره مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد.
ــترده ای  ــی گس ــی و اطاعات ــارات مال ــی از خس ــا حاک آماره
اســت کــه تهدیــدات امنیتــی بــه بــار مــی آورنــد. بــرای مثــال 
ــی از  ــادی گزارش ــال ۲014 می ــان س ــز  ITRC در پای مرک
وقایعــی کــه منجــر بــه افشــای داده هــا شــدند، منتشــر کــرده 

است.
نتایــج ایــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه تعــداد حمــات 
منجــر بــه افشــای اطاعــات در ســالهای اخیــر رونــد 
ــدار از   ــن مق ــه ای ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــته اس ــودی داش صع
ــال ۲014  ــورد در س ــه ۷۸3 م ــال ۲005 ب ــورد در س 15۷ م

افزایــش یافتــه اســت.

شیوع آسیب پذیری از باج افزارها 
ــزار،  ــاج اف ــه ب ــد امنیتــی موســوم ب ــدات جدی ــا شــیوع تهدی ب
موسســه امنیتــی Kaspersky بخشــی از گــزارش امنیتــی 
ســال ۲014 خــود را بــه بــاج افزارهــا، اختصــاص داده اســت. 
بــاج افزارهــا نمونــه ای از بدافزارهایــی هســتند که فایــل ها را 
رمزنــگاری کــرده و یــا دسترســی کاربــر بــه رایانــه شــخصی 
خــود را محــدود مــی کننــد، تــا زمانــی کــه کاربــر هزینــه ای 

را بــه عنــوان بــاج بــرای برداشــتن ایــن محدودیــت بــه آنهــا 
پرداخــت کنــد.

بــرای نمونــه یکــی از ایــن بــاج افزارهــا کــه قربانیان بســیاری 
گرفــت، بــاج افــزار Zerolocker اســت کــه فایــل هــای 
ــی  ــت AES 1۶0 بیت ــل شکس ــر قاب ــه روش غی ــه را ب رایان
رمزنــگاری کــرده و بــه کاربــر درخواســت بــاج 300 دالری در 
قالــب Bitcoin )پــول الکترونیکــی ( مــی دهــد. در صورتی 
کــه کاربــر در اســرع وقــت ایــن مبلــغ را پرداخــت نکنــد، مقدار 
ــد  ــدا خواه ــش پی ــه 1000 دالر افزای ــه 500 و در ادام ــاج ب ب

کــرد.
ایــن ارقــام بــه خــودی خــود زیــاد نیســتند امــا زمانــی کــه این 
بــاج افــزار، هــزاران نفــر را قربانــی خــود مــی کنــد، رقــم قابل 
ــاج  ــادی از ب ــه هــای زی ــون نمون توجهــی خواهــد شــد. تاکن
 Pletor و Onion، Svpeng، Koler افــزار مثــل

شناســایی شــدند.

ــرای دزدی  ــرداز ب ــتگاههای خودپ ــه دس ــه ب حمل
پــول نقــد 

یکــی دیگــر از خســارات مالــی بدافزارهــا، حملــه بــه 
دســتگاههای خودپــرداز بانکــی بــرای دزدی پــول نقــد اســت. 
بــا وجــود امنیــت فیزیکــی نســبتا خوبــی کــه ایــن دســتگاهها 
دارنــد، نــرم افــزار آنهــا دارای آســیب پذیــری هایــی در برخــی 
نســخه هــا هســتند کــه بــا اســتفاده از آنها مــی توان دســتگاه 
ــدون آنکــه کارت  ــرد، ب ــد ک ــول نق ــه پرداخــت پ ــور ب را مجب
ــار حســاب  ــا از اعتب ــده و ی ــتگاه ش ــری وارد دس بانکــی معتب

بانکــی کاســته شــود.
همچنیــن برخــی از مــوارد سوءاســتفاده بــه ایــن صورت اســت 
ــراد دیگــر از داخــل دســتگاه  ــه اطاعــات کارت بانکــی اف ک
اســتخراج شــده و مهاجــم از حســاب دیگــران پــول برداشــت 

مــی کنــد.

لزوم اســتقرار ســامانه هــای امنیتــی رایانــه ای در 
ــرکتها و موسسات  ش

 Ponemon در همیــن حــال، تحقیقاتی توســط موسســات
ــر روی  ــه ب ــا هــدف مطالع ــا همــکاری یکدیگــر و ب و HP ب
خســارت جرائــم رایانــه ای انجــام شــده اســت. ایــن تحقیقات 
ــف در  ــع مختل ــال در صنای ــق بررســی 5۹ شــرکت فع از طری
ــی از  ــج آن حاک ــده و نتای ــام ش ــکا انج ــده آمری ــاالت متح ای
ــه  ــه ای ب ــم رایان ــال ۲014، جرای ــا در س ــه تنه ــت ک آن اس
طــور متوســط حــدود 1۲.۷ میلیــون دالر بــه هــر یــک از ایــن 

شــرکت هــا خســارت وارد کــرده انــد.
ــادل اطاعــات ســازمان  ــد و تب معاونــت امنیــت فضــای تولی
ــاره تاکیــد کــرد: درایــن  فنــاوری اطاعــات ایــران، در ایــن ب
فضــا، عــاوه بــر تهدیــدات و حمــات، بایــد نگاهــی هــم بــه 
وضعیــت اســتفاده از مکانیزمهــای امنیتی و روشــهای اســتقرار 
ــات انجــام  ــه ای داشــت. بررســی تحقیق ــای رایان ــامانه ه س
شــده از ســوی موسســات تحقیقاتــی در مــورد میــزان اســتفاده 
شــرکتها از مکانیزمهــای امنیتــی، حاکــی از ضعف شــرکتها در 
بکارگیــری مکانیزمهــای امنیتــی اســت و ایــن مکانیزمهــا در 

کمتــر از 50 درصــد شــرکتها اســتفاده مــی شــوند .
ــد  ــدات، بای ــریع تهدی ــد س ــه رش ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس برای
ــه  ــر چ ــی ه ــران خانگ ــی کارب ــات و حت ــرکتها، موسس ش
ــه ای خــود از  ــز ســامانه هــای رایان ــه تجهی ــدام ب ســریعتر اق

ــد. ــی کنن ــر امنیت نظ
بــه گــزارش مهــر، ایــن اطاعــات از ســوی معاونــت امنیــت 
ــی راهکارهــای  ــات در بســته حمایت ــاوری اطاع ــازمان فن س
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــازی و ش ــای مج ــن فض ــعه ام توس

آناین منتشــر شــده اســت.

وضعیت نگران کننده امنیت در فضای مجازی/ 
تولید ۵ بدافزار در هرثانیه
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ــا  ــان ب ــی جه ــوش مصنوع ــروژه ه ــاوری در پ ــام فن ــب ن ــرکت صاح 5 ش
ــد.  ــی کنن ــارکت م ــر مش یکدیگ

شــرکت هــای گــوگل، فیــس بــوک، مایکروســافت، آی بــی ام و آمــازون بــا 
ــد  ــکاری خواهن ــی هم ــوش مصنوع ــا ه ــط ب ــروژه مرتب ــک پ ــر در ی یکدیگ

ــت.   داش
نــام ایــن پــروژه، »همــکاری در حــوزه هــوش مصنوعــی بــه منظــور منفعــت 

رســاندن بــه مــردم و جامعــه« اســت.
بــا اجــرای ایــن پــروژه مــی تــوان شــاهد تعامــل بیشــتر در میــان محققــان 
بــود تــا در زمینــه مطالعــات هــوش مصنوعــی دســتاوردهای قابــل توجهــی 

ــد.   بدســت آی
اکنــون یکــی از تصــورات مــردم راجــع بــه هــوش مصنوعــی، ســاخت روبــات 
هــای قاتــل اســت امــا بــا عملیاتــی شــدن ایــن پــروژه، مباحــث اخاقــی در 

حــوزه ســاخت هــوش مصنوعــی بیشــتر از گذشــته نمایــان خواهــد شــد.
ــوش  ــاوری ه ــری فن ــا بکارگی ــه ب ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــمندان ب دانش
مصنوعــی مــی تــوان ســطح کیفیــت زندگــی افــراد جامعــه را افزایــش داد و 
همچنیــن چالــش هــای جهانــی از قبیــل تغییــرات اقلیمی، غــذا، بــی عدالتی، 

ــرد.   ــع ک ــه انســانیت مرتف ــوزش را در راســتای کمــک ب ســامت و آم
ــک  ــکاری، دارای ی ــرف هم ــای ط ــرکت ه ــک از ش ــر ی ــر ه ــال حاض در ح
فنــاوری منحصــر بــه فــرد در حــوزه هــوش مصنوعی هســتند کــه در یکــی از 

بخــش هــای خدماتــی خــود از آن اســتفاده مــی کننــد.  

ائتالف غول های فناوری برای ساخت 
هوش مصنوعی

بزرگ ترین کارت حافظه دنیا رونمایی شد
یک شرکت اروپایی از بزرگ ترین کارت حافظه دنیا رونمایی کرد. 

ــوان  ــه عن ــه دارای ظرفیــت یــک ترابایــت اســت و از آن ب شــرکت SanDisk کارت حافظــه ای را ســاخته ک
ــاد مــی شــود.   بــزرگ تریــن کارت حافظــه جهــان ی

پیــش از ایــن شــرکت ســان دیســک در ســال ۲014 میــادی موفــق بــه ســاخت کارت حافظــه 51۲ گیــگا بایتــی 
شــده بــود کــه ایــن محصــول هــم در همــان ســال، بــزرگ تریــن کارت حافظــه جهــان بــه حســاب مــی آمــد.  

ــا ظرفیــت ۶4 مگابایــت  ــن کارت حافظــه خــود را ب ــش، اولی ــن شــرکت ســان دیســک در 1۶ ســال پی همچنی
رونمایــی کــرد کــه ظرفیــت حافظــه آخرین دســتاورد ایــن شــرکت، 1۶ هــزار و 3۸4 بــار بیشــتر از نمونه نخســتین 

اســت.  
بــه گفتــه مســئولین ایــن شــرکت آمریکایــی، کارت حافظــه جدیــد بــرای ذخیــره اطاعاتــی از قبیــل فیلــم هــای 

5K ،4K، فیلــم هــای ویدئویــی 3۶۹ درجــه ای و واقعیــت مجــازی مناســب اســت.
قیمت این محصول استثنایی اعام نشده است اما پیش بینی می شود که بسیار گران قیمت باشد.

ــر  ــل خب ــاال از اپ ــون ۷ ح ــی از آیف ــس از رونمای ــاعاتی پ س
ــروژه  ــادی از پ ــهای زی ــرکت بخش ــن ش ــه ای ــد ک ــی رس م
ــی شــماری از  ــرده و حت ــف ک ســاخت خــودروی خــود را متوق

ــت.  ــرده اس ــراج ک ــم اخ ــش را ه کارمندان
روزنامــه نیویــورک تایمــز در گزارشــی ویــژه بــه نقــل از منابــع 
ــود  ــاش ش ــان ف ــد نامش ــی خواهن ــه نم ــل ک ــه اپ ــک ب نزدی

اعــام کــرد: اپــل در حــال بازنگــری در 
ــت و  ــود اس ــودران خ ــای خ ــروژه خودروه پ
ــه ســایر شــرکتهای  ــی اســت ک ــن درحال ای
ــه  ــن زمین ــود در ای ــه تاشــهای خ ــب ب رقی

ــد. ــی دهن ــه م ادام
هایــی  زنــی  گمانــه  پیــش  مدتهــا  از 
ورود  بــرای  اپــل  تــاش  درخصــوص 
بــه دنیــای خــودرو و توســعه فنــاوری 
ــت  ــوده اس ــرح ب ــودران مط ــای خ خودروه
امــا حــاال خبــر مــی رســد کــه ایــن شــرکت 
بــزرگ آمریکایــی بخشــهایی از پــروژه مــورد 
ــماری از  ــی ش ــرده و حت ــف ک ــر را متوق نظ

کارمندانــش را هــم از کار برکنــار کــرده اســت.
ــه  ایــن خبــر مهــم توســط ســه فــرد ناشــناس امــا نزدیــک ب

ــل منتشــر شــده اســت. اپ
اخـراج شـماری از کارکنان اپـل که در پـروژه خـودروی خودران 
این شـرکت مشـغول بـه کار بودند تازه ترین نشـانه مشـکاتی 

اسـت کـه اپـل در برنامه جدید خود داشـته اسـت.

ــل طــی دو ســال گذشــته  ــر اســاس گزارشــهای موجــود، اپ ب
ــت  ــه تح ــت ک ــرده اس ــروژه ای ک ــرف پ ــادی را ص ــع زی مناب
عنــوان »تیتــان« شــناخته مــی شــود بــا ایــن حــال پیشــرفت 

ــدت حاصــل نشــده اســت. ــن م چشــمگیری در ای
ــروژه  ــادی از پ خبــر اخــراج کارکنــان اپــل و توقــف بخــش زی
ــی منتشــر مــی شــود  ــن شــرکت درحال خــودروی خــودران ای
کــه شــرکتهای دیگــری همچــون گــوگل ســخت 
مشــغول توســعه ایــن فنــاوری هســتند. ایــن 
ــر خــودروی خــودران  شــرکت طــی ســالهای اخی
ــش گذاشــته  ــه آزمای ــه بوت ــا ب خــود را در جــاده ه

ــت. اس
ــیده، آن  ــار کش ــت کن ــن رقاب ــل از ای ــاال اپ ــا ح ام
هــم بنــا بــه دالیــل نامشــخصی کــه تنهــا بــرای 

ــن شــرکت روشــن اســت. ــود ای خ
البتــه اپــل هیچــگاه بــه طــور رســمی از ورود خــود 
بــه پــروژه خودروهــای خــودران خبــر نــداده بــود و 
همــواره گمانــه زنــی هــای جــدی در ایــن زمینــه 

مطــرح بــوده اســت.

اپل از پروژه خودروی خودران کنار کشید/ اخراج شماری از کارمندان
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شدیدترین تصادف خودروی 
خودران گوگل اتفاق افتاد

ــام  ــه ن ــه ب ــار قرع ــن ب ــوگل، ای ــه ســریال تصــادف هــای خــودران گ  در ادام
ــاد.  ــوگل افت ــرکت گ ــودران ش ــوس« خ »لکس

بــه طــور کلــی اتومبیــل هــای خــودران گــوگل نــا آشــنا بــه تصــادف کــردن 
ــه اتومبیــل هــای خــودران  ــه نــدرت علــت اصلــی تصادفــات ب نیســتند امــا ب

ــر مــی گــردد.   ایــن شــرکت ب
در همیــن حــال بــه تازگــی یکــی از اتومبیــل هــای خــودران گــوگل بــا یــک 
دســتگاه ون برخــورد کــرد کــه شــدیدترین تصــادف خــودران گــوگل تــا کنــون 

محســوب مــی شــود.  
ــا  ــو« در کالیفرنی ــن وی ــام »مانت ــا ن ــه ای ب ــوگل در منطق تصــادف خــودران گ
اتفــاق افتــاد. در ایــن ســانحه رانندگــی، راننــده خــودروی ون مقصــر شناســایی 
ــه  ــا ب ــراه پنجــره ه ــه هم ــوگل ب ــام درب ســمت راســت خــودرو گ شــد و تم
شــدت آســیب دیدنــد.   خوشــبختانه در ایــن حادثــه هیــچ فــردی آســیب ندید و 

ایربــگ هــا بــه موقــع عمــل کردنــد.  
ــاری  ــال ج ــل س ــوگل در اوای ــای گ ــودران ه ــی از خ ــن یک ــش از ای ــه پی البت
ــا یــک دســتگاه اتوبــوس برخــورد کــرد کــه در آن حادثــه، گــوگل  میــادی ب

مقصــر اعــام شــد. 

یک شــرکت ســوئدی بــرای جلوگیــری از ســانحه 
ــامانه  ــودران از س ــای خ ــوس ه ــی در اتوب رانندگ
بــوق زدن در دو حالــت متفــاوت اســتفاده مــی کند. 
ــوو  ــودران ول ــای خ ــوس ه ــر اتوب ــال حاض در ح
ــی  ــا مشــغول جابجای در بعضــی از شــهرهای اروپ
مســافران اســت کــه بســیار کــم ســر وصــدا هــم 

ــتند. هس
ــه  ــد ک ــوو اعــام کردن ــا مســئولین شــرکت ول ام
بــرای حداقــل احتمــال برخــورد ایــن اتوبــوس هــا 

بــا عابریــن از بــوق اســتفاده کننــد.  
سیســتم جدیــد تشــخیص دوچرخــه ســوار و عابــر 
اتوبــوس هــای خــودران ولــوو بــه طــور مســتمر از 
ــوس  ــط اطــراف اتوب ــی محی ــرای ارزیاب ــن ب دوربی

اســتفاده مــی کننــد.  
ــک  ــه ی ــتم، زمانیک ــن سیس ــد ای ــامانه جدی در س

ــا  ــود ب ــایی ش ــوس شناس ــی اتوب ــر در نزدیک نف
یــک بــوق مایــم او را نســبت بــه نزدیــک شــدن 
وســیله نقلیــه آگاه مــی ســازد. همچنیــن زماینکــه 
یــک راننــده در پشــت فرمــان خــود خوابیده باشــد 
ــا صــدای بلندتــری او را از  ــوق ممتــد و ب توســط ب
ــا از  ــد ت ــی کن ــع م ــوس مطل ــدن اتوب ــک ش نزدی

ــد.   ــری کن ســانحه رانندگــی جلوگی
در همیــن حــال مقامــات شــرکت ولــوو مــی 
گوینــد، علیرغــم تمامــی ایــن صداهــای جدیــدی 
ــه  ــوو اضاف ــودران ول ــوس خ ــامانه اتوب ــا س ــه ب ک
ــر از  ــدای آن کمت ــان ص ــا همچن ــت ام ــده اس ش

ــت. ــی اس ــای معمول ــوس ه اتوب
ــوو  ــوس هــای خــودران ول ــرار اســت ســایر اتوب ق
تــا ســال ۲01۷ میــادی بــه ایــن ســامانه جدیــد 

مجهــز شــوند.

اتوبوس های خودران ولوو بوق می زنند

خبرسازترین خودروی 
جهان هک شد

 هکرهــای چینــی مدعــی شــده انــد کــه مــی توانند خــودروی 
برقــی معــروف شــرکت تســا یعنــی Model S را بــه طور 
کنتــرل از راه دور کنتــرل یــا بــه بیــان بهتــر »هــک« کنند. 

ــی  ــور امنیت ــان ام ــی از کارشناس ــب تیم ــا در قال ــن هکره ای
 Tencent ــرکت ــه Keen Security در ش ــوم ب موس
ــد یــک دســتگاه خــودروی مــدل S شــرکت  موفــق شــده ان

ــات جالــب  ــد. آنهــا در خــال ایــن عملی تســا را هــک کنن
متوجــه شــکافهای امنیتــی متعــددی در ایــن خــودرو شــده اند 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــا نی ــرکت تس ــه ش ــورد توج ــه م ک
ــد کــه مــی تواننــد خــودروی S را  ایــن هکرهــا اعــام کردن
نــه تنهــا در حالــت ســکون بلکــه در حیــن حرکــت نیــز تحت 

کنتــرل خــود قــرار دهنــد.
خــودروی مــدل S بــه واســطه برقــی بــودن و ســرعت بــاال 
ــه  ــوان خبرســازترین خــودروی جهــان ب ــه عن ــون ب هــم اکن

ــی آید. شــمار م
ــه  ــا ب ــرکت تس ــه ش ــود ک ــر ب ــن خب ــام ای ــس از اع پ
ســرعت وارد عمــل شــده و بــا بــه روزرســانی هــای 
ــت،  ــورت گرف ــه ص ــک هفت ــدت ی ــا در م ــه تنه ــی ک الزم

بخــش مهمــی از ایــن شــکاف امنیتــی را پــر کــرد.
ایــن تیــم از هکرهــا بــه ایــن واقعیــت اشــاره کــرده انــد کــه 
بــرای هــک چنیــن خودرویــی بــه یــک ســری شــرایط نیــاز 
ــپات وای  ــات اس ــک ه ــه ی ــودرو را ب ــد خ ــده بای ــت. رانن اس
فــای متصــل کــرده و در ادامــه از یــک مرورگــر دنیــای وب 
اســتفاده کنــد. بدیــن ترتیــب شــرایط بــرای نفــوذ هکرهــا بــه 

خــودروی مــدل S فراهــم مــی شــود.
ــام  ــن اع ــا چنی ــرکت تس ــه ش ــی ب ــراد در پیام ــن اف ای
کردنــد: لطفــا بــه روزرســانی هــای الزم را درخصــوص 
ــده  ــه رانن ــی متوج ــرات امنیت ــا خط ــد ت ــام دهی ــدل S انج م

ــود. ــینان آن نش و سرنش
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اتومبیلی که صاحب خود را با 
عکس سلفی شناسایی می کند

یــک شــرکت آمریکایــی بــرای جلوگیــری از کاهبــرداری، ســامانه گرفتــن عکــس 
ســلفی بــرای شناســایی راننــده را طراحــی کــرده اســت.

Uber  شــرکت خدمــات آنایــن حمــل و نقــل در آمریــکا اعــام کــرد، 
ــی  ــام Real-Time ID Check )بررس ــا ن ــدی را ب ــی جدی ــتم امنیت سیس
ــل  ــده قب ــه رانن ــرده ک ــه ک ــی تعبی ــن کمپان ــای ای ــت(  در خودروه ــگام هوی بهن
ــا شناســایی شــود.   از اســتارت زدن بایــد از خــود یــک عکــس ســلفی بگیــرد ت

ایــن فنــاوری از ســرویس »خدمــات شــناختی مایکروســافت« اســتفاده مــی کنــد. 
در واقــع بــا گرفتــه شــدن عکــس ســلفی کاربــر، تصویــر بــه ســرویس »خدمــات 
شــناختی مایکروســافت« انتقــال داده مــی شــود تــا عکــس کاربــر بــا اکانــت او در 

فایلــش تطبیــق داده شــود.
در صورتیکــه تصویــر ارســال شــده بــا اکانــت یکــی نباشــد، اکانــت مســدود مــی 

شــود و اتومبیــل روشــن نمــی شــود.
ــت در  ــس امنی ــال ح ــرداری و انتق ــش کاهب ــرح، کاه ــن ط ــرای ای ــدف از اج ه

ــه اســت.   ســطح جامع
ــد: در ۹۹ درصــد از آزمایــش هــای انجــام  مســئولین شــرکت Uber مــی گوین

شــده، بــه کارگیــری ایــن شــیوه بــا موفقیــت روبــرو شــده اســت.

یـک شـرکت دانـش بنیـان در شـهرک علمی 
انـدازی  راه  بـه  موفـق  اصفهـان  تحقیقاتـی 

سـامانه هوشـمند سـرویس مـدارس شـد. 
مهــدی کشــمیری، رئیــس  شــهرک علمــی 
تحقیقاتــی اصفهــان بــا بیــان اینکــه نظــارت 
بــر ســرویس های دانش آمــوزی مــدارس 
ــران  ــل، مدی ــل و نق ــازمان حم ــوی س از س
مدرســه و اولیــا و مربیــان و همچنیــن کنتــرل 
ــن  ــد ایم ــت و آم ــه رف ــه ب ــک و توج ترافی
دانش آمــوز در فاصلــه خانــه و مدرســه از 

مــوارد موثــر در نــاوگان گســترده حمــل و نقل 
ســرویس دانش آمــوزان مــدارس اســت، اظهار 
کرد: روش هــای ســنتی نمی تواند پاســخگوی 
نیازهــا در ایــن رابطــه باشــد و همــواره مــردم و 
مدیــران را بــا چالش هــا و مشــکات بســیاری 

ــرده اســت. مواجــه ک
ــح  ــت صحی ــا مدیری ــوان ب ــت: می ت وی گف
ــتفاده  ــا اس ــوزان، ب ــد دانش آم ــت و آم در رف
ــاد  ــر ایج ــاوه ب ــمند ع ــامانه های هوش از س
ــرای دانش آمــوزان، ترافیــک  شــرایط ایمــن ب

شــهری و معضــات و حــوادث ناشــی از آن را 
ــود ببخشــد. بهب

ــره  ــات مدی ــس هی ــی، رئی ــد رفیع ــید امی س
یــک شــرکت دانش بنیــان در خصــوص 
ایــن فنــاوری بیــان کــرد: در ســامانه هوشــمند 
ــق  ــات از طری ــه اقدام ــدارس هم ــرویس م س
ایــن ســامانه انجــام گرفتــه و امــکان اســتفاده 
از ســلیقه ها و نگرش هــای شــخصی بــه 

ــد. ــی رس ــن م ــل ممک حداق
وی افـزود: مسـیر رفـت و برگشـت دانش آموز 
از طریق سـامانه قابـل نظارت اسـت و هرگونه 
تخلـف راننـده در زمینـه سـوار کـردن مسـافر 
بیـش از ظرفیـت، سـرعت غیرمجـاز، تـردد از 
مسـیرهای غیرقانونـی و سـبقت غیرمجـاز از 
طریـق سـامانه بـه صـورت آنایـن گـزارش 

می شـود.
شــرکت  ایــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
ــن ســامانه را  ــای ای ــان از دیگــر مزای دانش بنی

کنتــرل و نظــارت تاکســیرانی و پلیــس راهــور 
بــر ســرویس های مــدارس بیــان کــرد و افزود: 
ــب  ــی اس نص ــی پ ــه ج ــرویس مدرس در س
شــده و فاصلــه منــزل تــا مدرســه بــر اســاس 

کیلومتــر مشــخص می شــود.
وی افــزود: از طریــق ایــن ســامانه کوتاه تریــن 
ــه  ــده در نظــر گرفت ــرای رانن مســیر ممکــن ب
می شــود و ورود و خــروج دانش آمــوز بــه 
ــق  ــان از طری ــا و مربی ــران مــدارس و اولی مدی

پیامــک اطاع رســانی می شــود.
رفیعــی گفــت: در ایــن طــرح دانش آمــوز 
ــه  ــرویس مدرس ــه س ــدن ب ــوار ش ــس از س پ
کارت می زنــد و همزمــان پیامکــی بــرای 
ــدن  ــوار ش ــر س ــی ب ــوز مبن ــای دانش آم اولی
ــروج  ــس از خ ــده و پ ــال ش ــان ارس فرزندش
وی از ســرویس، مجــددا پیامــک دیگــری 
ــیدن  ــروج و رس ــر خ ــی ب ــن مبن ــرای والدی ب
ــود. ــتاده می ش ــه فرس ــه مدرس ــوز ب دانش آم

سامانه هوشمند سرویس مدارس 
راه اندازی شد

دستگاه اندازه گیری خستگی چهره 
ابداع شد

ــوان خســته شــدن  ــه کمــک آن مــی ت ــد کــه ب ــراع کــرده ان ــان چینــی دســتگاهی را اخت  محقق
ــخیص داد.  ــر کاس تش ــجویان را در س دانش

ــد کــه »سیســتم تشــخیص  ــداع کــرده ان ــن، دســتگاهی را اب محققــان دانشــگاه Sichuan چی
ــام دارد. ــورت« ن ص

ایــن دســتگاه بــا اســکن کــردن چهــره دانشــجویان مــی توانــد خســته بــودن یــا عــدم خســته شــدن 
آنهــا را در ســر کاس درس مشــخص کنــد.

»سیســتم تشــخیص صــورت« بــه صــورت مــداوم، احســاس موجــود در صــورت را انــدازه گیــری مــی 
کنــد و مــدرس بــا توجــه بــه داده هــای بدســت آمــده از میــزان آمادگــی دانشــجویان بــرای گیرایــی 

مطالــب آگاه مــی شــود.
در حــال حاضــر »سیســتم تشــخیص صــورت« در دانشــگاه هــای مختلــف چیــن مراحــل آزمایــش 

خــود را پشــت ســر مــی گذرانــد و تــا کنــون نتایــج موفقیــت آمیــزی کســب کــرده اســت.  
ــوم  ــات عل ــه مطالع ــوان در زمین ــی ت ــر کاس م ــر س ــاوه ب ــب ع ــتگاه جال ــن دس ــن از ای همچنی
ــراد اســت،  ــرات احساســی اف ــری تغیی ــدازه گی ــه ان ــاز ب ــی کــه نی روانشناســی، اجتماعــی و هــر جای

ــرد. ــتفاده ک اس
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دستیار صوتی گوگل
 دو زبانه می شود

ــا پایــان ســال جــاری میــادی  شــرکت گــوگل اعــام کــرد ت
ــو«  ــان »ال ــام رس ــل پی ــی در داخ ــان انگلیس ــر زب ــاوه ب ع

ــد.  ــی کن ــتفاده م ــم اس ــر ه ــان دیگ ــک زب از ی
گــوگل اسیســتنت )Google Assistant( یــا همــان 
دســتیار صوتــی گــوگل کــه در ســامانه جدیــد پیــام رســان ایــن 
ــام Allo قــرار دارد در حــال یادگیــری زبــان دوم  ــا ن شــرکت ب

است.
البتــه ایــن ســامانه یــک هــوش مصنوعــی اســت و مســئولین 
گــوگل اعــام کــرده انــد کــه در حــال فراگیــری زبــان هنــدی 

اســت.  
ــتر  ــذب بیش ــروژه ج ــن پ ــرای ای ــوگل از اج ــی گ ــدف اصل ه
مخاطــب بــرای ســامانه پیــام رســان جدیــد خــود در هند اســت.  
تــا کنــون بــا یادگیــری نســبی زبــان هنــدی در گــوگل 
ــه بازیابــی اطاعــات در مــورد  ــادر ب اسیســتنت ایــن ســامانه ق

ســینمای BollyWood شــده اســت.
اســتفاده از هــوش مصنوعــی و فنــاوری یادگیری ماشــین در این 
ســامانه، فراگیــری زبــان هــای دیگــر را بــرای آن امــکان پذیــر 

مــی کنــد امــا مســتلزم صــرف زمان اســت.
ــی  ــه طــور کل ــادی ب ــان ســال جــاری می ــا پای ــرار اســت ت ق
ــود. ــدزی ش ــان Allo راه ان ــام رس ــل پی ــدی در داخ ــان هن زب

هوش مصنوعی به کمک بالن های
 اینترنت گوگل رفت

شرکت گوگل برای ثابت نگه داشتن موقعیت بالن های اینترنت خود از هوش مصنوعی استفاده می کند. 
زمانیکــه شــرکت گــوگل بــرای اولیــن بــار پــروژه  Loon را معرفــی کــرد، قــرار بــود کــه بالــن هــای اینترنــت بــا 

اســتفاده از الگوریتــم هــای اســتاتیک، ارتفــاع خــود را تغییــر دهنــد و در یــک موقعیــت باقــی بماننــد.  
در واقــع هــدف اصلــی از بکارگیــری ایــن پــروژه، ایجــاد دسترســی بــه اینترنــت در مناطقــی اســت کــه فاقــد ایــن 

ســرویس هســتند.  
امــا تنظیــم بالــن در ارتفــاع چنــد ده هــزار پایــی از ســطح زمیــن بــا توجــه بــه الگوهــای جــوی غیرمترقبــه امــری 

بســیار ســخت و تقریبــا غیرممکــن بــه نظــر مــی رســد.  
در همیــن حــال محققــان تیــم پــروژه  Loon اعــام کردنــد کــه بــا بــه کارگیــری فنــاوری هــوش مصنوعــی بــه 
ویــژه ســامانه »یادگیــری ماشــین« اقــدام بــه کنتــرل تغییــرات رفتــاری جــوی در بالــن هــای اینترنــت کــرده انــد تــا 

قــادر بــه ثابــت نگــه داشــتن آنهــا بــرای طوالنــی مــدت در یــک موقعیــت باشــند.  
در یکــی از آزمایشــات انجــام گرفتــه بــر روی بالــن اینترنــت، محققــان گــوگل موفــق بــه حفــظ موقعیــت آن بــه مــدت 

۹۸ روز در یــک نقطــه از آســمان شــدند.  
بــه کارگیــری هــوش مصنوعــی نــه تنهــا هزینــه هــای گــوگل را در اجــرای ایــن پــروژه کاهــش مــی دهــد بلکــه بالــن 

هــای اینترنــت را در موقعیــت هــای از پیــش مشــخص شــده بــرای مــدت طوالنــی ثابــت نگــه مــی دارد.  

سرویس جدید گوگل شما را
 کتاب خوان می کند

شــرکت گــوگل بــا اجــرای ســرویس »دیســکاور«، مخاطبــان گوشــی هــای هوشــمند را از 
تــازه هــای کتــاب بــا خبــر مــی کنــد. 

بــه طــور کلــی خوانــدن کتــاب مســتلزم صــرف وقــت اســت و پیــدا کــردن یــک کتــاب 
مناســب مــی توانــد زمــان زیــادی را از فــرد بگیــرد.  

 Google Play در همیــن حــال شــرکت گــوگل، ســرویس جدیــدی را بــا نــام
ــاب هــای  ــد، کت ــران گوشــی هــای آندروی ــه کارب ــرده کــه ب ــدازی ک Discover راه ان

ــد.   ــا پیشــنهاد مــی کن ــه ســلیقه آنه ــا توجــه ب مختلفــی را ب
از جملــه ویژگــی هــای ایــن ســرویس، انتشــار اخبــار در مــورد کتــاب هایــی اســت کــه در 
قالــب فیلــم درآمــده انــد و نقــد کتــاب هــای معتبــر را بــرای عاقمنــدان بــه اشــتراک مــی 

گــذارد.
ــط  ــک محی ــرویس Google Play Discover ی ــر س ــش دیگ ــن در بخ همچنی
ــه در آنجــا مــی  ــه ک ــرار گرفت ــام Google Play Editorial ق ــه ن جــذاب دیگــر ب
تــوان مصحابــه هــای انجــام شــده بــا نویســندگان کتــاب هــای مختلــف را خوانــد و نیــز 
ــگاه  ــتان را از ن ــای داس ــخصیت ه ــا و ش ــان ه ــی قهرم ــار، بررس ــا آث ــط ب ــاالت مرتب مق

خواننــدگان در اختیــار داشــت.  
ــه  ــت ک ــه Google Play Books Android اس ــی از برنام  Discover بخش
هــم اکنــون در اختیــار کاربــران آندرویــد و بــه زودی بــرای کاربــران گوشــی های هوشــمند 

بــا سیســتم iOS در دســترس خواهــد بــود.  
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چاپگر جیبی عکس ویژه 
گوشی های هوشمند از راه رسید

یــک شــرکت آســیایی از جدیدتریــن چاپگــر خــود کــه تقریبــا انــدازه یــک گوشــی موبایل 
ــی کرد.  ــت، رونمای اس

شــرکت »اچ پــی« کــه در ســاخت چاپگــر شــهرت دارد، ایــن بــار محصــول جدیــدی را 
تولیــد کــرده کــه محصــول گوشــی هــای هوشــمند اســت.  

ــام ایــن محصــول منحصــر بــه فــرد Sprocket اســت و قیمــت آن 1۲۹ دالر و ۷0  ن
ــت. ــس Fujifilm Instax Share SP-۲ اس ــر عک ــر از چاپگ دالر ارزانت

تصاویر چاپ شده توسط این چاپگر در ابعاد ۲ در 3 هستند.  
ــب  ــا نص ــود و ب ــی ش ــل م ــمند متص ــی هوش ــه گوش ــوث ب ــط بلوت Sprocket توس
ــه  ــوان عکــس هــای موجــود در گوشــی هوشــمند را ب اپلیکیشــن Sprocket مــی ت

ــرد.   ــاپ ک ــی چ راحت
ایــن چاپگــر جالــب مجهــز بــه فنــاوری ZINK اســت کــه بــا اســتفاده از کریســتال های 
رنــگ حــرارت دیــده اقــدام بــه چــاپ تصاویــر مــی کنــد و بــه عبــارت دیگــر نیــازی بــه 

کارتریــج جوهــر نــدارد.  

خواندن کتاب بدون نیاز به ورق زدن!
محققــان آمریکایــی روشــی را ابــداع کــرده انــد کــه مــی تــوان کتــاب را بــدون ورق زدن و بــاز 

ــد.  کــردن خوان
بعضــی از کتــاب هــا بــه دلیــل قدمــت باالیــی کــه دارنــد، بســیار ظریــف و آســیب پذیــر شــده اند 

و بــاز کــردن آنهــا باعــث تــرک خــوردن و تخــرب کتــاب می شــود.  
از ایــن رو محققــان دانشــگاه »ام آی تــی« آمریــکا سیســتم تصویربــرداری محاســباتی را طراحــی 
کــرده انــد کــه بــه کمــک آن مــی تــوان تــک تــک صفحــات یــک کتــاب را در حالیکــه کامــا 

بســته اســت، خوانــد.
در ایـن فناوری با اسـتفاده از امـواج تراهرتز، فاصله ۲0 میکرومتری بین صفحات کتاب شناسـایی و 

اسـکن می شـود و در نهایت یک کتـاب با وجود بسـته بودن، خوانده می شـود.
در سیســتم تصویربــرداری محاســباتی، یــک الگوریتــم تفســیر حــروف وجــود دارد کــه کمــک به 

معنــا بخشــیدن متونــی مــی کنــد کــه دچــار آســیب جــدی شــده انــد.
در حــال حاضــر، دســتاورد محققــان آمریکایــی قــادر بــه خوانــدن ۹ صفحــه از ورق هــای یــک 
ــا  ــن ســامانه هســتند ت ــت بخشــیدن ای ــال تقوی ــه دنب ــی« ب ــان »ام آی ت ــاب اســت. محقق کت

ــده شــود. ضحامــت بیشــتری از صفحــات اســکن و خوان
بــا توســعه سیســتم تصویربــرداری محاســباتی مــی تــوان دسترســی و رمزگشــایی از هــر کتــاب 

خطــی بســیار قدیمــی را ســهل الوصــول کــرد.

عینک آفتابی مجهز به دوربین 
فیلمبرداری 

شــرکت ســازنده اپلیکیشــن »اســنپ چــت«، موفــق بــه ســاخت اولیــن گجــت خــود 
شــد کــه یــک عینــک آفتابــی دوربیــن دار اســت.

نــام ایــن عینــک آفتابــی، Spectacles  اســت و از اواخــر ســال جــاری میــادی با 
قیمــت 130 دالر عرضــه خواهــد شــد.  

از قابلیت این عینک گرفتن فیلم های ویدئویی 10 ثانیه ای است.  
ــه اســت کــه  ــر یافت ــه Snap تغیی ــام ایــن شــرکت از Snapchat ب همچنیــن ن
انتظــار مــی رود، تمرکــز ایــن کمپانــی بــر روی ســاخت گجــت هــای منتــوع بیشــتر 

شــده باشــد.  
در ایــن عینــک یــک 
لنــز 115  بــا  دوربیــن 
تعبیــه شــده و  درجــه 
ــکی،  ــگ مش ــه رن در س
مرجانــی و آبــی ســیر 

اســت.   موجــود 
ــک  ــته عین ــار دس در کن
دکمــه ای وجــود دارد کــه 
بــا فشــار دادن آن مــی 
ــرد. ــرداری ک ــوان فیلمب ت

تولید گوشی گلکسی نوت ۷ متوقف شد
شــرکت سامســونگ بــه دلیــل عــدم رفــع مشــکل در گوشــی هــای نــوت ۷، تولیــد آن را متوقــف مــی 

کنــد. 
گزارشــها حاکــی  اســت کــه ســرانجام شــرکت سامســونگ بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه یــک مشــکل 
جــدی و اساســی در گوشــی هــای جدیــد گلکســی نــوت ۷ وجــود دارد کــه موجــب بیــش از حــد داغ 

شــدن باتــری و در نهایــت بــه منفجــر شــدن آن منجــر مــی شــود.
در همیــن حــال خبرگــزاری »یانهــاپ« کــره جنوبــی اعــام کــرد، بــر اســاس گــزارش هــای رســیده 
شــرکت سامســونگ تولیــد ایــن گوشــی را بــه دلیــل باقــی مانــدن مشــکات حتــی بعــد از فراخــوان 

بــرای تعویــض باتــری متوقــف کــرده اســت.
همچنیــن دو توزیــع کننــده بــزرگ گوشــی نــوت ۷ در آمریــکا، عرضــه ایــن گوشــی را بــه مشــتریان 

خــود متوقــف کــرده انــد.
البتــه شــماری از شــرکت هــا 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی کنن ــنهاد م پیش
ــی  ــد گوش ــد خری ــخصی قص ش
ــر از  ــال حاض ــمند دارد، در ح هوش
ــد. ــاب کن ــوت ۷ اجتن ــداری ن خری
ایــن در حالــی اســت کــه مقامــات 
ــون در  ــونگ تاکن ــرکت سامس ش
ــرده  ــر نک ــار نظ ــه اظه ــن رابط ای
ــه  ــا انتظــار مــی رود کــه ب ــد ام ان
زودی بــه صــورت رســمی در ایــن 

ــد.  ــورد اطــاع رســانی کنن م
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــی  ــوت ۷ پایان ــری هــای گوشــی ن ــن بات ــش گرفت ســریال آت
نــدارد و ایــن بــار یکــی دیگــر از این گوشــی هــای جنجالــی در 

ایالــت مینــه ســوتای آمریــکا آتــش گرفتــه اســت. 
نکتــه نگــران کننــده ایــن اســت کــه ایــن گوشــی هــم جــزء 

ــت،  ــده اس ــض ش ــری آن تعوی ــه بات ــوده ک ــی ب ــی های گوش
ــاد شــده  ــن تعویــض هــا هــم مشــکل ی ــی ای ــا ظاهــرا حت ام

ــد. ــی کن ــرف نم را برط
ــان  ــا در جری ــی ه ــن گوش ــر از ای ــی دیگ ــل یک ــد روز قب چن
ــار گســترده  ــت. انتش ــش گرف ــکا آت ــی آمری ــروازی در کنتاک پ
ایــن خبــر باعــث شــد هــر چهــار اپراتــور عمــده تلفــن همــراه 
آمریــکا از مشــترکان خــود بخواهنــد در صــورت تمایل گوشــی 

ــد. ــوت ۷ خــود را تعویــض کنن ن
ــوت ۷ در  Abby Zuis قربانــی آتــش گرفتــن گوشــی ن
مینــه ســوتا بــوده اســت. وی کــه تنهــا 13 ســال دارد، مــی 
ــان اســتفاده از محــل  ــه در زم ــن گوشــی روز جمع ــد ای گوی

ــا ذوب  ــدت گرم ــز از ش ــاب آن نی ــه و ق ــش گرفت ــری آت بات
شــده اســت.

سامســونگ کــه ایــن روزهــا بــه همیــن علــت بــا انتقادهــای 
ــه  ــیم ب ــا در تاش ــد م ــی گوی ــت م ــه اس ــترده ای مواج گس
مشــتریان خــود تضمیــن دهیــم کــه تمامــی اقدامات ضــروری 
ــواده Zuis و  ــه خان ــک ب ــکل و کم ــن مش ــل ای ــرای ح ب
ــن  ــتریان برتری ــت مش ــم. امنی ــی دهی ــام م ــان را انج دخترش
ــداد  اولویــت ماســت و مــا در حــال تحقیــق در مــورد ایــن روی
هســتیم. سامســونگ همچنیــن فــروش گوشــی نــوت ۷ را تــا 
زمــان رســیدن بــه نتیجــه قطعــی در مــورد علــت ایــن آتــش 

ــرده اســت. ــف ک ــا متوق ســوزی ه

مانیتور با فناوری ۸K  رونمایی شد
 

یک شرکت ژاپنی از جدیدترین مانیتور خود با فناوری وضوح تصویر ۸K رونمایی کرد. 
ــا قــدرت  شــرکت ژاپنــی »شــارپ«، در نمایشــگاه CEATEC ایــن کشــور از پیشــرفته تریــن مانیتــور خــود ب
وضــوح تصویــر ۷۶۸0 در 43۲0 پیکســل رونمایــی کــرد کــه در عمــل 4 برابــر نســبت بــه وضــوح تصویــر مــدل 

ــفافیت دارد. 4K ش
این محصول جدید دارای یک صفحه ۲۷ اینچ است که در دنیای مانیتورها بسیار بزرگ محسوب می شود.

 IGZO  ،)ــت بیشــتر ــر و کیفی ــد براب ــنایی چن ــا روش ــر ب ــاوری اچ دی آر ) تصاوی ــور فن ــن مانیت ــن در ای همچنی
)وضــوح تصویــر و شــفافیت بســیار بــاال،  مصــرف انــرژی بســیار کــم و عملکــرد بســیار بــاال در پاســخ بــه لمــس 

پنــل(  بــه کار رفتــه ضمــن اینکــه قــدرت آن 1۲0 هرتــز اســت.  
وضوح تصویر این مانیتور بزرگ در هر اینچ، 3۲۶ پیکسل است.

در حال حاضر شرکت »شارپ« در مورد قیمت یا زمان توزیع آن اطاعاتی را منتشر نکرده است.

درخواست مجدد »اف بی آی« 
برای شکستن قفل گوشی آیفون

ــرای شکســتن قفــل  ــل ب ــار دیگــر از شــرکت اپ ــکا ب ــی آی« آمری پلیــس »اف ب
ــرد.  ــرد ضــارب در خواســت کمــک ک ــک ف ــون ی گوشــی آیف

پلیــس »اف بــی آی« آمریــکا بــرای رمــز گشــایی از یــک پرونــده تروریســتی در 
ایــن کشــور، از شــرکت اپــل درخواســت شکســتن قفــل یــک گوشــی آیفــون را 
ــا شــبکه داعــش را  ــا ســرنخ هــای احتمالــی همدســتی ایــن تروریســت ب کــرد ت

ــه دســت آورد.   ب
ایــن در حالــی اســت کــه پلیــس »اف بــی آی« در مــورد یــک پرونــده تروریســتی 
دیگــر کــه اوایــل ســال جــاری میــادی در آمریــکا بــه وقــوع پیوســت، چنیــن در 
ــا مقاومــت شــدید ایــن کمپانــی روبــرو  خواســتی را از شــرکت اپــل داشــت امــا ب

شــد.  
مــاه گذشــته میــادی، فــردی بــا نــام »دهیــر آدن« در آمریــکا بــا ضربــات چاقــو 
موجــب از پــای درآمــدن 10 نفــر در یــک فروشــگاه شــد کــه ســرانجام بــا ضــرب 
گلولــه پلیــس از پــای درآمــد امــا بــا توجــه بــه گوشــی آیفونــی کــه از این شــخص 
ــه دســت آمــده، پلیــس »اف بــی آی« احتمــال همدســتی ایــن فــرد را  ضــارب ب
بــا داعــش مــی دهــد کــه شکســتن قفــل گوشــی او مــی توانــد بــه ابهامــات ایــن 

پرونــده خاتمــه دهــد.  
البتــه طبــق گزارشــات ارســالی، پلیــس »اف بــی آی« اعــام کــرده کــه در صورت 
عــدم همــکاری شــرکت اپــل، رمزگشــایی گوشــی آیفــون بــرای ایــن نهــاد امنیتی 

آمریــکا در حــدود یــک میلیــون دالر آب مــی خــورد.  

یک گوشی تعویضی دیگر نوت ۷ سامسونگ
 آتش گرفت

تلگرام سامانه خود را 
به بازی های گرافیکی 

مجهز  می کند
ــرای جذابیــت بیشــتر اپلیکیشــن  شــرکت تلگــرام ب
پیــام رســان خــود، بــازی هــای گرافیکــی ســه بعدی 

بــه آن اضافــه مــی کنــد. 
ــرای  ــد، ب ــام کردن ــرام اع ــرکت تلگ ــئولین ش مس
ایجــاد جذابیــت بیشــتر بــرای یکصــد میلیــون کابــر 

ــرد.   ــد ک ــی خواهن ــای HTML5 معرف ــازی ه ــری ب ــک س ــان، ی ــر جه ــود در سرتاس خ
ــا  ــه صــورت انفــرادی ی ــران مــی تواننــد ب ــازی در تلگــرام وجــود دارد کــه کارب  در حــال حاضــر 30 ب
گروهــی بــا یکدیگــر بــازی کننــد.  نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه مســئولین ارشــد تلگــرام اعــام 
کــرده انــد کــه قــرار اســت بیــش از 100 بــازی دیگــر بــه ایــن فهرســت افــزوده شــود کــه برخــاف 
ــد  ــری جدی ــار س ــن ب ــد ای ــود بودن ــته موج ــتند و در گذش ــن هس ــه مت ــر پای ــه ب ــی ک ــازی های ب

بــازی هــا دارای گرافیــک و صــدا هســتند کــه جذابیــت را بــرای کاربــر چندیــن برابــر مــی کننــد.  
بــا وارد کــردن gamebot@ مــی توانیــد بــا فهرســت بــازی هــا آشــنا شــوید و هــر کــدام را که می 

خواهیــد انتخــاب کنید.
در حال حاضر بازی های تلگرام شامل ورزشی، جورچین و بازی های قدیمی است.  

ــن  ــه ای ــی را ب ــتراتژیکی و جنگ ــدی اس ــه بع ــای س ــازی ه ــده، ب ــرام در آین ــرکت تلگ ــت ش ــرار اس ق
ــد.   ــه کن ــت اضاف فهرس

بازی های تلگرام برای دو نسخه آندروید و iOS موجود خواهند بود.
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افشاگری یک مقام ارشد یاهو؛

یک میلیارد کاربر یاهو هک شدند
یکــی از مقامــات ارشــد ســابق یاهــو بــه افشــاگری دقیــق تــری از هــک شــدن دیتابیــس ایــن 

شــرکت در ســال ۲014 میــادی پرداخــت. 
ــا »بیزینــس  یکــی از مدیــران ســابق یاهــو کــه خواســت نامــی از او بــرده نشــود در مصاحبــه ب
اینســایدر« اعــام کــرد تعــداد آن دســته از کاربــران یاهــو کــه اطاعــات آنهــا هک شــده، بســیار 

بیشــتر از 500 میلیــون نفــر اســت.  
 در همیـن حـال این مقام ارشـد سـابق یاهو که در حـال حاضر با این شـرکت همکاری نـدارد اما با 
کارکنـان آن در ارتباط اسـت، گفـت: بر این باور هسـتم که تعـداد کاربرانی که اطاعـات آنها مورد 

دسـتبرد واقع شـده بیشـتر از آن چیزی اسـت که در گزارش ها آمده اسـت.
 UDB بـه گفته این مدیر ارشـد سـابق یاهـو، تمامی محصوالت یاهـو از یک دیتابیس یـا همان
بـرای احـراز هویت کاربر اسـتفاده می کننـد بنابراین زمانیکه یـک کاربر برای دسترسـی به یکی از 
خدمـات یاهـو مانند ایمیـل و غیره ثبت نـام می کند، تمامـی اطاعات مرتبـط با کاربـر و رمز ورود 

بـه این دیتابیـس انتقال داده می شـود تا امکان دسترسـی او بـه خدمات یاهو ایجاد شـود.
ایــن دیتابیــس بســیار بــزرگ اســت و هنگامیکــه در ســال ۲014 میــادی هــک شــد، اطاعــات 

حــدود ۷00 میلیــون تــا یــک میلیــارد کاربــر در آنجــا ذخیــره شــده بــود.
در حــال حاضــر جزئیاتــی از چگونگــی هک شــدن ایــن دیتابیــس در ســال ۲014 میادی توســط 

مقامــات یاهــو اعــام نشــده و فقــط به هــک شــدن اکانــت 500 میلیــون کاربــر بســنده کردند.

یاهــو کــه میلیون هــا ایرانــی از خدمــات پســت الکترونیــک آن 
بــرای تبــادل اطاعــات اســتفاده مــی کننــد بــا تبعیــت کامــل 
ــی  ــای دریافت ــل ه ــات ایمی ــی اطاع ــکا تمام ــت آمری از دول

ــرار مــی دهــد.  ــی آی ق ــار اف ب ــران را در اختی کارب
ــابق  ــان س ــا کارکن ــن از آنه ــه ت ــه س ــع ک ــع مطل ــار منب چه
یاهــو هســتند اطاعاتــی تــکان دهنــده را در مــورد همــکاری 
صمیمانــه یاهــو بــا نهادهــای جاسوســی و اطاعاتــی ایــاالت 
متحــده افشــا کــرده انــد کــه نشــان مــی دهــد چگونه شــرکت 
ــه آلــت دســت بــی اراده و فرمــان  هــای فنــاوری آمریکایــی ب

بــر کاخ ســفید مبــدل شــده انــد.
بــر اســاس ایــن افشــاگری بــه دنبــال درخواســت دولــت آمریکا 
ــه  ــروصدا برنام ــی س ــرکت ب ــن ش ــال ۲015 ای ــو در س از یاه
ــا  ــر روی ســرورهای خــود نصــب کــرد ت ــه ای را ب هــای رایان
از ایــن طریــق تمامــی ایمیــل هــای دریافتــی صدهــا میلیــون 
ــورد  ــات م ــا و اطاع ــن کاراکتره ــرای یافت ــود را ب ــر خ کارب

ــد. نظــرش جســتجو کن
البتــه مشــخص نیســت نهادهــای جاسوســی وابســته بــه دولت 
آمریــکا از ایــن طریــق بــه دنبــال یافتــن چــه نــوع اطاعاتــی 
ــن کار  ــدف از ای ــه ه ــدس زد ک ــوان ح ــی ت ــا م ــد، ام ــوده ان ب
ــت  ــرادی اســت کــه دول ــات اف ــت هــا و اقدام شناســایی فعالی
ــی  ــتی م ــای تروریس ــت ه ــه فعالی ــون ب ــا را مظن ــکا آنه آمری
دانــد. بــر طبــق افشــاگری هــای ادوارد اســنودن در ســال ۲013 
ــکا هــدف جاسوســی هــای ســایبری  تمامــی مســلمانان آمری

ــه  ــوده و ب ــده ب ــاالت متح ــت ای دول
ــت  ــکار و تروریس ــوه خراب ــور بالق ط

تصــور مــی شــدند.
ــده  ــام ش ــم اع ــا ه ــه قب ــر چ اگ
ــوگل،  ــد گ ــی مانن ــرکت های ــود ش ب
فیس بــوک، مایکروســافت، ای او ال، 
اســکایپ و غیــره هــم دسترســی آنی 
آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا بــه داده 
هــای کاربــران خــود را ممکــن کرده 
ــز از ســوی  ــر هرگ ــن ام ــا ای ــد. ام ان
ــرش  ــورد پذی ــا م ــرکت ه ــن ش ای
قــرار نگرفتــه بــود و از ســوی دیگــر 

ایــن افشــاگری هــا نشــان نمــی داد کــه شــرکت هــای مذکــور 
دسترســی بــه اطاعــات تمامــی ایمیــل هــای کاربــران را بــه 

ــند. ــرده باش ــن ک ــکا ممک ــت آمری ــرای دول ــهولت ب ــن س ای
ــران  ــان مدی ــی می ــش های ــه تن ــو ب ــدام در داخــل یاه ــن اق ای
عالــی رتبــه ایــن شــرکت منجــر شــده اســت. »مریســا میــر« 
ــان  ــی مهندس ــی کاری از برخ ــا مخف ــو ب ــل یاه ــر عام مدی
ــتخراج  ــرای اس ــه ای ب ــا برنام ــود ت ــته ب ــود خواس ــرکت خ ش
ــد  ــی کنن ــران طراح ــای کارب ــل ه ــف از ایمی ــات مختل اطاع
ــات  ــت اطاع ــر امنی ــتوماس« مدی ــه »الکــس اس ــی ک و زمان
یاهــو چنــد هفتــه بعــد از نصــب ایــن برنامــه از موضــوع مطلــع 
مــی شــود از یاهــو اســتعفا داده و در فیــس بــوک مشــغول بــه 

ــی از  ــن کار را نگران ــت ای ــان عل ــود. وی در آن زم ــی ش کار م
اقداماتــی دانســته بــود کــه بــه امنیــت کاربــران یاهــو آســیب 

ــد. ــی زن م
ــود  ــدار داده ب ــان هش ــان زم ــی در هم ــص امنیت ــن متخص ای
ــوس  ــه جاس ــی برنام ــه نویس ــف در برنام ــت ضع ــه عل ــه ب ک
مهندســان یاهــو، هکرهــا قــادر بــه دسترســی بــه ایمیــل هــای 
ذخیــره شــده میلیــون هــا کاربــر هســتند و بنابرایــن مــی تــوان 
ــم  ــل نی ــات حداق ــرقت اطاع ــا در س ــت هکره ــت موفقی عل
میلیــارد حســاب کاربــری ایمیــل یاهــو را همیــن اقــدام غلــط 
ــای  ــاب ه ــداد حس ــری تع ــع خب ــی مناب ــت. برخ ــو دانس یاه
ــورد  ــارد م ــه میلی ــش از س ــو را بی ــده یاه ــک ش ــری ه کارب

ــد. ــرده ان ــوان ک عن

رسوایی تاریخی یاهو افشا  شد

یاهو تصاویر غیر اخالقی
 را فیلتر می کند

شــرکت یاهــو قــرار اســت انتشــار تصاویــر ضــد اخاقــی را در این ســایت فیلتــر کند.   
ــروژه، نوعــی هــوش  ــن پ ــرای اجــرای ای ــد کــه ب مســئولین یاهــو اعــام کــرده ان
مصنوعــی در ســایت خــود راه انــدازی خواهنــد کــرد تــا قــادر بــه شناســایی و تعریــف 
کلمــات مرتبــط بــا »هــرزه نــگاری« باشــد و بــه عبــارت دیگــر یــک کــد بــرای آن 

تعریــف کننــد.  
نکتـه جالب این اسـت کـه مقامات ارشـد گوگل اعام کـرده اند، بـا اجرای ایـن پروژه 

مـی توان چشـمان پـاک را از آلوده شـدن به ایـن تصاویر مصون نگه داشـت!
در حال حاضر علت اصلی آن به طور دقیق ذکر نشده است.

فناوری اطالعـات و ارتباطات
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بدل آیفون ۷ پالس وارد بازار شد
چینــی هــا ایــن بــار بــدل آیفــون ۷ پــاس را از نســخه اصلــی خــودش هــم بهتــر کپــی کــرده 

انــد. 
چینــی هــا کــه در نســخه بــرداری از کاالهــای اصلــی و ســاخت محصــوالت مشــابه آن، تبحــر 
باالیــی دارنــد ایــن بــار در تــازه تریــن اقــدام خــود موفــق به نســخه بــرداری از گوشــی آیفــون ۷ 

پــاس بــا حداکثــر ظرافــت و شــباهت بــه محصــول اصلــی شــده انــد.
نســخه بــدل آیفــون ۷ پــاس شــبیه بــه نمونــه اصلــی خــود دارای آنتــن خــاص و دوربیــن 

دوگانــه در قســمت پشــت اســت.  
حتــی نــرم افــزار ایــن محصــول بدلــی، از  iOS 10 کپــی بــرداری شــده اســت. همچنیــن در 
قســمت جلــوی گوشــی  Touch ID وجــود دارد امــا کار نمــی کنــد و صرفــا بــرای شــبیه 

بــودن بــه نمونــه اصلــی تعبیــه شــده اســت.
 

نارضایتی کاربران از خش خش 
آیفون ۷/ ناسازگاری با دستکش

در حالــی کــه فــروش آیفــون ۷ و ۷ پــاس در بازارهــای جهانــی بــه تازگــی آغــاز شــده، 
برخــی کاربــران و خریــداران تــازه تریــن گوشــی اپــل از صــدای خــش خــش آن در صورت 

اجــرای بــازی هــای ســنگین خبــر مــی دهنــد. 
ایــن صــدای خــش خــش نامتعــارف ناشــی از فعالیــت بیــش از حــد و فشــاری اســت کــه 

بــه پردازنــده Fusion A10 گوشــی آیفــون ۷ وارد مــی شــود.
ــام اســتفان هکــت در حســاب کاربــری توییتــر خــود از ایــن  ــه ن ــار کاربــری ب اولیــن ب
موضــوع پــرده برداشــت و نوشــت وقتــی برنامــه هــای ســنگین توســط آیفــون ۷ اجــرا 
شــود صــدای خــش خــش ایــن گوشــی بلنــد مــی شــود. وی ویدئویــی از ایــن ســروصدا 
را هــم بــر روی ســایت یوتیــوب منتشــر کــرده کــه صــدای خــش خــش گوشــی در آن 
شــنیده مــی شــود. ایــن صــدا شــبیه صــدای خــش خــش بلندگوهایــی اســت کــه ســیم 

رابــط آن بــه درســتی متصــل نشــده باشــد.
برخــی کاربــران دیگــر ایــن گوشــی و از جملــه »دارل اترینگتون«، نویســنده ســایت تک 

کرانــچ هم ایــن موضــوع را تاییــد کــرده اند.
البتــه ایــن مشــکل در تعــداد اندکــی از گوشــی هــای آیفــون ۷ گزارش شــده و مــوردی از 
اختــال عملکــرد آن بــه علــت صــدای مذکــور در فضــای مجازی منعکس نشــده اســت. 
برخــی کاربــران در ایــن زمینــه بــا اپــل تمــاس گرفتــه انــد و از آنهــا خواســته شــده بــا 

مراجعــه بــه فروشــگاههای ایــن شــرکت، گوشــی هــای خــود را تعویــض کننــد.
ــران آیفــون ۷ شــده عــدم اجــرای  مســاله دیگــری کــه باعــث نارضایتــی برخــی کارب
ــتکش  ــتفاده از دس ــورت اس ــون ۷ در ص ــه Home آیف ــردن دکم ــا فش ــتورات ب دس
اســت. ظاهــرا ایــن دکمــه تنهــا بــا تمــاس مســتقیم پوســت فعال مــی شــود و پوشــاندن 
ــدازد. علــت ایــن مســاله  ــاد شــده را از کار مــی ان ــه هــر شــیوه ای دکمــه ی انگشــت ب
ــکل در  ــن مش ــرا ای ــه ظاه ــت. البت ــه Home اس ــگرهای دکم ــی حس ــوه طراح نح

ــدارد. ــا مــواد اولیــه رســانا ســاخته شــده باشــند وجــود ن دســتکش هایــی کــه ب

میــزان فــروش گوشــی هــای آیفــون ۷ و ۷ پــاس در آخــر 
هفتــه گذشــته در مقایســه بــا میــزان فــروش آیفــون ۶س و۶ 

اس پــاس ۲5 درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد. 
اپــل نســل جدیــد آیفــون را اوایــل شــهریور مــاه معرفــی کرد 
و آنهــا را از نــه روز پیــش در دســترس عاقمنــدان قــرار داد. 
اگــر چــه آیفــون هــای جدیــد از پردازنــده هــای قدرتمندتــر، 
ــرم افزارهــای  ــر و ن ــن هــای بهت ــگ بیشــتر، دوربی ــوع رن تن
پیشــرفته تــر برخوردارنــد و طرفــداران اپــل هم مانند گذشــته 
ــف  ــی ص ــن گوش ــد ای ــرای خری ــان ب ــاط جه ــی نق در برخ
ــر از  ــون ۷ کمت ــه آیف ــال ب ــوع اقب ــا در مجم ــد، ام کشــیده ان

مــدل قبلــی ایــن گوشــی بــوده اســت.
ایــن امــر اپــل را کــه بــرای جلوگیــری از کمبــود آیفــون ۷ و 

ــه  ــه مــی شــود ب ــود و گفت ــی اندیشــیده ب ۷ پــاس تمهیدات
ــر کــرد. ــد روی آورده اســت، غافلگی ــه تولی اضاف

ــون  ــا ۷۸ میلی ــن ۷۲ ت ــاخت بی ــفارش س ــرکت س ــن ش ای
آیفــون جدیــد بــرای ســال ۲01۶ را ارائــه کــرده بــود و حــاال 
تحلیلگــران مــی گوینــد ایــن بــرآورد ۲0 درصــد بیشــتر از نیاز 

ــازار اســت. و درخواســت ب
ــا دریافــت اطاعــات از مجــاری  ــی GfK  ب موسســه آلمان
مختلــف فــروش آیفــون بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه خریــد 
ایــن گوشــی نســبت بــه مــدل قبلــی ۲5 درصــد کمتــر بوده 
اســت. اپــل خــود رســما آمــار فــروش آیفــون ۷ و ۷ پــاس 
ــای  ــال ه ــر خــاف س ــرا امســال ب ــرده و ظاه ــام نک را اع

گذشــته چنیــن قصــدی هــم نــدارد.

ســایت تایوانــی دیجــی تایمــز هــم از کاهــش ۲0 درصــدی 
ــون ۷ و ۷  ــای آیف ــه ه ــاخت تراش ــرای س ــل ب ــفارش اپ س
پــاس در ســه ماهــه اول ســال ۲01۷ خبــر داده و ایــن امــر را 
ناشــی از کمتــر شــدن میــزان خریــد آیفــون ۷ دانســته اســت. 
ــون  ــرای آیف ــده ب ــفارش داده ش ــای س ــه ه ــوع تراش مجم
هــای ۷ و ۷ پــاس از 50 میلیــون واحــد در ســه ماهــه ســوم 
ســال ۲01۶ بــه 45 میلیــون واحــد در ســه ماهــه چهــارم ایــن 
ســال و ســپس بــه 35 تــا 3۷ میلیــون واحد در ســه ماهــه اول 

ســال ۲01۷ رســیده اســت.
ــال  ــان س ــل از پای ــا قب ــد ت ــی دانن ــد م ــان بعی کارشناس
ــون ۷ و ۷ پــاس  ــون واحــد از آیف ۲01۶ بیــش از ۸5 میلی

ــروش رود. ــه ف ب

کاهش ۲۵ درصدی فروش آیفون ۷ و ۷ پالس در مقایسه با مدل قبلی 
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اولیــن گوشــی مجهــز بــه اســکنر اثــر انگشــت مافــوق صوت 
و شــش گیگابایــت رم بــه زودی عرضــه مــی شــود. 

ــده از  ــه روز ش ــی ب ــه زودی مدل ــیوآمی ب ــی ش ــرکت چین ش
گوشــی 5s Mi خــود موســوم بــه Mi 5 را عرضــه مــی کنــد 
کــه از امکانــات منحصربــه فــردی در مقایســه بــا محصــوالت 

رقیــب برخوردار اســت.
ایـن گوشـی اولیـن گوشـی هوشـمند مجهـز بـه اسـکنر اثـر 
انگشـت مافوق صوت ساخت شـرکت کوآلکوم اسـت. بنابراین 
شناسـایی ویژگـی هـای بیومتریـک و شـخصی کاربـران این 

گوشـی از طریـق نمایشـگر آن ممکـن خواهـد بود.
ــت  ــا دق ــی ب ــگر 5.15 اینچ ــه نمایش ــز ب ــی مجه ــن گوش ای
10۸0 در 1۹۲0 اســت و در آن از تراشــه چهــار هســته ای 
Snapdragon ۸۲1 بــا ســرعت ۲.4 گیگاهرتــز اســتفاده 
ــوع  ــم از ن ــن گوشــی ه ــده گرافیکــی ای ــده اســت. پردازن ش

ــت. Adreno 530 اس
ســه گیگابایــت رم از نــوع  LPDDR4 و ۶4 گیگابایــت 

حافظــه داخلــی ایــن گوشــی را بــه محصولــی قدرتمنــد از نظر 
ســخت افــزاری مبــدل کــرده اســت. البتــه کاربــران عاقمنــد 
ــا 4  ــی را ب ــن گوش ــری از ای ــرفته ت ــدل پیش ــد م ــی توانن م
گیگابایــت رم LPDDR4 و 1۲۸ گیگابایــت حافظــه داخلــی 

نیــز خریــداری کننــد.
ــن  ــومی از ای ــدل س ــه م ــال عرض ــورد احتم ــاری در م اخب
ــت  ــت رم LPDDR4 و ۲5۶ گیگابای ــا ۶ گیگابای ــی ب گوش
حافظــه داخلــی هــم شــنیده شــده کــه هنــوز بــه طــور قطعی 

تاییــد نشــده اســت.
ــوان  ــوده و دارای ت ــلی ب ــی 1۶ مگاپیکس ــن گوش ــن ای دوربی
ــری  ــی آمپ ــری 34۹0 میل فوکــوس بســیار ســریع اســت. بات
ــرای شــارژ  ــاوری Quick Charge 3.0 ب و اســتفاده از فن

ســریع گوشــی از دیگــر توانمنــدی هــای آن اســت.
شــیوآمی قــرار اســت بــا برگــزاری یــک کنفرانــس رســانه ای 
در تاریــخ ۲۷ ســپتامبر از ایــن گوشــی رونمایــی کنــد. هنــوز 

اطاعاتــی در مــورد قیمــت ایــن گوشــی در دســت نیســت.

اولین گوشی مجهز به اسکنر اثر انگشت مافوق صوت 

یک شرکت آمریکایی قرار است از محصول جدید خود به زودی رونمایی کند. 
تصاویــر محصــول جدیــد شــرکت »بلــک بــری« بــا نــام DTEK۶0 منتشــر شــده کــه دقیقــا شــبیه 
بــه گوشــی آلکاتــل 4S IDOL اســت و محــل قــرار گرفتــن حســگر تشــخیص اثــر انگشــت، جــای 

دوربیــن هــا، انــدازه صفحــه و وضــوح آن ماننــد گوشــی 4S IDOL اســت.  
ــری« از یــک CPU اســنپدراگون ۸۲0 و رم 4 گیــگ برخــوردار خواهــد  ــد »بلــک ب محصــول جدی

بــود.
دوربیــن پشــت آن ۲1 مگاپیکســل و دوربیــن جلــو ۸ مگاپیســل و همچنیــن دارای سیســتم آندرویــد 

ویــژه خــود شــرکت »بلــک بــری« اســت.  
از ویژگی دیگر  DTEK۶0 داشتن پورت USB-C و میکرو پورت USB است.  

صفحــه نمایشــگر ایــن گوشــی ، 5.5 اینــچ از نــوع QHD بــا قــاب فلــزی اســت. قــدرت باتــری این 
گوشــی 3 هــزار میلــی آمپــر و حافظــه داخلــی آن 3۲ گیــگ بــا قابلیــت ارتقــاء اســت.  

قیمت DTEK۶0  بین 500 تا 550 دالر برآورد شده و قرار است در ماه نوامبر رونمایی شود.  

گوشی هوشمند با دوربین ۲۱ مگاپیکسل در راه است

در ســال هــای اخیــر تــاش بــرای ســاخت گوشــی هــای 
تاشــدنی افزایــش یافتــه و بــه جــای تولیــد تلفــن هــای 
همراهــی بــا اجــزای جداشــدنی این بــار محققان بــر روی 

ســاخت قطعــات تاشــدنی متمرکــز شــده انــد. 
شــرکت پاناســونیک نمونــه اولیــه یــک باتــری قابــل خم 
ــرای  ــه را ب ــد زمین ــی توان ــه م ــرده ک ــداع ک ــردن را اب ک
ســاخت چنیــن گوشــی هایــی فراهــم کنــد. باتــری یــاد 
ــازار راه درازی در  ــه ب ــه آن ب ــا عرض ــوز ت ــه هن ــده ک ش
پیــش اســت تنهــا 0.55میلــی متــر ضخامــت دارد و مــی 

ــا کــرد. ــدازه ۲5 درجــه ت ــه ان ــوان آن را ب ت
البتــه ایــن میــزان تاکــردن یــک باتــری بــرای اســتفاده از 
آن در گوشــی هــای هوشــمند خــم شــدنی کافی نیســت. 
امــا مــی تــوان انتظــار داشــت کــه ایــن باتــری در آینــده 

بــه میــزان بیشــتری قابــل تاشــدن باشــد.
ــی  ــی م ــه حت ــت ک ــری آن اس ــن بات ــم ای ــت مه مزی
ــم  ــرق ه ــروی ب ــال نی ــارژ و انتق ــان ش ــوان آن را در زم ت
در وضعیــت خــم شــده نگــه داشــت، بــدون آنکــه آســیبی 

ــی ایجــاد  ــی آن اختال ــزان شــارژ دریافت ــا در می ــد ی ببین
ــری  ــچ یــک از بات ــن قابلیتــی اســت کــه در هی شــود. ای
ــتند  ــود هس ــازار موج ــروزه در ب ــه ام ــی ک ــای لیتیوم ه

ــدارد. ــود ن وج
پاناســونیک فعــا تنهــا موفــق بــه ســاخت نمونــه هــای 
ــذا  1۷.5 و ۶0 میلــی آمپــری از ایــن باتــری هــا شــده و ل
هنــوز تــا عرضــه آنهــا بــه بــازار راهــی طوالنــی در پیــش 
ــل  ــمند حداق ــای هوش ــی ه ــای گوش ــری ه ــت. بات اس

ــری هســتند. ــی امپ ۲000 میل
ــا در  ــی ه ــر گوش ــاوه ب ــدنی ع ــم ش ــای خ ــری ه بات
طیــف گســترده ای از محصــوالت ماننــد پوشــیدنی هــای 
هوشــمند، کارت هــای هوشــمند، کلیدهــای پیشــرفته و 

ــل اســتفاده هســتند. ــره قاب غی
عــاوه بــر پاناســونیک سامســونگ هــم در حــال کار بــر 
روی چنیــن فنــاوری هایــی اســت و از جملــه وعــده داده 
کــه تــا ســال ۲01۷ نمایشــگری منعطــف بــرای اســتفاده 

در گوشــی هــای هوشــمند عرضــه مــی کنــد.

ساخت باتری منعطف/ رویای تولید گوشی های تاشدنی محقق می شود
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نوین فناوریهای 

امــروزه بــا از راه رســیدن انــواع ابــزار الکترونیــک ســیار، 
شاهد  دلیل  همین  به  ماســت.  همــراه  همیشــه  فنــاوری 
آن هستیم که کمپانی های معتبر دنیا طی سالهای اخیر بــا ابــداع 
پوشــیدنی هــای هوشــمند، سعی در جذب این بازار دارند و دنیای 
مد و لباس روز به روز به سمت گجتهای پوشیدنی توجه بیشتری نشان 

دهد. می 
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فناوریهــای نویــن

در اولیــن ســال هایــی کــه فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی و 
بــه خصــوص رایانــه هــا در حــال نفــوذ بــه زندگــی شــخصی 
مــا بودنــد، کمتــر کســی تصــور مــی کــرد، ایــن ابــزار روزی تا 

بدیــن حــد در لحظــه لحظــه زندگــی مــا نفــوذ کننــد. 
ــداری  ــت خری ــل اســتفاده از اینترن ــد ســال قب ــن چن ــا همی ت
ــی  ــی م ــر کس ــود و کمت ــخصی ب ــای ش ــه ه ــب رایان و نص
ــته  ــی داش ــت دسترس ــه اینترن ــت ب ــن حرک ــت در حی توانس
ــزار الکترونیــک  ــواع اب ــا از راه رســیدن ان باشــد. امــا امــروزه ب

ــت. ــراه ماس ــه هم ــاوری همیش ــیار فن س
در دو ســال اخیــر بــا ابــداع پوشــیدنی هــای هوشــمند ماننــد 
ســاعت هــا، برخــی البســه و غیــره نفــوذ فنــاوری بــه زندگــی 
مــا بــاز هــم بیشــتر شــده و کار بــه جایــی رســیده که فنــاوری 
ــر  ــا همــه گی ــا جــدا نمــی شــوند. ب هــای نویــن هرگــز از م
شــدن اینترنــت اشــیا و ماشــین هــای هوشــمند و ربــات هــای 
خانگــی، فنــاوری بــه درون بــدن انســان هــا نفــوذ مــی کنــد 
ــه  ــدل مــی شــوند ک ــه اشــیایی مب ــا ب و در عمــل انســان ه
لحظــه بــه لحظــه زندگــی آنهــا تحــت کنتــرل شــبکه هــای 
ــک  ــارت الکترونی ــرل و نظ ــای کنت ــتم ه ــادل داده و سیس تب

خواهــد بــود.
در ایــن میــان ســیر تحــول اســتفاده از البســه هــم جالــب بــه 
نظــر مــی رســد. انســان هــا در گذشــته هــای دور از البســه 
بــرای جلوگیــری از یــخ زدن در ســرما یــا مقابلــه بــا آفتــاب و 
حفــظ خــود از مــرگ اســتفاده مــی کردنــد و ایــن مســاله برای 
آنهــا جنبــه دیگــری نداشــت. امــا بــا فرارســیدن عصرصنعتــی 
شــدن و مــد و غیــره  اولیــن مــوج عرضــه البســه مبتنــی بــر 

پارچــه هــا و الیــاف پیشــرفته از راه رســید.
ــدن در  هــدف از اســتفاده از چنیــن الیافــی افزایــش ایمنــی ب

ــود. ــر ســرما و گرمــا و فشــار و کشــش ناگهانــی ب براب
ــای  ــه ه ــمند و برنام ــای هوش ــی ه ــیدن گوش ــا از راه رس ب
موبایلــی شــرکت هــای تجــاری و فنــاوری به فکــر اســتفاده از 
لبــاس هــای مختلــف و حتــی کفــش بــرای نمایــش فنــاوری 
هــای تــازه افتادنــد. تــی – شــرت هــای جدیــد بــرای کنتــرل 
ــای  ــف ه ــد، کی ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس ــب م ــان قل ضرب
ــه گوشــی هوشــمند  دســتی دارای بلندگوهایــی شــدند کــه ب
متصــل مــی شــد و فرامیــن را منتقــل مــی کــرد و در نهایت از 
ســاعت هــای هوشــمند و مــچ بندهــای خــاص بــرای کنتــرل 
وضعیــت ســامت و مدیریــت تمرینات ورزشــی اســتفاده شــد.

با لباسها گفتگو کنید
ــال ۲01۷  ــاز س ــه آغ ــده ب ــی مان ــاه باق ــد م ــه چن در فاصل
فنــاوری نانــو الیــاف و پارچــه های مــورد اســتفاده بــرای تولید 
انــواع لبــاس را هوشــمندتر کــرده اســت. اســتفاده از نــخ هــا 

ــکان مــی دهــد در  ــا ام ــه انســان ه ــانا ب و پارچــه هــای رس
آینــده نزدیــک بــا لبــاس هــای خــود گفتگــو کننــد. گفتگوی 
لبــاس هــا بــا یکدیگــر و لبــاس هــا بــا دیگــر ابــزار و وســایل 

الکترونیــک هــم دور از انتظــار نیســت.
چاپگرهــای ســه بعــدی هــم کــه بــرای چــاپ کــردن تقریبــا 
ــده نحــوه تفکــر،  هــر چیــزی قابــل اســتفاده هســتند، در آین
ــا را  ــاس توســط انســان ه ــد لب ــد، پوشــش و حتــی خری تولی
تغییــر خواهنــد داد. از ایــن چاپگرهــا مــی تــوان بــرای چــاپ 
کــردن و اســتفاده آنــی از هــر چیــزی اســتفاده کــرد. از 
اتومبیــل و خانــه گرفتــه تــا پیتــزا و اســباب بــازی و تفنــگ و 

ــوازم خانگــی مختلــف. ل
یکـی از جلوه هـای جالـب انقـاب در صنعت پوشـاک عرضه 
 ScotteVest Revolution Plus ژاکتی موسـوم بـه
در سـال ۲010 بـود. ایـن ژاکـت دارای ۲۶ جیـب بـود تـا افراد 
بتواننـد انبوه ابـزار و وسـایل برقـی و ارتباطی قابل حمـل را به 

راحتـی با خـود به ایـن طـرف و آن طـرف ببرند.

لباسهای عجیب ورزشکاران
ــی  ــه طراح ــز ب ــول نی ــن تح ــای ای ــه ه ــر از جنب ــی دیگ یک
ــه  ــه ب ــت ک ــی گش ــری بردم ــرفته ت ــی پیش ــاک ورزش پوش
قهرمانــان ورزشــی بــرای موفقیــت بیشــتر کمــک کننــد. ایــن 
البســه بــه علــت توانایــی ســازگار شــدن بــا بــدن، کمــک بــه 
ــکاران و  ــی ورزش ــم حیات ــت عائ ــرق، ثب ــا و ع ــه گرم تخلی
غیــره مــورد اســتقبال بســیاری از ورزشــکاران 
و حتــی مــردم عــادی در سراســر جهــان قــرار 

ــه اند. گرفت
ــی  ــه نوع ــوان ب ــی ت ــال م ــوان مث ــه عن ب
ــا  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــنا اش ــاس ش ــاص از لب خ
ــب  ــود موج ــوا در درون خ ــان ه ــس جری حب
شــادابی بیشــتر ورزشــکاران و حرکــت ســریع 
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــی شــود. البت ــا م ــر آنه ت
ــال  ــک س ــی در المپی ــه دالیل ــا ب ــاس ه لب
۲010 ممنــوع شــد. Speedo شــرکت 
طــراح ایــن لبــاس هــا بــرای جبــران و 
ــاده  ــتفاده از م ــا اس ــود ب ــدات خ ــای تولی ارتق

جدیــدی بــه نــام  Fastskin3 کــه دارای خــواص نانو اســت 
توانســت لبــاس شــنایی طراحــی کنــد کــه ســه برابــر دیگــر 
البســه مــی توانــد بــدن انســان را فشــرده کنــد. بــرای طراحی 
ــت  ــان صنع ــای مهندس ــک ه ــرات و کم ــاس از نظ ــن لب ای

ــز اســتفاده شــد. ــی و هیدوردینامیــک نی هواپیمای
البتــه ایــن شــرکت در زمینــه طراحــی البســه هوشــمند تنهــا 
ــا همــکاری هــم  ــود. نایــک و اپــل هــم در ســال ۲00۶ ب نب
حســگرهای هوشــمند نایــک+ را طراحــی کردنــد کــه قابــل 
ــدی  ــای تولی ــش ه ــود و در درون کف ــاد ب ــه آی پ ــال ب اتص
ــی  ــا بررس ــگرها ب ــن حس ــد. ای ــی ش ــب م ــز نص ــک نی نای
شــرایط پــا در کفــش بــه انعطــاف پذیــری بیشــتر آن کمــک 

ــد. مــی کردن
ــدی  ــی جدی ــن ورزش ــال Quiksilver ۲00۹ گرمک در س
روانــه بــازار کــرد کــه مجهــز بــه باتــری ضــدآب بــود و مــی 
توانســت در دمــای پاییــن از خــود گرمــا تولیــد کنــد و جلــوی 

کاهــش ناگهانــی دمــای بــدن ورزشــکار را بگیــرد.
در اواخــر ســال ۲014 هــم OmSignal تولیــد لبــاس 
هایــی را آغــاز کــرد که قــادر بــه بــرآورد و ذخیــره ســازی داده 

هــا و اطاعــات بیومتریــک بــدن انســان هــا بودنــد.
در ســه ســال اخیــر رونــد تولیــد لبــاس هــای هوشــمند بــرای 
ــای  ــه و دنی ــرعت گرفت ــان س ــه ورزش در جه ــدان ب عاقمن
ــای  ــب درآمده ــرای کس ــاجی ب ــاک و نس ــد، پوش ورزش ، م

هنگفــت از ایــن طریــق بــا یکدیگــر پیونــد خــورده انــد.

لباسهای مقاوم به همه چیز
بایــد توجــه داشــت کــه در تولیــد پوشــاک نویــن مبتنــی بــر 
فنــاوری، فنــاوری نانــو نقــش بســیار کلیــدی ایفــا مــی کنــد. 
ــا،  ــر نفــوذ آب، گرم ــا اســتفاده از آن لبــاس هــا در براب ــرا ب زی
ســرما، چیــن و چــروک، انــواع آلودگــی هــا و لکــه هــا و حتــی 

بــو مقــاوم خواهند شــد.
مجمــوع فــروش ایــن نــوع پوشــاک هوشــمند در ســال ۲015 
بالــغ بــر 10 میلیــون واحــد بــوده کــه پیــش بینــی مــی شــود 
تــا پایــان ســال ۲01۶ بــه بیــش از ۲۶ میلیــون واحــد برســد 
و بنابرایــن بــازاری پررونــق بــرای فعــاالن ایــن عرصــه قابــل 

پیــش بینی اســت.

گزارشی جذاب از آینده مد و لباس؛

فناوری را در آینده می پوشیم/ منتظر لباسهای سخنگو و مقاوم باشید!
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ــن ــای نوی فناوریه

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــا حضــور در برنامــه دورهمــی کــه از شــبکه 
نســیم پخــش مــی شــود از عائق، ســائق و 

برنامــه هــای خــود ســخن گفــت. 
ســورنا ســتاری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــد، پاســخ  ــی آی ــرژی از کجــا م ــه ان ــن هم ای
داد: کار کــردن بــا جوانهــا بــه مــا انــرژی مــی 
دهــد؛ همچنیــن ایــده هــای جدیــد در حــوزه 
ــه  ــم ب ــل عل ــتغال دادن و تبدی ــی اش کارآفرین
ثــروت کــه همــان موضوع همیشــگی انشــای 
ــی  ــرژی م ــا ان ــه م ــت ب ــوده اس آن دوران ب

ــد. ده
ــی  ــای تلخ ــا آدم ه ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــگ و زی ــاب، جن ــا انق ــت: م ــتیم، گف هس
پوســت جنــگ را دیدیــم؛ زیــر پوســت جنــگ 

ــخ اســت. ــی تل خیل
وی معتقــد اســت کــه مــا یــاد گرفتیــم کــه به 
هیــچ چیــز دل  نبندیــم؛ ممکــن اســت فــردا 
ــه در  ــبقه ای ک ــه س ــا ب ــیم؛ اینه ــح نباش صب

ــر مــی گــردد. کودکــی دیــده ایــم ب
سـتاری که رتبـه 33 کنکور بوده و در دانشـگاه 
شـریف درس مـی خوانـده در ادامـه بورسـیه 
گرفتـن از دانشـگاه برکلـی را یـک موضـوع 
دانشـگاه شـریف  دانشـجویان  بـرای  عـادی 
دانسـت و گفـت: ایـن فرصـت هـا بـرای همه 

پیـش مـی آیـد و از دسـت مـی رونـد.

من پسر شیطونی نبودم
ــه ازدواج  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن برنام ــتاری در ای س
ــا عاشــق  ــه آی ــن ســوال ک ــه ای و در پاســخ ب
ــردم  ــال ۷۶ ازدواج ک ــن س ــت: م ــدید؟ گف ش
ــود. در  ــق نش ــه عاش ــت ک ــی هس ــر کس مگ
ــق  ــام عش ــه ن ــت ب ــی اس ــقی موضوع عاش
ــد.  ــی مان ــن م ــه در ذه ــن همیش ــه ای اول ک
ــان عشــق  ــا هم ــه ب ــتم ک ــانس داش ــن ش م
ــم  ــا خانم ــی ب ــن از بچگ ــم. م اول ازدواج کن
همبــازی بــودم؛ مــا بچــه های نــوژه هســتیم. 
پــدران مــا دوســتان صمیمــی و همــکار بودند. 

ــدا  ــی بع ــد ول ــه وجــود آم ــه مشــکاتی ب البت
ــد. حــل ش

ــه  ــن ب ــت: م ــاوری گف ــی و فن ــاون علم مع
خیلــی از آروزهایــم نرســیدم و بــه خاطــر 
ــی از  ــه خیل ــتم ب ــی نتوانس ــرایط خانوادگ ش
کارهــای مــورد عاقــه خود بپــردازم؛ همیشــه 
ــرایط  ــی در ش ــم وقت ــی داری ــت های محدودی
ــه  ــم بچ ــم؛ فرزندان ــی گرفتی ــرار م ــاص ق خ
ــت دارم  ــتند. دوس ــتعدادی هس ــا اس ــای ب ه
انطــور کــه دلشــان مــی خواهــد زندگــی کنند؛ 

ــت. ــودن اس ــت ب ــن راح آرزوی م
ــه  ــه ب ــن همیش ــت: م ــه گف ــتاری در ادام س
ــه  ــور ک ــم آنط ــی کن ــه م دانشــجویانم توصی
ــا 10  ــا در 5 ی ــد ت ــد زندگــی کنی دوســت داری
ــه  ــا همیش ــوید. م ــیمان نش ــر پش ــال دیگ س
ــرار  ــی ق ــت های ــی در موقعی ــال زندگ در خ
ــرده  ــی  ک ــری زندگ ــور دیگ ــه ط ــم ک گرفتی
ایــم؛ مثــا پســتی کــه مــن گرفتــم از مســائل 

ــت. ــده اس ــش آم پی

عصبانیتم سهمگین است
وی تاکیــد داشــت: البتــه از یــک طــرف 
فرصــت خدمــت اســت تــا ایــده هــای جدیــد 

را وارد سیســتم کنیــم؛ باالخــره اکنــون جــوان 
ــن  ــتم و ای ــت هس ــات دول ــو هی ــن عض تری
باعــث مــی شــود خاقیــت هــای جدیــدی را 

ــم. ــور کن ــادی کش ــتم اقتص وارد سیس
ســتاری در پاســخ بــه ســوال مجــری برنامــه 
ــت:  ــش گف ــوص اخاقیات ــی در خص دورهم
ــی  ــی م ــی عصبان خــوش اخــاق هســتم ول
شــوم و وقتــی عصبانــی مــی شــوم ســهمگین 
مــی شــوم. من صبــرم زیــاد اســت ولــی ناجور 
باشــد عصبانــی مــی شــوم. اخریــن عصبانیتم 
ــود.  ــش ب ــه روز پی ــه دو، س ــوط ب ــم مرب ه
واقعیــت ایــن اســت کــه ســنم بــاال کــه مــی 
رود احســاس مــی کنــم کــه بدنــم نمی کشــد 
و وقتــی عصبانــی مــی شــوم باالرفتــن فشــار 

ــم را حــس مــی کنــم. خون

لیاقت دریافت نشان هنر را نداشتم
وی در پاســخ بــه ســوال مجــری برنامــه 
ــری  ــک هن ــه ی ــان درج ــه نش ــی ک دورهم
داریــد، گفــت: بایــد بگــم لیاقتــش را نداشــتم، 
ــود وقتــی کــه ایــن اتفــاق افتــاد،  ۲۶ ســالم ب
ــم.   ــا بودی ــاخت هواپیم ــث س ــن بح در همی
ــال ۷0-۶0  ــا س ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

هواپیمــا جــت ســاختیم. ایــن پــروژه متاســفانه 
بعــد از پــدر عقــب افتــاد. اخیــراً رئیــس جمهور 
ــن  ــرد، ای ــی ک ــت را رونمای ــور ج ــن موت اولی
پــروژه بایــد ۲0 ســال پیــش بــه نتیجــه مــی 
رســید. یعنــی اگــر پــدر بــود، ۲0 ســال پیــش 

ــرد. ــی ک ــام م ــروژه را تم ــن پ ای
وی ادامــه داد: مــا هــم در آن موقــع هــا 
کارهایــی در ایــن حــوزه هــا مــی کردیــم ولی 
ــی  ــم. ول ــه آن شــکل کــه نشــان بگیری ــه ب ن
ــد. ــا نشــانی دادن ــه م ــی داشــتند ب حــاال لطف

استخدام نوآوری را از بین می برد
وی عنـوان کـرد: فضـای کسـب و کار یـک 
فرهنـگ اسـت کـه بایـد عـوض بشـود. ایـن 
فرهنـگ یـک بخشـی از آن در دولـت اسـت 
یـک بخشـی هـم در بیـرون از دولـت اسـت؛ 
ما بایـد به بچـه هایمـان یـاد بدهیم کـه نباید 
استخدام بشوند. اسـتخدام کار خوبی نیست. ما 
بـا اسـتخدام اعتماد بـه نفـس بچه هایمـان را 
مـی گیریم. مـا با اسـتخدام نـوآوری را از آن ها 

مـی گیریـم و سرکوبشـان مـی کنیم.
ــتخدام  ــما اس ــود ش ــر خ ــزود: اگ ــتاری اف س
وزارت ارشــاد بودیــد، االن اینجــا بودیــد؟ 
ــن سیســتمی درســت  مــی توانســتید همچنی
بکنیــد؟ مــی توانســتید ایــن همــه بیــن مــردم 

ــید؟ ــته باش ــت داش مقبولی
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان در پاســخ بــه این 
ســوال کــه آیــا بــه نظــر شــما اوضــاع خــوب 
ــم اوضــاع  ــی کن ــر م ــن فک ــت: م اســت، گف
را خــود مــا مــی ســازیم. یــک گیرمــان ایــن 
ــا  ــم ت ــاد نداری ــان اعتم ــه خودم ــه ب ــت ک اس
دنیــا را بســازیم. ایــن بحــث بــر مــی گــردد به 
نــوع رفتــار، نــوع کار خودمــان. خودمــان مــی 
توانیــم آینــده خودمــان را رقــم بزنیــم و در این 
ــان خــوب  ــر خودم ــم. اگ ــد کار کنی ــوزه بای ح
ــر را  ــد، همدیگ ــوب باش ــان خ ــیم و حالم باش
ــم، اگــر متحــد  ــب نکنی ــم، تخری ــن نبری از بی
باشــیم مــی توانیــم بــه ایــن نتیجــه برســیم.

سورنا ستاری: 

با عشق اولم ازدواج کردم/ به خیلی از آرزوهایم نرسیدم

رئیس پژوهشگاه رویان:

آخرین وضعیت ساخت بیمارستان سلول درمانی رویان
رئیــس پژوهشــگاه رویــان گفــت: علــی رغــم صحبت 
ــتان  ــاخت بیمارس ــف س ــه توق ــع ب ــه راج ــی ک های
ســلول درمانــی شــده اســت ولــی هنــوز شــهرداری در 

ــارکت دارد.  ــروژه مش ــن پ ای
حمیــد گورابــی، در خصــوص آخریــن وضعیت ســاخت 
ــال  ــت: در ح ــار داش ــی اظه ــلول درمان ــتان س بیمارس
ــش  ــدی پی ــه کن ــتان ب ــن بیمارس ــاخت ای ــر س حاض

ــی رود. م
ــلول  ــتان س ــاخت بیمارس ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــا مشــارکت شــهرداری آغــاز  ــی از ســال ۹3 ب درمان

بــه کار کــرده اســت، عنــوان کــرد: امیــدوار هســتیم 
ــاخت  ــن س ــش رفت ــر پی ــرای بهت ــهرداری ب ــه ش ک
بیمارســتان ســلول درمانــی تصمیــم قطعــی بگیــرد.
ــا  ــی ب ــلول درمان ــتان س ــاخت بیمارس ــدازی و س راه ان
کمــک جهــاد دانشــگاهی و شــهرداری تهــران از 
شــهریور ســال ۹3 آغــاز شــد و قــرار بــود طــی مــدت 
ســه ســال بــه نتیجــه نهایــی برســد. چنــدی 
ــن  ــاخت ای ــف س ــوص توق ــاری در خص ــش اخب پی
بیمارســتان و کنــاره گیــری شــهرداری از تامیــن 

ــد. ــر ش ــه آن منتش بودج
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ــن  ــزاری ای ــل از برگ ــا عم ــم ت ــنواره عل ــن جش ــر پنجمی دبی
ــی  ــش بین ــت: پی ــر داد و گف ــاه امســال خب جشــنواره در دی م
شــده اســت کــه 3۲0 محصــول تجــاری ســازی شــده در یــک 

ــن جشــنواره عرضــه شــوند.  ــر در ای ســال اخی
اســماعیل قــادری فــر، مدیــرکل دفتــر تجــاری ســازی معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اظهــار داشــت: پنجمیــن 
ــی؛  ــاوری ایران ــعار »فن ــا ش ــل ب ــا عم ــم ت ــی عل ــنواره مل جش
کســب و کار ایرانــی« از 5 تــا ۸ دی مــاه در محــل مصلــی امــام 

خمینــی برگــزار مــی شــود.
ــا عمــل اظهــار  ــم ت ــن نمایشــگاه و جشــنواره عل ــر پنجمی دبی
داشــت: در ایــن نمایشــگاه ظرفیــت هــای فناورانه اســتان های 
سراســر کشــور کــه بــه مرحلــه تجــاری ســازی رســیده انــد در 

معــرض دیــد و عرضــه بــرای مــردم قــرار مــی گیــرد.
ــن  ــا در ای ــاوری ه ــور فن ــرط حض ــان اینکــه ش ــا بی وی ب
جشــنواره ایــن اســت کــه حداقــل در یک ســال گذشــته ســهم 

فــروش مناســبی در بــازار فناوری کشــور داشــته 
باشــند، افــزود: در حقیقــت میــزان فــروش 
تعییــن شــده در رقابــت بــرای کســب و کار 
دانــش بنیــان و توســعه محصــول ایــن شــرکت 
هــا شــرط حضــور در نمایشــگاه و جشــنواره ملی 

ــا عمــل اســت. ــم ت عل
مدیــرکل دفتــر تجــاری ســازی معاونــت علمــی و فنــاوری بــا 
اشــاره به حضور شــرکت هــای دانــش بنیــان در این نمایشــگاه 
و جشــنواره افــزود: پیــش بینــی کــرده ایــم کــه از هــر یــک از 
اســتان هــای کشــور 10 شــرکت دانــش بنیــان حضــور بیابنــد 
و جدیدتریــن  محصــوالت خــود را در نمایشــگاه عرضــه کننــد.

بــه گفتــه قــادری فــر، بــرای هــر اســتان 10 شــرکت و اســتان 
تهــران کــه ســهم بیشــتری از شــرکت هــای دانــش بنیــان را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت حــدود ۲0 شــرکت انتخــاب می 

شــوند و در نمایشــگاه حضــور مــی یابنــد.

ــاوری و از  ــتانها 300 فن ــرد: از اس ــان ک ــر نش ــر خاط ــادری ف ق
ــوالت  ــن محص ــرکت، جدیدتری ــم  ۲0 ش ــران ه ــتان ته اس
فناورانــه خــود کــه بــه بــازار عرضــه شــده را ارائــه مــی کننــد.

ــگاه و  ــن نمایش ــی پنجمی ــای جنب ــه ه ــی از برنام ــه یک وی ب
جشــنوراه ملــی علــم تــا  عمــل اشــاره کــرد و گفــت: همزمــان 
ــش  ــاالن اقتصــاد دان ــن نشســت  فع ــنواره دومی ــن جش ــا ای ب

ــرد. ــم ک ــزار خواهی ــوآوری  را برگ ــان و ن بنی
وی افــزود: یــک هــزار نفــر از اصحــاب علم، فنــاوری و نــوآوری 
در ایــن نشســت حضــور خواهنــد داشــت تــا بــه نقــش آفرینــی 
ــر اســاس شــرکت  ــی ب شــرکت هــا و توســعه اقتصــاد مقاومت

هــای دانــش بنیــان مــروری داشــته باشــیم.

در پنجمین جشنواره علم تا عمل؛

۳۲۰ محصول تجاری سازی شده 
شرکت های دانش بنیان عرضه می شود

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در خصــوص 
ــش  ــای دان ــس بازپرداخــت وام شــرکت ه دوره تنف
بنیــان گفــت: دوره تنفــس شــرکت هــا بــر اســاس 
ورود محصــول بــه بــازار و ســودآوری آنهاســت؛ بعــد 

از آن بازپرداخــت وام آغــاز مــی شــود. 
بهــزاد ســلطانی در خصــوص اعتــراض برخــی 
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه کوتــاه بــودن دوره 
ــت:  ــدوق گف ــه صن ــرمایه ب ــت س ــس بازگش تنف
ــان طــرح خــود  زمانیکــه شــرکت هــای دانــش بنی
را بــرای اخــذ وام بــه صنــدوق نــواوری و شــکوفایی 
ــر  ــا را ب ــس آنه ــم دوره تنف ــی توانی ــد، م ــی آورن م

ــم. ــخص کنی ــد، مش ــه دارن ــه ای ک ــاس برنام اس
وی بــا بیــان اینکــه دوره تنفــس شــرکتها بــه 
ــان طــرح و ســوداوری آن وابســته اســت  ــان پای زم
ــود،  ــی ش ــن م ــس تعیی ــا آن دوره تنف ــب ب و متناس
ــدت  ــا م ــس ی ــع دوره تنف ــت:  در واق ــار داش اظه
ــا از  ــرکت ه ــه ش ــرمایه ای ک ــت س ــان بازگش زم

ــد  ــوآوری و شــکوفایی دریافــت کــرده ان ــدوق ن صن
بــه مــدت زمــان ورود محصــول همــان شــرکت بــه 

ــتگی دارد. ــازار بس ب
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای صنــدوق نــوآوری 
ــرده  ــخص ک ــت مش ــقف بازپرداخ ــکوفایی س و ش
ــرکتی  ــر ش ــی از ه ــر طرح ــرد: ه ــوان ک اســت، عن
ــد  ــته باش ــان داش ــال زم ــش از 5 س ــد بی ــی توان نم
تــا محصــول خــود را وارد بــازار کنــد و ایــن 
ــان  ــش بنی ــای دان ــه شــرکت ه ــدان معناســت ک ب
ــرای  ــس ب ــال دوره تنف ــش از 5 س ــد بی ــی توانن نم

ــند. ــته باش ــت وام داش بازپرداخ
سـلطانی بـا بیـان اینکـه دوره تنفـس مرسـوم دنیا ۶ 
مـاه تـا یک سـال اسـت، گفـت: شـاید یـک طرحی 
در مـدت زمـان 3 ماهـه بـه مرحله سـودآوری برسـد 
بنابرایـن دوره تنفسـی کـه بـرای آن مشـخص مـی 

شـود بـر اسـاس همیـن 3 ماه اسـت.
بــه گفتــه وی، بعــد از اتمــام طــرح و ورود آن بــه بازار 
و مرحلــه ســود آوری دوره تنفــس تعییــن مــی شــود 
تــا بــازار خــود را پیــدا کنــد؛ محصــول خــود را توزیع 
ــودآوری  ــه س ــن دوره ک ــد از ای ــد؛ بع ــد و بفروش کن
طــرح آغــاز شــد بایــد وامــی کــه از ســوی صنــدوق 

دریافــت کــرده اســت را برگردانــد.
وی بــا بیــان اینکــه همیشــه شــرکت هــای دانــش 
ــی  ــس طوالن ــه دوره تنف ــد ک ــار دارن ــان انتظ بنی
ــرده  ــن ک ــت تعیی ــت: دول ــار داش ــد، اظه ــر باش ت
ــش از 5  ــد بی ــی توان ــرح نم ــک ط ــه ی ــت ک اس
ــرای چنیــن طــرح  ســال طــول بکشــد؛ درواقــع ب
ــت در  ــال بازپرداخ ــس و 3 س ــال تنف ــی دوس های

ــود. ــی ش ــه م نظــر گرفت

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد:

شرایط بازپرداخت وام شرکتهای دانش 
بنیان/ دوره تنفس ۵ سال است

شرکت های فعال در حوزه 
نانو حمایت می شوند

ــش و  ــدوق پژوه ــو و صن ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس ــه س ــم نام ــاس تفاه ــر اس ب
ــو مــورد حمایــت  فنــاوری دانشــگاه تهــران، شــرکت هــای فعــال در حــوزه نان
هایــی همچــون لیزینــگ محصــوالت حــوزه نانــو و صــدور ضمانــت نامــه قــرار 

ــد.  مــی گیرن
ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
و صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران تفاهــم نامــه ای منعقــد کردنــد.

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهران بنــا دارد خدمــات مناســبی در حوزه 
تامیــن مالــی و اعتبــاری، شــرایط مناســبی بــرای تجــاری ســازی دســتاوردهای 
پژوهشــی و فنــاوری شــرکت هــای فعــال دانــش بنیــان در حــوزه فنــاوری نانــو 
ــد  ــان مــورد تایی ــد. ضــروری اســت ایــن شــرکت هــای دانــش بنی فراهــم کن

ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو باشــند.
از جملــه خدماتــی کــه قــرار اســت صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهران 
بــه ایــن شــرکت هــا ارائــه کنــد مــی تــوان بــه پرداخــت هزینه قــرض الحســنه، 
ــی ۹ درصــد،  ــای ترجیه ــرخ ه ــا ن ــردش ب ــرمایه در گ ــت تســهیات س پرداخ
ــا  ــه )ب ــت نام ــدور ضمان ــن، ص ــد دی ــو، خری ــوزه نان ــوالت ح ــگ محص لیزین

تخفیــف در نیمــی از مبلــغ ودیعــه متقاضــی( اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه منابــع در گــردش ســتاد نانــو و اولویــت بنــدی هــا، شــرکت هــای 
مــورد تاییــد شــده مــورد حمایــت از ســوی صنــدوق پژوهــش و فنــاوری پــارک 

علــم و فنــاوری تهــران قــرار مــی گیرنــد.
تمامــی شــرکت هــای مــورد تائیــد ســتاد نانــو کــه قــرارداد داشــته باشــند مــی 

تواننــد از ضمانــت نامــه ایــن صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتفاده کننــد.

فناوریهــای نویــن
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همکاری ایران و 
روسیه در زمینه انتقال 
تکنولوژی تولید دارو

ــوژی  ــال تکنول ــه انتق ــکاری در زمین ــند هم ــاد 15 س ــا انعق ب
و  پاســتور  انســتیتو  تحقیقاتــی  همــکاری  دارو،  تولیــد 

انســتیتوهای تحقیقاتــی روســیه آغــاز شــد. 
ــه روســیه، 15 ســند همــکاری در  ــر بهداشــت ب در ســفر وزی
ــی  ــکاری تحقیقات ــد دارو، هم ــوژی تولی ــال تکنول ــه انتق زمین
ــیه،  ــی روس ــتیتوهای تحقیقات ــتور و انس ــتیتو پاس ــان انس می
همــکاری در خصــوص ثبــت شــرکت هــای داروســازی در دو 
کشــور در حضــور معــاون وزیــر صنعــت و تجــارت روســیه و 
ــران  ــال در بخــش خصوصــی روســیه و ای شــرکت هــای فع

منعقد شــد.
ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی، وزیــر بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی در راس هیاتــی بــه ســن پتربورگ و مســکو 
ســفر کــرد تــا در زمینــه همــکاری هــای دارویــی و بهداشــتی 
– انتقــال تکنولــوژی در زمینــه دارویــی و تجهیزات پزشــکی با 

کشــور روســیه بحــث و تبــادل نظــر داشــته باشــد.
اسناد امضاء شده به شرح زیر است :

ــان –  ــر پیروی ــی دکت ــرف ایران ــع : ط ــند وزارت صنای -  س
ــوف ــته ک ــرف روس شبس ط

-  ســند تهیــه واکســن آنفوالنــزا : طــرف روس  دکتــر یلنــا – 
طــرف ایرانــی  دکتــر رعنایی

ــوزه  ــکا در ح ــتیتو ژنین ــتور و انس ــتیتو پاس ــکاری انس -  هم
تحقیقاتــی و تولیــدات مشــترک : طــرف ایرانــی دکتــر 

ــران ــتور ای ــتیتو پاس ــس انس ــی، رئی ــی قانع مصطف
-  همـکاری  انسـتیتو پاسـتور بـا انسـتیتو توبرگلـوور : طـرف 
ایرانـی دکتر مصطفـی قانعی – طـرف روس پروفسـور آتارگان
-  همــکاری انســتیتو پاســتور و انســتیتو پابوراوگانیــک: طــرف 
ایرانــی دکتــر مصطفــی قانعــی – طــرف روس پرفســور ایوانف
ــا موسســه  -  همــکاری موسســه بهســاز گســتر پوینــدگان ب

کیــل در حــوزه مانیتورهــای عائــم حیاتــی
ــا موسســه  -  همــکاری موسســه بهســاز گســتر پوینــدگان ب
ــردن   ــن ب ــور از بی ــه منظ ــه ب ــزر کلی ــوزه لی ــف در ح کوچی

ــه ــرطانی کلی ــای س تومره
ــل در  ــرکت کی ــران و ش ــازی ای ــرکت داروس ــکاری ش -  هم

ــزات پزشــکی حــوزه تجهی

-  همــکاری شــرکت ایرانــی در روســیه و شــرکت ایرانــی در 
ایــران در حــوزه لیــزر

درابتــدای ایــن برنامــه دکتــر مهــدی ســنایی، ســفیر ایــران در 
ــی  ــان ایران ــه میهمان ــدم ب ــر مق روســیه ضمــن تشــکر و خی
ــزی  ــه ری ــن ســفر برنام ــرای ای ــه ب ــرد ک ــد ک و روســی تاکی
طوالنــی مدتــی داشــتیم چــرا کــه معتقدیــم پتانســیلی بــرای  
همــکاری هــم در بخــش دولتــی و هــم در بخــش خصوصــی 

وجــود دارد کــه مــی بایســتی بــه مرحلــه عملیاتــی برســد.
ــر در  ــای اخی ــران در ســال ه ــیه و ای ــط روس ــزود: رواب وی اف
تمــام زمینــه هــا پیشــرفت کــرده اســت و تبــادل هیــات هــا 
نــه تنهــا در ســطح بــاال و سیاســی بلکــه در زمینه منطقــه ای 
، بیــن المللــی ، اقتصــادی و تجــاری نیــز انجــام مــی شــود . 
ســنایی گفــت: روســای جمهــور بــا یکدیگــر ماقــات هــای 
متعــددی هــم بصــورت حضــوری و هــم تلفنــی داشــتند کــه 

ــه در روابــط دو طــرف بــی ســابقه اســت . ایــن مرحل
ــی ،  ــگاهی ، علم ــه دانش ــط در زمین ــت: رواب ــار داش وی اظه
ــه  ــت  هم ــوان گف ــی ت ــعه اســت و م ــال توس ــاوری در ح فن

ــچ مانعــی انجــام مــی شــود. ــدون هی ــز ب چی
ســفیر ایــران در روســیه افــزود: هــر دو کشــور صــادر کننــده 
نفــت و گاز هســتند و توســعه روابــط دو کشــور آنقــدر راحــت 
نیســت ولــی اســناد زیــادی در ایــن زمینــه امضــا شــده اســت 
و مــا بایــد ســعی کنیــم بســیاری از مشــکات را حــل کنیــم.
ــت  ــش قیم ــه کاه ــه ب ــال ۲015 باتوج ــا در س ــت: م وی گف
ــا چیــن  ــط تجــاری کشــور ب نفــت علــی رغــم کاهــش رواب
ــیه ۷0 %  ــران و روس ــاری ای ــط تج ــزان 30% ، رواب ــه می ب
افزایــش یافــت کــه ایــن موضــوع را هــم رئیــس کمیســیون 

ــه  ــد ک ــام کردن ــیه اع ــور روس ــم رئیــس جمه تجــارت و ه
ــد. ــه یاب ــم ادام امیدواری

پــس از امضــای اســناد ســرگئی تســیبر، معــاون وزیــر صنعــت 
ــت و  ــر صنع ــکر وزی ــاغ تش ــن اب ــیه ضم ــارت روس و تج
تجــارت اظهارداشــت: ایــران بعنــوان شــریک مهــم در زمینــه 
ژئوپلتیــک در خاورمیانــه اســت . در دســامبر 2015 همایــش 
ــاری  ــرک تج ــه تح ــد ک ــزار ش ــیه برگ ــران و روس ــزرگ ای ب

ــان دو کشــور را ایجــاد کــرد. می
ــی –  ــع اتم ــرژی – صنای ــای ان ــش ه ــا دربخ ــزود: م وی اف
ــم  ــاورزی چش ــی- کش ــل – داروی ــل و نق ــت و گاز – حم نف
اندازهــای بیشــتری مــی بینیــم. امــروزه جمهــوری اســامی 
ــا،  ــوا فض ــه دارو ، ه ــدی در زمین ــای جدی ــت ه ــران فرص ای
ماشــین ســازی ، ســرمایه گــذاری، حمــل و نقــل ایجــاد کــرده 
ــاری  ــزرگ تج ــش ب ــال  2015 درهمای ــا در س ــت . م اس
ایــران و روســیه نقشــه راه ایــن همــکاری تجــاری را ترســیم 
کــرده ایــم . ایــن پــروژه را بــه ایــران ارســال کردیــم و منتظــر 
پاســخ هســتیم . تاکیــد مــی کنــم کــه ایــن پــروژه نقشــه راه 
را بــرای شــرکت هــای عاقــه منــد بــه انجــام کار مشــخص 
مــی کنــد و فقــط بعنــوان یــک نقشــه  نیســت و مــی توانــد 

تحرکــی در زمینــه همــکاری دو طــرف ایجــاد کنــد.
معــاون وزیــر صنعت روســیه همچنیــن اظهــار داشــت: در واقع 
در راســتای ایــن نقشــه راه ، امــروز 15 موافقــت نامــه بیــن 
ــکی  ــوالت پزش ــی، محص ــعه داروی ــه توس ــور در زمین دو کش
بــه امضــا رســید. ایــن میــوه همــکاری علمــی  و فنــاوری و 
بیوتکنولــوژی اســت کــه در چهارچــوب همــکاری کمیســیون 

مشــترک دو کشــور است. 

توسط محققان کشور؛

داروی کنترل فشار خون رونمایی شد
داروی »والزومیکــس« بــرای کنتــرل فشــار خــون کــه توســط یــک شــرکت داروســازی بــه تولید 

رســیده رونمایی شــد. 
متخصصــان داخلــی شــرکت داروســازی دکترعبیــدی دارویــی بــا نــام تجــاری »والزومیکــس« را 
بــرای کنتــرل فشــار خــون تولیــد کردنــد. ایــن دارو از جملــه داروهــای قلبــی و عروقــی اســت که 

در دســته داروهــای ضــد فشــار خــون جــای دارد.  
والزومیکس از ترکیب دو داروی کنترل فشار خون آملودیپین و والسارتان تولید شده است.

ایــن داروی ترکیبــی بــرای بیمارانــی تجویــز مــی شــود کــه بــا مصــرف یــک دارو درمــان نشــده 
انــد یــا آن دســته از بیمارانــی کــه بــه دلیــل درجــه بیمــاری بــه تشــخیص پزشــک بایــد از همــان 

ابتــدا از دو یــا چنــد دارو اســتفاد کننــد.
والزومیکــس بــه شــکل قــرص روکــش دار و در دو دوز 5.۸0 و 5.1۶0  میلــی گرمــی تولیــد مــی 
شــود. هــر قــرص ایــن دارو شــامل 5 میلــی گــرم آملودیپیــن و ۸0 یــا 1۶0 میلــی گــرم والســارتان 

اســت.
مصــرف داروی والزومیکــس بــه دلیــل کاهــش هزینــه هــای درمانــی، ســهولت مصــرف )ترکیب 
دو دارو بــا یکدیگــر و مصــرف تنهــا یــک قــرص( و همچنیــن عــوارض جانبــی کمتــر نســبت بــه 
درمــان هــای تــک دارویــی، باعــث رضایــت بیشــتر بیمــار و پذیــرش راحــت تــر دارو مــی شــود.

اثربخشی ترکیب آملودیپین و والسارتان در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است.
ایــن دارو بــرای تمامــی زنــان و مردانــی کــه همزمــان مبتــا بــه ســایر بیمــاری هــا و مشــکات 
ــل  ــرای تمامــی رده هــای ســنی قاب ــن ب ــی هســتند و همچنی ــا چاق ــت ی ــر دیاب ــه ای نظی زمین

ــز اســت. تجوی
این دارو، شامگاه چهارشنبه با حضور متخصصان قلب و عروق رونمایی شد.

ــن ــای نوی فناوریه
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پژوهشــکده فناوریهــای همگــرا بــا هــدف یکپارچه ســازی 
ــوژی،  ــاوری بیوتکنول ــوزه 4 فن ــات در ح ــجام تحقیق و انس
ــناختی در  ــوم ش ــوژی و عل ــات، نانوتکنول ــاوری اطاع فن

ــدازی شــد.  ــران راه ان دانشــگاه ته
ــات  ــن پژوهشــکده جزئی ــره ای سرپرســت ای ــود کم محم
و  کــرد  تشــریح  را   NBIC پژوهشــکده انــدازی  راه 
گفــت: بــرای نخســتین بــار در کشــور، پژوهشــکده 
NBIC بــا هــدف تحقیقــات منســجم در حــوزه 4 
نانــو   ،)BIOTECHNOLOGY( بیــو  فنــاوری 
اطاعــات   ،)NANOTECHNOLOGY(
 )Cognitive( و شــناختی )INFORMATION(

تشــکیل می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه رئیــس هیــات امنــای این پژوهشــکده، 
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
ــای  ــز روس ــا را نی ــات امن ــای هی ــه داد: اعض ــت، ادام اس
دانشــگاههای تهــران و علــوم پزشــکی تهران تشــکیل می 
دهنــد و 4 مســئول ســتاد فناوریهــای نویــن معاونــت علمی 

نیــز از دیگــر اعضــا هســتند.
کمــره ای محــل راه انــدازی ایــن پژوهشــکده را در ســایت 
امیرآبــاد دانشــگاه تهــران اعــام کــرد و گفــت: ماموریــت 
ــر و  ــاط موث ــرا ارتب ــای همگ ــکده فناوریه ــی پژوهش اصل
ــی  ــاخه اصل ــی 4 ش ــای تحقیقات ــان فعالیته ــه می یکپارچ
ــم، در  ــه توســعه عل ــا توجــه ب ــاوری اســت. چــرا کــه ب فن
دنیــای امــروز، تنهــا زمانــی فناوریهــا مــی تواننــد دســتاورد 
موثــر و راندمــان بــاال داشــته باشــند که بــا یکدیگــر تلفیق 
شــده و مرتبــط شــوند. بــرای مثــال امــروزه دیگــر، فعالیــت 

ــردازش  ــون پ ــائلی چ ــدون مس ــوژی ب ــه بیوتکنول در زمین
اطاعــات ممکــن نیســت و یــا در زمینــه علــوم شــناختی 
نمــی تــوان موضوعــات فنــاوری اطاعــات را نادیــده 

گرفــت.
سرپرســت پژوهشــکده NBIC بــا اشــاره بــه اینکــه زمانی 
ــی  ــه روانشناس ــوط ب ــات مرب ــناختی در موضوع ــوم ش عل
خاصــه مــی شــود و فنــاوری اطاعــات نیــز بــه 
ــرد:  ــه ک ــود، اضاف ــوط ب ــوژی مرب ــرق و تکنول مهندســی ب
امــروزه دیگــر بیوتکنولــوژی تنهــا مختص زیســت شناســی 
و نانوتکنولــوژی مختــص مهندســی شــیمی و مــواد نیســت 
ــا هــم یــک دســتاورد فناورانــه را شــکل  و تلفیــق اینهــا ب

ــی دهد. م
 NBIC ــکده ــدازی پژوهش ــا راه ان ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن 4 محــور فنــاوری مــی تواننــد در کنــار هم ســینرژی و 
ارزش افــزوده بــرای کار تحقیقاتــی ایجــاد کننــد، ادامــه داد: 
ایــن پژوهشــکده در زیرمجموعــه دانشــگاه تهران قــرار دارد 
ــوان تخصصــی تمامــی زیرمجموعــه  ــرار اســت از ت ــا ق ام

هــای دانشــگاهی کشــور بهــره گیــرد.
ــرا  ــای همگ ــت فناوریه ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــره ای ب کم
ــگاهی  ــی دانش ــش علم ــن بخ ــزوم پرداخت )NBIC ( و ل
کشــور بــه ایــن موضــوع، افــزود: در همیــن حــال قــرار بود 
رشــته تحصیلــی بــا ایــن عنــوان در یکــی از دانشــگاههای 
ــگاه  ــوی دانش ــوع از س ــن موض ــود. ای ــاد ش ــور ایج کش
ــت  ــورت دریاف ــده و در ص ــنهاد ش ــریف پیش ــی ش صنعت
ــرای  ــد ب ــته جدی ــوان رش ــه عن ــت ب ــن اس ــوز، ممک مج

ــد. ــذب کن ــجو ج ــال ۹۶ دانش ــاه س ورودی مهرم

مســئول راه انــدازی پژوهشــکده فناوریهــای همگــرا، 
هــدف از راه انــدازی ایــن رشــته تحصیلــی در دانشــگاهها 
ــروی متخصــص حــول 4 محــور  ــوزش نی را، تربیــت و آم

ــرد. ــوان ک ــاوری عن ــی فن اصل
پژوهشــی  ظرفیتهــای  از  اســتفاده  مــورد  در  وی 
ــرد:  ــد ک ــور، تاکی ــاوری در کش ــی فن ــگاههای فعل پژوهش
ــتاد  ــک س ــوان ی ــه عن ــرا ب ــای همگ ــکده فناوریه پژوهش
علمــی پژوهشــی فعالیــت خواهــد کــرد و قصــد دارد 
ــع  ــا جم ــف را در یکج ــای مختل ــته ه ــن رش ــان ای محقق
ــرار باشــد  ــای آن نیســت کــه ق ــه معن ــه ایــن ب ــد. البت کن
دوبــاره کاری اتفــاق بیافتــد. بلکــه قصــد داریــم از امکانــات 
ــه صــورت بهینــه و منســجم  موجــود مراکــز تحقیقاتــی ب

ــم. ــتفاده کنی اس
کمــره ای بــا بیــان اینکــه مــا قــرار نیســت آزمایشــگاهها را 
 NBIC بــه این مــکان منتقــل کنیــم، گفــت: پژوهشــکده
ــرای  ــری ب ــوان یــک ســتاد علمــی پژوهشــی، چت ــه عن ب
گــردآوری محققــان در زمینــه هــای مختلــف دانشــگاهی 
ــی  ــاخه اصل ــن 4 ش ــت ای ــت فعالی ــا در نهای ــود ت ــی ش م
ــی  ــای پژوهش ــرده و گروهه ــی ک ــم تاق ــه ه ــاوری ب فن
تشــکیل شــود تــا بتوانیــم پــروژه هــای مــورد نیــاز را برنامه 

ریــزی و عملیاتــی کنیــم.
وی اضافـه کـرد: ایـن پژوهشـکده هـم اکنـون راه انـدازی 
شـده و در حـال برنامـه ریـزی هسـتیم تـا شـورای علمی و 
افـراد متخصص، برای تقسـیم پروژه هـا و تعیین محورهای 
پژوهشـی دورهـم جمع شـوند که با شـروع سـال تحصیلی 

بـه زودی این نشسـت هـا برگزار خواهد شـد.

در دانشگاه تهران؛

پژوهشکده فناوریهای همگرا راه اندازی شد 

فناوریهــای نویــن
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ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــرح  ــمول ط ــه مش ــی ک ــگاه های ــت دانش فهرس
تخفیــف دار بــرای اعضــای هیــات علمــی جهــت 
ــر  ــوند را منتش ــی ش ــگاهها م ــتفاده از آزمایش اس

ــرد.  ک
بــه دنبــال ارائــه طــرح تخفیــف دار خدمــات 
آزمایشــگاهی از ســوی شــبکه آزمایشــگاهی 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــردی معاون ــاوری راهب فن
ــی،  ــات علم ــای هی ــه اعض ــوری ب ــت جمه ریاس
ــن  ــد ای ــور از 40 درص ــگاه کش ــش از ۷0 دانش بی

تخفیفــات بهره منــد شــده انــد.
بــر اســاس ایــن طــرح، اعضــای هیــات علمــی ۷4 
ــت  ــا عضوی ــد ب دانشــگاه سراســر کشــور می توانن
در باشــگاه مشــتریان شــبکه آزمایشــگاهی، از 

ــا  ــات آزمایشــگاهی ت ــف 40 درصــدی خدم تخفی
ــال برخــوردار شــوند. ــون ری ســقف 40 میلی

اعضــای باشــگاه مشــتریان شــبکه آزمایشــگاهی 
ــه آزمایشــگاه های  ــه هم ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
ــه  ــا ارائ عضــو شــبکه در سراســر کشــور و تنهــا ب
ــاز را  ــورد نی ــات آزمایشــگاهی م ــی، خدم کارت مل
دریافــت کننــد و از تخفیــف شــبکه ازمایشــگاهی  

برخــوردار شــوند.
ــت  باشــگاه مشــتریان شــبکه آزمایشــگاهی فعالی
خــود را از شــهریورماه ســال ۹4 آغــاز کــرده اســت 
ــی و  ــو حقیق ــه 4300 عض ــک ب ــون نزدی و تاکن
حقوقــی در ایــن باشــگاه عضــو شــده و از خدمــات 

ــد. ــتفاده کرده ان ــوع آن اس متن

برای استفاده اعضای هیات علمی؛

فهرست دانشگاه های مشمول تخفیف 
آزمایشگاهی منتشر شد

فهرست دانشگاه های مشمول طرح تخفیف

ــن ــای نوی فناوریه
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فناوریهــای نویــن

ــت  ــت: سیاس ــه گف ــکا وزارت امورخارج ــا و آمری ــاون اروپ مع
وزارت امورخارجــه بــر ایــن اســت کــه بــا همــه کشــورهایی که 

ــی شــود.  ــاط دارد، وارد تعامــات علمــی وتحقیقات ارتب
مجیــد تخــت روانچــی در نشســت مســئوالن ایــران با ســفرای 
ســی و یــک کشــور در حاشــیه نهمیــن جشــنواره فنــاوری نانــو 
گفــت: اکنــون در دورانــی قــرار داریــم کــه مــی توانــد فرصــت 
ــکاری  ــا هم ــایر کشــورها باشــد ت ــران و س ــرای ای ــی ب مغتنم
ــای  ــرا همکاری ه ــیم زی ــته باش ــه داش ــی و فناوران ــای عمل ه
علمــی وتحقیقاتــی بــا ســایر کشــورها یکــی از مســئولیت های 

وزارت امــور خارجــه در پســا برجــام اســت.
ــا توافقــات هســته ای صــورت گرفتــه  ــا بیــان اینکــه ب وی ب
زمینــه خوبــی بــرای تبــادالت علمــی و دانشــگاهی در 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــاد ش ــی ایج ــف پژوهش ــای مختل حوزه ه
ــانی  ــای انس ــا نیروه ــوان ب ــیار ج ــور بس ــک کش ــران ی ای
مســتعد اســت کــه عاقمنــد بــه حوزه هــای علــم وفنــاوری 

ــتند. هس
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــور خارج ــکا وزارت ام ــا و آمری ــاون اروپ مع
فرهنــگ توجــه بــه علــم و پژوهــش در کشــور نهادینــه شــده 
اســت، اظهــار داشــت: دولــت جمهــوری اســامی ایــران توجــه 
ــد شــتاب  ــد رون ــاوری دارد و بای ــم و فن ــوزه عل ــه ح ــژه ای ب وی

توســعه علمــی کشــور بــا ســرعت بیشــتری پیــش بــرود.
ــه  ــور ب ــای کش ــتفاده از توانمندی ه ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
افزایــش شــتاب رشــد علمــی کمــک مــی کنــد، خاطرنشــان 
کــرد: ایــن توانمندی هــا زمینــه ای اســت کــه باعــث می شــود 

ــیم. ــته باش ــی داش ــات علم ــر کشــورها تعام ــا دیگ ب
بــه گفتــه وی، سیاســت وزارت امورخارجــه بــر ایــن اســت کــه 
بــا همــه کشــورهایی کــه ارتبــاط دارد، وارد تعامــات علمــی و 
تحقیقاتــی شــود؛ مــا آمادگــی داریــم کــه ایــن تعامــات را در 

دوران پســا برجــام آغــاز کنیــم.
ــور از  ــر کش ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب ــت روانچ تخ
ــای  ــات و همکاری ه ــته و وارد تعام ــی گذش ــه تحقیقات مرحل
علمــی شــده اســت، اظهــار داشــت: بعــد از توافقــات هســته ای 
بــه مرحلــه ای رســیده ایم کــه حتــی شــورای امنیــت ســازمان 
ــادی در  ــرات بنی ــد تغیی ــه بای ــت ک ــرده اس ــد ک ــل تاکی مل

ــود. ــاد ش ــران ایج ــته ای ای ــز  هس ــای صلح آمی فعالیت ه
معــاون اروپــا و آمریــکا وزارت امــور خارجــه ادامــه داد: بــر ایــن 
اســاس در برجــام فصلــی بــا عنــوان فعالیــت هســته ای صلــح 
ــا کشــورهایی  ــر اســاس آن ب ــز شــروع شــده اســت کــه ب آمی
چــون روســیه و فرانســه فعالیت هــای هســته ای صلــح آمیــز و 
بــا کشــور چیــن در زمینــه آب ســنگین اراک نیــز فعالیت هــای 

تحقیقاتــی را شــروع کرده ایــم؛ رویکــرد تعاملــی وزارت 
ــرای هــر دو طــرف اســت. ــع ب امورخارجــه رویکــردی منتف

ــه  ــور خارجــه برنام ــل وزارت ام ــن دلی ــه همی ــه داد:  ب وی ادام
دیپلماســی علــم و فنــاوری را تعریــف و اهــداف خــود را 

ــت. ــرده اس ــخص ک مش
تخــت روانچــی بــا بیــان اینکــه نمایندگی هــای ایــران در خارج 
از کشــور در حوزه هــای تبــادالت علمــی و فنــاوری فعــال شــده 
ــای  ــه از حرکــت ه ــن وزارتخان ــا در ای ــرد: م ــوان ک اســت، عن
علمــی حمایــت مــی کنیــم؛ مــا وظیفــه خــود مــی دانیــم کــه 
در تســریع رونــد فعالیــت هــای علمی تحقیقاتــی تاثیــر بگذاریم 
و شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه موسســات علمــی و آموزشــی 

تعامــات بیــن المللــی برقــرار کننــد.
تخــت روانچــی بــا بیــان اینکــه بــا کشــورهای مختلفــی کــه 
ــر همکاری هــای علمــی  ــه امضــا می رســد در آن ب اســنادی ب
وفنــاوری تاکیــد می شــود، گفت:ایــن کار بــه گونــه ای پیگیــری 
مــی شــود کــه بــا برخــی از کشــورها کمســیون های مشــترک 
بــا دانشــگاهها و کارگروه هایــی در حوزه هــای علمــی و 

ــم. ــاد کرده ای ــاوری ایج فن
ــای  ــر برنامه ه ــجو از دیگ ــتاد و دانش ــادل اس ــه داد: تب وی ادام
مــا محســوب مــی شــود؛ عــاوه بــر آن بــرای جــذب و انتقــال 
دانــش فنــی مــورد نیــاز کشــور تــاش خواهــد شــد . تصــور ما 
ایــن اســت کــه فعالیــت هــای تحقیقاتــی مــی توانــد بــه نفــع 

مــا و جامعــه باشــد.
ــاش  ــز ت ــور خارجــه نی ــه تخــت روانچــی ، وزارت ام ــه گفت ب
می کنــد تــا زمینــه مناســبی بــرای صــدور محصــوالت دانــش 
ــی   ــا م ــده و م ــه ســر آم ــم ب ــد. دوران تحری ــان فراهــم کن بنی
ــی بشــریت  ــعه زندگ ــم و توس ــت پیشــرفت عل ــم در جه توانی

ــم. ــاش کنی ت

معاون اروپا و آمریکا وزارت امورخارجه:

تعامل علمی و تحقیقاتی باکشورها/ تالش برای صدور محصوالت دانش بنیان

ــو  ــاخت نان ــه س ــق ب ــور موف ــان کش محقق
ــاوی دو  ــمند ح ــی« هوش داروی »فیتولیپوزوم
ــد و ضــد  ــرطان کب ــی ضــد س ــب گیاه ترکی

ــدند.  ــت ش هپاتی
نانــو  دکتــرای  اوجــی،  مهــدی  محمــد 
ــو داروی  ــرح »نان ــری ط ــوژی و مج بیوتکنول
ــب  ــاوی دو ترکی ــمند ح ــی هوش فیتولیپوزوم
گیاهــی ضــد ســرطان کبــد« اظهــار داشــت: 
ــامانه  ــه س ــدیم ک ــق ش ــرح، موف ــن ط در ای
هوشــمند و زیســت تخریــب پذیــر حــاوی دو 

ــازیم. ــی را بس ــرطان گیاه ــد س داروی ض
فیتولیپوزومی  سامانه  نانو  اینکه  بیان  با  وی 
تا   40 ذرات  اندازه  دارای  دارو،  حامل  پگیله 
این  هدفمندسازی  افزود:  است،  نانومتر   ۶0
نانوسامانه با استفاده از نوعی آنتی بادی با عنوان 
»مونوکلونال  HAb1۸ ضد مارکر آنتی ژن « 

سلول سرطانی کبد انجام می گیرد.
اوجـی با بیـان اینکـه کارایـی سـامانه هدفمند 
حاوی دو دارو در نابودی سـلول های سـرطانی 
کبـد حـدود 3 و نیم برابر بیشـتر از سـامانه غیر 

هدفمنـد حـاوی دو دارو و 35 برابر بیشـتر از دو 
ترکیـب دارویـی بـه صـورت آزاد اسـت، گفت: 
ایـن طرح عاوه بـر داخل کشـور در امریکا نیز 

به ثبت رسـیده اسـت.
وی در خصـوص مزایـای ایـن طـرح اظهـار 
ضـد  داروهـای  هدفمنـد  رسـانش  داشـت: 
هپاتیـت و ضـد سـرطان بـرای پیشـگیری و 
بهبود همزمـان هپاتیت و سـرطان کبد، هدفمند 
و هوشـمند کردن سـامانه دارویی، ضد ویروسـی 
و ضـد باکتریایی برای درمـان بیماریها از جمله 

مزایـای ایـن طـرح بـه شـمار  مـی روند.
بــه گفتــه وی، ترکیــب دارویــی در ایــن 
ــد  ــرطانی و ض ــد س ــت ض ــامانه خاصی نانوس
هپاتیتــی دارد؛ ویــروس هپاتیــت یکــی از 
ــن  ــه همی ــت ب ــرطان اس ــاد س ــل ایج عوام
ــرای  ــمند را ب ــوداروی هوش ــک نان ــل ی دلی
درمــان ایــن دو بیمــاری طراحــی کــرده ایــم.
ایــن محقــق بــا تاکیــد بــر اینکــه مــی تــوان 
ــای  ــامانه ه ــرح در س ــن ط ــی ای ــش فن از دان
ــی  ــرطانی و عفون ــای س ــخیص بیماریه تش

اســتفاده کــرد، اظهــار داشــت: افزایــش 
مانــدگاری دو داروی ضــد ســرطان و ضــد 
هپاتیــت در بــدن و رســانش دقیــق و افزایــش 
اثرگــذاری ایــن داروهــا در پیشــگیری و درمان 
ــار و  ــای بیم ــلول ه ــد س ــان و هدفمن همزم
ــن  ــارز ای ــای ب ــی ه ــد از ویژگ ــرطانی کب س

ــود. ــی ش ــوب م ــرح محس ط
ایــن محقــق بــا اشــاره بــه هــدف اجــرای این 
ــا  طــرح عنــوان کــرد: ایــن طــرح در رابطــه ب
ــمند  ــانی هوش ــن دارورس ــای نوی ــامانه ه س
بــوده و هدف آن کپســوله کــردن همزمــان دو 
ترکیــب داروی گیاهــی در داخــل نانــو لیپوزوم 
و بــا اتصــال آنتــی بــادی مونوکلونــال اســت تا 

بــه درمــان ســرطان منجــر شــود.
اوجــی بــا بیــان اینکــه ایــن نانوســامانه 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــت: ب ــت، گف ــمند اس هوش
داروی گیاهــی، ســلول هــای ســرطانی از بیــن 
مــی رونــد بــه طوریکه بــه ســلول های ســالم 
ــن  ــد. همچنی ــیب نرس ــار آس ــرد بیم ــدن ف ب
ایــن نانــو ســامانه مــی توانــد ســلولهایی کــه 

دچــار هپاتیت شــده انــد و در آســتانه ســرطانی 
ــد. ــرل کن ــتند را کنت ــدن هس ش

وی بـا بیـان اینکه اگـر فـردی زمینـه بیماری 
هپاتیت داشـته باشـد، قبل از اینکه به سـرطان 
کبـد مبتـا شـود مـی توانـد از ایـن ترکیـب 
دارویـی اسـتفاده کنـد، تاکیـد داشـت: بـرای 
اولیـن بار اسـت که چنین سـامانه هوشـمندی 
که عـاوه بر ضـد هپاتیت بودن، ضد سـرطان 

نیـز هسـت سـاخته می شـود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح در حــال اخــذ 
ــزود:  ــت، اف ــد اس ــرای تولی ــای الزم ب مجوزه
تســت هــا و آزمایشــات این طــرح انجام شــده 
اســت؛ امیدواریــم ایــن ســامانه هــای دارویــی 
ــم  ــا بتوانی ــد و م ــاری برس ــه تج ــه مرحل ب

ــیم. ــی آن باش ــش فن ــده دان دارن

هوشمند و گیاهی؛

درمان همزمان سرطان کبد و هپاتیت با نانوداروی ایرانی
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ــن ــای نوی فناوریه

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان داروســازی موفــق بــه 
تولیــد نیمــه صنعتــی اســپری دهانــی بــر پایــه گیاهــان دارویی 

شــدند. 
ــش  ــر بخــش علمــی یــک شــرکت دان ــژاد، مدی فرشــاد اکبرن
بنیــان داروســازی گفــت: در ایــن شــرکت موفــق بــه ســاخت و 
تولیــد نیمــه صنعتــی اســپری هــای ضــد آفــت دهانــی بــا مواد 

اولیــه گیاهــی شــدیم.
ــاه  ــل، گی ــور عس ــبز زنب ــوم س ــپری، از م ــن اس ــزود: ای وی اف
شــیرین بیــان، اوکالیپتــوس، عصــاره درخــت بیــد و ترکیبــات 

گیاهــی دیگــر ســاخته شــده اســت.
بـه گفتـه اکبر نـژاد، ایـن اسـپری عـاوه بـر از بین بـردن آفت 
هـای دهانـی مـی توانـد باکتـری هـای دهـان را از بیـن ببـرد؛ 
همچنیـن قـارچ های دهانـی که منجر بـه برفک می شـوند نیز 

بـه واسـطه اسـتفاده از ایـن اسـپری از بین مـی روند.
بــه گفتــه وی، بــا اســتفاده از ایــن اســپری، تــب خــال ظــرف 3 

دقیقــه از بیــن خواهــد رفــت.

ــا بیــان اینکــه ایــن محصــول  وی ب
مشــابه خارجــی نــدارد، گفــت: قبــل 
ــن اســپری  ــد رســاندن ای ــه تولی از ب
دانشــگاه  در  آزمایشــاتی  دهــان، 
ــاک  ــد پ ــرای ض ــتی  ب شهیدبهش
بــودن آن انجــام گرفتــه اســت؛ 
ــتیتو  ــاتی در انس ــن آزمایش همچنی
ــتان  ــگاه لرس ــران و دانش ــتور ای پاس

ــد. ــام ش انج
ــان داروســازی  ــن شــرکت دانــش بنی ــر بخــش علمــی ای مدی
ــط  ــپری توس ــن اس ــه ای ــتیم ک ــدد هس ــت: در ص ــار داش اظه
پزشــکان مربوطــه تجویــز شــود؛ البتــه بــا تولیــد نیمــه صنعتی 
ایــن اســپری، تجویــز آن در لرســتان توســط پزشــکان انجــام 

ــرد. ــی گی م
ــان  ــرای ده ــه ب ــی ک ــوال محصوالت ــان اینکــه معم ــا بی وی ب
اســتفاده مــی شــوند نمــی تواننــد پایــه الکلــی داشــته باشــند، 

گفــت: در بــازار ایــن محصــوالت بــه وفــور دیــده مــی شــوند 
بــه همیــن دلیــل اســتفاده از محصوالتــی کــه بــر پایــه گیاهی 

هســتند مــی توانــد در ایــن زمینــه موثــر باشــند.
بــه گفتــه وی، ایــن اســپری بــه صــورت تحقیقاتــی، بــه تولیــد 
نیمــه صنعتــی رســیده و زمانیکه کــه مجــوز وزارت بهداشــت  را 

اخــذ کنیــم مــی توانیــم آن را بــه تولید انبــوه برســانیم.
اکبرنــژاد عنــوان کــرد: از ایــن اســپری مــی تــوان بــه عنــوان 
موثرتریــن اســپری از بیــن بــردن آفــت هــای دهانــی یــاد کرد.

اسپری ضد آفت دهانی تولید شد/
 رفع تب خال در ۳دقیقه

تولید واکسن هپاتیت 
ب افزایش می یابد

رئیــس مجتمــع تولیــدی- تحقیقاتی انســتیتو پاســتور ایــران از 
افزایــش تولید واکســن هپاتیــت ب خبــر داد و گفت: در راســتای 
تولیــد ایــن واکســن درصدد هســتیم تــا بــرای افزایــش کیفیت 

آن نیــز پژوهــش هایــی انجــام دهیــم. 
ــن  ــی  واکس ــش کم ــت: افزای ــان گف ــن کاغذی ــر هوم دکت
هپاتیــت ب در دســتور کار قــرار گرفتــه و پژوهــش هایــی نیز در 

ــه در حــال انجــام اســت. ــن زمین ای
ــاظ  ــن از لح ــک واکس ــی ی ــه وقت ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــش های ــد پژوه ــد بای ــدا کن ــش پی ــد افزای ــی بخواه کم
انجــام گیــرد، افــزود: بایــد بــرای افزایــش کیفیــت واکســن 
ــود  ــازنده واکســن مهندســی ش ــتگاههای س ــوع دس ــا و ن ه
تــا عــاوه بــر افزایــش کمــی، کیفیــت واکســن نیــز از بیــن 

ــرود. ن
کاغذیــان بــا بیــان اینکه بــرای اینــکار بایــد محاســبات پیچیده 
ــات  ــر مطالع ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــرد، اظه ــام گی ای انج
ــن بایســتی در نظــر  ــال انجــام اســت. همچنی ــددی در ح متع
داشــته باشــیم کــه عــاوه بــر کمیــت و کیفیــت، هزینــه تولیــد 

واکســن هــا نیــز کاهــش پیــدا کنــد.
ــی انســتیتو  ــد و رئیــس مجتمــع تولیدی-تحقیقات ــاون تولی مع
ــازمان بهداشــت  ــاله س ــر س ــار داشــت: ه ــران اظه ــتور ای پاس
جهانــی، بــر اســاس 4 اولویــت) بــاال، متوســط، پاییــن و صفــر( 
میــزان  نیــاز کشــور هــا بــه واکســن هــا را مــورد بررســی قــرار 
مــی دهــد. اکنــون اولویــت واکســن ســل اســت چــرا که ســایر 

کشــورها بــه ایــن واکســن نیــاز دارنــد.
بــه گفتــه وی، کشــور مــا در جهــان اســام در واکســن ســازی 
بســیار باســابقه و مســتعد مرجعیــت علمــی و فناورانه اســت که 

بایــد  ایــن رویــه را بیشــتر و بهتــر ادامــه بدهیــم.
وی افــزود: بــرآورد شــده اســت کــه ایــران ســالیانه 5 میلیــون 
ــاز دارد کــه مــا  ــه واکســن »ب ث ژ« و »هپاتیــت ب« نی دوز ب

هــر ســاله نیــاز کشــور را برطــرف کنیــم.
وی تاکیــد داشــت: اســتقرار پــارک فنــاوری ســامت و اســتفاده 
ــان گام دیگــری اســت کــه  ــش بنی ــت شــرکتهای دان از ظرفی
ــه واکســنهای  ــی در زمین ــتور در جهــت خودکفای انســتیتو پاس

انســانی برداشــته اســت.

محققان بریتانیایی موفق به ارائه راه حلی جدید برای درمان بیماری اچ آی وی شده اند. 
ــازدن و کشــتن«  ــوان »پ ــدی تحــت عن ــی جدی ــا اســتفاده از روش درمان ــی ب ــان بریتانیای محقق

ــد.   ــان بیمــاری اچ آی وی شــده ان ــه دســتاوردی چشــمگیر در عرصــه درم ــق ب موف
 در همیــن حــال محققــان بریتانیایــی بــا تزریــق یــک نــوع واکســن خــاص بــه بــدن فــرد مبتــا 
ــه شناســایی ســلول هــای  ــا سیســتم ایمنــی بــدن او قــادر ب ــه ایــن ویــروس باعــث شــدند ت ب
عفونــی شــود و بعــد از آن بــا تزریــق Vorinostat ســلول هــای عفونــی غیــر فعــال را فعــال 

کردنــد کــه در شــرایط معمولــی ایــن امــر غیــر ممکــن اســت.
ــروس اچ آی وی  ــتن وی ــت کش ــرد از قابلی ــدن ف ــی ب ــتم ایمن ــل، سیس ــن مراح ــرای ای ــا اج ب
ــا  ــروس اچ آی وی ب ــدد وی ــت مج ــانس بازگش ــان، ش ــن محقق ــه ای ــه گفت ــد و ب ــوردار ش برخ

ــی رود.   ــن م ــد از بی ــن فرآین ــری ای بکارگی
در حــال حاضــر مراحــل درمانــی بــر روی ایــن فــرد مبتــا بــه اچ آی وی بــه پایــان رســیده اســت 
و دانشــمندان منتظــر هســتند تــا چنــد ماهــی از آن بگــذرد تــا عــدم وجــود ویــروس اچ آی وی را 
در سیســتم ایمنــی بــدن او تاییــد کننــد.   محققــان بریتانیایــی از این دســتاورد بــه عنوان یــک راه 

حــل امیــدوار کننــده بــرای درمــان ویــروس اچ آی وی یــاد مــی کننــد.

یک راه حل جدید برای درمان ایدز/ واکسنی با توانایی کشتن ویروس

http://mehrnews.com


صفحه 48 | شماره 6 | مهر 95 MEHR NEWSAGENCY

فناوریهــای نویــن

ــی  ــش فن ــه دان ــان ب ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــان در ی محقق
تکنولــوژی مکمــل هــا و عصاره هــای گیاهــی داروی کپســوله 
شــده دســت یافتنــد کــه مــی تــوان از آن در تولیــد و اثربخشــی 

ــرد.  دارو اســتفاده ک
ــد  ــوژی تولی ــرح » تکنول ــن، مجــری ط ــر محســن برکتی دکت
مکمل هــا و عصاره هــای دارویــی گیاهــی کپســول شــده 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــترودر« اظه ــرا اکس ــا روش اولت ب
ــیاری در  ــات بس ــور ترکیب ــی کش ــان داروی ــت گیاه در صنع
ــره،  ــکل های افش ــه ش ــودری و ب ــع، پ ــی مای ــای فیزیک فرم ه

ــوند. ــه می ش ــرص عرض ــا ق ــول و ی ــره، کپس ــربت، قط ش
وی ادامــه داد: ایــن ترکیبــات دارای ویژگی هــا و خــواص ویــژه 
و منحصــر بــه فــردی هســتند کــه نقــش مهمــی بــه عنــوان 
مکمــل یــا دارو در ســامت انســانی ایفــا مــی کننــد بــه همیــن 
دلیــل شــرکت های تولیدکننــده مکمل هــا و داروهــای گیاهــی 
در فرآیندهــای تولیــد، مصــرف و عرضــه ایــن محصــوالت بــا 

مشــکات خاصــی مواجــه هســتند.
ــه شــرکت های پیشــرو  ــی اســت ک ــن، بدیه ــه برکتی ــه گفت ب
ــن مشــکات  ــا حــل ای ــد ب ــن عرصــه می توانن ــق در ای و موف
ــان و  ــر راندم ــدرن، حداکث ــای م ــتفاده از تکنولوژی ه ــا اس ب
ــر رضایتمنــدی در مشــتریان و در  ــد و حداکث بهــره وری در تولی
نهایــت حداکثــر ســهم بــازار و موفقیــت در کســب و کار را برای 

خــود رقــم بزننــد.
ــه،  ــد زردچوب ــی اظهــار داشــت: گیاهــی مانن ــان مثال ــا بی وی ب
ــل  ــیر، فلف ــل، س ــره، زنجبی ــن، زی ــز کای ــل قرم ــن، فلف دارچی
ســیاه، هــل، دانــه خــردل، دندلیــون، لیمو تــرش، همگــی دارای 
تأثیــرات الغــری از طریــق افزایش متابولیســم و بعضــاً کاهش 
ــم  ــا ه ــی از آنه ــان گروه ــتفاده همزم ــی اس ــوده ول ــتها ب اش
ــاد  ــل ایج ــه دلی ــاص، ب ــای خ ــورداری از فناوری ه ــدون برخ ب

ــت. ــر نیس ــوب امکان پذی ــده و نامطل ــای کاهن واکنش ه

مجــری طــرح بــا بیــان اینکــه مــا در تولیــد ایــن مکمــل هــا 
از تکنولــوژی »اینکپسولیشــن« بهــره بردیــم، افــزود: بنابرایــن 
اینکپسولیشــن بــه عنــوان تکنیکــی مــدرن بســیاری از 
مشــکات فــوق را بــه شــیوه ای کامــًا مؤثــر حــل کــرده و این 
امــر ســبب اســتقبال روزافــزون تولیدکننده هــا از فرآورده هــای 

ــا شــده اســت. کپســول شــده در سرتاســر دنی
برکتیــن در خصــوص تکنولــوژی اینکپســوله کــردن بــه روش 
»اولتــرا اکســترودر« بیــان کــرد: اینکپسولیشــن یــا بــه بیانــی 
ــات  ــه طــی آن ترکیب میکــرو اینکپسولیشــن روشــی اســت ک
ــی و  ــای گیاه ــروری روغنه ــده و ض ــظ ش ــای تغلی و عصاره ه
دارویــی در یــک پوشــش محافــظ منتشــر شــده و در آنهــا بــه 
صــورت ذرات مولکولــی در یــک غشــای کریســتالی محبــوس 

می شــوند.
وی افــزود: ایــن مکانیــزم ســبب کاهــش ســرعت تخریــب و از 
دســت رفتــن مــواد مؤثــره در فرآیندهــای متفــاوت تولیــد یــا در 

طــول زمــان نگهــداری تــا زمــان مصــرف نهایــی می شــود.
ــان  ــش بنی ــن شــرکت دان ــق و توســعه ای ــس واحــد تحقی رئی
اظهــار داشــت: فرموالســیون ماتریکــس پوششــی یــا 
)Envelope( کامــًا منعطــف بــوده و قابــل تغییــر 

ــرآورده  ــاص ف ــور خ ــرد و منظ ــوع کارب ــه ن ــته ب ــم بس و تنظی
ــت. اس

ــد  ــردی کمــک می کن ــن فرموالســیون کارب ــه وی، ای ــه گفت ب
کــه آزادســازی مــواد مؤثــره در نقــاط متفــاوت بــدن بســته بــه 

نــوع فــرآورده صــورت پذیــرد.
برکتیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه از ایــن مکمــل هــا مــی تــوان در 
تولیــد داروهــا بهــره بــرد، گفــت: افزایــش بهــره وری و راندمــان 
ــم  ــره در حج ــواد مؤث ــزان م ــبت می ــش نس ــد، افزای در تولی
واحــدی از داروهــا، افزایــش میــزان راندمــان جــذب مــواد مؤثره 
بــا توجــه بــه نــوع پوشــش ماتریکســی فرمولــه شــده برخــی 
ــاخت  ــرد در س ــرای کارب ــا ب ــل ه ــن مکم ــای ای ــی ه از ویژگ

ــد. ــه شــمار مــی رون داروهــای گیاهــی ب
مجــری طــرح تاکیــد کــرد: ایــن مکمــل هــا کــه بــا ایــن روش 
ــدن  ــاً در محــل مــورد نظــر در ب ــم، دقیق ــد رســانده ای ــه تولی ب
رهاســازی مــی شــود تــا بیشــترین ضریــب جــذب را در بــدن 

داشــته باشــد.
ــاوری  ــن فن ــه ای ــا  5 کشــور ب ــه در کل دنی ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــکا ه ــور امری ــی کش ــزود: حت ــد،  اف ــرده ان ــدا ک ــت پی دس
ــا  ــون م ــی اکن ــد ول ــت بیاب ــاوری دس ــن فن ــه ای ــته ب نتوانس
توانســتیم بــه جمــع کشــورهای اروپایــی در ایــن زمینــه 

ــم. بپیوندی
ــا اســتفاده از ایــن مکمــل هــا کــه بــه تولیــد  بــه گفتــه وی، ب
رســیده انــد مــی توانیــم داروهــای گیاهــی را تولیــد کنیــم کــه 

بیشــترین اثــر بخشــی را در بــدن فــرد داشــته باشــد.
ــی و  ــان داروی ــگاه گیاه ــومین نمایش ــا در س ــل ه ــن مکم ای
ــر کشــور و  ــاون رئیــس جمهــور، وزی طــب ســنتی توســط مع
ــر امــور خارجــه رونمایــی شــد. همچنیــن اینکپســوله هــا  وزی
در مرحلــه ثبــت اختــراع هســتند و تاییدیــه خــود را از انســتیتو 

ــرده اســت. ــه اخــذ ک ــات تغذی تحقیق

برای نخستین بار در کشور؛

مکمل گیاهی برای افزایش اثربخشی دارو تولید شد

ــان کشــور نانوحســگری آزمایشــگاهی  محقق
ــر  ــت مقادی ــادر اس ــه ق ــد ک ــی کرده ان طراح
داروی ضــد صــرع و ضــد پارکینســون مصرف 

ــد.  ــری کن ــت اندازه گی ــده را به دق ش
امــروزه پیشــرفت های علمــی صــورت گرفتــه 
در زمینــه  داروســازی و پزشــکی افزایــش 
ــن  ــران یکــی از پرمصرف تری ــه اســت. ای یافت

ــت. ــتفاده از دارو اس ــه  اس ــورها در زمین کش
شـایع ترین  از  یکـی  پارکینسـون  بیمـاری 
بیماری هـای پیش رونـده  عصبـی در سیسـتم 
ایـن  مـی رود.  شـمار  بـه  مرکـزی  اعصـاب 
بیمـاری مـردان را 1.5 برابر بیـش از زنان مبتا 
می کنـد. در سراسـر جهـان 10 میلیـون نفـر از 

بیمـاری پارکینسـون رنـج می برنـد.
داروی انتاکتپــون یــک داروی مهارکننــده 
ــت.  ــون اس ــاری پارکینس ــان بیم ــرای درم ب
ــا یکــی  ــوص داروه ــق درجــه  خل ــن دقی تعیی
از پارامترهــای مهــم در مراحــل ســاخت 
ــت.  ــرف اس ــازار مص ــه ب ــش از ورود ب دارو پی
همچنیــن تعییــن دقیــق مقــدار داروی مصرف 

شــده یــا دفــع شــده از بــدن می توانــد جهــت 
افزایــش کارایــی درمانــی دارو ضــروری باشــد.
ــا بیــان اینکــه بیــش از ۹0  مهــدی بقایــری ب
درصــد داروهــای مصرفــی دارای ســاختارهای 
شــیمیایی ســنتزی بــوده و عــدم اطاع رســانی 
ــزان  ــرف، می ــوه  مص ــا نح ــه ب ــق در رابط دقی
مصــرف و پرهیزهــای غذایــی و دارویــی 
الزم هنــگام مصــرف دارو، ســبب بــروز 
مســمومیت های پنهــان و آشــکار دارویــی 
مــی  شــود، گفــت: در طــرح حاضــر بــه کمک 
نانــوذرات نقــره یــک حســگر الکتروشــیمیایی 
ــری داروی ضــد  جهــت تشــخیص و اندازه گی
پارکینســون انتاکتپــون طراحــی و ســاخته 

ــت. ــده اس ش
ــاخته  ــق، نانوحســگر س ــن محق ــه  ای ــه گفت ب
ــر انــدک  ــد مقادی شــده در ایــن طــرح می توان
ــد؛  ــری کن ــاال اندازه گی ــرعت  ب ــا س دارو را ب
ــری  ــازگاری و تکرارپذی ــت س ــن زیس همچنی
ــگر در  ــن نانوحس ــای ای ــر مزای ــاال از دیگ ب

ــت. ــابه اس ــای مش ــا روش ه ــه ب مقایس

بقایــری در خصــوص ســاختار نانوحســگر 
طراحــی شــده افــزود: ایــن نانوحســگر از یــک 
الکتــرود کربــن شیشــه ای تشــکیل شــده کــه 
ــوذرات نقــره روی آن تثبیــت شــده اســت. نان

از  جلوگیــری  به منظــور  داد:  ادامــه  وی 
کلوخــه شــدن و تجمــع نانــوذرات نقــره 
از نانولوله هــای کربنــی عامــل دار شــده 
به عنــوان بســتر احیــای الکتروشــیمیایی و 
ــن  ــرود کرب ــطح الکت ــر س ــوذرات ب ــنتز نان س
ــگر  ــت؛ نانوحس ــده اس ــتفاده ش ــه ای اس شیش
ــری  ــش پذی ــداری و گزین ــده از پای ــه ش تهی
ــون  ــه داروی انتاکاپ ــبت ب ــی نس ــل قبول قاب

برخــوردار اســت.
ایــن محقــق خاطــر نشــان کــرد: ابتــدا 
ــن  ــاده ی متفورمی ــا م ــی ب ــای کربن نانولوله ه
ــن  ــرود کرب ــر روی الکت ــده و ب ــل دار ش عام
ــوذرات  ــرار داده شــد و ســپس نان شیشــه ای ق
ــر  ــیمیایی ب ــه روش ترســیب الکتروش ــره ب نق
روی الکتــرود کربــن شیشــه ای اصــاح شــده 

ــد. ــنتز ش س

وی افــزود: ســپس الکتــرود تولیــد شــده 
و  میکروســکوپی  روش هــای  به وســیله  
ــی و در  ــخصه یاب ــس مش ــو ایک ــراش پرت پ
نهایــت مقــدار انتاکاپــون در نمونــه ی زیســتی 
شــد. اندازه گیــری  نانوحســگر  به وســیله  

ــج  ــاس نتای ــر اس ــرد: ب ــوان ک ــری عن مقای
داروی  مقــدار  کمتریــن  به دســت آمده، 
انتاکاپونــی کــه ایــن حســگر قــادر بــه 
شناســایی و اندازه گیــری آن اســت، 3.15 
نانومــوالر بــوده اســت؛ اندازه گیــری ایــن 
داروهــا می توانــد موجــب بهبــود بررســی 

رونــد عملکــرد درمانــی آن هــا شــود.
ــر  ــای دکت ــل تاش ه ــات حاص ــن تحقیق ای
ــری،  ــن امی ــر امیرحس ــری، دکت ــدی بقای مه
دکتــر بهــروز ملکــی- اعضــای هیــأت 
ــر  ــبزواری، دکت ــم س ــگاه حکی ــی دانش علم
ملیحــه برازنده،عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
ــادی-  ــمانه فره ــران و س ــکی ته ــوم پزش عل
دانشــجوی مقطع کارشناســی ارشــد دانشــگاه 

ــت. ــبزواری اس ــم س حکی

اندازه گیری دقیق داروی ضد پارکینسون با فناوری نانو
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ــن ــای نوی فناوریه

ــا  ــژه ای را ب ــاختار وی ــدند نانوس ــق ش ــور موف ــان کش محقق
ــرای  ــا از آن ب ــرده ت ــنتز ک ــا س ــای ط ــتفاده از نانومیله ه اس

ــد.  ــتفاده کنن ــرطان اس ــان س ــخیص و درم تش
امــروزه خــواص وابســته بــه انــدازه و شــکل نانــوذرات فلــزی 
ــوذرات اکســید  موضــوع بســیاری از تحقیقــات شده اســت. نان
آهــن و طــا بــه دلیــل برخــورداری از خــواص مغناطیســی و 
ــه  ــورد توج ــزی م ــوذرات فل ــایر نان ــژه، بیــش از س ــوری وی ن

ــد. ــرار گرفته ان ق
ایــن نانــوذرات پتانســیل بســیار باالیــی جهــت اســتفاده در بازه  
وســیعی از کاربردهــا از خــود نشــان داده انــد. ســنتز نانــوذرات 
تغییــر  موجــب  می توانــد  مختلــف  اشــکال  بــا  طــا 

خــواص نــوری ایــن نانــوذرات شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــرح ب ــری ط ــژاد، مج ــزی ن ــا هرم محمدرض
ــدازه  ــر شــکل، ان ــوذرات طــا شــدیداً تحــت تأثی خــواص نان
و ســاختار کریســتالی آن هــا اســت، گفــت: هــدف اصلــی ایــن 
ــتفاده از  ــا اس ــرطان ب ــان س ــی درم ــش کارای ــش افزای پژوه

ــت. نانوساختارهاس
وی افــزود: نانوســاختارها اگــر به درســتی و بــر اســاس هدفــی 
خــاص طراحــی و ســنتز شــوند، امــکان تشــخیص و درمــان 
ــن  ــر همی ــد؛ ب ــان فراهــم می کن بیمــاری را به صــورت همزم
اســاس در ایــن تحقیــق، ســاختاری مبتنــی بــر نانومیله هــای 

طــا و نانــوذرات آهــن طراحــی و ســنتز شــده اســت تــا هــم 
بــرای درمــان فتوترمــال و هــم تصویربــرداری MRI کارایــی 

الزم را داشــته باشــند.
بــه گفتــه وی، پایدارســازی و تأمیــن زیســت ســازگاری 
نانوســاختار بــدون آنکــه قابلیــت درمانــی آن هــا تحــت تأثیــر 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــش اساس ــک چال ــز ی ــرد نی ــرار گی ق
ــی  ــوذرات کارای ــن نان ــتفاده از ای ــزود: اس ــژاد اف ــزی ن هرم
درمــان ســرطان را افزایــش داده و به طــور مؤثــر ســبب 
حــذف ســلول های ســرطانی مــی  شــود بــدون آنکــه نیــازی 
بــه اســتفاده از لیزرهــای تــوان بــاال و یــا درمــان چندمرحله ای 

ــته باشــد. ــود داش وج
وی ادامــه داد: در ایــن تحقیــق به صــورت همزمــان از خاصیت 
ــی  ــت سوپرپارامغناطیس ــا و خاصی ــوذرات ط ــمونی نان پاس
ــل،  ــاختار حاص ــت؛ نانوس ــده اس ــتفاده ش ــن اس ــوذرات آه نان
یــک ســاختار هیبریــدی اســت کــه بــه دلیــل داشــتن هــر دو 
خاصیــت، می تــوان از آن جهــت تشــخیص و درمــان ســرطان 

ــتفاده کرد. اس
ــوص  ــر در خص ــی کامل ت ــه  توضیحات ــا ارائ ــژاد ب ــزی ن هرم
مراحــل انجــام ایــن پژوهــش افــزود: در مرحلــه  اول نانــوذرات 
بــا خــواص پاســمونی و مغناطیســی مناســب طراحــی شــد.

پارامترهــای ســنتز ســاختار به گونــه ای کنتــرل شــد کــه بتوان 

بــا لیــزر تــوان پاییــن نانوســاختار را تحریــک کــرده و نیــز در 
تصویربــرداری MRI کنتراســت کافــی ایجــاد کنــد؛ در ادامــه 
ــم  ــا ه ــدند ت ــاح ش ــه ای اص ــده به گون ــنتز ش ــوذرات س نان
ــی  ــای بیولوژیک ــرد در محیط ه ــرای کارب ــی ب ــداری کاف پای
داشــته باشــند و هــم  زیســت ســازگاری آن هــا افزایــش یابــد.

ایــن محقــق عنــوان کــرد: در نهایــت خون ســازگاری، زیســت 
ســازگاری نانــوذرات و همچنیــن کارایــی درمانــی آن هــا در فاز 

بــرون تنــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفت.
خفاجــی-  منــا  تاش هــای  حاصــل  تحقیقــات  ایــن 
دانشــجوی مقطع دکتــرای پژوهشــکده نانــو دانشــگاه صنعتی 
شــریف- دکتــر منوچهــر وثوقــی، دکتــر محمدرضــا هرمــزی 
ــی  ــأت علم ــای هی ــی زاد- اعض ــم ایرج ــر اعظ ــژاد و دکت ن
ــد- عضــو  ــر رســول دینارون ــی شــریف- دکت دانشــگاه صنعت
هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران- اســت. نتایج 
 Scientific Reports )Nature  ایــن کار در مجلــه
 ،۲01۶ ســال   ،۲30 )جلــد   )Publication Group

ــه چــاپ رســیده اســت. ــا 4۸( ب صفحــات 3۹ ت

امکان تشخیص و درمان همزمان 
سرطان با فناوری نانو

ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــگران دانش پژوهش
یکــی  ایرانــی  محقــق  همــکاری  بــا 
نانوپــودری  آمریــکا،  دانشــگاه های  از 
ــی  ــه از آن م ــد ک ــنتز کرده ان ــرامیکی س س
تــوان در تولیــد ایمپلنت هــای دندانــی و 

اســتخوانی اســتفاده کــرد. 
ــا بیوســرامیک ها،  ســرامیک های زیســتی ی
دســته ای از مــواد ســخت هســتند کــه 
ــکی و  ــوزه  پزش ــترده ای در ح ــرد گس کارب

ــد. ــت دارن ــی باف مهندس
تولیــد ایــن مــواد در مقیاس هــای نانومتــری 
می دهــد.  افزایــش  را  آن هــا  کارایــی 
ــت  ــوان جه ــی را می ت ــای مختلف روش ه
تولیــد ایــن نانــوذرات بــه کار گرفــت. 
احتراقــی  ســنتز  روش  میــان  ایــن  در 
یکــی از مهم تریــن روش هــای ســاخت 

ســرامیک های پیشــرفته محســوب مــی شــود کــه دهه هــای 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م اخی

امــروزه تحقیقــات بســیاری به منظــور افزایــش کارایــی و 
ــه روش ســنتز احتراقــی در  ــوذرات ب ــد نان ــه  تولی کاهــش هزین

ــت. ــام اس ــال انج ح
ســرور صــادق زاده، مجــری طــرح بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع 
ــک روش  ــرح ی ــن ط ــده در ای ــه ش ــه کار گرفت ــه روش ب ک
آســان و ارزان اســت، گفــت: هــدف از تحقیــق حاضــر، ســنتز 
نانــوذرات ســرامیکی بــا مورفولــوژی یکنواخــت و خلــوص بــاال 
ــوده اســت. ــول ب ــی محل ــری از روش ســنتز احتراق ــا بهره گی ب

وی در رابطــه بــا مزایــای روش مــورد اســتفاده و خــواص 

ــن طــرح گفــت: اســتفاده از روش  ــد شــده در ای ــوذرات تولی نان
ســنتز احتراقــی محلــول در تولیــد نانــوذرات ســرامیکی موجــب 
ــت.  ــده اس ــوذرات ش ــنتز نان ــد س ــی فراین ــه  کل ــش هزین کاه
همچنیــن،  ایــن نانــوذرات عملکــرد مکانیکــی و زیســتی باالیی 
را بــه دلیــل مورفولــوژی یکنواخــت کرمــی شــکل و ابعــاد کمتر 

ــد. ــش می گذارن ــه نمای ــر ب از 40 نانومت
صــادق زاده اظهــار داشــت: مــواد نانوســاختار بــه دلیــل 
ــی و  ــی، فیزیک ــار مکانیک ــان رفت ــاختمان منحصربه فردش س
بعضــاً زیســتی متفاوتــی نســبت بــه مــواد غیــر نانویــی از خــود 
ــود  ــی ســرامیک های زیســتی بهب ــاد نانوی ــد. ابع ــروز می دهن ب

ــی دارد. ــز در پ ــلولی را نی ــد س ــذب و رش ــای ج واکنش ه
وی ادامــه داد: همچنیــن ایــن موضــوع موجــب بهبــود 

و  استخوان ســاز  ســلول های  عملکــرد 
رســوب گذاری مــاده  معدنــی کلســیم در 
تقابــل بــا ســلول های استخوان ســاز و 
پروتئین هــا شــده و عمــر ایمپلنــت را در 
ــه  ــواد ب ــن م ــد. ای ــش می ده ــدن افزای ب
ــه  ــطح ب ــبت س ــورداری از نس ــل برخ دلی
ــی،  ــواد معمول ــه م ــبت ب ــاال نس ــم ب حج
پیونــد ایمپلنــت بــا بافــت اســتخوانی 

می بخشــد. بهبــود  را  اطرافــش 
بــه گفتــه  صــادق زاده، در ایــن طــرح 
نانــوذرات ســرامیکی هاردیســتونیت بــا 
احتراقــی  ژل  ســل-  روش  از  اســتفاده 
ــای  ــر پارامتره ــده و اث ــنتز ش ــول س محل
فراینــد از قبیــل دمــا و غلظــت ســاکاروز بــر 
روی خلــوص، ابعــاد و مورفولــوژی نانــوذرات 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ در ایــن 
راســتا دمــا و غلظــت بهینــه  ســاکاروز تعییــن شــده و نانــوذرات 
حاصلــه به وســیله  روش پــراش اشــعه  ایکــس و میکروســکوپ 

ــده اند.  ــی ش ــخصه یاب ــوری مش ــی و عب ــی روبش الکترون
ــده  ــودر در آین ــن نانوپ ــم ای ــرد: امیدواری ــان ک ــر نش وی خاط

ــود. ــد ش ــی تولی ــاس صنعت ــده و در مقی ــازی ش تجاری س
ایــن تحقیقــات حاصــل تاش هــای ســرور صــادق زاده- 
دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی 
ــأت علمــی  ــادی - عضــو هی ــر رحمــت اهلل عم ــان، دکت اصفه
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و دکتــر فریبــرز توانگریــان- عضــو 
 penn state Harrisburg هیــأت علمــی دانشــگاه

ــت. ــکا اس آمری

بهبود عملکرد سلول های استخوان ساز با فناوری نانو
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کمک به رفع کم خونی در رژیم غذایی؛

افزایش برداشت 
سیب زمینی با  استفاده از 

نانوذرات آهن
ــه افزایــش برداشــت ســیب زمینی از  ــق ب پژوهشــگران انگلیســی موف
زمین هــای زراعــی شــدند کــه نتایــج نشــان داد میــزان تولیــد ۲۲ تا ۲5 

درصــد افزایــش مــی یابــد. 
ــوذرات،  ــا اســتفاده از نان محققــان دانشــگاه ناتینگهــام موفــق شــدند ب
ــی  ــروه تحقیقات ــن گ ــد. ای ــد ســیب زمینی را افزایــش دهن ــزان تولی می
نشــان دادنــد کــه افــزودن نانــوذرات آهــن و کلســیم می توانــد میــزان 
تولیــد ســیب زمینی را افزایــش دهــد و از ســوی دیگــر باعــث یکنواخت 

شــدن ابعــاد محصــوالت شــود.
یکــی از مزایــای ایــن روش آن اســت کــه گل دهــی گیــاه ســیب زمینی 
را افزایــش داده و زمــان آن را بــه دو هفتــه تقلیــل می دهــد. ایــن گــروه 
ــن  ــزودن ای ــا اف ــه ب ــد ک ــان دادن ــود نش ــای خ ــی در آزمون ه تحقیقات

نانــوذرات میــزان تولیــد ۲۲ تــا ۲5 درصــد افزایــش مــی  یابــد.
ایــن پــروژه بــا بودجــه 100 هــزار پونــدی از ســال ۲013 آغاز شــده و تا 
جــوالی ۲01۷ ادامــه خواهــد یافــت. بســیاری از خاک هــا دارای آهــن 
ــد.  ــرار نمی گیرن ــاه ق ــار گی ــی در اختی ــه راحت ــا ب ــتند، ام ــی هس فراوان
اســتفاده از کودهــای آهــن دار نیــز پرهزینــه و مزایــای آن محدود اســت.
همچنیــن ایــن گــروه تحقیقاتــی ابــزاری ســاختند کــه می توانــد تا یک 
کیلوگــرم در ســاعت نانــوذرات آهــن تولیــد کنــد کــه بــا اســتفاده از آن 

می تــوان محصــوالت کشــاورزی بهتــری تولیــد کــرد.
ــا فرمــول شــیمیایی Fe۲O3 یکــی  اکســیدآهن یــا اکســید فریــک ب
ــورت  ــه ص ــروژه ب ــن پ ــه در ای ــت ک ــن اس ــه آه ــه گان ــکال س از اش
ــادگی  ــه س ــول ب ــن محل ــاد شده اســت. ای ــی ایج ــاز آب ــوذرات در ف نان

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــاه م ــاری گی ــرای آبی ب
ــوذرات  ــن نان ــددی روی ای ــی متع ــای سم شناس ــروه آزمایش ه ــن گ ای
انجــام دادنــد و در نهایــت نشــان دادنــد کــه ایــن نانــوذرات بــه خــاک 
اطــراف ریشــه چســبیده و بــه ســختی وارد آب هــای زیرزمینــی 
ــود  ــا وج ــن، مشــکل آلودگــی محیط زیســت در آن ه می شــوند. بنابرای

ــدارد. ن
ایــن گــروه روی نانــوذرات روی )Zn( و کلســیم بــرای بهبــود کیفیــت 

محصــوالت کشــاورزی از جملــه ســیب زمینی کار می کننــد.
ــوذرات می تواننــد  ــروژه اظهــار داشــت: نان دیویــس از محققــان ایــن پ
میــزان محصــوالت کشــاورزی را افزایــش دهنــد. کم خونــی در رژیــم 
غذایــی مشــکل بزرگــی در جهــان اســت، بــه طــوری کــه ســاالنه 4۶ 

ــرار می دهــد. ــر ق ــردم جهــان را تحــت تأثی درصــد از م
ــش  ــد نق ــه می توان ــت ک ــن اس ــو از آه ــیب زمینی ممل ــزود: س وی اف
مؤثــری در رفــع ایــن مشــکل داشــته باشــد. غنی ســازی ســیب زمینی 
هزینــه کمــی داشــته و می تــوان بــا روشــی ایمــن نیازهــای بــدن را بــا 

آن تأمیــن کــرد.

ــا اســتفاده از ریشــه گیــاه زنجبیــل موفــق  محققــان ب
بــه تولیــد نانوذراتــی شــدند کــه دارای خــواص درمانــی 

ــت.  ــای روده اس در بیماری ه
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــکی آتانت ــز پزش ــگران مرک پژوهش
ترکیبــات موجــود در ریشــه گیــاه زنجبیــل موفــق بــه 
ــان  ــت درم ــه دارای قابلی ــدند ک ــی ش ــاخت نانوذرات س

ــت. ــاب روده اس ــاری الته بیم
ــوذرات،  ــرای بررســی اثربخشــی ایــن نان ایــن گــروه ب
ــگاه  ــده در آزمایش ــت ش ــلول های کش ــا را روی س آنه
ــروژه  ــن پ ــد. در ای ــرار دادن ــش ق ــورد آزمای ــوش م و م
محققــان از یــک آســیاب آشــپزخانه بــرای پــودر کردن 
ــه  ــل ب ــا را تبدی ــرده و آنه ــتفاده ک ــل اس ریشــه زنجبی

ــد. ــی کردن پاکت های
در قــدم بعــد از ســانتریفیوژهایی بــا ســرعت بســیار باال 
و اولتراســونیک های قــوی بــرای تولیــد سوسپانســیون 
اســتفاده کردنــد. ایــن گــروه توصیــه کردنــد کــه ایــن 

کار را در منــزل انجــام ندهیــد.
نانوذراتــی کــه محققــان تولیــد کردنــد در حــدود ۲30 
ــدازه  ــه ان ــا ب ــدد از آنه ــته و 300 ع ــر داش ــر قط نانومت
قطــر تــار مــوی انســان اســت. ایــن گــروه تحقیقاتــی 
ایــن نانــوذرات را روی موش هــای آزمایشــگاهی مــورد 
ــوذرات  ــه نان ــد ک ــا دریافتن ــد. آنه ــرار دادن ــش ق آزمای
ــد. ــده ای دارن ــی خیره کنن ــرات درمان ــوده و اث ســمی نب

ــلول های  ــط س ــن ذرات توس ــه ای ــان داد ک ــج نش نتای
ــوال  ــه معم ــی ک ــوند، جای ــذب می ش ــی روده ج خط
التهــاب اتفــاق می افتــد. یکــی از اثــرات این نانــوذرات، 

تاثیــر در فرآینــد بازســازی ســاختار روده اســت.

نتایــج بررســی ها نشــان می دهــد کــه ایــن نانــوذرات، 
ــده   ــرخ زن ــش داده و ن ــلول های روده را افزای ــر س تکثی
مانــدن آنهــا را بهبــود می دهــد. همچنیــن ایــن 
ــا در روده  ــد پروتئین ه ــوذرات موجــب کاهــش تولی نان
ــاب  ــی الته ــل اصل ــه عام ــی ک ــوند، پروتئین های می ش

ــتند. در روده هس
ــن ذرات  ــت: ای ــروژه گف ــن پ ــان ای ــن از محقق مرلی
می توانــد دارویــی مناســب بــرای درمــان بیماری هــای 
ــروه،  ــن گ ــارات ای ــاس اظه ــد. براس ــی روده باش التهاب
ــا  ــا ســرطان های مرتبــط ب ایــن نانــوذرات می تواننــد ب

ــد. ــه کنن روده مقابل
محققــان ایــن پــروژه معتقدانــد کــه ایــن نانــوذرات را 
ــی  ــات غذای ــوان ترکیب ــادگی به عن ــه س ــوان ب می ت
ــوان  ــه به عن ــل گیاهــی اســت ک ــار داد. زنجبی ــه بیم ب
چاشــنی در بســیاری از غذاهــا اســتفاده شــده و از دیرباز 
خــواص درمانــی زیــادی در آن کشــف شده اســت. 
ــوب  ــی در جن ــای باران ــاه جنگل ه ــن گی ــتگاه ای خاس

شــرق آســیا اســت.

زنجبیل نانویی برای مقابله
 با بیماری های روده تولید شد

حــاوی  نانوســیم های  از  اســتفاده  بــا  محققــان 
نانــوذرات، موفــق بــه ســاخت کاغــذ ضدحریقی شــدند 
ــذ  ــن کاغ ــت. ای ــال اس ــواص آنتی باکتری ــه دارای خ ک

ــت.  ــب اس ــیار مناس ــم بس ــناد مه ــظ اس ــرای حف ب
پژوهشــگران چینــی موفــق بــه ســاخت کاغــذ 
ضدحریــق شــدند کــه در آن از نانوســیم اســتفاده 
ــه باکتری هــا مقــاوم  شده اســت. ایــن کاغــذ نســبت ب
ــود. ــت ش ــترش عفون ــع از گس ــد مان ــوده و می توان ب

محققــان موسســه ســرامیک شــانگهای روشــی یــک 
مرحلــه ای بــا اســتفاده از حــال و گرمــا بــرای ایــن کار 
ارائــه کردنــد. آنهــا از نانوســیم های هیدروکســیدآپاتایت 
بــرای ســاخت ایــن کاغــذ اســتفاده کردنــد. روی ایــن 
ــوذرات نقــره اســتفاده شده اســت کــه  نانوســیم ها از نان

ــت. ــال اس ــواص آنتی باکتری دارای خ
نانوسـیم های مـورد اسـتفاده در ایـن پـروژه بـا روش 
حال گرمایی )Solvothermal( تولید شـده اند و 
از یـک فرآینـد مبتنی بر الکل برای اسـتخراج اسـتفاده 
شـده تا نانوسـیم ها از محلول فسـفات جداسـازی شود. 
از اولئات کلسـیم به عنـوان منبع کلسـیم و تامین کننده 

مـاده اولیه اسـتفاده شده اسـت.
بــرای تامیــن فســفر نیــز از نمک هــای فســفات ســدیم 

ــای آب و  ــب حال ه ــه در ترکی ــتفاده شده اســت ک اس
اتانــول قــرار داده شده اســت. دمــای بــاال نقــش بســیار 

مهمــی در تشــکیل ایــن مــاده دارد.
ــد هیدروکســی آپاتایت دارای قطــری  نانوســیم های بلن
در حــدود چنــد ده نانومتــر هســتند کــه طولــی در ابعــاد 
ــه  ــن اســت ب ــه ممک ــد ک ــر دارن ــد صــد میکرومت چن

یــک میلیمتــر نیــز برســد.
محققــان ایــن پــروژه نشــان دادنــد کــه ایــن ســاختار 
ــا  ــوان ب ــوده و می ت ــوردار ب ــی برخ ــتحکام باالی از اس
ــرد.  ــد ک ــد A4 تولی ــی در ح ــتفاده از آن ورق های اس
بــه راحتــی می تــوان هــر تصویــری را روی ایــن کاغــذ 

چــاپ کــرد.
نکتــه جالــب توجــه در ایــن پــروژه آن اســت کــه ایــن 
ــن  ــت بنابرای ــال اس ــواص آنتی باکتری ــذ دارای خ کاغ
بــرای اســتفاده در بیمارســتان ها نیــز مناســب اســت. در 
واقــع ایــن کاغــذ ضدحریــق، وســیله ای مناســب بــرای 

حفــظ اســناد مهــم اســت.
ــق،  ــذ ضدحری ــد کاغ ــر تولی ــاوه ب ــن روش، ع از ای
می تــوان بــرای مهندســی بافــت اســتخوان، رهاســازی 
دارو، جــذب آلودگی هــای آلــی و یون هــای فلــزی 

ــرد. اســتفاده ک

کاغذ ضدحریق تولید شد
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محققــان کشــور از نانــوذرات نقــره بــرای رفــع یکــی از 
مهم تریــن آفــات برنــج اســتفاده کردنــد. ایــن نانــوذرات 
ــیده  ــج پاش ــاه برن ــر روی گی ــانه ب ــورت افش ــه ص ــد ب می توانن

شــوند و از خســارت و آفت زدگــی آن جلوگیــری کنــد. 
ــد  ــداع روش هایــی جدی ــه اب ــو منجــر ب ــاوری نان اســتفاده از فن
ــه کمــک مــواد در مقیــاس اتمــی شــده  در مهــار بیماری هــا ب
ــل  ــه دلی ــک ب ــاده کوچ ــروب فوق الع ــد میک ــت. ذرات ض اس
ــیار  ــاس بس ــطح تم ــان س ــم باالیش ــه حج ــطح ب ــبت س نس

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــاری زا ایج ــل بیم ــا عوام ــی را ب باالی
ــر  ــی، تأثی ــای نانوی ــی ابزاره ــا معرف ــد ب ــو می توان ــاوری نان فن
ــد.  ــته باش ــاورزی داش ــی و کش ــای طبیع ــزایی در فراینده بس
مــواد محافظت کننــده  گیاهــان، کودهــا، تصفیــه  آب و اصــاح 
آالینده هــا، نانوحســگرها، تجهیــزات تشــخیص و اصــاح 
ــاوری  ــت فن ــای فعالی ــن حوزه ه ــان از مهم تری ــی گیاه ژنتیک

ــی رود. ــمار م ــه ش ــم کشــاورزی ب ــو در عل نان
ــج  ــه برن ــان اینک ــا بی ــژاد، مجــری طــرح، ب ــلطانی ن ــم س میث
غــذای اصلــی بخــش وســیعی از جمعیــت جهــان اســت، گفت: 

هــدف از ایــن تحقیــق اثــر کنترل کنندگــی غلظت هــای 
متفــاوت از نانــوذرات نقــره بــر روی عامــل قارچــی پوســیدگی و 

ــج مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. خرابــی غــاف، برن
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه تولیــد آســان و اقتصــادی 
نانــوذرات نقــره، اســتفاده از ایــن نانــوذرات جهــت کنتــرل آفات 
و بیماری هــای گیاهــی، موجــب کاهــش هزینه هــای مربوطــه 

و همچنیــن کاهــش اثــرات جانبــی ناشــی از اســتفاده بی رویــه 
از ســموم خطرنــاک کشــاورزی خواهــد شــد.

ــوذرات نقــره  ــا نحــوه  اثرگــذاری نان ــژاد در رابطــه ب ســلطانی ن
بــر قارچ هــا افــزود: نحــوه  دقیــق اثرگــذاری نانــوذرات نقــره بــر 
روی عوامــل بیمــاری زای قارچی هنوز مشــخص نشــده اســت، 
امــا دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه نقــره در ابعــاد نانومتــری 
ــر  ــم ها اث ــل میکروارگانیس ــس و تولیدمث ــم، تنف ــر متابولیس ب

می گــذارد.
ــورت  ــه دو ص ــه ب ــن مطالع ــت: ای ــار داش ــق اظه ــن محق ای
ــن  ــت؛ بدی ــه اس ــورت پذیرفت ــه ای ص ــگاهی و گلخان آزمایش
ــره به صــورت  ــوذرات نق منظــور، غلظت هــای مشــخصی از نان
کلوئیــدی جهــت کنتــرل و کاهــش شــدت خســارت بیمــاری 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــج م ــاه برن ــاف گی ــیدگی غ ــی پوس قارچ

ــت. ــه اس گرفت
ــج به دســت آمده، افزایــش غلظــت  ــر اســاس نتای ــزود: ب وی اف
ــکیل  ــه و تش ــد ریس ــی ام، رش ــی پ ــا 50 پ ــره ت ــوذرات نق نان

ســختینه )عامــل کلیــدی بقــای عامــل 

در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد؛

کنترل و دفع بیماری های برنج با فناوری نانو توسط محققان کشور

محققــان پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایــران در یــک طرح 
ــت ضــد  ــا خاصی ــد کاغــذی ب ــه تولی ــق ب آزمایشــگاهی موف
ــوان در  ــاختاری می ت ــای نانوس ــن کاغذه ــدند. از ای ــل ش جع

تولیــد اســکناس بــا امنیــت بــاال اســتفاده کــرد. 
ــود  ــاق می ش ــواد اط ــته ای از م ــه دس ــک ب ــواد فتوکرومی م
کــه در برابــر طیــف خاصــی از نــور واکنــش نشــان داده و تغییر 
ــه  ــوان ب ــواد می ت ــن م ــن ای ــد. از معروف تری ــگ می دهن رن
ــک  ــای فتوکرومی ــه  عینک ه ــتفاده در شیش ــورد اس ــواد م م

اشــاره کــرد.
ــای  ــد کاغذه ــک تولی ــواد فتوکومی ــر م ــای دیگ از کاربرده
ــگام  ــا در هن ــن کاغذه ــت. ای ــی باالس ــا ایمن ــکناس ب اس
ــگ  ــر رن ــش تغیی ــاوراء بنف ــور م ــرض ن ــری در مع قرارگی
ــی  ــت امنیت ــک عام ــوان ی ــد به عن ــه می توان ــد ک می ده
ــودن اســکناس تلقــی  ــا نب ــودن ی ــی ب جهــت آگاهــی از جعل

ــود. ش
ــرح حاضــر  ــت: در ط ــرح گف ــان، مجــری ط علیرضــا مهدوی
کــه در ادامــه  مطالعــات اخیــر انجــام شــده، یــک روش ســاده 
و ســبز جهــت تهیــه  یــک کاغــذ ســلولزی جدیــد بــا خاصیت 

ــی شــده اســت. ــه معرف پاســخ دهی چندگان
وی ادامــه داد: روش مــورد اســتفاده در ایــن طــرح جهــت تولید 
کاغــذ هوشــمند روشــی ســاده و ســبز اســت. به عــاوه، کاغــذ 
ــه  ــبت ب ــری نس ــی باالت ــی فتوکرومیک ــده از کارای ــد ش تولی

ــوردار اســت. ــای مشــابه برخ نمونه ه
ــی  ــم منف ــده  فتوکرومیس ــه پدی ــاره ب ــن اش ــان ضم مهدوی
در  شــده  مشــاهده  ناخواســته   پدیــده   یــک  به عنــوان 
پژوهش هــای پیشــین افــزود: در بســیاری از کارهــای انجــام 
ــده  فتوکرومیســم منفــی به واســطه   ــه پدی شــده در گذشــته ب
وارد شــدن ترکیبــات فتوکــروم بــه ماتریــس ســلولزی اشــاره 
ــات، مهاجــرت  ــن در بســیاری از تحقیق شــده اســت. همچنی

ــی  ــات فتوکــروم در محصــوالت نهای ــداری ترکیب و عــدم پای
ــت. ــده اس ــزارش ش گ

ــور  ــص مذک ــش نواق ــن پژوه ــق، در ای ــن محق ــه ای ــه گفت ب
برطــرف شــده کــه ایــن موضــوع منجــر بــه افزایــش کارایی و 

بهبــود رفتــار هوشــمندانه  کاغــذ تولیــدی شــده اســت.
وی ادامــه داد: در ایــن کار، ذرات پلیمــری فتوکرومیــک 
پراکنــده در آب بــا ابعــادی در محــدوده ی ۷0 نانومتــر تهیــه 
ــازده  ــی و ب ــش کارای ــه افزای ــاد کوچــک ب ــن ابع شــدند؛ ای
واکنــش شــیمیایی نانــوذرات بــا ســلولز و همچنیــن 
ــرب  ــل مخ ــر عوام ــک در براب ــگ فتوکرومی ــت رن محافظ

ــت. ــده اس ــر ش منج
مهدویــان توضیــح داد: در ایــن پژوهــش، ابتــدا ترکیــب 
ــپس  ــد و س ــه ش ــپایروپیران تهی ــه  اس ــر پای ــک ب فتوکرومی
ــیله   ــب به وس ــن ترکی ــاوی ای ــک ح ــه اکریلی ــای پای پلیمره
فراینــد کوپلیمریزاســیون امولســیونی ســاخته شــد؛ در انتها نیز 
پلیمــر فتوکرومیــک ســاخته شــده طــی فراینــد شــیمیایی بــه 

ــد. ــلولز وارد ش بســتر س
ایــن تحقیقــات حاصــل تاش هــای دکتــر علیرضــا 
مهدویــان- عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه پلیمــر و 
ــوان راد-  ــر کی ــن عبدالهــی و جاب ــران و امی پتروشــیمی ای
ــگاه  ــد پژوهش ــی ارش ــع کارشناس ــگان مقط دانش آموخت
ــن کار در  ــج ای ــت. نتای ــران- اس ــیمی ای ــر و پتروش پلیم
ــد 150،  ــه  Carbohydrate Polymers )جل مجل
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــا 13۸( ب ــات 131 ت ــال ۲01۶، صفح س

ــت. اس

تولید کاغذ ضد جعل با فناوری/
 چاپ اسکناس نانویی

ــن ــای نوی فناوریه
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جوهر رسانا با کمک 
فناوری نانو ساخته شد

ــو  ــا اســتفاده از نان ــر ب ــی امیرکبی پژوهشــگران دانشــگاه صنعت
ــد  ــه در تولی ــد ک ــانایی را عرضــه کردن ــر رس ــس جوه ذرات م

ــت.  ــد داش ــرد خواه ــی کارب ــای الکترونیک برده
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرح ب ــری ط ــدم، مج ــی مق ــر رضوان امی
جوهرهــای رســانا نســل جدیــدی از جوهرهــا اســت، 
ــی در ســلول هــای  ــا کاربردهــای فراوان ــن جوهره گفــت: ای
خورشــیدی، دیودهــای ســاطع کننــده نــور آلــی، آنتــن هــای

ــد. ــی دارن ــای الکترونیک RFID و مداره
ــس  ــای الکترونیکــی پ ــنتی برده ــد س ــه داد: در تولی وی ادام
ــرد،  ــری ب ــام قســمت های فیب ــر روی تم ــاندن مــس ب از نش
طــرح و نقشــه مــدار بــا اســتفاده از »لتراســت« و یــا ماژیــک 
ضــد آب بــر روی بــرد مســی رســم می شــود. ســپس، پــس از 
انجــام دادن مرحلــه شستشــو بــا اســید، قســمت های پوشــانده 
شــده بــا لتراســت بــر روی بــرد باقی مانــده و بــه عنــوان مــدار 

الکترونیکــی اســتفاده می شــوند.
رضوانــی مقــدم تولیــد بردهــای الکتریکــی بــه ایــن شــیوه را 
ــودن آن  ــر ب ــزان مصــرف مــس و زمان ب موجــب افزایــش می
دانســت و خاطرنشــان کــرد: بــرای رفــع ایــن مشــکل طــرح 

ســاخت جوهرهــای رســانا بــه عنــوان راهــکاری نویــن در این 
زمینــه را اجرایــی کردیــم.

ــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن طــرح اظهــار کــرد: در  رضوانــی ب
ایــن تحقیقــات جوهــر رســانایی مــورد ســاخت قــرار گرفــت 
ــرد  ــر روی ب ــا )on demand( ب ــب تقاض ــر حس ــه ب ک
ــاخت و  ــان س ــاظ زم ــود و از لح ــال می ش ــی اعم الکترونیک
هزینــه ســاخت بردهــای الکترونیکــی بســیار کم تــر و مقــرون 

ــه صرفه تــر اســت. ب
ــا را  ــوع جوهره ــن ن ــات ای ــی از معض ــرح یک ــری ط مج
ــرد  ــوان ک ــود در آن عن ــس موج ــوذرات م ــدن نان ــید ش اکس
و یــادآور شــد: بــرای رفــع ایــن مشــکل از روش هــای 
شــیمیایی خــاص جهــت محافظــت نانــوذرات مــس در برابــر 
ــیون  ــت اکسیداس ــه مقاوم ــم ک ــتفاده کردی ــیون اس اکسیداس
مــس را شــدیداً بهبــود داده و میــزان اکســیژن موجود بــر روی 

ــاند. ــن رس ــل ممک ــه حداق ــس را ب ــوذرات م ــطوح نان س
ــه دوره کارشناســی ارشــد از  ــب پایان نام ــات در قال ــن تحقیق ای
ــدم در دانشــکده مهندســی پلیمــر و  ــی مق ــر رضوان ســوی امی

رنــگ دانشــگاه امیرکبیــر اجرایــی شــد

محققــان ایرانــی بــا همــکاری محققانــی از دانشــگاه مونــاش 
اســترالیا، نانوچســبی تولیــد کرده انــد کــه می تــوان آن را 
ــا آب و  ــق ب ــود در مناط ــوالدی موج ــازه های ف ــت س در تقوی

ــت.  ــه کار گرف ــرم ب ــوای گ ه
ــده  ــت ش ــری تقوی ــای پلیم ــتفاده از کامپوزیت ه ــروزه اس ام
ــزی،  ــازه های فل ــت س ــازی و تقوی ــت مقاوم س ــاف جه ــا الی ب
یــک روش نویــن و کارا بــرای بهســازی ســازه های فــوالدی 

محســوب می شــود.
وزن پاییــن، اســتحکام بــاال و مقاومــت در برابــر خوردگــی این 
نــوع کامپوزیت هــا، آن هــا را بــه یــک گزینــه ایــده ال جهــت 
ــازه های  ــر س ــازه ها، نظی ــیعی از س ــازه ی وس ــتفاده در ب اس
فــوالدی، ســازه های بتنــی و ســازه های چوبــی تبدیــل 

ــرده اســت. ک
بااین حــال، کاهــش شــدید اســتحکام چســب متصــل کننــده 
ــه ســازه فلــزی مــادر در برخــی شــرایط  ایــن کامپوزیت هــا ب
ــدی  ــت ج ــا محدودی ــا را ب ــتفاده از آن ه ــی، اس ــاص دمای خ
ــه  ــو ب ــاوری نان ــا ورود فن ــروزه ب ــت. ام ــرده اس ــه ک مواج
حــوزه ی ســاختمان و پلیمــر، ایــن مشــکات تــا حــدود زیادی 

ــع شــدن اســت.  در حــال مرتف
اصغــر حبیــب نــژاد کورایــم، مجــری طــرح، هــدف از انجــام 
ــب  ــاالی چس ــای ب ــرد در دم ــود عملک ــر را بهب ــرح حاض ط
اپوکســی متصــل کننــده ایــن کامپوزیت هــا بــه ســازه فلــزی 

ــرد.  ــوان ک ــی عن ــای کربن ــک نانولوله ه ــه کم ــادر ب م
در  موجــود  فلــزی  ســازه های  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در  نفتــی  اســکله ها و ســکوهای  نظیــر  خلیج فــارس، 
ــه  ــا ۶0 درجــه ی ســانتی گراد را تجرب تابســتان دمــای 50 ت
می کننــد، افــزود: چســب های تقویت کننــده  رایــج، در 
ــود را از  ــی خ ــده و کارای ــف ش ــور ضعی ــی مذک ــازه  دمای ب
ــده  ــد ش ــب تولی ــتفاده از نانوچس ــا اس ــد؛ ب ــت می دهن دس
ــوان ایــن ســازه ها را محافظــت کــرده  در ایــن طــرح، می ت
ــر کاری  ــش عم ــه و افزای ــی در هزین ــب صرفه جوی و موج

ــد. ــور ش ــزی مذک ــازه های فل س
ــی  ــای کربن ــرد: نانولوله ه ــوان ک ــم عن ــژاد کورای ــب ن حبی
به عنــوان یــک نانــوذره یک بعــدی خــواص مکانیکــی و 
الکتریکــی منحصربه فــردی دارنــد؛ خــواص مکانیکــی عالــی 

ــواد  ــن نانوم ــاالی ای ــه قطــر بســیار ب ــز نســبت طــول ب و نی
امــکان اســتفاده از آن هــا را به عنــوان یــک مســلح کننــده در 

ــد. ــم می کن ــو فراه ــاس نان مقی
بــه گفتــه وی، ایــن مســلح کننــده بــا خاصیــت پــل زنندگــی 
ــرک  ــعه  ت ــد از توس ــرک می توان ــرف ت ــر روی دو ط ــود ب خ
ــد کــه  ــادی را مســتهلک کن ــرژی زی ــا ان ــری کــرده ی جلوگی
این موضــوع موجــب بهبــود خــواص مکانیکــی نانوکامپوزیت 

ــه می شــود. ــاده  اولی ــا م حاصــل در مقایســه ب
ــی  ــای کربن ــرد: نانولوله ه ــح ک ــم تصری ــژاد کورای ــب ن حبی
ــه  ــل ب ــدت تمای ــان به ش ــطحی باالیش ــرژی س ــطه  ان به واس
ــذا توزیــع یکنواخــت  ــد؛ ل کلوخــه شــدن در مــاده زمینــه دارن
ــذاری  ــر بســیار مهمــی در اثرگ ــه، پارامت ــاده  زمین ــا در م آن ه

ــوذرات اســت. ــن نان ای
ــن  ــورت، ای ــن ص ــر ای ــت: در غی ــار داش ــق اظه ــن محق ای
ــاده   ــی م ــی و ترمومکانیک ــواص مکانیک ــا خ ــوذرات نه تنه نان
ــز  ــه به واســطه  تمرک ــد بخشــید، بلک ــود نخواه ــه را بهب زمین

تنــش ناشــی از وجــود ایــن نانــوذرات، خــواص نانوکامپوزیــت 
حاصــل نســبت بــه مــاده  اولیــه بدتــر خواهــد شــد؛ ازایــن رو، 
ــک روش  ــاب ی ــش، انتخ ــن پژوه ــام ای ــه  اول در انج مرحل
مناســب جهــت اختــاط یکنواخــت نانولوله هــای کربنــی بــا 

ــود. ــن اپوکســی ب رزی
ــادر و  ــزی م ــازه  فل ــال س ــد اتص ــه  بع ــه داد: در مرحل وی ادام
نانوچســب تولید شــده و در شــرایط مختلــف از جملــه دماهای 
40 الــی ۷0 درجــه ســانتی گراد آزمایــش شــد تــا اثــر اســتفاده 
ــی  ــال بررس ــب اتص ــار چس ــر رفت ــی ب ــای کربن از نانولوله ه

شــود.
ایــن تحقیقــات حاصــل تاش هــای دکتــر اصغــر حبیــب نژاد 
کورایــم- عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایران 
ــترالیا اســت.  ــاش کشــور اس و پژوهشــگرانی از دانشــگاه مون
نتایــج ایــن کار در مجلــه  Composites Part B )جلــد 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــا 101( ب ــات ۹5 ت ــال ۲01۶، صفح ۹4، س

اســت.

نانوچسبی برای تقویت سازه های فوالدی تولید شد

فناوریهــای نویــن
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روبات انتقال دهنده حس المسه به 
جراح توسط محقق ایرانی ساخته شد

دکتر محسن مراندی دالوند موفق به ساخت روبات انتقال دهنده حس المسه به جراح شد. 
دکتـر محسـن مرانـدی دالوند محقـق دانشـگاه هـاروارد آمریـکا با همـکاری محققان دانشـگاه  
»دیکیـن«  اسـترالیا روبـات HeroSurg را ابـداع کـرده کـه در زمـان جراحی قادر بـه انتقال 
حـس المسـه به جـراح از طریـق یـک رایانه اسـت. بـه کارگیری ایـن شـیوه در انجـام جراحی 

الپاراسـکوپی )ایجـاد سـوراخ در بـدن بیمـار بـرای قـرار دادن روبـات جـراح( کارآمـد اسـت.
بــه طــور کلــی در شــرایط معمولــی جــراح در عمــل هایــی کــه از روبــات اســتفاده نمــی کنــد 
از انگشــتان خــود بــرای حــس کــردن بافــت هــا اســتفاده مــی کنــد تــا بافــت هایــی را کــه 

ــه ای تشــخیص دهــد.   ــه گون ــد را ب ســرطانی شــده ان
در همیــن حــال بــه کارگیــری ایــن روبــات جدیــد از ایــن حیــث حائــز اهمیــت اســت کــه جراح 
ــد و نیازمنــد جــدا  ــد بافــت هایــی را کــه توســط عفونــت و آمــاس ضعیــف شــده ان مــی توان

ســازی بــه شــیوه ای ظرافتمندانــه هســتند را بــه راحتــی انجــام دهــد.
HeroSurg  توســط یــک ســری حســگر پوشــیده شــده کــه قــادر به انتقــال کوچــک ترین 
ارتعاشــات بــه دســتان جــراح اســت تــا جــراح بتوانــد فشــار متناســب بــا آن قســمت را بــه بافت 

ــدن بیمــار وارد کند. ب
دالونــد گفــت: ســامانه خــودکار بازدارنــده برخــورد بــازوی روباتیــک بــه اطــراف بدن بیمــاری به 
هنــگام عمــل جراحــی از ویژگــی هــای ایــن روبــات اســت. همچنیــن ایجــاد تصاویر ســه بعدی 
ــز جراحــی از ویژگــی  ــر شــدن می ــاال جــراح و اورگانیــک ت ــور ب ــدرت مان ــاال، ق ــا وضــوح ب ب
ــت  ــود را پش ــعه خ ــل توس ــر HeroSurg مراح ــال حاض ــت. در ح ــر آن اس ــای دیگ ه

ســر مــی گــذارد و بــه زودی آزمایشــات کلینیکــی خــود را آغــاز خواهــد کــرد.

پیشرفت در سلول درمانی برای 
بیماری های عصبی

محققــان نشــان دادنــد کــه پیونــد مســتقیم ســلول هــای بنیــادی بــه سیســتم عصبــی 
مرکــزی)CNS( یــک رویکــرد جدیــد و امیــدوار کننــده بــرای درمــان اثــرات عصبــی 

بیمــاری ذخیــره لیزوزومی)LSD( اســت. 
در بخشـی از مطالعه ای که به سـلول درمانی سیسـتم عصبی مرکزی در بیماری ذخیره 
لیزوزومـی)LSD( پرداخته اسـت، دکتـر لوئیجی نالدینی از انسـتیتو سـن رافائل میان 
بـا همـکاری محققانی از دانشـگاه پنسـیلوانیا به انواع سـلول هـای بنیادی کـه می توان 

بـرای درمان بیمـاری های عصبی اسـتفاده کـرد پرداخته اند.
آن هــا در ایــن مطالعــه آخریــن دســتاوردها و پژوهــش هــا در زمینــه مهندســی ســلول 
ــرای بهینــه  ــه سیســتم عصبــی مرکــزی ب هــای بنیــادی عصبــی و انتقــال آن هــا ب
کــردن ظرفیــت درمانــی آن هــا در مغــز افــراد مبتــا بــه LSD را مــورد بحــث قــرار 

داده اند.
ســلول درمانــی بیمــاری ذخیــره لیزوزمــی، بــا تاثیــر روی قلــب و آشــکار شــدن عایــم 
بهبــود موجــب ایــن شــده اســت کــه ایــن تصــور کــه ایــن بیمــاری العــاج اســت تــا 

حــدی منتفــی شــود.
ایــن محققــان معتقدنــد کــه مطالعــات جانــوری روی مــوش و رت نشــان داده اســت کــه 
تزریــق مســتقیم ســلول هــای بنیــادی مــی توانــد برخــی از عایم ایــن بیمــاری العاج 

کــه بــا اســتفاده از آنزیــم درمانــی معالجــه نمــی شــد، را معکــوس کند.
ــوری ایــن بیمــاری  ــکار رفتــه در مــدل هــای جان ــردن ســلول درمانــی هــای ب ــکار ب ب

ــا چالــش هایــی مواجــه اســت. ــرای درمــان بیمــاری هــای انســانی ب ب

پیشرفت در درمان ام اس
 با سلولهای بنیادی

 محققــان توانســته انــد از مزایــای ســلول هــای بنیــادی بــرای درمــان مولتیپــل 
ــد.  ــتفاده کنن ــودکان اس ــورد ک ــنده در م ــادر و کش ــاری ن ــک بیم ــکلروزیس)MS( و ی اس
شناســایی و جداســازی ســلول هــای دقیــق کــه بــرای ســلول درمانــی مناســب باشــند، امــری 

حیاتــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت در ایــن زمینــه محســوب مــی شــود.
در مطالعاتــی کــه محققــان دانشــگاه روچســتر انجــام داده انــد دریافتــه انــد کــه ســلول هایی در 
مغــز وجــود دارنــد کــه یــک مارکــر ســطحی بــه نــام  CD140aرا بیــان مــی کننــد و قابلیــت 

خوبــی بــرای تبدیــل شــدن بــه اولیگودندروســیت هــا دارند.
آن هــا دریافتنــد کــه زمانــی کــه ایــن ســلول هــا ســیگنال BMP4 را دریافــت مــی کننــد بــه 
آستروســیت و زمانــی کــه ســیگنال Noggin را دریافــت مــی کننــد بــه اولیگودندروســیت 

تبدیــل مــی شــوند کــه قــادر بــه میلیــن ســازی هســتند.
آنهــا ایــن ســلول هــا را بــه مغــز مــوش هایــی کــه بــدون توانایــی تولیــد میلیــن متولــد شــده 
بودنــد تزریــق کردنــد. 1۲ هفتــه بعــد، ســلول هــا بــه اولیگودندورســیت هایــی تبدیل شــدند که 
قــادر بودنــد بیــش از 40 درصــد نــورن هــای مغــزی را بــا میلیــن بپوشــانند. ایــن میــزان بیــش 
از 4 برابــر میزانــی بــود کــه بوســیله ســایر روش هــای مــورد اســتفاده تاکنــون تولیــد شــده بود. 

ایــن ســلول هــا بــه خوبــی بــه ســیگنال هــای موضعــی محیــط پیرامــون شــان پاســخ دادند.
ــد در صــورت شــرایط  ــادی خــاص مــی توانن ــن ســلول هــای بنی ــد کــه ای ــن باورن ــا برای آنه
محیطــی و ســیگنالی مناســب، درمانــی موثــر بــرای بیمارانــی باشــند کــه بــه دلیــل عــدم تولید 

میلیــن مبتــا بــه MSشــده اند.
جزئیــات ایــن مطالعــه در مــورد جداســازی ســلول هــای بنیــادی و هدایــت آن هــا بــرای تمایــز 
بــه ســلول هــای اولیگودندروســیتی بــه تازگــی در مجلــه Nature Biotechnology به 

چاپ رســیده اســت.

ــن ــای نوی فناوریه
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دستگاه نوروفیدبک نسل دوم 
طراحی و ساخته می شود

 
ــا  محققــان دانشــگاه تربیــت مــدرس در حــال طراحــی دســتگاه نوروفیدبــک نســل دوم ب

ــداری شــخص هســتند.  پایــش توجــه دی
ســیدمحمدفیروزآبادی مجــری پــروژه »طراحــی و پیــاده  ســازی نوروفیدبــک نســل دوم بــا 
پایــش توجــه دیــداری شــخص« دربــاره ایــن پــروژه کــه بــا حمایــت ســتاد توســعه علــوم و 
فناوری هــای شــناختی معاونــت علمــی در حــال انجــام اســت اظهــار کــرد: در دســتگاه های 
نوروفیدبــک، بــا اســتفاده از ثبــت امــواج الکتریکــی مغــز و دادن بازخــورد صوتی یــا تصویری 
بــه فــرد، تــاش می شــود نوعــی تغییــر در فعالیــت الکتریکــی مغــز ایجــاد شــود. بنابرایــن 

می تــوان گفــت نوروفیدبــک، شــیوه درمانــی بــر مبنــای تغییــر در امــواج مغــز اســت.
فیروزآبــادی ادامــه داد: مطالعــات دربــاره نوروفیدبــک از اواســط قــرن بیســتم آغــاز شــده و 

ــوم مغــز اســت. هنــوز هــم یکــی از حیطه هــای فعــال پژوهشــی در عل
وی افـزود: در ایـران نیـز ایـن دسـتگاه ها نخسـت وارد شـده و در حـال حاضر نیز بـا توجه به 
مدل هـای خارجـی، سـاخته می شـود امـا مـا در نظـر داریـم بـا تغییـرات نرم افـزاری و پایش 
توجـه دیداری شـخص، نسـل دوم این دسـتگاه ها را بـه صورت بومی در کشـور ایجـاد کنیم.
عضــو هیات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس همچنیــن بیــان کــرد: اســتفاده از نوروفیدبک 
ــواس  ــردگی، وس ــد افس ــزی مانن ــاالت ذهنی-مغ ــواع اخت ــی ان ــان برخ ــود و درم در بهب
ــزی  ــای مغ ــاء کارکرده ــرای ارتق ــوان ب ــن می ت ــرد دارد. هم چنی ــاد کارب ــان اعتی و درم

ــرد. ــره ب ــز از آن به ــه و تمرک ــود حافظ ــون بهب هم چ

توسط محقق ایرانی؛

تولید برق از بدن با روش بهینه شده/ 
ابداع ژنراتور الکتریکی پوشیدنی

دکتــر داریــوش وشــایی دانشــیار دانشــگاه کارولینــای شــمالی بــا کمــک تیــم تحقیقاتــی خــود 
موفــق بــه ســاخت ژنراتــور ترموالکتریــک پوشــیدنی بــرای تولیــد بــرق از بــدن به روشــی نوین 

شــده اســت. 
ــه رهبــری دکتــر داریــوش وشــایی دانشــیار  محققــان دانشــگاه کارولینــای شــمالی آمریــکا ب
رشــته مهندســی بــرق و کامپیوتــر، ژنراتورهــای ترموالکتریــک پوشــیدنی را تولیــد کــرده اند که 

بــا اســتفاده از تغییــر دمــای بیــن بــدن و محیــط قــادر بــه تولیــد بــرق هســتند.
محققــان ایــن دانشــگاه نقطــه بهینــه ای را در بــدن شناســایی کــرده انــد که مــی تــوان گرمای 

بیشــتری را اســتخراج کرد.
ــداع  ــر »heat sinks« اب ــه گرماگی ــرق از جمل ــد ب ــرای تولی پیــش از ایــن روش هایــی ب
شــده بــود کــه دســت و پــا گیــر بــود و میــزان بــرق تولیــد شــده در آن یــک میکــرو وات یــا 

حتــی کمتــر از آن در هــر ســانتیمتر مربــع بــوده اســت.
دکتــر داریــوش وشــایی دربــاره ایــن ابــداع گفــت: روشــی کــه مــا آن را ابــداع کــرده ایــم، مــی 
توانــد تــا ۲0 میکــرو وات بــرق را در هــر ســانتیمتر مربــع بــدون اســتفاده از گرمای پوســت تولید 

کنــد.
سرپرســت ایــن تیــم تحقیقاتــی در ادامــه افــزود: روش فعلــی در مقایســه بــا شــیوه قبلی بســیار 

ســبک تــر و آســوده تــر اســت.
ایــن محقــق شــیوه جدیــد تولیــد بــرق از بــدن را اینگونــه توصیــف کــرد: در ایــن روش یــک 
الیــه از مــواد رســانای گرمایــی بــر روی پوســت قــرار مــی گیــرد تــا گرمــا در بــدن پخــش کند. 
ایــن مــواد رســانا بــا الیــه پلیمــر پوشــیده شــده انــد تــا مانــع از هــدر رفــت گرمــا بــه وســیله 

هــوای خــارج از بــدن شــوند.
وشــایی گفــت: ایــن روش باعــث مــی شــود کــه گرمــای بــدن بــه یــک ژنراتــور ترموالکتریــک 
پوشــیدنی بــه انــدازه یــک ســانتیمتر بــا ضخامــت ۲ میلیمتــر هدایــت شــود. البتــه مــی تــوان 

انــدازه آن را بــزرگ تــر نیــز کــرد.
محققــان دانشــگاه کارولینــای شــمالی بــا انجــام آزمایــش بر روی قســمت هــای مختلــف بدن 

متوجــه شــدند کــه ناحیــه بــازو محــل مناســبی بــرای گرفتــن گرما اســت.
وشــایی اضافــه کــرد: بــا یــک ژنراتــور ترموالکتریــک پوشــیدنی در داخــل یــک تــی شــرت می 
تــوان ۶ میکــرو وات بــرق تولیــد کــرد و در صــورت دویــدن فــرد ایــن رقــم بــه 1۶ میکــروات 

بــرق هــم مــی رســد.
ــوان  ــاوری هــای پوشــیدنی اســت کــه بت ــری فن ــه کار گی ــن دســتگاه، ب هــدف از ســاخت ای
ســامتی افــراد را مــورد ارزیابــی قــرار داد. ایــن فنــاوری پوشــیدنی مــی توانــد هماننــد دســتگاه 
هایــی کــه ســامت قلــب را بررســی مــی کنــد و یــا دســتگاه هایــی کــه متغیرهــای فیزیکــی و 

محیطــی را کنتــرل و مانــع از حمــات آســم مــی شــوند، بــه کار گرفتــه شــوند.
محقــق ایرانــی دانشــگاه کارولینــای شــمالی آمریــکا تاکیــد کــرد: بــرای انجــام ایــن کار قصــد 
ــاور  ــن ب ــر ای ــری نداشــته باشــند و ب ــه بات ــازی ب ــه نی ــم ک ــد کنی ــه وســایلی را تولی ــم ک داری
ــه ایــن واقعیــت  ــرای رســیدن ب ــور  ترموالکتریــک پوشــیدنی ب ــا ســاخت ژنرات هســتیم کــه ب

ــر شــده ایــم. نزدیــک ت

محققــان توانســته انــد بــا اســتفاده از یــک روبــات کنتــرل شــونده بــا ریمــوت، یــک غشــا با 
ضخامــت یــک صــدم میلــی متــری را از شــبکیه چشــم راســت یــک مــرد ۷0 ســاله بردارند. 
دسـتگاه رباتیک برش شـبکیه )R۲D۲( بوسـیله محققان دانشـگاه آکسـفورد طراحی شده 
اسـت و هزینه هـای مالی مربوط به این پروژه نیز بوسـیله این دانشـگاه تامین شـده اسـت.

ایــن دســتگاه روباتیــک درون چشــم و از طریــق یــک ســوراخ بــا قطــر کمتــر از یــک میلــی 
متــر عمــل مــی کنــد و بــرای ورود و خــروج نیــز بــه ســوراخی بــه همیــن انــدازه نیاز اســت.

ایــن دســتگاه در اصــل بــرای برداشــتن تومورهــای ناخواســته طراحــی شــده و دســت ورزی 
بــا آن بــه خوبــی درون چشــم امــکان پذیــر اســت. ایــن ربــات شــبیه یــک دســت مکانیکی 
عمــل مــی کنــد و بوســیله هفــت موتــور کنتــرل شــونده بــا کامپیوتــر و مســتقل از یکدیگــر 
ــر  ــی مت ــک هــزارم میل ــر از ی ــت کمت ــا دق ــه ب ــدرت را دارد ک ــن ق ــم مــی شــود و ای تنظی

جابجایــی انجــام داده و عملکــرد خــود را انجــام دهــد.
محققــان ایــن ربــات را بــرای جراحی چشــم چندیــن بیمــار اســتفاده کردنــد. در بخــش اول، 
آن هــا از ایــن ربــات بــرای برداشــتن غشــا از روی شــبکیه)بدون آســیب رســاندن بــه آن( 
اســتفاده کــرده انــد و در فــاز بعــدی آن هــا قصــد دارنــد کــه از ایــن ربــات بــرای وارد کــردن 

یــک ســوزن بــه زیــر شــبکیه و تزریــق مایــع اســتفاده کننــد.
ایــن اولیــن بــاری اســت کــه ایــن جراحــی بــا چنیــن روشــی انجــام مــی گیــرد. محققــان 
امیدوارنــد کــه بــزودی از ایــن ربــات بــرای ژن درمانــی اســتفاده کننــد کــه امــروزه درمانــی 

امیــدوار کننــده بــرای نابینایــی محســوب مــی شــود.

اولین جراحی درون چشمی با 
روبات انجام شد

فناوریهــای نویــن
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ــکی  ــع پزش ــه در صنای ــور ک ــاور کش ــرکت های فن ــی از ش یک
ــتانداردهای  ــب اس ــا کس ــده ب ــق ش ــد، موف ــت می کن فعالی
بین المللــی نیــاز صنعــت پزشــکی کشــور بــه کیســه خــون را 

ــد.  ــن کن تامی
سـیروس میان دشـتی، مدیرعامـل یک شـرکت دانـش بنیان به 
کسـب توانمندی تولید کیسـه های خون مطابق با استانداردهای 
جهانی اشـاره کرد و گفت: کیسـه های خون مهم ترین دسـتاورد 
ایـن شـرکت فعال حوزه سـامت اسـت و پـس از سـال ها برای 
نخسـتین بـار موفق شـدیم کیسـه های خـون را به طـور کامل 
و همـگام با اسـتانداردهای معتبـر جهانـی، در داخل کشـورمان 

تولیـد کنیم.
ــازمان  ــا س ــرکت ب ــن ش ــرارداد ای ــاد ق ــه انعق ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــورد ای ــون م ــه خ ــن کیس ــور تامی ــه منظ ــون ب ــال خ انتق
نیــاز ایــن ســازمان گفــت: عرضــه ایــن محصــول بــه 
ــات و  ــردن آزمایش ــاس ک ــد پ ــون نیازمن ــال خ ــازمان انتق س
اخــذ اســتاندادهای متعــددی بــود کــه بعــد از ۲ســال تعامــل و 
پیگیــری دریافــت ایــن اســتانداردها، کیســه خــون تولیــد ایــن 
ــرار گرفــت. شــرکت مــورد پذیــرش ســازمان انتقــال خــون ق
میان دشــتی افــزود: کیســه های خــون جــزو فرآورده هــای 
پزشــکی مهــم، راهبــردی و دارای حساســیت باالیــی هســتند 
کــه رعایــت اســتانداردها و ضرورت هــای تولیــد ایــن محصــول 

امــری حیاتــی در ســامت فــرآورده اســت.
ــک  ــط ی ــون توس ــه های خ ــد کیس ــاور تولی ــال فن ــن فع ای
ــظ  ــامت و حف ــه س ــد در عرص ــی بلن ــی را گام ــرکت داخل ش
ســرمایه های کشــور دانســت و افــزود: در طــول 40 ســال 
ــز  ــرف مراک ــورد مص ــون م ــه های خ ــی کیس ــته تمام گذش
درمانــی از جملــه ســازمان انتقــال خــون، وارداتــی بــوده و هیــچ 
شــرکت داخلــی موفــق نشــده بــود نیــاز کشــور را ضمن کســب 

ــد. ــن کن ــتانداردهای الزم تامی اس
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه این کــه بــه طــور متوســط ۲و نیــم 
میلیــون کیســه خــون بــه ارزش بالــغ بــر 15 میلیــون یــورو وارد 
ــرمایه های ارزی  ــی از س ــل توجه ــدار قاب ــود، مق ــور می ش کش
ــد  ــه تولی ــت ک ــاص می یاف ــول اختص ــن محص ــه واردات ای ب
ــن  ــظ ای ــی موجــب حف ــاوران داخل ــن محصــول توســط فن ای

ســرمایه در کشــور شــده اســت.
ــا بیــان این کــه اکنــون ظرفیــت تولیــد 4 و نیــم  میان دشــتی ب

میلیــون کیســه خــون تکــی فراهــم شــده اســت، افــزود: ایــن 
توانمنــدی وجــود دارد کــه کیســه های خــون حســب نیــاز بــه 
صــورت چندتایــی تولیــد شــوند کــه در ایــن صــورت متوســط 
ظرفیــت کشــور یــک و نیــم میلیــون کیســه خــون خواهــد بود.

وی بـا اشـاره بـه اخـذ اسـتانداردهای بین المللـی گوناگـون از 
جملـه CE اروپا برای کیسـه خون و دیگـر محصوالت تولیدی 
ایـن شـرکت افـزود: هر کیسـه خـون وارداتـی به طور متوسـط 
3یـورو ارزبـری به دنبال دارد که کیسـه خون تولیـد داخل ضمن 
جلوگیـری از خـارج شـدن ایـن میـزان ارز، بـا قیمتـی چندبرابر 

ارزان تـر از نمونـه خارجـی عرضه می شـود.
ــه فراهــم شــدن زمینــه صــادرات کیســه خــون  میان دشــتی ب
تولیــد داخلــی بــه کشــورهای منطقــه اشــاره کــرد و افــزود: بــا 
اقــدام ارزشــمند ســازمان انتقــال خــون کــه در تامیــن کیســه 
ــه  ــی، زمین ــرکت داخل ــک ش ــدات ی ــاز از تولی ــورد نی ــون م خ
ــه دیگــر کشــورها فراهــم  ــارور ب ــن محصــول فن صــادرات ای

شــده اســت.
وی افــزود: درخواســت ایــن محصــول از ســوی کشــورها زیــاد 
ــورد  ــی و م ــتانداردهای بین الملل ــی اس ــت گواه ــا دریاف ــود ام ب
ــده، از  ــور تولیدکنن ــول در کش ــن محص ــرار گرفت ــرف ق مص
ــود کــه خوشــبختانه محقــق شــد  پیش شــرط های صــادرات ب

ــود. ــاز می ش ــول آغ ــن محص ــادرات ای ــه زودی ص و ب
ــن  ــدات ای ــه افزایــش ظرفیــت تولی ــا اشــاره ب ــان دشــتی ب می
ــادرات  ــی ص ــون یوروی ــادرات 10 میلی ــق ص ــرکت در تحق ش
ــن  ــق صــادرات ای ــی تحق ــزود: در پ ــی، اف ــرآورده داروی ــن ف ای
ــز افزایــش چشــمگیری خواهــد  ــد نی محصــول، ظرفیــت تولی
یافــت، بــه طــوری کــه تولیــد کشــور تــا مــرز تولیــد ۲0 میلیون 

ــد. ــش می یاب ــون افزای ــه خ کیس
ایـن فعـال فنـاور، تولیـد تجهیـزات دیالیـز و سـایر تجهیـزات 
پزشـکی مطابق بـا فناوری روز و اسـتانداردهای جهانـی را هدف 
اصلی این شـرکت دانش بنیان عنـوان کرد و افزود: این شـرکت 
عضو کنسرسـیوم دیالیز ایران، در زمینه تولید تجهیزات، اشـکال 
و ملزومـات دارویـی ماننـد محصـوالت مصرفی دیالیـز  و برخی 
کاالهـای پزشـکی مانند کیسـه خـون را بـا اسـتفاده از دانش و 
تجربیـات شـرکت های پیشـرو در جهـان و به کارگیـری آخرین 

فناوری هـای روز، تولیـد می کنـد.
وی در خصـوص تامیـن نیـاز کشـور در زمینـه تولیـد پـودر 

بی کربنـات سـدیم ادامـه داد: تولیـد ایـن فـرآورده ضـروری در 
دیالیـز، یکـی از گام هـای مهـم این شـرکت بـود و  توانسـت تا 
۹0 درصـد نیـاز کشـور بـه واردات این فـرآورده را برطـرف کند.

میان دشــتی گفــت: عــاوه بــر پــودر یــاد شــده، انــواع 
لوله هــای رابــط، ســت فیســتوالنیدل، ســت لولــه رابــط 
ــز و  ــر دیالی ــز، کتت ــول همودیالی ــون، محل ــه خ ــز، کیس دیالی
هموکانســنتریتور جــزو تجهیــزات ضــروری دیالیــز بــه شــمار 
ــن  ــط ای ــور و توس ــل کش ــبختانه در داخ ــه خوش ــد ک می رون

شــرکت بــه تولیــد می رســند.
ــودر  ــته پ ــون بس ــد 3 میلی ــت تولی ــه ظرفی ــاره ب ــا اش وی ب
بی کربنــات ســدیم در اشــکال کیســه و کارتریــج افــزود: 
ــی ارزی 5  ــه جوی ــن صرف ــم، ضم ــرآورده مه ــن ف ــد ای تولی
میلیــون یورویــی و ســد خــروج منابــع ارزی کشــور، بــا قیمتــی 
ــه  ــی عرض ــه خارج ــت  نمون ــر و هم کیفی ــد پایین ت ۶0 درص

می شــود.
وی بــه توانمنــدی در تولیــد ایــن فرآورده هــا بــر مبنــای دانــش 
ــناخته  ــای ش ــزود: کمپانی ه ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــی داخل فن
ــتگی  ــاد وابس ــرای ایج ــز ب ــتگاه های دیالی ــد دس ــده تولی ش
ــه تولیداتشــان تغییراتــی در ماشــین دیالیــز و مــواد مصرفــی  ب
ســازگار ایجــاد می کننــد کــه وارد کــردن ایــن مــواد کــه  پتنــت 
ــت  ــددی روبه روس ــواری های متع ــا دش ــد، ب ــده دارن ــت ش ثب
ــدون  ــم و ب ــدی طراحــی کردی ــن رو در کشــور مــدل جدی از ای
ــول  ــک محص ــانس( از ی ــق لیس ــی )ح ــق رویالت ــت ح پرداخ
ــود. ــتفاده می ش ــتگاه ها اس ــت در دس ــا کیفی ــل و ب ــد داخ تولی

ماننــد  نیــز  محصــوالت  ســایر  افــزود:  دشــتی  میــان 
هموکانســنتریتور در عمــل جراحــی قلــب باز اســتفاده می شــود 
ــدن  ــه ب ــل ب ــل از عم ــه قب ــون ک ــی خ ــن آب اضاف و در گرفت
بیمــار افــزوده می شــود کاربــرد دارد. ایــن محصــول بــه قیمتــی 

ــود. ــه می ش ــی عرض ــه واردات ــر از نمون ــیار پایین ت بس

گام بلند تولیدکنندگان داخلی در تأمین کیسه خون

محققــان کشــور موفــق بــه طراحی و ســاخت کیت تشــخیصی 
آنتــی بادی هــای غیــر منتظــره بــرای بانوان بــاردار شــدند. 

ــر منتظــره در  ــادی هــای غی ــد کیــت تشــخیصی آنتــی ب تولی
میــان کشــورهای آســیایی تنهــا در ژاپــن صــورت مــی گیــرد و 
کیتــی کــه بــا خــون افــراد بومــی منطقــه ای تولید شــده باشــد 
و وارداتــی نباشــد تــا کنــون در هیــچ یــک از کشــورهای منطقه 

ســاخته نشــده اســت.

از ایــن رو محققــان موفــق بــه تولیــد کیــت تشــخیصی آنتــی 
بــادی هــای غیــر منتظــره شــدند. ایــن کیــت قبــا بــه شــکل 
غیــر مســتمر از آلمــان و ســوئیس وارد ایــران مــی شــد و پس از 

تحریــم ورود آن قطــع شــد.
تولیــد ایــن محصــول در فازهــای یــک ســاله و 5 ســاله قابــل 
افزایــش اســت و در حــال حاضــر قــادر بــه تولیــد  ماهانــه 1۶0 
کیــت و تــا پایــان ســال بیــش از 1000 اســت. از آنجایــی کــه 
ایــن کیــت بــرای خانمهــای بــاردار و نوزداشــان بســیار حیاتــی 
ــوارد  ــت تشــخیصی در م ــن کی ــت اســتفاده از ای اســت و اولوی
ــا 1500  ــت یادشــده 1300 ت ــرای کل جمعی ــارداری اســت، ب ب

کیــت در مــاه مــورد نیــاز اســت.
ــا ۲4  ــن 1۲ ت ــت بی ــن ویزی ــد در اولی ــاردار بای ــوان ب ــرای بان ب
ــن  ــی از ای ــت چــه منف ــی مثب ــرای گــروه خون هفتگــی چــه ب
ــط  ــت توس ــن تس ــتفاده از ای ــر اس ــود. اگ ــتفاده ش ــت اس تس

ــه  ــرای کلی ــت ب ــواده وزارت بهداش ــت و خان ــت بهداش معاون
ــارداری هــا ضــروری شــود، مــا آمادگــی تولیــد کیــت هــای  ب
ــه وارداتــی بســیار بــه صرفــه  مــورد نیــاز را داریــم کــه از نمون

ــت. ــر اس ت
عملکــرد ایــن تســت ها بــه ایــن صــورت اســت که حساســیت 
سیســتم ایمنــی بیمــاران بــا ســابقه تزریــق خــون و بــارداری و 
یــا بیمــاران ســرطانی و ســی کل را شناســایی مــی کنــد تــا بــه 

موقــع از درمــان مــورد نیــاز خــود بهــره منــد شــوند.
ــه  ــه ب ــرایطی ک ــی در ش ــول ایران ــودن محص ــترس ب در دس
دلیــل تاریــخ انقضــای کوتــاه این محصــول کــه ظــرف ۲۸ روز 
بــدون اســتفاده مــی شــود و شــرایط حمــل و نقــل، نگهــداری، 
ترخیــص و طــول کشــیدن فراینــد حمــل و نقــل تــا ترخیــص، 
بهــره بــرداری از محصــول خارجــی را بســیار ســخت مــی کند، 

مزیــت دیگــر اســتفاده از محصــول تولیــد وطــن اســت.

کیت تشخیصی آنتی بادی های غیر منتظره تولید شد

ــن ــای نوی فناوریه
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درمان بیماری پروانه ای
 با اصالح ژنتیکی 

ــی ،  ــلول درمان ــی و س ــا ژن درمان ــا ب ــد ت ــی درصددن ــان ایتالیای محقق
ــد.  ــان کنن ــه ای را درم ــاری پروان بیم

ــا اصــاح  ــوکا پروفســور ایتالیایــی اظهــار داشــت: ب پروفســور میشــل ل
ژنتیکــی کــه در سیســتم بافــت پوســت یــا اپیــدرم انجــام داده ایــم تا حد 
زیــادی موفــق شــدیم بافــت هــای پوســتی کــه در اثــر بیمــاری eb یــا 

پروانــه ای، دچــار بــه هــم چســبیدگی شــده اســت را مــداوا کنیــم. 
رئیــس مرکــز طــب بازســاختی »اســتفانو فــراری« ایتالیــا بــا بیــان اینکه 
یــک پــای یــک بیمــار و همچنیــن دوپــای فــرد بیمــار دیگــری کــه از 
بیمــاری ناتــوان کننــده پروانــه ای رنــج مــی بــرد را بــا ایــن روش درمان 
ــم، افــزود: پــس از یــک بررســی هفــت ســاله نتایــج درمانــی  کــرده ای

نشــان داد کــه پــای بیمــاران درمــان شــده اســت.
وی افــزود:در ادامــه، ایــن روش نویــن پزشــکی را بــا همــکاری 
ــی  ــا همــان مســیر درمان متخصصــان پوســت اتریــش در ســالزبورگ ب
تکــرار کردیــم و نتایــج درمانــی امیــدوار کننــده بــوده اســت و بــا توجــه 
بــه اینکــه اصــاح ژنتیکــی انجــام مــی شــود، بیمــاری برگشــت پذیــر 

ــت. نیس
ــا اســتفاده از  ــم ب ــرد: ســعی داری ــح ک ــی تصری ــن متخصــص ایتالیای ای
ژن تراپــی و بــر اســاس تاییدیــه Holoclar  کــه مخصــوص ســلول 
درمانــی در اروپــا اســت، یــک نــوع خــاص از ســلول هــای بنیادی چشــم 
ــه بینایــی  ــوط ب ــرای درمــان بیمــاری هــای مرب ــام لیمبــوس را ب ــه ن ب
اســتفاده کنیــم  و ژن درمانــی را بــرای همــه قابل دسترســی کنیــم و این 

رویــای من قبــل از بازنشســتگی اســت.
ــت:  ــوکار)Holoclar(  گف ــه هول ــاره تاییدی ــوکا در ب ــور ل پروفس
ــد  ــه ایــن معناســت کــه هــر کســی کــه شــب خوابی ــه ب ایــن تاییدی
ــی را  ــلول درمان ــوع س ــک ن ــرد ی ــم نگی ــد تصمی ــدار ش ــح بی و صب
بــر روی یــک نفــر اجــرا کنــد و قبــل از آنکــه ســلول درمانــی را بــه 
مرحلــه بالینــی برســاند تاثیرگــذاری و بــی خطــر بــودن آن را اثبــات 

کنــد.
ــرادی اســت کــه  ــرای اف ــی ب ــزود: Holoclar ســلول درمان وی اف
از آســیب ســلول هــای بنیــادی لیمبــال رنــج مــی برنــد کــه عمومــا 
ــاق مــی  ــا شــیمیایی اتف ــل فیزیکــی ی ــه دالی در ســوختگی چشــم ب
افتــد و ســال ۲015 از کمیتــه اروپایــی ســلول هــای بنیــادی تاییدیــه 

ــت. گرفته اس
ایــن پروفســور ایتالیایــی در پاســخ بــه اینکــه عواملــی که ســبب موفقیت 
ــان بیمــاران و  ــود، گفــت: درم ــه شــده اســت چــه ب شــما در ایــن زمین
انجــام طــرح هــای تحقیقاتــی یــک کار تیمــی اســت و بــدون همــکاری 
پزشــکان متخصــص، داروســازان و پژوهشــگران ســلول هــای بنیــادی 

ایــن موفقیــت امــکان پذیــر نبــود. 

محققــان دخیــل بــودن نوعــی از ســلول هــای 
بنیــادی در کلســیفه شــدن عــروق خونــی در بیمــاران 
مبتــا بــه بیمــاری کلیــوی مزمــن را نشــان داده انــد. 
در گذشــته فراینــد کلســیفه شــدن رگ هــا را 
ــال مــی شــناختند  ــر فع ــوان فراینــدی غی تحــت عن
کــه طــی آن رســوبات کلســیمی بــه دیــواره عــروق 
مــی چســبند. امــا اخیــرا محققــان دریافتــه انــد کــه 
کلســیفه شــدن یــک فراینــد فعــال اســت که بوســیله 
ســلول هــا هدایــت مــی شــود امــا ایــن کــه کــدام 
ســلول هــا در ایــن امــر دخیــل هســتند مــورد بحث و 

اختــاف نظــر اســت.
ــلول  ــی از س ــودن نوع ــل ب ــان دخی ــن رو محقق از ای
ــی در  ــادی در کلســیفه شــدن عــروق خون هــای بنی
بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری کلیــوی مزمــن را نشــان 

داده اند.
ایــن مطالعــه مــی توانــد بــه بلــوک کــردن معدنــی 
شــدن درون عــروق خونــی و ممانعــت از القــای 
آرترواســکلروزیس و ســخت شــدن شــریان هــا 
کمــک کنــد. ایــن مطالعــات جدیــد نشــان مــی دهــد 
ــوبات  ــن رس ــاد ای ــه در ایج ــی ک ــلول های ــه س ک
ــه  ــتند در الی ــل هس ــی دخی ــروق خون ــی در ع معدن

ــد. ــرار دارن ــا ق خارجــی شــریان ه
از آن جایــی کــه آن هــا ســلول هــای بنیــادی بالــغ 
ــز  ــیل تمای ــای Gli1 پتانس ــلول ه ــن س ــتند، ای هس
ــاف،  ــات ص ــد عض ــدی مانن ــای پیون ــت ه ــه باف ب
ــان  ــتند. محقق ــز دارا هس ــتخوان را نی ــی و اس چرب
ایــن مطالعــه نشــان داده انــد کــه در شــرایط طبیعــی، 
ســلول هــای Gli1 نقــش مهمــی را در ترمیــم عروق 
خونــی آســیب دیــده بــازی مــی کننــد و بــه ســلول 

هــای عضانــی صــاف جدیــد تمایــز مــی باند کــه به 
شــریان هــا توانایــی انقبــاض مــی بخشــند.

ــن ســلول  ــن، ای ــوی مزم ــا در بیمــاری هــای کلی ام
هــای ســیگنال هــای گیــج کننــده ای دریافــت مــی 
کننــد کــه موجــب مــی شــود کــه آن هــا بــه ســلول 
هــای استئوباســتی تبدیــل مــی شــوند کــه مســئول 
رســوب کلســیم هســتند. اینــک کــه ایــن محققیــن 
توانســته انــد ســلول هــای Gli1 را بــه عنــوان 
ــایی  ــا شناس ــریان ه مســئول رســوب کلســیم در ش
ــوک  ــرای بل ــی ب ــال راه ــه دنب ــوان ب ــی ت ــد م کنن

ــود. ــد ب ــن فراین کــردن ای
آن هــا برایــن باورنــد کــه دارویــی کــه بتوانــد علیــه 
ــل  ــد راه ح ــی توان ــد م ــل کن ــا عم ــلول ه ــن س ای
درمانــی جدیــدی بــرای درمــان کلسیفیکاســیون 
ــون  ــش از ۲0 میلی ــاالنه بی ــه س ــد ک ــی باش عروق
نفــر را در سراســر دنیــا بــه کام مــرگ مــی فرســتند. 
ــکیل  ــا در تش ــلول ه ــن س ــه ای ــی ک ــا از آن جای ام
ســلول هــای عضــات صــاف و بهبــود آســیب هــای 
ــد، در انتخــاب داروهــا و راه  ــز نقــش دارن شــریانی نی

ــود. ــاط ب ــد محت ــی بای ــی انتخاب حــل درمان

شناسایی مقصر اصلی مسئول »کلسیفه« 
شدن عروق خونی در بیماریهای کلیوی

محققــان در ماساچوســت ســلول هــای بنیــادی، 
ــه  ــد ک ــرده ان ــف ک ــلولی را کش ــای س ــی ه ویژگ
ــلول  ــن س ــم بی ــای مه ــاوت ه ــت تف ــن اس ممک
هــای بنیــادی جنینــی و ســلول هــای بنیــادی بالــغ 

را توضیــح دهــد. 
دکتـر کیسـلینگ و همکارانـش کشـف کـرده اند که 
سـلول هـای جنینـی انسـانی اولیـه CLOCK و 
سـایر ژن هـای مربـوط بـه ریتـم سـیرکادین را بیان 
مـی کنند؛ ایـن در حالی اسـت که سـایر سـلول های 
انسـانی در حـال رشـد این ژن هـا را بیان نمـی کنند.
اخیــرا محققــان دریافتــه انــد کــه بافــت های انســانی 
ــا ســیرکادین  دارای نوســان ســازهای شــبانه روزی ی
هســتند کــه ضربــان ســاز اصلــی ایــن ریتــم 
ــنایی و  ــه روش ــه ب ــرار دارد ک ــز ق ــیرکادین در مغ س

خاموشــی پاســخ مــی دهــد.
ــیار  ــه بس ــای اولی ــن ه ــد جنی ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــر از آن هســتند کــه عملکــردی شــبیه ایــن  کوچکت

ــلینگ  ــن کیس ــند. همچنی ــته باش ــا داش ــت ه باف
کشــف کــرده کــه ژن RB کــه یــک بلــوک کننــده 
قــوی ســلولی اســت در ســلول هــای جنینــی اولیــه 

خامــوش اســت.
ایـن یافتـه نیز بسـیار جالب بود زیـرا مطالعـات زیادی 
کـه روی RB صـورت گرفته بود حاکـی از این بود که 
ایـن ژن مانـع از تکثیر سـلول های می شـود مگر این 
فاکتور رشـدی وارد عمل شـود. فقدان RB در سـلول 
هـای جنینـی اولیـه در ترکیـب بـا نوسـان سـازهای 
سـیرکادین، ویژگـی هـای منحصربفردی هسـتند که 
در مجموعـه دو برابـر شـدن سـلولی مداوم و مسـتقل 

را مقـدور می سـازند.
بــه نظــر مــی رســد کــه بیــان CLOCK و خامــوش 
مانــدن RB ممکــن اســت عناصــر کلیــدی در همانند 
ســازی پیوســته ســلولی باشــند و در طراحــی ســلول 
هــای بنیــادی خــاص بیمــار و مقادیر مناســب ســلول 

بــرای اهــداف درمانــی موثــر باشــند.

تفاوت بین سلول های بنیادی جنینی و 
بالغ کشف شد

فناوریهــای نویــن
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یافته های جدید از یک سندروم 
بیماری میکروسفالی

ــه ســندرم  ــراد مبتــا ب ــی را از اف ــوان القای ــادی پرت ــان موفــق شــدند ســلول هــای بنی محقق
شکســتگی نیمیخــن تولیــد و بــا تمایــز آنهــا بــه نــورون هــای اولیــه، مکانیســم هــای منجر به 

فنوتیــپ عصبــی را در آنهــا شناســایی کننــد. 
محققــان دوســلدورف موفــق شــده انــد ســلول هــای بنیــادی پرتــوان القایــی را از افــراد مبتــا 
بــه ســندرم شکســتگی نیمیخــن)NBS( تولیــد و بــا تمایــز آن هــا بــه نــورون هــای اولیــه، 
مکانیســم هــای منجــر بــه فنوتیــپ عصبــی مشــاهده شــده در ایــن بیمــاران را شناســایی کنند.
ــه  ســندرم شکســتگی نیمیخــن یــک بیمــاری مخــرب اســت کــه بیشــتر کــودکان مبتــا ب
 NBS1 میکروســفالی را مبتــا مــی کنــد. ایــن ســندرم بــه دلیــل موتاســیون در ژن

ــد. ــی رس ــه ارث م ــد ب ــر دو وال ــه از ه ــد ک ــی افت ــاق م اتف
مطالعـات زیادی در جهت رسـیدن به اطاعات بیشـتر در مـورد این بیماری صورت گرفته اسـت 
امـا هیچ کدام نتوانسـته اسـت مکانیسـمی که تکویـن مغـز را در این افـراد تحت تاثیر قـرار می 

دهـد و موجـب ایجـاد مغزهای کوچـک در آن ها می شـود را شناسـایی کند.
بــه همیــن دلیــل محققــان درصــدد برآمدنــد کــه بــا تولیــد ســلول هــای بنیــادی پرتــوان القایی 
از بیمــاران و تمایــز آن هــا بــه نــورون هــا، فرصــت الزم بــرای مطالعــه دالیــل ایــن بیمــاری را 

ــف کنند. کش
مطالعــات محققــان بــا اســتفاده از ایــن نــورون هــای مشــتق از iPSCهــا موجــب شــد دریابنــد 

کــه P53 کــه نقــش آن در مهــار ســرطان شــناخته شــده بــود، مســئول بــروز فنوتیــپ عصبــی 
موجــود در افــراد مبتــا بــه ســندرم شکســتگی نیمیخن  اســت.

ــدی را  ــرار مــی دهــد و نقــش جدی ــد کــه P53، ژن NBS1 را هــدف ق ــا نشــان داده ان آن ه
بــرای P53 در تکویــن عصبــی اولیــه پیشــنهاد مــی کنــد. در ایــن مطالعــه، دریافتنــد از آن جایی 
ــه درســتی  ــد ب ــورون هــای بیمــاران از دســت رفتــه اســت، P53 نمــی توان کــه NBS1 در ن
عمــل کنــد و ایــن امــر منجــر بــه تکویــن ســرطان مــی شــود و البتــه تکویــن اولیــه سیســتم 

عصبــی را نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.

درمان بیماری فلج مغزی با 
سلولهای بنیادی خون بند ناف

 
در  رویــان  پژوهشــگاه  محققــان 
ــتند  ــدد هس ــروژه ای درص ــب پ قال
ــزی و  ــج مغ ــای فل ــاری ه ــا بیم ت
ســایر بیمــاری هایــی کــه بــه ضایعه 
ــا  ــوند را ب ــی ش ــر م ــی منج عصب
ــد  ــون بن ــادی خ ــای بنی ــلول ه س

ــد.  ــان کنن ــاف درم ن
دکتــر مرتضــی ضرابــی، عضــو 
ــان  ــگاه روی ــی پژوهش ــات علم هی

ــاوری  ــاف گفــت: شــرکت فن ــد ن ــادی خــون بن ــک ســلول هــای بنی ــر عامــل بان و مدی
ــادی  ــره ســازی ســلول هــای بنی ــه منظــور ذخی ــان از ســال 13۸4 ب ــه هــای روی بنیاخت

ــد. ــدازی ش ــاف راه ان ــد ن ــون بن خ
وی بـا بیـان اینکه بانـک خون بند نـاف زیـر مجموعه این شـرکت اسـت، افزود: تـا کنون 

نزدیـک بـه ۲۷ نمایندگـی بانک خون بند ناف در سراسـر کشـور راه اندازی شـده اسـت.
ــد  ــره ســازی خــون بن ــه آمــار ذخی ــا اشــاره ب ــان ب ــات علمــی پژوهشــگاه روی عضــو هی
نــاف در بخــش خصوصــی و عمومــی گفــت: مــا توانســتیم نزدیک بــه ۶۷ هــزار نمونــه در 

بانــک خصوصــی و  5 هــزار نمونــه در بانــک عمومــی ذخیــره ســازی کنیــم.
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــد در پیونده ــی توان ــا م ــه ه ــن نمون ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ضراب
کــرد، گفــت: بــه دلیــل اینکــه ســلول هــای بنیــادی خــون بنــد نــاف خــون ســاز هســتند 
بیشــترین مــوارد و کاربــرد را در بیمــاری هــای خونــی همچــون تاالســمی، ســرطان خون، 

نقــص ایمنــی، کــم خونــی هــای مــادرزادی دارنــد.
بــه گفتــه وی، مــا پــروژه جدیــدی را آغــاز کــرده ایــم کــه عــاوه بــر اینهــا، بتوانیــم برای 
درمــان بیمــاری هــای فلــج مغــزی و بیماریهایــی کــه بــه ضایعــات عصبــی در جمجمــه 

منجــر مــی شــوند از ســلول هــای بنیــادی خــون بنــد نــاف اســتفاده کنیــم.
مدیــر عامــل بانــک ســلول هــای بنیــادی خــون بنــد نــاف بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه را 
روی کودکانــی کــه دچــار فلــج مغــزی شــده انــد، آغــاز کــرده ایــم، گفــت: تــا کنــون نتایج 
ایــن تحقیقــات بــه خوبــی پیــش رفتــه اســت و امیدواریــم کــه با تعییــن نتایــج ایــن پیوند 

بــه درمــان بپردازیــم.
وی افــزود: تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه بــا همــکاری مراکــز پیونــد، تعــداد ســلول هایی 

کــه می تواننــد بــرای بیماریهــای بدخیــم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد را افزایــش دهیم.

کشف ژن های دخیل در تشکیل 
سلول های بنیادی اسپرمی 

محققــان موفــق شــدند ژن هــای دخیل در تشــکیل ســلول هــای بنیــادی اســپرمی و نابــاروری 
ــف کنند.  را کش

ــه ای  ــای بیض ــای Rhox ممکــن اســت در تشــکیل توموره ــه ژن ه ــد ک ــان معتقدن محقق
کــه از ســلول هــای زایــا بوجــود مــی آینــد و قــادر بــه تبدیــل شــدن بــه ســلول هــای بنیــادی 

اســپرماتوگونیایی نیســتند نقــش داشــته باشــند.
چنیــن ســلول هایــی در مرحلــه پیــش اســپرماتوگونی متوقــف مــی شــوند. همچنیــن بــه نظــر 
مــی رســد کــه ژن هــای Rhox بــرای اســتفاده در رویکردهــای طــب بازســاختی بــرای احیای 

بــاروری از طریــق درمــان بــا ســلول هــای بنیــادی اســپرماتوگونیایی نیــز مفیــد باشــند.
ــی  ــتند توال ــی داش ــپرم اندک ــه اس ــرد را ک ــه ۲50 م ــوط ب ــای RHOX مرب ــان ژن ه محقق
ــام RHOXF1 و چهــار موتاســیون در دو ژن  یابــی کردنــد و دو موتاســیون در یــک ژن بــه ن

RHOXF۲ و RHOXF۲B را شناســایی کردنــد.
در مـردان دارای غلظـت و تعداد اسـپرم طبیعی، تنها یک موتاسـیون شناسـایی شـد. بـه نظر می 
رسـد یکـی از موتاسـیون هـای مرتبط با تعـداد اسـپرم اندک، به طـور معنـاداری توانایـی فاکتور 

رونویسـی ۲B/RHOXF۲ بـرای تنظیـم ژن هـای هدفـش را مختـل می کند.
ــدی را  ــن موتاســیون ســاختار ســه بع ــه ای ــد ک ــی پیشــنهاد مــی کن ــدل ســازی مولکول م
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــد. س ــی ده ــر م تغیی
اســپرماتوگونیایی بــه مــردان اجــازه مــی 
ــی  ــالگی توانای ــن ۷0 س ــا س ــه ت ــد ک دهن

ــند. ــته باش ــپرم را داش ــد اس تولی
ــد  ــی ده ــه نشــان م ــن مطالع ــای ای ــه ه یافت
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــرای س ــه Rhox10 ب ک
اســپرماتوگونیایی حیاتی اســت و موتاســیون در 
ایــن ژن موجــود بــه نابــاروری در مردان شــود.

ژن هــای Rhox روی کرومــوزومx قــرار 
دارنــد و تصــور مــی شــود که نابــاروری مــردان 
ــه روی  ــیون یافت ــای موتاس ــل ژن ه ــه دلی ب
ــک  ــا ی ــردان تنه ــرا م ــد، زی ــوزومX باش کروم
نســخه از ایــن کرومــوزوم را دارنــد و هــر گونــه 
مشــکل در ژن هــای وابســته بــه X مــی توانــد 

ــاروری در آن هــا شــود. ــه ناب منجــر ب

ــن ــای نوی فناوریه
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کشف مکانیزم جدید 
نورون های مغزی 
برای تقویت حافظه

ــه  ــاروارد در مطالع ــادی ه ــای بنی ــان انســتیتو ســلول ه محقق
ای جدیــد دریافتــه انــد کــه برآینــد رقابــت بیــن نــورون هــای 
جدیــد و قدیــم بــه نفــع تشــکیل نــورون هــای جدیــد اســت. 
مغــز انســان از میلیاردهــا نــورون تشــکیل شــده اســت و جالــب 
ــای  ــت ه ــا از جمعی ــورون ه ــن ن ــه ای ــه هم ــم ک ــت بدانی اس
ســلولی در زیــر الیــه هــای قشــر مغــزی و در منطقــه ای بــه 

ــام »هیپوکامــپ« بوجــود مــی آینــد. ن
در واقع ســلول هــای بنیــادی عصبــی موجــود در »هیپوکامپ« 
ــه  ــد ادام ــورون هــای جدی ــد ن ــه تقســیم و تولی ــد ب ــد از تول بع
مــی دهنــد و همــواره بیــن ایــن نــورون هــای جدیــد و قدیمــی 
ــش و  ــز ک ــه مغ ــده حافظ ــکل دهن ــز ش ــکیل مرک ــرای تش ب

ــود دارد. ــوس وج ق
»هیپوکامــپ« بــه مــا ایــن اجــازه را مــی دهــد کــه بــا توجــه به 

چرایــی، چگونگــی و کجایــی زندگــی مــان حافظــه و خاطراتی 
را شــکل دهیــم و نــوروژن هــا و تشــکیل نــورون هــای جدیــد 
بــه لطــف ســلول هــای بنیــادی بــرای جداســازی ایــن خاطــره 

هــای و حافظــه هــا ضــروری هســتند.
بــا بالــغ شــدن مغــز انســان، ارتبــاط بیــن نــورون هــای قدیمی 
قــوی تــر و پیچیــده تــر مــی شــود و ایــن امــر ارتبــاط برقــرار 
کــردن نــورون هــای جدیــد بــا آن هــا را مشــکل مــی ســازد. 
ســلول های بنیــادی عصبــی قــدرت تولیــد مثلــی )خودنوزایی( 
کمــی دارنــد و ایــن امــر موجــب مــی شــود کــه رفتــه رفتــه از 
میــزان نوروژنــز کاســته شــود. مغــز در حــال پیــر شــدن، کارایی 
الزم بــرای نگــه داشــتن حافظــه و اطاعــات را نخواهد داشــت.

در ایــن مطالعــه جدیــد محققــان دریافتنــد کــه بیــش 
ــر  ــای پی ــورون ه ــا در ن ــیKlf۹ تنه ــور رونویس ــان فاکت بی
ــای  ــی ه ــم برآمدگ ــک پنج ــذف ی ــب ح ــوش، موج ــز م مغ
ــی  ــدی م ــای جدی ــورون ه ــمار ن ــش ش ــک و افزای دندریتی
ــا دو برابــر بــه میــزان بیشــتری بــه  شــود کــه مــی تواننــد ت
درون مــدار هیپوکامپــی تلفیــق شــوند و ســلول هــای بنیــادی 

ــد. ــال کنن ــی را فع عصب
ــا را  ــورون ه ــان Klf۹ در ن ــطح بی ــن س ــه محققی ــی ک زمان
ــی  ــای دندریت ــی ه ــد، برآمدگ ــی بازگرداندن ــطح طبیع ــه س ب
پیــر مجــدد شــکل گرفــت و رقابــت بــا نــورون هــای جدیــد 

ــد. ــددا احیا ش مج
ــده  ــه ش ــش یکپارچ ــه از پی ــی ک ــورون های ــال ن ــن ح ــا ای ب
ــد. در بخــش دیگــر از  ــد ارتباطــات شــان را حفــظ کردن بودن
مطالعــه نیــز محققــان دریافتند کــه حــذف پروتئیــن مهمی به 
نــام Rac1 در نــورون هــای پیــر مــی توانــد موجــب افزایــش 

بقــای نــورون هــای جدیــد شــود.
ــب  ــی موج ــورون زای ــش ن ــه افزای ــد ک ــن باورن ــان برای محقق
مــی شــود کــه بیــن جمعیــت هــای نورونــی قدیمــی و جدیــد 
ــز  ــب مغ ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــاق بیافت ــری اتف ــانی کمت همپوش
ــد  ــر فراین ــرای ه ــه ای را ب ــه جداگان ــرات و حافظ ــد خاط بتوان

ــد. ــدارک ببین ت

احیای بینایی نابینایان
 با سلول های بنیادی

محققــان توانســتند بــا اســتفاده از ســلول هــای بنیــادی، بینایــی چندیــن 
نابینــا را احیــا کننــد. 

اســتفاده از  ســلول هــای بنیــادی چشــم ســالم افــراد منجــر بــه درمــان 
ــه  ــه طوریک ــود ب ــی ش ــده م ــیب دی ــم آس ــورد از 10۷ چش ــل ۸۲ م کام

ــد. ــاز مــی گردان ــه طــور نســبی ب ــی را ب بینای
ــا ایــن  ــر طبــق آزمایشــات محققــان، 14 نفــر بینایــی نســبی خــود را ب ب
ــال  ــدود ۶0 س ــه ح ــردی ک ــه ف ــوی ک ــه نح ــد، ب ــت آورده ان روش بدس
ــه کمــک ســلول هــای  ــود اینــک ب پیــش بینایــی اش را از دســت داده ب

ــی بدســت آورده اســت. ــه حــد طبیع ــک ب ــی اش را نزدی ــادی بینای بنی
در ایــن مطالعــه محققــان شــمار اندکــی از ســلول هــای بنیــادی چشــم 
ســالم ایــن افــراد )ناحیــه لیمبــوس(، را برداشــته، آن را در آزمایشــگاه تکثیر 

کــرده و ســپس بــه چشــم آســیب دیــده پیونــد زدنــد.
ایــن ســلول هــای بنیــادی رشــد کــرده و بافــت قرنیــه جدیــدی را تولیــد 
مــی کننــد کــه مــی تــوان آن را بــا قرنیــه آســیب دیــده جایگزیــن کــرد. از 
آن جایــی کــه ایــن ســلول هــای بنیــادی از بــدن خــود ایــن افــراد گرفتــه 

شــده اســت نیــاز بــه اســتفاده از داروهــای ضــد رد پیونــد ندارنــد.
ایـن محققـان ایتالیایـی برایـن باورنـد که پیوند سـلول هـای بنیـادی می 
تواننـد امیـد را بـه زندگـی هـزاران نفـری کـه سـاالنه بـه دالیلـی ماننـد 
سـوختگی هـای شـیمیایی بینایی شـان را از دسـت مـی دهنـد، بازگرداند.

دوچرخه دریایی 
ایرانی ساخته شد

 یــک مختــرع ایرانــی موفــق بــه طراحــی و ســاخت 
ــبز و  ــت س ــج صنع ــرای تروی ــی ب ــه دریای دوچرخ

ــد.  ــی ش ــا ایران ــیله کام ــک وس ــا ی ــح ب تفری
ــی«  ــه دریای ــازنده »دوچرخ ــور، س ــن پ ــن حس حس
ــار داشــت:  ــدران اظه ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل در پ
ــا  ــرای تفریــح  در دری دوچرخــه دریایــی وســیله ای ب
ــا  ــم ت ــدد آمدی ــن رو در ص ــت، از ای ــه هاس و دریاچ
بتوانیــم ایــن وســیله را بــرای تفریــح طراحــی کنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن دوچرخــه دریایــی بــا 
ســرعت 10 کیلومتــر بــر ســاعت حرکــت مــی کنــد، 
اظهــار داشــت: ایــن وســیله نمونــه خارجــی دارد ولــی 
نمونــه آن در ایــران وجــود نداشــت؛ بــه همیــن دلیــل 
توانســتیم بــا دانــش خــود و از تجهیــزات ایرانــی برای 

ــم. ســاخت ایــن دوچرخــه اســتفاده کنی
ــی  ــه خارج ــه نمون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــن پ حس
ــای  ــه ه ــه نمون ــبت ب ــی نس ــای دریای ــه ه دوچرخ

ایرانــی از قیمــت باالیــی برخوردارنــد، اظهــار داشــت:  
بــدون اینکــه نمونــه خارجــی را داشــته باشــیم اقــدام 
بــه طراحــی و ســاخت ایــن دوچرخــه دریایــی کردیم.

بــه گفتــه وی، تمــام وســایل ایــن دوچرخــه در ایــران 
ســاخته شــده اســت، گفــت: در ســاخت ایــن دوچرخه 
از دو کپســول  بــا جنــس هــای بــادی و فایبــر گاس 
ــگاه  ــل هیچ ــن دلی ــه همی ــت ب ــده اس ــتفاده ش اس

غــرق نمــی شــود.
ــه از  ــن دوچرخ ــت ای ــرای حرک ــرد: ب ــوان ک وی عن
ــا  هیــچ نــوع ســوختی اســتفاده نمــی شــود و تنهــا ب
انــرژی انســان حرکــت مــی کنــد؛ به دلیــل اینکــه دو 
کپســول در دوچرخــه دریایــی بــه کار گرفتــه شــده، از 

روی مــوج دریــا بــه راحتــی عبــور مــی کنــد.
حسـن پـور تاکیـد کـرد: در ایـن دوچرخـه از سـوخت 
اسـتفاده نمی شـود و می توان از آن بـه عنوان صنعت 
سـبز یـاد کـرد؛ اسـتفاده از دوچرخـه دریایـی جذابیت 

خاصـی دارد و ایـده نویـی به شـمار مـی رود.
حســن پــور بــا بیــان اینکــه مــی توانیــم روی 
ــت: در  ــم، گف ــب کنی ــور نص ــی موت ــه دریای دوچرخ
حــال انجــام مقدماتــی هســتیم کــه بتوانیــم آن را بــه 

ــانیم. ــوه برس ــد انب تولی

فناوریهــای نویــن
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ــرح  ــاز ط ــاورزی از آغ ــوژی کش ــکده بیوتکنول ــس پژوهش رئی
ــتای  ــی در راس ــه اکواریوم ــان تراریخت ــد ماهی ــی تولی تحقیقات
پــروژه بومــی ســازی مهندســی ژنتیــک ماهیــان پرورشــی در 

ــر داد.  ــور خب کش
ــازار  ــرد: ب ــان ک ــیما خاطرنش ــق س ــوش خل ــم خ ــره اعظ نی
جهانــی بیوتکنولــوژی کشــاورزی تا ســال ۲01۷ بــه ۲0 میلیارد 
دالر مــی رســد کــه عمــده آن از طریــق تولیــد بــذور تراریختــه 
ــوالت در  ــن محص ــی از ای ــر وجب ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
کشــور کشــت نمــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه بــا تــاش 
محققــان پژوهشــکده در ســال ۸3 برنــج تراریخته را رهاســازی 
کردیــم کــه دولتهــای قبــل ادامــه آن را مصلحــت ندانســتند.

وی تصریــح کــرد: ســطح زیرکشــت محصــوالت تراریختــه در 
ــه ۸۲  ــوری ک ــه ط ــش اســت ب ــه افزای ــه ســرعت رو ب ــا ب دنی
ــه، 30 درصــد ذرت و ۲5 درصــد  ــویا، ۶۸ درصــد پنب درصــد س
ــال  ــع در ح ــه اســت و در واق ــان تراریخت ــدی جه ــزای تولی کل
ــم. ــه نداری ــز واردات محصــوالت تراریخت ــاره ای ج حاضــر چ

رئیس پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی اضافه کـرد: تاش 
داریـم با تولیـد ارقام خوش محصـول تراریخته مجوز رهاسـازی 
برنـج تراریختـه را بگیریـم و پیگیـر کسـب مجـوز تولیـد پنبـه 

تراریختـه مقـاوم به کـرم غوزه هم هسـتیم.
ــا بیــان اینکــه خشــکی و بیــکاری مهمتریــن تهدیــدات  وی ب
پیــش روی کشــور اســت خاطرنشــان کــرد: از پــروژه هــای در 
دســت اجــرای پژوهشــکده در مرزهــای دانــش، انتقال سیســتم 
ریشــه توســعه یافتــه از گیاهــان بومــی برنــج بــه ارقــام تجاری 
ــا  ــد محصــوالت ب ــه خشــکی و تولی ــرای افزایــش تحمــل ب ب
صفــات نســل دوم یــا  نســل اول همــراه بــا نســل دوم اســت.

خــوش خلــق ســیما بــا اشــاره بــه درآمدزایی بــاالی طــرح های 
ــی  ــه خودکفای ــار داشــت:  برنام ــوژی کشــاورزی اظه بیوتکنول
تولیــد بــذر ســالم ســیب زمینــی بــا انتقــال دانــش فنــی تولیــد 
بــذر ســالم حاصــل از کشــت بافــت از ســوی پژوهشــکده بــه 
بخــش خصوصــی منجــر بــه بیــش از ۲۹ میلیــون دالر صرفــه 

ــی ارزی شــده اســت. حجوی
وی اظهــار داشــت: پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی 
ــه  ــه ای چهارگان ــای منطق ــی از مدیریته ــور یک ــمال کش ش
پژوهشــکده اســت کــه در ســال 13۸5 در زمینــی بــه مســاحت 
ــه مســاحت ســه هــزار  ــی ب ــع و زیربنای ــر مرب هفــت هــزار مت
ــر  ــگاهی و اداری و 3۷0 مت ــای آزمایش ــع فض ــر مرب و ۶00 مت
مربــع فضــای گلخانــه ای فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. 
ــوژی  ــر بیوتکنول ــت ب ــن مدیری ــا در ای ــت پژوهش ه محوری
ــان، ژنومیکــس و کشــت بافــت و انتقــال ژن  دام، طیــور و آبزی

ــپس  ــی و س ــان و حشــرات صنعت ــور، ابزی ــت دام، طی ــا اولوی ب
ــت. ــه اس ــتراتژیک منطق ــان اس گیاه

وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه فعالیــت پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 
کشــاورزی کــه در ســال 13۷۸ بــا حکــم وزیــر کشــاورزی وقت 
- دکتــر کانتــری – بــرای راه انــدازی موسســه بــه دکتــر قره 
ــدازی  یاضــی پایــه ریــزی شــد اظهــار داشــت: پــس از راه ان
ــرار  ــرج، ق ــاورزی در ک ــوژی کش ــات بیوتکنول ــه تحقیق موسس
شــد فعالیــت پژوهشــکده در قالــب ســه مرکــز منطقه ای باشــد 
ــوژی کشــاورزی  ــت هــای بیوتکنول ــن راســتا مدیری ــه در ای ک
ــه  ــز( و منطق ــور )تبری ــرب کش ــمال غ ــرب و ش ــه غ در منطق
ــدازی شــدند. در  مرکــزی کشــور )اصفهــان( در ســال ۸3 راه ان
ســال ۸4 تصمیــم بــه ایجــاد مدیریــت منطقــه شــمال کشــور 
ــاورزی  ــاد کش ــت جه ــس وق ــت ریی ــا حمای ــه  ب ــم ک گرفتی
اســتان و رییــس موسســه تحقیقــات برنــج از ســال بعــد فعالیت 

خــود را آغــاز کــرد.
خــوش خلــق ســیما در خصــوص زمینه هــای فعالیــت مدیریت 
بیوتکنولــوژی کشــاورزی منطقــه شــمال بــه اصــاح ژنتیکــی 
ــی  ــرات صنعت ــان و حش ــور و آبزی ــی دام و طی ــاب ژنوم و انتخ
ــا بــه کارگیــری امیکــس هــای جدیــد و نســلهای پیشــرفته  ب
توالــی یابــی ژنــوم، بهینــه ســازی و اقتصــادی تــر کــردن تولید، 
ــی  ــرات صنعت ــان و حش ــور و آبزی ــرورش دام و طی زادآوری و پ

ــاوری، مهندســی ژنتیــک دام،  ــد زیســت فن ــا روشــهای جدی ب
ــان  ــادی گیاه ــی و ریزازدی ــاح ژنتیک ــان و اص ــور و آبزی طی
ــا بــه کارگیــری امیکــس هــای جدیــد و  راهبــردی و زینتــی ب
کشــت بافــت و ســلول اشــاره کــرد و گفــت: مدیریــت منطقــه 
ــون  ــران تاکن ــوژی کشــاورزی ای شــمال پژوهشــکده بیوتکنول
دســتاوردهای متعــددی در حــوزه هــای مختلــف فعالیــت خــود 
داشــته کــه مــی تــوان بــه همــکاری در طــرح بررســی ذخایــر 
ــی  ــیا، بررس ــاره آس ــک در ق ــخوارکنندگان کوچ ــک نش ژنتی
ــای  ــه انگله ــک ب ــخوارکنندگان کوچ ــک نش ــت ژنتی مقاوم
ــات  ــده صف ــرل کنن ــی ژن هــای کنت ــکان یاب درون روده ای، م
مهــم اقتصــادی در کــرم ابریشــم و زنبــور عســل، دســتیابی بــه 
الین هــای جدیــد مرکبــات متحمــل بــه جــاروک لیموتــرش و 
تهیــه پروتــکل و تکثیــر نیمــه انبــوه گیاهــان زینتــی و صنعتــی 

چــون کوردیلیــن، پدیانتــوس و اســتویا اشــاره کــرد.
وی بــا اشــاره بــه انجــام مقدمــات  راه انــدازی رســمی مدیریــت 
بیوتکنولــوژی منطقــه  شــرق و شــمال شــرق کشــور در مشــهد 
ــع طبیعــی و گیاهــان خــاص  ــوژی مناب ــا محوریــت بیوتکنول ب
ــار  ــاب اظه ــن و عن ــک و آویش ــران و زرش ــل زعف ــه مث منطق
داشــت: چشــم انــداز پژوهشــکده تبدیــل شــدن بــه یــک مرکز 
علمی پیشــتاز در ســطح منطقــه، تقویت امنیــت غذایــی و تولید 

علــم و ثــروت بــرای کشــور اســت.

آغاز تحقیقات روی تولید ماهیان تراریخته پرورشی در کشور

ــال  ــا 10 س ــرد، قصــد دارد ت ــام ک ــافت اع ــرکت مایکروس ش
ــد.   ــان حــل کن ــده معضــل ســرطان را در جه آین

ــاری  ــان بیم ــر روی درم ــق ب ــال تحقی ــرکت در ح ــن ش ای
ــر  ــروس کامپیوت ــا وی ــه ب ــازو کار مقابل ــه س ــبیه ب ــرطان ش س

ــت.   اس
ــی  ــه م ــاور هســتند ک ــن ب ــر ای ــافت ب ــن مایکروس متخصصی
تــوان شــبیه بــه بعضــی از برنامــه هــای رایانــه ای، ســلول های 
آســیب دیــده بــدن توســط ســرطان را بــاز برنامــه نویســی کرد 

تــا دوبــاره آنهــا را احیــا کــرد.  
ــوژی« راه  ــبه بیول ــام »محاس ــا ن ــدی را ب ــافت، واح مایکروس

انــدازی کــرده کــه هــدف اصلــی آن ســاخت ســلول در رایانــه 
ــه  ــت برنام ــا قابلی ــت ت ــس دی ان ای اس ــده از جن ــای زن ه
نویســی و بازبرنامــه نویســی را بــرای درمــان هــر نــوع بیمــاری 

ــه ســرطان داشــته باشــد.   از جمل
قــرار اســت ایــن واحــد جدیــد در آینــده نزدیــک از محاســبات 
ــرای ســاخت کامپیوترهایــی اســتفاده کنــد کــه در  پیشــرفته ب
مــورد بیمــاری هــا و داروهــا اطاعــات کافــی دارنــد و درمــان 

هــای جدیــدی را بــه بیمــاران ســرطانی پیشــنهاد دهنــد.  
ــری  ــا بکارگی ــه ب ــتند ک ــدوار هس ــافت امی ــان مایکروس محقق
ــه فکــر  ــادر ب ــا ق ــه ه ــری ماشــین، رایان ــاوری هــای یادگی فن
ــدد  ــات متع ــه بررســی مطالع کــردن شــبیه انســان باشــند و ب
ــای  ــل ه ــرطان راه ح ــان س ــرای درم ــا ب ــد ت ــرطان بپردازن س

ــد.   ــه دهن ــدی را ارائ جدی

مایکروسافت به جنگ با سرطان می رود

ــن ــای نوی فناوریه
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سبکترین دوچرخه 
برقی دنیا ساخته شد

محققــان موفــق بــه ســاخت دوچرخــه ای شــده انــد کــه مــی 
گوینــد ســبک تریــن دوچرخــه برقــی دنیاســت. 

ایــن دوچرخــه برقــی کــه Model E  نــام دارد، در شــرکتی 
موســوم بــه Budnitz طراحــی و ســاخته شــده اســت.

ــاده ای  ــیار س ــاختار بس ــرکت س ــن ش ــاز ای ــول خبرس محص
داشــته و بــه دلیــل آنکــه از آلیــاژ تیتانیومــی ســاخته شــده وزن 

ــی دارد. ــیار کم بس
در ایــن دوچرخــه برقــی موتــور کوچــک امــا پرقدرتــی تعبیــه 
شــده کــه تــا ۲4 کیلومتــر بــر ســاعت حداکثــر ســرعت دارد.

 باتــری و کابلهــای مــورد نیــاز دوچرخــه بــه طــرز هنرمندانه ای 
در آن جاســاز شــده انــد تــا ســاده بــودن ظاهــر آن بــه خوبــی 

حفــظ شــود.
نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه دوچرخــه ســوار مــی توانــد 
ــه را  ــی دوچرخ ــور برق ــود موت ــراه خ ــن هم ــتفاده از تلف ــا اس ب
کنتــرل کنــد. باتــری قدرتمنــد ایــن دوچرخــه تــا 1۶0 کیلومتــر 

ــی دارد. کارای
همچنیــن آپشــن جالبــی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده کــه 
طــی آن بــا نصــب حســگرهای مخصــوص در دوچرخــه، 

تشــخیص اینکــه دوچرخــه ســوار در ســرباالیی رکاب مــی زنــد 
بــه شــیوه ای هوشــمندانه انجــام شــده و بدیــن ترتیــب نیــروی 
بیشــتری از ســوی موتــور بــه کار گرفتــه مــی شــود.قیمت ایــن 

ــت. ــل 3۹50 دالر اس ــه حداق دوچرخ

آغاز به کار اولین قطار هیدروژنی 
جهان در آلمان 

شــرکت فرانســوی آلســتوم از ســاخت اولیــن قطــار مســافربری جهان بــا ســوخت هیدروژنی 
خبــر داده کــه قــرار اســت تــا قبــل از پایــان ســال ۲01۷ فعالیــت خــود را در کشــور آلمــان 

آغــاز کنــد. 
ایــن قطــار مســافربری تقریبــا بــی ســروصدا کــه Coradia iLint نــام دارد تنهــا از گاز 
هیــدروژن بــه عنــوان ســوخت اســتفاده مــی کنــد و بنابرایــن خروجــی آن تنهــا بخــار و آب 

تغلیــظ شــده خواهــد بــود.
یــک مخــزن ســوخت هیدروژنــی بــر ســقف ایــن تــرن نصــب شــده کــه انــرژی پیــل های 

ســوختی قطــار را بــه منظــور تولید انــرژی الکتریســیته تامیــن خواهــد کرد.
شــرکت آلســتوم اظهــار امیــدواری کــرده کــه ایــن قطارهــای جدیــد جایگزیــن قطارهــای 
دیزلــی شــوند کــه هــم اکنــون بــه طــور گســترده در اروپــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
ایــن قطارهــا علیرغــم اســتفاده گســترده از قطارهای برقــی در کشــورهای اروپایــی هنوز هم 

بــرای حمــل و نقــل مســافر بــه کار بــرده مــی شــوند.
اولیــن بــار نمونــه اولیــه ایــن قطارهــا در نمایشــگاه تجــاری ســاالنه InnoTrans آلمــان 
در هفتــه جــاری بــه نمایــش درآمدنــد. قطــار یاد شــده در مــاه هــای پایانــی ســال ۲01۷ در 
مســیر Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven در 

شــمال غــرب آلمــان بــه کار گرفتــه خواهد شــد.
ــورد  ــان 14 م ــن مســیر در آلم ــرای اســتفاده در ای ــداد قطارهــای ســفارش داده شــده ب تع
اعــام شــده اســت. تســت هــای ضــروری بــه ایــن منظــور توســط مقامــات آلمانــی انجــام 

شــده و طــی مــاه هــای آینــده هــم ادامــه مــی یابــد.

قطارهای تندروی چینی
 با سرعت ۵۰۰ کیلومتر در ساعت 

چین در حال ساخت قطارهایی با سرعت 500 کیلومتر در ساعت است. 
محققــان چینــی در حــال توســعه پــروژه ای بــه نــام »رویــا چیــن« هســتند کــه در واقــع 
ــر ســرعت محســوب مــی شــود و دارای ســرعتی معــادل 500  نســل جدیــد قطارهــای پ

کلیومتــر بــر ســاعت هســتند.  
ــش  ــد ران ــتم جدی ــاس »سیس ــر اس ــد ب ــار جدی ــن قط ــی، ای ــان چین ــه محقق ــه گفت ب
هیبریــدی« عمــل مــی کنــد کــه امــکان حرکــت بــا ســرعت بــاال را بــرای آن مهیــا مــی 

ــازد.   س
از ایــن نــوع قطــار مــی تــوان در تمــام قســمت هــای مختلــف جهــان اســتفاده کــرد امــا به 

گفتــه مجریــان آن، بایــد ســازش منطقــه را بــرای ریــل هــای آن در نظــر گرفت.  
همچنیــن چیــن مزایــده ای را بــرای ســاخت شــبکه ریلــی پــر ســرعت از میــان انگلیــس، 
اســترالیا، آســیا جنــوب شــرقی، ایــران و مکزیــک برگــزار کــرده اســت و در حــال حاضــر 
مشــغول ســاخت ریــل قطــار پــر ســرعت بــه طــول 3 هــزار کیلومتــر در ترکیــه، تایلنــد، 

ــزی و روســیه اســت.   اندون
ــر ســرعت در جهــان پیشــگام  ــی قطــار پ ــر خــط ریل ــا داشــتن ۲0 هــزار کیلومت  چیــن ب
اســت و قــرار اســت ایــن رقــم را تــا ســال ۲0۲0 میــادی بــه 30 هــزار و تــا ســال ۲030 

بــه 45 هــزار کیلومتــر افزایــش دهــد.  
در حــال حاضــر ســریع تریــن ســرعت قطــار تنــدرو ایــن کشــور350 کیلومتــر در ســاعت 

اســت.

فناوریهــای نویــن
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بزرگ ترین تلسکوپ رادیویی 
جهان آغاز به کار کرد

بــزرگ تریــن تلســکوپ رادیویــی جهــان بــا نــام FAST بــه طــور رســمی فعالیــت خــود 
را در چیــن شــروع کــرد.  

 قطــر ایــن تلســکوپ 500 متــر اســت و ســاخت آن 5 ســال بــه طــول کشــیده و 1۸0 
ــرای آن هزینــه شــده اســت.   میلیــون دالر ب

ــود در  ــای موج ــیگنال ه ــی س ــم، بررس ــکوپ عظی ــن تلس ــاخت ای ــداف س ــی از اه یک
ــرا زمینــی اســت. ــدا کــردن زندگــی ف ســتارگان، کهکشــان هــا و پی

همچنیــن محققــان اعــام کــرده انــد کــه بــا تلســکوپ FAST مــی تــوان بــه تحقیــق 
در مــورد امــواج گرانشــی، شناســایی تشعشــعات رادیویــی از ســتارگان و کهکشــان هــا 
پرداخــت و بــا گــوش دادن بــه عائــم زندگــی هــوش فرازمینــی بــه یــک درک از عالــم 

فــرا زمینــی دســت پیــدا کــرد.  
هــدف اصلــی از ســاخت بــزرگ تریــن تلســکوپ رادیویــی جهــان، کشــف قوانین شــکل 

گیــری عالــم و بررســی تمــدن در فضــای خــارج از اتمســفر زمیــن اســت.  

پرواز نخستین بالگرد 
خورشیدی جهان

پــس از پــرواز هواپیمــا و بالــن خورشــیدی اکنــون نخســتین 
بالگــرد خورشــیدی جهــان راهــی آســمان شــد. 

ایــن بالگــرد پیشــتر Gamera نــام داشــت و بــا اســتفاده 
ــرواز  ــه پ ــرای ب ــروی الزم ب ــان نی ــدن انس ــرکات ب از ح
درآمدنــش تأمیــن مــی شــد. حــاال همــان محققانــی 
ــداع  ــکا اب ــد آمری ــگاه مریلن ــاوری را در دانش ــن فن ــه ای ک
کــرده بودنــد بــا اعمــال تغییراتــی آن را بــه نخســتین بالگرد 

خورشــیدی دنیــا تبدیــل کــرده انــد.
ایــن بالگــرد Solar Gamera نــام دارد. تاکنــون 
ــاوری جدیــد منتشــر  ــاره ایــن فن ــادی درب جزئیــات فنــی زی
نشــده  اســت امــا تــا اینجــای کار پیداســت کــه چهــار صفحه 
خورشــیدی نیــروی الزم بــرای بــه پــرواز درآمــدن و حرکــت 

ــد. ــن مــی کنن آن در هــوا را تأمی
ــدن  ــت درآم ــه حرک ــرای ب ــی ب ــروی کاف ــن صفحــات نی ای
ــد. ــن مــی کنن ــور را تأمی ــه چهــار موت ــره هــای متصــل ب پ
محققــان دانشــگاه مریلنــد در مــاه گذشــته نخســتین پــرواز 
سرنشــین دار بــا ایــن بالگــرد را بــا موفقیــت انجــام دادنــد. در 
ایــن پــرواز کــه البتــه تنهــا یــک سرنشــین داشــت، بالگــرد 
توانســت 30 ســانتیمتر از زمیــن فاصلــه بگیــرد! ایــن پــرواز ۹ 

ثانیــه بــه طــول انجامیــد.
کارشناســان صنعــت هوانــوردی ســاخت ایــن بالگــرد و پــرواز 
موفقیــت آمیــز آن را تحولــی دیدنــی در ایــن صنعــت عنــوان 

کــرده انــد.

ساخت پیشرفته ترین 
هوش مصنوعی جهان 

کلید خورد
ــرفته  ــاخت پیش ــال س ــه دنب ــکا ب ــاوری در آمری ــب فن دو قط

ــتند.  ــان هس ــی جه ــوش مصنوع ــن ه تری
ــای  ــتم ه ــر سیس ــتقل و دیگ ــای مس ــات ه ــان روب همچن
هــوش مصنوعــی قــادر بــه درک عمیقــی از جهــان پیرامــون 

خــود نیســتند.
ــرکت  ــگاه MIT و ش ــن دانش ــال متخصصی ــن ح در همی
ــال  ــه دنب ــر ب ــکاری یکدیگ ــا هم ــکا ب ــاوری IBM آمری فن
ــه  ــا ب ــتند ت ــی هس ــوش مصنوع ــای ه ــت ه ــعه قابلی توس
ــد.   ــل کن ــان عم ــون انس ــنیدن همچ ــدن و ش ــاظ دی لح

در اجــرای ایــن پــرژه قــرار اســت شــرکت  IBM عهــده دار 
فراهــم کــردن »پلت فــرم محاســبات شــناختی« و دانشــگاه 

MIT هــم تحقیقــات الزم را در ایــن زمینــه انجــام دهــد.  

ــعه  ــتا، توس ــن راس ــا در ای ــش ه ــن چال ــزرگ تری یکــی از ب
الگــوی شــناختی و پیــش بینــی در هــوش مصنوعــی اســت.  
ــه  ــی اینک ــش بین ــاق و پی ــک اتف ــدن ی ــر دی ــال حاض در ح
چــه چیــزی بعــد از آن رخ مــی دهــد بــرای هــوش مصنوعــی 
امــکان پذیــر نیســت در حالیکــه ایــن امــر بــرای انســان بــه 

ــرد. ــی صــورت مــی گی راحت
در صــورت مجهــز شــدن هــوش مصنوعــی بــه ایــن 
توانمنــدی مــی تــوان از آنهــا در امــور ســامتی و نظــارت بــر 

ــرد.  ــتفاده ک ــده اس ــای پیچی ــین ه روی ماش

محققــان دنــدان هــای کوســه ای را شناســایی کــرده انــد کــه 
قدمتــی ۲0 میلیــون ســاله دارد. 

ــوع  ــک ن ــدان ی ــیل دن ــایی فس ــه شناس ــق ب ــان موف محقق
 Ginormous Megalodon خانــواده از  کوســه 
ــون ســال دارد و  ــه طــول ۲0 میلی ــی ب ــد کــه قدمت شــده ان
ــوده اســت.   ــه بزرگــی یــک خــودرو ب ــن کوســه ب ــدازه ای ان

ــتانی آرام و  ــای باس ــوس ه ــزی در اقیان ــن آب ــتگاه ای زیس
آتانتیــک گــزارش شــده و بــا دنــدان هــای نــوک تیــز خــود 

ــرده اســت.   شــکار مــی ک
اگر چه فسـیل کشـف شـده حاکی از انقراض این کوسـه دارد 
امـا محققـان موفق به شناسـایی 4 دنـدان 4.5 سـانتی متری 

آن در ژاپـن، کالیفرنیا، پرو و کارولینای شـمالی شـده اند.
ایــن کشــف جدیــد نشــان مــی دهــد کــه اطاعــات بشــر 

نســبت بــه آبزیــان باســتانی بســیار ناچیــز اســت.
 Megalolamna را  کوســه  ایــن  نــام  محققــان 
ــه در  ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــته ان paradoxodon گذاش
مــورد دنــدان هــای ایــن کوســه، شــکل خــاص و نــوک تیــز 

ــت.   ــودن آن اس ب

کشف دندان کوسه ای 
با قدمت ۲۰ میلیون سال
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جذاب ترین خودروهای نمایشگاه پاریس/غوغای برق و هیبرید در خودروسازی
 نمایشگاه خودروی پاریس  به کار خود پایان داد و مطابق معمول عالقمندان به خودروهای جدید و فناوری های نوظهور را ناامید نکرد. 

یکی از جلوه های جالب این نمایشگاه رونمایی از خودروهایی بود که مجهز به تازه ترین فناوری های رایانه ای برای ناوبری، جهت یابی و غیره بودند. همچنین خودروهای 
برقی و هیبریدی هم در نمایشگاه خودروی پاریس مورد توجه قرار گرفتند.

در ادامه به معرفی تعدادی از برترین خودروهای عرضه شده در این نمایشگاه می پردازیم.

ســیتروئن در ایــن نمایشــگاه خــودروی هیبریــدی CXperience را عرضــه کــرد کــه 1 
ــرار اســت یــک مــدل تمــام برقــی از آن تولیــد و عرضــه شــود. ســیتروئن همچنیــن نمونــه اولیــه خودرویی بــه نــام WRC C3 را در نمایشــگاه خــودروی 2 البتــه ق

پاریــس عرضــه کــرد کــه یــک خــودروی مســابقه ای اســت و قــرار اســت اولیــن بــار در 
رالــی مونــت کارلــو در ژانویــه ســال ۲01۷ مــورد بهــره بــرداری قــرار بگیــرد.

رنــو دیگــر خودروســازی فرانســوی یــک خــودروی برقــی بــه نــام Trezor را در معرض 3
دیــد عاقمنــدان قــرار داد کــه دارای ســه حالــت رانندگــی مجــزای خنثــی، ورزشــی و 
خــودکار اســت. در حالــت اول رانندگــی بــه صــورت عــادی صــورت مــی پذیــرد، در حالــت دوم 
یعنــی ورزشــی شــتاب و ســرعت خــودرو بیشــتر مــی شــود و در حالــت ســوم رانندگــی بــدون 

دخالــت انســان انجــام مــی شــود. شــتاب صفــر تــا صــد ایــن خــودرو تنهــا 4 ثانیــه اســت.

 
4 LaFerrari Aperta ــودروی ــه خ ــا عرض ــگاه ب ــن نمایش ــم در ای ــا ه ــی ه ایتالیای

خودنمایــی کردنــد. از ایــن خــودرو تنهــا ۲0۹ نمونــه ســاخته شــده کــه همــه آنهــا پیــش 
از رونمایــی از ایــن اتومبیــل در نمایشــگاه خــودروی فرانســه فروختــه شــدند. قــدرت ۹4۹ اســب 

بخــار و ســرعت 350 کیلومتــر در ســاعت از جملــه ویژگــی هــای ایــن محصــول اســت.

 
مرسـدس آلمانـی یک خودروی ورزشـی سـریع بـه نـام GT R را در این نمایشـگاه عرضه 5

            کـرد که 5۷۷ اسـب بخـار قدرت دارد و حداکثر سـرعت آن 3۲0 کیلومتر در سـاعت اسـت.
6 AMG GT ــام ــه ن ــودرو ب ــن خ ــر از ای ــع و جورت ــذاب و جم ــدل ج ــک م ــدس ی مرس

ــت. ــش گذاش ــه نمای ــس ب ــودروی پاری ــگاه خ ــم در نمایش Roadster را ه
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GLC Coupe هــم دیگــر خــودروی پرطرفــدار مرســدس در ایــن نمایشــگاه بــا قدرت 7 
خودروی برقی جی ال سـی مرسـدس هم در نمایشـگاه خودروی پاریس چشـم ها را خیره 3۷۷8 اســب بخــار بــود.

کـرد. ایـن خودرو بـا یک بار شـارژ می توانـد تـا 500 کیلومتـر را بپیماید که در مقایسـه با 
رقبـا قابـل توجه اسـت. تولید انبـوه این خـودروی برقی از سـال ۲01۹ آغاز می شـود.

مرســدس نمونــه اولیــه یــک خــودروی کاس ای خــود را هــم عرضــه کــرد کــه برخــی 9 
امــور را بــه طــور خــودکار و بــدون دخالــت انســان انجــام مــی دهــد. از جملــه این امــور می 
تــوان بــه رانندگــی خــودکار و بــدون نیــاز بــه دخالــت انســان بــا حداکثــر ســرعت ۲10 کیلومتر 

در ســاعت اشــاره کــرد.
 
10

آخریــن محصــول جــذاب مرســدس در نمایشــگاه مذکــور Maybach ۶ اســت که تا 
۲50 کیلومتر در ســاعت ســرعت دارد.

i3 نــام خــودروی برقــی زیبــای بــی ام و در ایــن نمایشــگاه بــود کــه بــا طراحــی زیبــای 11 
 خــود تــا ســال ۲01۷ در دســترس عاقمنــدان قــرار مــی گیــرد.

12 Clubman از ســری خودروهــای برنــد مینــی شــرکت بــی ام و هــم مــی تــوان بــه
John Cooper Works اشــاره کــرد کــه البتــه مشــتریان خــاص خــود را دارد.
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ــت 13 ــت هف ــا ظرفی ــن Kodiaq را ب ــس واگ ــای فولک ــه ه ــکودا از زیرمجموع اس

سرنشــین معرفــی کــرد کــه از قابلیــت پــارک خــودکار و برخــی امکانــات هوشــمند 
ــوردار اســت. دیگر برخ

 
ــد 14 ــودی کــه در ایــن نمایشــگاه در معــرض دی نســل دوم خــودروی Q5 شــرکت آئ

قــرار گرفــت هــم از قابلیــت رانندگــی خــودکار در مســیرهای مســتقیم و در شــرایط 
دشــوار ترافیکــی برخــوردار اســت و قــدرت موتــور آن 1۹0 اســب بخــار اســت.

 
ــز 4۶۲ 15 ــرت انگی ــدرت حی ــا ق ــدی پورشــه ب ــودروی هیبری ــام خ E 4 Panamera ن

 اســب بخــار اســت.
فولکــس واگــن ایــن خــودروی برقــی را هــم کــه بــا یــک بــار شــارژ بیــن 400 تــا 16

۶00 کیلومتــر را طــی مــی کنــد در معرض دیــد عاقمنــدان قــرار داد. تولید انبــوه این 
خــودرو از ســال ۲0۲0 آغــاز مــی شــود.

 
ایــن 17 بــا  انگلیــس 

خــودروی  از  نمونــه 
ــودروی  ــگاه خ ــدروور در نمایش لن
ــگر  ــود. نمایش ــر ب ــس حاض پاری
ــه  ــرای برنام ــکان اج لمســی و ام
ــراه از  ــن هم ــمند تلف ــای هوش ه
طریــق داشــبورد از امکانــات ایــن 
ــت. ــد اس ــی بلن ــودروی شاس خ
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میتسوبیشــی ژاپــن نمونــه اولیــه GT PHEV را عرضــه کــرد کــه هــم هیبریدی 18

  و هــم برقــی خواهــد بود.
Civic Type R شـرکت هوندا هم از جمله خودروهای مناسـب سـاخت این شـرکت 19

بـرای رانندگی در شهرهاسـت که از سـال ۲01۷ بـرای فروش عرضه می شـود.

 
در 20  i30 از  هیونــدای 

یادشــده  نمایشــگاه 
رونمایــی کرد کــه از ســال ۲01۷ 

ــود. ــی ش ــد م تولی
 

 
ــزرگ ۲۲ 21 ــا چــرخ هــای ب ــه ب ــرد ک ــودروی ورزشــی QX را عرضــه ک Infiniti خ

 اینچــی چشــم هــا را خیــره کــرد.
ــتم 22 ــه سیس ــز ب ــه مجه ــرد ک ــه ک ــان Micra را عرض ــرکت نیس ــت ش در نهای

هشــداردهنده در زمــان خــروج از جــاده و ترمــز هوشــمند اســت و از مــاه مــارس 
ــود. ــد ب ــروش در دســترس خواه ــرای ف ســال ۲01۷ ب
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ــا ــوا و فضــ هـــ

ــاب  ــران از پرت ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ماهــواره دانشــگاهی شــریف ســت )دوســتی( 
بــا پرتابگــر داخلــی خبــر داد و گفــت: ماهــواره 
دانشــگاهی شــریف ســت یــک ماهــواره 

ــت.  ــی اس سنجش
محســن بهرامــی اظهارداشــت: ایــن ماهــواره 
آمــاده پرتــاب اســت و در حــال بازنگــری فنــی 
ــی از  ــر داخل ــکاری پرتابگ ــا هم ــه ب ــت ک اس
وزارت دفــاع تــا پایــان ســال بــه فضــا پرتــاب 

مــی شــود.
وی گفــت: ماهــواره دانشــگاهی شــریف ســت 
یــک ماهــواره سنجشــی اســت کــه مشــکلی 
ــت  ــدارد و در اولوی ــود ن ــاب آن وج ــرای پرت ب

ــرار دارد. ــاب ق پرت
ــن  ــر ای ــاوه ب ــه ع ــان اینک ــا بی ــی ب بهرام
ــر و  ــی امیرکبی ــواره سنجش ــواره، دو ماه ماه
ــه  ــز در مرحل ــد 1 نی ــی ناهی ــواره مخابرات ماه
نهایــی ســاخت قــرار دارد ابــراز امیــدواری کرد 
کــه تا پایــان ســال آینــده هــر 3 ماهــواره را در 

ــدار داشــته باشــیم. م
وی افــزود: ماهــواره سنجشــی دوســتی و 
ــد 1 و ۲،  ــی ناهی ــواره مخابرات ــر، ماه امیرکبی
ماهــواره ظفــر و ماهــواره سنجشــی پــارس 1 
از جملــه برنامــه هــای ســازمان فضایــی ایران 
ــوده  ــال کار ب ــون در ح ــم اکن ــه ه ــتند ک هس
ــاله  ــه 10 س ــان برنام ــا پای ــی رود ت ــد م و امی

ــود. ــق ش ــی کشــور محق فضای
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس برنامــه ریــزی 
ــده  ــال آین ــان س ــا پای ــده ت ــام ش ــای انج ه
ــم  ــواره دانشــگاهی را خواهی ــاب ماه ســه پرت
ــوط  ــاب مرب ــن پرت ــه کــرد: اولی داشــت، اضاف
ــه  ــق ب ــتی متعل ــی دوس ــواره سنجش ــه ماه ب
دانشــگاه شــریف خواهــد بــود کــه هــم اکنون 
بازنگــری فنــی آن در حــال انجــام اســت و بــا 
مذاکــرات انجــام شــده با پرتــاب کننــده داخلی 
تــا پایــان امســال بــه فضــا پرتــاب مــی شــود.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران افــزود: دومین 
ماهــواره ای کــه عمــر بیشــتری خواهــد 
داشــت و قــرار اســت حــدود ۲ ســال در مــدار 
ــر  ــی امیرکبی ــواره سنجش ــد ماه ــی بمان باق
ــی  ــی نهای ــل فن ــال مراح ــه در ح ــت ک اس
ــام  ــای آن تم ــه کاره ــی ک ــت و در صورت اس
شــود ممکــن اســت امســال و یــا اوایــل ســال 

ــاب شــود. ــه فضــا پرت ــده ب آین
ــواره  ــال ماه ــن ح ــه داد: در همی ــی ادام بهرام
ناهیــد 1 کــه پژوهشــگاه فضایــی ایــران عهده 
دار آن بــوده، ماهــواره مخابراتــی کــه در مرحله 
نهایــی ســاخت قــرار دارد و امیــد مــی رود تــا 
پایــان ســال آینــده ایــن ماهــواره نیــز بــه فضا 

پرتــاب شــود.
ــواره  ــه ماه ــه اینگون ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
هــای دانشــگاهی در جهــت توســعه توانمندی 
ــاب مــی  هــای فضایــی کشــور ســاخته و پرت
شــوند، خاطرنشــان کــرد: بــا ســاخت ایــن نوع 
ــه گذشــته  ــه روز نســبت ب ــا روز ب ــواره ه ماه

شــاهد توســعه فنــاوری فضایــی خواهیــم بــود 
و در نهایــت قصــد داریــم کــه ماهــواره حرفــه 

ــیم. ــته باش ــدار داش ای را در م

نخســتین ماهــواره حرفــه ای ایرانــی 
ــود ــاخته می ش س

ــری  ــران از بازنگ ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
در قــرارداد ماهــواره ظفــر بــا توجــه بــه تغییــر 
تکنولــوژی هــا خبــر داد و گفــت: ایــن ماهواره 
مربــوط بــه دانشــگاه علــم و صنعــت اســت و 
ــد  ــام خواه ــه کار انج ــد ادام ــرارداد جدی ــا ق ب

ــد. ش
بهرامــی تصریــح کــرد: در همیــن حــال 
قــرارداد ماهــواره ناهیــد ۲ بــا پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران در حــال نهایــی شــدن اســت 

ــود. ــی ش ــش عملیات ــا وارد بخ ت
ــد  ــرارداد نیازمن ــاد ق ــه انعق ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد،  ــی ب ــان م ــه زم ــت ک ــی اس ــور حقوق ام
ــی  ــواره سنجش ــال ماه ــن ح ــزود: در همی اف
پــارس 1 بــه عنــوان نخســتین ماهــواره 
ــش  ــری بی ــول عم ــه ط ــی ک ــه ای ایران حرف
از چهــار ســال خواهــد داشــت، تعریــف شــده 
ــا اســتفاده  ــرار اســت ایــن ماهــواره را ب کــه ق
ــوان داخلــی تولیــد کنیــم. در ایــن زمینــه  از ت
ــه  ــواره ب ــن ماه ــه ای ــت ک ــده اس ــرر ش مق
یــک کنسرســیوم ماهــواره ای بــرای ســاخت 

ــود. ــذار ش ــاب واگ و پرت

پــروژه اعــزام فضانــورد متوقــف 
ــت ــده اس نش

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران در مــورد 
آخریــن وضعیــت پــروژه اعــزام موجــود زنــده 
ــر آن  ــیار ب ــل بس ــت قب ــه در دول ــه فضــا ک ب
تاکیــد شــده بــود، امــا هــم اکنــون مســکوت 
مانــده اســت، گفــت: پــروژه انســان بــه فضــا 
در شــورای عالــی عتــف شــده بــود و در اســناد 
ــت.  ــده اس ــد ش ــر آن تاکی ــز ب ــتی نی باالدس

بــه همیــن دلیــل ایــن پــروژه خــط خوردنــی 
ــت. نیس

ــورد  ــزام فضان ــه اع ــان اینک ــا بی ــی ب بهرام
ــعه  ــی و توس ــان طوالن ــد زم ــا نیازمن ــه فض ب
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــی اس ــاوری فضای فن
ــت آن کار  ــا و برگش ــه فض ــان ب ــردن انس ب
ــف نکــرده  ــا آن را متوق ــاده ای نیســت و م س
ایــم امــا رســیدن بــه ایــن پــروژه بــه همیــن 

ــت. ــا نیس ــی ه راحت
ــور  ــون در کش ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــتیم،  ــداری هس ــر م ــای زی ــاب ه ــر پرت درگی
اضافــه کــرد: اینکــه بخواهیــم یــک انســان را 
بــه فضــا بفرســتیم، گامــی فضایــی اســت و در 
ایــن زمینــه نیازمنــد نقشــه راه توســعه فناوری 

فضایــی هســتیم.
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
اینکــه ایــن پــروژه اشــکال بودجــه ای نــدارد، 
ادامــه داد: اشــکال اساســی آن تعریــف پــروژه 
اســت و بایــد ایــن پــروژه را مجــددا بــا توجــه 
بــه اولویــت هــا، نیازهــا و بودجــه هــا تعریــف 

ــم. کنی
ــوع را  ــن موض ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب بهرام
مطــرح کــرده ایــم و ایــن طــرح را کنــار نمــی 
گذاریــم، ادامــه داد: از ســوی دیگــر بــا خارجی 
هــا نیــز وارد مذاکــره شــده ایــم تــا در راســتای 
پرتــاب فضانورد آمــوزش هــای الزم را داشــته 

باشــیم.
ــده  ــم ش ــروژه ک ــن پ ــت ای ــزود: اولوی وی اف
ــاوری  ــعه فن ــت توس ــر جه ــا در ه ــت ام اس
هــای داخلــی در ایــران در همیــن راســتا انجام 
مــی شــود و بحــث اعــزام انســان بــه فضــا از 
ــارج نشــده و بخشــی از  ــا خ ــی م ــت فن اولوی

ــده اســت. ــه آین ــوط ب ــه هــای مرب برنام

ــه  ــی در ده ــای فضای ــز داده ه مرک
ــود ــی ش ــاح م ــر افتت فج

ــی  ــاح نهای ــی از افتت ــازمان فضای ــس س رئی

مرکــز داده هــای فضایــی در ماهدشــت البــرز 
ــر داد.  خب

ــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه از چنــد  بهرامــی ب
مــاه پیــش آغــاز شــده و قــرار اســت تــا چنــد 
مــاه آینــده آمــاده بهــره بــرداری کامــل شــود، 
ــی  ــی م ــش بین ــاس پی ــن اس ــر ای ــت: ب گف
کنیــم تــا دهــه فجــر، ایــن مرکــز بــا ماموریت 
دریافــت و پخــش اطاعــات تصاویر ســنجش 

ــود. ــدازی ش از راه دور راه ان
ــرار اســت توســعه  وی ادامــه داد: همچنیــن ق
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــی ب ــز فضای ــن مرک ای
ــه  ــق ب ــام متعل ــادی پی ــه اقتص ــای منطق ه
وزارت ارتباطــات محقــق شــود. در ایــن مرکــز 
عــاوه بــر مرکــز داده، آزمایشــگاه، تلســکوپ 
فضایــی و تلســکوپ پایــش محیــط زیســت را 

ــم. ــز داری نی
بهرامــی  از تجهیــز ایســتگاه پرتــاب ماهــواره 
در قشــم خبــر داد و گفــت: در همیــن حــال دو 
ــاب ماهــواره در غــرب و شــمال  ایســتگاه پرت
غــرب کشــور داریــم کــه بــرای ماهــواره های 
سنجشــی تعریــف شــده اســت و هــم اکنــون 

عملیــات جایابــی آن در حــال انجــام اســت.

انجــام مذاکــره بــا اپراتورهــای بیــن 
المللــی فضایــی

ــرای  ــورد اج ــی در م ــازمان فضای ــس س رئی
و  ملــی مخابراتــی  ای  ماهــواره  پــروژه 
سنجشــی نیــز گفــت: همــکاری بیــن 
المللــی بــرای ماهــواره سنجشــی ملــی 
بــرای  و  قــرارداد  نهایــی  مرحلــه  در 
ــا  ــز ب ــی نی ــی مخابرات ــواره مل ــن ماه تامی
ــل  ــون اینت ــی همچ ــن الملل ــای بی اپراتوره
ــد  ــت و چن ــیا س ــت و آس ــل س ــت ، یوت س
اپراتــور بیــن المللــی از کشــورهای فرانســه، 
ــا وارد  ــن و ایتالی ــره، ژاپ ــن، ک ــیه، چی روس
ــم امســال  ــه امیدواری ــم ک ــره شــده ای مذاک
ــد  ــه چن ــرارداد ک ــن ق ــش ای ــتین بخ نخس

مرحلــه دارد منعقــد شــود.
ــی  ــول م ــال ط ــه س ــدود س ــزود: ح وی اف
ــا  ــواره ه ــن ماه ــک از ای ــر ی ــه ه ــد ک کش
ــس از  ــرارداد ســاخته شــود و پ ــد ق ــد از عق بع
آن بایــد شــرایط بــرای قــرار گرفتــن در مــدار 

ــود. ــاده ش آم
ــی  ــای مل ــواره ه ــد ماه ــت: تولی ــی گف بهرام
ــم  ــکاری تی ــا هم ــی ب ــی و سنجش مخابرات
ــرد و  ــی گی ــی در کشــور انجــام م هــای داخل
بهــره بــرداری کنتــرل و مالکیــت آن در اختیار 

ــت. ــران اس ای
ــواره ای  ــه ماه ــری منظوم ــکل گی وی از ش
بــا همــکاری کشــورهای عضــو ســازمان 
ــیه  ــیا و اقیانوس ــی آس ــای فضای ــکاری ه هم
ــم  ــرده ای ــره ک ــا مذاک ــزود: م ــر داد و اف خب
ــن  ــی در ای ــای ایران ــواره ه ــی از ماه ــه یک ک

ــرد. ــرار گی ــه ق منظوم
ــورهای  ــکاری کش ــن از هم ــی همچنی بهرام

ماهواره »شریف ست« امسال پرتاب می شود/ اعزام فضانورد اولویت ندارد
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ــوا و فضــا هـــ

عضــو ایــن ســازمان در ماهــواره هــای 
ــنهاد  ــا پیش ــت: م ــر داد و گف ــجویی خب دانش
کــرده ایــم کــه پــروژه ماهــواره مکعــب 
ــکاری کشــورهای عضــو  ــا هم دانشــجویی ب

ــرد. ــام گی ــازمان انج ــن س ای

ــان  ــا پای ــی ت ــی فضای ــورای عال ش
ــد ــی ده ــه م ــکیل جلس ــال تش س

رئیــس ســازمان فضایــی بــرای چندمیــن بــار 
از تشــکیل جلســه شــورای عالــی فضایــی بــه 
ــت:  ــر داد و گف ــور خب ــس جمه ــت رئی ریاس
ــوان  ــه عن ــورا را ب ــن ش ــکیل ای ــنهاد تش پیش
دبیرخانــه بــه وزیــر ارتباطــات ارائــه کردیــم و 
وزیــر ارتباطــات نیــز نامه درخواســت تشــکیل 

ــه رئیــس جمهــور داده اســت. شــورا را ب
وی گفــت: امیدواریــم بــا برنامــه ریــزی هــای 
ــال   ــان س ــا پای ــوری ت ــت جمه ــر ریاس دفت
ــرای آن  ــا ب ــود و م ــکیل ش ــه تش ــن جلس ای
ــا  ــور را ب ــی کش ــال فضای ــه 10 س ــز برنام نی
ــه  ــف تهی ــای مختل ــازمان ه ــی س هماهنگ

ــم. ــرده ای ک

بازپــس گیــری  بــرای  مذاکــره 
دارد ادامــه  مصبــاح  ماهــواره 

ــن  ــورد آخری ــی در م ــازمان فضای ــس س رئی
ــن  ــت: ای ــز گف ــاح نی ــواره مصب ــت ماه وضعی
ماهــواره 1۲ ســال قدمــت دارد و بــرای آن 
زحمــات زیــادی کشــیده شــده اســت امــا بــه 
دلیــل تحریــم هــا امــکان پرتــاب آن محقــق 
ــری  ــس گی ــاز پ ــرای ب ــون ب ــم اکن ــد. ه نش
ــه  ــا بلوک ــور ایتالی ــه در کش ــواره ک ــن ماه ای
شــده اســت در حــال مذاکــره هســتیم و قــرار 
اســت ســفری نیــز بــه ایتالیــا داشــته باشــیم.
ــری  ــا مج ــر ب ــوی دیگ ــت: از س ــی گف بهرام
ــت در  ــا اس ــش ه ــازمان پژوه ــه س ــرح ک ط
حــال مذاکــره هســتیم کــه ببینیــم آیــا پرتــاب 
ــر  ــا خی ــه دارد و ی ــی توجی ــرایط فعل آن در ش
امــا بــه طــور کل ضــرب االجلــی بــرای ایــن 

ــدارد. ــود ن ــواره وج ماه
وی در مــورد پســماندهای فضایــی نیــز 
ــه 10  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــت: برآورده گف
هــزار قطعــه بــاالی یــک ســانتیمتر از پرتــاب 
ماهــواره هــا در مــدار زمیــن قــرار دارد کــه بــر 
ــه موضــوع پســماندهای  ــد ب ــن اســاس بای ای
فضایــی توجــه بیشــتری شــود. مــا معتقدیــم 
ــم  ــواره مه ــردن ماه ــی ک ــط طراح ــه فق ک
نیســت بایــد ماهــواره را ســالم در فضــا  

ــم. بگذاری
رئیــس ســازمان فضایــی گفــت: حجــم 
تعامــات  در بخــش فضایــی پــس از برجــام 
افزایــش یافتــه اســت و مــا بــا برخــی ســازمان 
ــه داشــته  ــی خارجــی تفاهــم نام هــای فضای
ــا  ــا ناس ــم ب ــم بتوانی ــن امیدواری ــم. همچنی ای

ــویم. ــره ش وارد مذاک
ــه  ــوط ب بهرامــی از حــل مشــکل بودجــه مرب
ــرای  ــا ب ــی و هوافض ــای فضای ــش ه پژوه
ســال آینــده خبــر داد و گفــت: در ایــن زمینــه 

ــم. ــته ای ــافرتی داش مس

ــتن  ــس از برداش ــا پ ــرد: م ــوان ک ــا عن ــگاه هوافض ــس پژوهش رئی
ــرای  ــی ب ــه در حــال بررســی و ایجــاد ســاز و کارهای گام هــای اولی

ــتیم.  ــداری هس ــورت زیرم ــه ص ــان ب ــاب انس پرت
ــه هوافضــا آغــاز  ــاه هفت ــان اینکــه از 13 مهرم ــا بی ــح اهلل امــی ب فت
شــده اســت، اظهــار داشــت: از ســال 13۶5 فعالیت هــای فضایــی در 
ایــران آغــاز شــد کــه تــا کنــون گام هــای بلنــدی در زمینــه توســعه 

ــی برداشــته شــده اســت. ــای فضای فناوری ه
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر، ایــران جــزء 10 کشــور 
ــاب 4  ــان کرد:پرت ــت، بی ــده اس ــی ش ــای فضای ــب فناوری ه صاح
ماهــواره بــه مــدار لئــو  از جملــه موفقیت هــای کشــور مــا در حــوزه 
فناوری هــای فضایــی محســوب مــی شــود؛  بــه همیــن دلیــل جــز 

ــی هســتیم. ــاوری فضای 10 کشــور صاحــب فن
رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا بــا بیــان اینکــه این پژوهشــگاه از ســال 
ــگاه اولیــه خــود در وزارت  ــه جای ــت ب ــه هیــات دول ــا مصوب 13۹4 ب
علــوم بازگشــت و بــه همیــن دلیــل برنامه هــای تحقیقاتــی زیــادی 
را در دســتور کار دارد، عنــوان کــرد: اکنــون 53 پــروژه جــاری شــامل 
ــام  ــال انج ــگاه در ح ــن پژوهش ــی و کان در ای ــای صنعت پروژه ه
اســت کــه ایــن برنامه هــا بــر اســاس ســند جامــع توســعه هوافضــا 

تعریــف شــده اســت.
ــال ۹1 از  ــا در س ــعه هوافض ــع توس ــند جام ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ســوی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تصویب رســیده اســت، 
ــام  ــی ن ــای فضای ــند پروژه ه ــن س ــطر پنجــم ای ــرد: در س ــان ک بی
بــرده شــده اســت کــه از میــان آنهــا دو پــروژه جــزء وظایــف ایــن 

ــرار دارد. پژوهشــگاه ق
ــرح  ــای مط ــه پروژه ه ــا را از جمل ــه فض ــان ب ــاب انس ــی پرت ام
ــزود: انجــام  شــده در ســند توســعه هوافضــای کشــور دانســت و اف
ــدار  ــان در م ــرار دادن انس ــین دار و ق ــی سرنش ــای فضای ماموریت ه
ــا مشــارکت جهــان  ــا اولویــت علــوم، فنــاوری و صنعــت داخــل ب ب
اســام و همکاری هــای بین المللــی در بندهایــی از ایــن ســند آمــده 

ــت. اس
رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا خاطــر نشــان کــرد: اجــرای ایــن پــروژه 
ــرار  ــگاه ق ــتور کار پژوهش ــی در دس ــرح کان مل ــب ط ــز در قال نی

ــه اســت. گرفت

ایجاد سازوکارهای الزم برای پرتاب انسان به فضا
ــد  ــا بای ــعه هوافض ــند توس ــاس س ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ام
ــا پــس از  ــه فضــا اعــزام شــود، گفــت: م ــا ســال 1404 انســان ب ت
برداشــتن گام هــای اولیــه در حــال بررســی و ایجــاد ســاز و کارهایــی 

ــتیم. ــداری هس ــه صــورت زیرم ــاب انســان ب ــرای پرت ب
وی بــا بیــان اینکــه امیــدوار هســتیم کــه در برنامــه ششــم توســعه 
ــرای  ــد، تاکیــد کــرد: ب ــروژه اختصــاص یاب ــرای ایــن پ اعتباراتــی ب
ــا کشــورهای چیــن و روســیه همکاری هــای  اجــرای ایــن پــروژه ب
ــول  ــا ق ــه م ــم ب ــن کشــورها ه ــم؛ ای ــرده ای ــاز ک ــی را آغ بین الملل

ــد. ــرای همــکاری داده ان مســاعد ب
رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا بیــان کــرد: امیــدوار هســتیم که تــا پنج 
ســال آینــده پــروژه اعــزام انســان بــه فضــا بــه صــورت زیرمــداری 
انجــام شــود؛ بــه  طــوری کــه تــا قبــل از ســال 1404 تحقیقــات آن 
انجــام و در ســال 1404 ایــن پــروژه بــه طــور کامــل اجرایــی شــود.

اولویت برای اعزام انسان به فضا
ــا بیــان اینکــه اجــرای پــروژه اعــزام  رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا ب
ــد  ــر چن ــرار دارد ه ــا ق ــی م ــت تحقیقات ــا در اولوی ــه فض ــان ب انس

کــه در اولویــت وزارت ارتباطــات نیســت، عنــوان کــرد: ایــن پــروژه 
ــه  ــه دبیرخان ــار جلس ــه در چه ــرار دارد ک ــا ق ــت م ــوری در اولوی ط

ــد شــده اســت. ــروژه تاکی ــن پ ــر اجــرای ای شــورای فرهنگــی ب
ــه  ــه فضــا ب ــزام انســان ب ــروژه اع ــارات پ ــان اینکــه اعتب ــا بی وی ب
ــه ای اختصــاص داده مــی شــود، افــزود: در ســال ۹5  صــورت مرحل
نیــز بــر اســاس جــدول 14 بودجــه کــه مربــوط بــه اختصــاص یــک 
درصــد بودجــه دســتگاه ها بــه امــر پژوهــش اســت، اعتبــارات ایــن 

پــروژه تامیــن شــود.

قــول مســاعد ســازمان مدیریــت بــرای تامیــن 
ــا ــه فض ــان ب ــزام انس ــروژه اع ــارات پ اعتب

ــی در  ــزی قول های ــت و برنامه ری ــازمان مدیری بــه گفتــه وی، س
زمینــه اختصــاص اعتبــارات بــه طــرح اعــزام انســان بــه فضــا داده 

ــت. اس
ــروژه ای  ــن پ ــرای چنی ــارات الزم ب ــزان اعتب ــوص می وی در خص
ــدار 30  ــر م ــه زی ــان ب ــاب انس ــه پرت ــوط ب ــارات مرب ــت: اعتب گف
ــروژه در زمینــه  ــود؛ در حــال حاضــر 53 پ ــارد تومــان خواهــد ب میلی

ــت. ــده اس ــف ش ــگاه تعری ــن پژوهش ــده در ای ــود زن ــاب موج پرت
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا، پروژه ه ــگاه هوافض ــس پژوهش ــه رئی ــه گفت ب
اعــزام انســان بــه فضــا از پرتــاب ســلول موجــود زنــده آغــاز شــده و 
بــا پرتــاب دو میمــون ادامــه یافــت. ایــن دو میمــون در حــال حاضــر 

ــداری می شــوند. ــان نگه ــده هســتند و در پژوهشــگاه روی زن

دستیابی به استاندارهای حوزه فضایی
امــی افــزود: دســتیابی بــه اســتانداردها و کیفیــت خدمات پــروازی در 
ســطح میانگیــن جهانــی در حــوزه فضایــی از دیگــر فعالیت هــای ما 

در پژوهشــگاه هوافضا اســت.

دستیابی به جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا
امــی اظهــار داشــت: از دیگر پــروژه هــای در دســتور کار  پژوهشــگاه 
هوافضــا دســتیابی بــه جایــگاه اول منطقــه در تســخیر فضا و تســلط 
ــی  ــای داخل ــتفاده از توانمندی ه ــا اس ــوم و ب ــق عل ــر فضــا از طری ب
ــای کاوش  ــاخت راکت ه ــتلزم س ــدف مس ــن ه ــق ای ــت. تحق اس
اســت کــه در بنــد یــک فصــل 5 ســند توســعه هوافضا بــه آن اشــاره 

شــده اســت.
ــر« در  ــر« و »مه ــت »تی ــر دو راک ــال حاض ــه وی، در ح ــه گفت ب
ــاب  ــت پرت ــا را در دس ــه آن ه ــت ک ــده اس ــاخته ش ــگاه س پژوهش
داریــم؛ بــا ســاخت ایــن راکت هــا مــا آمادگــی داریــم تــا آزمایشــات 
فضایــی و انجــام پرتــاب را بــرای مراکــز تحقیقاتــی انجــام دهیــم.

رئیس پژوهشگاه هوافضا:

پرتاب راکت تیر و مهر به فضا/
تا سال ۱۴۰۴ انسان به فضا اعزام می شود
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ــا ــوا و فضــ هـــ

رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران از ســاخت ســامانه بالــن مخابراتــی »تدبیــر 1« خبــر داد گفت: 
پــروژه ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد 1 « در مراحــل پایانــی تجمیع و تســت ماهــواره قــرار دارد و 

بــه  زودی آمــاده پرتــاب خواهــد شــد. 
ــف و  ــام وظای ــتای انج ــران در راس ــی ای ــگاه فضای ــت: پژوهش ــار داش ــور ، اظه ــن حدادپ حس
ماموریــت هــای خــود در توســعه فنــاوری هــای فضایی کشــور و ایجــاد زیرســاخت هــای الزم، 
43 پــروژه فضایــی را بــه اجــرا درآورده کــه ۲4 پــروژه آن خاتمــه یافتــه و 1۹ پــروژه در دســت 

اجرا اســت.
ــواره  ــروژه ماه ــران، پ ــی ای ــگاه فضای ــرای پژوهش ــت اج ــای در دس ــروژه  ه ــت: از پ وی گف
ــه   ــرار دارد و ب ــع و تســت ماهــواره ق ــی تجمی ــد 1 اســت کــه در مراحــل پایان ــی ناهی مخابرات
زودی آمــاده پرتــاب خواهــد شــد. عــاوه بــر ایــن، پــروژه  هــای ماهــواره مخابراتــی ناهیــد ۲، 
ماهــواره سنجشــی پــارس 1 و بلــوک انتقــال مــداری در این پژوهشــگاه در دســت اجرا بــوده که 
طراحــی اولیــه آنهــا بــه اتمــام رســیده و در مرحله ســاخت مــدل مهندســی سیســتم قــرار دارند.
حدادپــور اضافــه کــرد: از دیگــر پــروژه  هــای ایــن پژوهشــگاه، ســامانه بالــن مخابراتــی تدبیــر1 

)بــام( اســت کــه طراحــی آن انجــام شــده و بــه  زودی تســت بالــن انجــام خواهد شــد.
وی ادامــه داد: ســامانه رادار دهانــه مصنوعــی هواپایــه )SAR( از دیگــر  پــروژه  های در دســت 
اجــرای ایــن پژوهشــگاه اســت کــه طراحــی آن انجــام و ســامانه پــردازش تصویــر تکمیل شــده 

و در مرحلــه ســاخت مــدل مهندســی رادار قــرار دارد.

ساخت بالن مخابراتی »تدبیر۱«/ 
ماهواره »ناهید۱« آماده پرتاب 

معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات از تدوین چارچــوب اولیــه راه اندازی نخســتین 
اپراتــور ماهــواره ای در بــازار ارتباطات کشــور خبــر داد. 

ــرای راه  ــواره ب ــور ماه ــک اپرات ــاد ی ــه ایج ــان اینک ــا بی ــاهکوه ب ــی ش ــادق عباس ص
ــام  ــت انج ــای در دس ــه ه ــاره آن از برنام ــا اج ــدار و ی ــواره در م ــک ماه ــدازی ی ان
اســت، اظهــار داشــت: اصــول حاکــم بــر فعالیــت ایــن اپراتــور و قانونگــذاری درایــن 
ــن  ــد. درای ــب برس ــه تصوی ــد ب ــات بای ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــه در کمیس زمین
زمینــه چارچوبهــای اولیــه ایــن مجــوز فعالیــت تدویــن شــده و درحــال هماهنگــی بــا 

ــران هســتیم. ــی ای ــازمان فضای س
معــاون رگوالتــوری ادامــه داد: اجــرای ایــن پــروژه نیازمنــد هماهنگــی بــرای برنامــه های 
درازمــدت اســت و بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون اپراتــور ماهــواره در کشــور نداشــتیم ایــن 

طــرح مــی توانــد توســعه فنــاوری ماهــواره را در کشــور تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
عباســی شــاهکوه گفــت: هــم اکنــون درکشــور 5 اپراتــور ارتباطــات ماهــواره ای و یــک 
اپراتــور تلفــن ماهــواره ای فعــال هســتند  امــا اپراتــور پرتــاب ماهــواره قــرار اســت خودش 
ماهــواره داشــته باشــد و آن را در مــدار زمیــن قــرار دهــد و یا بــا کشــورهای دیگــر در مورد 

پرتــاب ماهــواره همــکاری کنــد .
وی گفــت: واگــذاری مجــوز فعالیــت بــه اپراتــور ماهــواره ای نبایــد با فعالیــت هــا و برنامه 
هــای ســازمان فضایــی ایــران تناقــض داشــته باشــد و برایــن اســاس درحــال هماهنگــی 

بــرای اجــرای ایــن طــرح هســتیم.
ــی فراهــم  ــرای ســاخت ماهــواره مل ــور شــرایط ب ــن اپرات ــا ایجــاد ای ــه مــی شــود ب گفت
مــی  شــود. پیــش از ایــن معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفتــه بــود: بــرای 
راه انــدازی و ســاخت ماهــواره ملــی در کشــور نیازمنــد حضــور یــک اپراتــور ماهــواره ای 
هســتیم. ماهــواره ملــی بــا حضــور و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصی فعــال خواهد شــد 
و عــاوه بــر آن بخــش خصوصــی بایــد در ایــن پــروژه انتقــال تکنولــوژی و مدیریــت را 
ــوان درجهــت  ــور ماهــواره ای مــی ت ــا حضــور اپرات ــن اســاس ب ــرار دهــد. برای مدنظــر ق
اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی بــا همــکاری دولــت، بــرای ســاخت ماهــواره ملــی، 

برنامــه ریــزی کــرد.
ــزم خواهنــد شــد از ایــن  ــرداران خدمــات ماهــواره ای مل ــور، بهــره ب ــا ایجــاد ایــن اپرات ب

ــد. ــور خدمــات دریافــت کنن اپرات
ــه ســازمانهایی  ــد ماهــواره داشــته باشــد و خدمــات ماهــواره ای ب ــور مــی توان ــن اپرات ای
کــه نیــاز بــه ایــن خدمــات دارنــد ارائــه کنــد. برایــن اســاس خدمــات دهنــدگان ارتباطــات 
ــزی  ــک مرک ــاخت و بان ــات زیرس ــرکت ارتباط ــور - SAP- ، ش ــواره ای در کش ماه
ــرداران خدمــات ماهــواره ای در کشــور و اســتفاده کننــدگان از ایــن  ــه عنــوان بهــره ب ب
خدمــات، بایــد از ایــن اپراتــور ماهــواره ای خدمــات دریافــت کننــد و حتــی مــی تواننــد بــه 

عنــوان ســرمایه گــذار در ایــن پــروژه مشــارکت کننــد.
ــا را  ــواره ه ــه ماه ــوط ب ــور مرب ــرد و ام ــار بگی ــداری در اختی ــد نقطــه م ــور بای ــن اپرات ای
مدیریــت کنــد و پــس از آن بــه بهــره بــرداران از ایــن خدمــات، ســرویس دهــی خواهــد 

ــرد. ک

معاون سازمان تنظیم مقررات:

اپراتور پرتاب ماهواره در کشور
 راه اندازی می شود

تصاویر ماهواره ای ۸ کشور آسیایی 
به اشتراک گذاشته می شود

  
پــروژه »دیتــا شــیرینگ ماهــواره ای« کــه امــکان اشــتراک گــذاری داده هــای ماهــواره ای را 
فراهــم مــی کنــد در میــان کشــورهای عضــو ســازمان همکاریهــای فضایــی آســیا و اقیانوســیه، 

در حــال اجرا اســت. 
ایــران بــه همــراه کشــورهای چیــن، بنــگادش، مغولســتان، پاکســتان، تایلنــد، ترکیــه و پــرو، 
پــروژه اشــتراک گــذاری داده هــای ماهــواره ای کشــورهای عضــو اپســکو را پیــش مــی بــرد.

دیتاشــیرینگ ماهــواره ای دارای قابلیــت هــای پیشــرفته اســت کــه امــکان اســتفاده از تصاویــر 
ماهــواره  هــای تحــت مالکیــت کشــورهای عضــو اپســکو را بــرای ســایر کشــورها فراهــم مــی 
 کنــد. ایــن امــکان صرفــا بــرای محــدوده جغرافیایی هــر کشــور فراهــم خواهد بــود و مــی  تواند 

امکانــات کاربــردی متعــددی را بــرای کشــورهای عضــو ایــن ســازمان فراهــم کنــد.
ــازمان  ــران س ــورای س ــن اجــاس ش ــزاری دهمی ــی و در خــال برگ ــه تازگ ــم ب ــن تصمی ای
همــکاری هــای فضایــی کشــورهای آسیا-اقیانوســیه )اپســکو( اتخــاذ شــده اســت. 
براســاس ایــن تصمیــم، مقــرر شــد سیســتم جدیــد بــه اشــتراک  گــذاری تصاویــر ماهــواره  ای 

در بیــن کشــورهای عضــو اپســکو، بــه صــورت آزمایشــی کار خــود را آغــاز کنــد.
محسـن بهرامـی معاون وزیـر ارتباطات و فنـاوری اطاعات کشـورمان و رئیس سـازمان فضایی 
ایـران کـه ریاسـت این اجـاس را برعهـده داشـت، نیز چنـدی پیش در ایـن زمینه گفته اسـت: 
پـروژه  اشـتراک گـذاری داده های ماهواره ای کشـورهای عضو اپسـکو )دیتا شـیرینگ( تاکنون 
پیشـرفت مناسـبی داشـته و داده هـا و دیتای بسـیار غنی که در مرکـز فضایی ماهدشـت موجود 

اسـت، می توانـد در سـطح بین الملل مطـرح و کاربردی باشـد.
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ــوا و فضــا هـــ

ماهواره ایرانی در منظومه ماهواره های 
مشترک »اپسکو« قرار می گیرد

ســران ســازمان همــکاری هــای فضایــی کشــورهای آســیا- اقیانوســیه )اپســکو( پیشــنهاد ایــران برای 
قرارگیــری یــک ماهــواره ایرانــی در منظومــه ماهــواره هــای مشــترک کشــورهای عضــو این ســازمان 

را پذیرفتنــد. 
ــی کشــورهای آســیا- اقیانوســیه  ــن اجــاس شــورای ســران ســازمان همــکاری هــای فضای دهمی

ــه برگــزار شــد. ــه مــدت ۲ روز در شــهر اســتانبول ترکی )اپســکو( ب
ــران،  ــی ای ــازمان فضای ــس س ــات و رئی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــاون وزی ــی مع محســن بهرام

ــده داشــت. ــن نشســت را برعه ریاســت ای
در ایــن اجــاس کشــورهای عضــو دربــاره پــروژه هــای مشــترک فضایــی، آمــوزش و توســعه نیــروی 
انســانی متخصــص، بــه اشــتراک گــذاری داده هــای فضایــی و منظومــه ماهــواره هــای چند منظــوره و 

ماهــواره هــای کوچــک دانشــجویی تبــادل نظــر کردند.
در همیــن حــال پیشــنهاد جمهــوری اســامی ایران بــرای قرارگیــری یــک ماهــواره ایرانــی در منظومه 
ماهــواره ای مشــترک کشــورهای عضــو اپســکو، پــس از بحــث و بررســی، مــورد تصویب قــرار گرفت.

ســازمان همــکاری هــای فضایــی آســیا- اقیانوســیه از ســال ۲00۸ بــا حضــور ۸ کشــور ایــران، چیــن، 
ــوزه  ــای مشــترک در ح ــکاری ه ــدف هم ــا ه ــه ب ــد و ترکی ــتان، تایلن ــتان، پاکس ــگادش، مغولس بن
ــن  ــروژه مشــترک فضایــی در دســتور کار ای فضایــی تشــکیل شــده و در حــال حاضــر بیــش از 10 پ

ــرار دارد. ــازمان ق س

ــکوپ  ــتفاده از تلس ــا اس ــتند ب ــان توانس اخترشناس
فضایــی هابــل واضــح تریــن تصویــر از هــم 

ــد.  ــه کنن ــه دار را تهی ــک دنبال ــیدن ی پاش
تلسـکوپ فضایـی هابـل در آخرین سـالهای کاری 
خود همچنـان به اخترشناسـان در عمق بخشـیدن 

بـه درکشـان از اعمـاق عالـم کمک مـی کند.
ــن  ــی چشــم تیزبی ــن هنرنمای ــازه تری حــاال و در ت
ــی از  ــح و دیدن ــر واض ــان تصوی ــن، اخترشناس زمی
هــم پاشــیدن دنبالــه داری در فاصلــه 10۸ میلیــون 

ــد. ــه دســت آورده ان ــن ب ــری زمی کیلومت
هابــل طــی مشــاهداتی کــه در ســه روز و در ژانویه 
ــدن  ــرد ش ــم خ ــده، در ه ــام ش ــال ۲01۶ انج س
ــه در آن  ــته ک ــش گذاش ــه نمای ــه داری را ب دنبال
بقایایــی متشــکل از یــخ و گــرد و غبــار متعلــق بــه 

ــود. ــی ش ــده م ــه دار دی آن دنبال

ــان  ــی از اخترشناس ــط گروه ــر توس ــن تصاوی ای
ــه دســت  ــس آنجلــس ب ــا در ل دانشــگاه کالیفرنی

آمــده اســت.
33۲P/ اخترشناســان عمــر ایــن دنبالــه دار را کــه
Ikeya-Murakami  نــام دارد درحــدود 4.5 
میلیــارد ســال عنــوان مــی کننــد. آنهــا ایــن دنباله 

دار را بــه اختصــار 33۲P مــی نامنــد.
ــه دار در هــم  ــده از ایــن دنبال بقایــای برجــای مان
ــزار و ۸۲۸  ــول 4 ه ــه ط ــی ب ــده در خط ــرد ش خ

کیلومتــری در فضــا منتشــر شــده اســت.
ــق  ــی دقی ــان، از روی بررس ــده اخترشناس ــه عقی ب
ــرات ســاختاری  ــه تغیی ــوان ب ــر مــی ت ایــن تصاوی
دنبالــه دارهــا در مســیر نزدیــک شــدن به خورشــید 
و در نهایــت تبخیــر شــدن پــی بــرد. در ایــن فرآیند 

نیروهــای قابــل توجهــی آزاد مــی شــود.

هنرنمایی تازه هابل؛

واضح ترین تصویر از هم پاشیدن یک 
دنباله دار منتشر شد

مالک »اسپیس ایکس« مطرح کرد:

نخستین مسافران مریخ برای 
مرگ آماده باشند

ــخ  ــی مری ــپیس ایکــس راه ــه توســط شــرکت اس نخســتین انســانهایی ک
خواهنــد شــد بایــد ایــن احتمــال را هــم در نظــر داشــته باشــند کــه شــاید در 

ایــن ســیاره بمیرنــد. 
الــون ماســک مالــک شــرکت اســپیس ایکــس در ســخنرانی اخیــر خــود کــه 
در آن جزئیــات بیشــتری درخصــوص اعــزام نخســتین گــروه از مســافران این 
شــرکت بــه مریــخ مطــرح شــد، اعــام کــرد کــه ایــن افــراد بایــد احتمــال 

پایــان یافتــن زندگــی شــان در ســیاره ســرخ را هــم مــد نظــر قــرار دهنــد.
اســپیس ایکــس اعــام کــرده کــه طــی 50 تــا 100 ســال آینــده قصــد دارد 
حــدود یــک میلیــون انســان را راهــی مریــخ کنــد. ایــن ســفرها بــا اســتفاده 
ــورت  ــه ITS ص ــوم ب ــی موس ــل فضای ــل و نق ــرفته حم ــتم پیش از سیس
خواهــد گرفــت کــه ماســک در ســخنرانی اخیــرش بــه آن پرداختــه اســت.

ایــن فضاپیمــا نوعــی سیســتم فضایــی اســت کــه تاکنــون نمونــه ای از آن 
ســاخته نشــده است.

بــر اســاس چشــم انــدازی کــه مالــک اســپیس ایکــس ترســیم کرده اســت 
ــا ۲00  ــوع ITS کــه هــر یــک بیــن 100 ت حداقــل یکهــزار فضاپیمــا از ن
مســافر در خــود جــای داده انــد بــه طــور همزمــان راهــی مریــخ خواهنــد 

شــد. ایــن پروازهــا از مــدار زمیــن صــورت مــی گیــرد.
بــا ایــن حــال وی بــه ایــن واقعیــت هــم اشــاره دارد کــه قــرار نیســت همــه 

چیــز بــر اســاس برنامــه ریزیهــای از پیــش صــورت گرفتــه بــه پیــش رود.
ماســک در ایــن خصــوص مــی گویــد: فکــر مــی کنــم نخســتین ســفرها بــه 
ــاال  ــاک باشــد. در ایــن ســفرها احتمــال مــرگ ب ــا بســیار خطرن مریــخ واقع
ــه ایــن واقعیتهــا توصیــه نمــی کنــد کــه  ــا اشــاره ب ــود. ماســک ب خواهــد ب

کــودکان در ایــن پروازهــا راهــی مریــخ شــوند.
ــا  ــرو هســتیم: آی ــم روب ــک پرســش مه ــا ی ــا ب ــت: اساس ــن گف وی همچنی
ــی  ــما م ــس ش ــت اســت پ ــخ مثب ــر پاس ــد؟ اگ ــی داری ــردن آمادگ ــرای م ب

ــید. ــخ باش ــه مری ــفر ب ــای س ــد یکــی از نامزده توانی
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ــا ــوا و فضــ هـــ

گزارش تصویری تشریحی؛

برترین تصاویر نجوم سال را ببینید/ 
آفتابگردان فضایی و شفق نروژی

 
تصویر شفق 

قطبی به رنگ 
سیاه و سفید 

است که در نروژ 
رصد شده است.

 

برترین تصاویر نمایشگاه نجوم سال ۲۰۱۶ معرفی شدند. 
 Insight Astronomy نمایشگاه  تصاویر  برترین 
Photographer )بینش عکاس نجوم( که در انگلیس برگزار 

است: ذیل  شرح  به  شد، 

این عکس یک 
ستاره دنباله دار 

را نشان می دهد.
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ــوا و فضــا هـــ

 
تصویر، نمایی از 
روی سطح ماه را 

نشان می دهد.

 
در این عکس نمایی از یک کهکشان خوشه ای کوتوله را مشاهده می کنید.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

 
این تصویر، ماه را نشان 

می دهد که در قسمت 
پایین آن یک تیم نجومی 

ظاهر شده است.

 
در این عکس یک کهکشان مارپیچ را می بینید.
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این تصویر، نمای دیگری 
از ماه را از میان الیه های 

ضخیم اتمسفر زمین 
نشان می دهد.

 

این عکس به یک شفق قطبی اختصاص دارد که به 
هنگام کسوف شکار شده است.

ــوا و فضــا هـــ
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این تصویر، گل آفتاب گردان نام دارد که به هنگام کسوف گرفته شده است.

 
این عکس، مراحل خورشیدگرفتگی کامل را نشان می دهد.

ــا ــوا و فضــ هـــ
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ناسا اعالم کرد؛

فرضیه حیات در منظومه شمسی
 بیش از گذشته تقویت شد

محققــان ناســا اعــام کردنــد کــه بــا توجــه به شــواهد بــه دســت آمــده، امــکان حیــات در فضا 
بیــش از گذشــته خواهــد بود.  

محققــان ناســا موفــق بــه کشــف یــک اقیانــوس بســیار بــزرگ و همچنیــن آب بر روی ســطح 
قمــر »اروپــا« )Europa( ســیاره مشــتری شــده اند.

در همیــن حــال ایــن آژانــس فضایــی اعــام کــرد، تلســکوپ »هابــل« شــواهدی را مبنــی بــر 
احتمــال وجــود آب بــر روی ایــن قمــر یــخ زده که یکــی از بــزرگ تریــن قمرهای مشــتری هم 

محســوب مــی شــود، پیــدا کرده اســت.
همچنیــن شــواهد بدســت آمــده حاکــی از وجــود آب ســطحی بــر روی ســطوح یــخ زده ایــن 
قمــر اســت ضمــن اینکــه ناســا اعــام کــرده، شــواهد دیگــری را مبنــی بــر وجــود یک دریــا در 

قمرهــای کوچــک آن بــه نــام Enceladus بــه دســت آورده اســت.  
ایــن یافتــه جدیــد مــی توانــد فرضیــه وجــود بیگانــگان فضایــی را در منظومه شمســی بیــش از 

گذشــته تقویــت کنند.
محققــان ناســا بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــا توجــه بــه شــواهد بــه دســت آمــده مــی تــوان 
بــه ایــن ســوال کــه آیــا حیــات در فراســوی زمیــن وجــود دارد، بــه صــورت علمــی جــواب داد.
ــا توجــه بــه یافتــه هــای جدیــد مــی تــوان امیــدوار   دانشــمندان ناســا معتقــد هســتند کــه ب

بــود کــه آب و ســایر مــوادی کــه در اقیانــوس مخفــی »اروپــا« وجــود دارد مــی توانــد بــر روی 
ســطح ایــن قمــر هــم یافــت شــود و فرصتــی بــرای مطالعــه دقیــق تــر در مــورد وجــود حیــات 

در یکــی از بــزرگ تریــن قمرهــای مشــتری باشــد.
در حــال حاضــر تصــور مــی شــود کــه اقیانــوس عظیــم در زیــر قمــر »اروپــا«، آب را نزدیک به 

ســطح ایــن قمــر انتقــال مــی دهد.  
ــا کمــک دوربیــن مــاوراء بنفــش کــه بــر روی تلســکوپ فضایــی  ایــن یافتــه هــای جدیــد ب

هابــل نصــب شــده، بدســت آمــده اســت.

یافته نگران کننده محققان؛

نشت تدریجی و سؤال 
برانگیز اکسیژن از اتمسفر

محققــان دریافتــه انــد اکســیژن بــه آرامــی در حــال نشــت کــردن از اتمســفر 
زمیــن بــه فضــای بیکــران اســت. 

دانشــمندان بــر ایــن واقعیــت تأکیــد دارنــد کــه نشــت اکســیژن بــه آرامــی 
ــن  ــی ای ــت واقع ــه عل ــد ک ــی دانن ــوز نم ــا هن ــا آنه ــرد ام ــی گی صــورت م

ــزی اســت. ــه چی ــداد چ روی
تیمــی از محققــان دانشــگاه پرینســتون بــا انجــام آنالیزهــای دقیــق بــر روی 
حبــاب هــای هــوای بــه دام افتــاده در هســته هــای یخــی گرینلنــد و قطــب 
جنــوب متوجــه شــدند کــه ســطح اکســیژن طــی ۸00 هــزار ســال گذشــته ۷ 
دهــم درصــد کاهــش یافتــه اســت. آنهــا بــه ایــن کاهــش بــه ظاهــر ناچیــز 
بــه عنــوان فاکتــوری مهــم و تعییــن کننــده در ارزیابــی آینــده زمیــن نــگاه 

مــی کننــد.
امــا اینکــه چــرا چنیــن اتفاقــی روی داده هنــوز بــرای دانشــمندان مشــخص 
نیســت. بــه طــور کلــی اکســیژن موجــود در زمیــن توســط انســانها، حیوانات، 
ــت شــدن اســت. در  ــال بازیاف ــیلیکاتی در ح ــی ســنگهای س ــان و حت گیاه
ــرای  ــن راههــا ب حــال حاضــر بررســی هســته هــای یخــی یکــی از بهتری

مطالعــه دقیــق میــزان اکســیژن موجــود در زمیــن اســت.
ــه عقیــده دانشــمندان همیــن میــزان انــدک کاهــش ســطح اکســیژن در  ب
زمیــن ســرنخ هــای زیــادی دربــاره رازهــای قابــل ســکنی شــدن این ســیاره 
در اختیــار مــا قــرار مــی دهــد. همچنیــن می تــوان بــه اطاعــات ارزشــمند و 

کاربــردی بــرای ســفر بــه ســایر ســیارات نظیــر مریــخ دســت یافــت.
تحقیقــات بیشــتر نشــان مــی دهــد افزایــش نــرخ فرســایش در زمیــن یکــی 
از عوامــل احتمالــی در کاهــش ســطح اکســیژن بــوده اســت زیــرا هرچــه نرخ 
فرســایش در زمیــن بیشــتر باشــد، رســوبات تــازه بیشــتری در معرض اکســید 

شــدن قــرار گرفتــه و در نتیجــه اکســیژن زمیــن کمتــر می شــود.
البتــه دانشــمندان بــه فاکتــور شــناخته شــده تغییــرات جــوی هــم اشــاره می 
کننــد. درحالــی کــه زمیــن در چنــد میلیــون ســال اخیــر اندکــی خنــک تــر 
شــده، امــا در یــک و نیــم قــرن گذشــته دمــای ایــن ســیاره در حــال افزایــش 

بــوده اســت.

۸۰ روز شبیه سازی زندگی
 در مریخ آغاز شد

محققــان مأموریــت ۸0 روزه شــبیه ســازی زندگــی در مریــخ را در صحــرای یوتــای آمریــکا آغــاز مــی کننــد 
کــه طــی ایــن مأموریــت ۷ محقــق کاشــف شــرایطی را تجربــه می کننــد که شــباهت زیــادی بــه مریــخ دارد.

ــادا  ــد و کان ــن، روســیه، اســترالیا، هن ــی از فرانســه، ژاپ ــام دارد و در آن محققان ــخ ۸0« ن ــن مأموریــت »مری ای
حضــور دارنــد. آنهــا در ایســتگاه تحقیقــات بیابانــی مریــخ )MDRS( مشــغول بــه کار مــی شــوند. ایــن 

ــه Mars Society اداره مــی شــود. ــر یــک نهــاد غیردولتــی موســوم ب ــر نظی مرکــز تحقیقاتــی زی
ــروب  ــات میک ــه ای از تحقیق ــد مجموع ــور دارن ــت حض ــن مأموری ــه در ای ــدت ۸0 روزی ک ــی م ــا ط آنه

ــد. ــی دهن ــام م ــی را انج ــه شناس ــی و دیرین ــن شناس ــی، زمی شناس
نکتــه مهــم اینجاســت کــه ایــن آزمایشــات در شــرایطی انجــام مــی شــود کــه از نظــر فشــار محیطــی 

شــباهت زیــادی بــه مریــخ خواهــد داشــت.
در خــال ایــن مأموریــت فناوریهــای ابــداع شــده در زمینــه لبــاس فضانــوردان و ســایر فناوریهــای مربوط به 

اســتقرار انســان در مریــخ هــم مــورد آزمایــش قــرار خواهــد گرفت.
ایــن مأموریــت بخشــی از یــک برنامــه تحقیقاتــی بزرگتــر موســوم بــه »مریــخ 1۶0« اســت. فاز بعــدی این 
مأموریــت از تابســتان ســال آینــده در تأسیســات دیگــر ایــن نهــاد علمــی موســوم بــه FMARS کــه در 

جزیــره »دوون« کانــادا قــرار دارد آغــاز خواهد شــد.

ــوا و فضــا هـــ
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ناسا اعالم کرد:

آگوست امسال داغترین
 آگوست تاریخ بود

ــا دارد: آگوســت ۲01۶ داغ تریــن آگوســت ثبــت شــده در  ــرای مــردم دنی ــدی ب ــر ب ناســا خب
ــوده اســت.  تاریــخ زمیــن ب

مطالعــات دقیــق آژانــس فضانــوردی آمریــکا نشــان مــی دهــد آگوســت امســال نــه تنهــا داغ 
تریــن مــاه زمیــن در تاریــخ ثبــت شــده آن بــوده اســت بلکــه متصــل بــه مــاه قبــل از خــود 

یعنــی جــوالی ۲01۶ اســت. 
جــوالی ۲01۶ بــه عنــوان داغ تریــن مــاه زمیــن از زمــان ثبــت اطاعات هواشناســی در ســال 

1۸۸0 اعــام شــده اســت.
اکنــون دانشــمندان هشــدار مــی دهنــد کــه بــا توجــه بــه دو مــاه رکــورددار متوالــی داغ بایــد 

منتظــر اتفاقــات نگــران کننــده تــری در آینــده بــود.
در مــاه گذشــته )جــوالی( رکــورد ۸4 صــدم درجــه باالتــر از متوســط دمــای جهانــی )1۹50- 
1۹۸0( بــه ثبــت رســید. همچنیــن انــدازه گیــری هــای دقیــق نشــان داده کــه جوالی امســال 
11 صــدم درجــه داغ تــر از مــاه هــای گــرم پیشــتر از خــود بــوده اســت. جــوالی ســال ۲01۶ 

دهمیــن مــاه متوالــی داغ زمیــن بــوده اســت.
ــه مشــخص شــده اســت  ــان یافت ــاه آگوســت پای ــه م ــوط ب ــی هــای مرب ــون کــه ارزیاب اکن
کــه ایــن مــاه هــم داغ تریــن آگوســت تاریــخ بــوده اســت. بــر ایــن اســاس آگوســت ۲01۶ 

ــوده اســت. ــن ب ــی زمی ــاه داغ متوال یازدهمیــن م
ــا داغ تریــن آگوســت  تحقیقــات ناســا نشــان مــی دهــد کــه آگوســت امســال در مقایســه ب

ــوده اســت. ــر ب ــی )۲014( 1۶ صــدم درصــد گرمت قبل
ایــن درحالــی اســت کــه تصــور مــی شــد جــوالی امســال آخریــن مــاه داغ زمیــن باشــد امــا 
رکــورد ثبــت شــده دربــاره آگوســت مــوج تــازه ای از نگرانــی هــا را بــه همــراه داشــته اســت.

جلوگیری از خونریزی در فضا؛

ناسا برای مسافران مریخ بانداژ 
الکتریکی می سازد

ناسا پیشرفته ترین فناوری بانداژ را برای فضانوردانی که راهی مریخ می شوند تولید می کند. 
بـه نقل از اسـپیس، تصور کنید ناسـا نخسـتین سـفر خود بـه مریخ را آغـاز کرده و یا شـرکت 
اسـپیس ایکـس در قالب برنامه ITS نخسـتین فضانوردانـش را راهی این سـیاره مرموز کرده 
باشـد. آنهـا در حین حفاری و نمونه برداری از سـطح این سـیاره بـه هر دلیل تعادل خـود را از 

دسـت داده و دچـار جراحاتـی می شـوند. در این صورت چـه باید کرد.
ــوند  ــی ش ــخ م ــی مری ــی راه ــن مأموریت ــب چنی ــه در قال ــی ک ــک فضانوردان ــدون ش ب
آموزشــهای پزشــکی الزم را دیــده انــد امــا در مواقــع ضــروری نظیــر وارد آمــدن جراحــت و 
خونریــزی، اقــدام فــوری و تأثیرگــذار آن هــم در محیــط ســخت و خشــنی همچــون مریــخ از 

ــادی برخــوردار مــی شــود. ــت زی اهمی
یــک گزینــه مــی توانــد اســتفاده از بانــداژ الکتریکــی باشــد. آژانــس فضانــوردی آمریــکا بــر 
ــد. دانشــمندان  ــده ای کار مــی کن ــن ای ــه چنی ــا هــدف دســتیابی ب ــدی ب ــاوری جدی روی فن
ایــن آژانــس آزمایشــهای اولیــه ای نیــز بــر روی یــک ســری ورزشــکار انجــام داده و بــه نتایج 

امیدوارکننــده ای نیــز دســت یافتــه انــد.
بــا ایــن حــال ایــن آزمایشــها بــر روی زمیــن انجــام شــده و بــه دلیــل آنکــه جریــان خــون 
در محیطهــای بــا جاذبــه متفــاوت دچــار تغییراتــی مــی شــود، دانشــمندان هنــوز نمــی داننــد 
کــه ایــن فنــاوری در مریــخ هــم تأثیرگــذار خواهــد بــود یــا نــه. امــا دانشــمندان نســبت بــه 

تأثیرگــذاری ایــن فنــاوری در ســیاراتی همچــون مریــخ امیدوارنــد.
مبنــای عملکــرد ایــن فنــاوری اســتفاده از گرمــای بــدن اســت کــه چنیــن بانــداژی را فعــال 

کــرده و مانــع از خونریــزی مــی شــود.

روبات جدید مریخ نورد ناسا 
رونمایی شد

ناسا روبات جایگزین »کنجکاوی« را نام گذاری کرد و ویژگی های آن را شرح داد. 
ناسا نام روبات جدید مریخ نورد خود را »روبات کارگر« گذاشت.

ایــن روبــات مجهــز بــه سیســتم هــای ســطحی پیشــرفته عملیاتی بــا یــک تیغــه قدرتمند 
ــکا  ــی »Kennedy« آمری ــگاه فضای ــورد در پای ــخ ن ــد مری ــات جدی ــن روب ــت. ای اس
ــردن  ــان ب ــرای از می ــی ب ــوان راه حــل احتمال ــه عن ــوان ب ــی ت ــده و از آن م طراحــی ش

ــاد کــرد.   برخــی از مشــکات اکتشــاف در ماموریــت هــای فضایــی ی
هــدف اصلــی از طراحــی »روبــات کارگــر«، کاوش بــر روی ســیارات بــه منظور جمــع آوری 

اجــزای مــورد نیــاز برای آب، اکســیژن و ســوخت موشــک اســت.
از ویژگــی دیگــر ایــن روبــات، بــاال رفتــن از صخــره هــا، حفــر کــردن و قــدرت مانــور بــاال 

آن اســت.  
محققــان ناســا بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن روبــات، 5 برابــر از کاوشــگر »کنجــکاوی« 

ســریع تــر و در هــر بــار ســفر خــود توانایــی حمــل 40 پونــد مــواد را دارد.

ــا ــوا و فضــ هـــ
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فضاپیمای »روزتا« 
در ایستگاه آخر آرام گرفت

فضاپیما تاریخی آژانس فضایی اروپا بر روی یک شهاب سنگ به کار خود پایان داد. 
ــی از آرام  ــا حاک ــی اروپ ــس فضای ــط آژان ــا« توس ــای »روزت ــده از فضاپیم ــر ش ــر منتش تصاوی
۶۷P/Churyumov- ــنگ ــهاب س ــطح ش ــر روی س ــی ب ــیله فضای ــن وس ــن ای گرفت

اســت.    Gerasimenko
آژانــس فضایــی اروپــا مســتقر در آلمــان، ســاعاتی پیــش بــه دنبــال قطــع شــدن ســیگنال های 
»روزتــا« قــرار گرفتــن آن بــر روی ایــن شــهاب ســنگ را تاییــد کــرد تــا ایــن اســتقرار کنتــرل 

شــده پایانــی بــر فعالیت هــای فضایــی آن باشــد.
ــی را  ــر روی ۶۷P/Churyumov-Gerasimenko فرصت ــا« ب ــی »روزت ــرود نهای ف
ــا  بــرای مطالعــه دقیــق تــر گاز، غبــار و محیــط پاســمای آن بــه همــراه شــکار تصاویــری ب

ــه همــراه آورد.   ــا را ب ــرای آژانــس فضایــی روپ ــاال ب وضــوح بســیار ب
تصویــر آخــر ایــن فضاپیمــا از فاصلــه ۲0 متــری بــر فــراز ایــن شــهاب ســنگ گرفتــه شــده 

ــت.   اس
ــا«، خــارج شــدن فضاپیمــا و شــهاب ســنگ  ــه ماموریــت »روزت علــت اصلــی خاتمــه دادن ب
ــود و در  ــن نب ــر روی زمی ــرود آن ب ــه ف ــدی ب ــه امی ــت ک ــده اس ــام ش ــتری اع ــدار مش از م
۶۷P/Churyumov- ــنگ ــهاب س ــطح ش ــر روی س ــا«  ب ــاندن »روزت ــا نش ــت ب نهای

ــد.   ــام ش ــی اع ــن کاوش فضای ــان ای Gerasimenko پای
فضاپیمــای »روزتــا« در ســال ۲004 میــادی بــه فضــا پرتــاب شــد و در آگوســت ســال ۲01۶ 

ــید. ــنگ ۶۷P/Churyumov-Gerasimenko رس ــهاب س ــه ش ــادی ب می
ایــن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ علــوم فضایــی اســت کــه فضاپیمایــی بــه ســمت یــک شــهاب 
ســنگ ارســال مــی شــود و در حالیکــه شــهاب ســنگ بــه حــول مــدار خورشــید مــی گــردد، 

توســط یــک فضاپیمــا همراهــی مــی شــود.

نخستین مأموریت فضایی 
سازمان ملل انجام می شود

ســازمان ملــل در نظــر دارد نخســتین مأموریــت فضایــی خــود را بــا همــکاری 
کشــورهای مختلــف جهــان انجــام دهــد. 

ــورهایی  ــی کش ــزات علم ــتفاده از تجهی ــا اس ــابقه ب ــی س ــت ب ــن مأموری ای
صــورت خواهــد گرفــت کــه بــه تنهایــی تــوان انجــام یــک مأموریــت فضایی 

ــد. را ندارن
ــن  ــا بدی ــود ت ــاز ش ــال ۲0۲1 آغ ــی در س ــت فضای ــن مأموری ــت ای ــرار اس ق
ــی  ــزات علمــی و تحقیقات ترتیــب کشــورهای در حــال توســعه جهــان تجهی

ــد. ــن کنن ــن زمی ــدار پایی خــود را راهــی م
ــل  ــور فضــای خــارج ســازمان مل ــر ام ــی توســط دفت ــن مأموریــت فضای ای
)UNOOSA( و بــا اســتفاده از هواپیمــای فضایــی شــرکت »ســیرا نــوادا 

دریــم چیســر« انجــام خواهــد شــد.
ــان  ــوادا کورپوریشــن« در جری ــیرا ن ــی »س ــل و شــرکت فضای ــازمان مل س
برگــزاری کنگــره بیــن المللــی فضانــوردی کــه در مکزیــک برگــزار شــده از 

ایــن مأموریــت بــی ســابقه رونمایــی کردنــد.
ــر امــور فضــای خــارج ســازمان ملــل در ایــن خصــوص گفــت:  ــر دفت مدی
یکــی از اهــداف اصلــی دفتــر UNOOSA ارتقــای همــکاری هــای بیــن 
المللــی در زمینــه اســتفاده صلــح آمیــز از فضــای خــارج اســت و حــاال ایــن 
ــه تنهایــی نمــی  ــرای آن دســته از کشــورهایی فراهــم شــده کــه ب امــکان ب

تواننــد مأموریتهــای فضایــی انجــام دهنــد.
ایــن یــک مأموریــت 14 روزه خواهــد بــود کــه اعضــای ســازمان ملــل پــس از 

پرداخــت هزینــه مــورد نظــر شــانس حضــور در آن را خواهنــد داشــت.
بــر ایــن اســاس کشــورهای عاقمنــد باید طــی یک ســال آینــده پیشــنهادات 

خــود را ارایــه کننــد تــا تصمیم گیــری نهایــی در ایــن زمینــه انجام شــود.
همچنیــن مقــرر شــده کــه تجهیــزات علمــی مــورد اســتفاده در ایــن مأموریت 

فضایــی تــا اوایــل ســال ۲01۸ انتخاب شــوند.

ــوردان  ــد کــه فضان ــه حــال فکــر کــرده ای ــا ب ــا ت آی
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی چــه کارهایــی بــه جز 

تحقیقــات علمــی انجــام مــی دهنــد. 
نبــود جاذبــه در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی کــه 
در فاصلــه 400 کیلومتــری زمیــن قــرار دارد شــرایط 
ــوردان ســاکن در آن متفــاوت  ــرای فضان زندگــی را ب
از روی زمیــن کــرده  اســت. بــه همیــن دلیــل حتــی 
ــر روی  ــا ب ــام آنه ــه انج ــی ک ــن کارهای ــاده تری س
زمیــن پیــش پــا افتــاده بــه نظــر مــی رســد در آنجــا 
یعنــی ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی مــی توانــد بــه 

فرآینــدی خنــده دار تبدیــل شــود.
آنها برای حفظ سـامتی خـود از تریدمیل مخصوصی 
اسـتفاده می کننـد و جالـب اینکه نخسـتین فضانورد 
بریتانیایـی راه یافته به این ایسـتگاه مداری با اسـتفاده 

از این دسـتگاه همزمـان در دوی ماراتن لندن 
هم شـرکت کرد.

در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی خبــری از 
نمــک و شــکر نیســت و در عوض در اشــکال 
ــتفاده  ــی اس ــدی و نمک ــواد قن ــری از م دیگ

مــی شــود.
ــرای  ــن فضــای کوچــک ب ــوردان در ای فضان
ــتفاده از  ــا اس ــود را ب ــد خ ــبانه بای ــواب ش خ
ــن  ــر ای ــد در غی ــی ببندن ــد مخصوص کمربن
صــورت در فضــای داخلــی ایســتگاه فضایــی 

ــی شــوند. شــناور م
در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی فضانــوردان از آب 
بــه دســت آمــده از فاضــاب بــرای خــوردن اســتفاده 

مــی کننــد.
حمــام کــردن در ایــن ایســتگاه فضایــی نیــز در خــود 
عجیــب اســت. فضانــوردان ســاکن در آن نمــی 
تواننــد ماننــد ســاکنان زمیــن دوش آب گــرم و ســرد 
بگیرنــد و در عــوض از شــامپوهای مخصــوص بدون 
نیــاز به آبکشــی بــدن اســتفاده مــی کننــد. همچنین 
در فضــا خبــری از شستشــوی لباســها نیســت چــون 

ایــن کار بــه صــرف آب زیــادی نیــاز دارد.
ــره هــای  ــردن موهایشــان گی ــاه ک ــرای کوت ــا ب آنه
مخصوصــی بــه ســر زده و ســپس ایــن کار را انجــام 

مــی دهنــد.

وقتی کارهای ساده خنده دار می شوند؛

زندگی عجیب فضانوردان در
 ایستگاه فضایی بین المللی

ــوا و فضــا هـــ
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خبر خوش برای گردشگران فضایی؛

پرواز موفقیت آمیز نسل جدید 
هواپیمای فضایی

نســخه جدیــد هواپیمــای فضایــی کــه پرونــده آن دو ســال پیــش بــا ســقوط مرگبار بســته شــد 
حــاال در آســمان آمریــکا رونمایــی شــد. 

هواپیمــای فضایــی SpaceShipTwo VSS Unity کــه توســط طراحــان و مهندســان 
شــرکت ویرجیــن گلکتیک ســاخته شــده بــر فــراز صحــرای موهــاوی کالیفرنیا بــه پــرواز درآمد 
ــه مــدار  ــرواز نخســتین گردشــگران فضایــی ب ــرای پ ــا بدیــن ترتیــب شــمارش معکــوس ب ت

زمیــن آغــاز شــود.
ــی سیســتم  ــده آن یعن ــه باالبرن ــی ب ــای فضای ــرواز آزمایشــی سرنشــین دار، هواپیم ــن پ در ای

ــود. ــده ب ــل ش ــروازی WhiteKnightTwo متص پ
ویرجیــن گلکتیــک درخصــوص جزئیــات ایــن پــرواز گفــت: هواپیمــای فضایــی و باالبرنــده آن 
بــه ارتفــاع 15 کیلومتــری زمیــن رســیدند. ایــن پــرواز 3 ســاعت و 43 دقیقــه بــه طــول انجامید.

ایــن شــرکت هدف از انجــام پــرواز آزمایشــی SpaceShipTwo VSS Unity را بررســی 
دقیــق عملکــرد آن در دماهــای ســرد ارتفاعــات عنــوان کــرده اســت. همچنیــن ارزیابــی کنترل 

مأموریــت ایــن سیســتم پــروازی از دیگــر اهــداف ایــن پرواز آزمایشــی عنوان شــده اســت.
ــای  ــا ســاخت یــک هواپیم ــروژه تنه ــن پ ــه هــدف از ای ــرده ک ــام ک ــن گلکتیــک اع ویرجی
فضایــی نیســت بلکــه دســتیابی بــه سیســتم مطمئن پــروازی اســت کــه بتوانــد هزاران ســاعت 

پــرواز ایمــن انجــام دهد.
ــار  ــقوط مرگب ــال از س ــدود دو س ــت ح ــس از گذش ــی پ ــای فضای ــن هواپیم ــر ای ــرواز اخی پ
ــه،  ــت. در آن حادث ــورت گرف ــال ۲014 ص ــی VSS Enterprise در س ــای فضای هواپیم
هواپیمــای فضایــی ویرجیــن گلکتیــک تنهــا 13 ثانیــه پــس از جــدا شــدن از باالبرنــده خــود 

ــار از بیــن رفــت. ــا ســقوطی مرگب دچــار نقــص فنــی شــد و در نهایــت ب
ــوی  ــه از س ــی ک ــد. تحقیقات ــته ش ــی کش ــای فضای ــان هواپیم ــی از دو خلب ــه یک در آن حادث
ــان را عامــل ســقوط  ــکا صــورت گرفــت اشــتباه همــان خلب ــدرال آمری ــوردی ف ســازمان هوان

ــرد. ــوان ک عن

اختالالت شدید مغزی 
در انتظار مسافران مریخ

ــرض  ــه ف ــد ب ــی ده ــان م ــمندان نش ــد دانش ــات جدی تحقیق
آنکــه رســیدن بــه مریــخ چنــدان ســخت نباشــد امــا این ســفر 
ــوردان  ــز فضان ــه عملکــرد مغ ــی ب ــا آســیب های ــد ب ــی توان م

همــراه باشــد. 
دانشــمندان دانشــگاه کالیفرنیــا در تحقیقــی کــه مــی توانــد 
ــه  ــفر ب ــون س ــی همچ ــی مهم ــای فضای ــه ه ــده برنام آین
ــه ایــن نتیجــه رســیده  مریــخ را تحــت شــعاع قــرار دهــد ب
ــرات  ــا اث ــاق فض ــدت در اعم ــی م ــور طوالن ــه حض ــد ک ان
منفــی زیــادی بــر مرکــز فرماندهــی بــدن گذاشــته و بدیــن 
ــدی  ــرات ج ــرض خط ــوردان در مع ــامت فضان ــب س ترتی

ــرد. ــی گی ــرار م ق
ــا  ــی ب ــای کیهان ــد پرتوه ــی ده ــان م ــات نش ــن تحقیق ای
اثرگــذاری بــر بــدن فضانوردانــی کــه راهــی ســفر بــه مریــخ 
مــی شــوند، اختاالتــی شــبیه جنــون مغــز ایجــاد مــی کننــد. 
ــب  ــه در قال ــتازانی ک ــت پیش ــوان گف ــی ت ــب م ــن ترتی بدی
مأموریــت ســفر بــه مریــخ راهــی اعمــاق فضــا خواهنــد شــد 

ــوند. ــی ش ــه م ــدی مواج ــرات ج ــا خط ب
ــر روی موشــهای آزمایشــگاهی  ــه ب آزمایشــات صــورت گرفت
ــی در  ــدت طوالن ــرای م ــن ب ــرار گرفت ــد ق ــی ده ــان م نش
معــرض ذرات قدرتمنــد کیهانــی به شــکل گیــری عارضــه ای 
موســوم بــه »مغــز فضایــی« مــی شــود کــه طــی آن لطمــات 

ــوردان وارد مــی شــود. ــه سیســتم عصبــی فضان جــدی ب
در نتیجــه ایــن اختــاالت فضانــوردان در تشــخیص اتفاقاتــی 
کــه در اطرافشــان روی مــی دهــد دچــار مشــکل شــده و نمــی 

تواننــد تصمیمــات درســتی اتخــاذ کننــد.
ایــن تحقیقــات درحالــی صــورت گرفتــه کــه بــه تازگــی دولت 
آمریــکا اعــام کــرده کــه احتمــاال تــا ســال ۲030 فضانــوران 

ناســا راهــی مریــخ خواهنــد شــد.

آخرین رصدها نشان می دهد؛

گودال های روی ماه 
بیش از حد انتظار است

محققــان آمریکایــی با انجــام تحقیقات گســترده بــر روی 
ــودال هــای آن بســیار  ــداد گ ــه تع ــاه متوجــه شــدند ک م

بیشــتر از حــد انتظــار اســت. 
ــا  ــم ام ــت کنی ــاه را روی ــر شــب م ــه ه ممکــن اســت ک
همچنــان از اســرار ایــن همســایه نزدیــک بــه زمیــن بــه 

ــا خبــر نیســتیم.   طــور کامــل ب
 در همیــن حــال اخترشناســان دانشــگاه آریزونــا آمریکا در 
تحقیقــات خــود بــر روی ســطح مــاه متوجه شــدند کــه در 
حــدود 33 درصــد بیشــتر از آنچــه کــه از قبــل پیــش بینی 

شــده بــود، بــر روی ســطح مــاه گــودال وجــود دارد.  
ــا  ــز ب ــن مرک ــان ای ــه، محقق ــام گرفت ــات انج در مطالع
ــط  ــه توس ــاه ک ــطح م ــر از س ــزار تصوی ــه 14 ه مقایس
ــود،  ــده ب ــه ش ــایی Lunar« گرفت ــا »شناس مدارپیم
تعــداد ۲۲۲ گــودال دیگــر بــه عــرض 33 فــوت 

ــوری  ــن تص ــش از آن چنی ــه پی ــد ک ــایی کردن شناس
ــد.   ــی ش نم

ــر روی  ــر ب ــد دیگ ــه جدی ــزار لک ــداد 4۷ ه ــن تع همچنی
ــد.   ــخیص داده ش ــاه تش ــطح م س

ــه  ــاه ب ــر روی ســطح م ــه وجــود آمــده ب گــودال هــای ب
دلیــل برخــورد صخــره هــای فضایــی بــا ســطح آن اســت 
ضمــن اینکــه در یافتــه هــای جدیــد محققــان مشــخص 
شــد کــه هــر ۸0 هــزار ســال، تغییراتــی بــه انــدازه یــک 
ــر  ــه ه ــاور ک ــن ب ــد و ای ــی ده ــاه رخ م ــر روی م ــچ ب این
چنــد میلیــون ســال یک ســری تغییــرات بــر روی ســطح 

مــاه ایجــاد مــی شــود، صحیــح نیســت.
ــاه در  ــه م ــد ک ــی ده ــان م ــان نش ــد محقق ــه جدی یافت
ــرام  ــر اج ــا و دیگ ــنگ ه ــهاب س ــورد ش ــرض برخ مع

ــت. ــاک اس ــه آن خطرن ــفر ب ــت و س ــمانی اس آس

ــا ــوا و فضــ هـــ
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