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قیمت: 10000 ریال منتظر یک دگردیسی بزرگ باشید؛
اینترنت اشیاء شما را 

غافلگیر می کند!

تکاپو برای حل معضل تقلبات علمی

ثروت آفرینی محققان کشوراز آبزیان

اتوبوس سلولهای بنیادی از راه رسید
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فناوری اینترنت اشیاء یا اینترنت همه چیز )Internet of Things ( جدیدترین تکنولوژی مورد بحث 
در دنیای فناوری اطالعات محسوب می شود که قرار است امکان اتصال همه چیز را از طریق شبکه های 
ارتباطی فراهم کند. با وجود اینکه گفته شده است ۵ میلیارد دستگاه در طول سال ۲۰۱۵ به اینترنت 
متصل شده اند، پیش بینی می شود که با توجه به روند سرعت جابجایی اطالعات، تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵۰ 

میلیارد شی در دنیا از طریق اینترنت به هم متصل شوند.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

کمتــر از 4 ســال دیگــر حــدود 50 میلیــارد شــیء بــه اینترنــت 
متصــل می شــود و فنــاوری »اینترنــت همه چیــز« بــا 
ــود  ــحور خ ــان را مس ــد جه ــای جدی ــا و تهدیده فرصت ه

می کنــد. 
هــم اکنــون میلیاردهــا حســگر در جهــان بــه کار گرفته شــده 
انــد تــا قابلیــت اتصــال اشــیا بــه اینترنــت را فراهم کننــد. این 
فنــاوری از لــوازم خانــه گرفتــه تــا پوشــیدنی هــا و خــودرو و 
بــه طــور کل تمامــی اشــیایی کــه در محلــی واقــع شــده اند و 
یــا در حــال حرکــت هســتند را قبضــه مــی کنــد و بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه کشــورهای مختلــف دنیــا بــرآن شــده انــد 
کــه آمــاده مواجهــه بــا IOT شــوند. جذابیــت ایــن تکنولوژی 
ــاال اســت کــه کشــورها در پــی توســعه ســریع  ــه حــدی ب ب
اســتانداردهای ایــن فنــاوری و راه انــدازی برنامــه هــای 

کاربــردی بــرای آن هســتند.

بسیج ملی برای اتصال همه چیز به اینترنت
در ایــران نیــز ایــن بــار بــرای جانمانــدن از تکنولــوژی هــای 
ــردی  ــای کان راهب ــروژه ه ــی از پ ــات، یک ــی ارتباط واردات
ــه  ــیا اختصــاص یافت ــت اش ــه موضــوع اینترن ــن بخــش ب ای
و از ابتــدای ســال ۹5 بســیج ملــی در وزارت ارتباطــات و 
ــه  ــرای مقدم ــات ب ــاوری اطاع ــوزه فن ــال ح ــرکتهای فع ش
ــا ســایر  ــه کشــور، همــگام ب ــوژی ب ــن تکنول ــی ورود ای چین

کشــورها راه افتــاده اســت.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن فنــاوری مــدرن تنهــا در 
ــوده و قابلیــت ارســال  حیطــه مســئولیت وزارت ارتباطــات نب
ــم  ــکان را فراه ــن ام ــی ای ــبکه های ارتباط ــق ش داده از طری
مــی کند کــه تمامــی اشــیا و وســایل محیــط پیرامون مــان به 
شــبکه اینترنــت متصــل شــده و بتوان توســط اپلیکیشــن های 
موجــود در تلفن هــای هوشــمند و تبلــت، کنتــرل و مدیریــت 

شــوند.
بــا ایــن وجــود بــا اجــرای ایــن طــرح شــاهد اتصــال تمامــی 
ــرق  ــد آب و ب ــرژی مانن ــای ان ارتباطــات شــهری، شــبکه ه
ــوزش و ســامت  ــی آم و گاز، حمــل و نقــل و صنعــت و حت
ــه  ــمند ب ــه شهرهوش ــی مقول ــور کل ــه ط ــود و ب ــم ب خواهی

معنــای واقعــی آن اجرایــی خواهــد شــد.
امــا بــا وجــود فرصتهایــی کــه ایــن تکنولــوژی در اختیارمــان 
ــان  ــی کارشناس ــا تمام ــه تقریب ــه ک ــد آنچ ــی ده ــرار م ق
بــرآن هــم نظــر هســتند، تهدیــدات امنیتــی و نقــض حریــم 
خصوصــی اســت کــه فنــاوری »اینترنــت اشــیا یــا اینترنــت 

ــه همــراه خواهــد آورد. ــا خــود ب ــز« ب همــه چی
 

ــد  ــدی جدی ــیا تهدی ــت اش ــی اینترن ــی قانون ب
ــازی ــای مج ــرای فض ب

متخصصــان مدتهاســت در مــورد مشــکات امنیتــی اینترنت 
اشــیا کــه زمینــه ســاز اتصــال تقریبــا تمامــی ابــزار و وســایل 
ــد.  ــه اینترنــت اســت، هشــدار مــی دهن موجــود در جهــان ب
دلیــل ایــن نگرانــی را مــی تــوان افزایــش حجم و گســتردگی 
حمــات اینترنتــی کــه بــا سوءاســتفاده از اتصــال برخــی ابزار 
جدیــد بــه اینترنــت ماننــد دوربیــن هــای مداربســته صــورت 

مــی گیــرد، دانســت.
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــات خارج ــای موسس ــل ه تحلی
امنیــت ضعیــف ابزارهــای ارتباطــی و بــی توجهــی شــرکت 
هــای ســازنده بــه رفــع آســیب پذیــری هــای نــرم افــزاری 
و ســخت افــزاری آنهــا موجــب شــده تــا هکرهــا انبوهــی از 
وســایل ایــن چنینــی را در قالــب شــبکه هــای »بــات نــت« 
ــرای ایجــاد ترافیــک مصنوعــی روی ســایت هــای هــدف  ب

ــد. ــه کار گیرن ــارج کردنشــان ب ــرای از دســترس خ ب
ــا اتصــال  مــی تــوان تصــور کــرد کــه در آینــده نزدیــک و ب

خودروهــا بــه اینترنــت، هکرهــا بــه آنهــا نفــوذ کــرده و بــا از 
ــه  ــا دســتکاری سیســتم تهوی کار انداختــن ترمــز اتومبیــل ی
مطبــوع زمینــه مجــروح شــدن یــا حتــی مــرگ سرنشــینان 
ــه  ــا ب ــوذ بدافزاره ــا نف ــر ب ــوی دیگ ــد. از س ــم آورن را فراه
ــوان  ــی ت ــته ای م ــای هس ــه ه ــاس کارخان ــات حس تاسیس

ــود آورد. ــه وج ــا را ب ــب آنه ــه تخری زمین
ــه  ــر ده ــز ممکــن اســت. در اواخ ــش نی ــن چال ــا حــل ای ام
۹0 میــادی و اوایــل قــرن بیســت و یکــم هرزنامــه هــا بــه 
معضلــی جــدی بــرای کاربــران اینترنــت مبــدل شــده بودنــد، 
زیــرا انبوهــی از نامه هــای تبلیغاتــی ناخواســته بــرای کاربران 
ــع  ــا وض ــت ب ــد. در نهای ــی ش ــال م ــازی ارس ــای مج فض
قانونــی بــرای تنبیــه عوامــل ارســال ایــن ایمیــل هــا موســوم 
بــه CAN-SPAM در ســال ۲003 و ارتقــای فنــاوری 
مــورد اســتفاده توســط شــرکت هــای ارائــه دهنــده خدمــات 
ــای  ــل ه ــمندانه ایمی ــایی هوش ــه شناس ــل ک ــال ایمی ارس
ناخواســته را ممکــن مــی کــرد، مشــکل مذکــور تــا حــد قابل 

ــی حل شــد. قبول
از ایــن رو بــه نظــر مــی رســد بــا گســترش تدریجــی اینترنت 
اشــیا، مجالــس قانــون گــذاری در کشــورهای مختلــف بایــد 
قوانیــن بازدارنــده ای را بــرای مقابله بــا سوءاســتفاده کنندگان 
از ایــن ابــزار وضــع کننــد. در ایــن قوانیــن بایــد شــرکت های 
ــه رعایــت  ــزم ب ــز مل ــت اشــیا نی ســازنده محصــوالت اینترن
اســتانداردهای امنیتــی ضــروری شــوند تــا هــک کــردن ایــن 
ــت  ــروری اس ــه ض ــد. البت ــادگی رخ نده ــه س ــوالت ب محص
بــرای بهینــه ســازی ایــن قوانیــن نهادهــای تخصصی دســت 
انــدرکار نیــز دخالــت داده شــوند و چارچــوب و اســتانداردهای 

مناســب نیــز وضــع شــود.

ــازه  ــاوری ت ــرای فن تدویــن مالحظــات امنیتــی ب
ــیا«  ــت اش وارد »اینترن

بخشــی از قانونگــذاری بــرای اســتفاده از فنــاوری »اینترنــت 
ــف  ــاوری طی ــن فن ــه ای ــودی ک ــا وج ــران ب ــیا« در ای اش
وســیعی از فضــای فرکانســی کشــور را اشــغال خواهــد کــرد 
ــررات و ارتباطــات  ــم مق در حیطــه مســئولیت ســازمان تنظی

ــت. رادیویی اس

ــازمان  ــی س ــای رادیوی ــرویس ه ــرکل س ــرد، مدی ــم ف عظی
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــاب ارتباط ــع کمی ــاماندهی مناب ــروژه س در پ
ــی حــوزه ارتباطــات و  ــروژه هــای اقتصــاد مقاومت یکــی از پ
فنــاوری اطاعــات، بــه مســاله »اینترنــت همــه چیــز« نیــز 
ــه  ــی ک ــد: از آنجای ــی گوی ــت، م ــده اس ــژه ای ش ــه وی توج
اتصــال تمامــی دســتگاهها نیازمنــد فضــای فرکانســی و امواج 
ــرای اســتفاده از آن مقرراتــی تدویــن  ــد ب رادیویــی اســت بای

شــود.
ــت  ــای اینترن ــی از کاربرده ــوارد مختلف ــه م ــاره ب ــا اش وی ب
اشــیاء از جملــه ارتبــاط گیــری خودروهــا بــا امــواج رادیویــی، 
ابــزار کنتــرل در حــوزه ردیابــی، کنتــرل منابــع آب، گاز و برق، 
ــرای  ــد: ب ــا و حمــل و نقــل مــی افزای ــه ه ــع و کارخان صنای
نظــم دادن بــه ایــن ارتباطــات و هدایــت، کنتــرل و مدیریــت 

نقــاط ارتباطــی نیازمنــد منابــع فرکانســی هســتیم.
ــراد از  ــاط اف ــا ارتب ــون تنه ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــرد ب ف
طریــق ترمینالهــای همــراه )گوشــی( برقــرار مــی شــود و 
ایــن دســتگاهها بــرای ارتباطــات بــه پهنــای بانــد کمتــر و 
طیــف فرکانــس کمتــری نیــاز دارنــد، خاطرنشــان کــرد: اما 
ــی  ــد مقررات ــاوت اســت و بای ــیا متف ــت اش ــکل اینترن پروت
بــرای ارتبــاط حســگرها در شــبکه هــای رادیویــی فراهــم 
شــود. بایــد توجــه داشــت کــه هــم اکنــون ارتبــاط ماشــین 
ــه هوشــمندی  ــا مقول ــه ماشــین )M2M وجــود دارد ام ب
ــد  ــت و نیازمن ــین اس ــه ماش ــین ب ــاط ماش ــر از ارتب فرات

ــیعی اســت. پردازش وس
بــه گفتــه مدیــرکل ســرویس هــای رادیویــی رگوالتــوری، 
ــم  ــی خواهی ــرم افزارهای ــت اشــیا شــاهد ن ــه اینترن در مقول
بــود کــه سنســورهای مختلــف را در یــک پروتــکل 
ــس  ــد فرکان ــا نیازمن ــت کنند.اینه ــد مدیری ــی بتوانن ارتباط
ــم،  ــا ه ــتگاهها ب ــاط دس ــر در ارتب ــوی دیگ ــتند. از س هس
ــل  ــن دلی ــه همی ــت دارد. ب ــیار اهمی ــت بس ــوع امنی موض
بایــد در یــک اکوسیســتم تمامــی ماحظــات امنیتــی 
ــم  ــواده، حری ــی خان ــم خصوص ــه حری ــروژه از جمل ــن پ ای
خصوصــی دســتگاهها، ســالم کار کــردن دســتگاهها و 

ــود. ــده ش ــت، دی ــن دس ــائلی از ای مس

چگونه همه چیز به اینترنت وصل می شود

دگردیسی صنایع با اینترنت اشیا
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

50 میلیــارد سنســور ارتباطــی ایــران را فــرا مــی 
گیــرد

ــورد  ــع م ــی از مناب ــون بخش ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
نیــاز ایــن فضــا را شناســایی کــرده و کار را آغــاز کــرده ایــم، 
اضافــه کــرد: ایــن کار چندبعــدی اســت و مــا ایــن بســتر را 
ــن  ــا ای ــاط ب ــرای ارتب ــم. در هــر صــورت ب فراهــم مــی کنی
دســتگاهها، بایــد از شــبکه هــای رادیویــی و ارتباطــی عبــور 
کــرد. حجــم زیــادی از ایــن مــدل ارتباطــات باید روی شــبکه 
ــه  ــا توج ــر ب ــوند. از ســوی دیگ ــی ش ــای ارتباطــی راهیاب ه
ــه ترافیــک عظیمــی کــه روی شــبکه ایجــاد خواهــد شــد  ب
ــن  ــا ای ــگام ب ــد هم ــم بای ــاخت ه ــات زیرس ــرکت ارتباط ش
پــروژه حرکــت کنــد. بــه طــور کل پشــتیبانی از پــروژه ای که 
رگوالتــوری در بخــش فرکانــس دنبــال مــی کنــد در ســایر 
ــرای  ــود. ب ــده ش ــد دی ــز بای ــات نی ــمتهای وزارت ارتباط قس
ــهای  ــتر آدرس ــد بس ــات بای ــاوری اطاع ــازمان فن ــال س مث
ــد و شــرکت زیرســاخت،  اینترنتــی )IP آدرس( را فراهــم کن
زیرســاختهای فیبــر را و در نهایــت هــم اپراتورهــای ارتباطــی 

ــد. ــه دهن ــاط را ارائ پلتفــرم ارتب
ــر از  ــیا فرات ــت اش ــاوری اینترن ــه فن ــرد: البت ــد ک ــرد تاکی ف
یــک وزارتخانــه اســت و بــرای مثــال حتــی قــوه قضاییــه هم 
بایــد فکــر کنــد کــه بــرای قوانیــن اســتفاده ازایــن فنــاوری 
چــه کارکنــد. حتــی شــرکتهای بیمــه و اســتاندارد و نیــروی 
انتظامــی هــم درگیــر این بحــث هســتند. دامنــه این فنــاوری 

بســیار وســیع اســت. بــرای مثــال فــرض کنیــد کــه خودرویی 
کــه متصــل بــه فنــاوری اینترنــت اشــیاء اســت تصــادف کند، 
بایــد قوانینــی وجــود داشــته باشــد کــه مشــخص کنــد مقصر 
دســتگاه رادیویــی اســت، راننــده اســت و یــا ســازنده خــودرو؟ 
نصــب اســتانداردها بــرای دســتگاههای رادیویــی در خودروهــا 
ــن  ــه از ای ــی ک ــت خودروی ــت و ثب ــات اس ــر موضوع از دیگ
فنــاوری اســتفاده مــی کنــد از ســوی نیــروی انتظامــی نیــز 

بایــد دیــده شــود.
ــا  ــن مزیته ــی ای ــه تمام ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
بــرای اجــرا نیازمنــد تامیــن هزینــه اســت، مــی افزایــد: بایــد 
ــرای  ــت ب ــزان مزی ــه می ــرح چ ــن ط ــه ای ــود ک ــی ش بررس
کشــور خواهــد داشــت و آیــا الزم اســت کــه بــرای آن هزینــه 

ــا خیــر. شــود و ی
فــرد بــا اشــاره بــه اینکــه بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا ارتباطات 
بــه تمامــی حــوزه هــا نفــوذ پیــدا خواهــد کــرد، مــی گویــد: 

پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه در ایــران فقــط 50 میلیــارد 
سنســور خواهیــم داشــت.چرا کــه تصــور کنیــد درکشــور ۸0 
میلیونــی هــر یک نفــر نیازمنــد تعــداد زیــادی سنســور در کار، 
ماشــین و زندگــی روزمــره اش اســت. البتــه شــاید تــا پایــان 
برنامــه ششــم بــه ایــن عــدد نرســیم امــا ظرفیــت ســازی می 
ــد آدرس IP، فرکانــس و  ــن موضــوع نیازمن ــرای ای ــم. ب کنی
ظرفیــت هســتیم. چــرا کــه مــا معتقدیــم اتفاقــات از پیــش 

بینــی جلوتر اســت.

تراکتورهای هوشمند از راه می رسند 
بــا فراهــم شــدن زمینــه اتصــال تمامــی ابــزار و وســایل مورد 
اســتفاده انســان بــه اینترنــت و تبــادل داده میــان آنهــا، پیــش 
ــی  ــع و مشــاغل فعل بینــی مــی شــود کــه بســیاری از صنای
ــره  ــا و غی ــه ه ــرده فروشــی، کارخان ــه کشــاورزی، خ از جمل

متحــول شــوند.
طبــق بررســی محققــان خارجــی، بخــش کشــاورزی از جمله 
بخــش هایــی اســت کــه بــه اســتقبال اینترنــت اشــیا رفتــه 
ــت  ــیا در صنع ــت اش ــا اینترن ــازگار ب ــزار س ــب اب ــت. نص اس
کشــاورزی روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و ارزش مــادی 
آن از 30 میلیــون دالر در ســال ۲015 بــه ۷5 میلیــون دالر در 

ســال ۲0۲0 خواهــد رســید.
ــب  ــگرها و اب .زار نص ــواع حس ــتفاده از ان ــا اس ــاورزان ب کش
شــده در مــزارع و در کنــار محصوالتشــان مــی تواننــد 

ــود  ــام خ ــوالت و احش ــی از محص ــور آن ــه ط ــی را ب داده های
ــه  ــوند. ب ــع ش ــا مطل ــت آنه ــد و از وضعی ــع آوری کنن جم
عنــوان مثــال یــک کشــاورز بــا نصــب حســگر روی تراکتــور 
خــود مــی توانــد ایــن وســیله را بــه اینترنــت متصــل کنــد تــا 
بــه ســادگی بــه داده هایــی در مــورد زمیــن هــای کشــاورزی 
و محصــوالت موجــود در آن دسترســی یابــد و زمــان مناســب 
بــرای کــود دادن، آب دادن و برداشــت محصــول را تشــخیص 

دهد.
در همیــن حــال یکــی دیگــر از بخــش هایــی کــه از خدمــات 
اینترنــت اشــیا منتفــع مــی شــود بخــش بهداشــت و درمــان 
اســت. اتصــال تجهیــزات درمانــی بــه اینترنــت هــم کارآیــی 
ــه  ــر ب ــات بهت ــه خدم ــم ارائ ــد و ه ــی کن ــتر م ــا را بیش آنه
بیمــاران را ممکــن مــی کند.به عنــوان مثــال اتصال دســتگاه 
ــه اینترنــت  ــا دیگــر وســایل پزشــکی و درمانــی ب ام آر آی ی
بــه کارکنــان بیمارســتان هــا امــکان مــی دهــد تــا در صورت 

خرابــی ناگهانــی آنهــا یــا وقــوع هرگونــه مشــکل به ســرعت 
از موضــوع مطلــع شــوند و بــرای تعمیــر اقــدام کننــد. تســریع 
ــا  ــه ب ــا ک ــن مشــکاتی در بیمارســتان ه در تشــخیص چنی

جــان انســان هــا ســروکار دارنــد بســیار ضــروری اســت.

ــی  ــی م ــا اینترنت ــا و کامیونه ــتی ه ــی کش وقت
ــوند  ش

حتــی خــرده فروشــی هــم از ظهــور اینترنــت اشــیا منتفع می 
شــود. خــرده فروشــان مــی تواننــد از ابــزار ســازگار بــا بلوتوث 
و دیگــر فنــاوری هــای بــی ســیم بــرای متصــل شــدن بــه 
گوشــی هــای هوشــمند کاربــران و اطــاع رســانی آنــی بــه 
ــر  ــده ب ــه ش ــات عرض ــوالت و خدم ــورد محص ــا در م آنه
ــن  ــد. در ای ــتفاده کنن ــراد اس ــی اف ــت مکان ــای موقعی مبن
ــود  ــی خ ــت جغرافیای ــب موقعی ــر حس ــخاص ب ــورت اش ص
ــترس از  ــات در دس ــوالت و خدم ــورد محص ــی در م اطاعات

فروشــگاه هــای اطــراف خــود دریافــت مــی کننــد.
صنعــت حمــل و نقــل یکــی دیگــر از صنایــع مهمــی اســت 
ــال  ــود. اتص ــی ش ــع م ــیا منتف ــت اش ــور اینترن ــه از ظه ک
حســگرهای مختلــف بــه کشــتی هــا، کامیــون هــا و ... برای 
کنتــرل دمــای محیطــی حفــظ ســامت کاالهــای در حــال 
ــدنی  ــام فاسدش ــر اق ــه و دیگ ــوص اغذی ــه خص ــال و ب انتق
را تضمیــن خواهــد کــرد. همچنیــن مــی تــوان از حســگرها 
و نــرم افزارهــای تخصصــی در اتوبــوس هــا و دیگــر وســایل 
ــافران  ــع آوری داده از مس ــرای جم ــی ب ــل عموم حمــل و نق
ــرف  ــق مص ــن طری ــرد و از ای ــتفاده ک ــراف اس ــط اط و محی

ســوخت را بهینــه کــرد.
ــای  ــبکه ه ــه ش ــال ب ــا اتص ــا ب ــی خودروه ــده تمام در آین
اطــاع رســانی و اینترنــت مــی تواننــد از وضعیــت مســیرهای 
مختلــف مطلــع شــوند. نتیجــه ایــن امــر رهایــی از ترافیــک 
و جلوگیــری از وقــوع تصادفــات رانندگــی اســت.  درهمیــن 
حــال بــا اتصــال سیســتم هــا و ماشــین آالت مــورد اســتفاده 
در کارخانــه هــا بــه اینترنــت و نصــب حســگر بــر روی آنهــا 
بــرای دریافــت آنــی اطاعــات مربــوط بــه عملکردشــان مــی 

تــوان امنیــت و کارآیــی آنهــا را بــه حداکثــر رســاند.

کشورهای پیشرو در اینترنت اشیا
تمامــی ایــن مــوارد بخــش کوچکــی از مزایــا و کارکردهایــی 
ــا خــود بــه همــراه دارد  اســت کــه فنــاوری اینترنــت اشــیا ب
ــرای  ــف ب ــه کشــورهای مختل ــل اســت ک ــن دلی ــه همی و ب
ــای  ــرمایه گذاریه ــاوری س ــن فن ــای ای ــا مزای ــی ب رویاروی

عظیمــی در ایــن حــوزه کــرده انــد.
برزیــل، چیــن، هنــد، آلمــان، ســنگاپور، کــره جنوبــی و آمریکا 
 M۲M کــه پیش از ایــن نیــز پیشــتاز در اســتفاده از فنــاوری
ــده  ــز ش ــیا متمرک ــت اش ــون روی اینترن ــم اکن ــد ه ــوده ان ب
انــد. گفتــه مــی شــود برزیــل بــا بهــره بــردن از ۹.۹ میلیــون 
اتصــال، 66 درصــد از ارتباطــات M۲M آمریــکای التیــن را 
بــه خــود اختصــاص داده و هــم اکنــون درحــال برنامــه ریزی 

بــرای کاربردهــای وســیع تــر اینترنت اشــیاء اســت.
ــر ۸0۷  ــغ ب ــال ۲010 بال ــن در س ــه چی ــت ک ــب اینجاس جال
میلیــون دالر در زمینــه اینترنــت اشــیا ســرمایه گذاری کــرده 
اســت و یــک مرکــز ملــی نیــز در زمینــه تحقیــق و توســعه 
ــا صــرف هزینــه 11۷.۲ میلیــون دالر ایجــاد  ایــن فنــاوری ب
ــرای  کــرده اســت. ایــن کشــور یــک طــرح 5 ســاله کان ب
توســعه اینترنــت اشــیاء تدویــن کــرده هزینــه ای ۷۷4 

ــم زده اســت. ــا ســال ۲015 رق ــون دالری را ت میلی
ــال  ــای در ح ــن بازاره ــی از بزرگتری ــه یک ــد ک ــور هن کش
ــه  ــیه ب ــه اقیانوس ــیا و در منطق ــوب آس ــد M۲M در جن رش
ــاوری  ــروی در فن ــرای پیش ــود را ب ــزم خ ــی رود ع ــمار م ش

http://mehrnews.com


صفحه 6 | شماره 7 | آبان 95 MEHR NEWSAGENCY

فناوری اطالعـات و ارتباطات

ــد در  ــی هن ــت.مخابرات مل ــرده اس ــزم ک ــیاء ج ــت اش اینترن
ــت  ــرای حمایــت از اینترن ســال ۲015 چارچــوب سیاســتی ب
ــا کــرد کــه بخــش عظیمــی از کاربردهــای بخــش  اشــیا بن
عمومــی و خصوصــی، جزییــات انجــام کار و تاش هــا و 
برنامه ریزی هــای دولــت بــرای تســهیل رشــد را در بــر 
می گیــرد. بــرای ایــن برنامــه بلندمــدت ســرمایه گذاری بالــغ 

ــده شــده اســت. ــارد دالر دی ــر ۷.4 میلی ب
اینترنــت اشــیا تمرکــز اصلــی طــرح صنعتــی دولــت آلمــان 
بــه منظــور مدرنیــزه کــردن تولیــد بــوده اســت. دولــت آلمــان 
۲۲1 میلیــون دالر بــرای حمایــت از صنعــت، دانشــگاه و 
تحقیــق و توســعه در جهــت پیشــبرد کارخانه هــای هوشــمند 

ــرده اســت. ســرمایه گذاری ک
ســنگاپور نیــز 6.1 میلیــارد دالر بــرای طــرح ملــی هوشــمند، 
ــت  ــتفاده از اینترن ــن اس ــای نوی ــت از طرح ه ــامل حمای ش
ــزرگ،  ــرد شــهر هوشــمند در مقیــاس ب اشــیا و اســتقرار کارب

ــرده اســت. ــرمایه گذاری ک س
ــای  ــتفاده از تکنولوژیه ــه اس ــروف ب ــه مع ــی ک ــره جنوب ک
روز اســت در ســال ۲015 مبلــغ ۹34 میلیــون دالر در 
ــک،  ــمند، روباتی ــای هوش ــیا، کارت ه ــت اش ــش اینترن بخ
ــل  ــم موبای ــل پنج ــبکه نس ــیدنی و ش ــگرهای پوش حس
یــک  کشــور  ایــن  اســت.  کــرده  ســرمایه گذاری 
ــال  ــا س ــارد دالری ت ــدت 5 میلی ــد م ــرمایه گذاری بلن س
ــیا  ــت اش ــه اینترن ــع در زمین ــت از صنای ــرای حمای ۲0۲0 ب
اعــم از حســگرهای پوشــیدنی تــا اتومبیــل هوشــمند انجــام 

است. داده 
آمریــکا نیــز در ســال ۲015 طــرح راه انــدازی شــهر هوشــمند 
را بــا 160 میلیــارد دالر ســرمایه در بخــش تحقیــق و توســعه 
به عنــوان ایجــاد بســتری بــرای تحقیقــات در زمینــه اینترنت 

اشــیا در دســتور کار خــود قــرار داد.

اینترنت اشیاء در ایران راهبردی می شود
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات کشــورمان بــه عنــوان 
متولــی اصلــی پــروژه اینترنــت اشــیاء تاکنــون میزان ســرمایه 
گــذاری پیــش بینــی شــده بــرای اجــرای ایــن پــروژه را اعام 
نکــرده اســت امــا پیگیریهــا نشــان مــی دهــد کــه ایــن طرح 
در فــاز مطالعاتــی در مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران قــرار 
دارد و در کنــار آن نیــز بــا دســت انــدرکاران اجــرای آن، 

همــکاری اولیــه صــورت گرفته اســت.
محمــد خوانســاری، رئیــس مرکــز تحقیقــات مخابــرات 

ــروژه  ــران کــه از ســوی وزیــر ارتباطــات عهــده دار ایــن پ ای
شــده اســت ، اظهــار داشــت: مطالعاتــی در مرکــز تحقیقــات 
مخابــرات ایــران دربــاره ابعــاد مختلــف پــروژه اینترنــت اشــیاء 
در حــال انجــام اســت کــه نتایــج ایــن مطالعــات بــه محــض 
ــه  ــاوری ب ــاده شــد، تدویــن نقشــه راه ورود ایــن فن آنکــه آم

ــاز مــی شــود. کشــور و نحــوه اســتفاده از آن، آغ
ــت  ــی دس ــه راه، تمام ــن نقش ــس از تدوی ــد: پ ــی گوی وی م
انــدرکاران ایــن طــرح مــی تواننــد مطابــق بــا ایــن نقشــه راه، 

فعالیــت خــود را آغــاز کننــد.
خوانســاری گفــت: ایــن نقشــه راه زمینــه الزم را بــرای 
داشــتن اکوسیســتم منســجم »اینترنــت اشــیاء« از فعالیتهای 
ــرکتهای  ــط ش ــازار توس ــه ب ــا ورود ب ــه ت ــی گرفت پژوهش
خصوصــی دانــش بنیــان و نیــز موضوعــات حمایتــی، 
ــرح،  ــن ط ــورد ای ــاوری در م ــش و فن ــتگذاری و پژوه سیاس

ــد. ــی کن ــم م فراه
وی بــا تاکیــد براینکــه تحلیــل هــا و رصدهــای بیــن المللــی 
ــا  ــیاء، در دنی ــت اش ــوع اینترن ــه موض ــد ک ــی ده ــان م نش
ــی  ــادات زندگ ــر ع ــاری ب ــادی و رفت ــول اقتص ــب تح موج
ــاوری،  ــن فن ــتفاده از ای ــا اس ــه داد: ب ــود ادام ــی ش ــردم م م
زندگــی مــردم بــه معنــای واقعــی دیجیتالــی می شــود. چــرا 

ــه نوعــی  ــه ب ــردم اســت هم ــار م ــه در اختی ــیایی ک ــه اش ک
بــه شــبکه وصــل مــی شــوند. اتصــال ایــن اشــیاء، تغییــر در 
ــراه خواهــد  ــه هم ــادل اطاعــات را ب ــر در تب ــا و تغیی رفتاره

داشت.

ــرق اولیــن گام  هوشمندســازی سیســتم هــای ب
بــرای اینترنــت اشــیا

خوانســاری بــا اشــاره بــه بازیگــران عرصــه اینترنــت اشــیا 
در کشــور، تاکیــد کــرد: هــم اکنــون در حــال مذاکــره برای 
همــکاری بــا بازیگــران اصلــی ایــن پــروژه هســتیم کــه از 
ــرد.  ــاره ک ــرو اش ــگاه نی ــه پژوهش ــوان ب ــی ت ــه آن م جمل
ــق  ــورد تحقی ــکاری در م ــه هم ــاس تفاهمنام ــن اس برای
ــگاه  ــن پژوهش ــا ای ــیا ب ــت اش ــوزه اینترن ــش در ح و پژوه

منعقد شــده اســت.
ــه  ــات ادام ــاوری اطاع ــات و فن ــگاه ارتباط ــس پژوهش رئی
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــت ک ــن اس ــی ای ــوع اصل داد: موض
کاربردهــای اینترنــت اشــیا در حــوزه هوشمندســازی سیســتم 
ــهر  ــازی ش ــد هوشمندس ــی توان ــه م ــت ک ــرق اس ــای ب ه
ــاری را  ــی و تج ــای خانگ ــازی ابزاره ــمند و هوشمندس هوش

ــد. ــم کن فراه
ــراری معــاون وزیــر ارتباطــات نیــز پیــش از ایــن  مرتضــی ب
ــروژه اینترنــت اشــیا در شــورای راهبــری  ــه مهــر گفــت: پ ب
تشــکیل شــده در وزارت ارتباطــات پیگیــری مــی شــود 
ــتا  ــن راس ــود. در ای ــی ش ــاله عملیات ــی 5 س ــازه زمان ــا در ب ت
ــا  ــه ه ــن زمین ــه در ای ــان ک ــش بنی ــال دان ــرکتهای فع از ش

ــرد. ــی گی ــورت م ــت ص ــتند حمای ــده هس ــب ای صاح
بــا وجــود مزایــای بســیاری کــه فنــاوری اینترنــت اشــیا بــه 
همــراه دارد، شــکی نیســت کــه در صــورت طراحــی ناایمن 
ــی  ــرای آن، خطــرات امنیت ــتفاده ب ــورد اس ــزار و ادوات م اب
جــدی بــرای کاربــران بــه وجــود مــی آیــد و می تــوان بــا 
ــن  ــف ضم ــای مختل ــتم ه ــا و سیس ــین ه ــه ماش ــوذ ب نف
ــذا  ســرقت اطاعــات خصوصــی، آنهــا را از کار انداخــت. ل
ــا  ــط ب ــتگذاران مرتب ــا سیاس ــور م ــد در کش ــه بای ــه ک آنچ
ــند  ــته باش ــه آن داش ــتری ب ــه بیش ــوژی توج ــن تکنول ای
ایمــن ســازی ابــزار و ادوات و ســد کــردن راه نفــوذ 
ــندراهبردی  ــن س ــا تدوی ــی رود ب ــد م ــت. امی ــا اس هکره
ــروژه موضوعــات امنیتــی، محرمانگــی اطاعــات و  ایــن پ
مســائل حقوقــی ایــن فنــاوری قبــل از ورود آن بــه کشــور 

ــده شــود. دی
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ــای  ــط وب برمبن ــی در محی ــران ایران ــه کارب ــنجش ذائق س
جســتجوی کاربــران در موتورهــای جســتجو، نشــان می دهد 
کــه ۷5 درصــد کاربــران ایرانــی در وب، مســتندات متنــی را 
جســتجو می کننــد و اغلــب در حــوزه هــای سیاســی ســوال 

دارند. 
ــی در  ــی در وب فارس ــران ایران ــنجی کارب ــه س ــل ذائق تحلی
آزمایشــگاه ارزیابــی خدمــات وب مرکــز تحقیقــات مخابــرات 
ایــران )وب آزمــا( انجــام شــده اســت. ایــن تحلیــل برمبنــای 
ــه صــورت »الگ خدمــات« انجــام  خدمــات بومــی وب و ب
شــده اســت. بــه معنــای دیگــر »الگ« منبــع بســیار 
ــوان  ــی ت ــق آن م ــه از طری ــت ک ــات اس ــی از اطاع غن
ــا  ــر ب ــل کارب ــا نحــوه تعام ــی را در رابطــه ب ــل مختلف تحلی

ــرد. ســرویس اســتخراج ک
ــه  ــوط ب ــه مرب ــا ک ــده در وب آزم ــام ش ــای انج ــل ه تحلی
تابســتان امســال مــی شــود بــر مبنــای تحلیــل هــای آماری 
و داده کاوی مربــوط بــه آمــار بازدیــد خدمــات مختلــف وب 
بــوده و نتایــج بررســی بــر مبنــای الگ یکــی از موتورهــای 
جســتجوی بومــی در ســطح پــرس و جــو، کلیــک کاربــران، 
آدرســهای آی پــی، ارجــاع دهنــده هــا، بات هــا و خزشــگرها 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ــق  ــد از طری ــایتهای پربازدی ــت وب س ــل لیس ــن تحلی در ای
جویشــگر، ســطح ارجــاع ســایتها و روانــه کــردن کاربــر بــه 
ســمت جویشــگرها مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. حتــی 
ــی وارد  ــدواژه های ــران از چــه کلی ــه کارب مشــخص شــده ک

جویشــگر بومــی شــده انــد.

75 درصــد جســتجوی کاربــران ایرانــی در متــن 
است 

ــات  ــی از خدم ــران ایران ــتفاده کارب ــد اس ــا از درص برآورده
جویــش شــامل جویش متنــی، صوتــی، تصویــری و ویدئویی 
نشــان مــی دهــد کــه ۷5 درصــد جســتجوی کاربــران ایرانی 
ــن  ــس از ای ــت. پ ــی اس ــتندات متن ــن مس ــه یافت ــوط ب مرب
ســرویس، جســتجوی تصویــر 1۲ درصــد، جســتجوی ویدئــو 
۸ درصــد و جســتجوی صــوت ۷ درصــد جســتجوی کاربــران 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
در همیــن حــال میانگیــن تعــداد کلمــات بــرای جســتجوی 
ــا 3  ــوارد ۲ ت ــایر م ــرای س ــه و ب ــا 4 کلم ــن 3 ت ــن بی مت

کلمــه ارزیابــی شــده اســت. بررســی تعــداد پــرس و جوهــا 
ــد  ــی دهن ــح م ــران ترجی ــه کارب ــد ک ــی ده ــان م ــز نش نی
بــرای پیگیــری اخبــار بــه جــای اســتفاده مســتقیم از موتــور 

ــد. ــری کنن ــا پیگی ــزاری ه ــار را از خبرگ ــتجو، اخب جس
ــوی  ــرس و ج ــش 10 پ ــه در بخ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــال  ــه دنب ــی ب ــران ایران ــر، کارب ــر تصوی ــک از نظ اول پرکلی
تصاویــری بــا موضوعــات عکــس هــای بازیگــران، داعــش، 
ــور،  جنایــات داعــش، خنــده دار، لبــاس مجلســی، راهیــان ن
ــلیمانی و  ــردار س ــر، س ــم، رهب ــن الرحیم ــم اهلل الرحم بس

مــدل مانتــو بــوده انــد.

میانگین سطح حضور کاربران 
میانگیــن ســطح حضــور کاربــران در موتورهــای جســتجو که 
ــز نشــان  ــود نی ــی ش ــده م ــه اصطــاح »نشســت « نامی ب
مــی دهــد کــه کاربــران در اینترنــت 10 دقیقــه و در اینترانــت 
حــدود 3 ســاعت نشســت دارنــد. هــر بــار کــه کاربــر شــروع 
بــه اســتفاده از جویشــگر مــی کنــد تــا زمانــی کــه اســتفاده 
ــت  ــک نشس ــدد، ی ــود را ببن ــر خ ــرده و مرورگ ــع ک را قط
محســوب مــی شــود. ایــن نشــان مــی دهــد کــه کاربــران 
ــگرهای  ــتفاده از جویش ــه اس ــتری ب ــل بیش ــت تمای اینتران

ــی دارند. بوم
درهمیــن حــال بــرآورد بیشــترین کاربــران جویشــگر بومی بر 
مبنــای تحلیــل ســطح آدرس IP نیــز بــا توجــه بــه رونمایــی 
ــس از  ــان و پ ــو، از اصفه ــی ج ــتجوی پارس ــور جس از موت
ــزد،  ــتان، خراســان رضــوی، ی ــدان، کردس ــران، هم آن از ته

آذربایجــان شــرقی، اردبیــل و فــارس اعــام شــده اســت.

ــوی  ــرس و ج ــترین پ ــی بیش ــوای سیاس محت
ــاص داد  ــود اختص ــه خ ــی را ب پرسش

ــرس و  ــش پ ــده در بخ ــام ش ــای داده کاوی انج ــل ه تحلی
ــران  ــه کارب ــد ک ــی ده ــان م ــز نش ــی نی ــای پرسش جوه
اغلــب در حــوزه هــای سیاســی، مذهبــی، پزشــکی، علمــی 

و اجتماعــی ســوال دارنــد.
در مــورد وب ســایتهای پربازیــد از نتایــج حاصــل 10 پــرس و 
جــوی پرسشــی، وب ســایت تولیدکننــده محتــوای تبیــان در 
ردیــف اول قــرار دارد و اســتقبال از ســایت گفتگــوی مذهبــی 

نیــز باال اســت.

ــای  ــی پرس وجوه ــدی موضوع ــته بن ــال دس ــن ح درهمی
پرسشــس ارســالی بــه جویشــگرهای بومــی نشــان دهنــده 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــران ایران ــه کارب ــورد عاق ــات م موضوع
ــر  ــودار زی ــف در نم ــای موضوعــی مختل تفکیــک دســته ه

ــود. ــی ش ــده م دی

طبقــه بنــدی پــرس و جوهــا نشــان مــی دهــد کــه 
پرتکرارتریــن نیازهــای اطاعاتــی کاربــران در دســته علمــی 
مرتبــط بــا »آمــوزش« اســت. در دســته سیاســی مرتبــط بــا 
»داعــش«، در دســته اقتصــادی مرتبــط بــا »قیمــت ســکه 
ــال« و در دســته  و ارز و خــودرو«، در دســته ورزشــی »فوتب

هنــر »بازیگــران معــروف ایرانــی« اســت.

تحلیل ذائقه کاربران ایرانی در وب/
 ۱۰ پرس وجوی اول موتورهای جستجو
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در برخـی دسـته هـای موضوعـی عناویـن متنوعـی از سـوی 
کاربـران دنبـال شـده اسـت. بـرای مثـال در دسـته سـامت، 
کاربـران دربـاره بیماریهـای مختلـف پرس وجـو می کننـد و در 
دسـته اجتماعـی مـواردی نظیـر وام ازدواج و تامیـن اجتماعـی 
مطرح شـده اسـت. در دو دسـته مذهبی و فرهنگی نیز مواردی 

از جملـه مداحـی، اسـتخاره و فـال حافـظ دیـده می شـود.

سایتهای پرمخاطب کدامند 
ــایتهای  ــت وب س ــه، لیس ــورت گرفت ــل ص ــای تحلی برمبن
پربازدیــد نیــز نشــان مــی دهــد کــه وبســایتهای تولیــد محتوا 
و وب ســایتهای تخصصــی در صــدر پربازدیدتریــن هــا قــرار 
ــال در  ــوزه فوتب ــی ح ــایت تخصص ــال وبس ــرای مث ــد. ب دارن
ــا آمــوزش وپــرورش  بخــش ورزشــی و وب ســایت مرتبــط ب

ــد. در دســته  ــان را دارن در دســته اجتماعــی بیشــترین مخاطب
اقتصــاد وب ســایتهای خریــد و فــروش آنایــن و قیمــت طا 
و ارز و در بخــش سیاســی وبســایتهای خبــری آنایــن 
پرمخاطــب هســتند. در همیــن حــال ســایتهای پرمخاطــب در 
حــوزه فنــاوری اطاعــات بــه دانلــود نــرم افــزار مربــوط مــی 

شــود.

دبیــر شــورای راهبــری پــروژه جویشــگر 
بومــی از ورود کمیســیون عالــی تنظیــم 
ــه  ــازی ب ــای مج ــی فض ــز مل ــررات مرک مق
سیاســتگذاری خدمــات و محتــوای موتورهای 
ــا هــدف حمایــت از ایــن  جســتجوی بومــی ب

ــر داد.  ــی، خب ــای مل ــروژه ه پ
علیرضــا یــاری، اظهــار داشــت: پیشــنهاد 
ــای  ــت از موتوره ــرای حمای ــکار ب ــه راه ارائ
جســتجوی بومــی را بــا هــدف سیاســتگذاری 
ــوای طــرح جویشــگر بومــی،  خدمــات و محت
ــز  ــررات مرک ــم مق ــی تنظی در کمیســیون عال
ملــی فضــای مجــازی مطــرح کــرده ایــم و در 
جلســات ایــن کمیســیون درخصــوص تدویــن 
ــی  ــای حمایت ــرای راهکاره ــتورالعملی ب دس
ــادل نظــر صــورت  ــن طــرح، بحــث و تب از ای

ــت. گرف
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
موتورهــای جســتجوی ایرانــی بــا غولــی 
همچــون گوگل بــرای رقابــت مواجه هســتند، 
ایجــاد تــوان رقابــت بــا ایــن موتــور جســتجو، 
ــت اســت.  ــه دول ــد حمایــت همــه جانب نیازمن
ــه همیــن دلیــل پیشــنهاد سیاســتگذاری در  ب
حــوزه خدمــات و محتــوای جویشــگرهای 
ــازی  ــای مج ــی فض ــز مل ــه مرک ــی را ب بوم

ــم. ــه داده ای ارائ
ــران از  ــتقبال کارب ــه اس ــان اینک ــا بی ــاری ب ی
موتورهــای جویشــگر بومــی با شــیب کنــد در 

حــال افزایــش و تغییــر اســت ادامــه داد: بــرای 
ــت از  ــوع حمای ــد، موض ــن رون ــریع در ای تس
ایــن پــروژه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
چــرا کــه ایــن طــرح هــا نیازمنــد ایجــاد یــک 
مزیــت رقابتــی در بــازار و دسترســی بــه منابــع 

دولتــی هســتند.
دبیــر شــورای راهبــری طــرح جویشــگر بومی 
گفــت: بــا پیشــنهادات اعــام شــده در مرکــز 
ــا  ــده ام ــت ش ــازی موافق ــای مج ــی فض مل
هنــوز ایــن پیشــنهادات در قالب دســتورالعمل، 
ــن  ــا اینحــال تخمی ــی نشــده اســت. ب عملیات
ــده  ــاه آین ــد م ــرف چن ــه ظ ــود ک ــی ش زده م

ــی شــود. ایــن دســتورالعمل عملیات

اطاعــات  فنــاوری  پژوهشــکده  رئیــس 
ــان  ــا بی ــران ب ــرات ای ــات مخاب ــز تحقیق مرک
اینکــه تــا زمانــی کــه کاربــران از ایــن طــرح 
ــوان  ــی ت ــد، نم ــتفاده نکنن ــی اس ــای داخل ه
ــب را  ــی و معای ــروژه را بررس ــف پ ــاط ضع نق
ــرح  ــه ط ــات اولی ــی از ملزوم ــرد، یک ــع ک رف
جویشــگر بومــی را اســتفاده ســازمانهای 
دولتــی از ایــن پــروژه برشــمرد و تاکیــد کــرد: 
در حــال انجــام مکاتبــات اداری هســتیم تــا از 
ســازمانها و ادارات دولتــی و مــدارس بخواهیــم 
از موتورهــای جســتجوی بومــی در امــور خــود 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــوز  ــه هن ــم آنک ــه برغ ــان اینک ــا بی ــاری ب ی

حمایــت خاصــی از ایــن پــروژه هــا نشــده امــا 
بررســی هــا براســاس آزمونهــای انجــام شــده 
ــاخص  ــای 4 ش ــه برمبن ــد ک ــی ده ــان م نش
کارکــردی از جملــه جویشــگر ویدئویــی، 
ــگرهای  ــی، جویش ــری و صوت ــی، تصوی متن

ــتند. ــرفت هس ــال پیش ــی در ح داخل
وی ادامـه داد: طبـق تحقیقـات انجـام شـده 
فنـاوری  و  ارتباطـات  پژوهشـگاه  سـوی  از 
اطاعـات، جویشـگر پارسـی جـو، رتبـه دوم 
اسـتفاده را بعـد از گـوگل در ایـران بـه دسـت 
آورده و قبـل از جسـتجوگر بینـگ قـرار گرفته 
اسـت. ایـن آمـار مربـوط بـه اسـتفاده ایرانیهـا 
از جویشـگر متنـی مـی شـود و هرچند نسـبت 
اسـتفاده از ایـن موتـور جسـتجوی بومـی یک 
بـه 100 اسـت امـا بـا ایـن حـال از رونـد رو به 
رشد اسـتقبال از این سـرویس حکایت دارد. در 
ایـن رده بندی موتور جسـتجوی بینگ و موتور 

بومـی یـوز در رده هـای بعـدی قـرار دارنـد.
ــی در  ــگر بوم ــری جویش ــورای راهب ــر ش دبی
مــورد اســتفاده کاربــران ایرانــی از موتورهــای 
جســتجوی داخلــی گفــت: هــم اکنــون موتــور 
جســتجوی پارســی جــو روزانــه بالــغ بــر 600 
هــزار بازدیــد و حــدود 1۲0 هــزار پــرس 
ــد  ــداد بازدی ــال تع ــن ح ــو دارد. در همی و ج
موتورجســتجوی یــوز نیــز روزانــه بالغ بــر 100 
هــزار و تعــداد پــرس وجــوی روزانــه آن بیــش 

ــی شــود. ــرآورد م ــار ب ــزار ب از 60 ه

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

میزان استفاده ایرانی ها از موتور جستجوی بومی/پارسی جو بعد از گوگل
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

کارشـناس پلیـس فتـا اسـتان خوزسـتان اعـام کـرد: در حـال 
حاضـر میزان اسـتفاده دختـران دانش آمـوز از اینترنـت در هفته 

۹65 دقیقـه و اسـتفاده پسـران یـک هـزار و ۲5 دقیقه اسـت. 
ســتوان حیدرپــور، کارشــناس پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه اینکــه 
فضــای مجــازی دارای فرصت هــا و تهدیدهایــی اســت، اظهــار 
کــرد: فضــای مجــازی محاســن و معایبــی دارد کــه افــراد بایــد 
روش هــای پیشــگیری از سوءاســتفاده برخــی فرصت طلبــان در 

فضــای مجــازی را بداننــد.
وی افـزود: اسـتفاده از دنیـای اطاعـات، تحصیـل از راه دور، 
شـرکت در کنفرانس هـا به صـورت مجـازی، انجام امـور اداری، 
ارتبـاط بـا دیگـران و ...، از مزایـای فضـای مجازی اسـت اما در 
کنـار این مسـائل برخی افـراد فرصت طلـب با اسـتفاده از فضای 

مجـازی جرائـم بسـیاری را نیـز 
مرتکـب شـده اند.

ــراد،  ــد اف ــت: تهدی ــور گف حیدرپ
ــم  ــی، جرائ ــای اینترنت مزاحمت ه
کــه  الکترونیــک  بانکــداری 
بســیاری از افــراد بــا ایــن مشــکل 
روبــرو شــده اند و...، از جرائــم 
ــج در فضــای مجــازی اســت. رای
اسـتان  فتـا  پلیـس  کارشـناس 
خوزسـتان، بیـان کـرد: در حـال 

حاضـر میزان اسـتفاده دختـران دانش آمـوز از اینترنـت در هفته 
۹65 دقیقـه و اسـتفاده پسـران یـک هـزار و ۲5 دقیقـه اسـت.

وی همچنیــن اطاعاتــی در خصــوص جرائــم اقتصــادی 
ــن و  ــای آنای ــزاری مزایده ه ــت: برگ ــه داد و گف ــور ارائ نوظه

شــرط بندی ها از دیگــر جرائــم نوظهــور اســت

میزان استفاده دانش آموزان 
دختر و پسر از اینترنت

معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از اجــرای طــرح 
پاالیش هوشــمند در شــبکه اینســتاگرام و شناســایی و مسدود 
کــردن ۹5 میلیــون مصــداق غیراخاقــی در ایــن شــبکه خبــر 

داد. 
ــت از  ــث صیان ــه بح ــاره ب ــا اش ــی ب ــواد آذری جهرم محمدج
فضــای مجــازی در شــبکه هــای اجتماعــی و اجــرای طــرح 
پاالیــش هوشــمند در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام ، گفــت: در 
ابتــدای طــرح بیــش از 5 درصــد از محتــوای عبوری از شــبکه 
زیرســاخت، مطالــب مبتــذل و مســتهجن بــود کــه بــا اجــرای 
ــداق  ــون مص ــته، ۹5 میلی ــال گذش ــمند در س ــش هوش پاالی
ــن  ــن شــبکه شناســایی و مســدود شــد. ای ــی در ای غیراخاق
درحالــی اســت کــه در گذشــته بــا تــاش هــای انجــام شــده 

تنهــا 1.۲ میلیــون مصــداق شناســایی شــده بــود.
وی بــه تولیــد محتــوای داخلــی اشــاره کــرد و افــزود: افزایــش 
ــدای ایــن  ــی از 10 درصــد در ابت ــوای داخل ــد محت ســهم تولی
ــه ایــن  ــه کــه ب ــه بیــش از 40 درصــد افزایــش یافت ــت ب دول
معنــی اســت کــه 40 درصــد محتــوای مــورد اســتفاده کاربران 

اینترنــت در ایــران در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود.

ظرفیــت ترانزیــت اینترنــت ایــران در منطقــه 5.5 
برابــر شــد

مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــا بیــان اینکــه در 
ــراق،  ــت ع حــال حاضــر ۷0 درصــد واردات و صــادرات اینترن
ــن  ــوان و همچنی ــان و نخج ــات آذربایج ــد ارتباط 100 درص

30 درصــد بــازار افغانســتان از طریــق ایــران انجــام مــی شــود 
گفــت: بعــد از توافــق برجــام توانســتیم ظرفیــت ترانزیــت بین 
الملــل ایــران را در منطقــه 5.6 برابــر کنیــم. یعنــی قبــل از این 
در ایــن حــوزه 100 گیگابیــت بــر ثانیــه تبــادل داشــتیم کــه به 

560 گیگابیــت برثانیــه رســیده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــات ب ــاوری اطاع ــر ارتباطــات و فن ــاون وزی مع
ــت  ــت 30 ترابی ــه ظرفی ــده ب ــال آین ــد س ــد در چن ــه بای اینک
ترانزیــت منطقــه برســیم ، گفــت: با ایــن کار هــم درآمــد ارزی 
مناســبی بــرای کشــور بــه دســت مــی آیــد و هــم بــه لحــاظ 
ــران در منطقــه، تثبیــت مــی شــود. ژئوپولتیــک موقعیــت ای

ــا بیــان اینکــه در حــوزه گســترش ترانزیــت  آذری جهرمــی ب
ــا کشــورهای منطقــه، چالــش هــای  بیــن الملــل و رقابــت ب
بســیاری داریــم ، تاکیــد کــرد: در ایــن زمینــه نیــاز بــه حمایت 
مجلــس داریــم تــا بتوانیــم درآمــد ارزی مربــوط بــه ترانزیــت 

بیــن الملــل را محقــق کنیــم.

ظرفیــت ارتباطــات بیــن اســتانی تــا دهــه فجــر 
2.5 برابــر مــی شــود

مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت با اشــاره وجــود 10 
میلیــون مشــترک اینترنــت ADSL و بیــش از 30 میلیــون 
ــا  ــن ســرویس ه ــه ای ــت: هم ــراه گف ــت هم مشــترک اینترن
بــرای ارتبــاط بیــن اســتانی خــود نیــاز بــه خدمــات باندپهــن 
ــاز از  ــن نی ــد ای ــای بان ــت پهن ــش ظرفی ــا افزای ــه ب ــد ک دارن

ســوی شــرکت ارتباطــات زیرســاخت تامیــن شــده اســت.
ــن اســتانی از  ــت شــبکه بی ــش ظرفی ــه افزای ــا اشــاره ب وی ب
6۲4 گیگابیــت برثانیــه بــه 4 ترابیــت در ســالهای اخیــر، ادامــه 
ــن حــوزه دیگــر  ــال در ای ــون شــرکت هــای فع داد: هــم اکن
نگــران پهنــای بانــد دریافتــی نیســتند، درحالــی کــه در ســال 
۹3 کــه هنــوز در ایــن بخــش ســرمایه گــذاری انجــام نشــده 
بــود یکــی از گلــوگاه هــای شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات 

پهــن بانــد در کشــور ، شــرکت زیرســاخت بــود.
ــا ۲۲  ــم ت ــم بتوانی ــرد: امیدواری ــان ک ــی خاطرنش آذری جهرم
بهمــن مــاه ســال جــاری، ظرفیــت شــبکه بیــن اســتانی را از 

ــم . ــاء دهی ــت ارتق ــه 10 ترابی 4 ب
معــاون وزیــر ارتباطــات از نصــب و راه انــدازی ۲3 هــزار 
ــه پنجــم توســعه در  ــا برنام ــق ب ــوری مطاب ــر ن ــر فیب کیلومت
کشــور خبــر داد و افــزود: از ایــن مقــدار 15 هــزار کیلومتــر اجرا 

ــال اجراســت . ــز در ح ــر آن نی ــزار کیلومت ــده و ۸ ه ش

معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛

فیلترینگ هوشمند ۹۵ میلیون مصداق غیراخالقی 
در شبکه اینستاگرام
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

استعالم پیامکی تعداد موبایل های 
ثبت شده به نام مشترک فراهم شد

معاونــت نظــارت و اعمــال مقــررات ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی، از امــکان 
ــق ســرویس  ــراه از طری ــن هم ــام مشــترکان تلف ــه ن ــده ب ــت ش ــداد خطــوط ثب ــتعام تع اس

ــر داد.  پیامــک خب
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی راه انــدازی ایــن امــکان را به منظور تســهیل در 

اســتعام تعــداد خطــوط ثبــت شــده ارتباطات ســیار بــه نــام مشــترکان اعــام کرد.
ــماره  ــه سرش ــود ب ــی خ ــد مل ــال ک ــا ارس ــد ب ــراه می توانن ــن هم ــترکان تلف ــن رو مش از ای
3000504۹01 از تعــداد خطــوط ثبــت شــده بــه نــام آنهــا در اپراتورهــای تلفــن همــراه کشــور 

ــر شــوند. باخب
همچنیــن امــکان اســتعام تعــداد خطــوط از طریــق مراجعــه بــه ســایت ایــن ســازمان هــم 
وجــود دارد و مشــترکان می تواننــد از طریــق یــک خــط تلفــن همــراه کــه مطمئــن هســتند 
متعلــق بــه خودشــان بــوده و اطاعــات آنهــا ماننــد کــد ملــی بــه درســتی ثبــت شــده اســت، 

تعــداد خطــوط ثبــت شــده بــه نــام خودشــان را اســتعام کننــد.
مشــترکان تلفــن همــراه درصــورت مشــاهده هرگونــه مغایــرت در تعــداد خطــوط ثبــت شــده 
بــه نــام خودشــان بــرای جلوگیــری از هرگونــه سوء اســتفاده از خطــوط می تواننــد شــخصا بــه 
دفاتــر خدمــات مشــترکین اپراتورهــا مراجعــه کننــد و بــا ارائــه کارت ملــی از تمامــی خطــوط به 

نــام خــود آگاه شــده و بــرای قطــع هــر یــک از ســیم کارتها اقــدام کننــد.

اپراتــور همــراه اول از تغییــر تعرفــه مکالمــه، پیامــک و اینترنــت رومینــگ بیــن الملــل بــا 60 
ــر داد.  ــور از 43 کشــور جهــان خب اپرات

ــده  ــد ش ــا 30 کشــور منعق ــن ب ــش از ای ــه پی ــراه اول ک ــگ هم ــی رومین ــای تخفیف قرارداده
بــود، بــه 43 کشــور افزایــش یافتــه اســت. در ایــن طــرح کــه در ادامــه طــرح هــای تخفیفــی 
رومینــگ بیــن الملــل همــراه اول ارائــه شــده، مکالمــات دریافتــی، مکالمــات داخلــی و مکالمه 

بــا ایــران و همچنیــن پیامــک هــای ارســالی شــامل تخفیــف شــده اســت.
در ایــن طــرح، همــراه اول بــا انعقــاد قراردادهایــی، بــه مشــترکین خــود در 43 کشــور از جملــه 
آلمــان، اســپانیا، فرانســه، ســوئیس، هلنــد، اتریــش، بلژیــک، لوکزامبــورگ، مجارســتان، چــک، 
ــاروس، کرواســی، صربســتان،  ــت، هندوســتان، ب ــن، عــراق، کوی ــی، ژاپ ــزی، کــره جنوب مال
ــتان،  ــان، ارمنس ــتان، آذربایج ــه، افغانس ــان، ترکی ــارات، عم ــتان، ام ــان، عربس ــه، یون مقدونی

ــادا و...، تخفیفــات ویــژه رومینــگ بیــن الملــل ارائــه مــی دهــد. قزاقســتان، ســوئد، کان
ــداد  ــور و تع ــه 3۹ کش ــاری ب ــگ اعتب ــرارداد رومین ــرف ق ــورهای ط ــداد کش ــن تع همچنی
ــه 33 کشــور افزایــش یافــت. رومینــگ بیــن  ــای رومینــگ ب ــرارداد دیت کشــورهای طــرف ق

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــور قاب ــور در 11۲ کش ــق ۲۷0 اپرات ــور اول از طری ــل اپرات المل

نرخ رومینگ موبایل با ۶۰ اپراتور 
مهم جهان تغییر کرد

محاسبه تعرفه اینترنت دریافتی 
برای کاربران ممکن شد

ــه  ــبه تعرف ــزار محاس ــذاری نرم اف ــی از بارگ ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
ســرویس اینترنــت پرســرعت )ADSL ( در جهــت امــکان کنتــرل تعرفــه دریافــت ایــن 

ــر داد.  ــران خب ــرای کارب ــرویس ب س
ــه  ــه ارائ ــر تعرف ــترکان ب ــارت مش ــازی نظ ــهیل و شفاف س ــور تس ــه منظ ــزار ب ــن نرم اف ای
خدمــات اینترنــت پرســرعت از طریــق فناوری هــای ADSL و WiFi و کســب اطاعــات 

الزم از تعرفــه سرویســی کــه قصــد خریــد آن را دارنــد، طراحــی شــده اســت.
 ADSL ــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار می تواننــد تعرفــه کــف و ســقف ســرویس ــران ب کارب
ــرت در  ــه مغای ــورد نظــر خــود را محاســبه کــرده و درصــورت مشــاهده هرگون و WiFi م
ــه ســامانه  ــه ب ــا مراجع ــه ADSL و WiFi ب ــدگان پروان ــات توســط دارن ــه خدم ــرخ ارائ ن
ــا  ــی ب ــا تمــاس تلفن ــاوری اطاعــات و ی ــه شــکایات وزارت ارتباطــات و فن پاســخگوئی ب

شــماره 1۹5، شــکایت خــود را ثبــت و پیگیــری کننــد.
ــی  ــه اصل ــده و در صفح ــه ش ــدی تهی ــدوزی و اندروی ــخه وین ــزار در دو نس ــن نرم اف ای
پایــگاه اینترنتــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی قابــل دانلود اســت. نســخه 
وینــدوزی ایــن نــرم افــزار در وینــدوز ۷ و باالتــر قابــل اجــرا بــوده و در نســخه های پائین تــر 
ــت  ــات اینترن ــه خدم ــه ارائ ــل اســتفاده اســت. تعرف ــزار .net قاب ــا نصــب نرم اف ــدوز ب وین
پرســرعت ADSL و WiFi در مصوبــه ۲3۷ کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات تعییــن 

شــده است.

قیمت اینترنت دانشگاهها 
۵۰درصد ارزان شد 

ــد  ــره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ایــن شــرکت پهنــای بان ــه هیــات مدی براســاس مصوب
ــه دانشــگاه هــا واگــذار مــی کنــد.  ــر ب اینترنــت را پنجــاه درصــد ارزان ت

محمــد جــوادآذری جهرمــی معــاون وزیــر و رییــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل  شــرکت 
ارتباطــات زیرســاخت افــزود: هــدف از ایــن نشســت دســتیابی بــه اشــتراک نظــر دربخــش 

ــت شــبکه اســت. ــه نگهــداری و مدیری ــوط ب ــور مرب ــا و ام قرارداده
ــه قراردادهــا  ــه شــما  نســبت  ب ــگاه انتقــادی ومنصفان آذری جهرمــی خاطــر نشــان کــرد: ن

ــی ماســت. ــرای شــرکت ســازنده  وسیاســت اصل ب
وی افــزود: هــم اکنــون ماموریــت هــا تغییــر یافته اســت و با تشــکیل کمیتــه فنــی و بازرگانی 
بــا حضــور مدیــران کل اســتانی  و کارشناســان صاحــب نظــر  موضوعــات  فنــی ایــن حــوزه با 

درنظــر گرفتــن منافــع  شــرکت در تمامــی قراردادهــا لحــاظ خواهد شــد .
مدیر عامل شـرکت ارتباطات زیرسـاخت با تاکید بر این نکته که  این شـرکت پیشـران توسـعه 
صنعـت ICT  اسـت، گفـت: بـا توجـه به نقـش کلیدی شـرکت در توسـعه زیرسـاخت های 

ارتباطـی در  ایـن حـوزه خدمـات آن به مشـتریان از جایگاه ویژه ای برخوردار شـده اسـت.
آذری جهرمــی بــا اشــاره بــه  تغییــر و تحــوالت در ســاختار ایــن  شــرکت گفــت: با ایجــاد این 
تغییــر در ســاختار شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، در زنجیــره واگــذاری خدمــات دیتــا، شــاهد 

افزایــش کیفیــت خدمــات به مشــتریان هســتیم.
وی اضافـه کـرد: هـدف مـا ایـن اسـت کـه نقـش سـتاد را کاهش و صـف را بـه نقـش واقعی 

خـودش برسـانیم و در ایـن خصـوص مسـیر هـا مشـخص و همه چیز شـفاف  شـده اسـت.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی درآمــد 
ــزار  ــدود ۲0 ه ــال ۹4 ح ــات را در س ــل ارتباط ــور از مح کش
میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و گفــت: ایــن درآمــد تــا 4 ســال 

دیگــر بــه ۷0 هــزار میلیــارد تومــان مــی رســد. 
صــادق عباســی شــاهکوه در تشــریح وضعیــت بــازار ارتباطات 
کشــور گفــت: بررســی وضعیــت بــازار نشــان مــی دهــد درآمد 
ــان در  ــارد توم ــزار میلی ــور از ۲0 ه ــات کش ــل از ارتباط حاص
پایــان ســال ۹4 بــه حــدود ۷0 هــزار میلیــارد تومــان در پایــان 
ســال ۹۹ می رســد کــه بخــش اعظــم ایــن درآمــد، بــه دیتــا 

اختصــاص دارد.
ــال  ــان س ــا در پای ــش دیت ــر بخ ــان دیگ ــه بی ــزود: ب وی اف
ــه خــود  ۹۹ حــدود ۲۷ درصــد از درآمــد حــوزه ارتباطــات را ب
اختصــاص خواهــد داد. ایــن رقــم تــا پایــان ســال ۹4 حــدود 5 

ــت. ــوده اس درصد ب
معــاون بررســی هــای فنــی و صــدور پروانــه رگوالتــوری بــا 
اشــاره بــه اســتقبال مشــترکان از دیتــای موبایــل خاطرنشــان 
کــرد: حتــی پیــش بینــی می شــود کــه حــوزه ارتباطــات زودتر 
از ســال ۹۹ بــه ایــن نقطــه درآمــدی برســد. شــرایط موجــود 
نــه تنهــا می توانــد بــرای ســه اپراتــور تلفــن همــراه درآمــدزا 
باشــد بلکــه فضــای خوبــی را نیــز بــرای فعالیــت اپراتورهــای 

مجــازی )MVNO( فراهــم می کنــد.
وی اظهــار کــرد: مقایســه تناســب تغییــرات حــوزه ارتباطــات 
در کشــورهای اروپایــی نیــز نشــان می دهــد رشــد درآمــد دیتــا 
بــر درآمــد حاصــل از صــوت و پیامــک پیشــی گرفتــه اســت و 
بــازار صــوت و پیامــک از نظــر عــددی رشــد ثابتــی داشــته و 
از حــدود 14 هــزار میلیــارد تومــان در پایــان ســال ۹4 بــه ۲4 

هــزار میلیــارد تومــان در پنــج ســال آینــده خواهــد رســید.

عباســی شــاهکوه تصریــح کــرد: بــا ایــن حــال درآمــد حاصل 
از حــوزه دیتــای موبایــل بــا رشــد 1۸ برابــری از حــدود هــزار 
میلیــارد تومــان در پایــان ســال ۹4 بــه حــدود 1۸ هــزار میلیارد 

تومــان در پایــان ســال ۹۹ می رســد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش دیتــا پتانســیل باالیــی بــرای 
گســترش دارد، گفــت: اپراتورهــای MVNO بایــد به ســمت 
فعالیــت در حــوزه دیتــا برونــد چــرا کــه حــوزه صــوت و پیامک 

تقریبــاً اشــباع شــده و جایــی بــرای فعالیت نــدارد.
معــاون بررســی هــای فنــی و صــدور پروانــه رگوالتــوری در 
تشــریح وضعیــت بــازار تلفــن همراه کشــور گفــت: تعــداد کل 
مشــترکین تلفــن همــراه در حــال حاضــر ۷6 میلیــون نفــر و 

ضریــب نفــوذ آن در کشــور ۹5 درصــد اســت.
 3G ــداد مشــترکان ــی اســت کــه تع ــن در حال ــزود: ای وی اف
و 4G، حــدود 1۹ میلیــون نفــر و ضریــب نفــوذ آن ۲3 درصــد 
ــر  ــم از نظ ــوزه، ه ــن ح ــزرگ در ای ــکاف ب ــن ش ــت و ای اس
تعــداد مشــترکین و هــم درآمــد ســرویس های مبتنــی بــر دیتا 
فرصــت مناســب و پتانســیل خوبــی بــرای فعالیــت اپراتورهای 

است.  MVNO
عباســی شــاهکوه بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از اعطــای مجــوز 
ــدود 15  ــر، ح ــل 3 و باالت ــه نس ــا ب ــبکه اپراتوره ــای ش ارتق
ــب  ــور نص ــایت 4G در کش ــزار س ــایت 3G و 4 ه ــزار س ه
ــه نســل 3 و  ــا در زمین ــزود: پوشــش اپراتوره شــده اســت، اف
4 بــه ســرعت در حــال گســترش اســت و ایــن حــوزه ماننــد 
معدنــی اســت کــه اپراتورهــای MVNO می تواننــد بــا ارائــه 
ــی اســتخراج  ــد خوب ــر بســتر آن درآم ــد ب ســرویس های جدی

کننــد.
وی ســرویس ویدئــو را یکــی از ایــن ســرویس ها عنــوان کــرد 

ــازار در  ــای ب ــو از دیت ــهم ویدئ ــر س ــال حاض ــت: در ح و گف
ــا حــدود ۸0 درصــد اســت در حالیکــه در کشــور مــا ایــن  دنی
ســهم صفــر بــوده و آینــده روشــنی را در بخــش دیتــا بــه ویژه 

ــد. ــد می ده ــل نوی ــای موبای دیت
معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــه حــدود 500  ــد کشــور ب ــای بان ــه افزایــش پهن ــا اشــاره ب ب
ــی از 10  ــک داخل ــبت ترافی ــد نس ــه و رش ــت برثانی گیگابی
ــه  ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــور عن ــد در کش ــه 45 درص ــد ب درص
ــور،  ــل کش ــات در داخ ــی اطاع ــبکه مل ــز روی ش ــه تمرک ب
ــد،  ــن بان ــترش په ــی و گس ــرویس های الکترونیک ــد س رش
ــای  ــش اپراتوره ــت در بخ ــرای فعالی ــادی ب ــای زی فرصت ه
ــز  ــوری نی ــیر رگوالت ــن مس ــده و در ای ــم ش ــازی فراه مج

ــد. ــرف کن ــع را برط ــت موان ــف اس موظ
وی ورود اپراتورهــای MVNO را یکــی از برنامــه هــای 
رگوالتــوری بــرای تقویــت فضــای رقابتــی ســالم و افزایــش 
حجــم بــازار ارتباطــات توصیــف و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن 
اقدامــات زمینــه توســعه دسترســی مــردم بــه خدمــات ICT و 

افزایــش کیفیــت خدمــات را فراهــم کنــد.

درآمد ۷۰هزار میلیاردی کشور از ارتباطات

رشد مکالمه وپیامک متوقف شد

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر روشــی بــرای مدیریــت و حفــظ حریــم خصوصــی داده های 
کاربــران در سیســتم های ابــری ارائــه کردنــد. 

زهــره رضایــی کینجــی، مجــری طــرح »ارائــه روشــی جدیــد بــرای مدیریــت امنیــت داده هــای 
بــزرگ در سیســتم های مبتنــی بــر ابــر« بــا اشــاره بــه مشــکات موجــود در زمینــه حفــط حریــم 
ــران شــامل مــواردی  خصوصــی، گفــت: در حــال حاضــر بســیاری از اطاعــات خصوصــی کارب
ــران در  ــا ســایرداده های کارب ــی، ســوابق بیمــاری و ی چــون اطاعــات هویتــی، اطاعــات مکان

ــا از  ــات و داده ه ــن اطاع ــظ ای ــه حف ــود ک ــازی می ش ــره س ــر ذخی ــر اب ــی ب سیســتم های مبتن
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

ــادی را در سیســتم های  ــوان داده هــای زی ــت می ت ــا اســتفاده از اینترن ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی وی ب
ابــری بارگــذاری کــرد، یــادآور شــد: ایــن داده هــا از طریــق حمــات ســایبری دســتخوش آســیب 
می شــوند و ایــن حمــات می توانــد از طریــق برخــی از اپلیکیشــن ها یــا برخــی از کاربــران کــه 

مجــوز دسترســی بــه ایــن نــوع سیســتم ها را دارنــد صــورت گیــرد.
مجــری طــرح، بــا تاکیــد بــر ضــرورت حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران اضافــه کــرد: 
بــرای جلوگیــری از ایــن حمــات تاکنــون روش هــای مختلفــی عرضــه شــده اســت 
کــه در ایــن راســتا در دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر پــروژه 

تحقیقاتــی را در ایــن زمینــه اجرایــی کردیــم.
رضایــی یــادآور شــد: در ایــن مطالعــات از روش K-Anonymity یــا k گمنامــی 
بــه ایــن دلیــل کــه پایــه و اســاس ســایر روش هــا بــود اســتفاده شــد و از آنجــا کــه 
داده هــای بــزرگ مــد نظــر بودنــد بــرای اعمــال ایــن روش از روش نگاشــت-کاهش 

اســتفاده شــد. 
مجــری طــرح یــادآور شــد: اســتفاده از روش نگاشــت-کاهش موجــب شــد ســرعت 
و مقیــاس پذیــری روش ارایــه شــده از ســایر روش هــای مــردود مطالعــه بهتــر باشــد. 
روش k گمنامــی روشــی اســت کــه بــا ایجــاد تغییراتــی دراطاعــات اقــدام بــه حفــظ 

ــد. ــران  می کن ــم خصوصــی کارب حری
ــم  ــن حری ــرای تضمی ــد ب ــات توانســتیم روشــی جدی ــن مطالع ــرد: در ای ــار ک وی اظه
ــی  ــکده مهندس ــی در دانش ــروژه تحقیقات ــن پ ــم؛ ای ــه دهی ــران ارائ ــی کارب خصوص
کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و بــا راهنمایی دکتــر احمــد عبدالــه زاده بارفروش 

ــی شــده اســت. اجرای

راهکاری برای حفظ حریم کاربران اینترنت ارائه شد
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ــه  ــر مبنــای مصوب ــا ب کاهــش تعرفــه زنجیــره خدمــات دیت
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات از اول مردادمــاه الزم 
ــی  ــان نم ــران همچن ــی کارب ــا برخ ــت ام ــده اس ــرا ش االج
داننــد هزینــه اینترنــت مصرفــی شــان چگونــه محاســبه می 

شــود. 
ــتان  ــل تابس ــات اوای ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی  کمیس
ــا  ــات دیت ــره خدم ــرخ زنجی ــود، ن امســال در جلســه ۲3۷ خ
شــامل تعرفــه پهنــای بانــد، نــرخ انتقــال الیــه هــای دیتــا، 
اینترنــت ثابــت و اینترنــت موبایــل را کاهــش داد. برمبنــای 
ایــن مصوبــه کــه از اول مردادمــاه الزم االجــرا شــد، تعرفــه 
ــا  ــد و ب ــا 40 درص ــن 16 ت ــل بی ــن المل ــد بی ــای بان پهن
میانگیــن 30 درصــدی برحســب تقاضــای دریافتــی از ســوی 
شــرکتهای ارائــه دهنــده اینترنــت، تعرفــه هــای انتقــال الیه 
ــن  ــا میانگی ــد و ب ــا ۷0 درص ــن ۲0 ت ــبکه بی ــای ۲ و 3 ش ه
40 درصــد بــرای اپراتورهــای ارائــه دهنــده اینترنــت کاهــش 

ــت. یاف
ــت واگــذار  ــد و ظرفی ــای بان ــا افزایــش پهن ــرخ هــا ب ــن ن ای

ــت. ــد یاف ــز خواه ــتری نی ــش بیش ــده کاه ش
در همیــن حــال در بخــش خدمــات اینترنــت ثابــت از طریق 
ــه  ــت ب ــش از ۲ گیگابای ــرف بی ــا مص ــاوری ADSL ب فن
صــورت ماهانــه حداقــل 16 درصــد کاهــش تعرفــه پیــش 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــن کاهــش قیمــت نی ــه ای ــد ک ــی ش بین

ــد. ــی رس ــه 30 درصــد م ــت مصــرف ب افزایــش ظرفی
ــه ازای  ــر ب ــز در گذشــته کارب ــل نی ــت موبای ــوزه اینترن در ح
هــر کیلوبایــت اینترنــت بایــد نیــم ریــال پرداخــت مــی کــرد 
ــه ازای هــر  ــغ ب ــن مبل ــد، ای ــه جدی ــه تعرف ــا توجــه ب ــه ب ک

ــال کاهــش یافــت. ــه 4 دهــم ری ــت ب کیلوبای
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه بــا وجــودی کــه اعمــال 
نــرخ هــای جدیــد از اول مردادمــاه بــرای اپراتورهــای اینترنت 
و موبایــل الزم االجــرا شــده اســت امــا بســیاری از کاربــران 
معتقدنــد کــه تغییــر محسوســی در قیمــت اینترنــت مصرفی 

شــان مشــاهده نمــی کننــد.

ــازمان  ــاون س ــقانی مع ــاح جوش ــین ف ــه حس ــن رابط در ای
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــه مهــر گفتــه اســت: 
ــده  ــف ش ــت موظ ــات اینترن ــده خدم ــه دهن ــرکتهای ارائ ش
ــرای محســوس شــدن ایــن کاهــش قیمــت، امــکان  ــد ب ان
تفکیــک ترافیــک داخلــی از خارجــی را فراهــم کننــد. برایــن 
ــر در  ــی کــه منشــا ترافیــک ارتباطــی کارب اســاس در صورت
داخــل کشــور باشــد، ســرویس بــا کیفیــت و قیمــت بهتــری 

ــه خواهــد شــد. ارائ
بــا  معــاون رگوالتــوری 
برمبنــای  اینکــه  بیــان 
مصوبــه کمیســیون تنظیــم 

ــا  ــات، اپراتوره ــررات ارتباط مق

ــرای شــفاف  ــاه، ب ــا اول بهمــن م ــه ت ــد ک ــزم شــده ان مل
ســازی نــرخ دسترســی بــه اینترنــت، نســبت بــه تفکیــک 
ــای  ــه کــرد: برمبن ــد، اضاف ــدام کنن ترافیــک مشــترکان اق
ــت  ــات، قیم ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــه کمیس مصوب
ــه اســت  ــد کاهــش یافت ــای بان ــت و پهن اســتفاده از اینترن
امــا بــرای محســوس شــدن اجــرای ایــن مصوبــه، 
تفکیــک ترافیــک اســتفاده از ســایتهای داخلــی و خارجــی 

ــود. ــام ش ــد انج بای
ــقف  ــورد س ــران در م ــانی کارب ــاع رس ــرای اط ــن رو ب از ای
هزینــه خدمــات اینترنــت، نحــوه محاســبه هزینــه اینترنــت 

ــر آمــده اســت. ــا جــدول زی ــق ب مطاب
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۲04۸4000003015
40۹660000040۲0
۸1۹۲10000006030

)GB( حجم داخلی)GB( حجم خارجی)تعرفه )ریال
۲010۲50000
3015400000
40۲0600000
60301000000

تعرفه حجمی

)GB( تعرفه جدیدحجم)میزان کاهشتعرفه مصوبه 1۸1 )ریال
1۷ درصد 3000036000 تا 3
3۹ درصد36000 3۲۲000 تا 5
۲1 درصد5۲۲000۲۸000 تا 10

۲5 درصد1۸000۲4000از 10 تا ۲0
10 درصد1۸000۲0000از ۲0 تا 30
6 درصد1500016000از 30 تا 40
6 درصد1500016000از 40 به باال

تعرفه نگهداری ماهیانه )آبونمان(

میزان کاهشتعرفه جدید )ریال(تعرفه پیشین )ریال(نرخ بیت
33 درصد1۲۸۲۲50015000
1۷ درصد۲5630000۲5000
11 درصد51۲4500040000

M 1۷500060000۲0 درصد
۲ M1۲000۸000033 درصد
M 416۸0001400001۷ درصد

Mbps ۸۲35۲001۸000033 درصد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معاون سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات رادیویـی از تفکیک 
ترافیک اینترنـت از اینترانت مطابق با مصوبه کمیسـیون تنظیم 

مقـررات ارتباطات تـا اول بهمن مـاه خبر داد. 
حسـین فـاح جوشـقانی با اشـاره بـه مصوبـه ۲3۷ کمیسـیون 
تنظیـم مقـررات ارتباطات که کاهـش قیمت ترافیـک ارتباطات 
اینترنت و اینترانت را در پی داشـته اسـت، اظهار داشـت: برمبنای 
ایـن مصوبـه، شـرکتهای ارائـه دهنده خدمـات اینترنـت موظف 
شـده انـد بـرای محسـوس شـدن ایـن کاهـش قیمـت، امکان 

تفکیـک ترافیک داخلـی از خارجـی را فراهـم کنند.
وی توضیــح داد: در صورتــی کــه منشــا ترافیــک ارتباطــی کاربر 
در داخــل کشــور باشــد، ســرویس بــا کیفیــت و قیمــت بهتــری 

ارائــه خواهــد شــد.
معــاون رگوالتــوری بــا بیــان اینکه هــم اکنــون قیمــت جداگانه 
ای بــرای ترافیــک اینترنــت از اینترانــت نداریــم، ادامــه داد: امــا 

برمبنــای ایــن مصوبــه اپراتورهــا ملــزم شــده انــد کــه تــا اول 
بهمــن مــاه، بــرای شــفاف ســازی نــرخ دسترســی بــه اینترنت، 

نســبت بــه تفکیــک ترافیــک مشــترکان اقــدام کننــد.
ــش از  ــون بی ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــقانی ب ــاح جوش ف

45 درصــد اســتفاده کاربــران منشــا داخلــی دارد، اضافــه کــرد: 
ــل  ــن المل ــد بی ــای بان ــه پهن ــاط، هزین ــن ارتب ــراری ای در برق
پرداخــت نمــی شــود و بــه همیــن دلیــل تعرفــه مصرفــی بــه 

ــود. ــر خواهــد ب ــن ت ــب پایی مرات
ــت از  ــرف اینترن ــت مص ــازی قیم ــا جداس ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــاق مــی  ــی اطاعــات اتف ــر بســتر شــبکه مل ــه ب ــت ک اینتران
ــی و گســترش  ــک داخل ــزان ترافی ــایی می ــاهد شناس ــد، ش افت

ــود. ــم ب ــی خواهی ــای داخل ــبکه ه ش
معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی گفــت: برمبنــای مصوبــه کمیســیون تنظیم 
مقــررات ارتباطــات، قیمــت اســتفاده از اینترنــت و پهنــای بانــد 
کاهــش یافتــه اســت امــا بــرای محســوس شــدن اجــرای ایــن 
ــی و  ــایتهای داخل ــتفاده از س ــک اس ــک ترافی ــه، تفکی مصوب

خارجــی بایــد انجــام شــود.

تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت تا بهمن/ کاهش قیمت محسوس می شود

۷۵ درصد از مردم جهان با تلفن 
همراه به اینترنت متصل می شوند

در حالـی که تا چند سـال قبـل عموم کاربـران اینترنـت از رایانه های شـخصی بـرای این 
کار اسـتفاده مـی کردند، شـرایط به نفع کاربران گوشـی های هوشـمند به سـرعت در حال 

تغییر اسـت. 
از راه رســیدن اینترنــت اشــیا و اتصــال اکثــر ابــزار و وســایل موجــود در محیــط زندگــی 
انســان تعــداد ابــزار قابــل اتصــال بــه دنیــای مجــازی را بــه نحــو چشــمگیری افزایــش 
ــت و  ــه اینترن ــرای اتصــال ب ــون ب ــه هــم اکن ــزاری ک ــن اب ــا مهــم تری داده اســت، ام
ــد در ســال  ــن رون ــه کار مــی رود گوشــی هــای هوشــمند اســت و ای اســتفاده از آن ب

هــای آتــی نیــز ادامــه مــی یابــد.
ــدود 40  ــال ۲01۲ ح ــد در س ــی ده ــان م ــه Zenith نش ــد موسس ــزارش جدی گ
درصــد از کاربــران اینترنــت از گوشــی خــود بدیــن منظــور اســتفاده مــی کردنــد، امــا 
ایــن رقــم در ســال ۲016 بــا رشــدی خیــره کننــده بــه 6۸ درصــد افزایــش یافتــه 
و بــر اســاس پیــش بینــی هــای Zenith ایــن رقــم در ســال ۲01۷ بــه ۷5 درصــد 

افزایــش مــی یابــد.
بــر همیــن اســاس در حــال حاضــر از هــر چهــار دقیقــه اســتفاده از اینترنــت ســه دقیقــه 
از آن از طریــق گوشــی هــای هوشــمند و دیگــر ابــزار الکترونیــک قابــل حمــل ماننــد 
تبلــت هــا صــورت مــی گیــرد. ایــن رقــم کمــاکان افزایــش خواهــد یافــت و در ســال 
۲01۸ بــه ۷۹ درصــد مــی رســد. بنابرایــن طــی بــازه زمانــی شــش ســاله از ســال ۲01۲ 

تــا ســال ۲01۸ شــاهد دو برابــر شــدن اســتفاده از اینترنــت همــراه هســتیم.
بــر اســاس گــزارش Zenith بیشــترین میــزان اســتفاده از اینترنــت موبایلــی بــا رقــم 
۸5 درصــد، مربــوط بــه اسپانیاســت. هنــگ کنــگ بــا ۷۹ درصــد و چیــن بــا ۷6 درصــد 
ــد  ــارم اســت. هن ــه چه ــا ۷4 درصــد در رتب ــکا ب ــتند و آمری ــدی هس ــای بع ــه ه در رتب

وایتالیــا هــم بــا کاربــرد ۷3 درصــدی بــه طــور مشــترک در رتبــه پنجــم هســتند.
پیــش بینــی هــا حاکیســت در ســال ۲01۸ هنگ کنــگ بــا کاربــرد ۸۹ درصــدی اینترنت 
همــراه در رتبــه اول باشــد و چیــن و اســپانیا بــا ۸۷ و ۸6 درصــد رتبــه هــای دوم و ســوم را 
بــه خــود اختصــاص دهنــد. آمریــکا و ایتالیــا هــم بــا اســتفاده ۸3 درصــدی رتبه چهــارم و 

هنــد بــا ۸۲ درصــد در رتبــه پنجــم خواهــد بود.

۷۰ درصد از ترافیک اینترنت موبایل 
به ویدئو اختصاص می یابد

 
ــا ســال ۲0۲1 بیــش از ۷0 درصــد از کل ترافیــک  پیــش بینــی هــا حاکــی از آن اســت کــه ت
داده کــه بــه صــورت بــی ســیم رد و بــدل مــی شــود مربــوط بــه فایــل هــای ویدئویــی باشــد. 
ــه  ــا حضــور در کنفرانــس روزنام ــوک ب ــور محصــوالت فیــس ب ــر ام کریــس کاکــس مدی
ــران  ــت هــای کارب ــزود: بســیاری از فعالی ــب اف ــن مطل ــگاری WSJD ضمــن اعــام ای ن
ــال  ــب ارس ــل در قال ــل حم ــک قاب ــایل الکترونی ــر وس ــا و دیگ ــت ه ــا و تبل ــی ه گوش
ویدئــو انجــام خواهــد شــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه گــپ زدن هــای زنــده ویدئویــی 
و انتقــال از پیــام رســان هــای متنــی بــه پیــام رســان هــای صوتــی و ویدئویــی اشــاره کــرد.
تعــداد افــرادی کــه تــا 5 ســال دیگــر مشــتری خدمــات ویدئویــی اینترنتــی خواهنــد شــد حدود 
1.۷1 میلیــارد نفــر بــرآورد شــده اســت و از همین رو بســیاری از شــرکت هــای فنــاوری درصدد 
راه انــدازی خدماتــی بــه منظــور رفــع همیــن نیــاز هســتند. ارائــه خدمات پخــش زنــده ویدئویی 
در دســتور کار اینســتاگرام، فیــس بــوک و غیــره قــرار گرفتــه و برنامــه هــای جانبــی متناســب 

هــم بــه همیــن منظــور در دســترس قــرار خواهــد گرفــت.
کارشناســان معتقدنــد طــی ســال هــای آینــده بــا ارتقــای ســرعت و پهنــای بانــد دسترســی به 
اینترنــت نــه تنهــا اقبــال بــه ارتباطــات ویدئویــی بــی ســیم افزایــش مــی یابــد، بلکــه کیفیــت 
تصاویــر رد و بــدل شــده نیــز بســیار بهتــر خواهــد شــد و شــاید در آینــده نــه چنــدان دور کیفیت 

ایــن تصاویــر بــرای عمــوم مــردم در حــد کیفیــت تصاویــر حرفــه ای تلویزیونــی ارتقــا یابــد.
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

ســرعت اتصــال بــه اینترنــت هــر روز مرزهــای جدیــدی را پشــت ســر مــی 
گــذرد و ایــن بــار رکــورد حیــرت آور 5۲.5 گیگابیــت در ثانیــه در کشــور کــره 

جنوبــی بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــی  ــوز، شــرکت مخابرات ــل نی ــل از چن ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــا موفقیــت ســاکنان یــک ســاختمان در شــهر ســئول  SK کــره جنوبــی ب
را از طریــق کابــل هــای فیبــر نــوری بــا ســرعت 5۲.5 گیگابیــت در ثانیــه بــه 

اینترنــت متصــل کــرد.
ــرعتی  ــن س ــا چنی ــت ب ــه اینترن ــال ب ــرای اتص ــتفاده ب ــورد اس ــاوری م فن
توســط شــرکت نوکیــا ابــداع شــده اســت. دولــت کــره جنوبــی قصــد دارد تــا 
ســال ۲0۲0 اینترنــت بــا ســرعت 10گیگابیــت در ثانیــه را در اختیــار تمامــی 

ــد. ــرار ده شــهروندان خــود ق
در بیانیــه نوکیــا در ایــن زمینــه امــده اســت: بــا دســتیابی بــه تــازه ترین نســل 
فنــاوری دسترســی بــه داده هــا از طریــق کابــل هــای فیبــر نــوری، شــرکت 
ــرعت  ــای س ــه ارتق ــود را ب ــد خ ــا تعه ــد دارد ت ــی قص ــره جنوب ــرات ک مخاب
ــا ســرعت 10 گیگابیــت در  اینترنــت و ارائــه ایــن خدمــات بــه مشــتریانش ب

ثانیــه عملــی کنــد.
ــرکت  ــا و ش ــود نوکی ــوری موج ــر ن ــای فیب ــل ه ــتفاده از کاب ــر اس ــاوه ب ع
مخابــرات کــره جنوبــی از ترکیبــی از فنــاوری هــای پیشــرفته اســتفاده کــرده 

انــد کــه البتــه فعــا جزئیاتــی از نحــوه کارکــرد آنهــا افشــا نشــده اســت.

آزمایش موفق اینترنت ۵۲.۵ گیگابیتی
 در کره جنوبی

اینترنت یک گیگابیتی 
به انگستان می رسد

ــی  ــه زودی دسترس ــه کام ب ــش تل ــی بریتی ــرکت مخابرات ش
ــا  ــت ب ــه خدمــات اینترن ــادی از مــردم انگلیــس را ب بخــش زی
ســرعت بــی ســابقه یــک گیگابیــت در ثانیــه ممکــن مــی کند. 
ایــن شــرکت بــا اســتفاده از فنــاوری فیبرنــوری جدیــد 
Openreach FTTP )Fibre-to-the-
Premises( حداکثــر ســرعت ارائــه خدمــات اینترنــت 
خــود را ســه برابــر کــرده و از 330 مگابیــت در ثانیــه بــه یــک 
گیگابیــت در ثانیــه افزایــش مــی دهــد کــه در ایــن کشــور بــی 

ــت. ــابقه اس س
در حــال حاضــر 3۲۷ هــزار منــزل مســکونی و ســاختمان 
تجــاری مــی تواننــد تحــت پوشــش ایــن خدمــات قــرار بگیرند 

و بــا گســترش زیرســاخت هــای فعلــی ایــن 
ــاز هــم افزایــش مــی یابــد. رقــم ب

ــد دارد در  ــن قص ــه کام همچنی ــش تل بریتی
برخــی از دیگــر نقــاط بریتانیــا هــم ســرعت 
خدمــات اینترنــت خــود را بــه 500 مگابیــت 
ــه ایــن  ــه افزایــش دهــد. دسترســی ب در ثانی
ــد شــد. ــات از 6 دســامبر ممکــن خواه خدم

ــک  ــت ی ــات اینترن ــتفاده از خدم ــه اس هزین
ــود ۲۲0  ــرعت دانل ــا س ــه ب ــت در ثانی گیگابی
ــد  ــاه خواه ــد در م ــه ۸0 پون ــت در ثانی مگابی
ــت  ــات 500 مگابی ــا اســتفاده از خدم ــود. ام ب
در ثانیــه بــا ســرعت دانلــود 165 مگابیــت در 
ــد  ــه دربرخواه ــاه هزین ــد در م ــه 55 پون ثانی

داشــت. البتــه عاقمنــدان بایــد 500 پونــد هزینــه اشــتراک هم 
ــد. پرداخــت کنن

بریتیــش تلــه کام مــی گویــد ظــرف 1۲ مــاه آینــده مســاحت 
مناطــق تحــت پوشــش شــبکه FTTP دو برابــر خواهــد شــد 

و تــا ســال ۲0۲0 دو میلیــون نفــر از آن بهــره منــد مــی شــوند. 
بریتانیــا تنهــا کشــوری نیســت کــه در تــاش بــرای رســاندن 
ســرعت اینترنــت بــه یــک گیگابیــت در ثانیــه و بیشــتر اســت، 
بســیاری از کشــورهای اروپــای غربــی و شــرق آســیا هــم طرح 

هــای مشــابهی را در ایــن زمینــه بــه اجــرا گذاشــته انــد.

ــات  ــه خدم ــه ارائ ــادر ب ــه ق ــراه ک ــن هم ــن دکل تلف اولی
ــه  ــه ب ــت در ثانی ــک گیگابی ــا ســرعت ی ــذاری داده ب بارگ

ــد.  ــب ش ــترالیا نص ــت، در اس ــران اس کارب
ایــن دکل از فنــاوری بــی ســیم Gigabit LTE بــرای 
ارائــه ایــن خدمــات بــه کاربــران اســتفاده مــی کنــد و می 
توانــد خدمــات دسترســی بــه داده را بــا حداکثــر ســرعت 

یــک گیگابیــت در ثانیــه بــه کاربــران ارائــه دهد.
شــرکت های کوآلکــوم، نــت گیر، اریکســون و تســلترا در 
اســترالیا نیــز آمادگــی خــود را بــرای عرضــه محصوالتــی 
کــه از ایــن فنــاوری پشــتیبانی کنــد، اعــام کــرده انــد. 
ــن  ــارم تلف ــل چه ــبکه نس ــب ش ــده در قال ــاد ش دکل ی
ــد و  ــد ش ــه خواه ــه کار گرفت ــترا ب ــور تلس ــراه اپرات هم
ــال ۲016  ــان س ــل از پای ــا قب ــی از آن ت ــتفاده عموم اس

ممکــن خواهد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت کوآلکــوم هــم از عرضه 
نســل جدیــد مــودم هــای خــود موســوم بــه X16 خبــر 

ــه کار  ــن همــراه ب داده کــه در شــبکه هــای نســل پنجــم تلف
گرفتــه خواهــد شــد. گوشــی هــای هوشــمندی کــه بخواهنــد 
از مزایــای ایــن شــبکه بهــره منــد شــوند بایــد از تراشــه هــای 
ــه اول  ــه در نیم ــد ک ــره بگیرن ــون ۸۲1 به ــنپ دراگ ــد اس جدی

ســال ۲01۷ ســاخته مــی شــوند.
ــذاری بیــش از 600  ــه ســرعت بارگ ــودم X16 دسترســی ب م
مگابیــت در ثانیــه را بــرای کاربــران گوشــی هــا و تبلــت هــای 
مختلــف ممکــن مــی کنــد. ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه بــا 
ــراه  ــن هم ــم تلف ــای نســل پنج ــبکه ه ــزات ش نصــب تجهی
ســرعت بارگــذاری داده هــا در ســال ۲01۸ تــا حداکثــر 5 
گیگابیــت در ثانیــه هــم افزایــش یابــد کــه انقابــی در دنیــای 

ــرد. ــرات ایجــاد خواهــد ک مخاب
کارشناســان مــی گوینــد اســتفاده از فنــاوری نســل پنجــم تلفن 
همــراه همزمــان بــا برگــزاری المپیــک زمســتانی ســال ۲01۸ 
در کشــور کــره ممکــن خواهــد شــد تــا بارگــذاری کل محتوای 

یــک دی وی دی در کمتــر از یــک ثانیــه ممکــن شــود.

دسترسی به اینترنت با سرعت یک گیگابیت در استرالیا محقق شد
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تعــدادی از بزرگتریــن شــرکت هــای فنــاوری جهــان مانند گــوگل، آی بــی ام و دل 
بــرای ارتقــای ســرعت و کیفیــت رایانــه های ســرور بــا یکدیگــر متحد شــدند. 

ــران اینترنــت  نتیجــه ایــن همــکاری ارتقــای ده برابــری ســرعت دسترســی کارب
و دیگــر شــبکه هــای اطــاع رســانی بــه داده هــا و خدمــات مــورد نظــر خواهــد 
بــود. بدیــن منظــور ویژگــی هایــی موســوم بــه OpenCAPI در طراحــی رایانه 
هــای ســرور رعایــت خواهد شــد. بــا اعمــال ایــن مشــخصات در طراحی ســرورها، 
پردازنــده هــای مرکــزی ایــن رایانــه هــا بــا ســرعت بیشــتری مــی تواننــد داده هــا 
را از طریــق ســخت افزارهــا منتقــل کننــد و عملکــرد حافظــه، تجهیزات شــبکه ای 

و .... نیــز بهبــود مــی یابــد.
OpenCAPI حاصــل تــاش کنسرســیومی متشــکل از شــرکت هــای ای ام 
دی، دل، ای ام ســی، گــوگل، اچ پــی، آی بــی ام، مانوکــس، میکــرون، ان ویدیــا 

و Xilinx است.
ــه  ــده هــای مرکــزی رایان ــاط پردازن ــتفاده از OpenCAPI ســرعت ارتب ــا اس ب
هــای ســرور بــا شــتاب دهنــده هــای بخــش ســخت افــزار از حداکثــر 16 گیگابیت 
ــن تحــول  ــا ای ــد. ب ــه افزایــش مــی یاب ــه ۲5 گیگابیــت در ثانی ــی ب ــه فعل در ثانی
اجــرای آنــی و بــدون تاخیــر برخــی برنامه هــای ســنگین و پیچیــده بــر روی رایانه 
هــای ســرور و دسترســی لحظــه بــه لحظــه بــه داده هــای آنهــا بــر روی رایانــه 

هــای عــادی متصــل، تســهیل مــی گــردد.
تحــول مذکــور تاثیــر قابــل توجهــی بــر شــرکت هــای مالــی، بانــک هــا و علومــی 
همچــون علــوم زیســتی، خودآمــوزی ماشــینی و غیــره مــی گــذارد. انتظار مــی رود 
ســرورهای ســازگار بــا OpenCAPI از نیمــه دوم ســال ۲01۷ توســط شــرکت 
هایــی ماننــد آی بــی ام و بــا همــکاری گــوگل و Rackspace عرضــه شــوند.

ــای  ــده ه ــه پردازن ــز ب ــام دارد مجه ــه Zaius ن ــوع ک ــن ن ــرور از ای ــن س اولی
ــت. ــده اس ــام نش ــوز اع ــرورها هن ــن س ــت ای ــود. قیم ــد ب POWER۹ خواه

اتحاد غول های فناوری برای 
۱۰برابر کردن سرعت 

رایانه های سرور

ــتگاهی  ــوگل دس ــان گ ــار در جه ــن ب ــرای اولی ب
بــا هــوش مصنوعــی بســیار بــاال طراحــی کــرده 
کــه مــی توانــد نظــام رمزگــذاری خــاص خــود را 
ابــداع کنــد و آن را از انســان هــا مخفی نگهــدارد. 
ــوگل  ــرکت گ ــروه Google Brain در ش گ
می گوینــد دســتیابی بــه ایــن فنــاوری بخشــی از 
برنامــه هــای ایــن شــرکت برای ســاخت ماشــین 
ــی  ــوش مصنوع ــه از ه ــت ک ــزاری اس ــا و اب ه
ــدل  ــای رد و ب ــام ه ــت از پی ــرای حفاظ الزم ب
شــده و جلوگیــری از ســرقت و جاسوســی از آنهــا 

برخــوردار باشــند.
ــرار اســت ایــن ماشــین هــا از نظــام  اگــر چــه ق
رمزگــذاری طراحــی شــده توســط خودشــان 
بــرای رمزگــذاری اطاعــات اســتفاده کننــد، امــا 
ــن  ــرفت ای ــه پیش ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ای
فنــاوری زمینــه سوءاســتفاده ماشــین هــا و طغیان 

ــد. ــه انســان هــا را فراهــم کن ــر علی آنهــا ب
گــوگل مدعــی اســت رمزگــذاری اطاعــات 
ــاس و  ــای حس ــردن داده ه ــک ک ــق ه از طری
ــرداران  ــا و کاهب ــا را توســط هکره ســرقت آنه
اینترنتــی غیرممکــن مــی کنــد، زیــرا رایانــه هــا 
ــات را  ــن اطاع ــا ای ــان ه ــت انس ــدون دخال ب
رمزگــذاری کــرده و جلــوی دسترســی افــراد ثالث 

را بــه آنهــا مــی گیرنــد. امــا آیــا تضمینــی وجــود 
ــی  ــوش مصنوع ــای دارای ه ــه ه ــه رایان دارد ک
ــای  ــد داده ه ــای جدی ــش ه ــاد چال ــدون ایج ب

ــد. ــایی کنن ــده را رمزگش ــذاری ش رمزگ
ــی  ــبکه عصب ــش در ش ــه آزمای ــال س ــه ح ــا ب ت
ــاوری  ــن فن ــی ای ــرای بررس ــوگل ب ــی گ ابداع
صــورت گرفتــه اســت و رایانــه هــای دارای 
فنــاوری هــوش مصنوعــی مذکــور پیــام هایــی را 
رمزگــذاری کــرده و بــه یکدیگــر تحویــل داده اند 
و انســان هــا بــه هیــچ وجه قــادر بــه رمزگشــایی 

ــد. ــوده ان ــور نب ــام هــای مذک از پی
ــدس  ــن دو مهن ــد اندرس ــادی و دیوی ــن اب مارتی
مبــدع ایــن فنــاوری مــی گوینــد یکــی از رایانــه 
هــای مــورد اســتفاده بــرای ایــن کار نظــام 
رمزگــذاری خــاص خــود را ابــداع کــرده و دیگری 
ــه طــور  ــام رمزگــذاری شــده ب ــد از ارســال پی بع
خــودکار توانســته روش رمزگشــایی آن را بیامــوزد 
ــار تکــرار ایــن آزمایــش مــدت زمــان  و در هــر ب

ــه اســت. ــن کار کاهــش یافت ــرای ای الزم ب
هنــوز مشــخص نیســت اســتفاده از چنیــن 
ــا را  ــان ه ــت انس ــل امنی ــی در عم ــاوری های فن
افزایــش خواهــد داد یــا مشــکات تــازه ای ایجاد 

ــرد. ــد ک خواه

ابداع فناوری هوش مصنوعی با توان 
رمزگذاری اطالعات

شــرکت شــیوآمی تــازه تریــن گوشــی هوشــمند خــود بــه نــام 
Mi Note ۲ را بــا قیمــت مناســب و امکانــات جالــب روانــه 

بــازار کرده اســت. 
ایــن گوشــی در اولیــن ســاعات عرضــه در چیــن بــا اســتقبال 
فــوق تصــور کاربــران مواجــه شــده، بــه گونــه ای کــه صدهــا 
واحــد از آن در فروشــگاه هــای عرضــه کننــده تنهــا در عــرض 

50 ثانیــه بــه فــروش رفته اســت.
ــت  ــا دق ــه نمایشــگر 5.۷ اینچــی ب ــز ب Mi Note ۲ مجه
1۹۲0 در 10۸0 پیکســل اســت. نمایشــگر بزرگتــر و دوربیــن 
قدرتمنــد ۲۲.56 مگاپیکســلی از جملــه نقــاط قــوت گوشــی یاد 

شــده اســت.
ضخامت این گوشی هم تنها ۷.6 میلیمتر است.

رم اولیــه ایــن گوشــی 4 گیگابایــت اســت کــه تــا 6 گیگابایــت 
ــه  ــت حافظ ــوان 1۲۸ گیگابای ــی ت ــت . م ــش اس ــل افزای قاب
ــا رم 4  ــی ب ــن گوش ــت ای ــزود. قیم ــه آن اف ــم ب ــی ه داخل
گیگابایتــی و 64 گیگابایــت حافظــه داخلــی 413 دالر و قیمــت 
ــی 4۸۷  ــه داخل ــت حافظ ــت رم و 1۲۸ گیگابای ــا 6 گیگابای ان ب

ــت. دالر اس
بــه دنبــال اســتقبال گســترده از ایــن گوشــی و اتمــام آن قــرار 

اســت عرضــه مجــدد آن از ۸ نوامبــر آغــاز شــود.

ــخت  ــای دارای س ــی ه ــه گوش ــا عرض ــیوآمی ب ــرکت ش ش
افــزار قدرتمنــد و دوربیــن هــای مناســب کــه قیمــت کمتــری 
از تولیــدات سامســونگ و اپــل دارنــد، در دو ســال اخیــر مــورد 
ــه خصــوص مــردم چیــن و هنــد و برخــی  ــران و ب توجــه کارب

ــه اســت. ــرار گرفت ــن ق ــکای التی کشــورهای آمری

شیوآمی گوشی با دوربین ۲۲ مگاپیکسلی عرضه کرد 
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شــرکت تراشــه ســازی اینتــل بــه دنبــال ســاخت تراشــه های 
جدیــدی اســت کــه قابلیت هــای بســیار بیشــتری از پــردازش 

صــرف داده هــا دارند. 
ــه  ــتند ک ــا Atom E3۹00 هس ــه ه ــن تراش ــل اول ای نس
عــاوه بــر قابلیــت کنتــرل و نظــارت محیــط اطــراف، زمــان 

بنــدی عملکــردی بهتــری دارنــد.
ــرل و  ــای کنت ــتگاه ه ــوان در دس ــی ت ــا م ــه ه ــن تراش از ای
ــم  ــل ه ــرد. اینت ــتفاده ک ــد و ... اس ــاخت و تولی ــارت، س نظ
اکنــون در تــاش بــرای طراحــی و تولیــد نمونــه پیشــرفته تــر 

ــام A3۹00 اســت. ــه ن ایــن تراشــه ب
بــا نصــب تراشــه جدیــد در ماشــین هــای گوناگــون دقــت و 
ــوان  ــه عن ــی رود. ب ــر م ــه باالت ــف محول ــا از وظای درک آنه
نمونــه ایــن تراشــه هــا بــه ســاخت محصوالتــی کمــک مــی 
ــک کاال  ــب ی ــاژ مناس ــدم مونت ــه درک ع ــادر ب ــه ق ــد ک کن

ــار  ــرای کن ــا ب ــه انســان ه ــدار ب ــه هش ــد و ارائ در خــط تولی
گذاشــتن بخــش هــای معیــوب هســتند.

ــده در  ــب ش ــای نص ــن ه ــا در دوربی ــه ه ــن تراش ــب ای نص
ــه وی در  ــده و هشــدار ب ــار رانن ــه کنتــرل رفت یــک خــودرو ب
شــرایط خطرنــاک منجــر مــی شــود. همچنیــن اگــر راننــده 
متوجــه حضــور عابــر پیــاده در برابــر خــودرو نشــود با اســتفاده 
از چنیــن تراشــه هایــی مــی تــوان هشــدار الزم را بــه دیگــر 

بخــش هــای خــودرو منتقــل و آن را متوقــف کــرد.
ــتر  ــر بیش ــا 1.۷ براب ــبه E3۹00 ت ــردازش و محاس ــوان پ ت
ــریع  ــه ای س ــت. E3۹00 حافظ ــی اس ــای قبل ــه ه از نمون
ــد بیشــتری دارد و از نظــر گرافیکــی هــم  ــای بان ــر و پهن ت
ــه ۲.۹  ــن تراش ــی ای ــرد گرافیک ــت. عملک ــر اس قدرتمندت
ــر  ــد تصاوی ــی توان ــی اســت و م ــر بیشــتر از نســل قبل براب
فــوق دقیــق را تــا ســه برابــر ســریع تــر پــردازش کــرده و 

ــش درآورد. ــه نمای ب
دریافــت  بــه  قــادر   E3۹00 مثــال،  عنــوان  بــه 
ــش  ــن و نمای ــت 10۸0p از 15 دوربی ــا دق ــی ب ویدئوهای
ــا ســرعت 30 فریــم در ثانیــه از طریــق  همزمــان آنهــا ب
ــا  ــردازش ت یــک نمایشــگر بــزرگ اســت. ایــن قــدرت پ
بــه حــال بــی ســابقه بــوده اســت. اینتــل مــی گویــد در 
مــورد زمــان عرضــه و قیمــت نهایــی ایــن پردازنــده هــا 

ــد. ــی کن ــانی م ــاع رس ــده اط در آین

نسل جدید تراشه ها می بینند، فکر و عمل می کنند

گلکسی اس ۸ همراه با خدمات 
هوش مصنوعی عرضه می شود

شــرکت سامســونگ اعــام کــرد خدمــات هــوش مصنوعــی ویــژه ای بــرای گوشــی 
جدیــد گالکســی اس ۸ ارائــه مــی دهــد تــا خاطــره تلــخ انفجــار باتــری گوشــی های 

نــوت ۷ را از ذهــن خریــداران پــاک کنــد. 
ــاوری پیشــرفته  ــا فن ــراه ب ــک گوشــی هوشــمند هم ــه ی ــار اســت ک ــن ب ــن اولی ای
هــوش مصنوعــی عرضــه مــی شــود. افــزوده شــدن فنــاوری یــاد شــده بــه گالکســی 
اس ۸ نتیجــه خریــداری شــدن شــرکت Viv Labs توســط سامســونگ اســت که 

توســط یکــی از خالقــان برنامــه ســیری شــرکت اپــل مدیریــت مــی شــود.
سامســونگ قصــد دارد پاتفــورم هــوش مصنوعــی این شــرکت کــه Viv نــام دارد 
را بــه ســری گوشــی هــای گالکســی اضافــه کنــد و خدمــات دســتیار صوتــی تلفــن 
ــوازم خانگــی سامســونگ و پوشــیدنی هــای هوشــمند  ــا ل هــای همــراه خــود را ب
ماننــد انــواع ســاعت هــا و ... ســازگار کنــد تــا بتــوان آنهــا را در هــر زمــان و مــکان بــا 

اســتفاده از گوشــی کنتــرل کــرد.
انفجــار باتــری هــای گوشــی نــوت ۷ سامســونگ در ســه ماهــه ســوم ســال ۲016 
میلیاردهــا دالر خســارت بــرای ایــن شــرکت بــه ارمغــان آورد. بنابرایــن سامســونگ 

قصــد دارد گالکســی اس ۸ را بــا امکانــات جدیــدی طراحــی و عرضــه کنــد.
ایــن شــرکت هنــوز اعــام نکــرده کــه چــه نــوع امکانــات و خدماتــی را بــا اســتفاده 
ــه  ــران قــرار مــی دهــد و ب از هــوش مصنوعــی گالکســی اس ۸ در دســترس کارب
نظــر مــی رســد بــرای مشــخص شــدن ایــن موضــوع عاقمنــدان بایــد تــا اوایــل 
ســال ۲01۷ منتظــر بماننــد. امــا بــه نظــر مــی رســد توســعه دهنــدگان و برنامــه 
نویســان بتواننــد از ایــن طریــق خدمــات جالبــی را بــه app هــا و نــرم افزارهــای 

خــود اضافــه کننــد.

هواوی با نمایشگر فوق دقیق
 از راه می رسد

شــرکت هــواووی از تولیــد گوشــی تــازه ۷۷6 دالری خــود موســوم بــه میــت ۹ خبــر داده که بــه زودی 
در آســیا و اروپــا در دســترس خواهــد بــود و دارای نمایشــگر فوق دقیــق 5.۹ اینچی اســت. 

ایــن گوشــی دارای بدنــه تمــام فلــزی و پردازنــده هشــت هســته ای شــرکت ARM موســوم بــه 
A53/Cortex-A۷3 اســت. 4 گیگابایــت RAM و 64 گیگابایــت حافظــه داخلــی از جملــه دیگر 
ویژگــی هــای گوشــی یــاد شــده اســت. پردازنــده گرافیکــی ایــن گوشــی هــم هشــت هســته ای و 

ــت. از نوع Mali G۷1 اس
سیســتم عامــل ایــن گوشــی آندرویــد Nougat ۷ اســت و در آن از فنــاوری لنــز دوگانــه شــرکت 
ــگر 1۲  ــک حس ــکل از ی ــی متش ــن گوش ــرفته ای ــن پیش ــت. دوربی ــده اس ــتفاده ش Leicaاس
مگاپیکســلی RGB F۲.۲ رنگــی و یــک حســگر ۲0 مگاپیکســلی مونوکــروم F۲.۲ اســت. الگوریتم 
هــای بــه کار رفتــه در ایــن دوربیــن بــا ترکیــب جزییــات ثبــت شــده در هــر بــار عکــس بــرداری 

بهتریــن کیفیــت را بــرای کاربــران بــه ارمغــان مــی آورد.
در ایــن دوربیــن از فنــاوری تثبیــت گــر و ضدلــرزش و همیــن طــور فنــاوری ارتقــای کیفیــت تصویر 
ــت  ــواع قابلی ــده از ان ــاد ش ــن ی ــت. دوربی ــده اس ــتفاده ش ــم اس ــور ه ــم ن ــک و ک ــای تاری در فض
فوکــوس ماننــد فوکــوس بــا اســتفاده از لیــزر، فوکــوس بــر مبنــای کشــف اشــیای مختلــف در صحنه، 

فوکــوس عمقــی و فوکــوس بــر مبنــای کنتراســت برخــوردار اســت.
باتــری 4000 میلــی آمپــری ایــن گوشــی در عــرض تنهــا ۲0 دقیقــه بــه طــور کامل شــارژ می شــود و 
از قابلیــت کنتــرل خــودکار دمــا بــرای جلوگیــری از داغ شــدن بیش از حــد و انفجــار احتمالی برخــوردار 

اســت.
قیمــت ایــن گوشــی در صــورت نصــب 6 گیگابایــت رم و ۲56 گیگابایــت حافظــه داخلــی بــه 1553 

ــد. دالر افزایــش مــی یاب
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اقدام اپل برای فروش بیشتر آیفون۷

اس ای به روز نمی شود

زمانــی کــه شــرکت اپــل گوشــی آیفــون اس ای را در مــاه مــارس گذشــته عرضــه 
کــرد، بــا اســتقبال نســبتا خــوب افــرادی مواجــه شــد کــه مــدل کوچکتــر و 4 اینچــی 

ایــن گوشــی را بــه مــدل هــای بزرگتــر ترجیــح مــی دادنــد. 
بســیاری از خریــداران معتقدنــد مــدل هــای 4.۷ و 5.5 اینچــی آیفــون بــرای اســتفاده 

روزانــه مناســب نیســت، چــون ســنگین و بــزرگ اســت.
امــا حــاال خبــر رســیده کــه قــرار نیســت در آینــده نزدیــک مــدل به روزشــده گوشــی 
 3D آیفــون اس ای در دســترس عاقمنــدان قــرار بگیــرد. ایــن گوشــی بــا فنــاوری
Touch نیــز ســازگار نبــود و انتظــار مــی رفــت در بــه روزرســانی بعــدی ایــن نقص 
هــم برطــرف شــود، امــا حــاال مشــخص شــده اپــل قصــد نــدارد در مــاه مارس ســال 

۲01۷ مدلــی تــازه از iPhone SE را در دســترس عاقمنــدان قــرار دهــد.
کارشناســان معقتدنــد علــت عــدم تمایــل اپــل بــه عرضه مدلــی جدیــد از آیفــون اس 
ای، ترغیــب کــردن مــردم بــه خریــد آیفــون ۷ و ۷ پــاس و مهاجــرت به این گوشــی 
جدیــد اســت کــه بــر خــاف برآوردهــای اپــل بــا اســتقبال فــوق العــاده ای مواجــه 

نشــده اســت.
بررســی هــای موسســه KGI Securities نشــان مــی دهــد کاهــش تقاضــا در 
چیــن باعــث کمتــر شــدن عرضــه آیفــون در نیمــه اول ســال ۲01۷ خواهــد شــد و در 
ایــن شــرایط اپــل بیشــتر تمایــل دارد گوشــی هــای جدیــد خــود را بــه فروش برســاند 

و لــذا آیفــون اس ای را بــه روز نمــی کنــد.
عــاوه بــر ایــن پیــش بینــی مــی شــود اپــل بــرای ترغیــب مــردم بــه خریــد بیشــتر 
آیفــون بــر تامیــن کننــدگان قطعــات و اجــزای مختلــف ایــن گوشــی فشــار آورد تــا 
آنهــا قیمــت کاالهــای فروختــه شــده بــه ایــن شــرکت را کاهــش دهنــد تــا در نتیجه 
اپــل بتوانــد بــا حفظ حاشــیه ســود قبلــی خــود قیمــت آیفــون را کاهــش دهــد. انتظار 

مــی رود ایــن کاهــش قیمــت در دو مــاه آینــده رخ دهــد.
ــون  ــون آیف ــدود 51.۲ میلی ــل ح ــادی اپ ــته می ــال گذش ــی س ــه پایان ــه ماه در س
فروخــت، امــا پیــش بینــی مــی شــود ایــن رقــم در ســه ماهــه چهــارم ســال ۲016 از 

ــرود. ــر ن ــا 50 میلیــون واحــد فرات 40 ت

ــورد آیفون ۸ با شارژر بی سیم می آید ــی در م ــه زن ــذرد، گمان ــازار نمــی گ ــه ب ــون ۷ ب ــادی از عرضــه آیف ــان زی ــی کــه زم در حال
ــد مــی شــود، آغــاز شــده اســت.  ــده تولی ویژگــی هــای آیفــون ۸ کــه ســال آین

ــادی از آیفــون هــای تولیــدی در  گفتــه مــی شــود شــرکت چینــی فاکــس کان کــه بخــش زی
جهــان را مونتــاژ مــی کنــد، در حــال آزمایــش ابــزار شــارژ بــی ســیم بــرای آیفــون ۸ اســت تــا 

ــا ده ســالگی آیفــون در ســال ۲01۷ شــاهد تغییراتــی کلیــدی در آن باشــیم. همزمــان ب
البتــه اســتفاده از ایــن فنــاوری در آیفــون بســتگی بــه بــرد ابــزار شــارژ بــی ســیم ایــن گوشــی 
خواهــد داشــت و چنانچــه بــرد ایــن شــارژر و قــدرت آن در حــد مطلــوب اپــل نباشــد، بعیــد اســت 

از آن اســتفاده شــود.
هنوز مشـخص نیسـت این فنـاوری در همه مدل هـای آیفون ۸ بـه کار گرفته می شـود یا محدود 
بـه مـدل هـای گـران قیمت تـر ایـن گوشـی خواهد شـد. بـر اسـاس برنامه ریـزی هـای صورت 

گرفتـه آیفون ۸ در سـپتامبر سـال ۲01۷) شـهریور 13۹6( روانه بازار خواهد شـد.
چنــدی قبــل اعــام شــد کــه اپــل بــا همــکاری شــرکت Energous امیــدوار اســت ابــزار 
شــارژ بــی ســیم خاصــی را بــرای آیفــون ابــداع کنــد کــه شــارژ ایــن گوشــی را از فاصلــه 4.5 

متــری هــم ممکــن کنــد.
تحــول دیگــری کــه اخبــار مذکــور را تاییــد مــی کنــد اســتخدام تعــدادی متخصــص شــارژ بــی 

ســیم توســط اپــل در مــاه مــی اســت کــه قبــا در شــرکت uBeam کار مــی کردنــد.

قیمت نوت ۸ برای خریداران
 نوت ۷ ارزان شد

شــرکت کــره ای سامســونگ بــرای دلجویــی از افــرادی کــه بــا خریــد گوشــی هــای نــوت ۷ روزهــای 
پراضطرابــی را پشــت ســر گــذارده انــد، اعــام کــرده کــه گوشــی جدیــد نــوت ۸ را بــه نصــف قیمــت 

بــه آنــان خواهــد فروخــت. 
در دو مــاه اخیــر دههــا مــورد از آتــش ســوزی و انفجــار گوشــی نــوت ۷ بــه علــت داغ شــدن بیــش از حد 
باتــری آن گــزارش شــده و ایــن امــر بــه شــهرت و اعتبــار سامســونگ بــه طــور جدی لطمــه زده اســت. 
حتــی فراخــوان ایــن شــرکت بــرای تعویــض گوشــی هــای نــوت ۷ هــم کارســاز نبــود و حتــی برخــی 

گوشــی هــای تعویــض شــده نیــز منفجر شــدند.
سامســونگ در نهایــت بــا جمــع آوری تمامــی گوشــی هــای نــوت ۷ از بــازار و تعویــض ایــن گوشــی ها 
بــا گوشــی هــای اس ۷ و اس ۷ اج تــاش کــرد خریــداران عصبانــی را راضــی کنــد. حــال ایــن شــرکت 
مــی گویــد افــرادی کــه در آینــده گوشــی هــای گالکســی اس ۸ یــا گالکســی نــوت ۸ را خریــداری کنند 

تنهــا بایــد نصــف قیمــت اعــام شــده آنهــا را بپردازند.
ایــن برنامــه فعــا بــرای خریــداران گوشــی معیــوب نــوت ۷ در کــره جنوبــی اجرا می شــود و مشــخص 

نیســت در آینــده در دیگــر کشــورها هــم اجــرا خواهــد شــد یــا خیر.
شــرکت کننــدگان در ایــن برنامــه بعــد از امضــای قــرارداد دو ســاله بــا سامســونگ و پرداخــت هزینه ای 
بــه مــدت 1۲ مــاه مــی تواننــد گوشــی هــای اس ۷ و اس ۷ اج خــود را بــه رایــگان بــا گالکســی اس ۸ یا 
گالکســی نــوت ۸ تعویــض کننــد. اگــر خریــداران بخواهنــد این گوشــی هــا را قبل از گذشــت یک ســال 

تغییــر دهنــد بایــد هزینــه اســتفاده از آنهــا تــا 1۲ مــاه را بپردازند.
شــرکت کننــدگان در برنامــه هــای مذکــور خدمــات پــس از فــروش ویــژه ای را هــم دریافــت خواهنــد 

کــرد. عاقمنــدان حداکثــر تــا 30 نوامبــر مــی تواننــد در برنامــه یــاد شــده ثبــت نــام کننــد.
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شناسایی حفره خطرناک امنیتی 
جیمیل توسط دانشجوی پاکستانی

یــک دانشــجوی پاکســتانی کــه خــود هکــر اســت موفــق بــه شناســایی آســیب پذیــری 
خطرناکــی در جیمیــل شــده کــه بــه هــر فــردی امــکان مــی دهــد هــر حســاب کاربــری 

جیمیلــی را هــک کنــد. 
احمــد مهتــاب کــه مدیریــت یــک شــرکت امنیتــی بــه نــام Security Fuse را هــم بــر 
عهــده دارد بــا اعــام مشــکل یــاد شــده بــه گــوگل توانســت جایــزه ای نقــدی را هــم از آن 
خــود کنــد. گــوگل چنــد ســالی اســت کــه بــه افــرادی کــه بتواننــد آســیب پذیــری هــای 
امنیتــی نــرم افزارهــا و خدمــات تحــت وب ایــن شــرکت را شناســایی کننــد، جوایــز نقــدی 

اعطــا مــی کنــد. البتــه جایــزه وی هنــوز پرداخــت نشــده اســت.
ــد  ــرای تایی ــل ب ــورد اســتفاده جیمی ــه روش هــای م ــوط ب ــاد شــده مرب ــری ی آســیب پذی
هویــت کاربــران و شناســایی مالــک هــر حســاب کاربــری اســت کــه موجــب شــده تــا افراد 
بتواننــد هــر حســاب جیمیلــی را هــک کــرده و بــه اطاعــات خصوصــی کاربران دسترســی 

یابنــد.
گــوگل بــه کاربرانــی کــه بیــش از یــک آدرس جیمیــل دارنــد، امــکان مــی دهــد تــا تمامــی 
ــد. حــال  ــوروارد کنن ــه حســاب هــای دیگــر ف ــل هــای حســاب اول را ب ــا و ایمی آدرس ه
مشــخص شــده کــه یــک آســیب پذیــری در رونــد شناســایی ایــن حســاب هــای جیمیــل 
باعــث مــی شــود کــه فراینــد مذکــور توســط هکرهــا قابــل دور زدن باشــد و شناســه هــای 

جیمیــل کاربــران هــدف توســط هکرهــا ســرقت شــود.
ــات  ــری در خدم ــایی آســیب پذی ــا شناس ــک پاکســتانی ب ــه ی ــار نیســت ک ــن ب ــن اولی ای
گــوگل از ایــن شــرکت جایــزه دریافــت مــی کنــد. پیــش از ایــن محقــق امنیتــی دیگــری 
بــه نــام رفاعــی بلــوچ توانســته بــود بــا شناســایی مشــکات امنیتــی مرورگرهــای کــروم و 

ــد. ــت کن ــزه دریاف فایرفاکــس 5000 دالر جای
ایــن فــرد بــه علــت گــزارش حفــره خطرناکــی در خدمــات پرداخــت مالــی آنایــن پــی پال 
هــم ده هــزار دالر جایــزه دریافــت کــرده بــود. ایــن حفــره بــه هکرهــا امــکان مــی داد از راه 

دور کدهــای مخــرب خــود را بــر روی ســرورهای پــی پــال اجــرا کننــد.

ــود  ــز خ ــت هولولن ــوز از هدس ــافت هن ــه مایکروس ــر چ اگ
ــا یــک  ــرده اســت، ام ــتفاده نک ــزار جنگــی اس ــوان اب ــه عن ب
ــز را  ــام LimpidArmor هولولن ــه ن ــی ب شــرکت اوکراین

ــت.  ــه اس ــه کار گرفت ــربازان ب ــود س در کاهخ
واقعیــت  فنــاوری  اســت  معتقــد    LimpidArmor
مجــازی مــی توانــد کارکردهــای نظامــی فراوانــی پیــدا کنــد 
و کاهخــودی بــرای اســتفاده ســربازان طراحــی کــرده که در 
آن از هدســت واقعیــت مجازی هولولنز شــرکت مایکروســافت 

اســتفاده شــده است.
ایــن کاهخــود بــرای اســتفاده فرماندهــان تانــک هــا طراحی 
شــده تــا بتواننــد از آن در کنــار دوربیــن هــای سیســتم هــای 
بررســی محیطــی بــه منظــور افزایــش شــناخت و اطاعــات 

ــا در  ــن ه ــن دوربی ــد. ای ــره ببرن ــراف به ــط اط ــود از محی خ
ــه جنگــی نصــب  دو طــرف تانــک هــا و دیگــر وســایل نقلی
مــی شــوند و تصاویــری را از محیــط نبــرد بــه تانــک مخابــره 

مــی کننــد.
اسـتفاده از هدسـت هـای واقعیـت مجـازی در محیـط نبـرد 
ردگیـری خـودکار اهداف را تسـهیل کرده و شناسـایی دشـمن 
و نیروهـای خـودی و موقعیـت هـر یـک را تسـهیل مـی کند.
ــای  ــت ه ــته هدس ــاه گذش ــرکت LimpidArmor  م ش
واقعیــت مجــازی خــود را در نمایشــگاه تســلیحات و امنیــت 
در شــهر کیــف بــه نمایــش گذاشــت. طراحــی ایــن سیســتم 
فعــا بــه طــور آزمایشــی صــورت گرفتــه و فعــا برنامــه ای 

ــدارد. ــرای عرضــه تجــاری آن وجــود ن ب

تجهیز کالهخودهای جنگی به هدست های واقعیت مجازی

سوئیچ هوشمند از راه رسید؛

باز و بسته کردن درب خودرو با موبایل

شــرکت خودروســازی تویوتــا کــه بــه حضــور در بــازار بــه اشــتراک گــذاری خــودرو عاقمنــد 
شــده محصــول جذابــی ابــداع کــرده کــه مــی توانــد جایگزیــن کلیــد خودروهــا شــود. 

ــاوری بلوتــوث کــه جعبــه کلیدهوشــمند  ــا فن ــه نقــل از ورج، ایــن جعبــه کوچــک ســازگار ب ب
ــتفاده از گوشــی  ــا اس ــد ب ــی ده ــکان م ــران ام ــه کارب ــام دارد ب ــا Smart Key Box ن ی
ــد. ــل را هــم روشــن کنن ــور اتومبی ــرده و موت ــاز ک ــا ب ــل ی ــل را قف هوشمندشــان درب اتومبی

بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات ابتــدا بایــد جعبــه یادشــده را بــر روی داشــبورد خــودرو نصــب 
کــرد. ایــن کار مســتلزم هیــچ تغییراتــی در موتــور خــودرو نیســت. ســپس فــرد بایــد کــدی را 
کــه از طریــق برنامــه تلفــن همــراه ایــن ابــزار تولیــد مــی شــود دریافــت کنــد تــا بتوانــد بــه 
آن دسترســی یابــد. در ایــن صــورت بــا نزدیــک کــردن گوشــی بــه اتومبیــل، کــد یــاد شــده از 
طریــق بلوتــوث شناســایی شــده و امــکان بــاز و بســته کــردن خــودرو و روشــن کــردن آن بــه 

وجــود مــی آیــد.
از طریــق همیــن ابــزار مــی تــوان مــدت زمــان و تاریــخ اســتفاده از خــودرو را هــم مشــخص 
کــرد. مهــم تریــن مزیت ابــداع ایــن فنــاوری تســهیل اســتفاده مشــترک از خودروهــای مختلف 
اســت. بــا توجــه بــه گســترش آلودگــی هــوا و ترافیــک در جهــان، ایــده بــه اشــتراک گــذاری 
خودروهــا میــان چندیــن نفــر روز بــه روز در حــال گســترش اســت و بــر همیــن مبنــا فنــاوری 

هــای تــازه ای در جهــان در حــال شــکل گیــری اســت کــه چنیــن کاری را تســهیل کنــد.
تویوتــا بــه دنبــال آزمایــش ایــن فنــاوری در شــهر ســان فرانسیســکو از ســال آینــده از طریــق 
ــا  ــت. Getaround ب ــودروی Getaround اس ــذاری خ ــتراک گ ــه اش ــرویس ب س
دریافــت ســرمایه گــذاری 10 میلیــون دالری از تویوتــا قصــد دارد اســتفاده از چنیــن خدماتــی 

ــردم گســترش دهــد. ــان م را در می
البتــه تویوتــا تنهــا شــرکت خودروســازی نیســت کــه از ایــن ایــده اســتفاده کــرده اســت. دایملر، 
جنــرال موتــورز، فــورد، تســا و بــی ام وی هــم در حــال اجــرای طــرح هــای مشــابهی هســتند 

کــه البتــه بــرای بازاریابــی و تبلیــغ خودروهــای جدیــد آنهــا هــم قابل اســتفاده اســت.
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اگــر معمــوال نمــی توانیــد محــل پــارک خــودروی خــود را بــه 
ســادگی بیابیــد و بایــد بــرای ایــن کار زمــان طوالنــی صــرف 
کنیــد یــک ابــزار هوشــمند ســاده مــی توانــد در ایــن 

ــد.  ــه شــما کمــک کن ــه ب زمین
ــه نصــب سیســتم  ــازی ب ــرای حــل ایــن مشــکل حتــی نی ب
هــای گــران قیمــت جــی پــی اس هــم نیســت و تنهــا کافــی 
اســت وســیله ای بــه نــام TrackR را خریــداری کنیــد. ایــن 
ــا یــک  ــراه ب ــدازه کــف دســت اســت هم ــه ان وســیله کــه ب

برنامــه موبایلــی عرضــه مــی شــود.
ــه  ــر روی گوشــی آن را ب پــس از نصــب برنامــه TrackR ب
ابــزارش متصــل مــی کنیــد و ســپس ایــن ابــزار را بــه بدنــه 
ــت آن را از  ــد موقعی ــا بتوانی ــبانید ت ــی چس ــود م ــودروی خ خ
طریــق گوشــی ردگیــری کنیــد. بنابرایــن کل فراینــد اســتفاده 

از ابــزار مذکــور 5 دقیقــه هــم بــه طــول نمــی انجامــد.

شــما مــی توانیــد از TrackR بــرای یافتــن محــل قرارگیری 
دیگــر اشــیا ماننــد کلیدهــا، کیــف، ســاک هــای مســافرتی و 
هــر وســیله مهمــی کــه نگــران گــم کردنش هســتید اســتفاده 
کنیــد و ســپس بــا برنامــه موبایلــی TrackR آن را ردگیــری 
ــر روی  ــه ب ــط برنام ــن کار در محی ــرای ای ــد. ب ــرده و بیابی ک
دکمــه ابــزار را بیــاب یــا find device در پاییــن صفحــه 
ضربــه مــی زنیــد و برنامــه موقعیــت دقیــق ابــزار مورد نظــر را 

بــه شــما نشــان مــی دهد.
ــا  ــری آن 1۲ ت ــر بات ــول ۲۹ دالر و عم ــن محص ــت ای قیم
ــا  ــوان ب ــن مــدت مــی ت ــد از گذشــت ای ــاه اســت و بع 1۸ م
کــرد. خریــداری  جدیــد  باتــری  دالر  یــک  پرداخــت 

برنامه گپ گروهی مایکروسافت 
برای صاحبان مشاغل از راه رسید

 
مایکروســافت از تــازه تریــن برنامــه خود بــرای اســتفاده صاحبــان مشــاغل رونمایی کرده اســت. 
ایــن برنامــه کــه Teams نــام دارد شــباهت زیــادی بــه برنامــه Slack دارد کــه بــرای گــپ 

ــتفاده اســت.  گروهی قابل اس
مایکروســافت مــی گویــد بــا اســتفاده از برنامــه یــاد شــده میــزان بهــره وری در شــرکت هــای 
تجــاری و محیــط هــای کاری افزایــش مــی یابــد. البتــه مایکروســافت بــا توجــه بــه عرضــه 
برنامــه هــای آفیــس و اوت لوک توســط مایکروســافت کــه کارکردهــای حرفــه ای زیــادی دارد 
عرضــه یــک برنامــه گــپ ســازگار بــا ایــن دو برنامــه مــی توانــد تــوان رقابتــی مایکروســافت را 

در بــازار افزایــش دهد.
کار مشــترک بــر روی اســناد و دیگــر فایــل هــا در داخــل محیــط برنامــه Teams از جملــه 
 SharePoint مــی تــوان بــه فایــل هــای Teams مزایــای آن اســت. همچنیــن از داخــل

هــم دسترســی پیــدا کــرد. لــذا Slack قابلیــت رقابــت خــود را در برابــر Teams از دســت 
مــی دهد.

کاربــران بــه راحتــی مــی تواننــد اعضایــی را بــه گــروه هــای بحــث خــود در Teams بیفزایند 
یــا اعضــا را حــذف کننــد. عاقمنــدان مــی تواننــد نســخه ســازگار بــا آندرویــد برنامه مذکــور را 

از فروشــگاه گــوگل پلــی بارگــذاری و نصــب کنند.

۵۰ اپلیکیشن برتر دنیا معرفی شدند
ــران سیســتمهای  ــرای کارب ــا را ب ــدار دنی ــتی از 50 اپلیکیشــن پرطرف ــم فهرس نشــریه تای

ــرد.  ــر ک ــد و iOS منتش ــل اندروی عام
در صــدر ایــن فهرســت اپلیکیشــن Venmo قــرار دارد کــه در واقــع یــک کیــف پــول 
ــور  ــه ط ــد و iOS ب ــراه اندروی ــای هم ــرای تلفنه ــن ب ــن اپلیکیش ــت. ای ــی اس دیجیتال

رایــگان قابــل اســتفاده اســت.
نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه بــازی پرطرفــدار پوکمــن گــو در جایــگاه پنجــم ایــن 
فهرســت قــرار دارد. ایــن بــازی هیجــان انگیــز اگرچــه در دنیــا طرفــداران زیــادی پیــدا 

کــرده امــا مشــکاتی را هــم بــرای اداره کننــدگان شــهری ایجــاد کــرده اســت.
اپلیکیشــن غذایــی NYT Cooking نیــز در جایــگاه هشــتم ایــن فهرســت قــرار دارد. 
در ایــن اپلیکیشــن فرمــول تهیــه انــواع غذاهــا بــه خصــوص غذاهایــی ســاده ارایــه شــده 

است.
اپلیکیشــن Prisma هــم در جایــگاه یازدهــم قــرار دارد. ایــن اپلیکیشــن بــرای تبدیــل 

تصاویــر و ویدئوهــا بــه مــواردی جــذاب تــر و حرفــه ای تــر ارایــه شــده اســت.
ــون  ــه مت ــرای ترجم ــه ب ــرار دارد ک ــم ق ــگاه چهارده Google Translate در جای

مختلــف ارایــه شــده اســت.
ــم  ــگاه نوزده ــده در جای ــه ش ــی ارای ــور مال ــت ام ــرای مدیری ــه ب ــن Mint ک اپلیکیش

ــرار دارد. ــم ق ــت تای فهرس
اپلیکیشــن دیگــر گــوگل یعنــی Google Trips کــه بــرای امــور گردشــگری ارایــه 

شــده در جایــگاه بیســت و چهــارم جــای گرفتــه اســت.
نــگاه کلــی بــه ایــن فهرســت نشــان مــی دهــد کــه مهمتریــن اپلیکیشــن هــای دنیــا 

ــا مختــص امــور ســفر، گردشــگری و غــذا هســتند. ــرای تلفــن همــراه عمدت ب

با این ابزار ساده خودرویتان را با گوشی ردیابی کنید

این اپلیکیشن خواب توصیه هم می کند!
ــد  محققــان اپلیکیشــن جدیــدی ســاخته ان
ــه  ــواب، ب ــت خ ــر کیفی ــارت ب ــا نظ ــه ب ک
افــراد مختلــف توصیــه هــای متفاوتــی هــم 

ــد.  ــه مــی کن ارای
محققانــی از ایــن دانشــگاه از مدتهــا پیــش 
بــر روی اپلیکیشــن جدیــدی کار مــی کرده 
ــای  ــاوت از فناوریه ــزی متف ــه چی ــد ک ان

ــازار باشــد. مشــابه در ب
هــم اکنــون اپلیکیشــنهای زیــادی در بــازار 
ــکان  ــن ام ــراد ای ــه اف ــه ب ــد ک ــود دارن وج

را مــی دهــد تــا الگوهــای خــواب خــود را مــورد بررســی قــرار دهنــد. ایــن اپلیکیشــنها معمــوال 
اطاعــات مختلفــی را در حیــن بــه خــواب رفتــن فــرد ذخیــره کــرده و ایــن کار را تــا زمانــی کــه از 

ــه مــی دهــد. ــزد ادام ــر مــی خی خــواب ب
همچنیــن کــم نیســتند فناوریهایــی کــه طــی آن از میکروفــون و شــتاب ســنج تلفــن همــراه برای 

ثبــت دقیــق صــدای تنفــس فــرد در خــواب اســتفاده مــی کنند.
امــا اکنــون محققــان علــوم رایانــه دانشــگاه بــراون بــه نگــرش جدیــدی رســیده انــد کــه گامــی 

فراتــر از نمونــه هــای مشــابه محســوب مــی شــود.
ایــن فنــاوری جدیــد کــه SleepCoacher نــام دارد، بــر داده هــای ثبــت شــده آنالیزهــای 

دقیقــی انجــام داده و جالــب اینکــه پیشــنهاداتی را بــه فــرد ارایــه مــی کنــد.
در واقع این توصیه ها برای هر فرد انحصاری بوده و مبتنی بر شرایط خاص اوست.

ایــن نــوآوری را مــی تــوان یــک اپلیکیشــن خــواب تعاملــی دانســت کــه بــه جــز ثبــت اطاعــات 
مربــوط بــه کیفیــت خــواب فــرد، توصیــه هایــی نیــز بــه او ارایــه مــی کنــد.
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وقتی کفش ورزشی 
گوشی شما را شارژ می کند

یــک شــرکت تجــاری بــه نــام Eleven کفــش ورزشــی جالبــی تولیــد کــرده کــه هــم بــه 
عنــوان ابــزار ارتبــاط بــا شــبکه هــای بــی ســیم وای – فــای قابــل اســتفاده اســت و هــم بــرای 

شــارژ گوشــی و نمایــش ویدئــو بــه کار مــی رود. 
ایــن کفــش دارای نمایشــگرهای کوچــک و باریکــی در روی ســطح بســته شــدن چســب کفش 

اســت و فایــل هــای ویدئویــی مختلفــی از ایــن طریق قابل مشــاهده اســت.
ایــن کفــش بــرای تامیــن انــرژی دارای باتــری نیــز هســت کــه بعــد از هــر بــار شــارژ بــه مدت 
ســه ســاعت قابــل اســتفاده خواهــد بــود. قــرار اســت بخشــی از درآمــد ناشــی از فــروش ایــن 
ــراد  ــرای اف ــاس ب ــد کفــش و لب ــه و خری ــور خیری ــب صــرف ام کفــش هــای عجیــب و غری

محــروم شــود.
شــاید مهــم تریــن مزیــت ایــن کفــش از نظــر بســیاری از کاربــران امــکان شــارژ کردن گوشــی 
همــراه باشــد. زیــرا مــی تــوان بــا وصــل کــردن ســیم رابــط گوشــی بــه پــرت یــو اس بــی آن 

را شــارژ کــرد.  
فعــا تنهــا یــک جفــت از ایــن کفــش تولیــد شــده و بــرای فــروش بــا اهــداف خیریه در ســایت 
ــه  ــان عرض ــه از زم ــت روزی ک ــت. در هش ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــن ای – ب ــی آنای حراج
ایــن کفــش در ای – بــی مــی گــذرد قیمــت آن در میــان طرفــداران بــه 4۹50 دالر افزایــش 
یافتــه اســت. از نظــر کارشناســان طراحــی و تولیــد چنیــن کفشــی یکــی دیگــر از جلــوه هــای 

پیشــرفت اینترنــت اشــیا محســوب مــی شــود.

فناوری اطالعـات و ارتباطات

قابلیت پخش زنده ویدئو در 
اینستاگرام اضافه می شود

 
رقابــت شــبکه هــای اجتماعــی بــرای ارائــه خدمــات جدیــد و جــذاب باعــث 
ــران  ــر کارب ــب نظ ــرای جل ــدی را ب ــات جدی ــر روز امکان ــا ه ــا آنه ــده ت ش

بیفزاینــد. 
منابــع خبــری مطلــع از امــکان افــزوده شــدن قابلیت پخــش زنــده ویدئویی 
ــد.  ــی دهن ــر م ــتاگرام خب ــس اینس ــذاری عک ــتراک گ ــه اش ــبکه ب ــه ش ب
قابلیتــی کــه توســط برخــی شــبکه هــای اجتماعــی رقیــب هــم ارائــه مــی 

شــود.
چنــد تصویــر و ویدئــو از آزمایــش ایــن قابلیــت توســط برخــی ســایت هــای 
ــار  ــه آن در کن ــوط ب ــه مــی شــود آیکــون مرب ــری منتشــر شــده و گفت خب
آیکــون ارســال داســتان یــا Story اینســتاگرام نصــب خواهــد شــد و زنده 

یــا Live نــام خواهــد گرفــت.
ــران  ــا کارب ــا فشــردن ایــن دکمــه دوربیــن گوشــی فعــال مــی شــود ت ب
بتواننــد یــک رویــداد جــذاب کــه در نزدیکــی آنهــا در حــال رخ دادن اســت 

را بــه طــور زنــده مشــاهده کننــد.
فیــس بــوک کــه مالــک اینســتاگرام محســوب مــی شــود از مدتــی قبــل 
ایــن خدمــات را ارائه مــی دهــد. البتــه Periscope  و  Meerkat دو 
برنامــه موبایلــی محبــوب بــرای ارائــه چنیــن خدماتی هســتند. اینســتاگرام 
ــی  ــذا مشــخص نیســت چــه زمان خــود در ایــن زمینــه ســکوت کــرده و ل

خدمــات یــاد شــده را در دســترس عاقمنــدان قــرار مــی دهــد.

نوت بوک ۱۳ اینچی سازگار
 با هدستهای واقعیت مجازی از راه رسید

 نــوت بــوک 13 اینچــی بــا نمایشــگر او ال ای دی و تــوان پشــتیبانی از هدســت هــای واقعیــت مجــازی عرضــه 
شــد. 

تــا بــه امــروز اســتفاده از هدســت هــای واقعیــت مجــازی محــدود بــه رایانــه های شــخصی بــوده، امــا بــا از راه 
رســیدن پردازنــده هــای گرافیکــی قدرتمنــد ســری 10 ان ویدیــا، شــرکت Alienware موفــق بــه ســاخت 

نــوت بــوک 13 اینچــی ســازگار بــا ایــن هدســت ها شــده اســت.
نــوت بــوک 13 اینچــی ایــن شــرکت هــم بــا هدســت HTC Vive و هــم با هدســت هــای واقعیــت مجازی 

Oculus Rift سازگاری دارد.
مــدل جدیــد ایــن نــوت بــوک در مقایســه بــا مــدل اولیــه باریــک تــر بــوده و طراحــی چشــم نوازتــری دارد. 
تقویــت قابلیــت صوتــی و اســتفاده از فــن بهتــر از جملــه امکانــات آن اســت. نمایشــگر OLED ایــن نــوت 
بــوک از تفیــک رنــگ بســیار بهتــری برخــوردار اســت و از پخــش 60 فریــم در ثانیــه هــم پشــتیبانی کــرده و 

دقــت آن ۲560 در 1440 پیکســل اســت.
پردازنــده ایــن نــوت بــوک از نــوع 6۷00HQ-Core i۷ اینتــل و ۲.6 گیگاهرتــزی بــوده و مجهز به سیســتم 
عامــل وینــدوز 10 مــی باشــد. 16 گیگابایــت رم قابل ارتقــا بــه 3۲ گیگابایــت رم و 51۲ گیگابایت هارددیســک 

از جملــه امکانــات نــوت بوک یاد شــده اســت.
ــوی آن 6  ــزان حافظــه ویدئ ــوده و می ــوع GeForce GTX 1060 ب ــوک از ن ــوت ب ــن ن کارت گرافیــک ای

گیگابایــت و وزن ایــن نــوت بــوک حــدود ۲.4 کیلوگــرم اســت.
کارشناســان معتقدنــد در آینــده نزدیــک ســاخت نــوت بــوک هــای دارای تــوان پشــتیبانی از هدســت هــای 

واقعیــت مجــازی بــا توجــه بــه عرضــه ســخت افزارهــای پیشــرفته رونــق بیشــتری خواهــد یافــت.
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این  علمی«  سرقت  و  تقلب  فروشی،  نامه  »پایان 
روزها پژوهش را مورد هجمه قرار داده و بزرگنمایی 
این  به  داخلی  محققان  غفلت  و  علمی  اشتباهات 
و  علم  بخش  مهمترین  است.  زده  دامن  موضوع 
دانش این شماره از ماهنامه فناوری مهر، اختصاص 

دارد به موضوع تقلب علمی از ادعا تا واقعیت.

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

ــرای پژوهــش و دنیــای  یــک مــاه اخیــر، روزهــای ســختی را ب
علمــی ایــران رقــم زده اســت. نشــریه »ســاینس« در گزارشــی با 
عنــوان »بــازار ســیاه مقالــه و پایــان نامــه فروشــی« بــه موضــوع 
خیــل عظیــم پــاکارد بــه دســتانی کــه ISI مــی فروشــند و یــا 
مراکــزی کــه بــا قیمــت هــای ۲ تــا 5 میلیــون تومانــی پایــان 

نامــه مــی ســازند، مــی پــردازد.
ــود کــه گــزارش  ــن گــزارش نگذشــته ب ــد روزی از ای ــوز چن هن
دیگــری از یــک ناشــر مشــهور بیــن المللــی بــا نــام اشــپرینگر 
نیچــر درج شــد مبنــی بــر اینکــه 5۸ مقالــه ایرانــی چــاپ شــده 
در نشــریات علمــی ایــن ناشــر دارای ســرقت ادبــی و دســتکاری 

داده هســتند.
ــی و  ــن الملل ــای بی ــدی ه ــه بن ــه رتب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
گــزارش هــای مســتقل از رشــد علمی ایــران و شــتاب این رشــد 
خبــر مــی دهــد و همگــی اذعــان دارنــد کــه در ســال هــای اخیر 
ــن  ــه اســت و در ای ــوری گرفت ــران شــتاب درخ ــی ای رشــد علم
ــن رشــد  ــه ســزایی در ای ــران ســهم ب ــان دانشــگاه هــای ای می

ــد. دارن
دکتــر فرشــاد فرزادفــر اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
ــت. وی در  ــام داده اس ــی انج ــاینس تحقیق ــزارش س ــاره گ درب
ایــن بــاره بــا همــکاری چنــد دانشــجو از چندیــن مرکــزی کــه 
در زمینــه پایــان نامــه و مقالــه فعالیــت مــی کنــد، پرســش بــه 

ــت.  ــل آورده اس عم
وی در ایــن زمینــه مــی گویــد: ایــن گــزارش آنقــدر مهــم بــوده 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــور در جلســه ش ــس جمه ــه رئی اســت ک
فرهنگــی خواســته اســت کــه وزارتخانــه علــوم و بهداشــت ایــن 
ــم گزارشــی در  ــز قصــد داری ــا نی ــد. م ــری کنن موضــوع را پیگی

ایــن زمینــه تهیــه کنیــم و بــه شــورا ارائــه دهیــم.
فرزادفــر مــی افزایــد: مقالــه ای کــه در ســاینس چــاپ شــده بــه 
ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت کــه تقریبــا 5 هــزار پایــان نامه 
ــاخته  ــران س ــری در ای ــد و دکت ــای ارش ــوزال در دوره ه و پروپ
ــد.  ــات علمــی ندارن ــچ اطاع ــه هی ــه ای ک ــه گون ــی شــود ب م
همچنیــن در آن مقالــه بــا فــردی از شــرکت هــای تولیــد مقالــه 
ــه 330 هــزار لینــک دارد کــه  ــرد گفت ــه شــده کــه آن ف مصاحب

مــی توانــد بــا آن مقالــه فارســی تهیــه کنــد.
ــا 5  ــه ب ــت ک ــده اس ــاینس آم ــه س ــد : در مقال ــی افزای وی م
میلیــون تومــان یــک مقالــه ISI مــی تواننــد بنویســند و نشــر 
دهنــد و داده هــای تخصصــی نیــز بــه گونــه ای تغییــر مــی یابند 
کــه خیلــی بــه چشــم نیایــد و قانونگــذاری خاصــی هــم در ایــن 

ــدارد. زمینــه وجــود ن
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران کــه خــود 
جــزء یکــی از محققــان ایرانــی در جمــع دانشــمندان یــک درصد 
ــا اســت، در تحقیقــی در زمینــه ادعــای ســاینس مــی  ــر دنی برت
ــا دو مرکــز  ــان انقــاب مراجعــه کردیــم و ب گویــد: مــا بــه خیاب
ــد  ــی کنن ــت م ــه فعالی ــه و مقال ــان نام ــه پای ــه تهی ــه در زمین ک
ــا چــه حــد درســت  ــا ت ــن ادع ــم ای ــه ببینی ــم ک ــت کردی صحب
اســت. در بخشــی از کار واقعــا آنهــا مشــاوره علمــی مــی دهنــد 
ــا ۲ میلیــون و ۷00  امــا متاســفانه همگــی اذعــان کردنــد کــه ب
ــری  ــد دکت ــه در ح ــوزال و مقال ــد پروپ ــی توانن ــان م ــزار توم ه

تهیــه کننــد.
ــج  ــه در پن ــت ک ــن اس ــه ای ــورد توج ــه م ــد: نکت ــی افزای وی م
ســال گذشــته ایــن بــازار گســترده شــده اســت. پنــج ســال پیش 
تنهــا 30 مرکــز بودنــد کــه در خیابــان انقــاب و جلوی دانشــگاه 
ــد امــا اکنــون بیــش از 300  تهــران ایــن کار را انجــام مــی دادن
تــا 400 مرکــز وجــود دارد . دو نفــری کــه مــا بــا آنهــا مصاحبــه 
کردیــم گفتنــد کــه ۸0 درصــد ایــن 400 مرکــز درســت حــول و 

حــوش دانشــگاه تهــران هســتند.
فرزادفـر تاکیـد مـی کنـد : نام ایـن تجارتـی کـه راه افتاده اسـت 

»تقلـب علمی« اسـت چرا که یـک برنامه علمی بـه روش غلطی 
انجـام می شـود. عـدد سـاخته مـی شـود و داده هـای اطاعاتی 

توسـط آدم هـای حرفـه ای دسـتکاری انجام می شـود.

همــکاری برخــی اســاتید دانشــگاه بــا مراکــز پایان 
نامه فروشــی

وی بــا ابــراز تاســف از همــکاری اســتادان و دانشــجویان دکتری 
یــادآور مــی شــود: در ایــن مصاحبــه متوجــه شــدیم کــه برخــی 
ــا ایــن مراکــز همــکاری مــی کننــد و  از اســاتید دانشــگاه هــا ب
حاضــر انــد بــرای آنهــا بنویســند. اتفاق بــد دیگــری کــه رخ داده 
اســت بســیاری از کســانی کــه بــرای ایــن شــرکت هــا و مراکــز 
 )Ph.D( همــکاری مــی کنند دانشــجویان دکتــری تخصصــی

دانشــگاه هــای دولتــی هســتند.
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه مــی گویــد: اتفــاق 
ناخوشــایند دیگــری کــه در ایــن مراکــز رخ مــی دهد این اســت 
کــه یــک بخــش مهــم کار plagiarism یــا ســرقت ادبــی 
اســت کــه در واقــع فــرد یــک قســمت از ایــده و نتیجــه و یــک 
قســمت و یــا بخشــی از مطالب دیگــران را بــدون ارجــاع دادن در 
مقــاالت و پایــان نامــه هــا اســتفاده می کنــد. متاســفانه بــا اینکه 
ــد کــه  ــی اســتفاده مــی کنن ــرم افزارهای برخــی از مجــات از ن
ــد ایــن ســرقت ادبــی را مشــخص کنــد امــا در ایــران  مــی توان

ــدارد. ــرای ایــن موضــوع وجــود ن اســتاندارد واحــدی ب
ــازی  ــان س ــادی از پنه ــوارد زی ــه م ــود ک ــی ش ــادآور م وی ی
اطاعــات و جابجایــی نــام هــا در مقــاالت هــم در ایــن مراکــز 
رخ مــی دهــد. بــه گونــه ای کــه برخــی مواقــع فــردی کــه ایــن 
ــان  ــوال هم ــه معم ــود ک ــی ش ــش درج نم کار را انجــام داده نام
فــرد همــکار در مراکــز و شــرکت هــای بــی نــام و نشــان اســت 
و یــا ممکــن اســت فــردی اصــا کاری نکــرده باشــد امــا نامــش 

ــود. درج ش
فرزادفــر بــا اشــاره بــه ســه تمهیــد وزارت بهداشــت بــرای مقابله 
بــا موضــوع پایــان نامــه و مقاله فروشــی مــی گویــد: در قــدم اول 
بایــد میــزان تقلب علمــی در دانشــگاهها بررســی شــود. اینکه در 
مقالــه ای تنهــا ادعــا شــود نمــی توانــد مــورد اســتناد باشــد. بــه 
همیــن منظــور ما یــک وب ســایت تهیــه کــرده ایم، پرسشــنامه 
ای دربــاره ایــن موضــوع در آن قــرار داده شــده کــه بــه تمامــی 
دانشــجویان و اســتادان علــوم پزشــکی ارســال مــی شــود و همه 
دانشــگاه هــا موظــف انــد آن را اطــاع رســانی کــرده و تکمیــل 

کننــد.
ــه  ــائلی ک ــا و مس ــوع خطاه ــدی ن ــدم بع ــد: در ق ــی افزای وی م

در ایــن زمینــه وجــود دارد بررســی مــی شــود و در قــدم بعــدی 
ــان نامــه هــای حــدود یــک درصــد دانشــجویان  مقــاالت و پای
کارشناســی ارشــد و 5 درصــد دانشــجویان دکتــری و اســاتیدی 
کــه اچ ایندکــس بــاالی 10 دارنــد را از ایــن منظــر بــه صــورت 

ــم. ــرل مــی کنی تصادفــی کنت
ایــن اســتاد دانشــگاه مــی گویــد: در قــدم آخر شــهرها و دانشــگاه 
هــای بزرگــی کــه بــا ایــن عارضــه مواجــه انــد را شناســایی مــی 
ــز  ــه مراک ــی را ب ــروه های ــه گ ــم ک ــی خواهی ــا م ــم و از آنه کنی
ــی را در  ــه بفرســتند و پرسشــنامه های ــان نام ــه و پای ــه مقال تهی
همــان مراکــز تکمیــل کننــد. در نهایــت یــک گــزارش نهایــی 

هــم بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارائــه مــی شــوند.
وی بـه تبلیغـات وسـیع مراکـز تهیـه پایـان نامـه و مقالـه اشـاره 
مـی کند و مـی گویـد: متاسـفانه ایـن کار در فضای مجـازی هم 
تبلیغات وسـیعی دارد. برخـی از آدم ها مرکزی ندارنـد و به صورت 
شـخصی کار مـی کننـد. حتـی دیـده شـده کـه در روزنامـه هـا 

اعامیـه مـی زننـد و در فضـای مجـازی هـم تبلیغ مـی کنند.
 

هشدار اساتید دانشگاه به تقلب علمی
دکتــر ســیدمنصور رضــوی، دبیــر شــورای عالــی برنامــه ریــزی 
ــد:  ــی گوی ــاینس م ــزارش س ــاره گ ــز درب ــکی نی ــوزش پزش آم
ــت  ــادی وارد اس ــای زی ــز نقده ــاینس نی ــزارش س ــه گ ــه ب البت
چــرا کــه ایــن مطلــب بــدون متدولــوژی علمــی، بــدون نمونــه 
ــا قضــاوت نادرســت نوشــته  ــه صــورت اتهامــی و ب درســت و ب

شــده اســت.
رضـوی می گویـد: اما در ایـن میان واقعیت این اسـت کـه ما نیاز 
داریـم بدانیـم چه اتفاقی در حیطه علمی کشـور رخ مـی دهد. باید 
بدانیـم چه کارهایی در این موسسـات مجاز اسـت و چـه کارهایی 
غیـر مجاز. بـرای برخورد هـم باید جـرم و خـاف را تعریف کنیم 
. درسـت اسـت که سـرقت داده ها، سـرقت ایده ها و حتـی دزدی 
پرسشـنامه تکمیـل شـده یـا نشـده صـورت می گیـرد امـا برای 
برخـورد نبایـد تنـش ایجـاد کنیـم و آنهـا را بـه یک معضـل زیر 

زمینی بـدل کنیم.
وی در ایــن بــاره بــه مهــر می گویــد: از ســال هــا پیش اســتادان 
ــت هــای علمــی را  ــه فعالی ــی ک دلســوز و پیشکســوت ، خطرات
مــورد تهدیــد قــرار مــی دهنــد، مانند احتمــال ســوق پیــدا کردن 
افــراد بــه طــرف تقلــب در موضوعــات گوناگــون علمــی و ســوء 
اســتفاده ســودجویان از نیازهــای متعدد دانشــجویان و اســتادان را 

بــه مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی گوشــزد کــرده بودنــد.
ــد  ــکی تاکی ــوزش پزش ــزی آم ــه ری ــی برنام ــورای عال ــر ش دبی

تقلب علمی از ادعا تا واقعیت/ تمام آفاتی که پژوهش را تهدید می کند 
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علـــم و دانش

ــع  ــش درصــدد رف ــز کمابی ــه مســئوالن نی ــا اینک ــد: ب ــی کن م
ــی  ــه کاف ــن زمین ــات در ای ــی اقدام ــد ول ــده ان ــکات برآم مش
نبــوده اســت. بــه طــوری کــه امــروز موضــوع تقلــب در پایــان 
نامــه هــا و مقــاالت علمــی ســوژه شــده و مــورد توجــه و نقــد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــتداران عل دوس
ــب  ــیب تقل ــد آس ــاد و رش ــه در ایج ــا ک ــد: از آنج ــی افزای وی م
علمــی، عوامــل متعــددی ماننــد عوامــل فرهنگــی، اقتصــادی، 
ــت آموزشــی و پژوهشــی  ــی ، مدیری اجتماعــی، سیاســی، حقوق
و مشــکات اســتادان، دانشــجویان و آینــده شــغلی آنهــا دخالــت 
دارنــد و موضــوع یــک معضــل اجتماعــی علمــی چنــد وجهــی 
ــل و  ــکل، عل ــم مش ــون حج ــق پیرام ــر دقی ــار نظ ــت اظه اس
ــاز،  ــای مج ــت ه ــک فعالی ــده آن، تفکی ــهیل کنن ــل تس عوام
خطــا ، خــاف و جــرم از یکدیگــر و ارائــه راهکارهــای اصاحی، 

ــه اســت.  ــد پژوهشــی همــه جانب نیازمن
ــی وزارت  ــت آموزش ــوزه معاون ــه در ح ــد ک ــی گوی ــوی م رض
ــی  ــکی پژوهش ــوم پزش ــوزه عل ــرای ح ــل ب ــت و حداق بهداش
کامــل و جامــع در دســت اجــرا اســت کــه باید منتظــر نتایــج این 

ــیم.   ــس از آن باش ــی پ ــات اصاح ــش و اقدام پژوه
چندی پــس از گــزارش ســاینس متاســفانه خبــر دیگــری جامعه 

علمــی ایــران را مشــوش کرد.
یــک ناشــر بیــن المللــی بــا عنــوان اشــپرینگر نیچــر گزارشــی 
منتشــر کــرد و در آن یــادآور شــد 5۸0 مقالــه را بــه دالیــل تقلب، 
ســرقت ادبــی و دســتکاری داده هــا، رد کــرده اســت کــه از ایــن 

میــان 5۸ مقالــه از ایــران بــوده انــد.

نباید مشکالت خود را گردن نیچر بیاندازیم
ــات  ــت تحقیق ــام معاون ــم مق ــدزاده، قائ ــاهین آخون ــر ش دکت
ــه  ــد: نکت ــی گوی ــاره م ــن ب ــت در ای ــاوری وزارت بهداش و فن
مــورد نظــر در مــورد آن 5۸ مقالــه مشــکل دار، ایــن اســت کــه 
هــر کشــور دیگــر دنیــا بــود نــام کشــور را نمــی نوشــت امــا نــام 
ــه  ــه طــور کامــل در گــزارش هــا آورده مــی شــود. البت ــران ب ای
ــد همــه مشــکات خــود را گــردن  ــم کــه نبای ــد دقــت کنی بای

ــم. ــر بیاندازی نیچ
آخونـدزاده تاکیـد مـی کنـد: مـن نوعـی بـه عنـوان محقـق باید 
آنتـن های حساسـی داشـته باشـم و حتـی کارهای خاکسـتری و 
شـبه برانگیـز هـم انجـام ندهـم. اما ایـن 5۸ مقالـه به طـور حتم 
کار اشـتباه انجـام داده انـد و بدانیـم کـه دیگـران مشـکات ما را 
بزرگنمایـی مـی کننـد. ضمـن اینکـه بایـد بیـن ایـن 5۸ مقاله و 
جامعـه علمی ایـران یک خـط قرمز بکشـیم. آنها نماینـده جامعه 
علمـی ایران نیسـتند و حتی نویسـنده های سرشـناس علمی هم 

در میـان آنها نیسـتند.
ــی  ــد علم ــاره رش ــی درب ــای نشــریات خارج ــان غوغ ــا در می ام
ــه پژوهــش و  ــرد ک ــه ک ــم توج ــه ه ــن نکت ــه ای ــد ب ــران بای ای
تحقیــق بــه عنــوان پایــه هــای اصلــی رشــد علمــی ایــران نیــز 
زیرســاخت هایــی نیــاز دارنــد کــه کــم توجهــی بــه آنهــا زمینــه 
ــراد  ــی اف ــوی برخ ــال را از س ــم کاری و اهم ــب و ک ــای تقل ه

ــد. فراهــم مــی کن

نیازی به هزار مقاله علمی بی کیفیت نداریم
در همیـن زمینـه آخونـدزاده خاطرنشـان مـی کند: پژوهـش باید 
اصیـل باشـد و پژوهش اصیـل هم بـه معنی کمیت نیسـت بلکه 
کیفیـت مدنظر اسـت. معتقدیـم نیازی به هـزار مقالـه بی کیفیت 
نداریـم بلکـه 100 مقاله خوب داشـته باشـیم کافی اسـت. اگر ما 
100 عضـو هیـات علمـی داریم پژوهش اصیـل تنها از 30 اسـتاد 
بـر می آیـد چرا کـه عایق اعضـای هیـات علمی متفاوت اسـت 
و ممکـن اسـت یکی معلـم خوبی باشـد، دیگـری جـراح خوبی و 

یکی دیگـر پژوهشـگر خوبی.

دست خالی نمی شود پژوهش کرد
ــوع  ــد: موض ــی گوی ــران م ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش اس

مهمــی کــه در ایــن میــان نبایــد مغفــول واقــع شــود ایــن اســت 
کــه پژوهــش اصیــل و کیفــی نیــاز بــه بودجــه دارد. دســت خالی 
نمــی شــود پژوهــش کــرد. در کشــور هــزار دانشــجوی دکتــری 
مــی گیریــم و مــی گوییــم نفــری 5 میلیــون تومــان بــه اینهــا 
ــا پنــج میلیــون تومــان نمــی  مــی دهیــم تــا پژوهــش کننــد! ب
شــود پایــان نامــه اصیــل دکتــری انجــام داد. یــک پایــان نامــه 
ســلولی و مولکولــی در حــد دکتــری 50 میلیــون تومــان هزینــه 

دارد. بــه همیــن خاطــر بایــد کمیــت را کاهــش داد.
ــوان  ــی ت ــر م ــه جــای هــزار نف ــم ب ــد بدانی ــد: بای وی مــی گوی
ــم  ــجو و ه ــم دانش ــه ه ــت ک ــری گرف ــجوی دکت 100 دانش
اســتاد از کیفیــت آموزشــی خوبــی برخــوردار باشــند و هــم منابــع 
مالــی بــرای پژوهــش هــای اصیــل وجــود داشــته باشــد. بــرای 
پژوهــش کیفــی زیــر ســاخت و منابــع مالــی کافــی مــورد نیــاز 
ــی  ــاد م ــا در پژوهــش زی ــی محــدود خط ــع مال ــا مناب اســت. ب

ــود. ش
ــتگذاران  ــر سیاس ــوی دیگ ــد: از س ــی کن ــد م ــدزاده تاکی آخون
ــته  ــه پژوهــش داش ــی ب ــم نگاه ــد نی ــز بای ــردان نی ــت م و دول
باشــند. بــا دســت خالــی نمــی تــوان پژوهــش اصیــل انجــام داد. 
وقتــی آزمایشــگاه نداشــته باشــیم و یــا پول بــرای مــواد مصرفی 
ــم  ــی خواهی ــات م ــدام امکان ــا ک ــیم ب ــته باش ــش نداش آزمای
تحقیــق کیفــی انجــام دهیــم؛ آن هــم در دنیایــی کــه در برابــر ما 
بــا نامــردی و ناجوانمردانــه عمــل مــی کنــد. مــا 100 مقالــه مــی 
فرســتیم حــدود 10 تــا ۲0 مقالــه فقــط بــه دلیــل اینکــه از ایــران 

آمــده اســت رد مــی شــود.

زخم قدیمی پژوهش و عدم اختصاص بودجه
وی بــه زخــم قدیمــی پژوهــش و عــدم اختصــاص بودجــه کافی 
بــه آن اشــاره مــی کنــد و یــادآور مــی شــود: دولتمــردان بــه فکر 
محققــان نیســتند و پژوهشــگران بــدون بودجــه کار مــی کننــد. 
در مقابــل سیســتم پژوهشــی کشــور، بــه دنبــال کمیــت و تعــداد 
ــه و دانشــجو و مرکــز بــوده اســت. در حالــی کــه پژوهــش  مقال

اصیــل از کمیــت بیــرون نمــی آیــد.
اســتاد علــوم پزشــکی تهــران مــی گویــد: بــرای پژوهــش اصیل 
ســه مولفــه دانشــجو بــا کیفیــت، اســتاد بــا کیفیــت و محیــط و 
ــات  ــر امکان ــد براب ــی چن ــت. وقت ــاز اس ــب نی ــاخت مناس زیرس
ــا  ــود حتم ــه ش ــری گرفت ــد و دکت ــی ارش ــجوی کارشناس دانش
کار اشــتباهی اســت و بــه طــور حتــم از ایــن تعــداد دانشــجوی 

ــد. ــی در مــی آی ــان نامــه قاب ــری و ارشــد، پای دکت
وی تاکیــد مــی کنــد: بــه عنــوان یــک معلــم دانشــگاه از دیــدن 
مناظــر پایــان نامــه فروشــی در خیابــان انقــاب و برابر دانشــگاه 
تهــران خجالــت مــی کشــم امــا مــی دانیــم کــه بــا جمــع کردن 
ظواهــر تنهــا پایــان نامــه فروشــی را زیــر زمینــی مــی کنیــم. اما 
اگــر در سیاســت هــا تغییــر ایجــاد کنیــم و جامعــه دانشــگاهی را 
متوجــه ایــن موضــوع کنیــم کــه مقالــه همــه چیــز نیســت مــی 

توانیــم قدمــی در حــل ایــم معضــل داشــته باشــیم.

ــاره  ــز درب ــوم نی ــی وزارت عل ــاون پژوهش ــدی، مع ــد احم وحی
اتفاقــات اخیــر در عرصــه علمــی کشــور گفــت: بــه دانشــگاه هــا 
ــی در نشــریه  ــی ایران ــه علم ــم موضــوع 5۸ مقال ــام کرده ای اع
ــاهده  ــف را مش ــوارد تخل ــر م ــد اگ ــری کنن ــپرینگر را پیگی اش

ــد. ــا آن برخــورد کنن ــد ب کردن
وی تاکیــد کــرد: ایــن ناهنجــاری علمــی هــر کجــا  کــه باشــد 
بایــد بــا آن برخــورد شــود، بنابرایــن مــا بایــد پیگیــر ایــن موضوع 
باشــیم کــه در ایــن بخــش آمــوزش عالــی نیــز چنیــن اتفاقــی 
رخ ندهــد، بــه دانشــگاه هــا اعــام کــرده ایــم ایــن موضــوع را 
پیگیــری کننــد، اگــر مــوارد مشــابه ای را مشــاهده کردنــد و یــا 
مــوارد جداگانــه ای بــه آنهــا گــزارش شــده بــود، آن را پیگیــری 

کــرده و بــا آن برخــورد کننــد.

درباره تخلفات علمی مسامحه نمی کنیم
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم افــزود: در مــورد تخلفاتــی علمی، 
ــه تمــام دانشــگاه هــا ابــاغ کــرده ایــم،  ــه صــورت جــدی، ب ب

هیــچ مســامحه ای صــورت نگیــرد و برخــورد شــود.
وی ادامــه داد: بــه معاونــان پژوهشــی دانشــگاه هــا، طبــق آییــن 
نامــه ای کــه بــه آنهــا ابــاغ کــرده ایــم تاکیــد شــده، هــر گونــه 
ــام  ــن نشــریات اع ــه در ای ــات ک ــن تخلف ــه ای ــی از جمل تخلف
شــده، یــا مــوارد دیگــر تخلفــات کــه مربــوط بــه پایــان نامــه و 

مقالــه اســت، بــا آن برخــورد جــدی شــود.
ــر  ــوم ب ــرد: وزارت عل ــد ک ــوم تاکی ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
برخــورد قانونــی بــا ایــن تخلفــات تاکیــد دارد و بــا قاطعیــت ایــن 
نکتــه را تاکیــد مــی کنــد کــه بــا هرگونــه تخلــف در هــر قالــب 

کــه صــورت گیــرد بایــد برخــورد قانونــی شــود.
وی افــزود: عــاوه بــر آییــن نامــه ای کــه بــه دانشــگاه هــا اباغ 
شــده، پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم تــا الیحــه ای کــه در رابطه 
ــق  ــده از طری ــه ش ــس ارای ــه مجل ــی  ب ــه فروش ــان نام ــا پای ب
نماینــدگان تاکیــد شــود و در اولویــت فوریــت قــرار گیــرد و زودتر 
ابــاغ شــود تــا هــم دســت مجمــوع قضایــی و هــم اجرایــی در 

ایــن مســاله بــاز بــوده و بتوانــد برخــورد الزم را داشــته باشــند.

پژوهش مراقبت می خواهد
بــر اســاس آخریــن آمــار پایــگاه اســتنادی ISI و اســکوپوس به 
عنــوان یکــی از معتبرتریــن پایــگاه هایــی کــه تولیــدات علمــی 
را رصــد مــی کننــد رشــد کمیــت تولیــد علــم ایــران در ســال 
۲015 بــه نســبت ســال ۲014 میــادی بــه 1۷ درصــد رســیده 

است.
اطاعــات اســتخراج شــده از پایــگاه اســتنادی وب آو ســاینس 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــد ک ــی ده ــان م )ISI( نش
ســال ۲014 تعــداد 3۲ هــزار و 15۹ مــدرک و در ســال 
۲015 میــادی تعــداد 3۷ هــزار و 5۲۸ مــدرک در معتبرتریــن 
مجــات بیــن المللــی نمایــه ســازی کــرده اســت و ایــران جــزء 
ــر را  ــال اخی ــد 4 س ــرخ رش ــن ن ــوری باالتری ــی از ۲5 کش یک

داشــته اســت.
ــاالت  ــران از مق ــهم ای ــر س ــای اخی ــال ه ــال در س ــن ح در عی

ــا از دو درصــد گذشــته اســت.  پراســتناد دنی
پایــگاه شــاخص هــای اساســی علــم )ESI( همیشــه مقــاالت 
ــد و  ــی ده ــه م ــر را شناســایی و ارائ پراســتناد در 10 ســال اخی
تعــداد مقــاالت یــک درصــد برتــر ایــران از رشــد قابــل ماحظه 
ــران در ســال  ــوده اســت. جمهــوری اســامی ای ای برخــوردار ب
ــه  ــرده ک ــر ک ــتناد منتش ــه پراس ــداد 31 مقال ــادی تع ۲006 می
ایــن رقــم در ســال ۲015 بــه ۲۲5 مــورد افزایــش یافتــه اســت.

ــران دارد .  ــی ای ــی علم ــد واقع ــان از رش ــار نش ــن آم ــه ای هم
ــجویان  ــان و دانش ــیاری از محقق ــاش بس ــا ت ــه ب ــدی ک رش
ــه  ــات و بودج ــود امکان ــا کمب ــور ب ــی کش ــات تکمیل تحصی
ــت  ــه مراقب ــال ب ــن ح ــد در عی ــن رش ــت. ای ــده اس ــت آم بدس
دائمــی نیــاز دارد و غفلــت محققــان داخلــی زمینه ســوء اســتفاده 

ــد. ــی کن ــم م ــوم را فراه ــرز و ب ــن م ــمنان ای دش
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دانش و  علـــم 

ــاوری  ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
وزارت بهداشــت از کشــف شــبکه خریــد و 
ــاط  ــی در ارتب ــی و خارج ــه داخل ــروش مقال ف
ــر داد و  ــی خب ــق ایران ــد محق ــف چن ــا تخل ب
گفــت: فــردا جلســه اضطــراری کمیتــه اخاق 

ــود.  ــی ش ــزار م برگ
شــاهین آخونــد زاده افــزود: بــه تازگــی 
گزارشــی در مجلــه اشــپرینگر نیچــر بــه چاپ 
رســیده کــه از میــان 5۸0 مقالــه رد شــده کــه 
ــتند، 5۸  ــی هس ــب علم ــکل تقل ــار مش دچ

ــتند. ــی هس ــه ایران مقال
وی افـزود: ما ایـن مقاله هـا را بررسـی کردیم 
و تیـم متخصصـی آنهـا را رصـد کرده اسـت و 
متوجـه شـدیم کـه ایـن 5۸ مقالـه همگـی از 
طریـق یـک شـرکت نشـر غیـر قانونـی کـه 
در زمینـه خریـد و فـروش مقالـه و پایـان نامه 
فعالیـت می کنـد در ایـن انتشـارات خارجی به 

چاپ رسـیده اسـت.
آخونـدزاده یادآور شـد: افرادی کـه در تهیه این 
5۸ مقالـه نقـش داشـتند عمدتا دانشـجو و غیر 
هیات علمـی بودنـد اما ایـن موضوع آنهـا را از 

اشـتباه بزرگی که داشـته انـد مبرا نمـی کند.
وی افــزود: مــا در وزارت بهداشــت بــه شــدت 
ــای  ــه ه ــا و مقال ــه ه ــان نام ــا موضــوع پای ب
تقلبــی برخــورد مــی کنیــم و در رابطــه بــا این 
5۸ مقالــه هــم تدابیــر بســیار ســخت گیرانــه 

ــه دانشــگاه هــا اعــام کردیــم. ای را ب

لغو ارتقاء اعضای هیات علمی متخلف 
قائـم مقام معاونـت تحقیقات و فنـاوری وزارت 
بهداشـت گفت: بـه همه دانشـگاه هـای علوم 
پزشـکی کـه ایـن افـراد در آنجا حضور داشـته 
اند نامه ای ارسـال شـده اسـت کـه در صورتی 
که فـردی به وسـیله ایـن مقـاالت ارتقـاء پیدا 
کـرده اسـت، آن ارتقـاء لغـو مـی شـود و اگـر 
پرونـده عضـو هیـات علمی در دسـت بررسـی 

ارتقـاء اسـت آن ارتقـاء متوقـف می شـود.
ــگاه  ــی دانش ــای اخاق ــه ه ــزود: کمیت وی اف

بــا  هــا جلســه تشــکیل خواهنــد داد و 
دانشــجویان و اســتادانی کــه در ایــن مقــاالت 

ــد. ــی کنن ــورد م ــد برخ ــته ان ــش داش نق

برگــزاری جلســه اضطــراری کمیتــه 
اخــالق کشــوری در وزارت بهداشــت 
آخونـدزاده گفـت: همچنیـن فـردا سـه شـنبه 
جلسـه اضطـراری کمیته اخـاق کشـوری در 
وزارت بهداشـت تشـکیل جلسـه خواهـد داد 
و تدابیـر الزم را بـرای برخـورد بـا این مـورد و 
مـوارد اینچنینی اتخـاذ و با متخلفان به شـدت 

برخـورد خواهد شـد. 
وی اظهــار داشــت: بــا اشــپرینگر هــم مکاتبــه 
صــورت گرفتــه اســت کــه چــرا از میــان 5۸0 
مقالــه تنهــا نــام ایــران در اخبــار آن ناشــر درج 
شــده اســت. البتــه اشــپرینگر یــک خبــر جدید 
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــد ک ــه قی ــن زمین در ای
مقــاالت در مجمــوع دچــار اشــکال بــوده اند و 
مــی دانیــم کــه ایــن اشــکال نماینــده جامعــه 

علمــی ایــران نیســت.
ــاوری  ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
ــد  ــد تاکی ــرد: بای ــه ک ــت اضاف وزارت بهداش
ــوان  ــچ عن ــه هی ــاالت ب ــن مق ــه ای ــم ک کنی
نماینــده جامعــه علمــی کشــور بــا ســاالنه ۲0 

ــا  ــتند ام ــکی نیس ــوم پزش ــه در عل ــزار مقال ه
ــه نظــام  ــت علی ــه اینکــه خصوم ــه ب ــا توج ب
ــود  ــه طــور واضــح وج ــوری اســامی ب جمه
دارد بایــد مراقــب باشــیم کــه حتــی کارهــای 
خاکســتری هــم انجــام ندهیــم چــه برســد به 

ــت. ــای نادرس کاره
ــد و  ــبکه خری ــن ش ــایی ای ــاره شناس وی درب
ــل  ــارج و داخ ــی در خ ــاالت علم ــروش مق ف
گفــت: مــا بــه وزارت علــوم هــم اعــام 
ــن  ــا ای ــی را ب ــه برخوردهای ــه چ ــم ک کردی
افــراد کــه ایــن 5۸ مقالــه را منتشــر کــرده اند، 

ــت. ــم داش خواهی

و  داخلــی  ردپــای  ســه  کشــف 
ــی ــه تقلب ــاره 58 مقال ــی درب خارج

آخونـدزاده اظهـار داشـت: سـه رد پـا در ایـن 
شـبکه پیدا شـده اسـت کـه یکـی از آنهـا این 
اسـت کـه بخـش عمـده ای از ایـن 5۸ مقاله، 
متعلق به دانشـکده دامپزشـکی دانشگاه تهران 
بـوده اسـت. ردپـای دیگـر ایـن بوده کـه یک 
نفر از داخل کشـور ناشـر »اشـپرینگر« را از این 
تخلـف مطلع کـرده در حالـی که ناشـر متوجه 

ایـن تخلـف نشـده بود.
ــر  ــکال کار ناش ــر اش ــای دیگ ــزود: ردپ وی اف

بــوده اســت. بــه طــور معمــول وقتــی مقاالتی 
بــرای یــک مجلــه ارســال مــی شــود مجلــه 
آن را بــرای داوری بــه یــک داور شــاخص 
ــن  ــورد ای ــد. در م ــی ده ــاع م ــته ارج آن رش
ــه اعــام کــرده کــه یــک داور  ــاالت مجل مق
ــه مــا پیشــنهاد دهیــد، شــرکت مــورد نظــر  ب
یــک ایمیــل تقلبــی از یــک داور بیــن المللــی 
را بــه ناشــر معرفــی کــرده اســت. در واقــع بــه 
ناشــر نیــز کلــک زده و داوری مقــاالت در 

ــران انجــام شــده اســت. ای
ــاوری  ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
ــزود: اشــکال دیگــر ناشــر  وزارت بهداشــت اف
ــه  ــوده اســت کــه بیشــتر ایــن 5۸ مقال ایــن ب
در فاصلــه دو هفتــه از دریافــت، مــورد پذیرش 
ناشــر قــرار گرفتــه انــد کــه ایــن موضــوع در 
هیــچ نشــریه ای در دنیــا امــکان پذیــر نیســت 
و ایــن نشــان مــی دهــد کــه افــرادی کــه این 
مقــاالت مشــکل دار را بــه چــاپ رســانده انــد 

ــد. ــک شــریک خارجــی دارن ی

ــا  ــی ب ــی و قضای ــای حقوق برخورده
ــان متخلف

وی بـه ردپـای دیگـر ایـن مسـئله اشـاره کرد 
و گفـت: کار اشـتباه دیگـر ناشـر این اسـت که 
بـر اسـاس اصل همـه مجـات، پـس از مورد 
قبـول واقع شـدن یک مقالـه امـکان تغییر نام 
افـراد وجود نـدارد، امـا در مـورد ایـن 5۸ مقاله 
اسـامی پـس از پذیـرش تغییـر کـرده اسـت . 
همچنیـن مـورد دیگر ایـن بوده کـه در صورت 
اثبات شـباهت هـای متنی یـک مقالـه به کل 
رد مـی شـود امـا شـباهت هـا در مـورد ایـن 
مقـاالت نادیـده گرفتـه شـده و پس از انتشـار، 

ناشـر هشـدار داده است.
آخونــده زاده تاکیــد کــرد: ایــن شــبکه اکنــون 
شناســایی شــده اســت و بخــش هــای 
ــر  ــال کار ب ــی در ح ــی و حقوق ــف قضای مختل
روی آن هســتند و بــه زودی برخوردهــای 
ــرد. ــراد صــورت مــی گی ــن اف ــا ای شــدیدی ب

شبکه خرید و فروش مقاله کشف شد/ احضار متخلفان به کمیته های اخالق

ــاوری وزارت بهداشــت از  ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
ــر  ــریع ت ــه س ــیدگی هرچ ــرای رس ــت ب ــر بهداش ــتور وزی دس
بــه موضــوع تخلــف علمــی خبــر داد و گفــت: از دانشــگاه هــا 

ــد.  ــف را بیابن ــن تخل ــاء ای ــد منش ــته ش خواس
ــراری  ــه اضط ــه جلس ــاره نتیج ــدزاده درب ــاهین آخون ــر ش دکت
ــد روز  ــه در چن ــور ک ــت: همانط ــوری گف ــاق کش ــه اخ کمیت
گذشــته گفتــه شــده اســت 5۸ مقالــه ایرانــی از ســوی ناشــری 
ــب  ــی، تقل ــل ســرقت ادب ــه دلی ــام »اشــپرینگر نیچــر« ب ــا ن ب
علمــی و دســتکاری داده، رد شــده و ایــن موضــوع بــه صــورت 

یــک خبــر بیــن المللــی مطــرح شــده اســت.
ــه اخــاق کشــوری  ــا در کمیت ــه م ــن زمین ــزود: در همی وی اف
ــه  ــک جلس ــردازد ی ــی پ ــی م ــر علم ــات نش ــه موضوع ــه ب ک

ــم. ــزار کردی ــراری برگ اضط

آخونــدزاده یــادآور شــد: پیــش از جلســه بــه تــک تک دانشــگاه 
هــای علــوم پزشــکی نامــه ای ارســال شــد کــه موضــوع تقلب 
ــا  ــگاه ه ــاق دانش ــای اخ ــه ه ــرعت در کمیت ــه س ــی ب علم
بررســی شــود. در جلســه اضطــراری مقــرر شــد کــه دانشــگاه 
ــرده  ــیدگی ک ــن موضــوع رس ــه ای ــه روزه ب ــا در فرصــت س ه
ــت  ــزی در وزارت بهداش ــه مرک ــه کمیت ــی را ب ــزارش نهای و گ

ارائــه کننــد.
ــف  ــکی موظ ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــت: دانش ــار داش وی اظه
ــدام بخــش از  ــه جــزء خطــا و اینکــه در ک ــه جــزء ب شــدند ک
رونــد تهیــه مقــاالت، ســرقت ادبــی، تقلــب یــا دســتکاری داده 
ــد و در فرصــت  ــد کنن ــود قی ــزارش خ ــه را در گ صــورت گرفت

ــد. ــا گــزارش دهن ــه م ــه شــده ب ارائ
ــت  ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ

ــک دســتورالعمل  ــر اســاس ی ــن روش ب ــت ای ــزود: در حقیق اف
جهانــی اخــاق نشــر انجــام مــی گیــرد کــه از کمیتــه هــای 

ــد. ــی خواه ــل م ــزارش کام ــگاهی گ ــاق دانش اخ
وی افــزود: ضمــن اینکــه دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت نیــز 
ــوع  ــن موض ــا ای ــدت ب ــه ش ــه ب ــت ک ــد داده اس ــتور اکی دس

ــود. ــورد ش برخ
آخونــدزاده یــادآور شــد: از میــان 5۸ مقالــه مــورد اشــاره بیــش 
از نیمــی از آنهــا مربــوط بــه علــوم پزشــکی بــوده و بقیــه غیــر 

پزشــکی اســت.
ــن 5۸  ــه ای ــم ک ــت کنی ــد دق ــه بای ــرد: البت وی خاطرنشــان ک
مقالــه نماینــده جامعــه علمــی ایــران نیســتند چــرا کــه همیــن 
ــه از چیــن را هــم رد کــرده امــا  ناشــر ســال گذشــته 500 مقال

ــرده اســت. ــن کشــور در گــزارش خــود نب نامــی از ای
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علـــم و دانش

کمیته ویژه رسیدگی به 
تخلفات و سرقت علمی در 

دانشگاه آزاد تشکیل شد
ــپرینگر  ــی »اش ــات علم ــزارش مج ــی گ ــگاه آزاد در پ ــس دانش رئی
ــی،  ــاالت ایران ــدادی از مق ــی در تع ــرقت علم نیچــر« درخصــوص س
ــن  ــات در ای ــه تخلف ــیدگی ب ــرای رس ــژه ب ــه ای وی ــتور داد کمیت دس

ــود.  ــکیل ش ــگاه تش دانش
ایــن دســتور از ســوی دکتــر حمیــد میــرزاده در پــی گــزارش مجــات 
ــدادی از  ــی در تع ــرقت علم ــاره س ــر« درب ــپرینگر نیچ ــی »اش علم
مقــاالت مربــوط بــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــای وابســته 
ــادر  ــگاه آزاد ص ــد دانش ــه واح ــوم و س ــت، وزارت عل ــه وزارت بهداش ب

شــده اســت.
ــته از  ــری آن دس ــرای پیگی ــژه ب ــه ای وی ــگاه آزاد کمیت ــس دانش رئی
مقــاالت کــه مربــوط بــه اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه اســت 

ــکیل داد. را تش
ــت  ــا معاون ــه ب ــن کمیت ــئولیت ای ــرزاده مس ــتور می ــاس دس ــر اس ب
پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســت و معاونــت آموزشــی و 
ــزی  ــازمان مرک ــت س ــی، حراس ــر حقوق ــی، دفت ــات تکمیل تحصی
ــی  ــات علم ــات هی ــه تخلف ــیدگی ب ــی رس ــات انتظام ــه هی و دبیرخان

ــد. ــی دهن ــکیل م ــای آن را تش اعض
ایــن کمیتــه نســبت بــه بررســی پرونــده آن دســته از اعضــای هیــات 
ــد،  علمــی کــه مرتکــب ایــن عمــل خــاف و غیرآکادمیــک شــده ان
ــه  ــیدگی ب ــررات رس ــاس مق ــیدگی و براس ــه رس ــک هفت ــرف ی ظ

ــا برخــورد خواهــد کــرد. ــا آنه ــات علمــی، ب ــات هی تخلف
براســاس مقــررات چنیــن تخلفاتــی ممکن اســت منجــر بــه جلوگیری 
ــه  ــا بســته ب ــط علمــی شــده و ی ــان در محی ــت متخلف ــه فعالی از ادام
ــف و  ــه علمــی متخل ــف، کاهــش رتب ــن تخل ــزان مشــارکت در ای می
ــه را در  ــا دانشــکده مربوط ــروه آموزشــی و ی ــی گ ــه علم کاهــش رتب

پــی داشــته باشــد.
میــرزاده رئیــس دانشــگاه آزاد چنــد روز پیــش نیــز اعــام کــرده بــود 
مقــاالت موجــود در مجاتــی کــه در لیســت هــای ســیاه قــرار دارنــد، 
هیــچ تاثیــری در ارتقــای رتبــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه آزاد 

نداشــته و نخواهــد داشــت.
ــدادی از  ــر« ع ــپرینگر نیچ ــی »اش ــه علم ــزارش مجل ــاس گ براس
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی، دانشــگاه هــا 
ــوم و 3 واحــد از 505 واحــد  ــه وزارت عل و پژوهشــگاه هــای وابســته ب
ــب  ــرقت و تقل ــب س ــامی مرتک ــگاه آزاد اس ــی دانش ــز آموزش و مرک

ــد. ــاالت خــود شــده بودن علمــی در انتشــار مق
دانشــگاه آزاد بیــش از 33 هــزار عضــو هیــات علمــی تمــام وقــت دارد 
کــه بــر اســاس گــزارش اخیــر 4 نفــر از آنهــا در ســه واحــد دانشــگاهی 
نامشــان بــه عنــوان نویســندگان مســئول مقــاالت یاد شــده درج شــده 

بــود.

وزیـر علـوم از بررسـی علت حـذف مشـکوک 5۸ مقاله 
محققان ایرانی در انتشـارات »اشـپرینگر نیچر« خبر داد 
و گفـت: به نظر می رسـد رشـد چشـمگیر علمـی ایران 

یکـی از عوامـل این حذف باشـد. 
ــه  ــذف 5۸ مقال ــه ح ــان اینک ــا بی ــادی ب ــد فره محم
ــده  ــن ش ــش تعیی ــی از پی ــا هدف ــی ب ــان ایران محقق
ــت  ــر عل ــال حاض ــزود: در ح ــت، اف ــده اس ــام ش انج
حــذف مشــکوک 5۸ مقالــه محققــان ایرانــی در حــال 
بررســی اســت و آنچــه مهــم اســت ایــن موضوع اســت 
کــه از ایــن قبیــل اتفاقــات در همــه جــای دنیــا رخ مــی 
دهــد، امــا  بــه خوبــی مــی دانیــم کــه رشــد چشــمگیر 
علمــی ایرانــی یکــی از عوامــل ایــن اقــدام بوده اســت.

عضـو شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی افـزود: در حال 
حاضـر رشـد علمـی کشـور از 11.5 درصـد در سـال 
گذشـته بـه 16 درصد رسـیده اسـت و ایـران در بین ۲5 
کشـور که بهترین رشـد علمی دنیا داشـته، توانسته جزء 

3 کشـور اول در زمینـه رشـد علمی باشـد.
ــی  ــع علم ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــو س عض
کشــور ادامــه داد: خوشــبختانه توانســته ایــم ســهم مان 
ــه 1.۸ درصــد برســانیم و  ــا را ب ــم در دنی را در تولیــد عل
همچنیــن ســهم مــان در زمینــه اســتناد بــه مقاالتــی 
ــد  ــه ۲.1 درص ــود ب ــی ش ــاع داده م ــه آن ارج ــه ب ک
رســیده کــه ایــن رشــد بســیار ارزنــده و قابــل توجــه ای 

ــه آن رســیده ایــم. ــوده کــه امســال ب ب
ــرد و  ــاره ک ــوآوری اش ــران در ن ــه ای ــه رتب وی ب

ــوآوری  ــه ۷۸ ن ــران رتب ــال حاضــر ای ــزود: در ح اف
ــاش  ــه ت ــن زمین ــد در ای ــه بای ــا دارد ک را در دنی
ــن  ــران در ای ــر ای ــش دیگ ــاهد درخش ــا ش ــود ت ش

ــیم. ــه باش عرص
ــذف  ــا در ح ــی ه ــل غرب ــی از دالی ــوم، یک ــر عل وزی
ــی را  ــای علم ــی در مجله ه ــان ایران ــاالت محقق مق
توفیقــات روز افــزون ایــران در زمینــه علمــی دانســت و 
گفــت: بــا توجــه بــه گــزارش پایــگاه هــای اســتنادی 
ــا را رصــد  ــت علمــی دنی و ســایر مراکــزی کــه وضعی
ــران رشــدی چشــمگیر و  ــد، رشــد علمــی ای ــی کنن م
قابــل توجــه بــوده اســت و همیــن امــر باعــث شــده که 
غربــی هــا در برابــر ایــران چنیــن مواضــع خصمانــه ای 

ــد را اتخــاذ کنن

بررسی علت حذف ۵۸ مقاله ایرانی
 در یک نشریه خارجی

رئیس کمیسـیون آموزش از تشـکیل کمیته مشترکی از 
کمیسـیون های آموزش و تحقیقات، بهداشـت درمان و 
آموزش پزشـکی و قضایی مجلس برای بررسـی الیحه 

مقابله بـا تقلب در تولیـد آثار علمی خبـر داد. 
محمــد مهــدی زاهــدی دربــاره در اولویــت قــرار 
گرفتــن الیحــه مقابلــه بــا تقلــب در تولیــد آثــار علمــی 
ــرای مجلــس ارســال  ــت ایــن  الیحــه را ب گفــت: دول

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــت ک ــاله ای نیس ــوع مس ــن موض ــه داد: ای وی ادام
ــرد،  ــم بگی ــورد آن تصمی ــیون درم ــک کمیس ــا ی تنه
ــی  ــس رایزن ــب رئیــس مجل ــا رئیــس و نای ــن ب بنابرای
ــا کمیتــه  مشــترکی از کمیســیون هــای  کــرده ایــم، ت
ــوزش  ــان و آم ــت درم ــات، بهداش ــوزش و تحقیق آم

ــود. ــکیل ش ــس تش ــی مجل ــکی و قضای پزش

رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس افزود: 
قــرار اســت بعــد از تشــکیل ایــن کمیتــه مشــترک بــه 

اتفــاق درخصــوص ایــن  مســاله کار شــود.
وی ادامــه داد: ایــن الیحــه یــک بحــث حقوقــی 
قضایــی و یــک بحــث علمــی دارد، بایــد اول مصادیــق 
ــم  بعــد کــه  علمــی را از نظــر تخلــف تشــخیص دهی
آن مصادیــق مشــخص شــد کمیســیون قضایــی اعام 

ــد کــه مجــازات مصادیــق مذکــور چیســت؟ کن
رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس افزود: 
مشــخص کــردن ایــن مصادیــق چیــزی نیســت کــه 
کار کمیســیون قضایــی باشــد، بــرای همیــن قــرار شــد 
ــون در انتظــار  ــه مشــترکی تشــکیل شــود و اکن کمیت

تشــکیل ایــن کمیتــه مشــترک هســتیم.
ــی  ــوص کپ ــه درخص ــادی ک ــکات زی ــاس مش براس
بــرداری و یــا تقلــب در تولیــد آثــار علمــی و فرهنگی در 
ســطح جامعه پدیــد آمــده بــود، وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری اقــدام بــه تدویــن الیحــه ای تحــت عنــوان 

مقابلــه بــا تقلــب در تولیــد آثــار علمــی کــرد.
ــت  ــات دول ــال ۹4 در هی ــاه س ــه در تیرم ــن الیح ای
ــم  ــس نه ــه مجل ــال ب ــان س ــاه هم ــب و آذرم تصوی
ــوزش،  ــای آم ــیون ه ــه کمیس ــاه ب ــم و در دی م تقدی
ــاع شــد. ــی ارج بهداشــت، شــوراها، فرهنگــی و قضای

کمیته بررسی الیحه مقابله با تقلب علمی در 
مجلس تشکیل می شود
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معــاون پژوهشــی وزارت علــوم بــا اشــاره بــه تخلفــات علمــی 
ــه  ــت: ب ــی گف ــان ایران ــی محقق ــط برخ ــه توس ــورت گرفت ص
دانشــگاه هــا اعــام کرده ایــم ایــن موضــوع را پیگیــری کننــد 

ــا آن برخــورد کننــد.  ــد ب اگــر مــوارد را مشــاهده کردن
ــای علمــی  ــگاه ه ــار برخــی از پای ــاره اخب ــد احمــدی درب وحی
مبنــی بــر تخلــف محققــان ایرانــی در تحقیقــات و مقاالتشــان 
گفــت: مــواردی کــه اعــام شــده، عمدتــا در حوزه هــای 

ــت. ــکی اس پزش
ــام   ــا اع ــه آنه ــت ک ــی اس ــن گزارش ــه ای ــه داد: البت وی ادام
کــرده انــد، بنابرایــن بــه مجمــوع دانشــگاه ها اعــام کــرده ایــم 

کــه ایــن موضــوع را پیگیــری کننــد.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم افــزود: البتــه هــم وزارت 
بهداشــت و هــم وزارت علــوم هــردو بخشــی از آمــوزش عالــی 
کشــور هســتند، بنابرایــن بــرای مــا فرقــی نمــی کنــد کــه ایــن 

ــوم باشــد. ــا وزارت عل ــوزه بهداشــت ی مســاله در ح
ــه  ــا  ک ــر کج ــی ه ــاری علم ــن ناهنج ــرد:  ای ــد ک وی تاکی
باشــد بایــد بــا آن برخــورد شــود، بنابرایــن مــا بایــد پیگیــر ایــن 

موضــوع باشــیم کــه در ایــن بخــش آمــوزش عالــی نیــز چنین 
ــن  ــم ای ــرده ای ــام ک ــا اع ــه دانشــگاه ه ــد، ب ــی رخ نده اتفاق
موضــوع را پیگیــری کننــد، اگــر مــوارد مشــابه ای را مشــاهده 
کردنــد و یــا مــوارد جداگانــه ای بــه آنهــا گزارش شــده بــود، آن 

ــا آن برخــورد کننــد. را پیگیــری کــرده و ب
ــی  ــورد تخلفات ــزود: در م ــوم اف ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
علمــی، بــه صــورت جــدی، بــه تمــام دانشــگاه هــا ابــاغ کرده 

ــرد و برخــورد شــود. ــچ مصامحــه ای صــورت نگی ــم، هی ای
وی ادامــه داد: بــه معاونــان پژوهشــی دانشــگاه هــا، طبــق آیین 
نامــه ای کــه بــه آنهــا ابــاغ کــرده ایــم تاکیــد شــده، هــر گونه 
تخلفــی از جملــه ایــن تخلفــات کــه در ایــن نشــریات اعــام 
شــده، یــا مــوارد دیگــر تخلفــات کــه مربــوط بــه پایــان نامــه و 

مقالــه اســت، بــا آن برخــورد جــدی شــود.
ــر  ــوم ب ــد کــرد: وزارت عل ــوم تاکی ــاون پژوهشــی وزارت عل مع
برخــورد قانونــی بــا ایــن تخلفــات تاکیــد دارد و با قاطعیــت این 
نکتــه را تاکیــد مــی کنــد کــه بــا هرگونــه تخلــف در هــر قالــب 

کــه صــورت گیــرد بایــد برخــورد قانونــی شــود.
ــا  ــه دانشــگاه ه ــه ب ــه ای ک ــن نام ــر آیی ــاوه ب ــزود: ع وی اف
ابــاغ شــده، پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم تــا الیحــه ای کــه 
در رابطــه بــا پایــان نامــه فروشــی  بــه مجلــس ارایــه شــده از 
ــرار  ــت ق ــت فوری ــود و در اولوی ــد ش ــدگان تاکی ــق نماین طری
ــا هــم دســت مجمــوع قضایــی  ــر ابــاغ شــود ت گیــرد و زودت
و هــم اجرایــی در ایــن مســاله بــاز بــوده و بتوانــد برخــورد الزم 

ــند. ــته باش را داش

دانش و  علـــم 

برخورد جدی با محققان دارای تقلب علمی در نشریات خارجی 

میزبانــی کنگــره پیونــد مغــز اســتخوان آســیا اقیانوســیه در ســال ۲01۷ بــه انجمن پیوند ســلول 
هــای بنیادیــن ایــران و مرکــز تحقیقــات هماتولــوژی، انکولــوژی و پیونــد ســلولهای بنیادیــن 

کشــورمان واگذار شــده اســت.
 APBMT( در حاشــیه بیســت و یکیمــن کنگره ســالیانه پیونــد مغز اســتخوان آســیا اقیانوســیه
۲016(  کــه در کشــور ســنگاپور برگــزار شــد، میزبانــی بیســت و دومیــن کنگــره بــرای ســال 

۲01۷ دوره بــا حضــور وزرای ســنگاپوری بــه کشــور ایــران داده شــد.
مرکــز تحقیقــات هماتولــوژی، انکولــوژی و پیونــد ســلولهای بنیادیــن، اولیــن و بزرگتریــن مرکز 
پیونــد مغــز اســتخوان ایــران اســت. انجمــن پیونــد ســلول هــای بنیادیــن ایــران نیز به ریاســت 
ــتاد  ــری علمــی اس ــران و دبی ــز اســتخوان در ای ــد مغ ــذار پیون ــوام زاده بنیانگ ــیر ق ــر اردش دکت

کامــران علــی مقــدم، میزبــان کنگــرهAPBMT ۲01۷  خواهــد بــود.
گروه پیوند مغز اسـتخوان آسـیا اقیانوسـیه، مرکز سـازماندهی برای به اشـتراک گذاری اطاعات 
و همـکاری هـای علـوم پایـه و بالینـی در کشـورهای آسـیایی اسـت کـه نخسـتین بار از سـال 

1۹۹0 تـا 1۹۹4 بـا میزبانـی 
پزشـکان متخصـص پیونـد 
در کشـورهای چیـن و ژاپـن 

برگزار شـد.
ایــن نشســت تنهــا کنگــره هماتولــوژی در منطقــه آســیا اســت که بــا حضــور محققان برجســته 
ــی و  ــوم بالین ــه عل ــان در زمین ــار، محقق ــن آم ــتاران، متخصصی ــکان، پرس ــی، پزش ــن الملل بی
آزمایشــگاهی بــه منظــور بــه روزآوری پیشــرفت هــای تــازه در زمینه پیوندهــای مغز اســتخوان، 
افزایــش بهبــود و درمــان بیمــاران نیازمنــد بــه ایــن پیونــد و با هــدف افزایــش کیفیــت و کمیت 

مراکــز پیونــد مغــز اســتخوان برگــزار مــی شــود.
در حــال حاضــر شــبکه APBMT  متشــکل از 1۹ کشــور آســیایی شــامل چین، هنــگ کنگ، 
ــوان،  ــد، تای ــن، ســنگاپور، تایلن ــزی، پاکســتان، فیلیپی ــن، کــره، مال ــران، ژاپ ــزی، ای ــد، اندون هن

ویتنــام، اســترالیا، نیوزلنــد، بنــگادش، مغولســتان و میانمــار اســت.

ایران میزبان کنگره پیوند مغز استخوان آسیا 
اقیانوسیه در سال ۲۰۱۷

مدیــر گــروه جراحــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران گفــت: 
بعــد از ترومــا، زخــم پــای دیابتــی دومیــن عامــل قطــع عضــو 

در کشــور اســت. 
محمدرضــا ظفرقنــدی گفــت: بعــد از ترومــا، زخــم پــای دیابتی 
ــل قطــع عضــو در کشــور اســت و  ــن عام دومی
اگــر ایــن زخــم در ابتــدا بــه درســتی تشــخیص 
داده نشــود، نــه تنهــا موجــب قطــع عضــو، بلکــه 

باعــث مــرگ بیمــار نیــز خواهــد شــد.
ــوم پزشــکی  ــروه جراحــی دانشــگاه عل ــر گ مدی
ــت  ــد عل ــخیص بای ــد از تش ــزود: بع ــران اف ته
یابــی و ســپس مراحــل درمانــی طــی شــود؛ ایــن 
مراحــل نیــاز بــه یــک کار گروهــی دارد. ضروری 
اســت کــه مراکــز دانشــگاهی، یــک مرکــزی را 
بــه وجــود آورنــد تــا در آن متخصصــان جراحــی، 
پوســت، داخلــی، غــدد و پزشــکان عمومــی 
ــی  ــان م ــن متخصص ــند؛ ای ــته باش ــور داش حض

تواننــد بــر اســاس بررســی و مشــورت بــا یکدیگــر در راســتای 
ــد. ــراد گام بردان ــن اف ــای مزم ــان زخــم ه درم

بــه گفتــه وی، در زخــم هــا بــه علــت نرســیدن خــون بــه پــا، 
بایــد فشــار از روی عــروق برداشــته شــود تــا زخــم بهبــود پیــدا 

کنــد.
ظفرقنــدی اظهــار داشــت: زخــم پــای دیابتــی بــه علــت تنگی 
ــد در  ــا ۲0 درص ــی تنه ــد و دارو درمان ــود می آی ــه وج ــروق ب ع

درمــان موثــر اســت.
ــم در  ــای زخ ــاد کلینیک ه ــرورت ایج ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
کشــور، خاطرنشــان کــرد: از آنجایــی کــه بــروز زخم هــا دارای 
علــل مختلفــی هســتند؛ نیــاز اســت تــا علــل آن هــا به درســتی 
تشــخیص داده شــود؛ چــرا کــه درمــان زخم هــا تنهــا نیــاز بــه 

پانســمان نــدارد.
رئیــس پژوهشــگاه جراحــی مرکــز تحقیقــات ترومای دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران گفــت: دارو درمانــی تنهــا تــا ۲0 درصــد 
در درمــان زخــم پــای دیابتــی موثــر اســت و بــرای درمــان آن 

بــه شناســایی علــل بــروز زخــم نیــاز داریــم.

زخم پای دیابتی دومین عامل قطع عضو در کشور 
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علـــم و دانش

ــه  ــا رابط ــدند ت ــق ش ــی موف ــان ایران محقق
ــری  ــم گی ــدم تصمی ــاد برع ــترس و اعتی اس
صحیــح را بیابنــد و قــرار اســت در آینــده دارو 
ــه  ــور ارائ ــن منظ ــه همی ــی ب ــته آموزش و بس

ــد.  کنن
ــز  ــتاد مرک ــت، اس ــق پرس ــاس ح ــر عب دکت
ــوم  ــگاه عل ــاب دانش ــوم اعص ــات عل تحقیق
ــرح  ــری ط ــتی و مج ــهید بهش ــکی ش پزش
تحقیقاتــی در زمینــه بررســی اعتیــاد بــه 
ــای  ــه ه ــر جنب ــرک آن ب ــد ت ــن و رون مورفی
ــه  ــا توج ــت: ب ــری گف ــم گی ــناختی تصمی ش
ــه  ــتیم ک ــه ای هس ــا در منطق ــه م ــه اینک ب
ــه و  ــی توســعه یافت ــواد مخــدر خیل کشــت م
در مســیر انتقــال ایــن مــواد  مخــدر بــه اروپــا 
ــی  ــذا یک ــم، ل ــرار داری ــر ق و کشــورهای دیگ
ــر  ــن گی ــی دام ــردی و اجتماع ــائل ف از مس
ــت. ــدر اس ــواد مخ ــه م ــاد ب ــورمان، اعتی کش
ــزود:  ــران اف ــاب ای ــوم اعص ــن عل ــر انجم دبی
ــوی  ــده و الگ ــل ش ــی تبدی ــه معضل ــاد ب اعتی
ــر  ــال تغیی ــه روز در ح ــم روز ب ــرف آن ه مص
اســت؛ شــاید تــا چنــد ســال گذشــته مســئله 
ــی  ــود ول ــن ب ــاک و مورفی ــئله تری ــا مس م
امــروزه شیشــه )مــت آمفتامیــن( کار را پیچیده 

ــرده اســت. ــر ک ت
وی بــا بیــان اینکــه بنابرایــن در راســتای 
ــه  ــت ک ــال اس ــش از 10 س ــوع بی ــن موض ای
اقداماتــی در کشــور انجــام گرفتــه اســت، 
عنــوان کــرد: مــا هــم در همیــن حــوزه ســعی 
ــی  ــه م ــناختی ک ــای ش ــه ه ــم جنب ــرده ای ک
ــد را  ــرار بگیرن ــاد ق ــر اعتی ــت تاثی ــد تح توان

ــم. ــی کنی بررس
حـق پرسـت بـا بیـان اینکـه در افـراد جوانـب 
شـناختی زیـادی وجـود دارد، گفـت: انسـان 
موجـود پیچیـده ای اسـت کـه در واقـع جنبـه 
های شـناختی فراوانـی را دارد؛ ایـن جنبه های 
شـناختی حافظـه، یادگیـری، توجـه، تصمیـم 
گیـری و... هسـتند کـه در زیر شـاخه شـناخت 
قـرار مـی گیرنـد. بنابرایـن بررسـی عوامـل و 
معضاتـی ماننـد اعتیاد یا اسـترس بـر جوانب 
شـناختی مهـم اسـت زیـرا کیفیـت زندگـی 
فردی انسـان و بالطبع اجتماع انسـانی را تحت 

تاثیـر قـرار مـی دهد.
وی بـا بیـان اینکـه از ایـن رو مطالعـات را در 
راسـتای تاثیـر اعتیـاد، اسـترس، محرومیت از 
غـذا روی عوامـل شـناختی آغـاز کرده اسـت، 
گفت: وقتی انسـانی از نظر شـناختی مشکات 
و معضـات شـناختی دارد مـی تواند به شـکل 
یـک ویـروس، جامعـه ای را آلوده کنـد، زیرا در 
جامعـه ای زندگـی مـی کنیـم کـه هـر عاملی 
می توانـد مـا و جوانب شـناختی مـان را تحت 

تاثیـر قـرار دهد.
بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه، تمــام 
معضــات مــا در جامعــه از جملــه فســاد، 
ــر جوامــع  ــره کــه گریبانگی ــی و غی ــد اخاق ب
شــهری شــده بــه تغییــرات شــناختی بــاز مــی 

ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــاد از ای ــه اعتی ــردد ک گ
نیســت؛ اعتیــاد، آن دســته از عواملــی بــه 
ــب شــناختی  ــام جوان ــه تم ــی رود ک شــمار م

ــد. ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی ــان را تح انس
ــواد  ــایر م ــن و س ــه مورفی ــان اینک ــا بی وی ب
ــری  ــه و یادگی ــد روی حافظ ــی توان ــدر م مخ
ــاوت  ــرات منفــی در دوره هــای متف انســان اث
ــه در  ــب اســت  ک ــرد: جال ــوان ک ــذارد، عن بگ
تحقیقــات نشــان داده شــده کــه مورفیــن مــی 
ــش  ــه را افزای ــدت، حافظ ــاه م ــد در کوت توان
دهــد ولیکــن مصــرف طوالنــی آن مــی توانــد 
باعــث تخریــب حافظــه شــود؛ همچنیــن روی 

ــذار اســت. ــر گ ــرد، اث ــه« ف »توج
ــواد  ــرف م ــر مص ــوی دیگ ــزود: از س وی اف
ــر مــی  ــز تاثی ــری نی ــم گی مخــدر روی تصمی
ــر  ــود را ب ــات خ ــا تحقیق ــن رو م ــذارد، از ای گ

ــم. ــز کردی ــناختی متمرک ــل ش ــن عام ای
ــن راســتا  ــان اینکــه در ای ــا بی حــق پرســت ب
روی مــدل حیوانــی دو مــدل تصمیــم گیــری 
ــم، گفــت: یکــی از ایــن مــدل  را اتخــاذ کردی
هــا، »مــدل تصمیــم گیــری بــر پایــه تاش« 
و دیگــری بــر »مــدل تصمیــم گیــری بــر پایه 

تاخیــر زمانــی« اســت.
وی ادامــه داد: حیــوان مــی توانــد پــاداش 
ــاداش  ــا پ ــا تــاش بیشــتر ب ــدون تــاش ی ب
ــات  ــن آزمایش ــد. در ای ــت کن ــتر را دریاف بیش
متوجــه شــدیم کــه حیــوان ســالم بــا تــاش 
ــد، در  ــی طلب ــتری را م ــاداش بیش ــتر، پ بیش
حالیکــه حیوانــی کــه اعتیــاد دارد پــاداش کــم 

ــد. ــی ده ــح م ــر ترجی ــاش کمت ــا ت را ب
اســتاد علــوم اعصــاب اظهار داشــت: مــی توان 
نتیجــه گرفــت کــه نواحــی در مغــز وجــود دارد 
کــه در تصمیــم گیــری نقــش مهمــی دارنــد. 
بــه همیــن دلیــل، زمانــی که فــرد معتاد اســت 
ــزش دچــار آســیب شــده  بخــش هــای از مغ
ــم  ــبب تصمی ــی س ــت آن نواح ــدم فعالی و ع

گیــری نادرســت مــی شــود.
ــات  ــن تحقیق ــدل دوم ای ــه م ــاره ب ــا اش وی ب
ــاداش  ــه پ ــوان را ب ــدل، حی ــن م ــزود: در ای اف
زیــاد مــی رســانیم ولــی ســدی بیــن پــاداش 
قــرار مــی دهیــم کــه حیــوان بایــد صبر پیشــه 

ــوی  ــتری در آن س ــذای بیش ــه غ ــا ب ــد ت کن
ــی  ــوان م ــر حی ــوی دیگ ــد. از س ــد، برس س
ــه  ــتقیم ب ــل، مس ــر و تحم ــدون صب ــوان ب ت

ــد. ــری برس ــذای کمت غ
ــالم در  ــوان س ــک حی ــع ی ــت: در واق وی گف
ایــن مــدل، صبــر پیشــه مــی کنــد تــا غــذای 
بیشــتری دریافــت کنــد ولــی زمانی کــه معتاد 
شــد تصمیــم غلــط مــی گیــرد. حتــی در عــام 
هــم مــی شــنویم کــه معتــادان صبــری بــرای 
انجــام کار ندارنــد و کار راحــت بــا پــاداش کــم 
ــد.  ــی دهن ــح م ــتر ترجی ــاداش بیش ــه پ را ب
بنابرایــن تصمیــم غلــط هــم بــه بخــش هایی 

ــاط دارد. ــز ارتب از  مغ
حــق پرســت اظهــار داشــت: مطالعــات مــا بــر 
نواحــی خاصــی در مغــز تمرکــز یافتــه اســت 
ــه  ــری چ ــم گی ــن تصمی ــم در ای ــه بدانی ک

ــر هســتند. ــی درگی ــزم های مکانی
ــه  ــر اینکــه تحقیقــات مــا پای ــد ب ــا تاکی وی ب
ای اســت و بــه نتیجــه رســاندن آن بــه مــدت 
زمانــی 5 الــی 10 ســاله نیــاز دارد تــا بــه عنوان 
یــک راهــکار درمانــی در کلینیــک هــا بــه کار 
آیــد، گفــت: امیــدوار هســتیم این تحقیقــات را 
بــه ســمت و ســویی بکشــانیم کــه معتــادان، 
ــت  ــا محرومی ــراد ب ــترس، اف ــار اس ــراد دچ اف

هــای غذایــی تصمیــم اشــتباهی نگیرنــد.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت اف ــق پرس ح
ــز  ــای مغ ــش ه ــه در بخ ــی ک ــزم های مکانی
درگیــر هســتند در تصمیــم گیــری موثــر 
ــزم  ــن مکانی ــوان روی ای ــی ت ــی م ــت. ول اس
ــی  ــده داروهای ــرد و در آین ــی ک ــا کار داروی ه
ــرد  ــه  ف ــم اینک ــی رغ ــد عل ــا بتوان ــاخت ت س
ــدم  ــث ع ــه باع ــی ک ــر عامل ــا ه ــاد )ی معت
ــت  ــود( اس ــی ش ــح م ــری صحی ــم گی تصمی

ــرد. ــتی  بگی ــری درس ــم گی تصمی
وی بــا بیــان اینکــه در جامعــه بشــری تصمیم 
گیــری نادرســت هزینــه زیــادی بــرای جامعــه 
ــذا،  ــت از غ ــت: محرومی ــت، گف ــد داش خواه
ــا  ــری م ــم گی ــاد و... در  تصمی ــترس، اعتی اس
تاثیــر گــذار اســت کــه منجــر بــه عــدم اتخــاذ 

ــح مــی شــود. ــم صحی تصمی
اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشتی 

ــم  ــم و امیدواری ــی کنی ــاش م ــا ت ــزود: م اف
ــیم  ــی برس ــه جای ــم ب ــده بتوانی ــه در آین ک
کــه داروهــا، دســت کاری هــا و بســته هــای 
ــه  ــات ارائ ــه تحقیق ــن نتیج ــی را از ای اموزش
کنیــم کــه علــی رغــم داشــتن مشــکاتی که 
گفتــه شــد تصمیــم گیــری صحیحــی اتخــاذ 
شــود. البتــه راهکارهــای درمانی و پیشــگیری 
مــی تواننــد بســته هــای آموزشــی و یــا 
ــی باشــد  ــی )ســنتی( و صنعت ــای طبیع داروه
ــراد کمــک  ــن اف ــری ای ــم گی ــه تصمی ــه ب ک
کنــد تــا در جامعــه بــه درســتی تصمیــم گیری 
ــران  ــد دیگ ــی را مانن ــی معمول ــک زندگ و ی

ــد. ــه کنن تجرب
ــری از  ــش دیگ ــه بخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
تحقیقــات مــا روی تــرک اعتیــاد اســت، گفت: 
ــاد مراحــل مختلفــی دارد و یکــی از ایــن  اعتی
مراحــل، زمانــی اســت که فــرد معتــاد، تصمیم 
ــد؛  ــرک کن ــاده مخــدر را ت ــه م ــرد ک ــی گی م
بــه دلیــل اینکــه زمــان تــرک، زمــان بحرانــی 
اســت  و بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه مــاده 
مخــدر، فــرد اســترس زیــادی خواهــد داشــت 
و لــذا تصمیــم گیــری فــرد مــی توانــد در ایــن 

مرحلــه موثــر باشــد.
ــن دوره  ــد در ای ــه داد: بای ــت ادام ــق پرس ح
کــه اســترس روانــی زیــادی روی افــراد اســت 
ــری  ــم گی ــه تصمی ــرد ک ــی انجــام گی اقدامات

ــد. ــته باش ــتی داش درس
ــده ای  ــم در آین ــم بتوانی ــزود: امیدواری وی اف
نــه چنــدان دور بــا نتایــج ایــن تحقیــق، روش 
هایــی ارائــه کنیــم تــا زمانیکــه فــرد معتــادی 
در حــال تــرک اســت کنــار آن تصمیــم گیری 

درســتی داشــته باشــد.
ــن  ــوم اعصــاب، ای ــتاد عل ــن اس ــه ای ــه گفت ب
تحقیقــات ســمت و ســویی دارویــی دارد ولــی 
مــی توانــد بــه صــورت بســته هــای آموزشــی 
نیــز باشــد، بنــا ایــن اســت کــه در ایــن راســتا 
مدلــی ارائــه کنیــم تــا دارو بــه صــورت دقیــق 
و بــدون عــوارض تولیــد شــود بنابرایــن بایــد 
ــه و  ــوزه پای ــیاری در ح ــای بس ــش ه آزمای

ــود. ــن انجــام ش ســپس در بالی
حــق پرســت اظهــار داشــت: ایــن طــرح 
حــدودا ســه ســال اســت کــه آغــاز شــده ولــی 
آزمایــش هــای آن از ســال گذشــته بــا حمایت 
ســتاد توســعه علــوم شــناختی انجــام گرفتــه 
ــه  ــا 5 ســال دیگــر ب ــم کــه ت اســت. امیدواری
نتیجــه برســیم. همچنیــن امیدواریــم کــه تا 3 
الــی 4 ســال دیگــر ایــن آزمایــش هــا را روی 

انســان انجــام دهیــم.
عنــوان کامــل ایــن طــرح تحقیقاتی »بررســی 
ــرک آن  ــد ت ــه مورفیــن و رون ــاد ب ــرات اعتی اث
بــر جنبــه هــای شــناختی تصمیــم گیــری بــر 
ــی  ــدل حیوان ــاش در م ــا ت ــر و ی ــه تاخی پای
مــوش آزمایشــگاهی؛ نقــش اســتریاتوم، 
کورتکــس پــری فرونتــال و هیپوکمــپ 
)مطالعــه رفتــاری و الکتروفیزیولوژی(« اســت.

کشف تاثیر اعتیاد و استرس بر تصمیم صحیح/ توسعه تحقیقات ترک  اعتیاد
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دانش و  علـــم 

یک و نیم میلیون نفر مبتال 
به زخم پای دیابتی هستند

ــی زخــم و  ــن کنگــره بین الملل ــی و اولی ــس ســومین کنگــره مل رئی
ترمیــم بافــت گفــت: نزدیــک بــه یــک و نیــم میلیــون نفــر در کشــور 

مبتــا بــه زخــم پــای دیابتــی هســتند. 
ــای  ــن در دنی ــای مزم ــت: معضــل زخم ه ــی گف ــدی طبای ــید مه س
ــیاری از  ــان در بس ــه همچن ــت ک ــه ای اس ــل دیرین ــکی، معض پزش
ــگام  ــر زودهن ــرگ و می ــا م ــده ی ــای عم ــه ناتوانی ه ــوارد منجــر ب م
ــوان  ــه عن ــا ب ــت و داروه ــت، عفون ــود. دیاب ــاران می ش ــرای بیم ب
سردســته عوامــل ایجادکننــده زخم هــای مزمــن همچنــان در اقصــی 

ــرد. ــی می گی ــی قربان ــره خاک ــن ک ــاط ای نق
ــی زخــم و  ــن کنگــره بین الملل ــی و اولی ــس ســومین کنگــره مل رئی
ترمیــم بافــت تصریــح کــرد: هزینــه ســاالنه درمــان زخم هــای مزمن 
ــرآورد می شــود کــه  در جهــان چیــزی درحــدود یــک بیلیــون دالر ب

بــه خوبــی گویــای میــزان بزرگــی ایــن عارضــه مهــم اســت.
ــی  ــه ایــن معضــل درمان وی افــزود: آنچــه کــه اهمیــت پرداختــن ب
ــی  ــای دیابت ــم پ ــم زخ ــه بدانی ــت ک ــن اس ــد ای ــدان می کن را دوچن
ــواع زخم هــای مزمــن، مــرگ و میــر 5 ســاله  ــوان یکــی از ان ــه عن ب
بســیار باالیــی دارد بــه گونــه ای کــه حتــی از مــرگ و میــر برخــی از 
ــتات و  ــرطان پروس ــتان، س ــرطان پس ــر س ــایع نظی ــرطان های ش س

لنفــوم هوچکیــن نیــز بیشــتر اســت.

ضرورت وجود مرکز جامع ترمیم زخم در کشور
ــور  ــه در کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــان ک ــر نش ــی خاط طبای
پهنــاور مــا مرکــز جامعــی کــه بتوانــد به نحــو موثــری به تشــخیص، 
ــن  ــای مزم ــوزه زخم ه ــد در ح ــاران نیازمن ــی بیم ــان و بازتوان درم

ــدارد. ــود ن ــردازد، وج بپ
ــف و  ــار ضعی ــًا از اقش ــه عمدت ــاران ک ــن بیم ــه وی، ای ــه  گفت ب
ــرگردان  ــی غیرتخصصــی س ــز درمان ــد، در مراک ــره جامعه ان کم به
ــا  ــران ب ــوم پزشــکی ته ــد عل ــاد دانشــگاهی واح ــد. جه و متحیرن
ــت  ــالی اس ــد س ــوع، چن ــن موض ــه ای ــن ب ــرورت پرداخت درک ض
کــه بــه صــورت فعــال در عرصــه زخم هــای مزمــن فعالیت هــای 
قابــل توجهــی در حوزه هــای پژوهــش، درمــان و آمــوزش داشــته 

اســت.
ــی و ســومین  ــی اولیــن کنگــره بین الملل ــوان کــرد: برپای ــی عن طبای
ــی  ــاه ۹5 اعام ــان م ــت در آب ــم باف کنگــره سراســری زخــم و ترمی
ــتگزاران عرصــه  ــی و سیاس ــه علم ــه جامع ــب توج ــرای جل اســت ب
ــی  ــش علم ــن همای ــن. ای ــای مزم ــوع زخم ه ــه موض ــامت ب س
ــی  ــی و عمل ــتاوردهای علم ــن دس ــا آخری ــود ت ــد ب ــی خواه فرصت
ــا  ــود ت ــته ش ــی گذاش ــد و بررس ــه نق ــه بوت ــی ب ــی و بین الملل داخل
شــاید بتــوان از ایــن رهگــذر بــه تحقــق الگویــی دانش بنیــان در ایــن 

ــه عمــل پوشــاند. عرصــه جام
ــی  ــای دیابت ــا زخــم پ ــار دقیقــی در رابطــه ب ــان اینکــه آم ــا بی وی ب
ــور  ــی در کش ــات مقطع ــاس مطالع ــر اس ــت: ب ــار داش ــم، اظه نداری
ــی  ــر دیابت ــون نف ــش میلی ــش از ش ــه بی ــود ک ــن زده می ش تخمی
ــی  ــای دیابت ــه زخــم پ ــا ب ــی مبت ــراد دیابت ــارم اف ــک چه ــم. ی داری
ــون  ــه 1.5 میلی ــک ب ــه نزدی ــت ک ــوان گف ــن رو می ت هســتند و از ای

ــی هســتند. ــای دیابت ــه زخــم پ ــا ب ــر مبت نف
طبایــی بــا بیــان اینکــه دیابــت تنهــا یکــی از علت هــای زخم هــای 
ــن،  ــای مزم ــت زخم ه ــایع ترین عل ــرد: ش ــح ک ــن اســت، تصری مزم
بیماری هــای عروقــی هســتند کــه افــراد زیــادی از ایــن طریــق بــه 

ــوند. ــا می ش ــا مبت ــن بیماری ه ای
رئیــس ســومین کنگــره ملــی و اولیــن کنگــره بین المللــی زخــم و 
ــال ۲0۲0  ــا س ــود ت ــی می ش ــرد: پیش بین ــد ک ــت تأکی ــم باف ترمی
میــادی ۲۲ بیلیــون دالر هزینــه درمــان زخم هــای مزمــن شــود.

ــال  ــخیص احتم ــک تش ــده نزدی ــت در آین ــن اس ممک
ــی  ــق بررس ــه از طری ــرطان ری ــه س ــراد ب ــای اف ابت
ســوابق جســتجوی اینترنتــی آنهــا و تطبیــق اطاعــات 

ــد.  ــن باش ــراد ممک ــی اف ــت جغرافیای ــا موقعی آن ب
ــد  ــافت معتقدن ــرکت مایکروس ــان ش ــی از محقق گروه
ــاری ســرطان  ــوارد تشــخیص بیم ــه 3۹ درصــد از م ک
و تومورهــای ســرطانی را مــی تــوان در زمانــی زودتــر و 

ــر انجــام داد. حتــی یــک ســال زودت
ــران در  ــتجوی کارب ــوابق جس ــتفاده از س ــا اس ــا ب آنه
ــی  ــرای شناســایی کاربران ــور جســتجوی بینــگ، ب موت
تــاش کــرده انــد کــه مــواردی ماننــد ایــن را جســتجو 
کــرده انــد: بــه تازگــی ابتــای مــن بــه ســرطان ریــه 

ــت. ــده اس ــخیص داده ش تش
ــراد  ــن اف ــتجوهای ای ــوابق جس ــان س ــه محقق در ادام
ــن  ــم ای ــود عائ ــر وج ــواردی دال ب ــن م ــرای یافت را ب
بیمــاری در آنهــا دقیــق تــر بررســی کــرده انــد. از جملــه 
ایــن ســوابق مــی تــوان بــه جســتجوی عباراتــی ماننــد 
برونشــیت یــا درد قفســه ســینه اشــاره کــرد. عــاوه بــر 
ــا بررســی موقعیــت مکانــی افــراد، ســابقه قــرار  ایــن ب
گرفتــن آنهــا در برابــر گاز رادون و همیــن طــور میــزان 

مصــرف ســیگار آنهــا بررســی شــده اســت.
ــد  ــته ان ــات توانس ــن اطاع ــب ای ــا ترکی ــان ب محقق

ــرخ  ــا ن ــه را ب ــرطان ری ــه س ــراد ب ــای اف ــال ابت احتم
موفقیــت 3۹ درصــد پیــش بینــی کننــد. همچنیــن نرخ 
ــن  ــار از ای ــزار بیم ــر ه ــه ازای ه ــتباه ب ــخیص اش تش
طریــق تنهــا یــک مــورد بــوده اســت. بررســی مذکــور 
ــه  ــر س ــزار نف ــر صده ــه ازای ه ــد ب ــی ده ــان م نش
ــی  ــای احتمال ــای ابت ــانه ه ــراد دارای نش ــد از اف درص
بــه ســرطان ریــه بــوده انــد و بایــد بــرای مراجعــه بــه 
ــان  ــه آنهــا هشــدار داده شــود. آن پزشــک متخصــص ب
امیدوارنــد بتواننــد در آینده از ایــن روش برای شناســایی 

ــد. ــتفاده کنن ــوع ســرطان اس ــن ن ــع ای ــه موق ب

پیش بینی سرطان ریه
 از طریق جستجوی اینترنتی

دستکاری مغز انسان برای کاهش
 احساس درد ممکن شد

محققـان دانشـگاه منچسـتر برای اولیـن بار موفق شـدند با دسـتکاری امـواج الکتریکی عادی مغز انسـان موسـوم به 
امـواج آلفـا کاری کننـد که انسـان حس درد ناشـی از مشـکات و جراحـات مختلف را کمتـر حس کند. 

ایــن دســتاورد مهــم تحقیقاتــی مــی توانــد بــه کاهــش رنــج انســان هــا در زمــان مــداوای بیمــاری هــای مختلــف 
کمــک شــایانی نمایــد. زیــرا بــر رونــد پــردازش درد در مغــز انســان تاثیــر مــی گــذارد و شــدت آن را بــرای اولیــن بــار 

قابــل کنتــرل مــی ســازد.
محققــان مــی گوینــد از ایــن پــس مــی تــوان بــا تنظیــم امــواج آلفــا در مغــز میــزان تجربــه درد در انســان هــا را در 
شــرایط مختلــف تغییــر داد. دکتــر کتــی اکســی و همــکاران وی در گــروه تحقیقــات درد انســانی دانشــگاه منچســتر 
مــی گوینــد بــرای ایــن کار مــی تــوان از پخــش اصــوات شــبیه ســازی شــده در بــرد و فرکانــس امــواج آلفــا از طریق 

هدفــون در گــوش انســان هــا اســتفاده کــرد.  
بــه گفتــه پرفســور آنتونــی جونــز از همــکاران ایــن طــرح، چنیــن دســتاوردی بســیار هیجــان انگیــز اســت، زیــرا یک 
درمــان جدیــد و ســاده و ایمــن بــرای بیمــاران محســوب مــی شــود و هزینــه آن نیــز چنــدان بــاال نخواهد بــود. قرار اســت 

در آینــده نزدیــک و بــا تکمیــل ایــن روش درمانــی اســتفاده عمومــی از آن برای کاهــش آالم بیمــاران آغاز شــود.
ــه  ــان ادام ــز انس ــه مغ ــز ب ــا 1۲ مگاهرت ــن ۸ ت ــای بی ــس ه ــال فرکان ــا ارس ــا ب ــش ه ــر آزمای ــال حاض در ح
دارد. البتــه مغــز توانایــی جــذب 
فرکانــس هــای شــبیه ســازی شــده 
ــز را داراســت.  ــا 30 مگاهرت بیــن 1 ت
ــوش  ــق گ ــز از طری ــری مغ تاثیرپذی
کــردن بــه ایــن اصــوات بــرای 
خــواب،  حالــت  در  درد  کاهــش 
ــن  ــره ممک ــن و غی ــداری، راه رفت بی
ــی  ــده م ــای آین ــال ه ــت و در س اس
ــی  ــی را طراح ــیدنی های ــوان پوش ت
ــن  ــش ای ــت پخ ــه از قابلی ــرد ک ک

اصــوات برخــوردار باشــند.
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علـــم و دانش

دلیل مقاومت سلول های سرطانی 
پروستات به درمان کشف شد

ــد کــه یــک مکمــل هورمونــی اســتاندارد کــه بعــد از  محققــان دانشــگاه نیویــورک نشــان دادن
پرتودرمانــی بــرای افزایــش ســطح انــرژی در بیمــاران مبتــا به ســرطان پروســتات اســتفاده می 

شــود شــانس بازگشــت ســرطان را افزایــش مــی دهــد. 
مطالعــات گذشــته بوســیله محققــان نشــان داده اســت کــه ســلول هــای بنیــادی موجــود در 

ســرطان بــه پرتودرمانــی مقاومــت نشــان مــی دهنــد.
ــدان معنــی اســت کــه بعــد از درمــان، حجــم و تــوده اصلــی ســرطان مــی میــرد امــا  ایــن ب
هســته اصلــی کــه دلیــل اصلــی عــود مجــدد ســرطان اســت باقــی مــی مانــد. تاکنــون دلیــل 
ایــن کــه چــرا ســلول هــای بنیــادی بعــد از پرتودرمانــی باقــی مــی ماننــد مشــخص نشــده بود، 
امــا در ایــن مطالعــه محققــان بــا اســتفاده از ســلول هــای ســرطانی مشــتق از بیمــاران مبتــا 
بــه ســرطان پروســتات نشــان داده انــد کــه پروتئینــی بــه نــام SMARCs درون ســلول های 

بنیــادی وجــود دارد کــه بــه زنــده مانــدن آن هــا کمــک مــی کنــد.
ــا  ــود کــه ســلول هــای ســرطانی کــه در آزمایشــگاه ب ــزرگ ایــن مطالعــه ایــن ب ســورپرایز ب
هورمــون گلوکوکورتیکوئیــد تیمــار شــده بودنــد بــه مقاومــت بیشــتری نســبت بــه درمان نشــان 
دادنــد. هورمــون گلوکوکورتیکوئیــد بــه طــور معمــول بــرای افزایــش ســطح انــرژی بیمارانی که 

دچــار پرتودرمانــی شــده انــد بــه صــورت قــرص مصــرف مــی شــود.
مولکــول هــای کوچکــی بــه تغییــرات در بــدن پاســخ مــی دهنــد در همــه ســلول هــای طبیعی 
بــدن نیــز وجــود دارنــد و مــی تواننــد بوســیله هورمــون هــا تنظیــم شــوند. ایــن مولکــول هــای 
کوچــک کــه میکروRNAنــام دارنــد در ســطوح اندکــی در ســلول هــا وجــود دارنــد و هــر گونه 
ــر  ــادی اث ــد روی ســطح SMARCs ســلول هــای بنی ــا مــی توان افزایشــی در ســطح آن ه

بگــذارد.

زمانــی کــه هورمــون گلوکوکورتیکوئید بیشــتری اســتفاده شــود، ســطح میکروRNAها کاهش 
یافتــه و منجــر بــه افزایــش SMARCs مــی شــود. ایــن پروتئیــن هــای SMARC موجب 
پیچــش کرومــوزوم هــای درون ســلول هــای ســرطانی و مقــاوم تــر شــدن آن هــا بــه ســرطان 

می شــوند.
تزریــق هورمــون بــرای مبــارزه بــا تخلیــه انــرژی بیمــاران بعــد از پرتودرمانــی و شــیمی درمانی 
ــد از ســرطان  ــتاندارد بع ــی اس ــوان درمان ــه عن ــه از آن ب اســت  و بیــش از 15 ســال اســت ک
درمانــی اســتفاده مــی شــود ولــی ایــن مطالعــه نشــان داده اســت کــه ایــن هورمــون درمانــی در 

واقــع بــرای افــرادی کــه متحمــل پرتودرمانــی مــی شــوند ضــرر دارد.
ــتفاده از  ــد اس ــان ده ــد نش ــه بتوان ــی ک ــات بالین ــام مطالع ــه انج ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
گلوکوکورتیکوئیدهــا مــی توانــد کمــک کننــده باشــد یــا ایــن کــه شــانس موفقیــت را پاییــن 

ــت. ــروری اس ــری ض ــی آورد، ام م

مدت زمان بارداری و رشد مغز 
جنین با هم ارتباط دارند

محققــان در دانشــگاه واشــنگتن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هــر چــه مــدت زمــان بــودن 
جنیــن در رحــم بیشــتر باشــد تکویــن مغــزی بهتــری را پشــت ســر مــی گــذارد. 

مطالعــه ای کــه در دانشــگاه واشــنگتن صــورت گرفتــه اســت تاکیــد مــی کنــد کــه هــر روز 
و هــر هفتــه از تکویــن جنیــن در رحــم حیاتــی اســت.

ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه در صــورت امــکان، هــر چــه کــه جنیــن مــدت زمــان 
بیشــتری را در رحــم بگذرانــد مــی توانــد مــدت زمــان بیشــتری از شــرایط محیــط مضــر 

ــان باشــد. ــون در ام پیرام
ایــن محققــان معتقدنــد طــی ســه ماهــه ســوم بــارداری، مغــز جنیــن بصــورت انفجــاری و 
یکبــاره رشــد زیــادی را متحمــل مــی شــود و در ایــن زمــان مغــز تــا بیــش از 4 برابــر مــاه 

هــای قبــل رشــد مــی کنــد.
ایــن مطالعــه ۷5 نــوزاد زودرس کــه قبــل از هفتــه 3۲ بــارداری متولــد شــده بودند)میانگیــن 
زمــان بــارداری ۲۷ هفتــه بــود( را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. ایــن نــوزادان کمتــر از 1500 

گــرم وزن داشــتند و نشــانه هایــی از آســیب ســاختاری مغــز را نشــان نمــی دادنــد.
آن هــا ایــن نــوزادان زودرس را بــا 130 نــوزادی کــه طــی دوره بــارداری کامــل)3۹ هفتــه( 
بدنیــا آمــده بودنــد و میانگیــن وزنــی 3400 گــرم داشــتند مقایســه کردنــد. مقایســه مغــز 
نــوزادان در ســه ماهــه ســوم بــارداری یعنــی 13 تــا 14 هفتــه آخــر نشــان داد کــه نــوزادان 
زودرس حجــم مــخ، مخچــه و ســاقه مغــزی کمتــری داشــتند و فضــای درون جمجمــه ای 

آن هــا نیــز کوچــک بــود.
 نکتــه منحصربفــرد ایــن 
بــود کــه  ایــن  مطالعــه 
ــان  ــار محقق ــن ب ــرای اولی ب
توانســتند نقــش بســتری 
از  بعــد  نــوزادان  شــدن 
بــرای  زودرس  تولدهــای 
تکویــن بهینــه مغز را نشــان 

دهنــد.

اکسیر 
جوانی 

کشف شد
دانشمندان از کشف ترکیبی خبر داده اند که به ادعای آنها اکسیر جوان ماندن است. 

دانشــمندانی در آمریــکا متوجــه ترکیــب طبیعــی در آووکادو، کلــم بروکلــی و خیــار شــده انــد کــه 
اثــرات ضــد پیــری شــگفت انگیــزی بــر روی موشــهای آزمایشــگاهی دارد.
آنها بر این باورند که می توان به همین اثرگذاری بر روی انسانها نیز امیدوار بود.

دانشــمندانی کــه بررســیهای کلینیکــی را بــر روی گروهــی کوچــک از داوطلبــان آغــاز کــرده انــد 
ــا ســن و ســال باالتــر آبــی داده انــد کــه حــاوی ترکیبــی طبیعــی  مــی گوینــد بــه موشــهای ب
ــته از  ــن دس ــه ای ــد ک ــتر دریافتن ــیهای بیش ــس از بررس ــا پ ــت. آنه ــه NMN اس ــوم ب موس
موشــهای آزمایشــگاهی از حیــث ســامت و قــوای بدنــی در جایــگاه بــه مراتــب بهتری نســبت 

بــه ســایر موشــهای عــادی قــرار دارنــد.
ــری  ــن دســته از موشــها ســطح فعالیــت باالت ــه ای ــن اســاس مشــخص شــده ک ــر ای ب
داشــته و در عیــن حــال تراکــم اســتخوانی و ماهیچــه ای بــه مراتــب بهتــری نیــز پیــدا 

مــی کننــد.
همچنیــن دانشــمندان متوجــه شــدند ایــن دســته از موشــها از سیســتم ایمنــی بهتری برخــوردار 

شــده و همچنیــن عملکــرد کبــد در آنها در ســطح بســیار بهتری اســت.
ــوای بینایــی از دیگــر اثراتــی اســت کــه در پــی مصــرف آب  ــود ق کاهــش یافتــن وزن و بهب

حــاوی NMN در ایــن موشــها مشــاهده شــده اســت.
 NAD ــه ــه بررســی پروتئینــی موســوم ب ــرای بررســی دقیــق ایــن موضــوع ب دانشــمندان ب
پرداختــه انــد تــا راز اثرگــذاری ایــن ترکیــب طبیعــی در جــوان مانــدن موشــها را کشــف کننــد.
آنهــا امیدوارنــد کــه ایــن معجــون ارزشــمند بــرای انســانها نیــز همــان اثــر شــگفت انگیــز را در 

پــی داشــته باشــد.
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دانش و  علـــم 

برخــاف اظهــار نظــر افــرادی همچــون اســتفن هاوکینــگ که 
هــوش مصنوعــی را خطــری بــرای بشــریت مــی داننــد، ایــن 
فنــاوری کمــک زیــادی بــه انســانها در داشــتن زندگــی بهتــر 

مــی کننــد. 
ــه  ــاوری ک ــای فن ــاخص در دنی ــای ش ــره ه ــتند چه ــم نیس ک
هــوش مصنوعــی را بــه عنــوان یــک خطــر مهــم بــرای آینــده 
بشــر بــه شــمار مــی آورنــد. آنهــا ایــن ایــده را مطــرح مــی کنند 
ــکان  ــه ام ــا ب ــتیابی آنه ــاوری و دس ــن فن ــا پیشــرفته ای ــه ب ک
ــع  ــده جوام ــه آین ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــری ای ــم گی تصمی

انســانی تهدیــد شــود.
امــا در نقطــه مقابــل شــمار چشــمگیری از دانشــمندان هــم این 
فنــاوری را یکــی از کاربــردی تریــن ابداعــات بشــر مــی داننــد 
ــه  ــرای آن در نظــر گرفت ــادی ب ــه کاربردهــای زی ــی ک ــا جای ت
ــا آنجاســت کــه از  شــده اســت. اثــرات مثبــت ایــن نــوآوری ت
ــی  ــوش مصنوع ــاره ه ــاوری« درب ــاره فن ــف دوب ــظ »تعری لف

اســتفاده مــی کننــد.

حفاظت از حیات وحش
ــات وحــش  ــف در حی ــای مختل ــه ه ــداد از گون ــه تع اینکــه چ
وجــود دارنــد و چــه تعــداد در معــرض خطــر انقــراض هســتند 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــال در ح ــمندان فع ــرای دانش ــواره ب هم
ــت.  ــوده اس ــوردار ب ــادی برخ ــت زی ــش از اهمی ــات وح و حی

اینجاســت کــه هــوش مصنوعــی وارد عمــل شــده و بــه عنوان 
ــایت  ــد. وب س ــی کن ــل م ــمندان عم ــت دانش ــای دس عص
Wildbook.org نمونــه بــارز ایــن نــوآوری اســت. ایــن 
وبســایت از نســل جدیــدی از هــوش مصنوعــی و الگوریتمهای 
مخصــوص بهــره مــی بــرد. ایــن سیســتم تصاویــر بارگــذاری 
شــده را مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار مــی دهــد. ایــن مــورد تنهــا 
ــات  یکــی از کاربردهــای هــوش مصنوعــی در حفاظــت از حی

وحــش محســوب مــی شــود.

تشخیص عفونت خون
در علــم پزشــکی عفونــت خــون به عنــوان یــک پیچیدگــی در 
نظــر گرفتــه مــی شــود کــه اگــر در مراحــل اولیــه تشــخیص 
داده شــود قابــل درمــان خواهــد بــود امــا در مراحــل پیشــرفته 
تــر عواقــب ســختی همچــون از کارافتــادن اندامهــای 
مختلــف یــا حتــی مــرگ را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
اکنــون از الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی بــرای ثبــت عائــم 
الکترونیکــی اســتفاده مــی شــود کــه به پزشــکان در تشــخیص 
عفونتهــای خــون تــا ۲4 ســاعت زودتــر از فرآیندهــای عــادی 

ــد. ــی کن ــادی م تشــخیص آن کمــک زی

امداد و نجات
ممکــن اســت قربانیــان ســیل، زمیــن لــرزه و ســایر فجایــع 

طبیعــی در هــر نقطــه ای گیــر افتــاده و از دســترس 
ــوارد  ــن م ــند. در ای ــارج باش ــات خ ــداد و نج ــای ام نیروه
ــد آن را از دســت داد.  ــه نبای ــور مهمــی اســت ک ــان فاکت زم
بــه تازگــی از هــوش مصنوعــی در مأموریتهــای جســتجوی 
قربانیــان فجایــع طبیعــی اســتفاده مــی شــود. از ایــن طریــق 
ــر  ــی دی ــش از آنکــه خیل ــا پی ــار را ت ــراد گرفت ــوان اف ــی ت م
ــرا  ــات داد. اخی ــا را نج ــان آنه ــرده و ج ــایی ک ــود شناس ش
دانشــمندان  الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی را توســعه 
ــر از  ــده را در کمت ــراد گمش ــن اف ــد یافت ــه فرآین ــد ک داده ان
دو ســاعت امکانپذیــر مــی کند. شناســایی آوار انباشــته شــده 
ــر  ــان در زی ــود قربانی ــال وج ــه احتم ــاص ک ــای خ در محله
ــری هــوش  ــه کارگی ــج ب ــز از دیگــر نتای آنهــا وجــود دارد نی

ــت. ــوارد اس ــه م ــن گون ــی در ای مصنوع

هوش مصنوعی به داد بشر می رسد/
 از امداد و نجات تا تشخیص عفونت خون

محققــان مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی توانســتند از 
دریاچــه هــای شــور حــوض ســلطان و آران بیــدگل دو گونــه 

جلبــک را شناســایی و معرفــی کننــد. 
ــا شــوری  ــدگل ب دریاچــه نمــک حــوض ســلطان و آران و بی
بــاال از نظــر ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی دارای منابعــی ویــژه و 

ــتند.  ــه هس ــل ماحظ قاب
ــران در  ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــان مرک محقق

راســتای معرفــی اهمیت بــاالی ایــن اکوسیســتمهای جــذاب، 
ــا  ــه ب ــن دو دریاچ ــک Dunaliella را از ای ــه جلب دو گون
 Dunaliella و Dunaliella parva ــی ــای علم نامه

ــد. ــازی کردن viridis جداس
ــز  ــس مرک ــی رئی ــاهزاده فاضل ــن ش ــید ابوالحس ــر س دکت
ــاره گفــت:  ــن ب ــران درای ــر ژنتیکــی و زیســتی ای ــی ذخای مل
ــای  ــرداری ه ــه ب ــی نمون ــز ط ــن مرک ــا در ای ــهای م تاش

مختلــف از دریاچــه هــای فــوق شــور حــوض ســلطان و آران 
و بیــدگل  منجــر بــه جداســازی و شناســایی دو گونــه بومــی 
 Dunailella و Dunaliella parva ریزجلبــک مهــم
ــوع  ــک و تن ــت اکولوژی ــر اهمی ــه ب ــت ک ــده اس viridis ش

ــد. ــد مــی کن زیســتی ایــن مناطــق تاکی
وی افــزود: ایــن ریزجلبــک ها پتانســیل قابــل توجهــی از نظر 
ــی  ــای بســیار جذاب ــا داشــته و ســوژه ه ــن ه ــد بتاکاروت تولی

بــرای انجــام مطالعــات گســترده بیوتکنولــوژی هســتند.
ــوان کــرد: ایــن ریزجلبــک هــا در زمــان عــادی  فاضلــی عن
ــه ســبز ترشــح  ــر اســت، رنگدان ــه شــوری دریاچــه کــم ت ک
ــر شــدید آب  ــا تبخی ــاال رفتــن شــوری و ی ــا ب ــد و ب مــی کن
ــه قرمــز  ــا ایــن شــوری از خــود رنــگ دان ــرای ســازگاری ب ب

ــد.  ترشــح مــی کن
ــری  ــه خط ــک هیچگون ــن جلب ــکوفایی ای ــزود: ش وی اف
بــرای جوامــع بشــری نداشــته و حتــی مــی توانــد در 
ــیعی  ــم وس ــودن تراک ــاال ب ــات و ب ــام مطالع ــورت انج ص
ــک  ــواد بیولوژی ــتخراج م ــا در اس ــای دونالی ــک ه از جلب
دریایــی مهمــی چــون بتاکاروتــن هــا، آلفــا کاروتــن، 
زاکســانتین، کریپتوکســانتنین، لوتییــن و ... مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار گی ق
رئیــس مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران 
ــک  ــی در بان ــای بوم ــه ه ــن گون ــای ای ــویه ه ــت: س گف
 Dunaliella میکروارگانیســمها، با شــماره های دسترســـی
 Dunaliella viridis و   505۸  parva IBRC-M
ــه  ــه ب ــل ارائ ــی شــوند و قاب ــداری م IBRC-M 505۹ نگه

ــان و دانشــمندان اســت. ــام محقق تم

دو گونه جلبک در حوض سلطان و آران بیدگل شناسایی شد
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محققان مغز فسیل دایناسور را یافتند
 

ــز  ــه بخشــی از آن مغ ــی فســیلی شــده ک ــه کشــف اتفاق ــق ب ــق خــوش شــانس موف ــک محق ی
ــت.  ــور اس دایناس

ایــن بــرای نخســتین بــار در تاریــخ اســت کــه جامعــه علمــی بــا چیــزی بــه نــام بافــت فســیلی مغز 
یــک دایناســور روبــرو می شــود.

ایــن مغــز فســیل شــده متعلــق بــه گونــه ای از دایناســورهای غــول پیکــر اســت کــه حــدود 130 
میلیــون ســال پیــش زندگــی مــی کــرده اســت.

ــا صــورت گرفــت و حــاال  ــب توجــه در ســال ۲004 و در مناطــق ســاحلی بریتانی ایــن کشــف جال
جزئیــات آن پــس از بررســیهای دقیــق منتشــر شــده اســت.

ایــن محقــق پــس از شناســایی مغــز فســیل شــده متوجــه ســاختار عجیــب و بافــت غیرمعمــول آن 
شــد کــه نشــان مــی دهــد مربــوط بــه یــک دایناســور اســت.

ایــن نــوع از فســیلها زمانــی شــکل مــی گیرنــد کــه رســوبات مختلــف حفــره جمجمــه را پــر کــرده 
و ســفت و ســخت و مــی شــود. پــس از از هــم فروپاشــی و از بیــن رفتــن دایناســور، آنچــه کــه بــر 

جــای مــی مانــد بافــت فســیل شــده مغــز جانــور اســت.
بررســیهای دقیقــی کــه بــر روی ایــن فســیل صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد ســر جانــور در جایی 
افتــاده کــه اطــراف آن مملــو از مــواد شــیمیایی خاصــی بــوده کــه موجــب شــده مغــز دایناســور بــه 

ــی بماند. ــی باق خوب
ــه درک روشــنتری از  ــا ب ــه دانشــمندان کــرده ت ــادی ب ــن دســت کمــک زی کشــفیاتی از ای
ــی  ــمندان از زندگ ــم دانش ــته فه ــال گذش ــا 30 س ــی ۲0 ت ــد. ط ــت یابن ــوران دس ــن جان ای
ــر از  ــر و باهــوش ت ــوران دگرگــون شــده و حــاال مشــخص شــده کــه چــاالک ت ــن جان ای

ــد.  ــوده ان ــی ب تصــورات قبل

شگفتی دانشمندان از نحوه تأمین 
آب بدن گونه ای مارمولک

ــه  ــه ای از مارمولکهــا شــگفتی دانشــمندان را ب ــدن گون ــاز ب نحــوه تأمیــن آب مــورد نی
همــراه داشــته اســت. 

مارمولــک شــیطان خــاردار شــیوه ای خاص بــرای تأمیــن آب مــورد نیــاز بدنــش دارد که 
از ایــن حیــث مــی تــوان آن را در حیــات وحــش یــک مورد اســتثنایی بــه شــمار آورد.

دانشــمندان دانشــگاه آخــن در آلمــان متوجــه شــده انــد ایــن جانــور بــا پوشــاندن بــدن 
ــد در پوســتش  ــی مانن ــا ایجــاد چیــن و چــروک ن ــان و در ادامــه ب خــود از شــنهای بیاب
آب موجــود در شــنها را جــذب و بــه بدنــش منتقــل مــی کنــد. آبــی کــه از ایــن طریــق 
جــذب بــدن جانــور مــی شــود ســر از گلــوی آن درآورده و نهایتــا راهی سیســتم گــوارش 

مــی شــود.
 Experimental Biology دانشــمندان جزئیــات کامــل ایــن یافتــه را در ژورنــال

ــر کرده اند. منتش
بیابانهــای غــرب اســترالیا کــه همــواره محیطــی خشــک و ســوزان و عــاری از آب دارنــد 
ــن  ــرد دم ای ــاختار منحصربف ــرد از مارمولکهاست.س ــه منحصربف ــی ای گون محــل زندگ
جانــور ممکــن اســت بــرای برخــی گــول زننــده باشــد تــا جایــی کــه شــباهت زیــادی 
بــه عقــرب دارد.ایــن جانــور هیــچ خطــری بــرای انســان نداشــته و تنهــا از مورچــه هــا 

تغذیــه مــی کنــد.
ــه اســت  ــل یافت ــا تکام ــرای خــوردن مورچــه ه ــا ب ــور تنه ــن جان ــان ای ــه ده از آنجاک
دانشــمندان همــواره در صــدد آن بــوده انــد کــه نحــوه آب خــوردن آن را کشــف کننــد و 
حــاال مشــخص شــده کــه مارمولــک شــیطان خــاردار از شــنهای چســبیده به بدنــش آب 

مــورد نیــازش را تأمیــن مــی کنــد.

محققان از حل معمای عاقه پرندگان دریایی به خوردن انواع پاستیک خبر دادند. 
محققــان دریافتــه انــد پرنــدگان دریایــی که عاقــه زیــادی به خــوردن انــواع قطعات پاســتیکی 

ســرگردان در آبهــا دارنــد آنهــا را همچــون مــواد غذایــی کوچــک تصور مــی کنند.
محققــان مدتهــای طوالنــی بــه ایــن نکتــه عجیــب فکــر مــی کردنــد کــه چــرا پرنــدگان دریایی 

عاقــه زیــادی بــه خــوردن انــواع پاســتیکهای شــناور در اقیانوســها و دریاهــا دارند.
اکنــون نتایــج مطالعــه ای در ژورنــال Science Advances منتشــر شــده کــه نشــان می 

دهــد ذرات پاســتیک شــناور در آب بــرای پرنــدگان دریایــی بویــی شــبیه مــواد غذایــی دارنــد.
ــا در دیویــس نشــان مــی دهــد  ــان دانشــگاه کالیفرنی ــه توســط محقق ــات صــورت گرفت تحقیق
پاســتیکهای دورریــزی کــه از خیابانهــا و فاضــاب ســر از اقیانوســها درمــی آورنــد همــراه خــود 
جلبکهایــی مــی آورنــد کــه بــه تدریــج بویــی شــبیه مــواد غذایــی مــورد عاقــه پرنــدگان منتشــر 

مــی کننــد.
معمــوال پرندگانــی کــه حجــم زیــادی از ایــن مــواد پاســتیکی را مــی خورنــد سرنوشــتی جــز 

ــد. مــرگ ندارن
پیشــتر نیــز مطالعــه ای صــورت گرفتــه بــود کــه نشــان مــی داد تقریبــا ۹0 درصــد از پرنــدگان 
دریایــی کــه در ســواحل کالیفرنیــا زندگــی مــی کننــد انــواع ذرات پاســتیکی را بــه عنــوان مــاده 

غذایــی مــی خورنــد.
دانشــمندان هشــدار مــی دهند همزمــان بــا افزایش حجــم پاســتیکهای رها شــده در اقیانوســها، 

شــمار بیشــتری از پرندگانــی کــه از آنهــا بــه عنــوان غــذا اســتفاده مــی کننــد تلف می شــوند.

حل معمای پالستیک خواری 
پرندگان دریایی

علـــم و دانش
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توافق پاریس برای مقابله با 
گرامایش زمین قانون شد

ــه یــک  ــا گرمایــش زمیــن حــاال ب ــرای مقابلــه ب توافــق تاریخــی پاریــس ب
قانــون بیــن المللــی تبدیــل شــده اســت. 

ــای  ــه متوســط دم ــن اســت ک ــس ای ــق تاریخــی پاری ــی از تواف هــدف اصل
ــق  ــن تواف ــان ای ــرود. ۹6 کشــور جه ــر از دو درجــه سلســیوس ن ــن فرات زمی
جامــع را امضــا کردنــد تــا حــاال بــه یکــی از قوانیــن بیــن المللــی تبدیل شــده 

باشــد.
توافــق پاریــس کــه در دســامبر ســال ۲015 حاصــل شــد مــورد تأییــد ۲00 
کشــور جهــان قــرار گرفتــه و اکنــون کــه یــک قانــون جهانی شــده بــه عنوان 
یکــی از اصلــی تریــن ابزارهــای بیــن المللــی بــرای مقابلــه بــا تغییــرات جوی 

و افزایــش متوســط دمــای زمیــن بــه حســاب مــی آیــد.
ــر اســاس  ــد کــه ب ــر اســاس ایــن قانــون جدیــد کشــورها متعهــد شــده ان ب
ــش  ــیلی را کاه ــوختهای فس ــه س ــود ب ــتگی خ ــخص وابس ــی مش معیارهای

ــد. دهن
کارشناســان امــور زیســتی محیطــی ایــن توافــق تاریخــی را نقطه عطفــی در 

رونــد مقابلــه بــا تغییــرات جــوی عنــوان کــرده انــد.
ایــن قانــون بیــن المللــی از تمامــی ابتکارعملهایــی حمایــت مــی کنــد کــه 

ــد. ــا تغییــرات جــوی در خــود نهفتــه دارن ــرای مقابلــه ب چــاره ای ب
ــل  ــد کــه ســهم قاب ــن و هن ــر چی ــر، کشــورهایی نظی ــون فراگی ــن قان ــا ای ب
توجهــی در انتشــار آالینــده هــای کربنــی دارنــد بیــش از پیــش زیــر ذره بیــن 
جهانــی قــرار گرفتــه و مجبــور بــه عمــل کــردن بــه تعهداتشــان مــی شــوند.

دانش و  علـــم 

حیرت محققان از سر و صداهای مرموز 
در قطب شمال

ــاق  ــه از اعم ــوزی ک ــای مرم ــرو صداه س
ــه گــوش مــی  ــوس شــمال ب آبهــای اقیان
ــی  ــرده و حت ــر ک ــان را متحی ــد محقق رس
ارتــش کانــادا را بــه تکاپــو انداختــه اســت. 
ارتــش کانــادا از آغــاز تحقیقاتــی بــی 
ســابقه در قطــب شــمال خبــر داده تــا 
ــدا  ــوزی را پی ــای مرم ــر و صداه ــأ س منش
کنــد کــه از اعمــاق آبهــای ایــن منطقــه از 

ــد. ــی رس ــوش م ــه گ ــان ب جه
و  بومیــان، شــکارچیان  از صحبتهــای 

ــن صداهــای  ــه برداشــت مــی شــود کــه ای ــان مســتقر در محــل اینگون ــن محقق ــی و همچنی ــادان محل صی
ــتند. ــادی هس ــز غیرع ــز وی ــا وی ــگ ی ــد زن ــب همانن عجی

منطقــه ای کــه ایــن صداهــا از آن بــه گــوش مــی رســد یکــی از مناطــق اصلــی صیــد در فصــل تابســتان برای 
ماهیگیــران بــه شــمار مــی آیــد امــا حــاال وحشــت ناشــی از ایــن صداهــای غیرمتعــارف موجــی از نگرانــی را 

بــرای آنهــا ایجــاد کــرده اســت.
اکنــون ارتــش کانــادا بــا اســتفاده  از پیشــرفته تریــن تجهیــزات ردیابــی امــواج صوتــی وارد عمل شــده تا شــاید 
بتوانــد گــره کــور ایــن معمــا را بــاز کنــد. بــا ایــن حــال جســتجوهایی کــه تاکنــون صــورت گرفتــه نتیجــه ای 

در برنداشــته اســت.

فرار از ترافیک با الگوبرداری
 از النه زنبورعسل

 محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه ســاختاری شــبیه النــه زنبــور عســل بهتریــن مــدل بــرای طراحــی 
خیابانهــا در شــهرهای کوچــک و بــزرگ اســت. 

در حال حاضر بسـیاری از سـاختارهای شـهری مبتنی بر الگوی مثلثی اسـت. این سـاختار سـاده طراحان را بر آن 
داشـته کـه آن را در بسـیاری از طراحـی ها الگـوی خود قـرار دهند اما حـاال و با توجه به بزرگتر شـدن شـهرها و 

تشـدید چالشـی به نام ترافیکهـای قفل شـده، طراحان شـهری به ایده هـای جدیدی فکـر می کنند.
در این میان به نظر می رسد ساختار شش ضلعی النه زنبور عسل همان گمشده طراحان شهری باشد.

بــه تازگــی محققانــی از دانشــگاه ملــی کلمبیــا مطالعاتــی انجــام داده انــد کــه نشــان مــی دهــد اگــر خیابانهای 
درون یــک شــهر بــه صــورت ســاختاری شــبیه النــه زنبــور عســل طراحــی شــود عمــا هیچــگاه مشــکلی بــه 

نــام ترافیــک در هــم گــره خــورده شــکل نخواهــد گرفــت.
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه بهتریــن حالــت طراحــی خیابانهــای درون شــهر زمانی اســت کــه هر تقاطــع در 
نتیجــه بــه هــم رســیدن ســه خیابــان ایجــاد شــود کــه بدیــن ترتیــب ســاختار شــش ضلعــی النــه زنبور عســل 

ــود. ــاد می ش ایج
ــا در  ــردد خودروه ــا نحــوه ت ــرده ت ــای ریاضــی اســتفاده ک ــن طرحــی از مدله ــه چنی ــرای دســتیابی ب ــا ب آنه
ســاختارهای مختلــف را مــورد بررســی قــرار دهنــد. البتــه در ایــن مــدل تنهــا بــه خودروها توجــه شــده و خبری 
از عابــران پیــاده و ســاختمانها نبــوده اســت. بــه همیــن دلیــل محققــان در نظــر دارنــد تــا در فــاز بعــدی، شــبیه 

ســازی دقیــق تــری را انجــام دهنــد.

برای نخستین بار در تاریخ؛

کوچک ترین 
واحد زمان 

اندازه گیری شد

دانشــمندان در اقدامــی بــی ســابقه موفــق بــه انــدازه گیــری کوچــک تریــن 
واحــد زمــان شــدند. 

بــا توســعه فناوریهــای نویــن درک انســان از زمــان و آنچــه کــه پیرامــون مــا 
مــی گــذرد دقیــق تــر از گذشــته مــی شــود.

بــه تازگــی دانشــمندان موفــق به انــدازه گیــری تغییــرات در یــک اتــم آن هم 
در ســطح زپتاثانیــه شــده اند. هــر زپتاثانیــه یــک تریلیونیــوم میلیاردیــوم ثانیه 
اســت کــه در واقــع مــی تــوان آن را کوچکتریــن واحــد زمانــی مــورد مطالعــه 

قــرار گرفتــه بــه شــمار آورد.
بدیــن ترتیــب اکنــون دانشــمندان مــی تواننــد کل فرآینــد گریــز الکتــرون از 
ــد در  ــن فرآین ــد. ای ــری کنن ــدازه گی ــخ ان ــار در تاری ــرای نخســتین ب ــم را ب ات
واقــع آزمایــش هیجــان انگیــز تأثیــر فوتوالکتریــک انیشــتین بــه شــمار مــی 

ــد. آی
تأثیــر فوتوالکتریــک انیشــتین نخســتین بــار توســط این دانشــمند و در ســال 
1۹05 مطــرح شــد و ایــن زمانــی اســت کــه ذرات تشــکیل دهنــده نــور کــه 
بــه فوتــون معــروف هســتند بــا الکترونهایــی در حــال چرخــش بــه دور اتــم 

برخــورد مــی کننــد.
بــر اســاس علــم مکانیــک کوانتــوم، کل انــرژی ناشــی از ایــن فوتونها توســط 
یکــی از الکترونهــا جــذب شــده و یــا بیــن آنها تقســیم مــی شــود. امــا تاکنون 
هیــچ کــس نتوانســته بــود بــه مطالعه دقیــق ایــن فرآینــد آن هــم بــا جزئیات 

ــردازد. کامل بپ
اکنــون و بــا دســتاورد ارزشــمند دانشــمندان انســتیتو اپتیــک کوانتــوم مکــس 

پانــک آلمــان ایــن امــکان فراهــم شــده اســت.
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در جنگلهــای بارانــی جنــوب شــرق آســیا گیاهــی مــی رویــد 
کــه فرمــول شــناخته شــده ســبز شــدن بــرگ گیاهــان را بــه 

هــم ریخته اســت. 
ایــن گیــاه کــه »بگونیــا پاوونیــا« نــام دارد بــه طــرز حیــرت 
انگیــزی توانســته خــود را بــا محیــط کــم نــور کــف جنگلهای 

بارانــی جنــوب شــرق آســیا تطبیــق دهد.
ایـن گیاه برگهـای بزرگ و زیبـای آبی رنگـی دارد کـه از نگاه 
محققـان عجیـب بـه نظر می رسـد. اما چـه چیـزی باعث می 

شـود که رنـگ برگهـای بگونیا پاوونیـا آبی رنگ باشـد؟
ــرده  ــل ک ــا را ح ــن معم ــتول ای ــگاه بریس ــی از دانش محققان

انــد. مــت جیکــوب کــه یکــی از آنهاســت مــی گویــد: مــا در 
زیــر میکروســکوپ متوجــه کلروپلســتهایی در بــرگ ایــن گیاه 
ــه طــرز درخشــانی منعکــس مــی  ــور آبــی را ب شــدیم کــه ن
کنــد. عملکــرد بــرگ در ایــن خصــوص هماننــد آینــه اســت.
ــناخته  ــر ش ــق پذی ــوان گیاهــی تطبی ــه عن ــواره ب ــا هم بگونی
ــه  ــار اســت ک ــرای نخســتین ب ــون و ب ــا اکن شــده اســت. ام
ــورد  ــی م ــگاه علم ــاه از ن ــن گی ــگ ای ــودن رن ــی ب ــت آب عل
بررســی قــرار مــی گیــرد. محققــان نتایــج بررســیهای هــای 
ــد. ــال Nature Plants منتشــر کــرده ان خــود را در ژورن
ــه  ــوم ب ــاختارهایی موس ــود س ــان وج ــن محقق ــاور ای ــه ب ب

ــیدن  ــر رس ــه نظ ــی ب ــی در آب ــش اساس iridoplasts نق
بــرگ گیــاه بگونیــا پاوونیــا دارد. در واقــع ایــن ســاختار 
همچــون کلروپلســتها در عمــل فوتوســنتز نــور نقــش دارنــد.

معمای رنگ آبی برگ یک گیاه را بدانید

تولید ماده ای که 
قوانین علمی

 را زیرپا گذاشت
گروهــی از دانشــمندان در آمریــکا مــاده ای ســاخته 
ــر خــاف قوانیــن شــناخته شــده علمــی، در  ــد کــه ب ان

ــود.  ــی ش ــک م ــا کوچ ــاورت گرم مج
ــی  ــط م ــا منبس ــاورت گرم ــواد در مج ــه م ــی ک درحال
شــوند امــا حــاال دانشــمندان بــه ســفارش آژانس پــروژه 
هــای تحقیقــات پیشــرفته دفاعــی آمریــکا )دارپــا( مــاده 
ــدی  ــه بع ــاپ س ــاوری چ ــتفاده از فن ــا اس ــد ب ای جدی
ــه  ــای آنک ــه ج ــا ب ــرض گرم ــه در مع ــد ک ــاخته ان س

ــی رود. ــل م ــود، تحلی ــر ش بزرگت
برنامــه جدیــد دارپــا کــه تولیــد ایــن مــاده تنهــا بخشــی 
از آن اســت بــا هــدف بررســی و مطالعــه دقیــق مــوادی 

آغــاز شــده کــه ســاختار قابــل کنترلــی داشــته باشــند.
از نــگاه ایــن دانشــمندان، چنیــن مــوادی ویژگــی مهمی 
موســوم بــه »بســط حرارتــی منفــی« دارنــد کــه از ایــن 
ــا  ــرای آنه ــی را ب ــای متنوع ــوان کاربرده ــی ت ــث م حی

متصــور شــد.
بــه ایــن دســته مــواد »متــا متریــال« گفتــه مــی شــود 
کــه تنهــا در محیــط هــای پیشــرفته آزمایشــگاهی تولید 
مــی شــوند. اساســا ایــن مــواد از ســاختارهای ترکیبــی 
ــا ســرامیک ســاخته شــده  ــزات ی شــبیه پاســتیک، فل
ــاختارهای  ــه س ــد ک ــده ان ــی ش ــی مهندس ــه نوع و ب

ــد. ــی دهن میکروســکوپیکی را نشــان م
اینگونــه مــواد بــا توجــه بــه نــوع فرآینــد بــه کار گرفتــه 
شــده در ساختارشــان ویژگــی هــای خاصــی دارنــد کــه 
ــه طــور طبیعــی آنهــا را در طبیعــت پیــدا  ــوان ب نمــی ت

کــرد.

علـــم و دانش

حل معمای
 بی مزه شدن گوجه 

فرنگی در یخچال
ــه کشــف علــت بــی مــزه شــدن گوجــه  محققــان موفــق ب
فرنگــی هایــی شــدند کــه داخــل یخچــال نگهــداری مــی 

ــوند.  ش
ــا  ــه فرنگــی ه ــه گوج ــرادی هســتید ک ــته اف ــر از آن دس اگ
را در یخچــال نگهــداری مــی کننــد شــاید بــا خوانــدن ایــن 

ــد. ــن کار را انجــام ندهی ــب دیگــر ای مطل
ــا نگهــداری گوجــه  ــد اگرچــه ظاهــرا ب ــه ان محققــان دریافت
فرنگــی در یخچــال آن را مــی تــوان بــرای مــدت بیشــتری 
حفــظ کــرد امــا حــاال مشــخص شــده کــه بــا ایــن کار مــزه 

ــی رود. ــن م آن از بی
ــا پیــش از ایــن نیــز مشــخص شــده بــود کــه قــرار  البتــه ت
گرفتــن ایــن مــاده غذایــی در محیــط ســرد یخچــال مــزه و 
طعــم آن را از بیــن مــی بــرد امــا علــت آن مشــخص نشــده 

ــود. ب
اکنــون محققــان مطالعاتــی انجــام داده انــد کــه جزئیــات آن 
در ژورنــال آکادمــی ملــی علــوم آمریــکا منتشــر شــده اســت.

بــر اســاس ایــن تحقیقــات، زمانی کــه دمــای محیــط اطراف 
ــای درون  ــد دم ــد )همانن ــی یاب ــش م ــی کاه ــه فرنگ گوج
ــم  ــاده مه ــن م ــزه ای ــم و م ــئول طع ــای مس ــال( ژنه یخچ

ــد. ــی افتن ــا از کار م ــی عم غذای
دنیــس تیمــن از دانشــگاه فلوریــدا کــه در این بررســی حضور 
داشــته مــی گوید: وقتــی گوجــه فرنگــی در یخچال قــرار می 
گیــرد عملکــرد ژنهــای تأثیرگــذار در ایجــاد طعــم مخصوص 

آن منجمــد شــده و دیگــر عملکــرد همیشــگی را ندارند.
ــرار دادن  ــا ق ــد توجــه داشــت کــه ب ــه گفتــه محققــان، بای ب
گوجــه فرنگــی در محیطهــای ســرد همچــون یخچــال، طعم 
آن از بیــن رفتــه و بــا خــارج کــردن آن از یخچــال نیــز قابــل 

ــود. بازگشــت نخواهــد ب

اورانوس ۲ قمر خود را 
پنهان کرده است

ــاال  ــه احتم ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــمندان ب دانش
ــان  ــش پنه ــه های ــان حلق ــود را در می ــر خ ــوس دو قم اوران

ــت.  ــرده اس ک
دانشــمندان داده هــای بــه دســت آمــده توســط فضاپیمــای 
وویجــر ۲ را کــه در ســال 1۹۸6 در دنیــای اکتشــافات فضایی 
خبرســاز شــده بــود بازبینــی کــرده و مــورد تجزیــه و تحلیــل 

دوبــاره قــرار داده انــد.
آنهــا در خــال ایــن بررســی هــا متوجــه دو قمــر اورانــوس 

شــده انــد کــه در حلقــه هــای آن پنهــان شــده انــد.
کنــکاش دوبــاره در یافتــه هــای وویجــر ۲ توســط دو تــن از 
دانشــمندان ســیاره شناســی دانشــگاه آیداهوو صــورت گرفته 

اســت.
اورانــوس ســومین ســیاره بــزرگ منظومه شمســی محســوب 
ــرای آن ۲۷ قمــر شناســایی شــده  مــی شــود کــه تاکنــون ب
اســت و نکتــه جالــب اینجاســت کــه دو قمــر تــازه شناســایی 
ــا  ــری ب ــه کمت ــر فاصل ــن ۲۷ قم ــا ای ــه ب ــده در مقایس ش

ــد. ــوس دارن اوران
ــای  ــه ه ــه در حلق ــده ک ــب ش ــدک موج ــه ان ــن فاصل همی

ــیم. ــی باش ــای مواج ــاهد الگوه ــوس ش اوران
ــن دارد  ــه از زمی ــادی ک ــه زی ــطه فاصل ــه واس ــوس ب اوران
ــمندان  ــرای دانش ــا ب ــناخته ه ــی از ناش ــا انبوه ــواره ب هم
تصــور مــی شــده اســت و تقریبــا مــی تــوان گفــت تمامــی 
آنچــه کــه دربــاره ایــن ســیاره مــی دانیــم نتیجــه بررســیهای 
ــه 30  ــگر وویجــر ۲ اســت ک ــه توســط کاوش صــورت گرفت

ــد. ــه دســت آم ــش ب ســال پی
اکنــون و بــا مشــخص شــدن اینکــه دو قمــر ناشــناخته دیگر 
در دو حلقــه یعنــی آلفــا و بتــا از مجمــوع 13 حلقــه اورانــوس 
ــاز هــم ارزش عملکــرد کاوشــگر وویجــر ۲ بــه  وجــود دارد ب

چشــم مــی آیــد.
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نوین فناوریهای 

از آنجایی که موجــودات دریایــی منبــع گســـترده تامیــن مــواد 
غذایــی و دارویــی محسوب می شوند، در کشور ما تالش برای توسعه 
این منابع با استفاده از فناوریهای زیستی در دستور کار قرار گرفته است. 
این بهره برداری می تواند تاثیر مهمی در رفع نیازهای روزمره مردم 
در حوزه منابع غذایی و دارویی به حساب آید. براین اساس مهمترین 
موضوع بخش فناوریهای نوین در این شماره از مجله فناوری مهر، به 
یافته  اختصاص  آبزیان  از  بیولوژیــک  هــای  فــرآورده  تولیـــد 

. ست ا
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فناوریهــای نویــن

ــواد  ــن م ــت تأمی ــترده ای جه ــع گسـ ــی منب ــودات دریای موج
غذایــی و دارویــی هســتند تولیـــد فــرآورده هــای بیولوژیــک و 
منابــع غذایــی جدیــد از آنهــا مــی توانـــد تأثیــر مهمـــی در رفع 

ــد.  ــته باش ــروز داش ــای ام نیازه
شــرایط ویــژه حــوزه هــای آبــی ایــران از کرانــه هــای شــمالی 
تــا جنوبــی کشــور، فرصتهــای مطلــوب تولیــد و بهــره بــرداری 

از منابــع آبــزی را بــرای مــا فراهــم کــرده اســت.
ــن،  ــوری پائی ــه ش ــا درج ــزر ب ــای خ ــور، دری ــمال کش در ش
ــی  ــات دریای ــی و جریان ــیژن کاف ــب، اکس ــای مناس ــود دم وج
بــاال، زمینــه را بــرای تولیــد گونــه هــای آبــزی مخصوصــا در 
اعمــاق زیــر یــک صــد متــر فراهــم کــرده اســت. همچنیــن در 
جنــوب کشــور، موضــوع آبــزی پــروری و مزیــت هــای بــاالی 
ــادی برخــوردار اســت. ــت زی ــرداری از اهمی ــره ب ــرای به آن ب

ــدادادی در  ــع خ ــن منب ــه از ای ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــا نکت ام
راســتای اشــتغال و توســعه کســب و کار بــر مبنــای دانــش بــه 

ــی بهــره ببریــم. خوب
فــرآوری و تولیــد محصــوالت متنــوع و بــا ارزش افــزوده 
فرآینــدی اســت کــه در آن گــروه هــای مختلفــی از قبیــل بهره 
بــرداران، صاحبــان صنایــع، مراکــز علمــی و دانشــگاهی، صــادر 
ــی مشــارکت  ــدگان و دســتگاه هــای نظارت ــدگان، واردکنن کنن
ــا و  ــالم، پوی ــای س ــت ه ــام فعالی ــک انج ــدون ش ــد. ب دارن
ــا شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی در حــوزه شــیات  متناســب ب
ــدرکاران و  ــدون ایجــاد هماهنگــی بیــن کلیــه دســت ان نیــز ب
ــود. ــاوری هــای روز میســر نخواهــد ب ــش و فن ــری دان بکارگی
لــذا وجــود مرکــزی کــه بتوانــد ضمــن ایجــاد هماهنگــی بیــن 
کلیــه دســت انــدرکاران بخــش فــرآوری آبزیــان، زمینــه انتقال 
دانــش و اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن را نیــز در ایــن حــوزه 
ــی  ــون هماهنگ ــن رو کان ــت. از ای ــروری اس ــد، ض ــم کن فراه
دانــش و صنعــت شــیات و آبــزی پــروری بــرای انجــام چنیــن 
رســالت مهمی بــا حضــور نماینــدگان بخــش های مختلــف در 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تاســیس شــده 

اســت.
ــزی  ــازار شــیات و آب ــت و ب ــش، صنع ــون هماهنگــی دان کان
ــری  ــتای بکارگی ــون در راس ــن کان ــوان دومی ــه عن ــروری ب پ
ــش  ــای دان ــرکت ه ــگاهها و ش ــی، دانش ــز علم ــش مراک دان
بنیــان و ارتبــاط آن بــا صنعــت و بــازار در ایــن معاونــت ایجــاد 
ــم زده  ــان رق ــت آبزی ــه واســطه آن پیشــرفت صنع ــا ب شــده ت

ــود. ش

افزایش سهم آبزیان در سبد غذایی مردم
ــش  ــی دان ــون هماهنگ ــس کان ــی، رئی ــعلی مطلب ــر عباس دکت
ــاه فعالیتهــا و برنامــه  ــروری  درب ــزی پ و صنعــت شــیات و آب
ــی  ــیات، یک ــش ش ــت: بخ ــار داش ــون اظه ــن کان ــای ای ه
ــاد  ــذار در اقتص ــر گ ــم و اث ــیار مه ــای بس ــش ه ــر بخ از زی
ــد بخشــی از اشــتغال  کشــاورزی تلقــی مــی شــود و مــی توان

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــور را  ب کش
مشــاور ســازمان تحقیقــات و آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه ســهم مصــرف آبزیــان در ســبد غذایــی مردم 
افزایــش یافتــه اســت، عنــوان کــرد: بــه همیــن دلیل نیاز اســت 
ــوه در  ــای بالق ــیل ه ــوژی از پتانس ــری تکنول ــا بکارگی ــه ب ک

ــم. ــرداری الزم را انجــام دهی ــان بهــره ب صنعــت آبزی
ــا، پرورشــی کــردن  ــرای اســتفاده از ظرفیــت دری ــزود: ب وی اف
ــاری، ماهــی  ــد ماهــی هــای خاوی ــه هــای دریایــی همانن گون
ــن رو   ــت؛ از ای ــاز اس ــور و ... نی ــانک، هام ــی ش ــفید و ماه س
ــان وارد  ــت آبزی ــه صنع ــه دریچ ــم ب ــه عل ــت ک ــروری اس ض

شــود تــا بتوانیــم شــاهد پیشــرفت چنیــن حــوزه ای باشــیم زیرا 
ــد. ــی دارن ــادی باالی ــان ارزش اقتص آبزی

وی افــزود: ماموریــت مــا در کانــون هماهنگــی دانــش، صنعــت 
ــن  ــی بی ــل ارتباط ــک پ ــم ی ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــازار ای و ب
صنعــت، دانشــگاه، پژوهــش و فنــاوری محققــان کشــور ایجــاد 

ــم. کنی
اســتاد تمــام بهداشــت و مــواد غذایــی دانشــگاه آزاد واحــد علوم 
تحقیقــات بــا بیــان اینکــه ایــن کانــون هــا بــه نوعــی نقــش 
هدایتــی و نظارتــی دارنــد، اظهــار داشــت: صنعــت آبزیــان برای 

کشــور مــا مزیــت نســبی دارد.

ــوالت  ــادرات محص ــتن در ص ــرورت گام برداش ض
ــان ــوزه آبزی در ح

مطلبــی خاطرنشــان کــرد: مــا قــادر هســتیم در شــرایط پرورش 
ــت  ــوالت، وضعی ــدور محص ــوزه ص ــروری در ح ــزی پ دام و آب
ــان را  ــه طوریکــه آبزی ــم؛ ب ــم بزنی ــرای کشــور رق ــری را ب بهت
ــا  ــد محصــوالت ب ــه تولی ــم و ب ــه صــورت خــام صــادر نکنی ب
ــوالت  ــادرات محص ــا در ص ــم. م ــی بپردازی ــی داخل ــش فن دان
شــیاتی پیشــگام بــوده ایــم زیــرا اســتانداردهایی کــه در ایــن 
حــوزه تدویــن شــده اند مطابــق بــا اســتانداردهای اتحادیــه اروپا 
اســت بــه همیــن دلیــل هیــات هــای خارجــی از جملــه اروپایی 
هــا عمدتــا از بخــش هــای شــیات ایــران اســتقبال مــی کنند 
و ایــن موضــوع مــی توانــد یــک مزیــت بــرای کشــور باشــد.

وی گفــت: در حــال حاضــر، فرانســوی هــا در زمینــه پــرورش 
ماهی در قشــم ســرمایه گــذاری کــرده انــد؛ همچنیــن تایلندی 
هــا روی برخــی آبزیــان همچــون خیــار دریایــی ایــران تمرکــز 
دارنــد کــه ایــن نشــان از مزیــت باالیــی اقتصــادی کشــور در 

حــوزه آبزیــان اســت.
. 

وســعت تحقیقــات کشــور در حــوزه شــیالت بــی 
نظیــر اســت

مطلبــی عنــوان کــرد: مــا از لحــاظ علمــی، ظرفیــت و ســاختار 
ــن کشــوری  ــن اولی ــم؛ همچنی ــوزه شــیات داری ــی در ح خوب
هســتیم کــه در منطقــه آســیا وســعت تحقیقــات شــیاتی بــی 

ــرای خــود رقــم زده ایــم. نظیــری ب
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاهها، مراکــز علمــی و شــرکت های 

دانــش بنیانــی اخیــرا توانســته انــد ارتبــاط خوبــی بــا یکدیگــر 
ــه  ــر پای ــان ب ــا در راســتای توســعه حــوزه آبزی ــد ت ــرار کنن برق
دانــش قــدم بردارنــد، گفــت: عــاوه بــر اینهــا بــا کشــورهای 
دیگــر در ارتبــاط هســتیم؛ از جملــه ایــن ارتباطــات مــی تــوان 
ــی خلیــج فــارس اشــاره کــرد کــه  ــه کشــورهای حــوزه عرب ب

ــه تعریــف شــده اســت. ــروژه هــای مشــترکی در ایــن زمین پ
ــت  ــازار صنع ــت و ب ــش، صنع ــی دان ــون هماهنگ ــس کان رئی
شــیات و آبــزی پــروری بــا بیــان اینکــه ارتباطاتــی کــه اکنون 
بیــن محققــان کشــور وجــود دارد، مثــال زدنــی اســت، تاکیــد 
ــه مجموعــه  ــش روز شــیات را ب ــم دان ــا مــی توانی داشــت: م

ــم. ــدی وارد کنی واحدهــای تولی

ــورد  ــیالت م ــوزه ش ــورمان در ح ــتاندارد کش اس
ــت ــا اس ــول کل دنی قب

وی بــا بیــان اینکــه اســتانداردهای مــا مــورد قبــول کشــورهای 
ــن  ــد از چی ــت: بع ــار داش ــت، اظه ــی اس ــی و امریکای اروپای
ــتانداردهای  ــه اس ــتیم ک ــوری هس ــومین کش ــا س ــن، م و ژاپ

ــت. ــول کل دنیاس ــورد قب ــیات م ــوزه ش ــورمان در ح کش
ــه  ــرعت مجموع ــه س ــر ب ــال اخی ــد س ــه وی، در چن ــه گفت ب
ــد. ــه ان ــان رفت ــش بنی ــه ســمت شــرکت هــای دان شــیات ب

مطلبــی خاطــر نشــان کــرد: ســهم دانــش و فنــاوری در حــوزه 
آبزیــان مــی توانــد 100 درصــد باشــد. درواقــع بــدون تکنولوژی 

نمــی تــوان بــا حــوزه آبــزی پــروری کار اقتصــادی انجــام داد.
ــزی  ــم در آب ــری عل ــه کارگی ــرای ب ــا ب ــت م ــزود: اولوی وی اف
ــم و  ــا ورود عل ــرورش ماهــی در قفــس اســت. قطع ــروری، پ پ
تکنولــوژی در ایــن حــوزه از واجبــات اســت؛ همچنیــن در حوزه 
میگــو نیــز بــرای اینکــه مخاطــرات نداشــته باشــیم نیــاز داریــم 

بــا تکنولــوژی درصــدد توســعه آن برآییــم.

ــان  ــه آبزی ــم در عرص ــدن عل ــاری ش ــاری و س ج
ــی ــروت زای ــرای ث ب

مطلبــی بــا بیــان اینکــه بــه تازگــی اقداماتــی در زمینــه آبــزی 
پــروری بــا همــکاری نهادهــا شــروع شــده اســت، تاکیــد کــرد: 
حــوزه آبزیــان بســیار تشــنه و آمــاده ورود تکنولــوژی اســت؛ هم 
ــی  ــه ایــن حــوزه ورود پیــدا کــرده اســت ول ــاوری ب اکنــون فن
ــان کشــور را در  ــم دســترنج محقق ــه بتوانی ــرد ک ــی ب ــان م زم

راز درمان سرطان در اعماق دریا/ توسعه فناوری زیستی با آبزیان
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ــن ــای نوی فناوریه

عرصــه آبزیــان شــاهد باشــیم؛ همچنیــن بــا جــاری شــدن علم 
مــی تــوان ثــروت زایــی را در ایــن حــوزه بــه خوبــی مشــاهده 

کــرد.
ــزی  ــرآورده در آب ــوع ف ــر، 1۸ ن ــال حاض ــه وی، در ح ــه گفت  ب
ــرمایه  ــد س ــوزه نیازمن ــن ح ــا ای ــود؛ ام ــی ش ــد م ــروری تولی پ
گــذاری و تکنولــوژی اســت تــا بتــوان فــراورده هــای بیشــتری 
ــم. ــه ســایر کشــورها صــادر کنی ــد و ب ــه دانــش تولی ــر پای را ب

اســتفاده از آبزیــان دریایــی بــرای تولیــد ترکیبات 
دارویــی ضــد ســرطانی

مطلبــی بــا بیــان اینکــه تحقیقــات در زمینــه آبزیــان کمــاکان 
ــان  ــت، بی ــری اس ــال پیگی ــور در ح ــان کش ــوی محقق از س
ــه  ــی از جمل ــان دریای کــرد: در حــال حاضــر، یــک ســری آبزی
خارتنــان در کشــور مــا وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد زمینــه ای 
بــرای پیشــرفت در تولیــد ترکیبــات دارویــی کشــور باشــند. در 
حــال حاضــر، یــک ســری آبزیــان دریایــی از جملــه خارتنــان 
ــرای  ــه ای ب ــد زمین ــد کــه مــی توانن ــا وجــود دارن در کشــور م

ــد ــات دارویــی کشــور را رقــم بزن ــد ترکیب پیشــرفت در تولی
وی بــا اشــاره بــه یکــی از پــروژه هــای خــود کــه در ایــن زمینه 
ــار  ــر، روی خی ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــام اس ــال انج در ح
دریایــی کــه یکــی از رده هــای خارپوســتان هســتند، تحقیقاتــی 

را آغــاز کــرده ایــم .
ــادی  ــی زی ــرد داروی ــی، کارب ــار دریای ــه خی ــان اینک ــا بی وی ب
دارد، اظهــار داشــت: از دوســال گذشــته، پــروژه ای در معاونــت 
ــتخراج  ــوان »اس ــا عن ــک طــرح کان ب ــوان ی ــه عن ــی ب علم
ــرای تولیــد داروی ضــد ســرطان  مــواد بیولوژیــک و دارویــی ب
از خیــاران دریایــی« آغــاز شــده کــه ایــن طــرح بــرای اولیــن 
ــتی  ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ــار ب ب
ــه  ــاورزی موسس ــج کش ــوزش تروی ــات و ام ــازمان تحقیق و س

ــال انجــام اســت. ــات شــیات در ح تحقیق
وی بــا بیــان اینکــه داروی ضــد ســرطان کبــد از عصــاره ایــن 
موجــود جداســازی و فرمولــه مــی شــود، گفــت: تنهــا کشــوری 
کــه ایــن تکنولــوژی را دارد امریــکا اســت و دانــش فنــی آن را 
بــه کشــور دیگــری نــداده اســت، مــا دومیــن کشــوری خواهیم 

بــود کــه صاحــب ایــن تکنولــوژی مــی شــویم .
ــد  وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در آینــده تحــول جــدی در تولی
ــک در کشــور ایجــاد   ــا منشــا بیولوژی ــی ب و اســتخراج داروهای

شــود ؛ ایــن حــوزه نیازمنــد یــک برنامــه عظیــم اســت.

وجود 3 طرح کالن درحوزه آبزیان
اســماعیل قــادری فــر، مدیــر کل دفتــر تجــاری ســازی معاونت 
ــوزه  ــت: ح ــار داش ــوری اظه ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
شــیات و آبزیــان، بــازار بزرگــی در صنعــت غــذا دارد کــه مــی 
تــوان بــا اســتفاده از آن اشــتغال زایــی باالیــی را در کشــور ایجاد 

ــات  ــازمان تحقیق ــت س ــا کمــک و حمای ــون ب ــن کان ــد. ای کن
وزارت جهــاد کشــاورزی، موسســه ملــی شــیات بــا مشــارکت 
بخــش خصوصــی و تعــدادی از عناصــر فعــال در حــوزه صنعت 

شــیات کشــور شــکل گرفتــه اســت.

پرورش تیالپیا با فناوری
ــه نقــش کانــون هماهنگــی دانــش و صنعــت  ــا اشــاره ب وی ب
در برطــرف کــردن برخــی مشــکات در حــوزه آبــزی پــروری 
ــط زیســت  ــازمان محی ــرا س ــه اخی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
پــرورش ماهــی تیاپیــا را بــه دلیــل مشــکات زیســت 
ــد  ــی توان ــون م ــت کان ــت؛ فعالی ــرده اس ــوع ک ــی ممن محیط
ــه  ــی از جمل ــرورش ماهیان ــرای پ ــتگذاری ب ــوع سیاس موض

ــد. ــا باش تیاپی
ــزی  ــازار شــیات و آب ــت و ب ــش، صنع ــون هماهنگــی دان کان
ــر  ــا ب ــان تیاپی ــرورش ماهی ــد در راســتای پ ــروری مــی توان پ
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــودوی ب ــاوری وارد ش ــش و فن ــه دان پای
اگــر بخواهیــم سیاســت گــذاری در ایــن حــوزه داشــته باشــیم 
بایــد بتوانیــم مولفــه هــای دانشــی آن را تبییــن کنیــم، گفــت: 
ــی،  ــای دانش ــه ه ــن مولف ــا تبیی ــد ب ــی توان ــون م ــن کان ای
ــت شــیات و  ــا در صنع ــته باشــد ت ــی داش سیاســتگذاری های

ــد. ــا کن ــود را ایف ــش خ ــروری نق ــزی پ آب
قــادری فــر خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر  3 طــرح کان 
ــا عناویــن »پــرورش ماهــی قــزل آالی  ملــی در ایــن حــوزه ب
رنگیــن کمانــی عــاری از بیمــاری«، » طــرح میگــو هــای اس 
پــی اف در بوشــهر« و » پــرورش ماهــی در قفــس در کیــش« 

تعریــف شــده اســت.
ــت  ــب و کاری اس ــر کس ــوزه پ ــیات، ح ــوزه ش ــزود: ح وی اف
بــه طوریکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان زیــادی مــی تواننــد 
بــه ایــن حــوزه وارد شــوند؛  همچنیــن در حــال حاضــر، 
ــروری  ــزی پ دانشــگاههای مختلــف در ســطوح مختلــف در آب
وجــود دارنــد کــه اینهــا مــی تواننــد در آینــده بــازار کار بدســت 
بیاورنــد. صنعــت آبزیــان کشــور ایــن پتانســیل را دارد کــه یــک 
ــت اقتصــاد  ــا در نهای ــود ت ــرای کشــور محســوب ش ــت ب مزی

ــه واســطه آن محقــق شــود. ــان ب ــش بنی ــی و دان مقاومت
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دسترســی بــه آب هــا  و حــوزه هــای 
ــه  ــرورش شــیات ب ــرای پ ــوم مناســبی  ب ــی، زیســت ب دریای
ــون  ــه کان ــم ک ــار داشــت: انتظــار داری ــد، اظه ــی رون شــمار م
ــروری  ــزی پ ــازار شــیات و آب ــش، صنعــت و ب هماهنگــی دان
رونقــی بــه کســب و کار شــرکت هــای دانــش بنیــان از لحــاظ 
ــوزه  ــن ح ــتری در ای ــتغال بیش ــا اش ــد ت ــی بده ــی و کیف کم

داشــته باشــیم.
ــه گفتــه مدیــر کل دفتــر تجــاری ســازی معاونــت علمــی و  ب
ــی در  ــه هماهنگ ــم ک ــوری، امیدواری ــت جمه ــاوری ریاس فن
حــوزه بــازار صنعــت شــیات ســهم مناســبی داشــته باشــد تــا 

بتوانیــم بــه بــازار هــای هــدف یعنــی خاورمیانــه، آســیای میانه 
ــم. ــی دســت بیابی و کشــورهای اروپای

تولیــد صنعتــی 20 فــراورده نویــن غذایــی و 
دارویــی از آبزیــان

ــد  ــان، تولی ــرانه آبزی ــرف س ــش مص ــای افزای ــی از راه ه یک
ــاده  ــوع شــیاتی بخصــوص محصــوالت آم محصــوالت متن
پخــت یــا آمــاده مصــرف اســت. اگــر ایــن محصــوالت بــر پایه 
فنــاوری داخلــی باشــد و بــه ســهولت در دســترس مــردم قــرار 

ــد داشــت. ــادی خواه ــرد متقاضــی زی گی
موسســه تحقیقــات علــوم شــیاتی کشــور در راســتای تحقــق 
ــیاتی،  ــا ارزش ش ــای ب ــرآورده ه ــه ف ــی و تهی ــت غذای امنی
ــی  ــه م ــه انجــام داده اســت ک ــن زمین ــری در ای ــات مؤث اقدام
ــواع برگــر ماهــی، فینگــر ماهــی،  ــه تولیــد صنعتــی ان ــوان ب ت
ــترودل  ــی، اش ــنک ماه ــی، اس ــه ماه ــی، کوفت ــتنی ماه بس

ــرد. ــاره ک ــر اش ــول دیگ ــی و... ۲0 محص ماه
ــت  ــه درصنع ــن موسس ــتاوردهای ای ــه دس ــن از جمل همچنی
آبزیــان، دانــش فنــی تولیــد فیش برگــر و فیــش فینگــر از کپور 
نقــره ای، فنــاوری تولیــد کنســرو و ســوخاری کوفته، از گوشــت 
چــرخ شــده ماهــی کپــور نقــره ای، فنــاوری تولیــد سوســیس 
غنــی شــده از گوشــت ماهــی پرورشــی کپــور نقــره ای، دانــش 
فنــی تولیــد اســنک حجمــی شــده از ترکیــب ذرت و ماهــی و...

هســتند.

نقش دریا در توسعه فناوری زیستی 
از ســوی دیگــر تولیـــد فــرآورده هــای بیولوژیــک از منابــع آبی 
ماننـد ترکیبـــات دارویـی می توانـد تأثیر مهمـــی در تأمین این 
نوع ترکیبات مورد نیاز داشـــته باشـد. یکـــی از اهـداف زیسـت 
فناوری دریایـــی، ابداع روش هایـــی به منظور تولیـــد فــرآورده 
های جدیــد دارویی از جانـــداران دریایی اســـت یعنـــی فرآورده 

هایـــی کـــه به حفظ ســـامت و درمـــان کمک کند.
یکـــی از اهـــداف زیســـت فناوری دریایـــی، ابداع روش هایـی 
بــه منظــور تولیـــد فــرآورده هــای جدیــد دارویــی از جانـــداران 
دریایی اســـت یعنـــی فرآورده هایـــی کـــه به حفظ ســـامت 
ــور، رئیــس  ــی پ ــی اصغــر خان ــر عل و درمـــان کمــک کنددکت
ــه  ــته ب ــی وابس ــای داخل ــروری آب ه ــزی پ ــکده آب پژوهش
ــت:  ــار داش ــور اظه ــیاتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
تاکنــون ۲0 فــراورده نویــن در صنعــت آبزیــان در ایــن موسســه 
ــی  ــن موضــوع م ــی رســیده اســت کــه همی ــد صنعت ــه تولی ب

ــد. ــان  ایجــاد کن ــت آبزی ــی در صنع ــد انقاب توان
خانــی پــور بــا بیــان اینکــه متاســفانه یــک حلقــه مفقــوده بیــن 
ــرا  در  ــش اج ــا بخ ــی ب ــگاهی و پژوهش ــی، دانش ــز علم مراک
صنایــع مختلــف وجــود دارد، گفــت: کانــون هماهنگــی دانــش، 
صنعــت و بــازار شــیات و آبــزی پــروری در معاونــت علمــی و 
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فناوریهــای نویــن

فنــاوری تشــکیل شــده اســت تــا ارتبــاط بیــن تحقیقــات تــا 
بــازار را بــه خوبــی برقــرار کنــد.

وی بــا تاکیــد بــر نتیجــه بخــش بــودن مقولــه دانــش بنیانی 
ــود کــه در  ــه کشــورهایی ب ــزی از جمل در کشــور گفــت: مال
یــک دهــه توانســته بــر پایــه دانــش و شــرکت هــای دانــش 
بنیــان گام بــردارد؛ از ایــن رو نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه 
ــع  ــه در صنای ــان چ ــت ابزی ــه در صنع ــات چ ــه تحقیق نتیج

دیگــر در یکــی دو ســال آینــده بــه نتیجــه برســد.

موجودات دریایی منبع تولید دارو
خانــی پــور در ادامــه اظهــار داشــت: تــا چندین ســال گذشــته 
از محصــوالت در صنعــت آبزیــان بــه عنــوان غذاهایــی بــر 
پایــه ســامت یــاد مــی کردنــد زیــرا آبزیــان سرشــار از امــگا 
3، و منبــع غنــی از اســیدهای چــرب هســتند امــا اکنــون بــه 
ــه  ــدگاه دارویــی نگریســته مــی شــود ب ــا دی ایــن صنعــت ب
ــان گامــی در  ــد دارو از آبزی ــا تولی ــوان ب ــل اینکــه مــی ت دلی

راســتای ســامتی انســان هــا برداشــت.
ــی از  ــی و عروق ــای قلب ــد داروه ــه تولی ــان اینک ــا بی وی ب
آبزیــان نیــز مــورد توجــه محققــان کشــور قــرار گرفته اســت، 
ــروژه ای در موسســه  ــم پ ــته ای ــا توانس ــن م ــزود: همچنی اف
تحقیقــات شــیاتی کشــور تحــت عنــوان »خالــص ســازی 
روغــن ماهــی بــا هــدف تولیــد ســافت ژل از ماهــی کلیــکا« 

آغــاز کنیــم.
ــا  ــی ب ــای داخل ــروری آب ه ــزی پ ــکده آب ــس پژوهش رئی
بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن روغــن مصــرف انســانی 
ــه صــورت  ــق شــدیم ب ــال حاضــر موف ــت: در ح ــدارد، گف ن
آزمایشــگاهی در یــک پروســه تحقیقاتــی بــه تکنیــک تولیــد 
روغــن خالــص ســازی شــده مصــرف انســانی دســت پیــدا 
ــد  ــی مــی توان ــی و داروی ــا ارزش غذای ــن روغــن ب ــم. ای کنی
در تولیــد ســافت ژل اســتفاده شــود؛ ایــن موضــوع در مرحلــه 
ثبت اختــراع اســت. تاکنــون امریکا، شــیلی، نــروژ، فرانســه و 

هنــد توانســته انــد ایــن طــرح را انجــام دهنــد.
ــک  ــات، ی ــن تحقیق ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
نمونــه از پــروژه هــای داخلــی اســت کــه در صنعــت آبزیــان 
انجــام مــی گیــرد، اظهــار داشــت: در واقــع همیــن تحقیقــات 
و پــروژه هــا هســتند کــه مــی توانــد مــا را بــه هــدف اصلــی 
ــت  ــری اس ــم رهب ــام معظ ــد مق ــد و تاکی ــورد تایی ــه م ک
نزدیــک کنــد؛ امیدواریــم کــه بتوانیــم بــا  بــه نتیجه رســاندن 
ایــن تحقیقــات تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  و دانــش بنیــان را  

شــاهد باشــیم.
بــه گفتــه وی، بنابرایــن، تولیــد فــرآورده هــای بیولوژیــک از 
آبزیــان ماننــد ترکیبــات دارویــی مــی توانــد تأثیــر مهمــی در 

تأمیــن ایــن نــوع ترکیبــات مــورد نیــاز داشــته باشــد.

تاثیرات مهم آبزیان در زندگی
مهــم تریــن آثــار اســتفاده از دســتاوردهای شــیات و آبــزی 
پــروری در بخــش دارویــی مــی توانــد توســعه دانش زیســت 
ــش  ــور، کاه ــرای کش ــروت ب ــد ث ــور، تولی ــاوری در کش فن
ــرداری  ــره ب ــتغال، به ــاد اش ــی، ایج ــات داروی واردات ترکیب
بهینــه از ســایر آبزیــان، کاهــش مصــرف مــواد شــیمیایی و 
حفــظ محیــط زیســت و همچنیــن توســعه شــرکتهای دانش 

بنیــان  باشــد.
همچنیــن پرداختــن بــه حــوزه آبزیــان مــی توانــد منجــر بــه 
افزایـش مـصرف سـرانه آبزیـــان از طریق وارد کـردن برخی 
منابــع جدیــد ماننــد ریــز جلبکهـــا به ســـبد غذایـــی مــردم، 
ایجــاد اشــتغال بــرای تولیــد و پــرورش منابــع غذایــی خاص، 
ــوع  ــش تن ــد، افزای ــان جدی ــش بنی ــرکتهای دان ــاد ش ایج
غذایــی و دسترســی بیشــتر بــه مــواد غذایــی دریایــی شــود.

محققــان  داشــت:  اظهــار  جهاددانشــگاهی  رئیــس 
ــا  ــه ب ــتند ک ــدد هس ــرگان درص ــد گ ــگاهی واح جهاددانش
انجــام اقدامــات ژنتیکــی روی ماهیــان خاویــار، در راســتای 

ــد.  ــی گام بردارن ــوع ماه ــن ن ــش ای افزای
محققــان  توانایــی  خصــوص  در  طیبــی  حمیدرضــا 
جهاددانشــگاهی واحــد گــرگان اظهــار داشــت: محققــان در 
ایــن واحــد جهاددانشــگاهی اعــام آمادگــی کــرده انــد کــه 

ــد. ــی کنن ــای ژنتیک ــاری کاره ــان خاوی روی ماهی
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن پــروژه مــی تــوان بــا اقدامــات 
ژنتیکــی، طــول عمــر ایــن ماهــی را کاهــش داد تــا تولیــد 
ــا 10 ســال  ــوان کــرد: یــک ماهــی از ۷ ت ــد، عن ــار کن خاوی
طــول مــی کشــد تــا بــه بلــوغ برســد و تخــم ریــزی کننــد 
ــد  ــث ش ــوان باع ــی ت ــی م ــای ژنتیک ــام کاره ــا انج ــه ب ک

ــد. ــر آن کاهــش یاب عم
طیبــی گفــت: ایــن محققــان اعــام آمادگــی کــرده انــد که 
ــد  ــا بتوانن ــه 3 ســال برســانند ت ــان را از ۷ ب ــن ماهی ســن ای
تخــم ریــزی کننــد؛ ایــن موضــوع در دنیــا در حــال انجــام 
اســت کــه عمــر ماهــی را کمتــر کنند بــه همیــن دلیــل نیاز 

اســت کــه در کشــور مــا هــم چنیــن کاری انجــام گیــرد.

ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــر نش ــگاهی خاط ــاد دانش ــس جه رئی
ــت  ــه باالس ــن زمین ــا در ای ــور م ــی کش ــه توانای ــه اینک ب
ــای  ــد ه ــی از واح ــه یک ــروژه را ب ــن پ ــم ای ــم گرفتی تصمی
ــه  ــوط ب ــوع من ــن موض ــم؛ ای ــذار کنی ــگاهی واگ جهاددانش
تامیــن هزینــه هــای الزم بــرای آزمایشــگاههای مــورد نظر 

ــت. اس
وی تاکیــد کــرد: اســتانداری بایــد ایــن فضــا و بســتر 
ــم و  ــه کنی ــتی هزین ــه درس ــع را ب ــر مناب ــم آورد؛ اگ را فراه
برنامــه ریــزی صحیحــی بــرای ایــن بودجــه داشــته باشــیم  
مــی توانیــم از آن اســتفاده کنیــم تــا بــه ثــروت تبدیل شــود.

دستکاری ژنتیکی روی ماهیان
 برای تولید خاویار بیشتر

اتوبوس »سلول های بنیادی برای همه« 
رونمایی شد

آزمایشــگاه ســیار یــا اتوبــوس »ســلول هــای بنیــادی بــرای همــه« بــا حضــور رئیــس جهــاد دانشــگاهی، رئیــس پژوهشــگاه 
رویــان، دبیــر ســتاد توســعه فناوری ســلول هــای بنیــادی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، نمایندگانــی از مرکز 

مطالعــات شــهرداری و شــرکت واحــد اتوبوســرانی در پژوهشــگاه رویــان رونمایی شــد.
ایــن اتوبــوس بــا هــدف افزایــش ســامت بــا آمــوزش و بــاال بــردن آگاهی هــا و همچنیــن ایجــاد انگیــزه، شــادی و امیــد در 

میــان دانــش آمــوزان راه انــدازی شــده اســت.
اتوبــوس »ســلول هــای بنیــادی بــرای همــه« بــرای آمــوزش و درک مفهــوم ســلول هــای بنیــادی بــه دانــش آمــوزان ایجاد 
شــده اســت. ایــده ایــن طــرح از 6 ســال پیش شــروع شــده کــه اکنــون بــا همــکاری شــهرداری و شــرکت واحــد اتوبوســرانی 

راه انــدازی شــد.
اتوبــوس »ســلول هــای بنیــادی بــرای همــه« دارای تجهیــزات ناوبــری، اتــاق حیوانــات، اتــاق اســتریل و آزمایشــگاه اســت 
کــه مــی توانــد محــل مناســبی بــرای تبدیــل ایــده بــه واقعیــت باشــد. همچنین ایــن اتوبــوس مــی تواند بــرای افــراد زیــر 1۸ 

ســال و دانــش آمــوزان از دوره ابتدایــی تــا دانشــجویان ســال اول دوره کارشناســی مفیــد باشــد.
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ــده  ــوم گفــت: در ســه ســال گذشــته حــدود 3000 ای ــر عل وزی
بــه محصــول تبدیــل شــد و 1۲0میلیــون دالر محصــول دانش 
ــه  ــد ب ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــارک ه ــان را از پ بنی

ــم.  خــارج صــادر کــرده ای
ــای  ــک، در دنی ــی ش ــت :  ب ــار داش ــادی اظه ــد فره محم
ــک  ــدون ی ــد ب ــی توان ــه نم ــی، جامع ــر کنون ــال تغیی در ح
نظــام آمــوزش عالــی پویــای دارای کارکردهــای فرابخشــی 
و فرامــرزی بــه رونــد تکامــل دانشــی و تمدنــی خــود قــوام 

ــد. ــتحکام بخش و اس
 وی افــزود: تحقــق اهــداف عالــی نظــام و رســیدن بــه 
اهــداف بلنــد ســند چشــم انــداز 1404، نیازمنــد برخــورداری از 
ــه  ــد اســت ک ــی کارآم ــوزش عال ــت آم سیاســتگذاری و مدیری

ــد. ــت کن ــی رقاب ــتانداردهای جهان ــا اس ــد ب بتوان
ــش از  ــم و پژوه ــگاه عل ــا جای ــور م ــت : در کش ــادی گف فره
ــه  ــاوری ب ــم و فن ــی برخــوردار اســت و گفتمــان عل ــه خوب رتب
گفتمــان غالــب کشــور تبدیــل شــده، هرچنــد بــا کمبــود بودجه 
مواجــه بــوده ایــم امــا بــا همیــن حداقــل هــا توانســتیم جایــگاه 

مناســبی در دنیــا بدســت آوریــم.
ــد  ــی رش ــای علم ــه ه ــه زمین ــا در هم ــور م ــزود: کش وی اف
خوبــی داشــته، باالخــص در رشــته گــوش، گلــو و بینــی دامنه و 
زمینــه کاری بســیار گســترده شــده و امیــدوارم همــکاری تیمی 

نیــز گســترش یابــد.
ــون و 500  ــوم گفــت: در ســال ۲015 بیــش از ۲ میلی ــر عل وزی
ــده  ــت ش ــا ثب ــاینس از 1۹3 کشــور دنی ــه در وب س ــزار مقال ه
ــر از ۲000  ــز و دارای کمت ــی ناچی ــد علم ــور تولی ــه۲۲ کش ک
ــه  ــزار را ب ــاالی 10 ه ــدرک ب ــور م ــتند، 44 کش ــدرک داش م
خــود اختصــاص دادنــد و در میــان ۲۲ کشــور بــا مــدرک بــاالی 

30 هــزار، جمهــوری اســامی ایــران در رتبــه 1۹ قــرار گرفــت، 
یعنــی ایــران در حــال حاضــر بــا ۲۲ کشــور برتــر دنیــا از نظــر 
ــن بســیار مهــم و  ــت اســت و ای ــاوری در حــال رقاب ــم و فن عل

ــل توجــه اســت. قاب
ــی  ــدی جهان ــه بن ــاس طبق ــال ۲015، براس ــزود : درس وی اف
ــدی  ــه بن ــام رتب ــاس نظ ــران و براس ــگاه ای ــدن 13 دانش الی
تایمــز ۲۸ دانشــگاه ایــران در میــان یــک درصــد دانشــگاه های 
ــمند  ــداد 1۹۹ دانش ــد و تع ــرار گرفتن ــا ق ــذار دنی ــر و تأثیرگ برت
ایرانــی مقیــم ایــران در ســطح یــک درصــد دانشــمندان جهــان 

شــناخته شــدند.
ــر  ــک درصــد برت ــاالت ی ــران از مق ــت: ســهم ای ــادی گف فره
ــا در ســال ۲016 تاکنــون 1.۲ درصــد جهــان اســت و ۲۲5  دنی
مقالــه ایــران در نیــز در زمــره مقــاالت یک درصــد برتــر دنیا در 

ســال ۲015 شــناخته شــده اســت.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه سیاســت مــا در وزارت علــوم، 
ــه  ــذار ب ــرورش محــور و گ ــوزش و پ ــور از دانشــگاه های آم عب
ــن  ــه همی ــت : ب ــوده اســت، گف ــن ب ســمت دانشــگاه کارآفری
دلیــل، اولیــن وظیفه خــود را متوقف ســاختن گســترش کّمـــی 
بــی رویــه ای تعریــف کردیــم کــه بــه کاهــش کیفیــت منتهــی 

شــده بــود.
ــه در  ــواردی ک ــز م ــه ج ــم ب ــت یازده ــزود: در دول ــادی اف فره
ــوده،  ــی ب ــازی و کارآفرین ــی س ــای کیف ــت ه ــتای سیاس راس
نــه تنهــا مجــوز گســترش رشــته و دانشــگاه داده نشــده، بلکــه 
حــدود 500 برنامــه درســی کــه دارای قدمــت بعضــاً  30 ســاله 

ــد مــورد بازنگــری واقــع شــده اســت. بودن
وی افــزود: تعامــل فعــال و اثــر بخشــی علمــی و فرهنگــی بــا 
محیــط منطقــه ای و بیــن المللــی، سیاســت دیگــر وزارت علــوم 
بــوده کــه موفقیــت دولــت در مذاکــرات و شــرایط پســا برجــام 
کمــک زیــادی بــه تحقــق ایــن سیاســت کــرده اســت. بــرای 
ــل و  ــای داخ ــگاه ه ــن دانش ــترک بی ــروژه مش ــال 140 پ مث
ــای  ــر از روس ــدود 100 نف ــده و ح ــف ش ــور تعری ــارج از کش خ
دانشــگاه هــای معتبــر از دانشــگاه هــای مــا بازدیــد داشــته اند 
ــران را  ــی ای ــای علم ــرفت ه ــود پیش ــات خ ــاً درگزارش و بعض

ــد. ــف کرده ان ــز توصی ــگفت انگی ش
وزیــر علــوم افــزود: کشــورما درزمینــه نــوآوری ســال گذشــته 
رتبــه 113 وامســال رتبــه ۷۸ را بــه خــود اختصــاص داده وایــن 
نشــان از حرکــت کشــوربه ســمت پیشــرفت دارد. خوشــبختانه 
ــت  ــش اس ــال افزای ــی در ح ــی و گروه ــکاری علم ــن هم ای
وشــاهد همــکاری هــای مشــترک بیــن رشــته هــای پزشــکی 

و مهندســی هســتیم

ــن ــای نوی فناوریه

۱۲۰ میلیون دالر از محصوالت دانش بنیان به خارج صادر شد

اتوبوس سلول های بنیادی
 سراسر کشور را می پیماید

 
دبیر سـتاد توسعه فناوری سـلول های بنیادی 
معاونـت علمـی گفـت: ضـروری اسـت کـه 
اتوبـوس سـلولهای بنیادی چهار گوشـه ایران 
را طـی کند تا تمـام دانـش آمـوزان بتوانند به 

صـورت عملـی با ایـن حوزه آشـنا شـوند. 
امیرعلــی حمیدیــه در مورد آزمایشــگاه ســیار 
ــرای  ــادی ب ــای بنی ــلول ه ــوس »س ــا اتوب ی
ــرای  ــوس ب ــن اتوب ــت: ای ــه« اظهارداش هم
افــراد زیــر 1۸ ســال مناســب اســت. ایــن کار 
بایــد در حــوزه هــای مختلــف فراگیــر شــود و 

نتیجــه آن را 5 تــا 10 ســال دیگــر ببینیــم.
حمیدیــه بــا اشــاره بــه اتوبــوس ســیار اظهــار داشــت: بدیــن واســطه، انگیــزه در دانــش 
آمــوزان زیــاد مــی شــود. دانــش آمــوزان ســرمایه هــای روی زمیــن هســتند و نبایــد آنها 

را فرامــوش کــرد.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری ســلول هــای بنیــادی معاونــت علمــی بــا بیــان اینکــه اگــر 
کشــور خواهــان ترقــی و پیشــرفت اســت، بایــد بــه ایــن ســرمایه هــا توجــه ویــژه کنــد، 
ــاش،  ــهر، خ ــه بوش ــران از جمل ــای ای ــه ج ــد هم ــوس بای ــن اتوب ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــش  ــد در دان ــی توان ــرا م ــد، زی ــور بچرخ ــه کش ــو و چهارگوش ــرخس، ماک ــدان، س زاه

آمــوزان انگیــزه هــای نهفتــه را بیــدار کنــد.
ــن  ــا از ای ــه م ــاز اســت ک ــه جهــش نی ــن ب ــان و ژاپ ــو زدن از آلم ــرای جل ــزود: ب وی اف
جهــش دور هســتیم و تنهــا راه پیشــرفت مــا بــه کمــک همیــن ایجــاد انگیــزه میــان 

ــوزان اســت. ــش آم دان

تالش برای راه اندازی اتوبوس علمی 
در حوزه های مهندسی و علوم انسانی

رئیــس جهاددانشــگاهی راه انــدازی اتوبــوس 
هــای علمــی را بــرای دانــش آمــوزان ضــروری 
برشــمرد و گفــت: آزمایشــگاه هــای ســیاری در 
ــوم  حــوزه مهندســی، کشــاورزی، پزشــکی و عل

ــم.  ــی کنی ــدازی م انســانی راه ان
ــی از  ــه رونمای ــاره ب ــا اش ــی ب ــا طیب حمیدرض
ــای  ــلول ه ــوس »س ــا اتوب ــیار ی ــگاه س آزمایش
بنیــادی بــرای همــه« اظهارداشــت: توســعه 
ــری اقتصــاد  ــاوری اســاس شــکل گی ــم و فن عل
مقاومتــی و دانــش بنیــان اســت تــا بدیــن 
واســطه بــرای کشــور ثــروت، اشــتغال و رفــاه را 

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ب
وی افــزود: ســرعت توســعه علــم و فنــاوری بــه توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان بســتگی دارد و ســرعت 
توســعه علــم در کشــور بــه میــزان تســلط آحــاد جامعــه مرتبــط اســت؛ بنابرایــن ضــروری اســت کــه 

مــردم هــم بــا علــوم آشــنا شــوند تــا بدیــن واســطه اقتصــاد مقاومتــی هــم محقــق شــود.
ــی  ــه اقدامات ــور الزم اســت ک ــتعدادهای کش ــردن اس ــکوفا ک ــرای ش ــرد: ب ــان ک ــر نش ــی خاط طیب
ــه  ــد ب ــوزان بتوانن ــش آم ــا دان ــی شــود ت ــادی عمل ــای بنی ــوس ســلول ه ــدازی اتوب همچــون راه ان

ــا اشــتیاق آشــنا شــوند. ــم علمــی ب ــا مفاهی واســطه آن ب
وی بــا بیــان اینکــه بــا چنیــن اتوبوســی دانــش آمــوزان بــا فیزیــک علــم آشــنا مــی شــوند، گفــت: 
اثــر ایــن گونــه اقدامــات مــی توانــد در توســعه و پیشــرفت کشــورها خــود را نشــان دهــد. عاقــه منــد 
هســتیم بتوانیــم آزمایشــگاه هــای ســیاری در حــوزه مهندســی، کشــاورزی، پزشــکی و علــوم انســانی 

راه انــدازی کنیــم.
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فناوریهــای نویــن

پزشــکی  مهندســی  دانشــکده  محققــان 
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــد  ــی را تولی ــتی پوســت مصنوع ــاده زیس 5 م
کردنــد کــه پــس از ۷ روز قــادر به بهبــود زخم 
اســت بــدون آنکــه جــای زخــم باقــی بمانــد. 
حمیــد کشــوری، اســتاد راهنمای طــرح »تولید 
ــا  ــم« ب ــم زخ ــرای ترمی ــی ب ــت مصنوع پوس
ــده  ــاخته ش ــول س ــه محص ــر اینک ــد ب تاکی
ــه  ــت ب ــم باف ــرای ترمی ــت ب ــن پوس جایگزی
ــب  ــت: کاژن،  موج ــود، گف ــرده می ش کار ب
ــوان از آن  ــی ت ــی شــود و م ــم پیوســتن م به
ــه  ــاد کــرد؛ البت ــوان پشــتیبان بافــت ی ــه عن ب

کاژن در کل بــدن وجــود دارد.
کشــوری اســید هیالورونیــک را از دیگــر مــواد 
ــرد و  ــام ب ــن محصــول ن اســتفاده شــده در ای
یــادآور شــد: ایــن مــاده قــادر بــه کنتــرل رفتار 
ــد  ــده از رش ــری کنن ــل جلوگی ــلولی و عام س
و تکثیــر باکتری هــا اســت ضمــن آنکــه 

ــود. ــت می ش ــیب باف ــم آس ــب ترمی موج
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر، کیتوســان، ارزن و عســل را از دیگــر 
مــواد اســتفاده شــده در ایــن طــرح تحقیقاتــی 
ــاز  ــورد نی ــرد: کاژن م ــار ک ــرد و اظه ــام ب ن

ایــن تحقیــق از مــوش و اســید هیالورونیــک از 
ــاف اســتخراج شــده اســت. ــد ن ــون بن خ

ــات  ــن مطالع ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــام  ــا اله ــامانه ای ب ــی س ــه طراح ــق ب موف
ــان  ــر نش ــدیم، خاط ــتی ش ــای زیس از الگوه
ــرای ســاخت ایــن پوســت مصنوعــی  کــرد: ب
در  ابتــدا فیلــم دو بعــدی بــا اســتفاده از فرآینــد 
ــان  ــل و کیتوس ــی عس ــانی چرخش ــه نش الی

و ارزن تهیــه شــد و خــواص مکانیکــی، 
تخریــب پذیــری، نــرخ نــورم، نفــوذ آب و ضــد 

ــد. ــز ش ــی آن آنالی میکروب
ــم 3 بعــدی را گام دیگــر  ــه فیل کشــوری، تهی
ایــن پــروژه تحقیقــات ذکــر کــرد و ادامــه داد: 
فیلم هــای ۲ بعــدی و 3 بعــدی تهیــه شــده در 
فــاز حیوانــی بــر روی مــوش و خرگــوش مورد 
آزمایــش قــرار گرفــت کــه نتایــج بــه دســت 

ــد  ــت تولی ــی پوس ــر بخش ــی از اث ــده حاک آم
شــده بــرای ترمیــم بافــت بــوده اســت.

نیـز  ایـن طـرح  از محققـان  شـیوا اسـبری، 
بـا اشـاره بـه نتایـج بـه دسـت آمـده از ایـن 
تحقیقـات، خاطـر نشـان کـرد: ترمیـم زخم با 
پانسـمان های معمـول ۲1 روز طول می کشـد 
و بعـد از ترمیـم اسـکار بـر روی بافـت باقـی 
مـی مانـد ولـی نتایـج بـه دسـت آمـده از این 
تحقیقات نشـان داد که با اسـتفاده از فیلم های 
۲ بعـدی پـس از 14 روز و با اسـتفاده از فیلم 3 
بعـدی پـس از 1۲ روز زخـم بهبـود می یابـد.

وی عنوان کـرد: در مواردی کـه در ابتدا فیلم ۲ 
بعـدی بر روی زخـم قرار داده و جذب بدن شـد 
و بعـد از آن فیلـم 3 بعدی قـرار داده شـد، زخم 
پـس از ۷ روز بهبـود یافـت بـدون آنکـه جای 

زخـم بـر روی بدن باقـی بماند.
ــدن  ــاختار ب ــه س ــی ک ــه وی از آنجای ــه گفت ب
ــا انســان مشــابهت دارد، نتایــج ایــن  مــوش ب
تحقیقــات بــر روی مــوش مطلــوب تــر بــود.

ایــن محصــول بــا همــت دکتــر »شــیوا 
ــی  ــکده مهندس ــان دانش ــبری« از محقق اس
ــا  ــر و ب ــی ا میرکبی ــگاه صنعت ــکی دانش پزش
اســتفاده از مــواد طبیعــی تولیــد شــده اســت.

تولید پوست مصنوعی برای ترمیم زخم توسط محققان ایرانی

داروی بیولوژیک 
ایرانی برای

 درمان سرطان مثانه
 به تولید می رسد

 
رئیــس بخــش»ب ث ژ« انســتیتو پاســتور ایــران از تولیــد انبــوه 
داروی بیولوژیــک درمــان ســرطان ســطحی مثانــه تــا یــک ماه 
دیگــر خبــر داد و گفــت: ایــن دارو بــرای اولیــن بــار در کشــور با 

پایــداری بــاال بــه تولیــد انبــوه می رســد. 
سیدمهدی حسـن زاده مدیر یک شـرکت دانش بنیان در انستیتو 
پاسـتور در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر اظهار داشـت:  بیـش از 50 
سـال اسـت کـه واکسـن » ب ث ژ« در انسـتیتو پاسـتور ایـران 
بـه تولیـد می رسـد؛ اما طی سـالهای اخیـر موفق به تولیـد انبوه 

داروی درمـان سـرطان مثانه شـده ایم.
ــا  ــه  ب ــان ســرطان مثان ــی درم ــان اینکــه داروی فعل ــا بی وی ب
مشــکاتی از قبیــل پایــداری کــم، حمــل و نقــل ســخت، نیــاز 
بــه نگهــداری در دمــای ۲0 درجــه زیــر صفــر داشــت، اظهــار 
کــرد: از  همیــن رو درصــدد آمدیــم تــا نــوع بهینــه ایــن دارو را 
بــه تولیــد برســانیم؛ از دو ســال پیــش تولیــد آزمایشــی داروی 
»ب ث ژ« اینتراوزیــکال لیوفیلیــزه را آغــاز کــرده ایــم و کارهای 

آزمایشــی آن بــه اتمــام رســیده اســت.
ــرای  ــرداری ب ــه بهــره ب ــوان کــرد: صــدور پروان حســن زاده عن
ــد  ــه تولی ــرار اســت ب ــه در انستیتوپاســتور ق ــن محصــول ک ای

ــده اســت. ــد درخواســت ش برس
وی تاکیــد کــرد: مــا توانایــی تولیــد انبــوه داروی درمــان 

ســرطان مثانــه را داریــم و بــه دنبــال فــروش خارجــی آن نیــز 
ــتیم. هس

ــزود:  ــران اف ــتور ای ــتیتو پاس ــش» ب ث ژ « در انس ــس بخ رئی
پزشــکان در ایــران و خــارج از کشــور در پروتــکل درمــان اغلــب 
از ایــن دارو اســتفاده مــی کننــد؛ در واقــع ایــن دارو بــا عــوارض 
ــه جلوگیــری مــی  کــم از عــود مجــدد ســرطان ســطحی مثان

کنــد.
ــا بیــان اینکــه ســرطان مثانــه یکــی از شــایعترین انــواع  وی ب
ســرطان هــا ســت بویــژه در افــراد مســن و در مــردان شــایعتر 
ــن  ــتفاده از ای ــرد: اس ــوان ک ــان اســت، عن ــر زن ــاً 4 براب و تقریب
دارو، یــک روش ایمونوتراپــی اســت؛ یعنــی دارو سیســتم ایمنی 

بیمــار را علیــه ســلول هــای ســرطانی تقویــت مــی کنــد.

ــل  ــه در مراح ــرطان مثان ــخیص س ــد از تش ــه وی، بع ــه گفت ب
اولیــه ایــن دارو مــی توانــد بــا تجویــز پزشــک و بعــد از جراحــی 

تجویــز شــود.
بــه گفتــه وی، فــرم لیوفیلیــزه داروی درمــان ســرطان ســطحی 
ــد مــی  ــه تولی ــار اســت کــه در کشــور ب ــرای اولیــن ب ــه ب مثان
ــل  ــن قاب ــت؛ همچنی ــودر اس ــکل پ ــه ش ــن دارو ب ــد؛ ای رس
ــری برخــوردار  ــداری باالت ــوده و از پای نگهــداری در یخچــال ب

ــت. اس
حســن زاده بــا تاکیــد براینکــه دانــش فنــی ایــن دارو را در اختیار 
داریــم، گفــت: پیــش بینــی شــده کــه ایــن دارو طــی چنــد روز 
ــران  ــتور ای ــتیتو پاس ــر بهداشــت در انس ــا حضــور وزی ــده ب آین

بــرای تولیــد انبــوه رونمایــی شــود.
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ــتاد  ــکاری س ــا هم ــر ب ــر کبی ــی امی ــان دانشــگاه صنعت محقق
علــوم شــناختی موفق بــه طراحــی و ســاخت دســتگاه تحریک 

الکتریکــی مغــز شــدند. 
ــواه در خصــوص طــرح »طراحــی و ســاخت  ــد خ ــرزاد توحی ف
دســتگاه تحریــک مغــز « گفــت: دســتگاه تحریــک الکتریکــی 
ــات  ــی و تحقیق ــان بالین ــرای درم ــر ب ــالهای اخی ــز در س مغ

ــه اســت. ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــناختی م ش
ــکی  ــی پزش ــکده مهندس ــان دانش ــه محقق ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــت ه ــوزه فعالی ــن ح ــر در ای ــر کبی ــی امی ــگاه صنعت دانش
زیــادی را در ســال هــای اخیــر داشــته انــد، گفت: شــبیه ســازی 
ــن  ــک، در چندی ــگاه تئوری ــز از ن ــات در مغ ــن جریان ــرات ای اث
ــن طــرح  ــا اجــرای ای ــان ب ــی همزم طــرح تحصیــات تکمیل

ــف شــده اســت. تعری
اســتاد دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
افــزود: بــرای ســاخت دســتگاه، طرحــی بــا حمایــت ســتاد علوم 
شــناختی معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تعریف 
شــد؛ دو نمونــه از ایــن دســتگاه بــا رعایــت اســتاندارهای بیــن 

  DC المللــی ســاخته شــده کــه قــادر بــه تولیــد جریــان هــای
و متنــاوب بــرای انجــام طرح هــای تحقیقاتی اســت.

وی بـا بیـان اینکـه آزمایـش هـای فنـی و انسـانی بـرای ایـن 
دسـتگاه ها انجام شده اسـت، گفت: این دسـتگاه پیش از این در 

کشـورهای اسـپانیا، آلمان و امریکا سـاخته شـده اسـت.
ــر  اســتاد دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعتــی  امی
کبیــر تأکیــد کــرد: هزینــه ســاخت ایــن دســتگاه یــک ســوم 
نمونــه خارجــی اســت کــه حــدود ۲0 میلیــون تومــان ارزیابــی 

شــده اســت.
ــد شــده  ــای تولی ــتگاه ه ــاخت دس ــت: در س ــواه گف ــد خ توحی
ــت و  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــای محقق ــران، نیازه در ای

ــه را دارد. ــه رایان ــال ب ــت اتص ــتگاه قابلی دس
وی افــزود: از ایــن دســتگاه بــدون هیــچ عوارضــی بــرای درمان 
بیمــاری هایی چــون پارکینســون، آلزایمر و افســردگی اســتفاده 
مــی شــود و مــی توانــد روی تقویــت حافظه هــم تأثیر بگــذارد.

اســتاد دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه امیرکبیــر گفــت: 
جریــان وارد شــده توســط ایــن دســتگاه در حــد۲ میلــی آمپــر 
ــز بیشــتر و  ــا هــدف تمرک ــن دســتگاه ب اســت و نســل دوم ای

ــه اســت. ــز در دســت تهی ــر روی مغ ــق ت عمی
توحیــد خــواه افــزود: نمونــه صنعتی این دســتگاه ســاخته شــده 

و در آســتانه تجاری ســازی اســت.

طراحی و ساخت دستگاه تحریک مغز برای درمان پارکینسون

هرساله اختراعات برتر پزشکی از میان اختراعاتی 
و  کاربردی تر  بتوانند  که  می شوند  انتخاب 
تاثیرگذارتر از چیزهایی باشند که قبال از آنها استفاده 

یم.  د می کر
مجله معتبر پاپیوالر ساینس لیستی از ۱۱ اختراع برتر 

پزشکی سال ۲۰۱۶ تهیه و منتشر کرده است.

واکسن تب دانگ
ــن هایی  ــد واکس ــه تولی ــق ب ــکان موف ــمندان و پزش دانش
شــده اند کــه از ابتــا بــه تــب دانــگ جلوگیــری می کنــد. 
تــب دانــگ، یــک بیمــاری ویروســی اســت کــه هــر ســال 
نزدیــک بــه 100 میلیــون نفــر را در جهــان بیمــار می کنــد. 
ــا آزمایــش  ــر در سراســر دنی ــن واکســن روی ۲۹ هزارنف ای
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــی آن م ــی اثربخش ــده و کارآی ش
ــویه  ــر 4 س ــه ه ــت علی ــادر اس ــن، ق ــن واکس ــت. ای اس

ویــروس دانــگ، پاســخ ایمنــی ایجــاد کنــد.
 

استنت جذبی
محققــان موفــق بــه ســاخت اولیــن نمونــه از اســتنت های 
ــر  ــه از نظ ــدند ک ــون ش ــان خ ــدن در جری ــل ش ــل ح قاب
ــج  ــای رای ــه نمونه ه ــبیه ب ــا ش ــرد کام ــی و عملک کارای
هســتند. طبــق محاســبات انجــام شــده، ســاالنه ۸50 هزار 

ــروق شــده  ــار مشــکات گرفتگــی ع ــکا دچ ــر در آمری نف
و بــه اســتنت یــا فنرهــای درمــان گرفتگــی عــروق 
ــتنت  ــتفاده از اس ــه اس ــد ک ــان معتقدن ــد. محقق ــاز دارن نی
ــرای جلوگیــری از گرفتگــی مجــدد عــروق  Absorb  ب
هنــگام عمل هــای بــاز عــروق قلــب و عمــل آنژیوپاســتی 

کامــا ضــروری اســت.
 

ایمپلنت زیر پوستی پروبیوفین
پروبیوفیــن از چهــار وســیله  چــوب کبریــت ماننــد تشــکیل 
شــده کــه در بــازوی فــرد کاشــته می شــود و بــرای مــدت 
6 مــاه از خــود بوپرنورفیــن آزاد می کنــد. بوپرنورفیــن نوعی 
داروی مخــدر اســت کــه هــم اثــرات ضــد دردی داشــته و 
ــی  ــون اکس ــری چ ــای قوی ت ــه مخدره ــتگی ب ــم وابس ه

ــد. اســتفاده از  ــار می کن ــن را مه ــن و هروئی کــدون، مورفی
ایــن وســیله در حــال حاضــر بــرای بیمارانــی کــه در دوره 
ــد  ــورد تایی ــد، م ــر می برن ــاد به س ــال از اعتی ــت فع نقاه

ســازمان غــذا و دارو قــرار گرفتــه اســت.
 

)IMLYGIC( ایملیجیک
سال هاســت دانشــمندان دریافته انــد کــه ویروس هــا 
ــرطان  ــه س ــه ب ــرای حمل ــی را ب ــتم ایمن ــد سیس می توانن
ــر  ــه ب ــوری ک ــا ط ــاح ویروس ه ــد. اص ــک کنن تحری
ــرده  ــان ب ــیار زم ــذارد، بس ــر نگ ــا تاثی ــدن م ــت ب مقاوم
اســت. ایملیجیــک اولیــن داروی ضــد ســرطان ویروســی 
و مــورد تاییــد ســازمان جهانــی غــذا و دارو )FDA( اســت. 
ــای اصــاح  ــا، ویروس ه ــان مانوم ــرای درم ــی ب در اقدام
شــده بــه داخــل تومــوری تزریــق می شــوند کــه سیســتم 

ــد. ــا ســرطان تحریــک می کن ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ایمن
 

) STAR( روبات استار
»روبــات مســتقل بافــت هوشــمند« قــادر بــه بخیــه زدن 
ــل  ــه قاب ــرده اســت. نکت ــده و م ــت زن روده خــوک در حال
توجــه راجــع بــه روبــات STAR ایــن اســت کــه می توانــد 
بــا دقــت و ســرعت باالتــری نســبت بــه انســان اقــدام بــه 
بخیــه زدن روده کنــد. ایــن روبــات بــه تنهایــی نمی توانــد 

۱۱ اختراع برتر پزشکی معرفی شدند/ دستگاه تست سریع زیکا  و پوست دوم
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کار کنــد و بــرای انجــام امــور جراحــی نیازمنــد یک مشــاور 
اســت تــا بــه او نشــان دهــد چــه موضعــی را بخیــه کنــد. 
ــزار  ــدی و اب ــه بع ــای س ــات STAR دارای دوربین ه روب
مختلــف اســت ضمــن اینکــه دارای یــک الگوریتــم بــرای 
ــه زدن اســت.  ــگام بخی ــه هن ــی حرکــت بافــت ب پیش بین
قــرار اســت تــا ســه ســال آینــده از ایــن روبــات در جراحــی 

هــای انســان اســتفاده شــود.
 

پوست دوم 
ــوده  ــی ب ــاس نامرئ ــک لب ــد ی ــد مانن ــت جدی ــن پوس ای
ــرار  ــود ق ــت خ ــر روی پوس ــد آن را ب ــما می توانی ــه ش ک
دهیــد. ایــن فیلــم مبتنــی بــر ســیلیکون از دو کــرم مختلف 
ــی  ــال م ــس از دیگــری اعم ــه یکــی پ ــده ک تشــکیل ش
شــود. ایــن ترکیــب یــک الیــه پلیمــری نامرئی را تشــکیل 
می دهــد کــه پوســت زیریــن را تقویــت کــرده و همچنیــن 
ــش  ــد. چال ــم می کن ــاال فراه ــی در ب ــه تنفس ــک الی ی
ــا  ــاده ای ب ــردن م ــدا ک ــد ســال پی ــن چن ــر در ای ــم الگ تی
تمامــی ایــن خــواص )خاصیــت کشســانی، نامرئــی بــودن، 
بــا دوام بــودن، مرطوب کنندگــی و چســبندگی بــاال( بــوده 
اســت. راه کلیــدی بــرای رســیدن بــه آن از طریــق ترکیــب 
مــواد شــیمیایی ترکیبــی اســت. پوســت انســان در طــول 
ــی  ــرایط محیط ــری و ش ــاری، پی ــه بیم ــان و در نتیج زم

تغییــر می کنــد.
 

)DripAssist( دریپ اسیست
ــی،  ــای نظام ــا پایگاه ه ــعه ی ــال توس ــورهای در ح در کش
پرســتارها اغلــب قطــره بــه قطــره مایــع ســرم را 

ــا ســرعت مناســبی  ــن شــوند دارو ب ــا مطمئ می شــمارند ت
ــتفاده در  ــورد اس ــق م ــای تزری ــود. پمپ ه وارد رگ می ش
بیمارســتان ها گــران، بــزرگ و نیازمنــد برق هســتند. دریپ 
ــق جمــع و جــور و کوچکــی اســت  اسیســت وســیله تزری
ــاج دارد.  ــری AA احتی ــه یــک بات ــط ب ــرای کار فق ــه ب ک
ایــن دســتگاه 13 ســانتی بــه انتهــای کیســه ســرم وصــل 

ــد. ــرل می کن ــق کنت ــان تزری ــود و جری می ش
 

دستگاه تست قند خون
ــوب  ــتند، خ ــار هس ــت دچ ــاری دیاب ــه بیم ــه ب ــانی ک کس
می داننــد کــه ســوراخ کــردن نــوک انگشــت بــرای انجــام 
روزانــه آزمایــش قنــد خــون چــه کار آزاردهنــده ای اســت. 
ــه  ــده ک ــد ش ــان تولی ــط محقق ــدی توس ــزار جدی ــاال اب ح
بــدون نیــاز بــه خــون می توانــد میــزان قنــد خــون فــرد را 
اندازه گیــری کنــد. حســگر جدیــد نشــانگر میــزان قندخــون 
ــرا  ــود می بخشــد چ ــی را بهب ــراد دیابت ــی اف ــت زندگ کیفی
کــه بیمــاران نیــازی بــه تهیــه نمونــه خونــی ندارنــد و تنها 
ــزان  ــر روی پوســت، ســنجش می ــراردادن دســتگاه ب ــا ق ب
ــر  ــو امکان پذی ــواج مایکرووی ــتفاده از ام ــا اس ــون ب قندخ
شــده و نتیجــه اطاعــات پــس از پــردازش بــه رایانــه یــا 

ــر ارســال می شــود. گوشــی کارب
 

NIMA گلوتن سنج جیبی
سـلیاک یـک بیمـاری گوارشـی اسـت که سـبب می شـود 
سیسـتم ایمنـی بـدن بر اثـر مصـرف یـک پروتئین بـه نام 
گلوتـن، بـه پرزهـای روده کوچـک حملـه کنـد و باعـث 
اختـال در جـذب مـواد غذایـی شـود. گنـدم و جـو حـاوی 
پروتئیـن گلوتن هسـتند امـا به طـور کلی تشـخیص اینکه 
چـه غذایی حـاوی گلوتن اسـت، بـرای بیمـاران امکان پذیر 
نیسـت، بـه همیـن دلیـل محققان یک حسـگر قابـل حمل 
بـه نـام Nima طراحـی کرده اند که بـه بیمـاران مبتا به 

سـلیاک در تشـخیص غـذای مناسـب کمـک می کند.
 

Thermo تب سنج ترمو
ــوط  ــکی مرب ــر پزش ــراع برت ــن 11 اخت ــی از جالب تری یک
ــه طــول  ــو اســت. معمــوال ســه دقیق ــه تــب ســنج ترم ب

ــه را  ــی نتیج ــی خانگ ــنج های دهان ــب س ــا ت ــد ت می کش
نشــان دهنــد؛ امــا تــب ســنج ترمــو، فقــط ظــرف دو ثانیــه 
ایــن کار را می کنــد. شــانزده حســگر مــادون قرمــز بــدون 
تمــاس بــا پوســت بیــش از 4000 بــار شــریان گیجگاهی را 

ــد. ــان می ده ــت و نش دریاف
 

دستگاه تست سریع زیکا

ایــن فنــاوری جدیــد توســط محققــان چندیــن دانشــگاه از 
ــو و  ــاوری ماساچوســت، هــاروارد، تورنت ــه موسســه فن جمل
کرنــل ســاخته شــده اســت. اگرچــه در حــال حاضــر ابــزار 
تشــخیصی زیــادی بــرای شناســایی ویــروس زیــکا وجــود 
ــودن آن  ــه دلیــل پرتابــل و ارزان ب ــزار جدیــد ب دارد، امــا اب
برجســته شــده اســت. ایــن فنــاوری، بــه متخصصــان اجازه 
می دهــد تــا نمونــه بــزاق، ادرار یــا خــون را آزمایــش 
ــرای  ــا را ب ــد نمونه ه ــتگاه ســپس می توان ــن دس ــد. ای کنن
تشــخیص وجــود ژنــوم زیــکا و مبتــا بــودن فــرد تحلیــل 
کنــد. در صــورت تشــخیص ویــروس، کاغــذ حــاوی 
حســگرهای بیومولکولــی مصنوعــی تغییــر رنــگ خواهــد 

داد.
 

نتایــج ایــن آزمایــش کــه تنهــا یــک دالر هزینــه دارد، طی 
دو تــا ســه ســاعت آمــاده می شــود. از آنجایــی کــه تســت 
ــک  ــل خش ــزار قاب ــن اب ــذ ای ــر کاغ ــی ب ــخیص مبتن تش
ــره و  ــکل ذخی ــدون مش ــوان آن را ب ــت، می ت ــردن اس ک
ــرای  ــاوری ب ــن فن ــوان از ای ــن می ت ــرد. همچنی منتقــل ک
ــکا و  ــروس زی ــی وی ــویه های جهان ــه س ــخیص هم تش
ــکا  ــیا و آمری ــا، آس ــود در آفریق ــواع موج ــردن ان ــز ک متمای

ــرد. اســتفاده ک
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ــن ــای نوی فناوریه

پژوهشــگران کــره ای بــا اســتفاده از نانولولــه  کربنــی، گرافــن و 
ــه ســاخت  پروتئیــن اســتخراج شــده از بــدن انســان، موفــق ب
زبانــی مصنوعــی شــدند کــه حساســیتی 10 هــزار برابر نســبت 

ــی در چشــیدن مزه هــا دارد.  ــان طبیع ــه زب ب
ــان  ــه ارائــه یــک زب محققــان دانشــگاه ملــی ســئول موفــق ب
زیســت الکترونیکــی شــدند کــه قــادر اســت دو مــزه شــیرینی و 
شــوری را از هــم تفکیــک کنــد. ایــن دســتگاه در واقــع نوعــی 

زبــان مصنوعــی اســت کــه قابلیــت چشــیدن دارد.
ــر  ــزار براب ــیتی 10 ه ــد حساس ــی می توان ــان مصنوع ــن زب ای
ــته  ــیرینی داش ــزه ش ــخیص م ــی در تش ــان طبیع ــتر از زب بیش
باشــد. ایــن ویژگــی موجــب شــده تــا بتــوان از ایــن ابــزار بــرای 
ســاخت دســتگاه های دقیــق تولیــد و نظــارت بــر تولیــد مــواد 

غذایــی اســتفاده کــرد.
برخــی متخصصــان معتقدنــد کــه ایــن زبــان مصنوعــی قــادر 
اســت بــا دقــت و ظرافتــی کــه دارد، جایگزیــن آزمایــش غــذا 
توســط انســان شــود. یعنــی دیگــر نیــاز نیســت بــرای آزمایــش 

غــذا از مــزه کــردن انســان اســتفاده شــود.

محققـان بـرای تولیـد ایـن زبـان مصنوعـی 
اطاعـات DNA را از پروتئیـن گیرنده هـای 
روی  آن هـا  کردنـد.  اسـتخراج  غـذا  تسـت 
گیرنده هایـی متمرکـز شـدند کـه قـادر بـه 

تشـخیص شـیرینی از شـوری اسـت.
ــه  ــلول جداگان ــک س ــات وارد ی ــن اطاع ای
ــرار  شــد؛ ســلولی کــه روی ســطح گرافــن ق
دارد. یــک نانولولــه کربنــی کــه هدایتــی 
ــده  ــال دهن ــش انتق ــس دارد، نق ــر از م باالت
جریــان الکتریکــی را بــه عهــده دارد. زمانــی 

ــان روی  ــط وجــود داشــت، جری ــورد نظــر در محی ــزه م کــه م
گرافــن تغییــر کــرده و ایجــاد یــک ســیگنال الکتریکــی می کند 

ــط اســت. ــزه در محی ــل م ــود عام ــده وج ــان دهن ــه نش ک
ــتفاده  ــن اس ــگرها از گراف ــی از حس ــر در برخ ــال حاض در ح
می شــود. ایــن گــروه میــزان تغییــر جریــان حاصــل از حضــور 
عامــل مــزه را اندازه گیــری و از آن بــرای ســاخت زبــان 

ــد. ــتفاده کردن ــی اس مصنوع

ــبت  ــان نس ــن زب ــه ای ــد ک ــوزه معتقدن ــن ح ــان ای متخصص
ــده،  ــاخته ش ــن س ــش از ای ــه پی ــایی ک ــگرهای چش ــه حس ب
بهبودهــای بســیاری داشــته اســت. دو ســال قبــل، یــک زبــان 
ــان  ــاس تر از زب ــر حس ــه 100 براب ــده ک ــاخته ش ــی س مصنوع
انســان اســت، امــا ایــن حســگر جدیــد از حســگر پیشــین 100 
ــان  ــن زب ــه ای ــد ک ــان معتقدن ــت. محقق ــاس تر اس ــر حس براب
ــاری و  ــای تج ــود را در کاربرده ــیر خ ــد مس ــه زودی می توان ب

ــد. ــدا کن ــی پی ــای غذای ــت افزودنی ه صنع

زبان مصنوعی ساخته شد

ــاس  ــد لب ــرای تولی ــی ب ــای متنوع ــاوری ه ــال از فن ــه ح ــا ب ت
هــای درخشــان بــرای حفــظ ایمنــی مــردم در شــب اســتفاده 
ــرد  ــی از رویک ــه تازگ ــرکت Indiegogo  ب ــا ش ــده، ام ش

متفاوتــی بــرای حــل ایــن مشــکل اســتفاده کــرده اســت. 
ایــن شــرکت از الیــاف و پارچــه هــای منحصربــه فــردی برای 
دوخــت ایــن ژاکــت ورزشــی اســتفاده کــرده کــه در تاریکــی 
شــب مــی درخشــند و جــان عابــران پیــاده، دوچرخــه ســواران 
و ... را در فضــای تاریــک و در برابــر تصادفــات احتمالــی حفظ 

مــی کنــد.
 re nano ــت ــن ژاک ــد ای ــرای تولی ــه ب ــه کاررفت ــه ب پارچ
ــش  ــاورای بنف ــعه م ــذب اش ــت ج ــه از قابلی ــده ک ــده ش نامی
خورشــید در طــول روز و بازتابانــدن آن در شــب بــرای تامیــن 
نــور برخــوردار اســت. در حالــی کــه بســیاری از البســه مشــابه 
از نوارهایــی برخوردارنــد کــه تنهــا در صــورت برخــورد نــور بــه 
آنهــا روشــنایی را بازتــاب مــی دهنــد این البســه مــی تواننــد در 
تمــام طــول شــب بــه طــور کامــل روشــن بمانــد و بــدون نیــاز 

بــه منبــع نــور ثالــث روشــنایی مــورد نیــاز را تامیــن کننــد.
در صورتــی کــه ایــن لبــاس در طــول روز تنهــا حــدود بیســت 

دقیقــه در معــرض تابــش نــور خورشــید قــرار بگیــرد مــی تواند 
در طــول شــب بــه مــدت دو ســاعت از خــود نــور ســاطع کنــد 
و ایمنــی افــرادی کــه از آن اســتفاده مــی کننــد را تامیــن کنــد.

ژاکــت یــاد شــده همــراه بــا یــک کاه ویــژه بــرای حفاظــت از 
ــی شــود و دارای  ــی عرضــه م ــد آب و هوای ــراد در شــرایط ب اف
پــورت هدفــون و ســه جیــب زیــپ دار هــم هســت کــه یکــی 
از آنهــا بــرای حفــظ امنیــت افــراد بــه صــورت مخفــی طراحــی 
شــده اســت. ژاکــت یــاد شــده از قابلیــت جــذب ســریع رطوبت 
ــی  ــک م ــی خش ــل توجه ــرعت قاب ــا س ــت و ب ــوردار اس برخ

شــود.
ــوه  ــد انب ــرای تولی شــرکت طــراح ایــن ژاکــت اعــام کــرده ب
آن نیازمنــد ســرمایه گــذاری 30 هــزاردالری اســت و قصــد دارد 
آن را بــه قیمــت 1۲۹ دالر عرضــه کنــد. هــر چنــد در صــورت 
پیــش خریــد بــرای تحویــل در پایــان ســال ۲016 افــراد تنهــا 

بایــد ۷۹ دالر پرداخــت کننــد.

دانشــمندان بــا اســتفاده از میلیونهــا پشــه پــرورش یافتــه در کارخانجــات تحقیقاتــی گامــی بلند 
بــه ســوی نابــودی حشــرات ناقــل بیماریهــای مختلــف برداشــته اند. 

بیماریهــای خطرناکــی همچــون زیــکا، تــب زرد یــا دنگــو توســط پشــه هایــی منتقل می شــوند 
کــه دانشــمندان از چنــد دهــه پیــش بــرای نابــودی آنهــا در تــاش بــوده انــد و بــه دســتاورد 

چشــمگیری نایــل نشــده اند.
اکنــون یــک شــرکت فعــال در زمنیــه فناوریهــای زیســتی در بریتانیــا موســوم بــه Oxitec از 
برنامــه جدیــدی خبــر داده کــه طــی آن از انبوهــی از پشــه هــای پــرورش یافتــه در تأسیســات 

تحقیقاتــی بــرای ایــن منظــور اســتفاده مــی شــود.
ــزی  ــدازی شــده کــه در آن چی ــل راه ان ــی در برزی ــزرگ و مدرن ــن منظــور تأسیســات ب ــه همی ب
جــز پشــه تولیــد نمــی شــود، البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن پشــه هــا بــرای نابــودی بیماریهایی 

همچــون زیــکا دســتکاری ژنتیکــی شــده انــد.
تخمیـن زده شـده کـه حـدود 60 میلیون پشـه تولید شـود تا بدیـن ترتیب یکـی از تاریخـی ترین 

اقدامـات علمی بشـر بـرای نابودی پشـه هـای عامـل بیماریهـای خطرناک رقـم خورده باشـد.
ایــن پشــه هــا ســایر پشــه هــای ناقــل زیــکا، تــب زرد یــا دنگــو را نابــود کــرده تــا از گســترش 

کلنــی آنهــا جلوگیــری شــود.
پشــه هــای تولیــد شــده در ایــن تأسیســات با پشــه هــای مــاده ناقل بیمــاری جفــت گیــری کرده 
کــه در نتیجــه آن پشــه هــای دارای نواقــص ژنتیکــی تولیــد مــی شــود کــه در نهایت بــدون آنکه 

تأثیــری در انتقــال بیمــاری داشــته باشــند نابود می شــوند.

گامی بلند برای نابودی زیکا؛

در این کارخانه پشه تولید می شود!

اولین ژاکت جهان با الیاف درخشان برای حفظ ایمنی در شب

http://mehrnews.com


صفحه 43 |  شماره 7 | آبان 95 MEHR NEWSAGENCY

فناوریهــای نویــن

ــه  ــه ارائ ــدام ب ــره اق ــی حش ــام از نوع ــا اله ــی ب ــان چین محقق
ــد.  ــیدی کردن ــل خورش ــد پی ــرای تولی ــاوری ب فن

ــوع  ــک ن ــال ی ــاختارها روی ب ــن کار از نانوس ــرای ای ــا ب آنه
حشــره اســتفاده کردنــد کــه قــادر اســت نورهــای تابیده شــده از 

ــدازد. ــه دام ان ــف را ب ــای مختل جهت ه
امــران زادا و همکارانــش از دانشــگاه جــاو تونــگ شــانگهای 
 ،Cicada هنــگام  بررســی بــال نوعــی حشــره موســوم بــه
نانوبرجســتگی هایی مشــاهده کردنــد کــه دارای خــواص 

ــت. ضدانعکاس اس
ــا اســتفاده دی اکســید تیتانیــوم ایــن  ایــن گــروه در نهایــت ب
ســاختارها را شبیه ســازی کردنــد. مــاده ایجــاد شــده می توانــد 

بــرای تولیــد پیــل خورشــیدی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــور از طبیعــت الهــام  دانشــمندان معمــواًل بــرای دســتکاری ن
می گیرنــد؛ بــرای مثــال، ســال گذشــته یــک گــروه تحقیقاتــی 
ــًا  ــش کام ــاخت پوش ــه س ــق ب ــعودی موف ــتان س در عربس
ــک  ــی سوس ــال نوع ــاخت آن از ب ــه در س ــدند ک ــیاهی ش س

تقلیــد شــده بــود.
بــال Cicadas بــه دلیــل خــواص ضدانعکاس 
ــن  ــل ای ــت. دلی ــه اس ــورد توج ــیار م ــود بس خ
ــاع  ــا ارتف ــتگی هایی ب ــود نانوبرجس ــواص، وج خ
۲00 نانومتــر در ســطح ایــن ســاختار اســت. 
از ســوی دیگــر ایــن نانوبرجســتگی ها دارای 
خــواص ضدباکتــری بــوده کــه دلیــل ایــن 
خاصیــت هــم آســیب  دیــدن باکتــری درصــورت 
ــب  ــا موج ــن ویژگی ه ــت. ای ــا آن اس ــورد ب برخ
ــز  ــه تمی ــره همیش ــن حش ــال ای ــطح ب ــده س ش

ــد. باش
معمـواًل اگر یک سـطح کامًا صاف باشـد، فوتون هـا 50 درصد 
شـانس انعـکاس دارنـد. وجـود ایـن نانوبرجسـتگی ها موجـب 
انعـکاس نیافتن نـور  و تغییر ضریب شکسـت سـطح می شـود.

ضریــب شکســت، عامــل تعییــن کننــده در بازتابــش نور اســت. 
ضریــب شکســت ســطح بــال ایــن حشــره به صــورت تدریجی 

در ســطح بــال تغییــر می کنــد کــه ایــن موضــوع موجــب بــروز 
خــواص ضدانعــکاس می شــود.

بـرای سـهولت فرآینـد تولیـد، محققـان از بـال ایـن حشـره 
به عنـوان الگو برای سـاخت ایـن برجسـتگی ها اسـتفاده کردند. 
نتایـج نشـان داد که  محصـول به دسـت آمـده تنها 1.4 تـا 1.۷ 
درصـد نور را منعکـس می کند در حالی که در دی اکسـیدتیتانیوم 

معمولـی ایـن انعـکاس 50 تـا ۸0 درصد اسـت.

تولید پیل خورشیدی با الهام از نوعی حشره 

ردیابی بمب با اسفناج!
گیاهــان بیونیکــی بــا قابلیــت شناســایی مــواد انفجــاری نســل آتــی 
سیســتمهای نظارتــی زیســت محیطــی و کشــاورزی خواهنــد بــود. 
محققــان دریافتــه انــد گیاهانــی همچــون اســفناج بــا انجــام بــه روزرســانی 
هایــی در برگهــای خــود دارای ســاختارهای نانویــی مــی شــوند کــه آنهــا را 

قــادر بــه انتشــار نــور مــادون قرمــز مــی کنــد.
تحقیقــات صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد ایــن گیاهــان قابلیــت آن را دارند 
کــه در برابــر عناصــر تشــکیل دهنــده مــواد انفجــاری نظیــر نیترواروماتیکــس 
ــرای  ــا ب ــه از آنه ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــی ت ــن رو م ــند. از ای ــا حســاس باش ه

شناســایی مــواد انفجــاری اســتفاده کــرد.
محققــان دانشــگاه ام آی تــی دریافتــه انــد کــه اگر مــواد شــیمیایی مــورد نظر 
در آبــی کــه بــه گیــاه داده مــی شــود وجــود داشــته باشــد توســط آن جــذب 
شــده و بــه برگهــا مــی رســد. در آنجــا نــور مــادون قرمــز منتشــر مــی شــود 

کــه از طریــق یــک حســگر نانویــی جــذب مــی شــود.
ایــن ردیــاب کــه بــا یــک تلفــن همــراه هوشــمند در ارتبــاط اســت قابلیــت 

ــه وجــود آمــده را دارد. ــرات ب ثبــت تغیی
در آزمایشــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه تنهــا پــس از 10 دقیقــه از 
آبیــاری گیــاه بــا محلــول حــاوی مــواد شــیمیای خطرنــاک، گیــاه شــروع بــه 

انتشــار نــور مــادون قرمــز مــی کنــد.
ــی  ــال تخصص ــماره ژورن ــن ش ــازه تری ــد در ت ــه جدی ــن یافت ــات ای جزئی

Nature Materials منتشــر شــده اســت.

ربات ها شغلتان را می گیرند/
 از دولت حقوق می گیرید

 یـک چهره شـناخته شـده دنیای فنـاوری که 
بارهـا در مـورد آینده فنـاوری اطاعـات پیش 
بینی هایی داشـته مـی گوید به زودی ماشـین 
هـای دارای هـوش مصنوعی، انجام مشـاغل 

انسـان هـا را بر عهـده مـی گیرند. 
سـازنده  تسـا  شـرکت  مدیریـت  کـه  وی 
خودروهـای برقـی و خـودران بـر  عهـده دارد 
مـی گویـد: »زمانـی کـه بـه علـت پیشـرفت 
فنـاوری اکثر شـغل ها به محصـوالت فناوری 
واگـذار شـوند، مـردم حرفـه هـای کمتـری 
خواهنـد داشـت و در نهایت برای تـداوم حیات 
بـه پرداخت هـای دولتی وابسـته می شـوند.«

وی کــه عــاوه بــر تســا شــرکت هــای سوالرســیتی و اســپیس ایکــس را هــم بــرای تســهیل اســتفاده از 
انــرژی خورشــیدی و انجــام مســافرت هــای فضایــی تجــاری تاســیس کــرده اتــکای انســان هــا بــه یــک 
درآمــد پایــه در ســطح جهــان بــرای زندگــی و واگــذار کــردن اکثــر امــور بــه ماشــین هــا و دســتگاه هــای 
هوشــمند را امــری مطلــوب دانســته و مــی افزایــد: »مــن نمــی دانــم در ایــن شــرایط انســان هــا چــه کارهایی 

انجــام مــی دهنــد ولــی فکــر مــی کنــم ایــن چیــزی اســت کــه در آینــده اتفــاق مــی افتــد.«
اظهــارات الــون ماســک در شــرایطی رخ مــی دهــد کــه ایــن ایــده بــه تازگــی در جریــان برگــزاری یــک همه 
پرســی در ســوئیس رد شــد. مــردم ایــن کشــور چنــد مــاه قبــل بــا ایــده پرداخــت ۲500 فرانــک ســوییس بــه 
عنــوان درآمــد پایــه ماهیانــه مخالفــت کردنــد و خواســتار دریافــت حقــوق متفــاوت بــر مبنــای فعالیــت هــای 

انجــام شــده خــود شــدند.
ــا مدیــر آزمایشــگاه رســانه ای  اوبامــا رییــس جمهــور آمریــکا در تابســتان امســال ایــن ایــده را در گفتگــو ب
دانشــگاه ام آی تــی مطــرح کــرده بــود و تصریــح کــرده بــود ایــن بحــث و منازعــه ای اســت کــه دنیــا ظــرف 

10 تــا ۲0 ســال آینــده بــا آن مواجــه خواهــد شــد.
بــه هــر حــال کارشناســان تردیــدی ندارنــد کــه در جهــان آینــده بــه واســطه پیشــرفت فنــاوری بســیاری از 
مشــاغل توســط دســتگاه هــای خــودکار انجــام مــی شــود و بــا ایــن تحــول نیــروی کار بــه شــکل کنونــی 
چنــدان معنــا نخواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال، بســیاری از خودروهــا و کامیــون هــا بــدون نیــاز بــه راننــده 
قــادر بــه حرکــت خواهنــد بــود و بنابرایــن رانندگــی بــه عنــوان یــک شــغل بــه حاشــیه رانــده خواهــد شــد و 

تنهــا بــه تعــدادی اپراتــور بــرای کنتــرل کامیــون هــای هوشــمند در حــال حرکــت نیــاز خواهــد بــود.
الـون ماسـک معتقد اسـت در چنیـن شـرایطی افراد فرصت بیشـتری بـرای انجـام امـور پیچیده تـر و هیجان 
انگیزتر خواهند داشـت و اوقات فراغتشـان هم بیشـتر می شـود. اما اینکه افـراد کار مهمی برای انجـام در طول 

روز نداشـته باشـند ممکن اسـت از نظر عاطفـی و روانی پیامدهای منفی در برداشـته باشـد.
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ــن ــای نوی فناوریه

در شــانگهای آسمانخراشــی ســاخته شــده کــه اکنــون بــه عنــوان بهتریــن ســازه مرتفــع ســاخت 
دســت بشــر شــناخته مــی شــود. 

ــا  ــار دارد ب ــا را در اختی ــع دنی ــن آســمانخراش مرتف ــوان دومی ــه عن آســمانخراش Gensler ک
ــا شــناخته مــی شــود. ــن آســمانخراش دنی ــوان بهتری ــه عن ــزه Emporis ب دریافــت جای

ایــن ســازه مرتفــع چنــد منظــوره 63۲ متــر ارتفــاع داشــته و از پایــه تــا نــوک بــرج چرخــه 1۲0 
درجــه ای دارد. ایــن ابتکارعمــل بــرای بــه حداقــل رســاندن اثــر وزش بــاد صــورت گرفتــه اســت.
به بــاور کارشناســان صنعــت ســاختمان، ایــن آســمانخراش ۲.4 میلیــارد دالری از حیث ســاختار و 

طراحــی در دنیــا منحصربفرد اســت.
در ایــن ســازه غــول پیکــر 106 آسانســور ســاخت شــرکت میتسوبیشــی بــه کار گرفتــه شــده کــه 

افــراد را بــا ســرعت ۲0 متــر بــر ثانیــه جابجــا مــی کننــد.
پوســته ایــن آســمانخراش از نــوع شیشــه ای و دوالیــه بــوده و جالــب اینکــه توربینهــای بــادی 
مخصوصــی در ایــن ســازه بــه کار گرفتــه شــده کــه بــرق مــورد نیــاز بــرای روشــنایی نمــای آن 

را تأمیــن مــی کنــد.
همچنیــن از آب بــاران هــم اســتفاده بهینــه مــی شــود بــه طوریکــه بــا اســتفاده از یــک سیســتم 
پیشــرفته جمــع آوری شــده و بــرای سیســتمهای گرمایشــی و تهویــه مطبــوع هــوا بــه کار گرفته 

مــی شــود.
همچنیــن آســمانخراش Evolution کــه در مســکو ســاخته شــده بــه عنــوان دومیــن ســازه 

مرتفــع برتــر دنیــا شــناخته شــد.
ــا زاویــه بیشــتری  ایــن ســازه هــم از نــوع چرخشــی اســت کــه در ارتفاعــات شــاهد چرخــش ب

ــاع دارد. ــر ارتف ــن آســمانخراش ۲46 مت هســتیم. ای

بهترین آسمانخراش دنیا معرفی شد

شــرکت کــره ای سامســونگ پــس از رســوایی ناشــی از انفجــار 
ــه صــدور  ــور ب ــوت ۷ ، مجب ــری گوشــی هــای گالکســی ن بات
فراخــوان تعمیــر ۲.۸ میلیــون ماشــین لباسشــویی ســاخت خود 

شــده اســت. 
ــدان حــد ناایمــن  ــاد شــده تاب ــاس شــویی ی ماشــین هــای لب
ــان  ــا در زم ــت درب آنه ــن اس ــه ممک ــد ک ــده ان ــی ش طراح
شستشــوی لبــاس هــا ناگهــان از جاکنــده شــده و بــه اطــراف 
پرتــاب شــود. ایــن امــر مــی توانــد منجــر بــه جراحــت شــدید 

ــراد شــود. ــا حتــی مــرگ اف ی
تــا بــه حــال تنهــا در آمریــکا ۷33 گــزارش در مورد این مشــکل 
ماشــین هــای لبــاس شــویی سامســونگ دریافت شــده اســت. 
کمیســیون ایمنــی محصــوالت مصــرف کننــدگان در آمریــکا 
ــه  ــا ب کــه ایــن گــزارش هــا را دریافــت کــرده اعــام کــرده ت
حــال نــه نفــر در این کشــور بــه علــت جداشــدن ناگهانــی درب 
ماشــین هــای لباسشــویی سامســونگ مجــروح شــده انــد و در 
ــردی شکســته و در مــورد دیگــری شــانه  یــک مــورد فــک ف

یــک نفــر آســیب دیــده اســت.
ــای لباسشــویی  ــین ه ــدل از ماش ــده در 43 م ــاد ش مشــکل ی
ســاخت سامســونگ کــه در آمریــکای شــمالی بــه فــروش رفته 
ــد وجــود دارد و تولیــدات ایــن شــرکت از مــاه مــارس ســال  ان

۲011 بــه بعــد را در برمــی گیــرد.

سامســونگ امیــدوار اســت با صــدور فراخــوان و تعویض ســریع 
ایــن ماشــین هــای لباسشــویی از واردآمدن آســیب های بیشــتر 
ــا از خدمــات  ــد ی ــراد مــی توانن ــری شــود. اف ــه مــردم جلوگی ب
ــزل  ــویی در من ــای لباسش ــین ه ــن ماش ــگان ای ــر رای تعمی
ــا تخفیــف 150 دالری یکــی دیگــر از  ــا ب برخــوردار شــوند و ی
ــداری  ــونگ را خری ــاخت سامس ــویی س ــای لباسش ــین ه ماش

ــد. کنن
سامســونگ ســه ســال قبــل در اســترالیا نیــز فراخوان مشــابهی 
ــا 144 هــزار ماشــین لباسشــویی ناایمــن را کــه  صــادر کــرد ت

امــکان آتــش گرفتنشــان وجــود داشــت تعمیــر کنــد.
ــوت ۷  ــری گوشــی هــای گالکســی ن ــر بات آتــش ســوزی اخی
سامســونگ کــه باعــث جمــع آوری ۲.5 میلیــون واحــد از ایــن 
ــن  ــه ای ــارد دالر خســارت ب ــال 5 میلی ــه ح ــا ب ــد ت گوشــی ش
شــرکت وارد کــرده اســت. تحقیقــات در مــورد علــت وقــوع این 
آتــش ســوزی هــای اســرارآمیز هــم هنــوز بــه نتیجــه نرســیده 

اســت.

رسوایی تازه برای سامسونگ؛

پرتاب درب ماشین های لباسشویی در حین شستشوی لباس

شــرکت جنــرال موتــورز هــم بــه جمــع شــرکت هــای 
ــد و عرضــه خودروهــای  ــه تولی ــه ب خودروســازی پیوســت ک

ــد.  ــد شــده ان ــی عاقمن برق
ایــن شــرکت از آغــاز تولیــد خــودروی برقــی 
 Orion در  خــود  کارخانــه  در   Chevy Bolt
ــد  ــر داده و قص ــیگان خب ــهر میش Township ش
دارد ایــن خــودروی برقــی را بــه قیمــت 30 هــزار دالر 

ــاند. ــروش برس ــه ف ب
ــه اینکــه خودروهــای برقــی فعــا مشــتریان  باتوجــه ب
ــتند،  ــت هس ــران قیم ــبتا گ ــوز نس ــد و هن ــی دارن خاص
ایــن خــودرو بــرای فــروش تنهــا در ایالــت هــای اورگان 
ــازار آمــدن  ــه ب ــا عرضــه مــی شــود. زمــان ب و کالیفرنی
خــودروی یادشــده اواخر ســال ۲016 اعام شــده اســت.
بــه نظــر مــی رســد ایــن خــودرو در زمــان عرضــه بــه 

بــازار رقیــب جــدی نداشــته باشــد. زیــرا تســا یکــی از اولیــن 
و بزرگتریــن تولیدکننــدگان خودروهــای برقــی در جهــان قصد 
ــام Model3 را در  ــه ن ــود ب ــد خ ــی جدی ــل برق دارد اتومبی

اواســط ســال ۲01۷ بــه بــازار بفرســتد.
کارشناســان معتقدنــد اســتقبال از خــودروی یــاد شــده چنــدان 
زیــاد نخواهــد بــود و بعیــد اســت در یــک ســال آینــده بیــش 
از 30 هــزار دســتگاه از آن بــه فــروش رود. ایــن در 
حالــی اســت کــه تــا بــه حــال بیــش از 400 هــزار 
ــش  ــای Model3 پی ــودروی تس ــتگاه از خ دس

خرید شــده اســت.
ــه هــای  ــه دیگــر شــرکت هایــی کــه برنام از جمل
ــد مــی  ــرای تولیــد خودروهــای برقــی دارن جــدی ب
ــاره  ــره اش ــز وغی ــان، بن ــی ام وی، نیس ــه ب ــوان ب ت
ــد  ــی توان ــورز م ــرال موت ــی جن ــودروی برق ــرد. خ ک
ــر را  ــدود 3۸0 کیلومت ــا ح ــارژ ت ــار ش ــر ب ــس از ه پ
ــت اتمــام ســریع شــارژ آن  ــن از باب ــد و بنابرای بپیمای

ــدارد. ــود ن ــدی وج ــی ج نگران

شرکت مشهور خودروسازی به جمع سازندگان اتومبیل برقی پیوست
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متفاوت ترین پوتین های دنیا  
ــد  ــی توان ــه صاحــب آن م ــدی ســاخته ک ــن جدی ــرع ســوئدی پوتی ــک مخت ی

ــد.  ــف آن ایجــاد کن ــی در ک تغییرات
گل میخهـای موجـود در کـف پوتینها ابزاری مناسـب بـرای حرکت بـی خطر در 
سـطوح برفی و یخی محسـوب می شـوند اما اسـتفاده از این کفشـها در فضاهای 

سرپوشـیده کـه خبری از یـخ و برف نیسـت به سـختی صورت مـی گیرد.
ــه کار شــده و ایــده جالــب توجهــی را  اکنــون یــک مختــرع ســوئدی دســت ب

ــداع کــرده اســت. ــرای حــل ایــن مشــکل اب ب
محصــول خاقانــه ایــن مختــرع Gripforce نــام دارد. در کــف ایــن پوتیــن 
گل میخهایــی وجــود دارد کــه صاحــب آن مــی توانــد بــا توجــه بــه ســطحی که 
بــر روی آن راه مــی رود آنهــا را در دل کــف کفــش جمــع کــرده یــا بــاز کــرده و 

مانــع از ســرخوردن پوتیــن شــود.
در حالـت عادی ایـن گل میخها در حالت جمع قرار داشـته امـا صاحب پوتین می 
تواند با فشـردن دکمـه کوچکی که در بخش داخلـی هر یک از آنها قـرار دارد گل 
میخهـا را از جـای خـود خارج کـرده و پوتین را به بهترین پوشـش پاهـا جهت راه 

رفتـن یا حتی دویـدن بر روی بـرف و یخ آمـاده کند.
بدیــن ترتیــب پوتیــن هــا در حالتــی کــه گل میخهــا بــاز شــده اند بــه راحتــی در 

بــرف و یــخ نفــوذ مــی کنند.
ــداع کــرده  ــوع اب ــب طرحهــای متن ــده خــود را در قال ــرع ســوئدی ای ــن مخت ای

ــا ســایق مختلــف را پاســخگو باشــد. اســت ت

ــزارش  ــن گ ــی در آخری ــار جهان ــوار و ب ــازمان خ س
ــر اهمیــت نقــش محصــوالت تراریختــه  ســاالنه، ب
بــرای حــل معضــات آب و هوایــی به دلیــل انعطاف 
پذیــری ایــن محصــوالت در تطابــق بــا شــرایط آب 

ــد کــرد.  و هــوا، تاکی
آخریــن گــزارش ســاالنه ســازمان خــوار و بــار 
جهانــی بــه وضعیــت کشــاورزی و امنیــت غذایــی بر 
تأثیــرات تغییــرات آب و هــوا و تولیــد غــذا در جهــان 

ــه اســت. پرداخت
ــداع و  ــت اب ــر تقوی ــد ب ــار تأکی ــزارش در کن ــن گ ای
نــوآوری از طریــق تمهیــدات مدیریــت نــوآوری 
ــداد و محصــوالت  ــه برون ــت فکــری ب ــد مالکی مانن
ــه  ــام تراریخت ــژه ارق ــه وی ــدرن ب ــت فناوری م زیس
تنش هــای  از  ناشــی  معضــات  حــل  بــرای 
روزافــزون آب و هوایــی توجــه ویــژه ای نشــان 

داده اســت.
گـزارش سـازمان خـوار و بـار جهانـی بـر ضـرورت 
برنامه ریـزی فوری بـرای حمایت از تطبیـق عملکرد 
خـرده کشـاورزان بـا تغییـرات آب و هوایـی تأکیـد 
کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس، زیسـت فناوری مدرن 
کـه  اسـت  فناوری هایـی  از  ژنتیـک  مهندسـی  و 
ظرفیـت زیـادی برای کمـک به خـرده کشـاورزان و 

تولیدکننـدگان خـرد دارد و انعطـاف پذیـری آن ها را 
بـرای تطابـق یافتن با شـرایط آب و هوایی سـخت تر 

بـاال می بـرد.
ــوری  ــه ام ــران و... ب ــداران، ماهیگی ــاورزان، دام کش
ــی  ــرات آب و هوای ــا تغیی ــه ب ــتند ک ــته هس وابس
ــن اقشــار  ــاط مســتقیم دارد. از ســوی دیگــر، ای ارتب
جــزء آســیب پذیرترین اقشــار در برابــر تنش هــای آب 
و هوایــی هســتند. بنابرایــن دسترســی بــه فنــاوری، 
ــود  ــرای بهب ــار ب ــات و اعتب ــب، اطاع ــازار مناس ب
ــا  ــق ب ــد در جهــت تطبی ــد و سیســتمهای تولی فراین
شــرایط آب و هــوای رو بــه وخامــت، نیــاز ضــروری 

ــد. دارن

نقش محصوالت تراریخته برای حل 
معضالت آب و هوایی

فناوریهــای نویــن

پنجره هایی که الکتریسیته تولید می کنند!
محققــان روشــی بــرای تولیــد پیــل خورشــیدی بــا اســتفاده از نقــاط کوانتومــی ارائــه کردنــد. ایــن فنــاوری 
ــردی در پنجره هــا  ــد امــکان تولیــد پیل هــای خورشــیدی کارا را روی پاســتیک ها و پلیمرهــای کارب می توان

فراهــم کنــد. 
یـک تیـم تحقیقاتی از آزمایشـگاه ملـی لوس آلموس مقاله ای در نشـریه Nature منتشـر کردند کـه در آن 
روشـی بـرای تولید انبوه پیل های خورشـیدی با اسـتفاده از نقـاط کوانتومی ارائه شده اسـت. این فنـاوری قابل 

اسـتفاده بـرای پنجره هایی اسـت که امکان تبدیل نور خورشـید به الکتریسـیته را دارا هسـتند.
ویکتــور کلیمــوف از محققــان آزمایشــگاه لــوس آلمــوس اظهــار داشــت: مــا در حال توســعه پیل خورشــیدی 
هســتیم کــه قــادر به جــذب نــور خورشــید بــوده و امــکان نصــب آن در پنجــره ســاختمان ها وجــود دارد. این 
پیــل خورشــیدی بــه راحتی نــور خورشــید را بــا اســتفاده از نقــاط کوانتومی بــه الکتریســیته تبدیــل می کند.

در ایــن مقالــه، روشــی بســیار پیشــرفته  برای تولیــد پنــل خورشــیدی لومینســانس )LSCs( ارائه شده اســت. 
ایــن فنــاوری به گونــه ای اســت کــه امــکان تولیــد پیــل خورشــیدی درون پاســتیک یــا شیشــه را فراهــم 

ســاخته و همچنیــن فرصــت بــه کارگیــری فلوروفورزهــای نشــر دهنــده را در ایــن پنل هــا ایجــاد می کنــد.
بــا ایــن کار امــکان جــذب مقــدار بیشــتری از نــور خورشــید جــذب می شــود. ایــن فنــاوری امــکان تولیــد 
ــروژه اســتفاده  ــد. نقــاط کوانتومــی کــه در ایــن پ ــور را فراهــم می کن ــازک از جــاذب ن الیه هــای بســیار ن

ــتند. ــادی هس ــای نیمه ه ــه از کره ه ــورت دو الی ــده به ص ش
ــود عملکــرد در ادوات LSC اســتفاده می شــوند. ایــن  ــاط کوانتومــی جهــت بهب ــزود: ایــن نق کلیمــوف اف

مــواد قابلیــت انطبــاق بســیار خوبــی 
بــا مــواد پلیمــری دارنــد؛ پلیمرهایــی 
ــا  ــا در پنجره ه ــتفاده از آن ه ــه اس ک

ــج اســت. رای
ایــن نقــاط کوانتومــی و فنــاوری تولید 
پیل خورشــیدی توســط محققان پســا 
ــری در آزمایشــگاه لوس آلمــوس  دکت
ارائــه شــده و هزینــه پــروژه نیــز 
توســط وزارت انــرژی آمریــکا تأمیــن 

شده اســت.

به لطف کاشت ایمپلنت مغزی؛
معلولی که با افکارش صحبت می کند

زن معلولـی در هلنـد بـرای نخسـتین بـار در دنیـا لقـب انسـانی را گرفتـه کـه با 
اسـتفاده از یـک ایمپلنـت مغـزی مـی توانـد از طریق فکـر کردن، صحبـت کند. 
ایــن نــوآوری کــه تحولــی بــزرگ در علــم پزشــکی محســوب مــی شــود بــه 
ــان را  ــکان دادن اندامهایش ــا ت ــردن ی ــت ک ــی صحب ــه توانای ــی ک ــراد معلول اف
ندارنــد ایــن امــکان را مــی دهــد کــه تنهــا از طریــق فکــر کــردن بــا دیگــران 

ــد. ــرار کنن ــاط برق ارتب
ایــن ایمپلنــت جدیــد از طریــق یــک تعامــل رایانــه ای بــه زن معلــول کمــک 
مــی کنــد تــا کلمــات و جمــات را پــردازش کنــد. ویژگــی ایــن نــوآوری در آن 
اســت کــه مــی تــوان از آن در هرجایــی اســتفاده کــرد. بدیــن ترتیــب وی مــی 
توانــد بــا افــراد حاضــر در محیــط اطرافــش بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار کنــد بدون 
آنکــه نیــازی بــه حضــور یــک نیــروی آمــوزش دیــده پزشــکی در محــل باشــد.
نیــک رمــزی از دانشــکده پزشــکی دانشــگاه اوترخــت هلنــد مــی گویــد: بــرای 
ــری  ــرفت بکارگی ــطحی از پیش ــن س ــه چنی ــه ب ــت ک ــار در دنیاس ــتین ب نخس

ایمپلنتهــا در مغــز افــراد معلــول رســیده ایــم.
بــه گفتــه وی، کل ایــن سیســتم در مغــز فــرد معلــول کار گذاشــته مــی شــود و 

وی مــی توانــد بــه راحتــی بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنــد.
فــرد معلولــی کــه ایــن فنــاوری نویــن بــر روی وی بــه کار گرفتــه شــده بــه 
بیمــاری پیچیــده ALS مبتــا شــده و طــی دو ســال از یــک فــرد ســالم بــه 
معلولــی تبدیــل شــده کــه توانایــی حرکــت کــردن یــا صحبــت را نــدارد امــا 
اکنــون و بــه لطــف ایــن نــوآوری بــه داشــتن یــک زندگــی متفــاوت نســبت به 

دو ســال اخیــر امیــدوار شــده اســت.

http://mehrnews.com


ارسال نخستین تصویر مریخ نشین منهدم شده اروپا به زمین و گمانه زنی 
هایی برای دست داشتن ناسا در انهدام این فضاپیما از جمله مهمترین 
مریــخ  منتشر شد.  ماه گذشته در حوزه هوافضا  که در  بود  اتفاقاتی 
نشــین اروپــا پــس از عبــور از اتمســفر ایــن ســیاره، هماننــد 
شــده  منهــدم  مریــخ  ســطح  در  افــروز  آتــش  بمــب  یــک 

. ســت هـــوا و فضـاا
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ــا ــوا و فضــ هـــ

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از بهــره بــرداری از مرکــز داده 
فضایــی کشــور بــرای پایــش و رصــد تصاویــر ماهــواره هــای 

ســنجش از دور تــا بهــار ســال ۹6 خبــر داد. 
محســن بهرامــی بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه ســازمان فضایــی 
ــت  ــی در دس ــاوری فضای ــردن فن ــردی ک ــرای کارب ــران ب ای
انجــام دارد، اظهــار داشــت: بایــد نــوع نگاهمــان را نســبت بــه 
فنــاوری فضایــی تغییــر دهیــم و در ایــن حــوزه تنهــا بــه فکــر 
ســاخت ســخت افــزار نباشــیم. بلکــه آنچــه کــه در ایــن بخش 
مــورد نیــاز بــوده و دارای اهمیــت اســت، موضــوع کاربردهــای 

ایــن فنــاوری اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه برنامــه مــان ایــن اســت کــه در کشــور 
ــاوری فضایــی شــود،  ــرداری از فن ــه بهــره ب توجــه بیشــتری ب
ــی  ــرور اجرای ــه م ــزی ب ــه ری ــن برنام ــم ای ــه داد: امیدواری ادام
شــود تــا ســازمانهای مرتبــط بتواننــد بــرای دریافــت دیتاهــای 

ــد. ــاوری ماهــواره ای اســتفاده کنن ــاز از فن مــورد نی
بهرامــی بــا اشــاره بــه کاربــرد فنــاوری ســنجش از دور 
ــت،  ــط زیس ــی و محی ــوادث طبیع ــد ح ــش و رص ــرای پای ب
ــال ۹6  ــار س ــور به ــی کش ــنتر فضای ــرد: دیتاس ــان ک خاطرنش
آمــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد و بــا وجــود ایــن مرکــز داده، 
امیدواریــم بتوانیــم حجــم زیــادی دیتــای دریافتــی از ماهــواره 
ــار  ــرده و در اختی ــیو ک ــی و آرش ــنجش از دور را بایگان ــای س ه
ســازمانهای مرتبــط ماننــد محیــط زیســت، جهــاد کشــاورزی و 

ــم. ــرار دهی ــران ق ــت بح مدیری

رئیــس ســازمان فضایی ایــران بــا تاکیــد براینکه پایــش محیط 
ــنجش از دور،  ــای س ــواره ه ــر ماه ــک تصاوی ــه کم ــت ب زیس
پیــش از ایــن نیــز در کشــور مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت، 
ادامــه داد: بــرای مثــال در رخدادهایــی ماننــد ســیل خوزســتان 
ــا همــکاری ســازمان  ــه کرمــان در عــرض ۲4 ســاعت ب و زلزل
ــر  ــکو(، تصاوی ــیه )اپس ــیا و اقیانوس ــی آس ــای فضای همکاریه
دریافتــی از ماهــواره هــای سنجشــی را دریافــت کــرده و بــرای 

ــم. ســازمانهای مربوطــه ارســال کردی
ــده  ــش پدی ــات، پای ــاوری اطاع ــر ارتباطــات و فن ــاون وزی مع
گــرد و غبــار و خشکســالی بــا اســتفاده از فنــاوری ســنجش از 
ــردی  ــوان کــرد کــه در حــال کارب ــی عن دور را از دیگــر اقدامات

شــدن در کشــور اســت.
وی گفـت: هـم اکنـون بـا سـازمان محیـط زیسـت و وزارت 

کشـاورزی وارد مذاکره شـده ایم که در صـورت راه اندازی مرکز 
داده فضایـی، بخشـی از نیـاز ایـن سـازمانها را بـرای در اختیـار 
داشـتن تصاویـر ماهـواره ای از وضعیـت کشـور، فراهـم کنیـم.

ــی  ــا معرف ــدف م ــن ه ــه مهمتری ــد براینک ــا تاکی ــی ب بهرام
توانمنــدی فنــاوری فضایــی اســت، گفــت: بخشــی از 
ــه پرتــاب ماهــواره و  توانمندیهــای فنــاوری فضایــی مربــوط ب
ــر ماهــواره ای اســت  ــه تصاوی ــه تهی ــوط ب بخشــی دیگــر مرب
کــه در ایــن زمینــه بــرای برطــرف شــدن مشــکات موجــود، 
جلســاتی را بــا ســازمانهای مختلــف درگیــر پدیــده گــرد و غبــار 

ــم. ــته ای داش
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه برطــرف کردن 
پدیــده هــای اینچنینــی در حیطــه مســئولیت ســازمان فضایــی 
نیســت، اضافــه کــرد: مــا بــازار کاربــرد ایــن فنــاوری و ابزارهای 
ــرای  ــار مســئوالن قــرار مــی دهیــم امــا ب موردنظــر را در اختی
ــری  ــد پیگی ــه بای ــازمانهای مربوط ــزار، س ــن اب ــتفاده از ای اس

کننــد.
ــی  ــب درگاه مکان ــد در قال ــی توان ــی م ــز داده فضای مرک
طراحــی شــده کلیــه اطاعــات تصاویــر ماهــواره ای 
ــایر  ــن س ــران و همچنی ــی ای ــازمان فضای ــود در س موج
ســازمان هــا و ادارات کشــور را ســاماندهی کــرده و 
ــور  ــطح کش ــران در س ــرای کارب ــی را ب ــکان دسترس ام
ــا ارزش  ــوالت ب ــز محص ــق نی ــن طری ــم و از همی فراه

افــزوده ســنجش از دور را ارائــه کنــد.

برای رصد تصاویر ماهواره ای 

دیتاسنتر فضایی ایران تا ۶ ماه دیگر آغاز به کار می کند 

تلسکوپ اپتیکی ایران اواخر آذرماه افتتاح می شود
پــروژه راه انــدازی تلســکوپ اپتیکــی بــرای رصــد اجــرام فضایــی کــه در مرکــز فضایــی ماهدشــت البــرز آغــاز بــه کار 

کــرده اســت، اواخــر آذرمــاه امســال افتتــاح رســمی مــی شــود. 
پــروژه »ردیابــی اپتیکــی اجــرام فضایــی« در چارچــوب یــک همــکاری بیــن المللــی بــا ســازمان همکاریهــای فضایی 
آســیا و اقیانوســیه )اپســکو( انجــام گرفتــه و قــرار اســت در ســال جــاری از ســوی معاونــت توســعه کاربــرد و خدمــات 

فضایــی ســازمان فضایــی ایــران بــه بهــره بــرداری برســد.
در ایــن زمینــه مقــرر شــد 3 تلســکوپ اپتیکــی بــرای ردیابــی داده هــای فضایــی در ایــران، پاکســتان و پــرو مســتقر 

شــده تــا امــکان ردیابــی و تبــادل اطاعــات کســب شــده اجــرام فضایــی مهیــا شــود.
از ایــن رو مراحــل نصــب »تلســکوپ پــروژه سیســتم اپتیکــی زمیــن پایــه رصــد اجــرام فضایــی« در مرکــز فضایــی 
ــازمان  ــرکل س ــمی دبی ــور رس ــا حض ــان ب ــال همزم ــاه امس ــر آذرم ــت اواخ ــرار اس ــام و ق ــه اتم ــت در مرحل ماهدش

ــاح شــود. ــران، رســما افتت همکاریهــای فضایــی آســیا و اقیانوســیه در ای

پایش محصوالت کشاورزی با ماهواره 
سنجش از دور آغاز شد

پروژه پایش محصوالت کشاورزی با استفاده از فناوریهای سنجش از دور در کشور اجرایی می شود. 
ــا وزارت جهــاد کشــاورزی، اســتفاده از فناوریهــای  ــران در چارچــوب یــک تفاهمنامــه همــکاری ب ــی ای ســازمان فضای

ــی آورد. ــرا درم ــه اج ــور ب ــر کش ــاورزی در سراس ــوالت کش ــش محص ــرای پای ــنجش از دور را ب س
هــم اکنــون ایــن پــروژه بــه صــورت آزمایشــی بــرای 4 اســتان انجــام شــده و قــرار اســت تــا دو مــاه آینــده بــا همــکاری 
بخــش خصوصــی و متخصصــان دانشــگاههای کشــور، فــاز اصلــی ایــن پــروژه در سراســر کشــور به اجرا گذاشــته شــود.

پایــش محصــوالت کشــاورزی بــا اســتفاده از فنــاوری ماهــواره ســنجش از دور، بــا هــدف ترویــج کاربردهــای فنــاوری 
فضایــی در کشــور صــورت مــی گیــرد و اطــاع دقیــق از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت، تشــخیص حــد و مــرز پدیــده 
هــای زمینــی، اطــاع از تغییــرات دوره ای پدیــده هــای ســطح زمیــن، پیــش بینــی وضــع هــوا و انــدازه گیــری میــزان 
خســارت ناشــی از بایــای طبیعی،کشــف آلودگــی آبهــا و لکــه هــای نفتــی در ســطح دریــا و اکتشــافات معدنــی از جمله 

کاربردهــای داده هــای ماهــواره ای در کشــاورزی خواهــد بــود.
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ــوا و فضــا هـــ

ــرآورد  ــروژه ب ــرای پ ــران از اج ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــای  ــتفاده از داده ه ــا اس ــید ب ــص خورش ــش خال ــه تاب روزان
ــر داد.  ــور خب ــته در کل کش ــورت پیوس ــه ص ــواره ای ب ماه
ــرفت های  ــار پیش ــت: در کن ــار داش ــی اظه ــن بهرام محس
و  مختلــف، حفــظ محیط زیســت  در حوزه هــای  بشــر 
مدیریــت صحیــح منابــع طبیعــی نیــز بایــد بــه صــورت جدی 

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ
وی بــا بیــان اینکــه تغییــر اقلیــم ناشــی از فرآیندهــای طبیعی 
موجــود در محیــط اطــراف زمیــن و نیــز فعالیــت بشــر بــر آن 
در دوره هــای گذشــته تأثیــرات گســترده ای را بــر ســامانه های 
اقلیــم کــره زمیــن داشــته اســت، بــه تأثیراتــی چــون تأثیــر 
ــر  ــر یــخ کــره و تأثی ــر ب ــر هیدروســفر، تأثی ــر ب ــر جــو، تأثی ب
بــر بیوســفر اشــاره کــرد و ادامــه داد: بــدون شــک در ســال ها 
و دهه هــای آینــده نیــز فعالیت هــای بشــری از قبیــل 
ــاری، تخریــب جنگل هــا  مصــرف ســوخت های فســیلی، آبی
و کشــاورزی افزایــش می یابــد و بــه دنبــال آن مقــدار انتشــار 
ــن  ــت. ای ــد یاف ــش خواه ــو افزای ــه ای در ج ــای گلخان گازه
افزایــش باعــث تشــدید تغییــرات در متغیرهــای اقلیمــی کــره 

زمیــن خواهــد شــد.

ایجاد مرکز ملی پایش ماهواره ای زمین 
ــران  ــه در ای ــان اینک ــا بی ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــر  ــال های اخی ــم در س ــر اقلی ــی از تغیی ــای ناش ــز پیامده نی
مشــکات بســیاری را بــرای بخش هــای مختلــف کشــور بــه 
همــراه داشــته اســت، اضافــه کــرد: افزایــش رخــداد بایــای 
جــوی و اقلیمــی از جملــه خشکســالی، ســیل، طوفــان، گــرد 
ــا اســت  ــن پیامده ــه ای ــی از جمل ــای گرمای ــار و موج ه و غب
کــه هم اکنــون بایــد اثــرات منفــی ایــن پدیده هــا از 
طریــق فنــاوری فضایــی بهتــر شناســایی و مطالعــه شــود و 
راهکارهــای مقابلــه یــا کاهــش آنهــا در برنامه هــای علمــی 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــی کش و اجرای
ــاوری ســنجش  ــرد فن ــعه کارب ــات توس ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــا  ــد ب ــی توان ــه م ــرد ک ــوان ک ــواردی عن ــه م از دور را از جمل
ایــن پیامدهــا مقابلــه کنــد و گفــت: ارائــه خدمــات کاربــردی 
فنــاوری ســنجش از دور در قالــب یــک ســند نقشــه راه 
تعریــف و برنامــه اســتراتژیک ایــن فنــاوری بــا هــدف ایجــاد 
ــده  ــده ش ــزوده دی ــوالت ارزش اف ــد محص ــامانه ها و تولی س
کــه یکــی از مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده، ایجــاد »مرکــز 

ــن« اســت. ــواره ای زمی ــش ماه ــی پای مل
وی گفــت: ایــن مرکــز بــا هــدف پایــش زمیــن بــا اســتفاده 
از داده هــای ماهــواره ای در مرکــز فضایــی ماهدشــت ایجــاد 
شــده اســت و برنامــه داریــم تــا هــر ســاله بــه صــورت مــداوم 
چندیــن ســرویس و محصــول جدیــد را در ایــن مرکــز تولید و 

در اختیــار کاربــران قــرار دهیــم.

تدویــن دســتورالعمل پایــش پدیده خشکســالی 
بــا اســتفاده از ماهــواره

ــن  ــروژه »تدوی ــرای پ ــران از اج ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
متدلــوژی پایــش و پهنه بنــدی ریســک خشکســالی بــا 
اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای آرشــیو« خبــر داد کــه از جمله 
ــوب  ــران محس ــی ای ــازمان فضای ــی س ــای بین الملل پروژه ه
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــت س ــه درخواس ــا ب ــود و بن ــی ش م

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس

ــتورالعمل  ــک دس ــه ی ــروژه را ارائ ــن پ ــدف از ای ــی، ه بهرام
مــدون بــرای پایــش ریســک پدیــده خشکســالی بــا اســتفاده 
ــن  ــج ای ــزود: نتای ــرد و اف ــوان ک ــواره ای عن ــای ماه از داده ه
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــترس عم ــون در دس ــروژه هم اکن پ
ــا  ــید ب ــش خورش ــه تاب ــرآورد روزان ــروژه »ب ــورد پ وی در م
ــن  ــت: ای ــز گف ــس« نی ــواره ای مادی ــر ماه اســتفاده از تصاوی
پــروژه از جملــه ســرویس های ســازمان فضایــی اســت 
ــر  ــتفاده از تصاوی ــا اس ــید ب ــص خورش ــش خال ــه در آن تاب ک
ــرای  ــرای کل کشــور و ب ــه صــورت پیوســته ب ــواره ای ب ماه
هــر گــذر از داده هــای ماهــواره ای بــر حســب واحــد وات بــر 

مترمربــع اندازه گیــری می شــود.

بررسی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه 
ــروژه »بررســی  ــران از اجــرای پ ــی ای رئیــس ســازمان فضای
ــه،  ــر دریاچــه ارومی ــی« نظی نوســانات ســطح آب هــای داخل
تاالب هــا و رودخانه هــای مــرزی بــه کمــک تصاویــر 
ماهواره هــای ســنجش از دور بــه عنــوان دیگــر پــروژه 
ــش و  ــت: پای ــار داش ــرد و اظه ــام ب ــوزه ن ــن ح ــردی ای کارب
دیده بانــی روزانــه کشــور از قبیــل پایــش آتش ســوزی، 
ــک  ــه های ریس ــیل و نقش ــت س ــه های وضعی ــه نقش تهی
ــت. ــام اس ــت انج ــای در دس ــر برنامه ه ــالی از دیگ خشکس
ســاخت  و  طراحــی  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر  ــا ب ــه بن ــن برنام ــت: ای ــنجش از دور گف ــای س ماهواره ه
نیازســنجی از جامعــه کاربــران در حوزه هــای مختلــف 
کشــاورزی، مدیریــت آب و منابــع طبیعــی، مدیریــت 
ــامل  ــعه آن ش ــده و توس ــم ش ــه برداری تنظی ــران و نقش بح
ــرل و  ــتگاه های کنت ــواره، ایس ــف ماه ــتم های مختل زیرسیس

داده هــا می شــود. پــردازش 
بهرامــی بــه پــروژه »ژئوپرتــال داده فضایــی« اشــاره و 
خاطرنشــان کــرد: در قالــب ایــن ســرویس، جســتجو و دانلــود 
ــه  ــف ب ــات مختل ــطوح تصحیح ــا س ــواره ای ب ــر ماه تصاوی
کاربــران ارائــه می شــود. ارائــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه محصوالت ــواره ای از جمل ــر ماه از تصاوی

ــود. ــد ب ــترس خواه ــل دس ــرویس قاب ــن س ای

ــاخت های  ــر زیرس ــران از دیگ ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــتگاه های  ــنجش از دور از ایس ــوزه س ــور در ح ــی کش فضای
ــه داد: در  ــرد و ادام ــوان ک ــواره ای عن ــای ماه ــذ داده ه اخ
 ) MODIS( ــس ــنجنده مادی ــای س ــر داده ه ــال حاض ح
ــه  ــوا )Aqua ( ب ــرا )TERRA ( و آک ــای ت و ماهواره ه
صــورت روزانــه در مرکــز فضایــی البــرز دریافــت می شــود.

احداث مجهزترین مرکز داده فضایی کشور
ــنجش از دور در  ــی س ــگاه مل ــه آزمایش ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــی از مجهزتری ــرد: یک ــه ک ــت، اضاف ــعه اس ــال توس ح
مراکــز داده کشــور نیــز در حــال احــداث در مرکــز فضایــی 
ــای  ــازی داده ه ــدف آن ذخیره س ــه ه ــت ک ــت اس ماهدش
فضایــی و امــکان دسترســی و جســتجوی داده هــای 

ــت. ــواره ای اس ماه
ــم  ــد تفاه ــا عق ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــت: س ــی گف بهرام
بــا ســازمان های مختلــف از جملــه ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت، وزارت جهــاد کشــاورزی، مؤسســه تحقیقــات 
شــیات، مؤسســه ژئوفیزیــک، وزارت نیــرو و ســازمان 
ــتفاده از  ــگ و اس ــترش فرهن ــال گس ــه دنب ــه برداری ب نقش
فنــاوری فضایــی در ایــن بخــش اســت. هم اکنــون دو پــروژه 
ــه منحنــی طــول دوره رشــد اراضــی کشــاورزی  شــامل تهی
اســتراتژی و نیــز تهیــه نقشــه پراکنــش اراضــی کشــاورزی با 
تمرکــز بــر اراضــی زیــر کشــت گنــدم و جــو در برنامــه کاری 

ــه اســت. ــرار گرفت ــازمان ق ــن س ای
ــا  ــه ب ــورد تفاهمنام ــران در م ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــامانه های  ــاد س ــت: ایج ــز گف ــت نی ــازمان محیط زیس س
کاربــردی پایــش ماهــواره ای بــرای حفاظــت از تنــوع 
پایــش  همچنیــن  طبیعــی،  عرصه هــای  و  زیســتی 
ماهــواره ای مخاطــرات طبیعــی از جملــه مفــاد ایــن 

تفاهمنامــه اســت.
وی تصریــح کــرد: مــا آمادگــی داریــم بــا همــکاری ســازمان 
ملــل، کشــورهای منطقــه و مراکــز فضایــی تحقیقاتــی 
ــتفاده از  ــا اس ــار ب ــرد و غب ــش گ ــامانه پای ــه ای، س فرامنطق
ــم. ــاد کنی ــرز ایج ــی الب ــز فضای ــی را در مرک ــاوری فضای فن

برآورد روزانه تابش خورشید با استفاده از فناوری فضایی
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ــا ــوا و فضــ هـــ

 

رئیــس مرکــز ملــی فضایــی ایــران گفــت: در صــورت فراهــم بــودن شــرایط تا 
پایــان ســال جــاری یــک پرتــاب ماهــواره در کشــور خواهیــم داشــت. 

ــرا دقــت  ــر اســت زی منوچهــر منطقــی گفــت: برنامــه پرتــاب کامــا زمــان ب
ــد و جــای اشــتباه باقــی نمــی گــذارد. ــادی را مــی طلب زی

ــف  ــل مختل ــا عوام ــت ت ــاله الزم اس ــک س ــی ی ــی زمان ــه نوع ــزود: ب وی اف
ســنجیده شــود و چیــزی نیســت کــه امــروز تصمیــم گیــری و فــردا اجــرا شــود.

ــن  ــح کــرد: در کشــورهای دارای ای ــران تصری ــی ای ــی فضای رئیــس مرکــز مل
فنــاوری نیــز جریــان بــه همیــن شــکل اســت و تمــام جوانــب و عوامــل بــرای 

پرتــاب ماهــواره ســنجیده مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: در صــورت عــدم وجــود مشــکل و فراهــم بــودن شــرایط 

در نیمــه دوم ســال جــاری یــک پرتــاب خواهیــم داشــت.
وی همچنین گفـت: در صورتیکـه زیرسـاخت های الزم فراهم شـود، می توانیم 
تـا سـال1404 به اهـداف راهبردی در حـوزه فناوری فضایی دسـت پیـدا کنیم. 

منوچهــر منطقــی افــزود: مرکــز ملــی فضایــی تمرکــز خــود را روی ســاخت و 
پرتــاب ماهــواره گذاشــته و برخــی اهــداف محقــق شــده اســت.

وی افــزود: فنــاوری فضایــی یــک فنــاوری پیچیده اســت کــه یک معادلــه چند 
متغیــره از عوامــل مختلــف را شــامل می شــود و فقــدان یا کمبــود هــر عامل در 

آن باعــث ایجــاد محدودیــت خواهد شــد.
بـه گفتـه منطقـی، در این حـوزه ضمن بهبـود زیرسـاخت هـا بایـد برنامه ریزی 
هایـی بـرای پرتـاب و فنـاوری هـای فضایـی و... نیز داشـته باشـیم کـه یکی از 

عوامـل اصلـی محدودیـت ایـن حـوزه ها بحـث بودجه اسـت.
وی تصریــح کــرد: اگــر زیرســاخت هــا فراهــم باشــد مــا مــی توانیــم تــا ســال 

1404 بــه اهــداف راهبــردی خــود در ایــن حــوزه دســت پیــدا کنیــم.

تا پایان امسال یک ماهواره
 به فضا پرتاب می شود

فناوری فضایی در پایش گرد و غبار 
خاورمیانه به کار گرفته می شود

 کارگاه آموزشــی بیــن المللــی اســتفاده از فنــاوری فضایــی در پایــش خشکســالی و گــرد و غبــار در منطقــه 
خاورمیانــه توســط ســازمان فضایــی ایــران بــا همــکاری دفتــر فضــای مــاوراء جــو ســازمان ملــل متحــد در 

تهــران برگــزار شــد. 
عــاوه بــر ارائــه ســخنرانی توســط متخصصــان و تصمیــم گیــران این حــوزه در ســطح ملــی و بیــن المللی، 
برگــزاری نشســتهای تخصصــی بــه منظــور شــروع فعالیتهــای جدیــد در موضــوع کارگاه و تدویــن گــزارش 

نهایــی کارگاه بــه ســازمان ملــل متحــد، از برنامــه هــای ایــن کارگاه بیــن المللــی بود.
محورهــای کارگاه شــامل 3 محــور اصلــی شــامل پایــش خشکســالی و گــرد و غبــار بــا اســتفاده از فنــاوری 
فضایــی، پیشــرفتهای فنــاوری فضایــی و ظرفیــت ســازی، آمــوزش و همکاریهای منطقــه ای و بیــن المللی 

در ایــن بخــش بــود.
ــه  ــوط ب ــات مرب ــی موضوع ــاوری فضای ــتفاده از فن ــا اس ــار ب ــرد و غب ــالی و گ ــش خشکس ــش پای در بخ
ــاوری فضایــی  ــه کمــک فن ــز مدلســازی آن ب ــار، طوفانهــای خــاک و شــن و نی خشکســالی، گــرد و غب

ــد. مطرح ش
در بخــش پیشــرفتهای فنــاوری فضایــی نیــز موضــوع فنــاوری فضایــی از جملــه انــواع ماهــواره هــای 
ــه مــی شــود.  ــه مدلهــای پایشــی پرداخت ــا Cube و ســنجنده هــای مختلــف در کمــک ب کوچــک ت
بــه عبــارت دیگــر دســتاوردهای مرتبــط بــا طراحــی و ســاخت ســنجنده و ماهــواره و دیگــر زیرســاختهای 

فضایــی بــه منظــور پایــش خشکســالی و گــرد و غبــار در ایــن بخــش ارائــه شــد.
اهمیــت و ضــرورت ظرفیــت ســازی، آمــوزش و همکاریهــای منطقــه ای و بیــن المللــی از دیگــر محورهای 

ایــن کارگاه آموزشــی بــود.

دبیــر شــانزدهمین همایــش هــوا و فضــا اعــام کــرد: امســال 
ــوا  ــداد ه ــن روی ــا، بزرگتری ــوا و فض ــش ه ــانزدهمین همای ش

فضایــی کشــور ســوم تــا پنجــم اســفند مــاه در دانشــگاه خواجه 
نصیــر برگــزار مــی شــود. 

حســن کریمــی گفــت: دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
امســال شــانزدهمین کنفرانــس بیــن المللــی انجمــن هــوا فضا 

را برگــزار مــی کنــد.
ــس  ــن کنفران ــه ای ــت ک ــار اس ــن ب ــن دومی ــه داد: ای وی ادام
ــر برگــزار مــی شــود، ششــمین  توســط دانشــگاه خواجــه نصی
کنفرانــس مذکــور نیــز توســط ایــن دانشــگاه برگــزار شــده بود.

دبیــر شــانزدهمین همایــش هــوا و فضــا افــزود: ایــن کنفرانس 
ــاری در  ــال ج ــاه س ــفند م ــم اس ــا پنج ــوم ت ــای س در روزه
دانشــکده هــوا فضــای دانشــگاه خواجــه نصیــر برگــزار شــده و 
بزرگتریــن رویــداد هــوا فضایــی کشــور محســوب مــی شــود.

ــه  ــی دارد ک ــس شــش محــور اصل ــن کنفران ــه داد: ای وی ادام
شــامل آیــرو دینامیــک، پیش رانــش، دینامیــک پــرواز و کنترل، 

ســازه هــای هــوا فضایــی، علــوم و فنــاوری فضایــی و مدیریت 
صنایــع هــوا فضــا مــی شــود.

کریمــی خاطرنشــان کــرد: در حاشــیه ایــن کنفرانــس 
نمایشــگاهی از شــرکت هــای دانــش بنیــان و شــرکت هــای 
هــوا فضایــی خصوصــی، دانشــگاهی و شــرکت هــای دانــش 
بنیــان مراکــز دولتــی برگــزار مــی شــود، همچنیــن تعــداد قابل 
توجهــی کارگاه هــای آموزشــی در بــازه هــای زمانــی مختلــف 

ــد شــد. ــزار خواه برگ
ــن اســت  ــس ای ــن کنفران ــکات مهــم ای ــه کــرد: از ن وی اضاف
ــگ  ــر رن ــش را پ ــن همای ــی ای ــن الملل ــوزه بی ــه امســال ح ک
تــر برگــزار خواهیــم کــرد و در تــدارک هســتیم از متخصصــان 
حــوزه هــای هــوا فضــا در زمینــه هــای مختلــف و کشــورهای 
ــس دعــوت  ــن کنفران ــرای حضــور درای ــوژی ب صاحــب تکنول

ــم. کنی

بزرگترین رویداد هوا فضایی کشور اسفندماه برگزار می شود
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ــی و  ــی فضای ــز مل ــن مرک ــی بی ــکاری فضای ــه هم تفاهم نام
ــترک  ــی مش ــه پژوهش ــتای موسس ــران در راس ــگاه ته دانش

ــد.  ــد ش ــی منعق فضای
ــی و  ــی فضای ــز مل ــن مرک ــی بی ــکاری فضای ــه هم تفاهم نام
ــا حضــور منوچهــر منطقــی، رئیــس مرکــز  دانشــگاه تهــران ب
ــی  ــاون پژوهش ــان، مع ــد رحیمی ــران و محم ــی ای ــی فضای مل
دانشــگاه تهــران بــا هــدف ایجــاد و گســترش همــکاری هــای 
آموزشــی و پژوهشــی در حــوزه ســنجش از راه دور منعقــد شــد.
ــی  ــز مل ــت مرک ــه ماموری ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف منطق
فضایــی ایــران هماهنگــی و سیاســتگذاری بین تمــام نهادهای 
ــز در  ــه نی ــن تفاهم نام ــت، ای ــور اس ــا در کش ــه فض ــوط ب مرب

همیــن جهــت و برای مشــارکت بیشــتر 
دانشــگاه تهــران در حــوزه فضایــی 

ــت. ــده اس ــن ش تدوی
وی افــزود: تقریبــا همــه دانشــگاه ها در 
ــد و فقــط  حــوزه فضایــی ورود کــرده ان
ــا وجــود  ــه ب دانشــگاه تهــران اســت ک
داشــتن پتانســیل بــاال از نظــر امکانــات 
چنــدان  هنــوز  انســانی  نیــروی  و 
وارد فعالیــت هــای فضایــی نشــده 
ــن  ــاد ای ــا انعق ــم ب ــه امیدواری ــت ک اس
تفاهم نامــه مشــارکت دانشــگاه تهــران 

ــد. ــش یاب ــوزه افزای ــن ح در ای
بــه گفتــه منطقــی، مرکــز ملــی فضایی 
در ایــن تفاهم نامــه بــه دنبــال ایــن 
اســت کــه یــک پــروژه اساســی و بــزرگ در حــوزه فضایــی را 
بیــن نهادهــای مرتبــط فضایــی و دانشــگاه تهــران اجــرا کنــد 
کــه ایــن پــروژه بــزرگ، تشــکیل موسســه پژوهشــی مشــترک 
ــد  ــی خواه ــوزه فضای ــادی در ح ــای زی ــه کاربرده ــت ک اس

ــت. داش
رئیــس مرکــز ملــی فضایــی ایــران تصریــح کــرد: در صــورت 
تشــکیل موسســه پژوهشــی مشــترک فضایــی بین مرکــز ملی 
فضایــی و دانشــگاه تهــران، ایــن دانشــگاه تبدیــل بــه مرجعــی 
بــرای فعالیــت هــای فضایــی مــی شــود؛ زیــرا ایــن دانشــگاه 
بســیار جامــع بــوده و مــی توانــد بســیاری از علــوم و فناوریهای 

حــوزه فضایــی کشــور را پوشــش دهــد.
منطقـی با اشـاره به اینکه برخـاف تصور موجـود، کاربری های 
فضایـی تنهـا بـه کاربـری هـای تخصصی محـدود نمی شـود، 
گفت: کاربـری های عمومی فضایی را نباید نادیـده گرفت و باید 
از امکانـات فضایی در حوزه های عمومی ماننـد اورژانس، محیط 
زیسـت، پلیـس، خدمـات فنی و پژوهشـی نیـز اسـتفاده کنیم و 

کاربردهـای حوزه فضایـی را گسـترده تر کنیم.
وی افــزود: از دیگــر ماموریــت هــای موسســه پژوهشــی، 
اقدامــات ترویجــی، پژوهشــی و آموزشــی اســت کــه در متــن 
تفاهم نامــه در ایــن زمینــه نیــز توضیحاتــی ارائــه شــده اســت.

اســتفاده از ظرفیــت هــای علمــی دانشــگاه تهران 
در حــوزه فضایــی

ــز،  ــران نی ــگاه ته ــی دانش ــاون پژوهش ــان، مع ــد رحیمی محم
گفــت: مهمتریــن هــدف ایــن تفاهم نامــه اســتفاده از پتانســیل 
ــا در  ــوزه فض ــات ح ــترش موضوع ــرای گس ــگاه ب ــن دانش ای
کشــور اســت تــا از پتانســل هــای علمــی موجــود این دانشــگاه 

بهتــر اســتفاده شــود.
وی افزود: تاسـیس موسسـه پژوهشـی مشـترک بین مرکز ملی 
فضایـی و دانشـگاه تهـران یـک اقـدام خـوب و بـزرگ اسـت و 
امیدواریم این موسسـه منشـا خدمات مفیدی برای کشـور شود.

ــد اقدامــات  ــان، تفاهم نامــه مذکــور مــی توان ــه گفتــه رحیمی ب
فضایــی دانشــگاه را سیســتماتیک کــرده و همــه بخــش هــای 
مرتبــط بــا ایــن حــوزه را درگیــر فعالیــت هــای فضایــی کنــد.

ایجاد موسسه پژوهشی فضایی با مشارکت مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران

سازمان برنامه و بودجه 
خواستار طرح توجیهی 

فناوری فضایی شد
 

معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه خواســتار ارائه طــرح توجیهی 
در حــوزه فنــاوری فضایــی بــا توجــه بــه الزامــات و محورهــای 

پیــش بینــی شــده در برنامه ششــم توســعه شــد. 
غامرضــا شــافعی از پژوهشــگاه فضایــی ایــران و مرکــز آزمون 
ــکده  ــز پژوهش ــی و نی ــامانه های فضای ــازی س ــه س و یکپارچ

ــد کــرد. ــن پژوهشــگاه بازدی ســامانه های ماهــواره ای
ــده در  ــی ش ــای پیش بین ــه محوره ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
برنامــه ششــم توســعه، الزم اســت پژوهشــگاه فضایــی ایــران 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی را ب ــاوری فضای ــوزه فن ــی در ح ــرح توجیه ط

ــد. ــه کن ــه و ارائ ــدی تهی ــای کلی ــا و برنامه ه اولویت ه
ــد  ــوزه بای ــن ح ــات ای ــه مطالب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــافعی ب ش
ــوی  ــرش آن از س ــا پذی ــود ت ــه ش ــگ نهادین ــوزه فرهن در ح
عمــوم و نهادهــای تصمیــم گیرنــده آســان شــود، از مســئوالن 
ــی و  ــگاه کارشناس ــا در جای ــت ت ــی خواس ــگاه فضای پژوهش
تخصصــی بــه گونــه ای در حــوزه فضــا برنامه ریــزی کننــد کــه 
منافــع ملــی مــد نظــر قــرار گیــرد و پیشــنهاداتی ارائــه شــود که 

ــد. ــی کشــور کارگشــا باش ــده فضای در آین
معــاون فنــی و توســعه امــور زیربنایــی ســازمان برنامــه و بودجه 
افــزود: ســازمان برنامــه و بودجــه باحفــظ اســتقال خــود، در پی 
ــا دیگــر دســتگاه ها و ســازمان ها  تعامــل منطقــی و دوطرفــه ب

اســت.
ــز در  ــران نی ــی ای ــگاه فضای ــس پژوهش ــور، رئی ــن حدادپ حس

ــا  ــران ت ــی ای ــه برنامه هــای پژوهشــگاه فضای ــن نشســت ب ای
ــای  ــی، ماهواره ه ــای سنجش ــوزه ماهواره ه ــق 1404 در ح اف
مخابراتــی، زیرســاخت ها و دیگــر ماموریت هــای محولــه 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پژوهشــگاه بــه گونــه ای برنامه ریزی 
ــان  ــا پای ــده ت ــی ش ــای پیش بین ــه فعالیت ه ــت ک ــرده اس ک

ــه تحقــق برســد. برنامــه توســعه ششــم ب
ــدواری  ــراز امی ــواره ای اب ــای ماه ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــزی مناســب،  ــه  ری ــا برنام ــران ب ــی ای کــرد، پژوهشــگاه فضای
بتوانــد دســتاوردهای خوبــی داشــته باشــد و  در 6 ســال آینــده 

ــد. ــرف کن ــواره ای را برط ــوزه ماه ــور در ح ــای کش نیازه
حدادپــور در بحــث توســعه زیرســاخت های فضایــی که توســط 

پژوهشــگاه فضایــی ایــران انجــام شــده اســت بــه مرکــز آزمون 
و یکپارچــه ســازی ســامانه های فضایــی اشــاره کــرد و  گفــت: 
در حــوزه فناوری هــای نوظهــور نیــز پژوهشــگاه فضایــی 
ایــران، طــرح ســامانه بالــن مخابراتــی را بــه اجــرا درآورده کــه 

بــه زودی بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
معــاون فنــی و توســعه امــور زیربنایــی ســازمان برنامــه و بودجه 
و هیــات همــراه در بازدیــد از مرکــز آزمــون و یکپارچــه ســازی 
ســامانه های فضایــی و پژوهشــکده ســامانه های ماهــواره 
ــان آزمون هــای  ــک در جری ــران از نزدی ــی ای پژوهشــگاه فضای
مرتبــط بــا ماهــواره سنجشــی ناهیــد یــک، مراحــل کار 
ــت. ــرار گرف ــک ق ــارس ی ــد ۲ و پ پروژه هــای ماهــواره ای ناهی
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بزرگتریــن تلســکوپ ایــران در رصدخانــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی دانشــگاه تبریــز راه انــدازی 
شــد. 

ــز در  ــردی دانشــگاه تبری ــر عســگری، رئیــس پژوهشــکده ســتاره شناســی و فیزیــک کارب اصغ
ارتبــاط بــا راه انــدازی ایــن تلســکوپ گفــت: تلســکوپ ۲4 اینچــی )60 ســانتی متــری( پــس از 

رفــع تحریــم هــا  توســط متخصصــان دانشــگاه تبریــز  تعمیــر و  آمــاده بهــره بــرداری شــد.
 وی اظهــار داشــت: رصدخانــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی بزرگتریــن رصدخانــه فعــال کشــور 
اســت کــه در صــورت تجهیــز و در اختیــار گذاشــتن برخــی امکانات بــرای بروزرســانی زیرســاخت 

هــای آن مــی توانــد پاســخگوی نیازهــای رصــدی کشــور باشــد.
وی بــا اعــام اینکــه تلســکوپ راه انــدازی شــده اخیــر در ایــن رصدخانــه، با فراهم شــدن شــبکه 
اینترنــت در ایــن محــل  قابلیــت وصــل بــه شــبکه  رصــدی جهانــی گاال را دارد، گفــت: در ایــن 
ــه  ــن رصدخان ــه داده هــای رصــد شــده در ای ــد ب ــی توانن ــان از سراســر جهــان م شــبکه محقق
دسترســی داشــته باشــند تــا عــاوه بــر کســب درآمــد بــرای دانشــگاه تبریــز و کشــور بــه رشــد 

علــوم نجــوم در ایــران کمــک شــود.
ــه در نزدیکــی شــهر کاشــان در حــال  ــران ک ــی ای ــه مل ــه کار رصدخان ــا شــروع ب ــزود: ت وی اف
احــداث اســت، رصدخانــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی مــی توانــد پاســخگوی نیازهــای منجمان 
کشــور باشــد و همچنیــن بعــد از شــروع بــه کار رصدخانــه ملــی، رصــد خانــه خواجــه نصیــر مــی 

توانــد بــه عنــوان بــازوی کمکــی مطمئنــی بــرای آن رصــد خانــه بــه کار خــود ادامــه دهــد.
رصدخانــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی در فضــای حــدود ۲11 هکتــار احــداث شــده و دارای ســه 

تلســکوپ ۲4 اینچــی)60 ســانتی(، 16 اینچــی و 6 اینچــی خورشــیدی اســت.
ــه جهــت  ــه دارای یــک تلســکوپ خورشــیدی انکســاری )6 اینچــی( اســت ک ــن رصدخان ای
بررســی پدیــده هــای خورشــیدی و لــک هــا و شــراره هــا اســتفاده مــی شــود و مجهز بــه فیلتر 

Hα است.
همچنیــن وجــود تلســکوپ 16 اینچــی کاســگرین بــا پانــل الکترونیکــی و رصــد 
ســتارگان تــا قــدر 11، ســاختمان پژوهشــگران، ژنراتــور 3۲ کیلــو وات و ژنراتــور 5 کیلــو 

ــت.  ــه اس ــن رصدخان ــود در ای ــات موج ــه امکان وات از جمل
هــر کــدام از ایــن تلســکوپ هــا در گنبدهــای جداگانــه قــرار دارنــد کــه هــر بــرج دارای ســه طبقه 

اســت.

بزرگترین تلسکوپ ایران در رصدخانه 
دانشگاه تبریز راه اندازی شد

ساخت بزرگترین و گرانترین 
تلسکوپ فضایی جهان پایان یافت

 کار ســاخت بزرگتریــن و گرانتریــن تلســکوپ فضایــی دنیــا بــه پایــان رســید تــا حــاال همــگان 
منتظــر آغــاز شــمارش معکــوس بــرای پرتــاب آن بــه فضــا باشــند. 

تلسـکوپ فضایی جیمـز وب یکی از بزرگتریـن و پرخرج ترین برنامه های فضایی ناسـا محسـوب 
می شـود کـه تقریبا ۲0 سـال زمان برای طراحی و سـاخت آن صرف شـده  اسـت.

اکنــون ایــن تلســکوپ فضایــی کــه از حیــث بزرگــی و هزینــه تمــام شــده رقیبــی در دنیــا نــدارد 
کامــا ســاخته شــده و حتــی آزمایشــات اولیــه ای نیــز بــر روی آن انجــام شــده اســت.

دانشــمندان و مهندســان ناســا در روزهــای اخیــر آخریــن قطعــات ایــن تلســکوپ را کــه شــامل 
5 ســپر حرارتــی بــه انــدازه زمیــن تنیــس مــی شــود بــر روی آن نصــب کردنــد. هــر یــک از ایــن 
ســپرهای حرارتــی از حســگرهای مــادون قرمــز تلســکوپ حیمــز وب در برابــر حــرارت مخــرب 

خورشــید محافظــت مــی کننــد.
در ســاخت ایــن ســپرهای حرارتــی از ورقــه هــای طایــی اســتفاده شــده کــه بــه انــدازه مــوی 
ــش  ــه چال ــی از جمل ــن ســپرهای حرارت ــد. طراحــی، ســاخت و نصــب ای انســان ضخامــت دارن

برانگیزتریــن بخشــهای ایــن پــروژه محســوب مــی شــود.
آینـه 6.4 متری تلسـکوپ فضایی جیمـز وب دو بار بزرگتر از آینه تلسـکوپ پیر هابل اسـت و جالب 

اینکه نور جمع آوری شـده از فضا توسـط آن 5 برابر بیشـتر از تلسـکوپ هابل عنوان شـده است.
ناســا ۸.۷ میلیــارد دالر صــرف ســاخت و عملیاتــی کــردن ایــن تلســکوپ کــرده اســت کــه از این 

حیــث هــم تــا چهــار برابــر پرهزینــه تــز تلســکوپ فضایــی هابــل بــه شــمار مــی آید.
قرار است تلسکوپ جیمز وب در اکتبر سال ۲01۸ به فضا پرتاب شود

ــه  ــه مجموع ــا ب ــی دنی ــکوپ رادیوی ــن تلس ــا ورود بزرگتری ب
تجهیــزات جســتجو بــرای حیــات فرازمینــی، تاشــها در ایــن 

زمینــه وارد مرحلــه تــازه ای شــده اســت. 
ــد  ــی کنن ــاش م ــت ت ــی اس ــالهای طوالن ــمندان س دانش
ردی احتمالــی از حیــات فرازمینــی در گوشــه ای از عالــم 
ــتفاده  ــی اس ــای مختلف ــان از ابزاره ــن می ــد و در ای ــدا کنن پی

شــده اســت.
ــن  ــا در چی ــی دنی ــن تلســکوپ رادیوی ــدی پیــش بزرگتری چن
آغــاز بــه کار کــرد و حــاال دانشــمندان از آن بــه عنــوان تــازه 
تریــن ابــزار بــرای توســعه تاشــها در کشــف احتمالــی 
حیــات فرازمینــی اســتفاده مــی کننــد. آنهــا از ایــن تلســکوپ 

ــاد مــی کننــد. عظیــم بــه عنــوان گــوش بــزرگ زمیــن ی
ســازمان ملــی مشــاهدات رصــدی چیــن )NAOC( ضمــن 
اعــام خبــر اســتفاده از بزرگتریــن تلســکوپ رادیویــی جهــان 
در برنامــه کشــف حیــات فرازمینــی از پیوســتن آن بــه پــروژه 
بــزرگ Breakthrough Listen Initiative خبــر 

داده است.
ایــن پــروژه 100 میلیــون دالری هدفــی جــز جســتجو بــرای 
کشــف ردی احتمالــی از حیــات فرازمینــی نــدارد. ایــن پــروژه 

مــورد حمایــت یــوری میلنــر میلیــاردر روســی قــرار دارد.
ــام  ــار FAST ن ــه اختص ــه ب ــری ک ــکوپ 500 مت ــن تلس ای
دارد در جــوب غربــی چیــن واقــع شــده و از همــان ابتــدا کــه 

مهندســان پــروژه ســاخت آن را کلیــد زده بودنــد هدفــی جــز 
ــرای کشــف حیــات فرازمینــی  ــه توســعه تاشــها ب کمــک ب

نداشــتند.
ایــن تلســکوپ قدرتمنــد رادیویــی قابلیــت شناســایی ضعیــف 

ــن ســیگنالها را دارد. تری

گوش بزرگ زمین در جستجوی حیات فرازمینی
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ــوا و فضــا هـــ

ساخت تلسکوپ غول پیکر 
در جزایر قناری

مخالفــت بومــی هــای هاوایــی بــرای ســاخته شــدن یکــی از بزرگتریــن تلســکوپهای جهــان در 
ایــن منطقــه اخترشناســان را بــر آن داشــت کــه حــاال بــه جزایــر قنــاری فکــر کننــد. 

ــرای ســاخته شــدن  ــه دلیــل برنامــه ریــزی ب از مدتهــا پیــش اعتراضــات مردمــی در هاوایــی ب
تلســکوپ غــول پیکــر TMT آغــاز شــده و ایــن مســأله به چالشــی بــزرگ بــرای اخترشناســان 

تبدیل شــده اســت.
اکنــون و درحالــی کــه تصــور مــی شــود ایــن اعتراضــات پایانــی نداشــته باشــد اخترشناســان به 
یــک گزینــه دیگــر بــه عنــوان محــل قطعــی ســاخته شــدن ایــن تلســکوپ فکــر مــی کننــد: 

جزایــر قنــاری متعلــق بــه اســپانیا.
درصورتیکــی کــه ایــن امــر تحقــق پیــدا کنــد بایــد شــاهد نقــل مــکان برنامــه ریزیهــا بــرای 

ســاخته شــدن تلســکوپ 30 متــری TMT از ایــن قــاره بــه قــاره دیگــری باشــیم.
ــن  ــدن ای ــاخته ش ــف س ــز مخال ــی نی ــت محیط ــاالن زیس ــی، فع ــان هاوای ــز بومی ــه ج ب

تلســکوپ هســتند.
ســاخت ایــن تلســکوپ 1.4 میلیــارد دالر هزینــه در بــردارد و بــا توجــه بــه بزرگــی پــروژه، برنامــه 
ریــزان آن از مدتهــا پیــش بــر روی گزینــه هــای جایگزیــن مطالعــات دقیقــی انجــام داده و اکنون 

بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه جزایــر قنــاری بهتریــن گزینــه خواهــد بود.
ایــن تصمیــم حــدود یــک ســال پــس از آن گرفتــه مــی شــود کــه دادگاهــی در هاوایــی ســاخت 

ایــن تلســکوپ غــول پیکــر را غیرقانونــی عنــوان کــرد.
البتــه برنامــه ریــزان پــروژه ایــن تلســکوپ همچنــان بــه رایزنــی هــا بــرای ســاخت آن در هاوایی 

ادامــه مــی دهنــد امــا امیــد چندانــی ندارند.

قدرتمندترین راکت چینی
 به فضا پرتاب شد

چین از پرتاب موفقیت آمیز قدرتمندترین راکت ساخت خود به فضا خبر داد. 
چیــن بــه عنــوان یکــی از قدرتهــای نوظهــور در عرصه فضــا و اکتشــافات فضایــی همچون 

ناســا و اروپــا بــه دورنمایــی فراتــر از مــدار زمیــن فکــر مــی کند.
ایــن کشــور بــه تازگــی و در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه رؤیای ســفر بــه مریخ راکتــی را 
بــه فضــا پرتاب کــرد کــه گفتــه مــی شــود یکــی از قدرتمندتریــن راکتهای ســاخت دســت 

بشــر محســوب می شــود.
ایــن راکــت 5.6 متــری کــه Long March 5 نــام دارد بــا موفقیــت از مرکــز پرتــاب 

فضایــی ونچانــگ چیــن بــه فضــا پرتــاب شــد.
بــر اســاس آنچــه کــه دانشــمندان چینــی عنــوان کــرده انــد ایــن راکــت قابلیــت حمــل تــا 

۲5 تــن محمولــه هــای بــاری بــه مــدار پاییــن زمیــن را دارد.
در جریــان پرتــاب ایــن راکــت ماهــواره ای راهــی مــدار زمیــن شــد کــه از آن بــرای آزمایش 
طیــف متنوعــی از فناوریهــا و اهــداف علمــی اســتفاده مــی شــود کــه از آن جملــه مــی توان 

بــه مشــاهده دقیــق زباله هــای فضایــی و پیــش رانــش الکتریکــی اشــاره کرد.
ســاخت ایــن راکــت بخشــی از برنامــه فضایــی چیــن محســوب مــی شــود کــه بــا ســرعت 

خیــره کننــده ای در حــال رشــد و توســعه اســت.
چیــن در نظــر دارد تــا ســال ۲0۲۲ ایســتگاه فضایــی سرنشــین دار خــود را در مدار زمیــن راه 
انــدازی کنــد. همچنیــن انجــام مأموریــت بــدون سرنشــین در مریــخ در حــد فاصــل ۲0۲4 

تــا ۲030 از دیگــر برنامــه هــای مهــم ایــن کشــور بــزرگ آســیایی محســوب مــی شــود.

میدان مغناطیسی زمین 
شکاف برداشت

دانشــمندان از کشــف شــکافی در میــدان مغناطیســی زمیــن 
خبــر داده انــد کــه مــی توانــد ایــن ســیاره را در برابــر پرتوهای 

مرگبــار کیهانــی در موضــع ضعــف قــرار دهــد. 
زمیــن  یــک ســیاره قابــل ســکونت محســوب مــی شــود 
ــور  ــطه محص ــه واس ــا ب ــاص صرف ــرایط خ ــن ش ــه ای ک
ــل  ــزرگ حاص ــی ب ــدان مغناطیس ــک می ــدن آن در ی ش
ــر  ــن در براب ــدان مغناطیســی از زمی ــن می ــده اســت. ای ش
ــی  ــار کیهان بادهــای شــدید خورشــیدی و پرتوهــای مرگب

محافظــت می کنــد.
ــی از  ــش یک ــا پی ــه از مدته ــمندانی ک ــال دانش ــن ح ــا ای ب
قدرتمندتریــن توفانهــای ژئومغناطیســی ثبــت شــده در تاریخ 
را مــورد بررســی قــرار داده انــد متوجــه شــده انــد کــه پوســته 

ــم ایمــن نیســت  ــا ه ــادر آنقدره ــده ســیاره م حفاظــت کنن
زیــرا آنهــا متوجــه شــکافی در مگنتوســفر زمیــن شــده انــد.

ــه  ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــر روی داده های ــیها ب ــن بررس ای
توســط تلســکوپ GRAPES-3 مســتقر در هنــد بــه ثبت 
ــال ۲015  ــن س ــکوپ در ۲۲ ژوئ ــن تلس ــت. ای ــیده اس رس

ــود. ــرده ب ــایی ک ــدی را شناس ــی قدرتمن ــای کیهان پرتوه
ــه شــدت توســط  در جریــان آن رویــداد مگنتوســفر زمیــن ب
ذرات کیهانــی بمبــاران شــد. ایــن ذرات پرتوهایــی بــا انــرژی 
ــور در فضــا  ــرعت ن ــا س ــه ب ــد ک ــی کنن ــاد آزاد م ــیار زی بس

ــی شــوند. منتشــر م
تخمینهــای صــورت گرفتــه توســط دانشــمندان نشــان مــی 
ــرژی هســتند  دهــد کــه ایــن ذرات آنچنــان قدرتمنــد و پران
کــه بــه راحتــی بــه بدنــه یــک فضاپیمــا نفــوذ مــی کننــد  و 
حــاال ایــن نگرانــی مطرح مــی شــود که میــدان مغناطیســی 
زمیــن چگونــه در برابــر آنهــا تــاب تحمــل خواهــد داشــت؟

ــه  ــن اســت کــه شــکاف ب ــده ای ــر خوشــحال کنن ــه خب البت
ــت. ــی اس ــفر موقت ــده در مگنتوس ــود آم وج
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ــا ــوا و فضــ هـــ

اخترشناســان شــمار اجــرام فضایــی نزدیــک زمیــن را درحــدود 
ــکان  ــه ام ــد ک ــی گوین ــرده و م ــوان ک ــورد عن ــزار م 15 ه

ــود دارد.  ــم وج ــن رق ــش ای افزای
برخــورد شــهاب ســنگی در ســال ۲013 به زمیــن و عبــور هر از 
گاهــی دنبالــه دارهــا از نزدیکــی ایــن ســیاره اخترشناســان را بر 
ــه ایــن اجــرام  ــگاه دقیقــی نســبت ب آن داشــته کــه همــواره ن

فضایــی داشــته باشــند.
تیم بین المللی متشـکل از اخترشناسـان زبده کاری جز بررسـی 
ایـن موضوع ندارنـد. آنها در تـازه ترین ارزیابی های خـود به این 
نتیجـه رسـیده اند کـه ایـن اجـرام فضایی کـه فاصلـه اندکی با 

زمیـن دارند چیـزی درحـدود 15 هزار مورد هسـتند.

 NEO ــاح ــی در اصط ــنگهای فضای ــته از س ــن دس ــه ای ب
گفتــه مــی شــود کــه همــواره ناســا و آژانــس فضانــوردی اروپا 
ــت  ــن را از باب ــری زمی ــا خط ــتند ت ــاش هس ــا( در ت )اس

ایــن اجــرام فضایــی تهدیــد نکنــد.
نکتــه مهــم اینجاســت کــه شــمار ســنگهای فضایــی کشــف 
شــده در نزدیکــی زمیــن بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت. 
ــد  ــه جدی ــر 5 هــزار نمون ــغ ب تنهــا در ســه ســال گذشــته بال
ــن  ــه همی ــت ک ــی اس ــن درحال ــت و ای ــده اس ــایی ش شناس

ــد. میــزان طــی چندیــن دهــه کشــف شــده بودن
کشــف ســریع و دقیــق ســنگهای فضایــی اطــراف زمیــن بــا 
Pan- کمــک گرفتــن از تلســکوپهای قدرتمنــدی همچــون

STARRS در هاوایــی و Catalina Sky Survey در 
ــا صــورت گرفته اســت. آریزون

بررســیها حکایــت از آن دارد کــه بــه طــور متوســط هــر هفتــه 
ــی  ــایی م ــن شناس ــه زمی ــک ب ــی نزدی ــرم فضای ــورد ج 30 م

ــود. ش

زمین در محاصره ۱۵ هزار جرم فضایی

ــده  ــی صاحــب پنجاهمیــن فرمان ــن الملل ــی بی ایســتگاه فضای
خود شــد.  ایســتگاه فضایــی بیــن المللی در شــانزدهمین ســال 

فعالیــت خــود صاحــب پنجاهمیــن فرمانــده شــده اســت.
شــین کیمبــروگ کــه از فضانــوردان ناســا اکنــون پنجاهمیــن 
ــم  ــت در مراس ــی اس ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ــده ایس فرمان
مختصــری که بــه عنــوان جشــن تغییــر فرمانــده این ایســتگاه 

ــی برگــزار شــد کار خــود را رســما آغــاز کــرد. فضای
ایــن فضانــورد جانشــین آناتولــی ایوانیشــین روســی شــد کــه 
فرمانده مأموریــت اکتشــافی Expedition 4۹ بوده اســت.

تغییــر فرمانــده ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی از ســال ۲000 و 
همزمــان بــا راه انــدازی ایــن ایســتگاه مــداری بــه عنــوان یــک 

ســنت انجــام شــده اســت.
ــال  ــانزدهمین س ــی ش ــی درحال ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ایس
ــی  ــد کــه تاکنــون فضانوردان فعالیــت خــود را ســپری مــی کن
ــا،  ــک، ایتالی ــن، بلژی ــه، ژاپ ــان، فرانس ــیه، آلم ــکا، روس از آمری
کانــادا، هلنــد و بریتانیــا حضــور در آن را بــرای بــازه هــای زمانی 

ــد. ــه کــرده ان مختلــف تجرب
ــه در  ــداری ک ــتگاه م ــن ایس ــاکن در ای ــوردان س ــمار فضان ش
ــن  ــا 6 ت ــن ۲ ت ــرار دارد، بی ــن ق ــری زمی ــه 400 کیلومت فاصل
متغیــر اســت. آنهــا بیــن 4 مــاه تــا حــدود یــک ســال در ایــن 

ــد. ــوده ان ــاکن ب ــدرن س ــوق م ــزرگ و ف ــگاه ب آزمایش

پنجاهمین فرمانده ایستگاه فضایی آغاز به کار کرد

پرواز آزمایشی هواپیمای فضایی
نســل جدیــد هواپیمــای فضایــی کــه دو ســال پیــش در حیــن پــرواز آزمایشــی ســقوط 

مرگبــاری داشــت بــه زودی راهــی آســمان مــی شــود. 
ــو  ــد و ماجراج ــون ثروتمن ــارد برانس ــه در رأس آن ریچ ــک ک ــن گلکتی ــرکت ویرجی ش
قــرار دارد دو روز دیگــر یعنــی پنجشــنبه نســل جدیــد هواپیمــای فضایــی خــود را راهــی 

آســمان مــی کنــد.
دو ســال پیــش نســل اول هواپیمــای فضایــی ایــن شــرکت در حیــن پــرواز آزمایشــی 

دچــار نقــص فنــی شــد کــه در پــی آن یکــی از دو خلبانــش کشــته شــد.
ایــن هواپیمــای فضایــی VSS Unity نــام دارد و اگرچــه چنــد هفتــه پیــش 
ــی  ــود یعن ــده خ ــتم باالبرن ــه سیس ــرواز ب ــا در آن پ ــود ام ــته ب ــن برخاس ــم از زمی ه
WhiteKnightTwo متصــل بــود امــا حــاال قــرار اســت پــرواز مســتقلی انجــام 

دهد.
خلبــان ایــن پــرواز بــه خبرنــگاران گفــت: همــه چیــز بــرای یــک پــرواز خــوب آمــاده 
اســت. ویرجیــن گلکتیــک همچنیــن از برنامــه هــای خــود بــرای نصــب موتــور راکتــی 

هیبریــدی بــر روی ایــن هواپیمــای فضایــی خبــر داده اســت.
ایــن شــرکت برنامــه هــای زیــادی بــرای اعــزام گردشــگران فضایــی بــه مــدار زمیــن 
ــا پرداخــت ۲00 هــزار دالر ایــن ســفر هیجــان انگیــز را  ــد ب دارد. عاقمنــدان مــی توان

تجربــه کننــد.

فضا را به زندگی روزمره مردم
 وارد می کنیم

رئیــس مرکــز ملــی فضایــی ایــران، گفــت: 
یکــی از مهم تریــن اولویت هــای مرکــز 
ملــی فضایــی ایــران، وارد کــردن ایــن 
ــت.  ــردم اس ــادی م ــی ع ــه زندگ ــه ب مقول
ــن  ــوص مهم تری ــی در خص ــر منطق منوچه
اولویت هــای ایــن مرکــز در برنامــه 10 
ســاله دوم فضایــی کشــور، گفــت: در آینــده، 
فضــا بخشــی از زندگــی مــردم خواهــد بــود 
البتــه امــروز هــم جزیــی از زندگــی عــادی 
ــی  ــی فضای ــز مل ــردم شــده اســت و مرک م
قصــد دارد مقولــه فضــا را وارد زندگــی مردم 
و جامعــه کنــد و از نــگاه صرفــا تخصصــی و 

نظامــی بــه آن بکاهــد.
وی افــزود: یکــی از بارزتریــن اســتفاده هــا از مقولــه فضــا در جامعــه تلفــن هــای همــراه اســت و تمــام 
ایــن ارتباطــات از طریــق ماهــواره هــا امکانپذیــر مــی شــود بنابرایــن ورود مقولــه فضــا بــه زندگــی 

عــادی مــردم بحــث چنــدان غریبــی نیســت.
بــه گفتــه منطقــی، خدمــات بانکــی، کانال هــای تلویزیونــی، خدمــات ســازمان هواشناســی و غیــره 
همــه مصــداق بــارز اســتفاده از ماهــواره و فضــا در زندگــی روزمــره مــردم اســت بــه همیــن دلیــل باید 

تــاش کنیــم خدمــات فضــا در زندگــی عــادی مــردم را افزایــش دهیــم.
ــرات آن  ــح کــرد: در حــال حاضــر ماهــواره در زندگــی عــادی مــردم وجــود دارد و همــه اث وی تصری
را دیــده و بــا کاربردهــای آن آشــنا شــده انــد امــا هنــوز هــم بــرای ورود فضــا بــه جامعــه و زندگــی 
روزمــره مــردم طــرح هــا و راه هــای زیــادی وجــود دارد کــه مرکــز ملــی فضایــی ایــران بــه عنــوان 

مهــم تریــن اولویــت خــود ایــن موضــوع را پیگیــری مــی کنــد.

http://mehrnews.com


صفحه 54 | شماره 7 | آبان 95 MEHR NEWSAGENCY

ــوا و فضــا هـــ

همزمــان بــا نزدیکتــر شــدن موعــد اعــزام نخســتین گــروه از 
انســانها بــه مریــخ ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه پیــش 
بینــی اوضــاع جــوی در ایــن ســیاره چگونــه صــورت مــی گیرد. 
اینجــا بــر روی زمیــن پیــش بینــی اوضــاع جــوی بــا ضریــب 
دقــت خیــره کننــده ای کــه بــا گذشــته قابــل مقایســه نیســت، 
ــن  ــتفاده از پیشــرفته تری ــا اس ــن کار ب ــرد. ای ــی گی صــورت م
فناوریهــای ماهــواره ای انجــام مــی شــود. حتــی در ایــن مســیر 
از مشــاهدات صــورت گرفتــه از ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی 

هــم کمــک گرفتــه مــی شــود.
امــا در مریــخ چــه مــی تــوان کــرد؟ ناســا در نظــر دارد تــا حدود 
ــی  ــش را راه ــروه از فضانوردان ــتین گ ــر نخس ــال دیگ 15 س
مریــخ کنــد و البتــه شــرکت خصوصــی اســپیس ایکــس هــم 
ــی مــی  ــه انجــام مــی دهــد کــه حت ــن زمین تاشــهایی در ای

توانــد در ایــن زمینــه از ناســا هــم ســبقت بگیــرد.
در حـال حاضر مجموعـه محـدودی از ماهواره ها در مـدار مریخ 
قـرار دارنـد کـه بـا گـردش بـه دور ایـن سـیاره روند اکتشـافات 
روباتیکـی در آن را تسـریع مـی کننـد. در ایـن میان تنها شـمار 
اندکـی از آنهـا بـرای بررسـی دقیق اتمسـفر این سـیاره بـه کار 
گرفتـه مـی شـوند. به همیـن دلیـل همزمان بـا فرود نخسـتین 
فضاپیمـای حامـل انسـان در مریخ پیـش بینی اوضـاع جوی در 
این سـیاره کار دشـواری خواهـد بود. بـه همین دلیل اسـتفاده از 
شـمار بیشـتری از فناوریهـای بررسـی کننـده اوضاع جـوی این 

سـیاره یک نیـاز جـدی بـه نظر می رسـد.
بــا ایــن حــال پیــش بینــی هــا حکایــت از آن دارد کــه همزمان 
ــانها  ــروه از انس ــتین گ ــفر نخس ــد س ــدن موع ــر ش ــا نزدیکت ب

بــه مریــخ، شــاهد فعــال شــدن شــبکه بزرگــی از سیســتمهای 
پیشــرفته ماهــواره ای در اطــراف ایــن ســیاره باشــیم کــه فرآیند 

پیــش بینــی اوضــاع جــوی در آن را تســهیل مــی کنــد.
ــو  ــن دیگ ــع در س ــی در MSSS واق ــون محققان ــم اکن ه
آمریــکا اوضــاع آب و هوایــی مریــخ را بــه صــورت هفتــه ای 
رصــد مــی کننــد کــه ایــن کار از طریــق دوربینهــای نصــب 

شــده بــر روی مریــخ نوردهــا مدارگردهــای فعــال در مــدار این 
ســیاره صــورت مــی گیــرد.

یکــی از اصلــی تریــن پیــش بینــی هایــی کــه از ایــن طریــق 
 Mars صــورت مــی گیــرد متکــی بــه دوربیــن مخصــوص
Color Imager اســت کــه بــر روی مدارگــرد شناســایی 

کننــده MRO متعلــق بــه ناســا نصــب شــده اســت.

تازه هایی از مریخ 

پیش بینی اوضاع جوی مریخ دغدغه این روزهای ناسا

ــر از کاوشــگر منهــدم شــده  نخســتین تصاوی
اروپــا در مریــخ نشــان مــی دهــد کــه تقریبــا 

ــده اســت.  ــی نمان ــزی از آن باق چی
ــس  ــه آژان ــق ب ــیاپارلی متعل ــخ نشــین ش مری
ــده  ــه مان ــک دقیق ــا( ی ــا )اس ــوردی اروپ فضان
بــه فــرود بــر روی ایــن ســیاره ضمــن 
ــا یکــی  ــا آن منهــدم شــد ت برخــورد شــدید ب
ــای  ــن مأموریته ــه تری ــن و پرهزین از بزرگتری
تاریــخ ایــن آژانــس فضانــوردی نــاکام مانــده 

ــد. باش
ــی  ــه م ــن حادث ــد روز از ای ــه چن ــون ک اکن
ــگر  ــن کاوش ــر از ای ــتین تصاوی ــذرد، نخس گ

ــت. ــیده اس ــن رس ــه زمی ــده ب ــدم ش منه
ــق  ــه عم ــره ای ب ــورد حف ــن برخ ــر ای ــر اث ب
ــخ ایجــاد  حــدود 45 ســانتیمتر در ســطح مری

ــت. ــده اس ش
ایــن تصویــر توســط مدارگــرد شناســایی 
کننــده مریــخ متعلــق بــه آژانــس فضانــوردی 
ــره  ــن مخاب ــه زمی ــه و ب ــا( گرفت ــکا )ناس آمری
ــر محــل ســقوط  ــن تصوی شــده اســت. در ای
ــه  ــخ نشــین ب ــن مری و از هــم فروپاشــیدن ای

ــود. ــی ش ــده م ــی دی خوب
در ایــن تصویــر جالــب توجــه، محــل ســقوط 

مریــخ نشــین شــیاپارلی همچــون یــک نقطه 
ســیاه دیــده مــی شــود.

ارتبــاط زمیــن بــا ایــن کاوشــگر پــس از ورود 

آن بــه اتمســفر مریــخ قطــع شــد.
ــت  ــرود موفقی ــگر ف ــن کاوش ــه ای درصورتیک
ــه  ــی داد ب ــام م ــخ انج ــر روی مری ــزی ب آمی

ــا  ــه اروپ ــق ب ــین متعل ــخ نش ــتین مری نخس
ــه  ــود را ب ــته خ ــه توانس ــد ک ــی ش ــل م تبدی

ــاند. ــوز برس ــیاره مرم ــه س ــامت ب س

ارسال نخستین تصویر مریخ نشین منهدم شده اروپا به زمین
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ایـن روزها برخی تصـور می کنند که ناسـا در انهدام فضاپیمای 
بدون سرنشـین اروپا در مریخ دست داشته است. 

ــا  ــوردی اروپ ــس فضان ــه آژان ــه ب ــیاپارلی ک ــین ش ــخ نش مری
)اســا( تعلــق دارد چنــد روز پیــش ارتبــاط خــود را بــا کنتــرل 
ــک  ــا ی ــاق تنه ــن اتف ــت داد. ای ــی از دس ــای زمین ــده ه کنن
ــخ روی داد  ــطح مری ــر روی س ــرود آن ب ــه ف ــده ب ــه مان دقیق
تــا یکــی از تلــخ تریــن حــوادث غیرانســانی در تاریــخ توســعه 

ــورده باشــد. ــم خ ــی رق اکتشــافات فضای

تصاویــر بــه دســت آمــده از مدارگــرد شناســایی کننــده مریــخ 
ــرود شــیاپارلی و  ــر ف ــه ناســا تعلــق دارد چت )MRO( کــه ب
محــل برخــورد آن بــا ســطح مریــخ را نشــان مــی دهــد و این 
خــود گویــای آن اســت کــه مریــخ نشــین اســا در ایــن ســیاره 

نابود شــده اســت.
نکتــه مهــم اینجاســت کــه شــیاپارلی نخســتین مریــخ نشــین 
ــا محســوب مــی شــد کــه اگــر فــرود موفقیــت آمیــزی  اروپ
ــازه ای از  ــر ت ــبز را وارد عص ــاره س ــت، ق ــیاره داش ــن س در ای

اکتشــافات فضایــی مــی کــرد.
اینگونــه تصــور مــی شــود کــه بــروز نقــص فنــی در سیســتم 
هــای رایانــه ای ایــن مریــخ نشــین موجــب عملکــرد ناقــص 
چتــر فــرود و سیســتمهای مرتبــط بــا ایــن فرآیند شــده اســت.
 ExoMars ــت ــی از مأموری ــیاپارلی بخش ــین ش ــخ نش مری
ــک  ــروز ی ــه ب ــودی آن در نتیج ــه ناب ــه گرچ ــود ک ۲016 ب
ــه  ــا فرضی ــوده ام ــده ب ــزی نش ــه ری ــات برنام ــری اتفاق س

ــاق  ــن اتف ــد ای ــی ده ــان م ــه نش ــده ک ــرح ش ــدی مط جدی
ــوده اســت. ــی نب ــدان هــم تصادف چن

اسـکات وارینـگ از محققـان فعـال در زمینه بشـقاب پرنده ها 
از Ufosightingsdaily.com مـی گوید مریخ نشـین 
اروپـا بـه عمد توسـط ناسـا سـاقط شـده اسـت. وی همچنین 
مدعـی اسـت که آژانـس فضانـوردی آمریکا پیشـتر ایـن اقدام 
را درخصـوص کاوشـگرهای دیگـری که در جسـتجوی حیات 

فرازمینی بـوده اند هـم انجام داده اسـت.
ــوص  ــدام را درخص ــن اق ــا ای ــق، ناس ــن محق ــاد ای ــه اعتق ب
تمامــی کاوشــگرهایی کــه از ســال 1۹۸۹ توســط کشــورهای 

مختلــف پرتــاب شــده انــد انجــام داده اســت.
ــگر  ــدام کاوش ــؤل انه ــا مس ــه، ناس ــن فرضی ــاس ای ــر اس ب
Phobos Russian Probe روســیه در ســال 1۹۸۹ 
ــم  ــاز ه ــین Russian Mars lander )ب ــخ نش و مری

ــوده اســت. ــال ۲011 ب ــیه( در س روس

ناسا در انهدام مریخ نشین اروپا دست داشت

پس از منتفی شدن هاوایی؛

انفجار بمب در مریخ
بررســی هــای تــازه نشــان مــی دهــد مریــخ نشــین اروپــا پــس از عبــور از اتمســفر ایــن 

ســیاره هماننــد یــک بمــب آتــش افــروز در ســطح مریــخ منهــدم شــده اســت. 
زمانــی کــه آژانــس فضانــوردی اروپــا )اســا( ارتبــاط خــود را بــا مریــخ نشــین »شــیاپارلی« 
ــافات  ــخ اکتش ــخ در تاری ــی تل ــس از آن اتفاق ــی پ ــر از دســت داد لحظات ــم اکتب در نوزده

ــی روی داد. فضای
تحقیقــات جدیــدی کــه طــی روزهــای اخیــر توســط دانشــمندان ایــن آژانس فضانــوردی 
صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد مریــخ نشــین مأموریــت ExoMars ۲016 همچون 

یــک بمــب آتــش افــروز در ســطح ایــن ســیاره نابــوده شــده اســت.
تصاویــر اولیــه ای کــه از ایــن حادثــه راهــی زمیــن شــده بــود ســیاه و ســفید بودنــد امــا 
ــه دســت دانشــمندان رســیده کــه  ــز ب ــه نی ــه ایــن حادث ــوط ب ــر رنگــی مرب حــاال تصاوی

ــداد اســت. ــن روی ــاره ای ــدی درب ــده جدی ــکات روشــن کنن حــاوی ن
ــودی  ــل از ناب ــه دانشــمندان از لحظــات قب ــری ب ــر رنگــی تصــور روشــن ت ــن تصاوی ای

ــد. ــی ده ــیاپارلی م ش
ایــن مریــخ نشــین ۲40 ســانیتمتری توانســته بــود از اتمســفر ســیاره مرمــوز عبــور کنــد 
امــا بــروز نقــص فنــی مبهــم در سیســتم رایانــه ای آن سرنوشــتی تلخــی را بــرای یکــی از 

مهمتریــن مأموریتهــای فضایــی اروپــا رقــم زد.
بــا اســتناد بــه ایــن تصاویــر جدیــد مشــخص شــده کــه موتورهــای راکــت ایــن مریــخ 
نشــین تنهــا ســه ثانیــه روشــن شــده بودنــد حــال آنکــه بــر اســاس برنامــه دقیــق زمــان 
بنــدی شــده بایــد 30 ثانیــه قبــل از فــرود روشــن مــی شــدند تــا مریــخ نشــین فــرودی 

نــرم و بــی نقــص را بــر روی ســطح ایــن ســیاره انجــام مــی داد.

تمرین پیاده روی در مریخ
گروهــی از دانشــمندان بــا تلفیــق زیســت شناســی و زمیــن شناســی، آزمایشــاتی انجــام مــی دهنــد 

کــه نتیجــه آن کمــک زیــادی بــه ناســا در راه رســیدن بــه مریــخ مــی کنــد. 
ایــن دانشــمندان در روزهــای پیــش رو مجموعــه آزمایشــاتی را در پارک ملــی آتشفشــانهای هاوایی 
آغــاز مــی کننــد کــه طــی آن ابعــادی از زندگــی در مریــخ شــبیه ســازی مــی شــود. بدیــن ترتیــب 
ــنایی  ــد آش ــر دارن ــخ را در س ــه مری ــیدن ب ــودای رس ــه س ــورهایی ک ــها و کش ــایر آژانس ــا و س ناس

بیشــتری بــا محیــط ایــن ســیاره مرمــوز پیــدا خواهنــد کــرد.
در ایــن برنامــه جالــب توجــه دانشــمندان در مناطــق تعییــن شــده ای شــروع بــه پیــاده روی کــرده و 
در خــال ایــن کار اقــدام بــه نمونــه بــرداری از ســنگها و صخــره هــای محیــط اطــراف مــی کننــد. 
ایــن دقیقــا همــان کاری اســت کــه در آینــده نــه چنــدان دور شــماری از فضانــوردان در مریــخ انجام 

خواهنــد داد.
هــدف اصلــی از ایــن کار تهیــه پروتکلهایــی اســت کــه از آنهــا بتــوان در مأموریــت واقعــی مریــخ 
ــد  ــود دارن ــات را در خ ــی از حی ــاال ردپای ــه احتم ــی ک ــه های ــت از نمون ــخیص و حفاظ ــت تش جه

ــرد. اســتفاده ک
یکــی از نگرانــی هــای مربــوط بــه اکتشــاف در مریــخ ایــن اســت کــه آلودگیهــای زمینــی بــه نمونه 
هــای مــورد نظــر ســرایت کنــد. در ایــن صــورت امــکان راه یافتــن باکتریهــای زنــده زمینــی بــه 

مریــخ وجــود خواهــد داشــت.
امــا بــا اســتفاده از پروتکلهایــی کــه در ایــن برنامــه آزمایشــی تعییــن می شــود چنیــن نگرانــی هایی 

از بیــن مــی رود.
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دانشــمندان از آن نگراننــد کــه بــا راه یافتــن مولکولهــای زمینی 
بــه مریــخ بــه اشــتباه تصــور کننــد چیــزی بــه نــام حیــات در 

ایــن ســیاره وجــود دارد. 
مأموریـت بـزرگ دیگری از ناسـا در راه اسـت. ایـن مأموریت 
بـا نـام Mars ۲0۲0 چیـزی جـز یـک مریـخ نـورد دیگـر 
نیسـت. البتـه ایـن روبـات جدیـد از حیـث فناوریهـای بـه 
کار گرفتـه شـده در آن تفاوتهـای زیـادی بـا مریـخ نـورد 
»کنجـکاوی« دارد و دانشـمندان ناسـا امیدوارنـد از طریـق 
آن بـه بهترین شـیوه ممکـن وجود حیـات احتمالی در سـیاره 

مرمـوز را مـورد بررسـی قـرار دهنـد.
بــر اســاس برنامــه ریزیهــای کانــی کــه از مدتهــا پیــش انجام 
شــده اســت مریــخ نــورد Mars ۲0۲0 نــه تنهــا بــه جســتجو 
ــخ مشــغول مــی شــود  ــی در مری ــات احتمال ــرای کشــف حی ب
بلکــه اقــدام بــه نمونــه بــرداری از ایــن ســیاره و انتقــال آنهــا به 

زمیــن نیــز خواهــد کــرد.

تــرس دانشــمندان دقیقــا از همینجــا آغــاز مــی شــود. آنهــا از 
آن بیــم دارنــد کــه ایــن روبــات شــش چــرخ درحالــی مهمــان 
مریــخ مــی شــود کــه شــاید ریزارگانیســمهایی را بــا خــود بــه 
ایــن ســیاره ببــرد. در ایــن صــورت کشــف حیــات احتمالــی در 
مریــخ کامــا زیــر ســؤال خواهــد رفــت زیرا مشــخص نیســت 
کــه آیــا واقعــا بــه ایــن ســیاره تعلــق دارد یــا اینکــه مربــوط بــه 

زمیــن اســت.
ایــن مریــخ نــورد همچــون کنجــکاوی بــه فنــاوری پیشــرفته 
ــواد  ــق م ــز دقی ــکان آنالی ــه آن ام ــه ب ــت ک ــز اس ای مجه
ــورد  ــخ ن ــق مری ــن طری ــف را مــی دهــد. از ای شــیمیایی مختل
Mars ۲0۲0 بــه راحتــی مــی توانــد نمونــه برداریهــای 
ــا  ــخ را در همانج ــره ای مری ــطوح صخ ــه از س ــورت گرفت ص

ــد. ــرار ده ــق ق ــی دقی ــورد بررس م
امــا هنــوز نگرانــی هــا درخصــوص راه یافتــن ریزارگانیســمها از 

زمیــن بــه مریــخ و آلــوده شــدن ایــن ســیاره وجــود دارد.

ــوا و فضــا هـــ

آلودگی های زمین سر از مریخ در می آورد

13 ســال پــس از فــرود مرمــوز مریــخ نشــین بریتانــا در ســطح ایــن ســیاره حــاال مشــخص شــده 
کــه بــه چــه سرنوشــتی دچار شــده اســت. 

ــرد Mars Express آژانــس  ــا مدارگ ــراه ب ــخ نشــین Beagle ۲ در ســال ۲003 هم مری
فضانــوردی اروپــا )اســا( راهــی فضــا شــد امــا هیــچ کــس فکــر نمــی کــرد بــه یکــی از رازهای 

عجیــب تاریــخ اکتشــافات فضایــی تبدیــل شــود.
اکنــون دانشــمندان دانشــگاههای بریتانیــا مطالعــه ای انجــام داده انــد کــه نشــان مــی دهــد چه 

اتفاقــی بــرای این مریــخ نشــین روی داده اســت.
آنهــا از پیشــرفته تریــن روش تصویربــرداری مبتنــی بــر مــدل ســازی ســه بعــدی بــرای حــل 

معمــای سرنوشــت مریــخ نشــین Beagle ۲ اســتفاده کــرده انــد.
بــه گفتــه آنهــا ایــن کاوشــگر بــدون سرنشــین در ســطح مریــخ ســقوط نکــرده اســت امــا پــس 
از فــرود موفقیــت آمیــز در ایــن ســیاره و آغــاز فعالیتهایــش بــه دلیــل تاشــدن آنتــن نتوانســته به 

ســرویس دهــی از پیــش برنامــه ریــزی شــده ادامــه دهد.
مریــخ نشــین Beagle ۲ کــه توســط دانشــمندانی در بریتانیــا طراحــی و ســاخته شــده بــود 
نخســتین مأموریــت بیــن ســیاره ای ایــن کشــور بــه حســاب مــی آمد کــه در ســوم ژوئن ســال 

۲003 راهــی فضا شــد.
 Mars Express ایــن کاوشــگر تنهــا 6 روز پیش از فــرود آمدن در ســطح مریــخ از مدارگــرد
جــدا شــد و درحالــی کــه دانشــمندان تــاش مــی کردنــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد بــه دلیــل 

نقــص در عملکــرد آنتــن کاوشــگر برای همیشــه به فراموشــی ســپرده شــد.

کشف سرنخهایی درباره مریخ نشین 
از کارافتاده بریتانیا

کشف خشکسالی بزرگ در تصاویر 
جدید مریخ

همزمــان کــه دانشــمندان خــود را بــرای رســاندن انســان بــه مریــخ آمــاده مــی کننــد شــاید بهتر 
باشــد بازنگــری دقیقــی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد. 

ایـن نکتـه بـر دانشـمندان پنهـان نمانده کـه مریخ یـا همان سـیاره سـرخ زیـر بارانـی از پرتوهای 
کیهانی قرار گرفته اسـت. این سـیاره اتمسـفر رقیقـی دارد و می توان گفت بخشـهای زیـادی از آن 
غیرقابل سـکونت اسـت با این حال زیسـت اخترشناسـان بر این باورنـد که آب کافی در زیر سـطح 
این سـیاره وجود دارد تا شـرایط مناسـبی برای حیات میکروبی مهیا باشـد. همچنین دانشـمندان بر 

ایـن باورند که مریخ در گذشـته خـود مقادیر زیادی آب داشـته اسـت.
ــه امــکان ســاکن شــدن انســان در  ــا دانشــمندان نســبت ب تمامــی ایــن مــوارد موجــب شــده ت

ــدوار باشــند. ــخ امی مری
اکنون تحقیقاتی در ژورنال Nature Communications منتشر شده که به آنالیز 
بارشهای شهابی کشف شده در سیاره سرخ توسط مریخ نورد »فرصت« طی بیش از 1۲ سال تحقیق 

و اکتشاف در آن مربوط می شود.
ــه  ــط مرطــوب ب ــن در محی ــرار گرفت ــا ق ــی از آهــن هســتند ب ــه غن ــی ک ــن ســنگهای فضای ای

ســرعت دچــار هوازدگــی مــی شــوند. در زمیــن ایــن نــوع ســنگها زنــگ زده مــی شــوند. البتــه 
ــدا کــرده اســت. ــخ هــم پی ــگ زدگــی را  در مری ــای زن ــورد فرصــت ردپ ــخ ن مری

دانشــمندان دانشــگاه اســترلینگ اســکاتلند بــه ایــن نتیجه رســیده انــد که بیــش از 3 میلیارد ســال 
پیــش مریــخ محیطــی مرطــوب و قابــل ســکونت بــوده اســت امــا در گــذر زمــان ســیاره ســرخ به 

محیطــی خشــک تبدیل شــده اســت.
ــاور ایــن دانشــمندان، اکنــون مریــخ دچــار نوعــی خشکســالی شــده اســت کــه ایــن امــر  ــه ب ب
ــه ســیاره ســرخ  ــه رســاندن انســان ب ــد ب ــری آژانســهای فضایــی عاقمن ــم گی شــاید در تصمی

ــذار باشــد. تأثیرگ
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