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نوین فناوریهای 

با توجه به نیاز روزافزون انسان به منابع انرژی و کاهش منابع سوخت 
فسیلی، استفاده از انرژیهای نو از منابع مختلف محیط زیست، از جمله 
ضروریاتی است که جامعه علم و فناوری را به تکاپو واداشته است. چرا 
که براساس پیش بینی دانشمندان تقاضای مصرف و تولید انرژی در 
آینده افزایش سریع و نگران کننده ای خواهد داشت و ما را ناگزیر به 

حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک می کند.
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فناوریهــای نویــن

انـرژی هـای پـاک به نـوع خورشـیدی و بـادی منحصـر نمی 
شـوند در سراسـر جهان دانشـمندان سـعی دارنـد با اسـتفاده از 
منابـع مختلف از خـاک گرفته تـا گرمای بدن انسـان و عروس 

دریایـی، به شـیوه ای پـاک انرژی تولیـد کنند. 
بســیاری از مــردم از منابــع مختلــف ایــن نــوع انــرژی کــه در 
ــی  ــی شــود، اطــاع دقیق ــتفاده م ــان اس ــف جه ــاط مختل نق
ندارنــد. پــروژه هایــی هســتند کــه بــه وســیله آنهــا خــاک و 
میکــروب بــه انــرژی تبدیــل مــی شــود و یــا در مثالــی دیگــر 
از مــواد مــذاب زیرزمینــی و حتــی گام هــای عابــران پیــاده بــر 

خیابــان هــا بــرای تولیــد انــرژی اســتفاده مــی کننــد.
ــن  ــزون در ای ــوع و روزاف ــای متن ــرفت ه ــه پیش ــه ب ــا توج ب
ــازه تریــن  حــوزه در گــزارش زیــر بــه تشــریح مهمتریــن و ت
اقدامــات بــرای تولیــد انــرژی از منابــع  مختلــف مــی پردازیم.

منابع کمتر شناخته شده و ناآشنا برای تولید 
انرژی پاک:

 مواد مذاب زیر زمینی

ــرژی  ــروژه هــای ان ــن پ ــه تری در آیســلند یکــی از بلندپروازان
ــور  ــن کش ــان ای ــت. محقق ــام اس ــال انج ــر در ح تجدیدپذی
مشــغول بررســی راه هــای دسترســی بــه مــواد مــذاب 
ــرای  ــا حــرارت بیــش از هــزار درجــه ســلیوس ب زیرزمینــی ب
تبدیــل بــه الکتریســته هســتند. آنــان معتقدنــد قابلیــت مــواد 
مــذاب زیــر زمینــی بــرای تولیــد الکتریســیته 10 برابــر بیش از 

منابــع معمــول تولیــد انــرژی زمیــن گرمایــی اســت.

 انرژی باد میان شاخه های درختان

ــدان  ــرق چن ــد ب ــرای تولی ــان ب ــان درخت ــاد می ــتفاده از ب اس
ــاری  ــال ج ــل س ــا در اوای ــد ام ــی رس ــر نم ــه نظ ــی ب عقان
ــده از حرکــت  ــود آم ــه وج ــات ب ــات نشــان داد ارتعاش تحقیق
شــاخه هــای درختــان  را مــی تــوان بــه انــرژی قابــل 
ــک  ــز ی ــا نی ــن ادع ــات ای ــرای اثب ــرد. ب ــل ک ــرف تبدی مص
درخــت کوچــک L ماننــد بــا شــاخه هایــی از فــوالد و روکــش 
ــد  ــته تولی ــزان الکتریس ــد می ــر چن ــد. ه ــاخته ش PVDF س
شــده بســیار کــم و حــدود ۲ ولــت بــود امــا تخمیــن زده مــی 
شــود اگــر ایــن پــروژه در مقیــاس درختــان واقعــی و بــه طــور 

ــل  ــدار قاب ــد مق ــود، پتانســیل تولی ــرا ش ــگل اج ــال در جن مث
توجهــی الکتریســیته خواهــد داشــت.

 
باتری های خاکی  بهترین گزینه برای آفریقا

دانشــمندان دانشــگاه هــاروارد یــک باتــری ســاخته انــد که به 
وســیله خــاک شــارژ مــی شــود. بــه طــور مثــال کشــورهای 
آفریقایــی به وســیله چنیــن پــروژه ای مــی توانند الکتریســیته 
تولیــد کننــد. در حقیقــت باتــری » ســلول میکروبــی« یــک 
ــه ســاکنان کشــورهایی  ــرژی اســت کــه ب ــره ان مخــزن ذخی
کــه در آنهــا شــبکه هــای تولیــد و توزیــع بــرق وجــود نــدارد، 

کمــک مــی کنــد.
در هرحــال ایــن باتــری ها بســیار کــم هزینــه هســتند. باتری 
هــای خاکــی برخــاف باتــری هــای موبایــل و دســتگاه های 
معمولــی درون یــک ســطل پنــج لیتــری آب شــور ســاخته می 
ــزی  ــور فل ــدی، یــک ت ــی آن ــه یــک پارچــه گرافیت شــوند ک
کاتــدی، گل و الیــه ای از شــن  در آن قــرار داده شــده تــا بــه 

عنــوان یــون در محلــول الکترولیــت نمکــی عمــل کنــد.

واردات زباله برای تولید برق

ــه  ــزان زبال ــن، می ــره زمی ــت ک ــش جمعی ــا افزای ــان ب همزم
هــا نیــز افزایــش یافتــه اســت و ایــن امــر بــه چالشــی بــرای 
برنامــه ریــزان شــهری تبدیــل شــده کــه از ســویی بــه دنبــال 
تولیــد انــرژی از مــواد تجدیدپذیــر و از ســوی دیگــر در تــاش 
ــاش  ــوئد ت ــتند. در س ــه هس ــراوری زبال ــت ف ــرای مدیری ب
ــت.  ــده اس ــب ش ــم ترکی ــن دو مه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ب
ــای  ــن ه ــه در زمی ــی ک ــه های ــد زبال ــه ۹۹ درص ــه طوریک ب
دفــن ایــن مــواد وجــود دارد، بــه واحدهــای تبدیــل زبالــه بــه 
انــرژی و بــرای تولیــد الکتریســیته فرســتاده مــی شــود. حدود 
نیمــی از کل 4.4 میلیــون تــن زبالــه خانوارهــای ســوئدی بــه 
ــرق از  ــد ب ــای تولی ــود. واحده ــی ش ــال م ــا ارس ــن واحده ای
زبالــه ســوئد چنــان کارآمــد هســتند کــه ایــن کشــور ســاالنه 

ــه از همســایگان خــود وارد مــی کنــد. ۸00 هــزار تــن زبال
 

 آجر به جای سلول های سوخت
شــاید کســی بــاور نکنــد آجرهــای خانــه هــم قابلیــت تولیــد 

انــرژی دارنــد. پــروژه »آجرهــای زنــده« نیــز از قــدرت 
ــوا  ــاب و ه ــید، فاض ــور خورش ــا، ن ــروب ه ــک میک متابولی
ــروژه  ــن پ ــد. ای ــاک اســتفاده مــی کن ــرژی پ ــد ان ــرای تولی ب
ــا حــدودی شــبیه ســلول میکروبــی دانشــگاه هــاروارد  هــم ت
اســت. نمونــه هــای اولیــه ســلول هــای تولیــد انــرژی کــه در 
ــدار محــدودی  ــد مق ــت تولی ــده قابلی ــاخته ش ــروژه س ــن پ ای
ــرای  ــزان الکتریســیته ب ــن می ــه ای ــد. البت الکتریســیته را دارن
ــا دســتگاه کوچــک  روشــن کــردن یــک المــپ ال ای دی ی

دیگــر کافــی اســت.

عابرانی که برق تولید می کنند

ســاالنه میلیــون هــا نفــر در پیــاده روهــای شــهرهای ایالــت 
نــوادا در آمریــکا قــدم مــی زننــد و نمــی داننــد از انــرژی گام 
ــد مــی شــود. شــرکت نیویورکــی  هایشــان الکتریســیته تولی
ــوع  ــن ن ــون مشــغول برداشــت ای »EnGo Planet« اکن
ــتفاده از  ــا اس ــر ســعی دارد ب ــارت دیگ ــه عب ــرژی اســت. ب ان
ســنگفرش هایــی خــاص، انــرژی جنبشــی موجــود در پیــاده 
ــای  ــراغ ه ــتا چ ــن راس ــد. در همی ــع آوری کن ــا را جم روه
روشــنایی خیابانــی نخســتین دســتگاه هایــی بودنــد که نشــان 
دادنــد حتــی کمتریــن میــزان انــرژی پــاک تولیــد شــده هــم 
مــی توانــد در تغییــرات آب و هوایــی تاثیــر گــذار باشــد. چــراغ 
ــا اســتفاده از انــرژی جنبشــی  هــای روشــنایی خیابــان کــه ب
خورشــیدی  روشــن مــی شــوند، اکنــون خــود جزئــی از برنامه 
وســیع ایالــت نــوادا بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانه ای 

شــهرها بــا اســتفاده از انــرژی هــای پــاک هســتند.
 

معجون عروس دریایی

یکــی از تاثیــرات تغییــرات آب و هــوا بــر اقیانوس ها، اســیدی 
ــروس  ــت ع ــش جمعی ــه افزای ــط و در نتیج ــدن محی ــر ش ت
ماهــی هــا اســت. ایــن درحالــی اســت کــه برخــاف ماهــی، 
ایــن موجــودات دریایــی بــرای انســان مصــرف غذایــی ندارنــد 

و حتــی خطرنــاک محســوب مــی شــوند.

تولید برق از مواد مذاب و عروس دریایی/ منابع عجیب انرژی را بشناسید
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ــن ــای نوی فناوریه

ایــن موجــود دریایــی حــاوی نوعــی پروتئیــن فلورســنت ســبز 
رنــگ اســت کــه بــرای خلــق ســلول هــای ســوختی بســیار 
ــان  ــتا محقق ــن راس ــود. در همی ــی ش ــتفاده م ــک اس کوچ
ــروس  ــی از ع ــی خاص ــه از نوع ــت ک ــی اس ــوئدی مدت س
دریایــی بــه نــام »آکوارئــا ویکتوریــا« کــه از خــود نــور ســاطع 

ــی  ــتفاده م ــرق اس ــد ب ــرای تولی ــد، ب ــی کنن م
ــرای  ــن روش ب ــده از ای ــد ش ــرق تولی ــد. ب کنن
دســتگاه هــای پزشــکی نانــو بــه کار مــی رود.
ــن پروتئیــن   ــد توجــه داشــت کــه  ای ــه بای البت
ــه روی  ــی ک ــگ در صورت ــبز رن ــنت س فلورس
ــر  ــه کار رود و در براب ــوم ب ــای آلومینی الکتروده
ژنراتورهــای مافــوق بنفــش قــرار گیــرد، حــاوی 

ده هــا نانــو آمپــر الکتریســیته اســت.

گــرم کــردن واحــد هــای مســکونی با 
گرمــای بــدن انســان

ــزرگ  ســال گذشــته میــادی در چنــد شــهر ب
ــای  ــا از سیســتم ه ــروژه برداشــت گرم ــا پ دنی
وســیع متروهــا آغــاز شــد. بــه غیــر از گرمایــی 
کــه توســط قطارهــا تولیــد مــی شــود، روزانــه 

ــت و  ــته در رف ــای سربس ــن فض ــافر در ای ــا مس ــون ه میلی
آمــد هســتند و ایــن خــود گرمــای زیــادی ایجــاد مــی کنــد. 
ــه  ــرق مصرفــی خان ــه ب ــوان ب گرمــای تولیــد شــده را مــی ت

ــرد.  ــل ک ــا و واحدهــای تجــاری تبدی ــان ه ــا، آپارتم ه
سـال گذشـته حـدود 500 خانـه در لنـدن  بـه ایـن روش 
از الکتریسـیته اسـتفاده کردنـد. همچنیـن در سـوئد دفاتـر 
تجـاری کـه روبـروی ایسـتگاه هـای متـرو هسـتند و البتـه 
بلـوک هـای مسـکونی در پاریـس همگـی بـا اسـتفاده از 
گرمـای انسـانی بخشـی از بـرق مـورد نیـاز خـود را تامیـن 

مـی کننـد. پیش بینی می شـود اسـتفاده از ایـن روش برای 
واحدهـای مسـکونی در آینده رشـد بیشـتری داشـته باشـد.

 
ــه  ــی ب ــی توجه ــران و ب ــیلی ای ــر کالن فس ذخای

ــرژی ــاک ان ــع پ مناب

ــادی  ــال ۲013 می ــی در س ــک جهان ــار بان ــاس آم ــر اس ب
ــر  ــووات ب ســرانه مصــرف الکتریســته جهــان 3104.3۸۲ کیل
ــی  ــم عظیم ــن حج ــد چنی ــرای تولی ــت. ب ــوده اس ــاعت ب س
ــود  ــاز اســت و خ ــع کان ســوخت نی ــه مناب از الکتریســیته ب
ــرات   ــش تاثی ــت و افزای ــط زیس ــی محی ــه آلودگ ــر ب ــن ام ای
آب و هوایــی منجــر خواهــد شــد. درهمیــن راســتا بســیاری 
از کشــورهای جهــان ماننــد آلمــان، ســوئد، فرانســه و اســپانیا 
برنامــه افزایــش اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیــر را بــرای 
تولیــد الکتریســیته بــا جدیــت دنبــال مــی کننــد. آنهــا بــرای 

تولیــد بــرق از هــر چیــزی کــه در محیــط وجــود دارد، اســتفاده 
ــای ناشــی از  ــی ه ــه نوعــی از آلودگ ــه ب ــا بلک ــد ت ــی کنن م

تولیــد الکتریســیته بکاهنــد.
از ســوی دیگــر هرچنــد رونــد اســتفاده از منابــع غیــر متعــارف 
انــرژی بــرای تولیــد بــرق در کشــورهای توســعه یافتــه 
گســترده تــر شــده، امــا در کشــورهایی 
بــا ذخایــر غنــی انــرژی فســیلی ماننــد 
کشــورهای خاورمیانــه و از جملــه ایــران کمتر 
ــه طــی ســال  ــه آن توجــه مــی شــود. البت ب
هــای اخیــر ایــران نیــز ســعی کــرده اســت با 
اســتفاده از ذخایــر عظیــم گاز طبیعــی خــود، 
بــه حفــظ محیــط زیســت کمــک کنــد. امــا 
منابــع انــرژی پــاک در اختیــار ایــران فقــط به 

ــود. ــی ش ــی منحصــر نم گاز طبیع
 بــا وجــود 300 روز آفتابــی در ایــران، 
محــاط بــودن کشــور میــان دریاهــا و 
ــای  ــرژی ه ــتفاده از ان ــرای اس ــت ب فرص
زمیــن گرمایــی و بــادی، پــروژه هایــی کــه 
درایــن راســتا در ایــران انجــام مــی شــوند، 
ــتند.  ــمار هس ــیار محــدود و انگشــت ش بس
براســاس آمــار بانــک جهانــی ســرانه مصــرف الکتریســیته 
ایــران ۲۸۹۹ کیلــووات برســاعت تخمیــن زده شــده اســت. 
ایــن درحالــی اســت کــه بیــش از ۹0 درصــد بــرق تولید شــده 
در ایــران از انــرژی هــای فســیلی تامیــن می شــود. ایــن روند 
خــود بــه معنــای بــی توجهــی بــه پتانســیل عظیمی اســت که 
در ایــران وجــود دارد. در هــر حــال نگاهــی بــه ایــن گــزارش 
ــران  ــده فرصــت هــای بســیاری اســت کــه در ای نشــان دهن
ــوان  ــه عن ــا ب ــوان از آنه ــی ت ــی دارد و م ــت اجرای ــز قابلی نی

سرمشــقی اســتفاده کــرد.

ــد،  ــاخته ان ــی س ــمندان اروپای ــه دانش ــاوری ک ــیله فن ــه وس  ب
جــاده هایــی بــا قابلیــت تولیــد انــرژی خورشــیدی بــه زودی در 

همــه نقــاط جهــان ســاخته خواهنــد شــد. 
شــرکت  »کــوالس« ، زیــر مجموعه گــروه بویگــو در فرانســه، 
ــت  ــدی اس ــیدی قدرتمن ــای خورش ــل ه ــاخت پن ــغول س مش
کــه بتواننــد وزن یــک تریلــی 1۸ چــرخ را تحمــل  کننــد. ایــن 

شــرکت هــم اکنــون مشــغول نصــب  ایــن پنــل هــا در برخــی 
ــود را  ــاوری خ ــم دارد فن ــت و تصمی ــه اس ــای فرانس ــاده ه ج
در۲01۷ میــادی بــه طــور آزمایشــی در چهــار قــاره اجــرا کند.

ــن  ــق روی ای ــش و تحقی ــه آزمای ــج ســال اســت ک ــون پن اکن
پنــل هــا انجــام مــی شــود. شــرکت تولیــد کننــده تصمیــم دارد 
ــای  ــیدی در فض ــایت خورش ــاخت 100 س ــا س ــده ب ــال آین س

ــش  ــر بخ ــد. مدی ــش کن ــود را آزمای ــوالت خ ــی، محص خارج
فنــاوری کــوالس در ایــن بــاره مــی گویــد: مــا تصمیــم داریــم 
ــای  ــه ه ــیم.  مزرع ــا ببخش ــاده ه ــه ج ــاره ای ب ــی دوب زندگ
خورشــیدی قســمتی از زمیــن را بــه خــود اختصــاص مــی دهند 
ــل اســتفاده  کــه قابلیــت کشــاورزی در آن وجــود دارد و درمقاب
ــرای تولیــد انــرژی خورشــیدی آســانتر و بهینــه  از جــاده هــا ب

ــر اســت. ت
ــا  ــل ه ــن پن ــت ای ــاره ســطح مقاوم ــرگ درب ــن بلومب همچنی
مــی نویســد: ایــن پنــل هــا از ســلول هــای خورشــیدی معمول 
ســاخته مــی شــوند امــا چنــد الیــه پاســتیک روی آنها بــه کار 
ــاد  ــر فشــار زی ــرای مقاومــت در براب ــا قالــب ســختی ب رفتــه ت
ایجــاد کنــد.  همچنیــن در پنــل ها ســیم کشــی الکتریکــی نیز 
انجــام شــده و رویــه ســیم هــا دارای الیــه ای از خــرده شیشــه 

هســتند تــا از لیــز خــوردن جلوگیــری شــود.
ــول را در  ــن محص ــش ای ــته آزمای ــاه گذش ــاوی م ــرکت وات ش
ــرده  ــاز ک ــه آغ ــهری در فرانس ــری در ش ــک کیلومت فضــای ی
ــر  ــاحت ۲۸00 کیلومت ــیدی در مس ــای خورش ــل ه ــت. پن اس
مربــع نصــب شــده انــد و پیــش بینــی مــی شــود حــدود ۲۸0 
کیلــووات الکتریســیته را تولیــد کننــد. بــه گفتــه شــرکت تولیــد 
کننــده ایــن میــزان بــرای روشــنایی خیابــان هــای شــهری بــا 

جمعیــت پنــج هــزار نفــر طــی یــک ســال کافــی اســت.  
ایــن فنــاوری در کانــادا، گرجســتان، آمریــکا، سراســر اتحادیــه 
اروپــا، آفریقــا و آســیا بــه زودی آزمایــش خواهــد شــد و در ســال 

۲01۸ میــادی نیــز وارد مرحلــه تجــاری ســازی مــی شــود.

جاده های اروپا با پنل های خورشیدی فرش می شوند
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فناوریهــای نویــن

نوآوری در توسعه انرژیهای پاک؛

کل برق این جزیره از خورشید 
تأمین می شود

در اقیانوس آرام جزیره ای وجود دارد که برق آن تماما از انرژی خورشیدی تأمین می شود. 
ــرژی  ــات ان ــده خدم ــه کنن ــرکت ارای ــن ش ــوان بزرگتری ــه عن ــه ب ــرکت SolarCity ک ش
خورشــیدی در آمریــکا محســوب مــی شــود جزئیــات پــروژه بــزرگ و بــی ســابقه شــبکه تولیــد 

ــد. ــه ایــن کشــور را اعــام کردن ــره Ta'u متعلــق ب ــرق از صفحــات خورشــیدی در جزی ب
مهمتریــن ویژگــی ایــن پــروژه در آن اســت کــه تقریبــا کل بــرق سراســر ایــن جزیــره از انــرژی 

خورشــید تأمیــن می شــود.
بنــا بــه اعــام ایــن شــرکت، تأسیســات تولیــد بــرق راه انــدازی شــده در ایــن جزیــره در نــوع خود 

در دنیــا جــزو پیشــرفته تریــن نمونــه هــا محســوب می شــود.
در ایــن شــبکه تولیــد بــرق بالغ بــر 5 هــزار و 3۲۸ صفحــه خورشــیدی در محــدوده ای به وســعت 

1.4 هکتــار نصــب و راه انــدازی شــده اســت. تــوان تولید ایــن مجموعــه 1.4 مگاوات اســت.
بــرق تولیــد شــده از ایــن طریــق بــه ذخیــره ســازه هــای بزرگــی منتقــل مــی شــود کــه مــی 
تواننــد سراســر جزیــره را بــرای ســه روز متوالــی و حتــی بــدون نیــاز بــه نــور خورشــید روشــن 

ــد. ــگاه دارن ن

پیشــتر بــرق مــورد نیــاز ایــن جزیــره توســط ژنراتورهــای دیزلــی تأمیــن مــی شــد کــه بــرای راه 
انــدازی آنهــا همــواره مقادیــر زیــادی ســوخت دیــزل بــه جزیــره فرســتاده مــی شــد.

حــاال و بــا راه انــدازی ایــن شــبکه بــرق خورشــیدی، ســاالنه در مصــرف 4۹۸ هــزار لیتــر ســوخت 
صرفــه جویــی مــی شــود.

از آن گذشــته اکنــون تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز ۶00 ســکنه ایــن جزیــره مقــرون بــه صرفــه تــر، 
ایمــن تــر و پــاک تــر از قبــل صــورت مــی گیــرد.

آزمایشگاه فناوری نانوی ایران 
در کوبا احداث می شود

ــران آمادگــی دارد  ــاوری رئیــس جمهــوری گفــت: ای ــاون علمــی و فن مع
ــی از  ــو در یک ــاوری نان ــوزه فن ــز در ح ــگاهی مجه ــز آزمایش ــک مرک ی

ــد.  ــا تاســیس کن ــو کشــور کوب ــاوری نان ــای فن پژوهشــکده ه
ــی  ــاور عال ــاالرت، مش ــاز ب ــترو دی ــدل کاس ــدار فی ــتاری در دی ــورنا س س
علمــی دولــت کوبــا بیــان کــرد: از مصادیــق توســعه فنــاوری در ایــران می 
تــوان بــه صــادرات داروهــای بیوتکنولوژیــک بــه روســیه، برنامــه مفصــل 
حــوزه نانــو از دانش آمــوزی تــا دانشــگاه و شــرکت هــا، وجــود حــدود 1۶0 
شــرکت در حــوزه نانوتکنولــوژی، موفقیــت های حــوزه تصفیــه آب و غیره 

اشــاره کــرد.
وی گفــت: ایــران آمادگــی دارد یــک مرکــز در کوبــا بــا تمــام تجهیــزات 
ــته  ــک بس ــب ی ــرده و در قال ــیس ک ــران تاس ــاخت ای ــگاهی س آزمایش
مشــتمل بــر خدمــات آموزشــی مرتبــط جهــت بهــره بــرداری تجهیــزات 

ــد. ــم کن ــه ایــن کشــور تقدی ــه ب ــوان هدی ــه عن مذکورب
ــا قراردادهــای  ــا کشــور کوب بــه گفتــه ســتاری، در حــوزه بیوتکنولــوژی ب
ــوزه  ــک در ح ــای تکنولوژی ــکاری ه ــعه هم ــاده توس ــم و آم ــی داری خوب

ــن کشــور هســتیم . ــا ای ــب ب ــای نوترکی واکســن و داروه
معــاون علمــی و فنــاوری، بــا اشــاره بــه اینکــه بزرگتریــن شــرکت تجارت 
الکترونیــک منطقــه در ایــران اســت، گفــت: فــروش ایــن شــرکت در روز 
ــابه در  ــای مش ــرکت ه ــت و از ش ــیده اس ــون دالر رس ــم میلی ــه 3 و نی ب
روســیه نیــز بــزرگ تــر اســت ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــرکت ۶ 

ســال پیــش اصــا وجــود خارجــی نداشــت.

ــوم و تحقیقــات  پژوهشــگران دانشــگاه آزاد واحــد عل
تهــران در تحقیقاتــی آزمایشــگاهی، نمونه هایــی 
ــد  ــه از چن ــد ک ــد کردن ــه ای تولی ــای پنب از پارچه ه

ــاوت برخــوردار اســت.  خاصیــت متف
تاکنــون کوشــش های متعــددی به منظــور تولیــد 
ــت از  ــه حفاظ ــژه از جمل ــواص وی ــا خ ــوجات ب منس
ــت  ــوندگی، مقاوم ــود تمیزش ــعه UV، خ ــش اش تاب
ــت و  ــع آب و نف ــری، دف ــد باکت ــعله، ض ــر ش در براب

هدایــت الکتریکــی انجــام شــده اســت.
اهمیــت ایــن تحقیقــات را می تــوان بــه مهــم بــودن 
عملکرد محصــول نهایــی از مــواد چندمنظــوره ارتباط 
داد. کاالی پنبــه ای نیــز مصــارف زیــادی دارد کــه بــا 
انجــام تکمیــل چندمنظــوره روی آن می تــوان ســبب 

افزایــش کاربــرد و ارزش افزوده ی آن شــد.
آتوســا معظمــی، مجــری طــرح در خصــوص هــدف 
ــن  ــرد: در ای ــوان ک ــرح عن ــن ط ــده در ای ــال ش دنب
تحقیــق، روشــی جدیــد بــرای تولیــد پارچه پنبــه ای با 
ویژگی هــای چندمنظــوره  ضــد باکتــری، تأخیــر شــعله 
و خــود تمیــز شــوندگی ارائــه شــده اســت. نانــوذرات 
ــاده ی  ــراه م ــه هم ــوم )ZrO۲( ب ــید زیرکونی اکس
CTAB، اوره، مالئیــک اســید و ســدیم هیپو فســفیت 
بــرای حصــول ایــن ویژگی هــا اســتفاده شــده اســت.
وی در ادامـه بـه کاربـرد نمونـه پارچه هـای سـاخته 
شـده اشـاره کرد و گفـت: با توجـه به غیرسـمی بودن 
نانـوذرات اکسـید زیرکونیـوم، ایـن کاال می توانـد در 
بیمارسـتان ها، پوشـاک و نیـز مکان هایـی کـه امکان 

آتش سـوزی وجـود دارد، اسـتفاده شـود.
معظمــی خاطــر نشــان کــرد: اخیــراً بــرای تولیــد مواد 
ــوان جــزء  ــو ذرات دیگــر به عن ــاد از نان ــا کارایــی زی ب
دوم کامپوزیــت )بــا نانو ذرات ZrO۲( اســتفاده شــده 
اســت کــه معمــواًل در دمــای خیلــی زیــاد تولیــد و در 
بیشــتر مــوارد ایــن روش هــا ســبب تجمــع نانــو ذرات 

می شــوند.
ــا اســتفاده از روش  ــه وی، در ایــن تحقیــق ب ــه گفت ب
ــا  ــی و ب ــای عال ــا ویژگی ه ــه ای ب ــه پنب ــاده پارچ س

ثبــات شستشــویی خــوب تهیــه شــده اســت.
ــو  ــا نان ــده ب ــل ش ــای عم ــرد:  نمونه ه ــد ک وی تاکی
ــر  ــید، در براب ــور خورش ذرات ZrO۲ تحــت تابــش ن
لکــه ی متیلــن بلــو خاصیــت خــود تمیــز شــوندگی از 
ــع  ــوان منب ــی اوره به عن ــد. از طرف ــان دادن ــود نش خ
نیتــروژن، خــواص تأخیــر شــعله و خــود تمیــز 
ــا  ــده ب ــه پوشــش داده ش ــای پارچ ــوندگی نمونه ه ش

ــت. ــش داده اس ــو ذرات ZrO۲ را افزای نان
 CTAB ایــن محقــق عنــوان کــرد: همچنین حضــور
ســبب افزایــش خاصیــت ضد باکتری آن شــده اســت. 
در نهایــت حضــور اوره و CTAB ســبب پوشــش 
یکنواخــت پارچــه پنبــه ای بــا نانــو ذرات و جلوگیــری 
از تجمــع نانــو ذرات روی ســطح شــده و خــواص آن را 

بهبود بخشــیده اســت.
معظمــی بیــان کــرد: ایــن ویژگی هــا ســبب افزایــش 
ارزش افــزوده ی کاالی پنبــه ای خواهــد شــد؛ ضمــن 
اینکــه اســتفاده از ایــن مــواد کاهــش قابــل توجهی در 

مقاومــت لیــف ایجــاد نکرده اســت.
وی گفــت: ایــن نمونه هــا ضدباکتــری بــوده و در 
ــر  ــتند. تأخی ــونده هس ــاب خودتمیزش ــور آفت ــر ن براب
شــعله از دیگــر ویژگی هــای ایــن نمونه هاســت.

تولید پارچه های پنبه ای خودتمیزشونده 
توسط محققان کشور
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محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تولیــد نخ 
ــا فنــاوری نانــو شــدند کــه بــه کشــورهای مختلــف  هایــی ب
صــادر مــی شــود. ایــن نــخ هــا در صنایــع نســاجی، پلیمــر، 
پتروشــیمی، پاســتیک و خــودرو کاربردهــای وســیعی دارد. 
ــد  ــان تولی ــر عامــل شــرکت دانــش بنی بابــک شایســته، مدی
کننــده نــخ  هــای نانــو گفــت: در ایــن شــرکت کامپاندهــای 
PP/PE/ نانویــی نســل چهــارم و پنجــم پلیمری پایــه هــای
PET ، نــخ هــای مــدول و مقاومــت بــاال مســلح کننــده بتــن 
و اســفالت و قطعــات پلیمــری، نانــو گرانــول پلــی پروپیلــن و 
کامپانــد گرانــول پلــی اتیلــن، نانــو کامپانــد مســتربچ گرانولی ، 
کامپانــد گرانــول پلــی پروپیلــن – کامپانــد گرانــول پلــی اتیلن 

بــا فنــاوری بــاال بــه تولیــد می رســد.
ــو  ــه صــادرات نان ــان اینکــه موفــق شــدیم در زمین ــا بی وی ب
گرانــول بــه عنوان تنهــا منتخــب نانویی در بیســتمین ســالروز 
ــا توجــه بــه  ملــی صــادرات شــناخته شــویم، عنــوان کــرد: ب
نــوع فرموالســیون خــاص مــواد هیبریــدی و ترکیبــی، تولیــد 

کننــده انحصــاری در کشــور هســتیم.
ــی  ــه هــای مشــابه اروپای ــی نمون ــن محصول ــزود: چنی وی اف

ــه تولیــد نمــی رســند. ــاوری ب ــا ایــن ســطح فن دارد ولــی ب
ــن  ــوارد مصرفــی از محصــوالت ای ــه م ــا اشــاره ب شایســته ب
ــیمی،  ــر، پتروش ــاجی،  پلیم ــت: نس ــع گف ــرکت در صنای ش
ــاورزی،  ــت، کش ــاف فیامن ــخ و الی ــودرو )ن ــتیک و خ پاس

کابــل، لولــه و درب بطــری، ظــروف، فیلم-هــای بســته بندی، 
  U.V. ــر ــده براب ــاوم دهن ــواد مق ــال و م ــی باکتری ــو آنت و نان
پایــه  Cu و ZNO جهــت مصــارف نســاجی و فیلــم هــای 
بســته بنــدی، پارچــه هــای اســپان بانــد( از جملــه کاربردهای 

نــخ هــای نانــو بــه شــمار مــی رود.
وی افــزود: همچنیــن ایــن شــرکت واحدهــای جدیــدی بــرای 
تولیــد SSP Batch )پــودر پریدیســپرس مشــکی و رنگــی( 
ــاال و شــرینکیج  پلــی اســتر و خطــوط نــخ و الیــاف مــدول ب
ــا شــرینکیج  ــاال ب ــخ هــای مقاومــت ب ــن )HMLS(، ن پایی
پاییــن ) HTLS- HTSLS( بــا یکــی از بهتریــن تجهیــزات 
ــت  ــل، باف ــارف کاب ــت مص ــی جه ــای اروپای ــوژی ه و تکنول

ــر، تســمه هــای صنعتــی، کمربنــد خــودرو، کیســه  دیــپ تای
هــوا خــودرو، کامپوزیــت هــای پلیمــری مصــارف ســاختمانی 

،بتــن و ... را راه انــدازی کــرده اســت.
ــه در  ــرکت ک ــن ش ــد ای ــت تولی ــته، ظرفی ــه شایس ــه گفت ب
ســیرجان مســتقر اســت برابــر بــا 1۸0 هــزار تــن بــه صــورت 

ــاالنه است. س
وی گفت:محصــوالت نانویــی ایــن شــرکت بــا اســتفاده 
فرموالســیون  و  تکنولــوژی  اروپایــی،  آالت  ماشــین  از 

رســند. مــی  تولیــد  بــه   )patent( انحصــاری 
مدیــر ایــن شــرکت دانــش بنیــان تاکیــد کــرد: تمــام 
محصــوالت ایــن شــرکت دارای پروانــه ســاخت هســتند. مــا 
ــتان،  ــه ازبکس ــورهایی از جمل ــه کش ــوالت را ب ــن محص ای
تاجیکســتان، آذربایجــان، قرقیزســتان، ترکیــه، ایتالیــا و کشــور 

ــم. ــارس صــادر مــی کنی ــج ف هــای حــوزه خلی
وی ادامــه داد: همچنیــن توســعه کشــورهای مصــرف کننــده 
اروپایــی و همچنیــن کشــورهای آســیای شــرقی و آفریقایی از 

برنامــه هــای هــدف صادراتــی آینده اســت.
شایسـته گفت: تولیدات این مجتمع شـامل کاالهایـی با ارزش 
افـزوده بـاال، نسـل 4 و 5 محصوالت دانـش بنیان، اسـتفاده از 
تکنولـوژی های نویـن زیر گروههـای نانویی مـورد مصرف در 
نخ هـا دارای اسـتحکام بـاال، با اسـتفاده از تکنولـوژی های به 

روز برای مصارف تخصصی نسـاجی هسـتند.

ــن ــای نوی فناوریه

محققان ایرانی نخ نانویی تولید کردند/ امکان صادرات به خارج از کشور

ــان در  ــگاه روی ــاوری پژوهش ــت فن ــکده زیس ــس پژوهش رئی
اصفهــان گفــت: شــبیه ســازی یوزپلنــگ هنــوز در حــد یــک 
ایــده اســت و اجــرای آن نیــاز بــه حمایــت هــای دولــت و ســایر 

ــا دارد.  ــازمان ه س
ــت  ــن وضعی ــورد آخری ــی، در م ــر اصفهان ــین نص ــد حس محم
شــبیه ســازی یوزپلنــگ در ایــن پژوهشــگاه اظهــار داشــت: مــا 
در ایــن پژوهشــگاه تنهــا اعــام کــرده ایــم کــه مــی توانیــم 
ــم  ــراض را انجــام دهی ــگ در حــال انق ــوز پلن شــبیه ســازی ی
زیــرا شــبیه ســازی یکــی از راههــای نجــات حیوانــات در حــال 
انقــراض اســت؛ ولــی فعــا بحــث بــه عنــوان یــک ایده اســت.
ــه  3 فاکتــور  ــات ب ــا بیــان اینکــه در شــبیه ســازی حیوان وی ب
ــرد:  ــوان ک ــم، عن ــاز داری ــده نی ــم گیرن ــلول و رح ــک، س تخم
ــراض را در  ــال انق ــگ در ح ــای یوزپلن ــلول ه ــا س ــون م اکن

ــم. ــترس داری دس
وی در خصــوص شــبیه ســازی اظهــار داشــت: مــا مــی توانیــم 
ــی در  ــه راحت ــراض را ب ــال  انق ــات در ح ــای حیوان ــلول ه س
ــم؛ در  ــا را نداری ــک آنه ــی تخم ــیم؛ ول ــته باش ــترس داش دس
حیواناتــی هماننــد یــوز، ببــر  و... مجبوریم کــه از تخمــک گربه 

ســانان اســتفاده کنیــم.
ــازی  ــبیه س ــا در ش ــرد: م ــان ک ــر نش ــی خاط ــر اصفهان نص
یوزپلنــگ در حــال انقــراض نمــی توانیــم از رحــم گربه اســتفاده 
ــل  ــن دلی ــه همی ــی دارد؛ ب ــم کوچک ــه، رح ــون گرب ــم چ کنی
ــه  ــی ک ــلول های ــا س ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــی کنی ــی م ــش بین پی
ــا رحــم شــیر، گامــی در راســتای  ــم ب ــوز در دســترس داری از ی

ــم. ــوان برداری ــن حی ــازی ای ــبیه س ش
ــش  ــوز پی ــروژه هن ــن پ ــه ای ــه ک ــه البت ــان اینک ــا بی وی ب
نرفتــه امــا هماننــد ایــن کار را بــرای قــوچ قمیشــلو و 
»مــارال« انجــام داده ایــم، تاکیــد کــرد: بــرای شــبیه ســازی 
یوزپلنــگ مراحــل ســخت تــری وجــود دارد امــا پیــش بینــی 
مــی کنیــم باتجربــه ای کــه داریــم بتوانیــم در چنیــن پــروژه 

ــم. ــدم برداری ای ق
ــال  ــم در ح ــه بگویی ــت ک ــروژه ای نیس ــن پ ــزود: ای وی اف

پیشــرفت اســت یــا بــه کنــدی پیــش مــی رود؛ بلکه تنهــا یک 
ــده اســت. ای

نصــر اصفهانــی خاطــر نشــان کــرد: ایــن موضوع مــی توانــد در 
قالــب یــک پــروژه از ســوی دولــت، ســازمان محیــط زیســت، 
انجمــن هــای حمایــت از حیوانــات در حــال انقــراض در داخــل 
ــش  ــا آن را پی ــا م ــذار شــود ت ــه پژوهشــگاه واگ و خــارج و ... ب

ببریــم.

ــان در  ــگاه روی ــاوری پژوهش ــت فن ــکده زیس ــس پژوهش رئی
اصفهــان تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر هیــچ بودجــه ای بــرای  
ــا  ــا ب ــت ت ــت اس ــا راه حمای ــم و تنه ــروژه نداری ــن پ ــام ای انج
ــم. ــن کار را انجــام دهی ــم ای ــه ای  کــه کســب کــرده ای تجرب

نصــر اصفهانــی در خصــوص همــکاری هــای خارجــی در ایــن 
پــروژه گفــت: خیلــی از  کشــورها روی شــبیه ســازی کار کــرده 

انــد ولــی در زمینــه یــوز پلنــگ وارد نشــده انــد.

مشکالت بر سر راه شبیه سازی یوزپلنگ/
 راه نجات حیوانات در حال انقراض 
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فناوریهــای نویــن

رئیس دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه 
ــر از ایجــاد گــروه مهندســی  ــی امیرکبی صنعت
ــا  بافــت در ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: ب
ــای  ــوان ارگانه ــی ت ــاوری م ــن فن ــک ای کم

ــد کــرد.  ــدن را تولی ب
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش ــر فتورای ناص
را قطــب مهندســی پزشــکی کشــور دانســت 
ــات  ــکده مطالع ــن دانش ــون ای ــزود: تاکن و اف
ــی  ــف مهندس ــاخه های مختل ــیعی در ش وس

ــت. ــرده اس ــی ک ــکی اجرای پزش
ــکده  ــن دانش ــکاری ای ــه هم ــاره ب ــا اش وی ب
ــی و  ــت علم ــناختی معاون ــوم ش ــتاد عل ــا س ب
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــت جمهوری ی ــاوری ریاس فن
حمایــت مالــی ایــن ســتاد دســتگاه تحریــک 
ــن  ــاختیم. ای ــی و س ــز را طراح ــی مغ الکتریک
دســتگاه بــا یک ســوم هزینــه نمونــه خارجــی 

ــده اســت. ــاخته ش ــی و س طراح
ــی  ــاد دوره کارشناس ــه ایج ــاره ب ــا اش وی ب
ــگاه  ــن دانش ــکی در ای ــی پزش ــد مهندس ارش
ادامــه داد: تاکنــون ۶0 فارغ التحصیــل در ایــن 
مقطــع در شــاخه های مهندســی پزشــکی 
ــز برگــزاری دوره دکتــری  ــراً نی داشــتیم و اخی
مهندســی پزشــکی بــه تصویب رســیده اســت 
ــرش دانشــجو در  ــه پذی ــدام ب و از ســال ۹۶ اق

ــم کــرد. ــن مقطــع خواهی ای

ایجاد گروه مستقل مهندسی بافت
ــکده  ــن دانش ــات ای ــابقه مطالع ــی س فتورای
ــال  ــکی از ۲0 س ــی پزش ــوزه مهندس را در ح
قبــل دانســت و گفــت: تاکنــون متخصصانــی 
از حوزه هــای بیومکانیــک و بیوالکترونیــک 
ــه رشــد  ــا توجــه ب ــه حــوزه وارد شــده اند و ب ب

مطالعــات در حــوزه مهندســی بافــت اقــدام به 
ایجــاد گــروه مســتقل بــا نام گــروه مهندســی 

ــم. ــن دانشــکده کردی ــت در ای باف
وی بــا اشــاره بــه دالیــل ایــن اقــدام توضیــح 
ــد  ــا رون ــن بررســی های م داد: براســاس آخری
پزشــکی و موضوعــات  رشــد مهندســی 
مرتبــط بــا مهندســی ســلولی و مولکولــی کــه 
ــت، در  ــت اس ــی باف ــاخه های مهندس از زیرش
دنیــا بســیار جــدی اســت از ایــن رو اقــدام بــه 
ایجــاد گــروه مســتقلی در ایــن زمینــه کردیــم 
تــا مطالعــات جدی تــری در ایــن زمینــه 

ــرد. ــورت گی ص
رئیس دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر بــه دســتاوردهای محققــان 
کشــور در ایــن حــوزه اشــاره کــرد و ادامــه داد: 
در حــال حاضــر شــرکت های دانش بنیــان 
ــه  ــه ک ــکل گرفت ــه ش ــن زمین ــال در ای فع
ــه  ــن آنک ــد ضم ــه کرده ان ــی عرض محصوالت

نیروهــای متخصصــی تربیــت شــده اســت و 
ــعه  ــه توس ــد زمین ــاخت ها می توان ــن زیرس ای

ــد. کشــور را فراهــم کن
ــد  ــه اســتفاده از دســتاوردهای تولی ــی ب فتورای
ــن حــوزه در کشــور اشــاره کــرد و  شــده در ای
گفــت: بخشــی از مطالعــات حــوزه مهندســی 
پزشــکی درخصــوص مهندســی بافــت اســت 
کــه از طریــق ســلول های بنیــادی چــون مغــز 
اســتخوان اقــدام بــه تولیــد ارگان بــرای بــدن 
می شــود کــه تیم هــای تحقیقاتــی زیــادی در 

ایــن زمینــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
ــه ایــن هــدف را در درازمــدت  وی دســتیابی ب
در  ولــی  داد:  ادامــه  و  دانســت  میســر 
حوزه هایــی چــون ترمیــم زخــم محصوالتــی 
ــداف  ــزو اه ــن ج ــه ای ــت ک ــده اس ــد ش تولی
ــم. ــه آن دســت یافتی ــوده کــه ب کوتاه مــدت ب

ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــق دانش ــن محق ای
اضافــه کــرد: یکــی از اهــداف مطالعــات 

مهندســی بافــت ایــن اســت کــه آزمایش هــا 
ــا  ــابه ب ــده و مش ــرل  ش ــای کنت را در محیط ه
ــن  ــه در ای ــد ک ــی کنن ــدن اجرای ــاختمان ب س
زمینــه پروژه هــای خوبــی اجرایــی شــده 

ــت. اس
رئیس دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه 
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب ــی امیرکبی صنعت
ــد هــزار  ــا ســرمایه گذاری هایی در حــد چن دنی
ــکی  ــی پزش ــوزه مهندس ــارد دالری در ح میلی
صــورت گرفتــه اســت، گفــت: در کشــور بــازار 
مهندســی پزشــکی بالــغ بــر ۸0 هــزار میلیــارد 
ــه  ــش ب ــل پژوه ــرای تبدی ــت و ب ــان اس توم
فنــاوری نیــاز بــه افــراد متخصــص با اســتعداد 

ــا در ایــن امــر موفــق شــویم. ــم ت ــاال داری ب
وی میــزان صــادرات کشــور را در حــد ۲0 
ــه داد:  ــرد و ادام ــر ک ــون دالر ذک ــا 30 میلی ت
ــزات پزشــکی و  ــامل تجهی ــن صــادرات ش ای
سیســتم های مانیتورینــگ بیمارســتانی اســت 
کــه بــه کشــورهای اروپایــی صــادر می شــود.
بــا  می توانیــم  مــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــق ع ــای دقی برنامه ریزی ه
ــم  ــور فراه ــگان را در کش ــذب نخب ــه ج زمین
تولیــد  فناوری هــای  توســعه  بــا  کنیــم، 
ــدام  ــکی اق ــزات پزش ــه تجهی ــده در زمین ش
ــی  ــه گســترش صــادرات محصــوالت داخل ب

ــم. کنی
وی بــا ابــراز تاســف از اینکــه در ایــران 
ــی  ــوزه مهندس ــی در ح ــتگاه های مختلف دس
پزشــکی وارد شــده اند، گفــت: بــرای دســتیابی 
بــه اهــداف موردنظــر در ایــن حــوزه نیــاز بــه 
ــتگاه ها  ــن دس ــا ای ــتر ب ــای بیش هماهنگی ه

ــم. داری

تولید اندامهای حیاتی بدن با مهندسی بافت

ــا  ــو در کالیفرنی ــه گ ــن دی ــگاه س ــان دانش ــی از مهندس گروه
ــس از  ــه پ ــد ک ــرده ان ــق ک ــانای مخصوصــی خل ــب رس ترکی
ــا  ــر آن ب ــم خــود را دارد. عــاوه ب ــت ترمی ــده شــدن، قابلی بری

ــود.  ــی ش ــاخته م ــی س ــه کم هزین
ایــن مــاده ترکیــب ســاده ای دارد کــه شــامل مــاده رســانا ) در 

ــده  ــتفاده ش ــت اس ــش از گرافی آزمای
ــتفاد  ــز اس ــا نی ــوان از ط ــی ت ــا م ام
کــرد( و یــک مــاده مغناطیســی اســت. 
ــس  ــز از مغناطی ــی نی ــاده مغناطیس م
ــوم«  ــس »نئودیم ــول جن ــای معم ه
ــیاری از  ــه در بس ــود ک ــی ش ــه م تهی
ــون،  ــد هدف ــی مانن ــای مصرف کااله
گوشــی هــای موبایــل و تلفــن هــا بــه 

کار مــی رود.
ــا اســتفاده  ــن مــاده ب پــس از آنکــه ای
از چاپگــر بــه کاالی مــورد نظــر 
تبدیــل شــد، آن را در یــک حــوزه 
الکترومغناطیســی بســیار قدرتمنــد 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی دهن ــرار م ق

ذرات مغناطیســی در یــک ســو تجمــع مــی کننــد. درهرحــال 
پــس از طــی ایــن مراحــل هنگامیکــه کاالیــی کــه از ایــن ماده 
ــردارد، تکــه هــای آن  ــرک ب ــا ت ــده شــود ی ســاخته شــده، بری
بــه یکدیگــر جــذب شــده و ســپس نقطــه بــرش یــا تــرک را 
ترمیــم مــی کننــد. بــرای آزمایــش، ایــن مــاده در المــپ هــای 

ال ای دی و همینطــور باتــری بــه کار رفــت. هنــگام آزمایش در 
المــپ ال ای دی، پــس از خامــوش کــردن المــپ ایــن مــاده 
ــه  ــت اولی ــه حال ــاره ب ــد دوب ــد لحظــه بع ــا چن ــرک خــورد ام ت

ــت. برگش
 دانشــمندان معتقدنــد قطعــات الکترونیکــی کــه بتواننــد خــود 
را ترمیــم کننــد، انقابــی در بخــش 
دســتگاه هــای خــودکار و البتــه محیــط 
ــد. یکــی از  ــه وجــود مــی آورن زیســت ب
ــواد در  ــن م ــی ای ــتفاده احتمال ــوارد اس م

ــت. فضاپیماهاس
بــا  مــوادی  از  اســتفاده  همچنیــن 
قابلیــت ترمیــم خــود در  محیــط هایــی 
ــت،  ــاک اس ــان خطرن ــرای انس ــه ب ک
ــت.  ــد داش ــادی خواه ــای زی کاربرده
فاجعــه  آن  نمونــه هــای  از  یکــی 
ــود  ــیما ب ــته ای فوکوش ــروگاه هس نی
کــه بــرای پاکســازی و جمــع آوری 
مــواد رادیــو اکتیویتــه نیازمنــد دخالــت 

ــود. ــان ب انس

ساخت یک ماده عجیب که پس از بریدن ترمیم می شود!
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ــن ــای نوی فناوریه

قابلیــت حرکــت دادن اعضــای از کار افتــاده پــس از آســیب بــه نخــاع تــا چنــد ســال پیــش یک 
رویــا بــود، اما اکنــون بــه واقعیت پیوســته اســت. 

 گروهــی از محققــان دانشــگاه ایالتــی اورگان آمریــکا مشــغول تحقیــق روی روشــی هســتند که 
بــه بیمــاران معلــول کمــک مــی کنــد، تــا دوبــاره اعضــای از کار افتــاده خــود را حرکــت دهنــد. 
ــد.  ایــن گــروه  ــرار مــی دهن ــدن بیمــار ق ــرای ایــن کار الکترودهــای کوچکــی را در ب آنهــا ب
ــه  ــن مهــم را در یــک گرب ــرای انجــام ای ــا ب ــون توانســته پتانســیل الکتروده ــی تاکن تحقیقات
نمایــش دهــد. بــه ایــن ترتیــب روزنــه امیــدی بــرای حرکــت دوبــاره افــرادی بــه وجــود آمــده  
ــدام هــای مصنوعــی  ــه از ان ــرادی ک ــن اف ــد و همچنی ــار جراحــت شــده ان ــه در نخــاع دچ ک

اســتفاده مــی کننــد.
ــج  ــاران فل ــای بیم ــه ه ــه در نمون ــوارد بیشــماری ک ــروه یکــی از م ــن گ ــات ای ــق تحقیق طب
مشــاهده مــی شــود، ســامت مغــز، ماهیچــه هــا و اعصــاب اســت. امــا در ایــن میــان ارتبــاط 
ــا  ــت. از آنج ــه اس ــن رفت ــرات ، از بی ــتون فق ــان س ــا هم ــز ی ــا و مغ ــش ه ــن بخ ــان ای می
ــا  کــه اعصــاب موجــود در ســتون فقــرات ترمیــم نمــی شــوند،  بهتریــن راه حــل، ایجــاد و ی

بازگردانــدن حرکــت بــه اعضــای مختلــف اســت.
ایــن گــروه تحقیقاتــی نبــض هــای الکتریکــی کنتــرل شــده ای را بــه ماهیچــه هــای عضات 
ــک  ــز ی ــن کار نی ــرای ای ــد.  ب ــل کردن ــه متص ــک گرب ــوی ی ــور« در زان ــار فلکس »پانت
الکتــرود mm۲ 1۶را بــه کار بردنــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن الکتــرود کــه ارتبــاط میــان الیــه 
هــای مختلــف اعصــاب را برقــرار مــی کنــد، در اعصــاب ماهیچــه زانــوی گربــه قــرار داده شــد.
ســپس الکترودهــا بــه یــک کنتــرل کننــده )PIV( متصــل شــدند تــا فراینــد ارســال نبــض را 
انجــام دهــد. بــه گفتــه ایــن گــروه تحقیقاتــی دســتگاه هــای کنتــرل کننــده )PIV( توانســتند 

نبــض هــای خاصــی را بــه اعصــاب مشــخص ارســال کنند. بــه ایــن ترتیــب دانشــمندان موفق 
شــدند بــه گربــه کمــک کننــد زانــوی خــود را بــه ســادگی و راحتــی حرکــت دهد.

آنهــا امیدوارنــد بتواننــد همیــن سیســتم را بــرای انســان نیــز بــه کار بگیرنــد و بیمــاران بتواننــد 
بــا پوشــیدن یــک جعبــه کنتــرل بــه انــدازه یــک تلفــن همــراه )کــه از آن پیــام هایــی بــرای 
ــدن را حرکــت  ــاده ب ــاره اعضــای از کار افت اعصــاب مشــخص شــده ارســال مــی شــود( دوب

دهنــد.

امیدی برای درمان معلوالن؛

حرکت اعضای از کار افتاده بدن با نبضهای الکتریکی 

انقالبی در علم پزشکی؛

ساخت ایمپلنت جدید با قابلیت 
اعالم نارسایی قلبی

ایمپلنتــی  دانشــمندان   
ــرد  ــه عملک ــد ک ــاخته ان س
نادرســت قلــب را از یــک 
ــخیص داده و  ــل تش ــاه قب م

اعــام مــی کنــد. 
ریــز تجهیــزات پیشــرفته 
ای کــه در قلــب کارگذاشــته 
ــانی  ــه روز رس ــوند ب ــی ش م
شــده انــد تــا ضمــن وارد 
ــن  ــه ای ــوک الزم ب آوردن ش

ــوند.  ــرد آن ش ــف در عملک ــروز توق ــع از ب ــی، مان ــدام حیات ان
دانشــمندان دانشــگاه دولتــی پنســیلوانیای آمریــکا نســل جدیــدی از ایــن ایمپلنــت هــا را ســاخته 
انــد کــه نــه تنهــا قلــب از کار افتــاده را تحریــک و دوبــاره بــه کار مــی اندازنــد بلکــه بــا ضریــب 
دقــت باالیــی وقــوع هرگونــه نارســایی قلبــی را پیــش از بــروز هرگونــه اتفــاق تلخی تشــخیص 

و اعــام مــی کنــد.
ــدی  ــزاری جدی ــرم اف ــردی، سیســتم ن ــاوری کارب ــن فن ــه چنی ــتیابی ب ــرای دس دانشــمندان ب
موســوم بــه HeartLogic را بــر روی ریزایمپلنــت هــای قابــل کاشــت در قلــب ۹00 بیمــار 
ــت و  ــا دق ــا ب ــب آنه ــت از قل ــد مراقب ــس فرآین ــن پ ــا از ای ــرده ت ــذاری ک ــی بارگ ــی و عروق قلب

ــال شــود. ــری دنب کیفیــت باالت
ایــن نــرم افــزار ایمپلنــت هــای قلبــی را بــه جایگاهــی مــی رســاند کــه مــی تواننــد همچــون 
حســگرهای دقیقــی عمــل کننــد کــه فاکتورهایــی نظیر تعــداد ضربــان، فعالیــت فیزیکــی، تنفس 
و حتــی صــدای قلــب و فعالیــت الکتریکــی در قفســه ســینه را ثبــت کرده و تشــخیص مــی دهند.
ــاوری  ــن فن ــه مشــخص شــد ای ــر روی بیمــاران قلبــی صــورت گرفت ــی کــه ب در آزمایــش های
جدیــد تــا ۷0 درصــد عملکــرد دقیــق دارد تــا جایــی کــه در برخــی مــوارد تــا یــک مــاه پیــش از 

وقــوع نارســایی هــای قلبــی آنهــا را تشــخیص مــی دهــد.

ساخت پروتز حافظه برای کمک 
به بیماران مبتال به آلزایمر

محققــان  از  یکــی 
ــکال در  ــی بیومدی مهندس
ــا ســعی  دانشــگاه کالیفرنی
یــک  وســیله  بــه  دارد 
پروتــز بــه حافظــه انســان 

بیفزایــد. 
تئــودور برگــر هــم اکنــون 
مشــغول آزمایــش ایــن 
انســان  روی  حافظــه 
هاســت. پروتــز حافظــه 

ــد. ــت کن ــرد فعالی ــز ف ــی در مغ ــوس مصنوع ــک هیپوکامپ ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توان م
هـدف ایـن دانشـمند از خلـق حافظـه مصنوعی تبدیـل حافظـه کوتاه مـدت به بلنـد مدت و 

ذخیـره کـردن آن به شـیوه ای اسـت کـه بخـش هیپوکامپوس مغـز انجام مـی دهد.
 ایــن پــروژه در صــورت عملــی شــدن بــه افــرادی کــه اختــاالت حافظــه دارنــد، کمــک 
شــایانی مــی کنــد. ایــن دســتگاه کوچــک را مــی تــوان در هیپوکامپــوس فــرد کار گذاشــت 
تــا نــورون هایــی را تحریــک کنــد کــه حافظــه کوتــاه مــدت را بــه بلنــد مــدت تبدیــل مــی 
کنــد. برگــر امیــدوار اســت  پــروژه اش راهگشــایی بــرای بیمــاران آلزایمــر و افــرادی باشــد 

کــه دچــار صدمــات مغــزی مــی شــوند.
ــترن رزرو  ــگاه وس ــی در دانش ــتادان مهندس ــی از اس ــر یک ــتین تیل ــان داس ــن می ــا در ای ام
درایــن بــاره مــی گویــد: تمــام ایــن پروتــز هــا  یــک چالــش اصلــی دارنــد.  در مغــز انســان 
میلیاردهــا نــورن و البتــه هــزاران میلیــارد ارتبــاط میــان همیــن نــورون هــا وجــود دارد. بــه 
همیــن دلیــل تــاش بــرای یافتــن فنــاوری کــه بتواند چنیــن حجــم عظیمــی از نــورون ها 

را بــه یکدیگــر متصــل کنــد،  بســیار چالــش برانگیــز اســت.
بــا ایــن وجــود برگــر بســیار خوشــبین اســت. او مــی گویــد: مــا اکنــون مشــغول آزمایــش 
روی انســان هــا هســتیم و نتایــج خوبــی هــم گرفتــه ایــم. هــدف مــا هــم ارائــه تجــاری 

پروتزهــای حافظــه انســان بــه بــازار اســت.
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فناوریهــای نویــن

دستگاه کاهش درد به بازار می آید

دســتگاهی کــه بــه کاهــش درد بیمــاران در شــب هــا کمــک مــی کنــد، موفــق بــه دریافــت 
مجــوز فــروش در اتحادیــه اروپــا شــد. 

ــه  ــذا و داروی آمریکاســت ب ــازمان غ ــه س ــه دارای گواهینام ــا نمون ــه تنه ــل ک ــتگاه کوئ دس
ــری داشــته باشــند. ــگام خــواب درد کمت ــد هن ــی کن ــاران کمــک م بیم

کوئل شــامل یک شــتاب ســنج اســت کــه هنگامیکــه بیمــار در تختخــواب اســت، دســتگاه را 
طــوری تنظیــم مــی کنــد کــه بیمــار بتوانــد بخوابــد و همزمــان ســیگنال هــای درد را مختــل 

مــی کنــد.
همچینیــن ایــن دســتگاه بــه وســیله بلوتــوث بــه تلفــن هوشــمند یــا تبلــت متصل می شــود. 

بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان آن را بــه شــکل بــی ســیم کنتــرل کرد.
مــی تــوان ایــن دســتگاه را پشــت کمــر، دور بــازو یــا هــر قســمت دیگــری از بــدن بســت که 
ــا پزشــک  درد در آن نقطــه وجــود دارد. البتــه قبــل از اســتفاده از ایــن دســتگاه بایــد حتمــا ب

مشــورت کــرد.

لباس هوشمند برای کمک به 
بیماران پس از سکته مغزی

 یــک دانشــجوی دکتــرا لباســی مملــو از حســگر هــای مختلــف ســاخته اســت کــه بــه بهبود 
تاثیــرات ســکته مغــزی در بیمــاران کمــک مــی کند. 

ــه حــاوی 41 حســگر  ــرده ک ــق ک ــام دارد، لباســی خل ــارت کاســن ن ــه ب ــن دانشــجو ک  ای
اســت. ایــن حســگرها قــدرت ماهیچــه، توانایــی کشــش پشــت بــدن و دســت و میزان فشــار 

هــر پــای فــرد را پــس از ابتــا بــه ســکته مغــزی انــدازه مــی گیــرد.
فرســتنده هایــی داخــل ایــن لبــاس کار گذاشــته شــده انــد کــه اطاعــات جمــع آوری شــده 
توســط حســگر هــا را بــه ســرورهایی در دانشــگاه منتقل مــی کننــد.  ایــن اطاعــات در اختیار 
درمانگــران قــرار مــی گیــرد تا بهتــر بتواننــد فراینــد بازپــروری بــدن بیمــاران را رهبــری کنند.
ــرای بهبــود  ــد از ایــن سیســتم ب ــا بتوان ــرآن مختــرع ایــن لبــاس امیــدوار اســت ت  عــاوه ب

ــد.   ــروری کلینیکــی  اســتفاده کن برنامــه هــای بازپ
کاســن درایــن بــاره مــی گویــد: مــدت هاســت کــه بــه چنیــن سیســتمی نیــاز اســت امــا 
فنــاوری بــه انــدازه کافــی پیشــرفت نکــرده بــود. حــال کــه پیشــرفت هــای بســیاری در حــال 
انجــام اســت و بــا توجــه بــه توســعه ســریع فنــاوری باتــری هــا، پارچــه هــا و لبــاس هــای 

هوشــمند مــی تــوان اطاعــات را بــه ســرعت تحلیــل کــرد.

کاله تولید کننده گرما 
ویژه دوندگان و اسکی بازان

 محققــان کاه جدیــدی بــرای ورزشــکاران اختــراع کــرده انــد کــه ضمــن تولیــد گرمــا از عفونت 
ریــه هــا نیــز جلوگیــری مــی کند. 

محققــان دانشــگاه ناتینگهــام ترنــت در انگلیــس و شــرکت آلمانــی اســتول بــا یکدیگــر همکاری 
کــرده انــد تــا یــک نمونــه اولیــه از کاهــی خلق کننــد کــه قابلیــت تولیــد گرمــا در داخل خــود را 

دارد و از نــخ هــای رســانای الکتریســیته ســاخته شــده اســت.
ــا از ورود  ــا دارد ت ــد گرم ــه محققــان ایــن کاه در محــدوده بینــی و دهــان قابلیــت تولی ــه گفت ب
هــوای ســرد بــه ریــه هــا و در نتیجــه عفونــت ایــن عضــو بــدن جلوگیــری کنــد. همچنیــن ایــن 
کاه در قســمت پشــت شــامل ســوکتی اســت که بــه وســیله آن باتــری های ســلولی کاه شــارژ 

مــی شــوند.
 تیــاک دیــاس موســس گــروه تحقیقــات پیشــرفته نســاجی در دانشــگاه ناتینگهــام ترنــت مــی 
گویــد: نــخ هــای رســانای الکتریکــی چنــان نــازک هســتند کــه  پوســت انســان آن را حــس نمی 
کنــد. بــه ایــن ترتیــب مــا توانســتیم  ســطح قابــل قبولــی از گرمــا را در یــک تکــه از لبــاس بــرای 

دونــدگان ایجــاد کنیــم. 
ایــن کاه بــرای دونــدگان، اســکی بــازارن و دیگــر ورزشــکارانی ســاخته شــده کــه در آب و هوای 
ــاالکاوا« از ترکیــب پشــم و الیکــرا تهیــه شــده و در چهــار  ســرد فعالیــت مــی کننــد کاه »ب

جهــت قابلیــت کشــش دارد. 

دست روباتیک با قابلیت لمس و 
شناسایی اجسام 

 محققــان  دانشــگاه کورنــل دســتی ســاختند کــه بســیار شــبیه دســت انســان اســت. ایــن دســت 
روباتیــک نــه تنهــا مــی توانــد ماننــد دســت انســان نــوازش کنــد بلکــه شــکل و بافت چیــزی که 

لمــس مــی کنــد را نیــز شناســایی مــی کند. 
ــف و  ــای ظری ــات ه ــوزه روب ــی در جهــت گســترش ح ــن دســت روباتیکــی، گام  ســاخت چنی
ــا  ــی ی ــی موادغذای ــه جای ــرای جاب ــاوری در حــال حاضــر در انبارهــا ب ــوع فن ــن ن ــرم اســت. ای ن

ــی رود. ــه کار م ــر ب ــوالت دیگ محص
 عــاوه بــرآن ســاخت پروتزهــای بهتــر نیــز از مصــارف مهــم ایــن روبــات خواهــد بــود زیــرا مــی 

توانــد بــه طــور مســتقیم بــا افــراد، یــا اشــیای ظریــف ارتبــاط برقــرار کند.
»هوییچــان ژائــو« یکــی از دانشــجویان دکتــرا در رشــته مهندســی مکانیــک دانشــگاه کورنل که 
مولــف اصلــی ایــن تحقیــق اســت، مــی گویــد: دســت انســان از موتورهــا بــرای حرکــت دادن  
هریــک از مفاصــل اســتفاده نمــی کند. بلکــه دســت انســان ظریف اســت و هــزاران حســگر دارد. 

ایــن دســت روباتیــک شــباهت بیشــتری بــه دســت انســان خواهــد داشــت.
ــا  ــر از 50 دالر ســاخته شــود. ام ــه ای کمت ــا هزین ــد دســت روباتیــک او ب ــن مــی زن ــو تخمی ژائ
هزینــه باتــری و یــک تانــک کمپرســور هــوا بــرای کنتــرل انگشــتان  را بایــد بــه آن اضافــه کرد.  
بــه گفتــه  محققــان ایــن ارزان تریــن دســت روباتیــک بــا قابلیــت لمــس ظریــف اســت که تــا به 
حــال ســاخته شــده اســت.اکنون بســیاری از کارخانــه هــای بســته بنــدی بــرای دســته بنــدی و 

تقســیم مــواد غذایــی ماننــد گوجــه فرنگــی و کاالهــای پختــه شــده را جابــه جــا کنــد.
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ــن ــای نوی فناوریه

محققــان دانشــگاه تورنتــو بــه تازگــی موفق بــه طراحــی رباتی 
ــا توانمنــدی بــی ســابقه هــوش مصنوعــی شــده انــد کــه از  ب

قابلیــت فــوق العــاده ای بــرای یادگیــری برخــوردار اســت. 
ایــن ربــات نــه تنهــا مــی توانــد آنچــه کــه بــه وی آموختــه می 
شــود را یــاد بگیــرد، بلکــه مــی توانــد از آموختــه هــای خــود در 
ــم اســتفاده  ــرای ارتقــای دانــش و عل ــر از انتظــار ب حــدی فرات

کنــد.
ــو  ــزی گ ــو و ون ــگاه تورنت ــی دانش ــتاد ایران ــی اس ــام اعراب پره
موفــق بــه ابــداع الگوریتمــی شــده انــد کــه یادگیــری از طریق 
ــات هــا ممکــن  ــرای رب درک دســتورات و فرامیــن انســان را ب

مــی کنــد.
ــی  ــا بررس ــده توانســت ب ــی ش ــات طراح ــا رب ــش آنه در آزمای
تعــداد عکــس، رنــگ هــای مختلــف موهــای انســان را درک 
ــدازه بگیــرد و اقداماتــی از ایــن دســت  کنــد، طــول موهــا را ان

ــد. را انجــام ده
تــوان یادگیــری ایــن ربــات تــا 1۶0 درصــد بیــش از روش های 
متعــارف آموزشــی بــوده و از انتظــارات مهندســان طــراح خــود 

نیــز فراتــر رفتــه اســت.
پرهــام اعرابــی در ایــن مــورد مــی گویــد: ربــات بــا اســتفاده از 

الگوریتــم مــا آموخــت که چگونــه باید مــوارد دشــوار و مــرزی را 
طبقــه بنــدی کنــد و توانســت بافت مــوی افــراد در عکــس را از 
بافــت پــس زمینه ســر آنهــا متمایــز کنــد. انــگار که معلمــی در 
حــال آمــوزش یــک کــودک باشــد و در نهایــت آموختــه هــای 
ــه  ــه وی آموخت ــدا ب ــوم در ابت ــود معل ــه خ ــدی ک ــودک از ح ک

فراتــر بــرود.
تــا بــه حــال روش مــورد اســتفاده بــرای آمــوزش ربــات هــای 
هــوش مصنوعــی مبتنــی بــر ارائــه مجموعــه ای از داده هــا بــه 
ــای  ــر مبن ــری ب ــم گی ــرای تصمی ــا ب ــا و درخواســت از آنه آنه

پارامترهایــی مشــخص بــوده اســت.
ــات و  ــا رب ــا گفتگــو ب ــد آمــوزش الگوریتــم هــا ب در روش جدی
تعلیــم مســتقیم وی انجــام شــده اســت. ایــن روش توانمنــدی 
هــای محصــوالت مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی را بــه شــدت 

ــا خواهــد داد. ارتق

با قابلیت فوق العاده برای یادگیری؛

ساخت ربات با توان یادگیری باال توسط محقق ایرانی دانشگاه تورنتو

ــه  ــد ک ــرده ان ــی ک ــی رونمای ــی از روش ــه تازگ ــان ب محقق
قابلیــت شــارژ وســایل مختلــف از گوشــی موبایل تا خــودروی 
الکتریکــی را دارد. قــدرت ایــن شــارژ بــه حــدی اســت که می 

تــوان بــه مــدت یــک هفتــه از آن اســتفاده کــرد. 
 )UCF( »گروهــی از دانشــمندان »دانشــگاه مرکزی فلوریــدا
ــا ظرفیــت  اعــام کــرده انــد یــک ابرخــازن انعطــاف پذیــر ب
ــرژی بیشــتری  ــد ان ــد کــه مــی توان ــاده ســاخته ان خــارق الع
ذخیــره کنــد. همچنیــن ایــن ابرخــازن قابلیــت 30 هــزار مرتبه 

شــارژ بــدون کاهــش کیفیــت را دارد.
نیتیــن چــودری یکــی از محققــان پســت دکتــری کــه 
ــال ACS Nano انجــام داده در  ــادی در ژورن ــات زی تحقیق
ــری  ــن بات ــا جایگزی ــر ابرخــازن ه ــد: اگ ــاره مــی گوی ــن ب ای
شــوند مــی تــوان تلفــن همــراه را طــی چنــد ثانیــه شــارژ و به 

ــرد. ــتفاده ک ــه از آن اس ــک هفت ــدت ی م
در هرحــال بــه نظــر مــی رســد روش نوینــی کــه مرکــز دانش 
هــای نانــو در دانشــگاه مرکــزی فلوریدا بــه کار گرفتــه موبایل 

هــا و دســتگاه هــای الکتریکــی را دگرگــون خواهــد کرد.
بــه عبــارت دیگر محققــان از مــواد نانــو بــرای بهبــود ابرخازن 
هــا اســتفاده مــی کننــد و این امــر عمــر باتــری را در دســتگاه 

ــی  ــه جایگزین ــت ب ــا در نهای ــد ی هــای الکتریکــی مــی افزای
بــرای باتــری هــا تبدیــل مــی شــود.

محققــان متوجــه شــده انــد ابرخــازن هایــی کــه بتواننــد بــه 
انــدازه باتــری هــای لیتیوم-یونــی انــرژی در خــود حفــظ کنند، 
ابعــاد بســیار بزرگتــر خواهنــد داشــت. بنابرایــن گــروه محققان 
UCF آزمایشــات خــود را بــا اســتفاده از مــواد دوبعــدی انجــام 
ــواد  ــن م ــود. قطــر ای ــه تازگــی کشــف شــده ب ــه ب ــد ک دادن

فقــط چنــد اتم اســت.
ــن  ــا گراف ــی ب ــای مختلف ــول ه ــز فرم ــان دیگــری نی محقق
ــت  ــه موفقی ــا ب ــد ام ــش کردن ــر آزمای ــدی دیگ ــواد دوبع و م

ــد. ــت نیافتن ــادی دس زی
یئــون وونــگ اریــک جــان یکــی از اســتادیاران مرکــز دانــش 
نانــو در UCF مــی گویــد: مــا یــک ترکیــب شــیمیایی ســاده 
خلــق کردیــم کــه براســاس آن مــی توانیــم مــواد موجــود را با 

مــواد دو بعــدی مخلــوط کنیــم.
درهمیــن راســتا گــروه تحقیقاتــی جونــگ ابرخــازن 
ــواد  ــا روکشــی از م ــازک ب ــون هــا ســیم ن هایــی از میلی
دوبعــدی ســاختند. همچنیــن یــک هســته رســانا انتقــال 
الکتــرون را بــرای شــارژ کــردن  ابــزار مــورد نظــر 

ــد.  ــی کن ــهیل م تس
ــدرت  ــاد و ق ــرژی  زی ــواد دوبعــدی ان روکــش یکنواخــت از م
عمیقــی ایجــاد مــی کنــد. بــه گفته جونــگ البتــه دانشــمندان 
ــره  ــوزه ذخی ــدی درح ــواد دوبع ــه م ــل توج ــیل قاب ــه پتانس ب
ســازی آگاه بودنــد امــا تــا زمانــی کــه UCF فراینــد یکپارچــه 
ســازی ایــن مــوارد را ارائــه کــرد،  هیــچ راهــی بــرای عملــی 

ســازی ایــن پتانســیل وجــود نداشــت.

قابلیت شگفت انگیز یک ماده؛

ساخت ابرخازنی که شارژ موبایل را یک هفته نگه می دارد

دو شــرکت بــا همــکاری یکدیگــر از قــارچ بــه 
ــتفاده  ــان اس ــد مبلم ــه تولی ــاده اولی ــوان م عن

ــد.  کــرده ان
 ســال  گذشــته نیــز طراحــان نخســتین چــرم 
ــد.  دو  ــه کردن ــارچ را ارائ ــده از ق ــاخته ش س
شــرکت حافــظ محیــط زیســت »اکــو اکتیــو« 
و »بیــو مــزون« ایــن مبلمــان را در نمایشــگاه 
ــد. ــی کردن Biofabricate ۲01۶ رونمای
 محققــان ایــن دو شــرکت از بافــت هــای ریــز 
و میکروســکوپی موجــود در قــارچ کــه بــه نــام 

ــه  ــوند ب ــی ش ــناخته م ــز ش ــلیوم« نی »مایس
عنــوان مبنــای ســاخت صندلــی و پایــه هــای  
ــه  ــلیوم  ب ــون مایس ــد. چ ــتفاده کردن ــز اس می
طــور طبیعــی بــه مــواد دیگــر مــی چســبد، به 
ــه صــورت خوشــه  ــد ب ــارچ کمــک مــی کن ق
ای در ســطوح مختلــف رشــد کنــد. ایــن مــاده 
را مــی تــوان بــا خــاک اره یــا الیــاف مخلــوط 
کــرد و همزمــان بــا رشــد مایســلیوم ایــن مواد 

نیــز بــه هــم مــی چســبند.
 ایبــن بایــر مدیــر عامــل اکــو اکتیــو در ایــن 

بــاره مــی گویــد:  یــک دهــه قبــل زمانــی کــه  
ــی تکنیــک  دانشــجوی موسســه رنســائر پل
ــی  ــروژه کاس ــک پ ــوان ی ــه عن ــودم و ب ب
قــارچ را در اتاقــم پــرورش دادم، ایــن خاصیــت 

ــردم. مایســلیوم را کشــف ک
از  تــوان  مــی  شــد  متوجــه  او 
مایســلیوم مــاده فــوم ماننــد ســاخت. 
مــاده ســاخته شــده شــباهت زیــادی 
بــه پاســتیک هایــی داشــت کــه به 
عنــوان پوشــش روی دســتگاه هــای 
الکتریکــی قــرار داده مــی شــد و پس 
ــا شــرکت هــای بزرگــی  ــز ب از آن نی

ــرد. ــکاری ک ــد دل هم مانن
اگـر  شـد  متوجـه  نیـز  آن  از  پـس 

مایسـلیوم را بـا مـواد قدرتمندتـر مانند تراشـه 
چـوب مخلـوط کنـد، مـاده حاصـل قـدرت 
بنابرایـن آن را در  بیشـتری خواهـد داشـت. 
سـاخت مبلمـان بـه کار گرفـت. اکنـون نمونه 
های اولیه مبلمان قارچی سـاخته شـده اسـت.

با کشف یک ماده در قارچ؛

این مبلمان از قارچ ساخته شده!
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فناوریهــای نویــن

یــک شــرکت معمــاری چینــی بــه تازگــی خانــه پیــش ســاخته ای را بــه قیمــت 
10 هــزار دالر بــرای اقشــار کــم درآمــد عرضــه کــرده اســت. ایــن خانــه طــی چنــد 

ســاعت ســاخته مــی شــود. 
 حتــی چنــد کارگــر بــی تجربــه هــم مــی تواننــد طــی ۲4 ســاعت بــا اســتفاده از 

یــک آچــار ایــن خانــه را ســرهم کننــد!
 ســفارش ســاخت ایــن خانــه توســط زنــی داده شــده بــود کــه تصمیــم داشــت در 
ــه دچــار آســیب هــای جــدی  ــد امــا خان ــدر و مــادرش زندگــی کن ــه پ حیــاط خان
ــی را  ــاختمان قدیم ــی از س ــرکت PAO بخش ــود. ش ــک ب ــیار تاری ــده و بس ش
ــه ایــن  ــه را قــرار داد. ب خــراب کــرد و بــه جــای آن قطعــات از پیــش ســاخته خان

ــه، کامــا مجــزا شــد. ترتیــب ایــن بخــش خان
ــت.   ــه اس ــه کار رفت ــه ب ــاخت خان ــرای س ــف ب ــای مختل ــاوری ه ــی از فن ترکیب
فضاهــای درونــی و بیرونــی ایــن خانــه بــه شــکل مــدول هایــی جداگانــه ســاخته 
شــده و بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند. ایــن مــدول هــای توســط یــک سیســتم 

ــا آچــار فرانســه درجــای خــود محکــم مــی شــوند. یکپارچــه ب
ــک  ــال و ی ــامل ه ــت و ش ــع اس ــر مرب ــدود ۲۷.۸ مت ــه ح ــی خان ــای داخل فض
آشــپزخانه بــا ســقف بلنــد اســت. همچنیــن یــک حمــام و دستشــویی در ایــن خانه 

نصــب شــده اســت.
ــوان طــی ۲4  ــه را مــی ت ــی خان ــه شــرکت ســازنده ســاخت بخــش اصل ــه گفت  ب
ســاعت ســاخت. همچنیــن هزینــه ســاخت 10 هــزار دالری آن 30 برابــر ارزانتــر از 

بهــای یــک آپارتمــان معمولــی در پکــن اســت.

ساخت خانه در ۲۴ ساعت 
فقط با یک آچار!

پنجره هایی که خود به خود تیره می شوند

محققان شیشه ای خلق کرده اند که به صورت هوشمند تیره می شود. 
 در حــال حاضــر شــرکت هــای معمــاری مشــغول بررســی راه هایــی هســتند تــا توازنــی میــان حفــظ 
حریــم خصوصــی فــرد و ورود نــور خورشــید بــه خانــه بــه وجــود بیاورنــد. در همیــن راســتا تقاضــا بــرای 
ســاختمان هایــی با پنجــره هایــی الکتــرو کرومیــک افزایش یافته اســت. شــرکت کینســترال از سیســتم 
شیشــه هوشــمندی پــرده بــرداری کــرده کــه خــود بــه خــود تیــره مــی شــود. ایــن سیســتم کــه هالیــو 

نــام دارد را مــی تــوان بــه طــور دســتی یــا اتوماتیــک کنتــرل کــرد.
ــا  ــدارد ام ــا شیشــه هــای معمــول  ن ــی ب ــت عــادی تفاوت ــو« در حال ــد »هالی ــا مــی کن کینســترال ادع
هنگامیکــه نــور خورشــید بــه تلویزیــون مــی تابــد یــا زمانیکــه فــرد مــی خواهــد اتــاق تاریکتــر شــود، 
مــی تــوان آن را بــه دلخــواه تیــره تــر کــرد. رنــگ شیشــه را مــی تــوان بــه طــور دســتی و بــه وســیله 
یــک پنــل دیــواری، برنامــه موبایــل، یــا دســتور صوتــی تغییــر داد، یا مــی تــوان آن را بــه طــور اتوماتیک 
ــی  ــا حت ــی از روز ی ــاعت خاص ــوا، س ــد آب و ه ــی مانن ــه عوامل ــبت ب ــش نس ــا در واکن ــرد ت ــم ک تنظی

موقعیــت خورشــید رنــگ خــود را تغییــر دهــد.
ــی را  ــای مختلف ــگ ه ــوان رن ــی ت ــن م ــی دارد. بنابرای ــگ خاکســتری متنوع ــف رن ــن سیســتم طی ای
انتخــاب کــرد، مثــا مــی تــوان پنجــره آشــپزخانه را کــه رو بــه یــک همســایه اســت کامــا تیــره کــرد 
و پنجــره هــای آفتابگیــر خانــه را روشــن نگــه داشــت تــا داخــل خانــه بــه طــور طبیعــی پــر نــور باشــد.

کینسترال اعام کرده شیشه هالیو سال آتی در برخی بازارها عرضه خواهد شد.

تا سال ۲۰۱۸ از راه می رسند؛

شکالت های شیرینی که چاق نمی کنند!
گروهــی از دانشــمندان در لــوزان توانســته انــد ســاختار شــکر را تغییــر دهند تــا از تاثیــرات آن بــر افزایش 

ــدن جلوگیــری کنند.  وزن ب
یــک شــرکت صنعــت شــکات ســازی اعــام کــرده ســاختار جدیــدی کشــف کــرده کــه بــه طــرز قابل 
توجهــی از میــزان شــکر بــه کار رفتــه در شــکات مــی کاهــد  بــه طوریکــه تغییــری در طعــم آن ایجــاد 
نشــود. ایــن کشــف جدیــد بــر ایــن اســاس طراحــی شــده کــه شــکات در دهــان آب شــده امــا شــکر 
زیــادی بــه معــده منتقــل نشــود. بــه ایــن ترتیــب شــکات در عیــن ســالمتر شــدن، طعــم شــیرین خــود 

را حفــظ خواهــد کــرد.
اســتفان کاتســیکاس مدیــر ارشــد فنــی ایــن شــرکت مــی گویــد: تحقیــق نویــن مــا بــا الهــام از طبیعــت 

ــتفاده از آن  ــا اس ــده و ب ــام ش انج
مــی تــوان تــا 40 درصــد از مصرف 
ــزی  ــیرینی پ ــت ش ــکر در صنع ش
ــی  ــه جوی و شــکات ســازی صرف

ــرد.   ک
 عــاوه بــرآن نــکات کوچکــی 
دربــاره ایــن ترکیــب جدیــد وجــود 
ــریعتر  ــه س ــب ک ــن ترکی دارد. ای
ــرکت  ــط ش ــود، توس ــی ش ــل م ح
ثبــت امتیــاز شــده و از ســال ۲01۸ 
ــد  ــد خواه ــمی تولی ــور رس ــه ط ب
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ــن ــای نوی فناوریه

ــوردی  ــی و هوان ــان هوای ــع دانش بنی ــر ســتاد توســعه صنای دبی
ــا ایربــاس بــرای ســاخت  معاونــت علمــی از آغــاز همــکاری ب

قطعــات هواپیمــا در آینــده نزدیــک خبــر داد. 
ــان  ــع دانش بنی ــعه صنای ــتاد توس ــر س ــی، دبی ــر منطق منوچه
هوایــی و هوانــوردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــرای  ــاس ب ــران و ایرب ــکاری ای ــه هم ــاره ب ــا اش ــوری ب جمه
ســاخت قطعــات، گفــت: بــه زودی همــکاری بــا ایربــاس برای 

ــم. ــی کنی ــاز م ــا را آغ ــات هواپیم ــاخت قطع س
وی افــزود: قطعــه ســازان مهم تریــن حلقــه در زنجیــره ســاخت 
هواپیمــا هســتند و بــرای تولیــد هواپیمــا بایــد ســه گــروه فعــال 
ــن قســمت در پروســه  باشــند کــه یــک گــروه کــه مهــم تری
ســاخت هواپیمــا محســوب مــی شــوند، قطعه ســازان هســتند.
به گفتــه منطقــی، مذاکــرات بــا شــرکت هواپیماســازی ایرباس 
ــده و  ــام ش ــران انج ــارکت ای ــا مش ــات ب ــاخت قطع ــرای س ب
همــکاری صنایــع هوایــی بــا ایربــاس بــرای ســاخت قطعــه بــه 

زودی آغــاز مــی شــود.
دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری و صنایـع دانـش بنیـان هوایـی و 
هوانـوردی بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر سـهم طراحـی هواپیمـا از 
پروسـه تولیـد، 30درصـد باشـد و ۷0درصـد مابقـی مربـوط بـه 
سـاخت قطعات و انجام تسـت اسـت، گفت: در نهایـت می توان 
گفـت چیزی حـدود 40 درصد از وزن پروسـه سـاخت هواپیما بر 

روی تولیـد قطعات اسـت. وی تصریح کـرد: در حـال حاضر کار 
سـاخت قطعـات هواپیمـا در ایران شـروع شـده اسـت.

ــای  ــاخت هواپیم ــق س ــروژه ناموف ــه پ ــاره ب ــا اش ــی ب منطق
ــوف 140  ــای آنت ــاژ هواپیماه ــه مونت ــران 140 ک ــافری ای مس
بــود و چنــد فرونــد از ایــن تایــپ هواپیمــا ســقوط کردنــد، اظهار 
کــرد: هواپیمــای ایــران 140 منهــای یــک هــدف خــود کــه در 
ــه  ــق ســایر اهــداف ب ــود، در تحق ــق نب بخــش مســافری موف

طــور نســبی موفــق عمــل کــرد.
ــران 140  ــای ای ــاخت هواپیم ــدف از س ــن ه ــزود: چندی وی اف
تعقیــب می شــد کــه تنهــا یــک هــدف از ایــران 140 دســتیابی 
بــه فنــاوری ســاخت هواپیمــای مســافری بــوده اســت. اهــداف 
ــرای  ــد، ب ــال می ش ــران 140 دنب ــاخت ای ــز از س ــری نی دیگ
مثــال ایــن کــه از آن بــه عنــوان هواپیماهــای گشــت دریایــی 
اســتفاده کنیــم. ایــن هواپیمــا در بخــش مســافری موفــق نبــود 

ــد خوبــی را طــی کــرد. امــا در ســایر اهــداف رون

همکاری با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما آغاز می شود

سریعترین جت مسافربری مافوق صوت 
دنیا را ببینید

 بــه تازگــی از مــدل اولیــه سیســتم پــروازی مافــوق صوتــی پــرده بــرداری شــده کــه مــی تــوان آن را 
نســخه مــاورای تصــوری از کنکوردهــای افســانه ای بــه شــمار آورد. 

 Supersonic  1-XBاولیــه مــدل   Boom Technology بنیــان  دانــش  شــرکت 
Demonstrator را بــه عنــوان نســل جدیــد هواپیماهــای مســافربری مافــوق صــوت رونمایــی 
ــش  ــرای آزمای ــده ب ــه ش ــی ارای ــدل واقع ــوم م ــک س ــاس ی ــه در مقی ــت ک ــن ماک ــت. ای ــرده اس ک
مجموعــه ای از فناوریهــای مــورد نیــاز در پروازهــای مافــوق صــوت قــرن بیســت و یکــم در نظرگرفته 
شــده اســت. ایــن جــت مســافربری در کلــورادوی آمریــکا بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. بــه بــاور 
ــروازی از پیشــرفته تریــن فناوریهــای قابــل تصــور در عرصــه  کارشناســان در ایــن سیســتم نویــن پ
-J۸5 ــور ــه ســه موت ــز ب ــوق صــوت XB-1 مجه ــه شــده اســت. جــت ماف ــره گرفت ــوردی به هوان
 Boom Technology ــرال الکتریــک اســت و جالــب اینکــه شــرکت ۲1 ســاخت شــرکت جن
اعــام کــرده کــه در طراحــی و ســاخت ایــن جــت از ســاختار هواپیماهــای مافــوق صــوت کنکــورد که 

محصــول مشــترک فرانســه و انگلیــس بودنــد الهــام گرفتــه شــده اســت.
ــه  ــد ک ــته ان ــور داش ــت حض ــن ج ــی ای ــروژه طراح ــان در پ ــن طراح ــه ای تری ــه ای از حرف مجموع
شــماری از آنهــا ســابقه همــکاری بــا ناســا، اســپیس ایکــس و بوئینــگ را در پرونــده کاری خــود دارنــد.

گفتــه مــی شــود XB-1 بازدهی بیشــتری نســبت بــه هواپیمــای پرمصــرف و پرهزینــه کنکــورد دارد و 
جالــب اینکــه نســبت بــه آن نیــز 10 درصــد ســریعتر پــرواز مــی کند.

ــر  ــر ب ــه ســرعت ۲.۲ مــاخ )۲335 کیلومت ــدازه گیریهــای دقیــق حاکــی از آن اســت کــه XB-1 ب ان
ــار ســریعتر از جتهــای فــوق ســرعتی امــروزی اســت. ســاعت( مــی رســد کــه ۲.۶ ب

ــرای  ــاوت ب ــی متف ــاخت خودروی ــده س ــان ای محقق
معلــوالن حرکتــی را ارایــه کــرده انــد کــه بــا مدلهــای 

ــی دارد.  ــاوت اساس ــک تف ــی ی قبل
صنعــت  در  مختلفــی  هــای  ایــده  سالهاســت 
ــای  ــاخت خودروه ــی و س ــرای طراح ــازی ب خودروس
ــته از  ــن دس ــود. در ای ــی ش ــه م ــن ارای ــژه معلولی وی
ــی  ــی تغییرات ــای اصل ــه مدله ــبت ب ــا و نس خودروه
صــورت گرفتــه تــا نشســتن در خــودرو و ناوبــری آن به 

ــرد. ــورت گی ــهولت ص س
امــا تاکنــون خودرویــی کــه کامــا بــا معلولیــن تطبیق 
یافتــه باشــد ارایه نشــده و حــاال محققــان از نــوآوری در 

ایــن زمینــه خبــر مــی دهند.
ــودروی  ــک خ ــع ی ــی EQUAL در واق ــده مفهوم ای

کوچــک اســت کــه فــرد معلــول درحالــی کــه ســوار 
بــر صندلــی چرخــدار اســت بــه راحتــی وارد آن شــده 
و پــس از اســتقرار در خــودرو شــروع بــه رانندگــی مــی 

کنــد.
کارشناســان صنعــت خــودرو بــه ایــن ایــده بــه عنــوان 
ــق  ــازی و تطبی ــت خودروس ــی در صنع ــی دیدن تحول
ــن  ــژه معلولی ــرایط وی ــا ش ــود ب ــای موج دادن مدله
نــگاه مــی کننــد. ایــن خــودروی برقــی بــدون در نظر 

ــرم وزن دارد. ــری 350 کیلوگ ــن بات گرفت
خــودروی مفهومــی EQUAL حــدود 50 کیلومتــر بر 
ســاعت حداکثــر ســرعت داشــته و بــه واســطه ســاختار 
فشــرده ای کــه دارد بــرای اســتفاده در شــهر گزینــه ای 

مناســب محســوب مــی شــود.

این خودرو ویژه معلوالن است
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فناوریهــای نویــن

ساخت یک موتورسیکلت عضالنی
 با فناوری چاپ سه بعدی

یکی از متفاوت ترین موتورسیکلتهای دنیا با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی ساخته شد. 
شــرکت 3D Divergent کــه پیشــتر بــا طراحــی و ســاخت نخســتین ابرخــودروی تولیــد 
شــده بــا فنــاوری چــاپ ســه بعــدی یعنــی Blade خبرســاز شــده بــود حــاال از یــک نــوآوری 

دیدنــی دیگــر رونمایــی کرده اســت.
ایــن موتورســیکلت جدیــد Dagger نــام دارد کــه تمامــی بخشــهای اصلــی آن از دل یکی از 

پیشــرفته تریــن دســتگاههای چــاپ ســه بعدی خارج شــده اســت.
ــه  ــاکی را ب ــرکت کاواس ــاخت ش ــیکلت H۲ س ــاق 3D Divergent موتورس ــان خ طراح

عنــوان الگــوی اصلــی در ســاخت ایــن محصــول جدیــد در نظــر گرفتــه انــد.
این موتورسیکلت برای ارایه در نمایشگاه خودروی لس آنجلس ساخته شده است.

موتــور یکهــزار ســی ســی ایــن موتورســیکلت تــوان خیــره کننــده بیشــتر از ۲00 اســب بخــار را 
تولیــد مــی کنــد. بــا این حــال یــک تفــاوت شــاخص در ســاختار آن بــا محصول شــناخته شــده 
کاواســاکی دیــده مــی شــود و آن هــم لبــه هــای خمیــده بخشــهای مختلــف از جملــه بــاک 
 Dagger بنزیــن آن اســت کــه تقریبــا می تــوان آن را شــاخص تریــن بخــش موتورســیکلت

بــه شــمار آورد.
فاصلــه زیــادی میــان دو چــرخ و همچنیــن صندلــی )زیــن( کوچــک موتورســیکلت کــه دقیقــا 
ــه  ــه ب ــرای یــک نفــر طراحــی شــده از دیگــر ویژگیهــای ســاختاری ایــن محصــول خاقان ب

شــمار مــی آید.
ــایر  ــابه س ــوالت مش ــرای محص ــدی ب ــی ج ــیکلت رقیب ــن موتورس ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ب

ــد. ــیکلت باش ــودرو و موتورس ــه خ ــص در عرص ــرکتهای متخص ش

نمایش آینده در امروز؛

این موتورسیکلت یک غول جذاب است/ هوشمند و بدون احتمال تصادف
خاقانــه  طــرح  از  آلمانــی  معــروف  خودروســاز  یــک 
موتورســیکلت هوشــمندی رونمایــی کــرده که مــی تــوان آن را 
ــمار آورد.  ــه ش ــت ب ــن صنع ــده ای ــد از آین ــی قدرتمن نمایش
بــی ام و بــه عنــوان یکــی از معتبرتریــن برندهای خودروســازی 
در دنیــا کــه در زمینــه طراحــی و ســاخت انــواع موتورســیکلت 
ــاوت  ــی متف ــه محصول ــی دارد از طــرح اولی ــز شــهرت جهان نی
ــه  ــرده ک ــی ک ــی و آیرودینامیکــی رونمای ــاختار فن ــث س از حی
ــراه  ــه هم ــه را ب ــن عرص ــان ای ــین کارشناس ــرت و تحس حی

داشــته اســت.

ــام دارد و  ــر Vision 100 ن ــول پیک ــیکلت غ ــن موتورس ای
هوشــمند بــودن مهمتریــن ویژگــی آن بــه شــمار می آیــد. در 
واقــع ایــن موتورســیکلت آنقــدر هوشــمند اســت کــه چشــم 
ــتخوش  ــان را دس ــازی جه ــیکلت س ــت موتورس ــداز صنع ان

تغییــرات شــگرف کنــد.
 BMW Motorrad ــی از ــد محصول ــاوری جدی ــن فن ای
اســت کــه نــه تنهــا هوشــمند اســت بلکــه بــه عنــوان یــک 
سیســتم حرکتــی خــودکار قابــل اطمینان معرفی شــده اســت.
ایــن موتورســیکلت بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه 

ــن رو  ــر اســت. از ای ــا صف ــا آن تقریب ــروز تصــادف ب احتمــال ب
ــه جــای کاه ایمنــی از نوعــی عینــک  موتورســیکلت ســوار ب
فــوق پیشــرفته اســتفاده مــی کنــد کــه در واقــع یک نمایشــگر 

ــت. ــاد اس ــی زی ــا کارای ب
نگاهــی دقیق بــه ســاختار ایــن موتورســیکلت نشــان از آن دارد 
کــه ایــن محصــول دســته کمــی از ایــده هــای علمــی و تخیلی 
نــدارد امــا ازآنجــا کــه بــی ام و آن را ارایــه کــرده پیــش بینــی 

مــی شــود روزی رنــگ واقعیــت بــه خــود بگیــرد.
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نمایشــگاه اتومبیــل لــس آنجلــس هفتــه جــاری آغــاز شــد و خودروهــای مفهومــی و جدیــد، 
ــاوری هــای نویــن و خودروهــای بــی راننــده در معــرض توجــه همــگان قــرار  ــه فن مجهــز ب

گرفتنــد. 
خــودرو هــای جدیــد، وانــت هــا، وســایل حمــل و نقــل شــهری و فنــاوری هــای نویــن خــودرو 

در ایــن نمایشــگاه بــه معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفتــه اند.
در بخــش خودروهــای مفهومــی نیــز مــدل هــای متعــددی وجــود دارنــد. خودروهــای تــازه، 
ــب  ــی جال ــای سفارش ــن خودروه ــن و همچنی ــای نوی ــاوری ه ــه فن ــز ب ــیک، مجه کاس

توجهــی در ایــن بخــش حضــور دارنــد.
 

خودروی مفهومی زیبا و گران جاگوار
خــودروی Jaguar I-Pace را بــه راحتــی مــی توانــد عنــوان بهتریــن خــودروی مفهومی 
نمایشــگاه را از آن خــود کنــد. مــدل جدیــد جاگــوار نــه تنهــا  موتــوری با قــدرت 3۹5 اســب 
ــه خــود جلــب  بخــار دارد، بلکــه  ویژگــی هــای خــارق العــاده ای دارد کــه توجــه هــا را ب

کرده اســت.
البتــه بــه طــور حتــم قیمــت ایــن خــودرو متناســب بــا بودجــه همــه افــراد نیســت امــا نــگاه 
کــردن بــه ایــن خــودروی مفهومــی زیبــا هــم چشــم نــواز اســت. جاگــوار در ایــن خــودرو 
ــپرت را  ــای اس ــص خودروه ــی مخت ــافر، ویژگ ــج  مس ــت پن ــن، ظرفی ــای نوی ــاوری ه فن

ــرارداده اســت. کنارهم ق
از ســوی دیگــر  جاگــوار Jaguar I-Pace دارای ویژگــی هایــی اســت کــه  بــا 
خصوصیــات گفتــه شــده همخوانــی دارد. بــه عنــوان مثــال حداکثــر ســرعت ایــن خــودرو 

ــود. ــی ش ــن زده م ــر تخمی ــش از 500 کیلومت بی
همچنیــن مــی توانــد طــی چهارثانیــه ســرعت را از صفــر بــه ۶0 مایل در ســاعت مبرســاند. 
ــود  ــخص ش ــا مش ــود ت ــر ب ــد منتظ ــه بای ــت. البت ــر اس ــز 530 لیت ــاک آن نی ــت ب ظرفی
خودرویــی کــه در نهایــت در ۲01۸ تولیــد مــی شــود تــا چــه حــد در اجــرای ایــن جزییــات 

موفــق خواهــد بــود.
 

مدل خانواده Preliator C۸ در راه است
ــن  ــودروی ای ــن خ ــرق تری ــر زرق و ب ــوار Jaguar I-Pace را پ ــوان جاگ ــاید بت ش
نمایشــگاه بــه حســاب آورد امــا خودروهــای جــذاب دیگــری هــم در ایــن نمایشــگاه حضور 
داشــتند. خــودروی Preliator Spyker C۸ یکــی از بــه یادماندنــی تریــن خودروهــای 

نمایشــگاه ۲01۶ خواهــد بــود.
ــی  ــا زیبای ــود ام ــده ب ــرداری ش ــرده ب ــو ۲01۶ پ ــگاه ژن ــودرو در نمایش ــن خ ــه ای البت
ــر ارشــد  ــر مدی ــور مول ــود. ویکت ــی مشــخص نب ــه خوب ــان خودروهــای دیگــر ب آن می
ــد  ــکا تاکی ــازار آمری ــت ب ــود روی اهمی ــری خ ــس خب ــکایپر« در کنفران ــرکت »اس ش
کــرد. او در ایــن بــاره گفــت: طــوری برنامــه ریــزی شــده تــا میــان هــر 50 خــودروی 

ــوند.  ــکا ش ــازار آمری ــتگاه وارد ب ــداد 3۸ دس Preliator C۸ تع
همچنیــن مولــر از برنامــه Preliator C۸ بــرای تولیــد مــدل مخصــوص خانواده خبــر داد که 

شــامل 100 نمونــه از مــدل »اســپایدر« اســت و ســال 
آتــی در نمایشــگاه ژنــو پــرده بــرداری مــی شــود. 

ــاال و  ــرد ب ــا عملک ــودرو ب ــن خ ــری از ای ــدل دیگ م
موتــوری قدرتمنــد کــه ۶10 اســب بخــار تــوان 
ــود.  ــی ش ــی م ــگاه رونمای ــن نمایش ــز در ای دارد، نی
خودروهــای اســتاندارد Preliator بــه طــور معمول 

ــد. ــدرت 535 اســب بخــار دارن ــا ق ــوری ب موت
 

دایورجنت با شاسی های پرینت شده
در نمایشــگاه خــودروی لــس آنجلــس همیشــه روی 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی ش ــز م ــاوری تمرک فن
ــده  I-Pace و   ــی رانن ــای ب ــش، خودروه ــن بخ ای
ــودروی  ــد خ ــافی مانن ــای اکتش e-Golf ، خودروه
خودروهــای  هیوندایــی،  از   IONIQ مفهومــی 
ــر  ــای دیگ ــه ه ــلولی و نمون ــوخت س ــدی، س هیبری

ــد. ــی آین ــش در م ــه نمای ــاوری ب ــن فن آخری
یکــی از نمونــه هــای جالــب توجــه در بخــش 

ــر ســه  ــا پرینت ــاوری، ابرخــودروی Divergent Blade اســت کــه شاســی هــای آن ب فن
بعــدی ســاخته شــده انــد. هنگامیکــه ایــن خــودرو در ســال ۲015 رونمایــی شــد،  کارشناســان 
تخمیــن مــی زدنــد هیــچ گاه ســاخته نشــود. امــا 1۶ مــاه بعــد » دایورجنــت« بــا گــروه پــژو 
قــرارداد امضــا کــرد و در نمایشــگاه لــس آنجلــس شاســی هــای خــود را بــه نمایــش گذاشــت.

دنیای فناوری در خودرو را دنبال کنید

جدیدترین خودروها در نمایشگاه لس آنجلس/خودرویی با شاسی های پرینتی
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ــام چینــی اعــام کــرده اســت خــودروی  یــک شــرکت گمن
ــام NIO EP۹ کــه یــک خــودرو الکتریکــی  ــا ن جدیــدش ب
اســت قــدرت موتــوری برابــر بــا خودروهای شــرکت کننــده در 

مســابقات فرمــول E دارد. 
تــا پیــش از ایــن خودروهــای الکتریکــی بــا موتورهایــی کــم 
ــه ســرعت کمــی  ــدند ک ــی ش ــناخته م ــف ش ــدرت و ضعی ق
ــا  ــب بودند.ام ــهری مناس ــتفاده درون ش ــرای اس ــتند و ب داش

اکنــون ایــن رونــد تغییــر کــرده اســت.
ــارق  ــدوق دار خ ــای صن ــی و خودروه ــای الکتریک ابرخودروه
العــاده،  نشــان داده انــد اتومبیــل هــای برقــی قابلیــت هــای 

فــراوان و جالــب دارنــد.
در همیـن راسـتا شـرکت NextEV اعـام کـرده خـودروی 
جدیـدش کـه NIO EP۹ نام دارد در همـه بخش ها یک گام 
جلوتر اسـت. همچنین قدرت موتـور نیز با خودروهای شـرکت 

کننـده در مسـابقات Formula E برابـری می کند.

هنــوز کســی شــرکت چینــی NextEV را نمی شناســد. این 
 Formula شــرکت گمنــام کــه از ســال ۲014 در مســابقات
E فعــال بــوده، توانســته موفقیــت هایــی بــه دســت آورد. امــا 
خودروســاز چینــی هیــچ گاه یــک خــودروی جــاده ای نســاخته 

است.
بــه نظــر مــی رســد بــا پــرده بــرداری از EP۹ بــه عنــوان زیــر 
مجموعــه جدیــد شــرکت NIO تغییــری بنیادیــن در صنعــت 

خودروســازی ایجــاد شــود.
ــا شــرکت ســازنده  ــدارد ام ــام جذابــی ن  البتــه ایــن خــودرو ن
ــی از  ــرد آن دارد. یک ــاره عملک ــاده درب ــارق الع ــای خ ادعاه
ــودرو ،  ــک خ ــه دینامی ــوط ب ــات مرب ــن آزمایش ــخت تری س
رانندگــی در مســیر مســابقه افســانه ای »نورنبــرگ« اســت.
 شــرکت NextEV ادعــا مــی کنــد ابرخودرویــی که ســاخته 
ــیر  ــمالی مس ــه ش ــلیف« )حلق ــیر »نوردش ــد مس ــی توان م
مســابقه نورنبــرگ( را فقــط در ۷:05.1۲ دقیقــه طــی کنــد. به 

ایــن تریــب ســریعترین خــودروی الکتریکــی خواهــد بــود کــه 
ایــن مســیر را طــی کــرده اســت.

چنیــن ســرعتی نــه تنهــا بــرای یــک خــودروی برقــی بلکــه 
ــودروی GT-R Nismo شــرکت  ــا خ ــی در مقایســه ب حت
نیســان و خــودروی اســپرت Viper ACR شــرکت »دوج« 

نیــز قابــل توجــه بــه حســاب مــی آید.
ــور الکتریکــی  ــه وســیله چهــار موت قــدرت حرکــت خــودرو ب
تامیــن مــی شــود کــه هرکــدام  گیربکــس مخصوص خــود را 
دارنــد. NextEV ادعــا مــی کنــد ایــن سیســتم دقیقــا هــزار 
کیلــووات بــرق تولیــد مــی کنــد. به ایــن ترتیــب فقــط در ۷.1 
ثانیــه ســرعت خــودرو بــه ۲00 کیلومتــر در ســاعت می رســد.
خــودروی EP۹ عــاوه برایــن عملکــرد خــارق العــاده از 
ــد و  ــل تعویــض اســتفاده مــی کن ــری هــای قاب سیســتم بات
ــر  ــد پــس از 45 دقیقــه شــارژ مســافت 4۲۷ کیلومت مــی توان

ــد. ــی کن را ط

براساس ادعای خودروساز چینی؛

سریعترین خودروی الکتریکی جهان ساخته می شود

طرحی برای آینده؛

خودرویی که دستیار شخصی است 
و باغچه دارد!

شــرکت سوئیســی رینــس اســپید کانســپت جدیــدی از خودروهــای خــودران را خلــق کــرده کــه 
عــاوه برآنکــه یک دســتیار شــخصی، شــرح حــال نویــس آماتــور، کار آفریــن و دفتــر کار موبایل 

اســت، باغچــه هــم دارد. 
نــام اوســیس کامــا بــرای ایــن کانســپت مناســب اســت. ایــن خــودرو در خــود مکانــی بــرای 

ــان دارد. ــرورش گیاه پ
ــس اســپید ویژگــی هــای  ــن خــودرو نیســت. رین ــب ای ــه جال ــا نکت ــل تنه ــه باغچــه موبای البت
مختلفــی را بــه ایــن خــودرو افــزوده اســت. یکــی از خصوصیــات لوکــس ایــن خــودرو اســتفاده از 
هــوش مصنوعــی بــرای خلــق یــک دســتیار شــخصی اســت.  ایــن خــودرو عــاوه برآنکــه فــرد 
را بــه مقصــد دلخواهــش مــی رســاند، بــه نیازهــای روزمــره او نیــز می پــردازد.  سیســتمی شــبیه 
همــراه شــخصی خــودروی بــی ام دبلیــو و دســتیار هوشــمند جاگــوار که شــبکه هــای اجتماعی و 
برنامــه هــای دیجیتــال فــرد را بــه خــودروی او مرتبــط مــی کنــد. ایــن خــودرو براســاس برنامــه 

فــرد زمــان حرکــت او بــه مقصــد خــاص، ترافیــک و عوامــل دیگــر را بررســی مــی کنــد.
همچنیــن رینــس اســپید مــی توانــد اطاعــات مفیــدی را از شــبکه هــای اجتماعــی فــرد جمــع 
آوری کــرده و براســاس آن بــه فــرد رســتورانی در نزدیکــی محــل زندگــی و غیــره را نشــان دهــد. 
همچنیــن قابلیــت انتشــار شــرح ســفرهای کاربــر در شــبکه هــای مجــازی را دارد. از ســوی دیگر 
اگــر هنــگام طلــوع زیبــای خورشــید کاربــر خــواب باشــد، اوســیس مــی توانــد از ایــن صحنــه 

عکــس بگیــرد و بــه کاربــر اطــاع دهــد.
ایــن دســتیار شــخصی همچنیــن قابلیــت ارایــه خدمــات هوشــمند بــه خانــه فــرد را دارد. ایــن 
خــودرو مــی توانــد درآمدزایــی کنــد. هنگامیکــه کاربــر از خــودرو اســتفاده نمــی کنــد، بــه طــور 
خــودکار وارد حالــت »اشــتراک خــودرو« مــی شــود و بــرای افــراد محلــی وســیله نقلیــه فراهــم 
مــی کنــد یــا بــه وســیله یــک پیغــام در توییتــر اطاعــات تمــاس صاحــب خــودرو را در اختیــار 

آنــان قــرار مــی دهــد
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ســهم شــبکه هــای اجتماعــی بومــی در جــذب مخاطبــان ایرانــی 
ناچیــز اســت و بــر مبنــای آمارهایــی کــه از ســوی دســت 
انــدرکاران فضــای مجــازی کشــور اعـالم مــی شــود بیش از 40 
میلیــون گوشــی موبایــل هوشــمند در اختیــار کاربــران ایرانــی 
قــرار دارد و حدود 30 میلیون کاربر ترجیح می دهند از شــبکه هــای 

اجتماعــی و پیــام رسانهای خارجی استفاده کنند.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

بالــغ بــر 30 میلیــون ایرانــی در شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام 
رســانهای خارجــی فعالیــت دارنــد و محبوبیــت ایــن شــبکه هــا 
واقعیتــی اســت کــه بایــد پذیرفــت. امــا دلیــل اینکــه از شــبکه 

هــای اجتماعــی بومــی اســتقبال نمــی شــود چیســت؟ 
ــان  ــذب مخاطب ــی در ج ــی بوم ــای اجتماع ــبکه ه ــهم ش س
ــوی  ــه از س ــی ک ــای آمارهای ــر مبن ــت و ب ــز اس ــی ناچی ایران
ــدرکاران فضــای مجــازی کشــور اعــام مــی شــود  دســت ان
ــار  ــمند در اختی ــل هوش ــی موبای ــون گوش ــش از 40 میلی بی
ــام  ــی و پی ــای اجتماع ــبکه ه ــرار دارد و ش ــی ق ــران ایران کارب
رســانهای موبایلــی خارجــی، ابــزار اســتفاده بیــش از 30 میلیون 
ــا  ــق ب ــی اســت کــه مطاب ــن در حال ــی هســتند. ای ــر ایران کارب
ــات  ــی از ملزوم ــی، یک ــاد مقاومت ــتهای اقتص ــداف سیاس اه
عمــل بــه 10 برابــر کــردن تولیــد محتــوای داخلــی، اســتفاده از 
ابزارهــای بومــی متناســب بــا فرهنــگ ایرانــی اســامی اســت 
و در ایــن زمینــه پیــام رســانها و شــبکه هــای اجتماعــی مــی 

ــد. ــا کنن ــد نقــش پررنگــی ایف توانن
ــام  ــی و پی ــای اجتماع ــبکه ه ــت ش ــعه فعالی ــوع توس موض
رســانهای موبایلــی در جهت افزایــش محتوای بومــی در فضای 
مجــازی، آنچنــان از اهمیــت برخــوردار اســت که شــورای عالی 
ــد، در  ــور دارن ــوه در آن حض ــران 3 ق ــه س ــازی ک ــای مج فض
ــه حمایــت از ایــن شــبکه هــای بومــی و  جلســات متعــددی ب
ســاماندهی اســتفاده از شــبکه هــای خارجــی بــرای ایجــاد بازار 

متناســب شــبکه هــای بومــی، پرداختــه اســت.
از ســوی دیگــر از 3 ســال گذشــته تاکنــون و با گســترش نقش 
شــبکه هــای اجتماعــی در تبــادل اطاعــات، موضــوع حمایــت 
از شــبکه هــای اجتماعــی مــورد تاکیــد دولــت قــرار گرفــت و 
ــا را  ــبکه ه ــن ش ــاد ای ــت از ایج ــا حمای ــات باره وزارت ارتباط
ــای  ــی و پهن ــاختهای فن ــه زیرس ــورد ارائ ــن م ــده داد. در ای وع
بانــد رایــگان بــه ازای ترافیــک اطاعاتــی کــه ایــن شــبکه هــا 
ــه تســهیات از محــل وام وجــود  ایجــاد مــی کننــد و نیــز ارائ

اداره شــده، از جملــه برنامــه هــای حمایتــی عنــوان شــد.
ــا  ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــال وزی ــن ح در همی
عضویــت فعــال در 5 شــبکه اجتماعــی داخلــی از جملــه تبیــان، 

کلــوب، آپــارات، زیگــور و لنــزور و نیز حمایــت از دو شــبکه پیام 
رســان موبایلــی ســاینا و بیســفون، ســعی خــود را بــکار گرفت تا 
شــبکه هــای اجتماعــی در ایــران رونــق بگیــرد و اعــام کــرد 
کــه بــازار یکهــزار میلیــارد تومانــی بــرای فعالیــت شــبکه های 

اجتماعــی بومــی مهیــا اســت.
ــا ایــن حــال بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه شــبکه  امــا ب
هــای اجتماعــی بومــی، از نظــر جــذب مخاطــب آنطــور کــه 
بایــد موفــق نیســتند و در زندگــی کاربــران ایرانی نقــش مهمی 
ندارنــد. ایــن درحالــی اســت کــه شــبکه هــای اجتماعــی و پیام 
رســانهای خارجــی مــورد اقبــال کاربــران قــرار دارنــد و روزانــه 
ــتفاده از  ــرف اس ــود را ص ــت خ ــاعت از وق ــن س ــا چندی ایرانیه

ایــن ابزارهــای ارتباطــی مــی کننــد.
 

اقبــال کاربــران ایرانــی بــه شــبکه هــای اجتماعی 
خارجــی

گرچــه آمــار دقیقــی از فعالیــت شــبکه های اجتماعــی درایــران 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــی ه ــا بررس ــت ام ــود نیس موج
ــا،  ــس نم ــوب، فی ــان، کل ــد تبی ــی مانن ــای اجتماع ــبکه ه ش
ــر، هــم میهــن و افســران در رده هــای نخســت  ــارس توییت ف
پرطرفدارتریــن شــبکه هــای بومی قــرار دارنــد و هریــک دارای 
چنــد ده هــزار کاربــر هســتند؛ حتــی یکــی از ایــن شــبکه هــا 
ــود در  ــن وج ــا ای ــر دارد. ب ــون کارب ــه ۶ میلی ــده ک ــی ش مدع
حــوزه پیــام رســان های موبایلــی شــبکه بومــی بــا کاربــر قابــل 

ــده نمــی شــود. توجــه دی
ــام  ــی و پی ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ای
رســانهای خارجــی هــر یــک چندیــن میلیــون کاربــر در ایــران 
ــن  ــداف ای ــده ای از اه ــش عم ــه بخ ــودی ک ــا وج ــد و ب دارن
شــبکه هــا بــا اهــداف ملــی مــا ســازگاری نــدارد امــا کاربــران 
ایرانــی اقبــال زیــادی بــه ایــن شــبکه هــا نشــان مــی دهنــد.

ــای  ــی فض ــز مل ــوی مرک ــن از س ــش از ای ــه پی ــاری ک آم
ــال در  ــرای مث ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــده نش ــه ش ــازی ارائ مج
ــال توســط  ــر 100 هــزار کان ــغ ب شــبکه اجتماعــی تلگــرام بال
ــی هــا ایجــاد شــده و در طــول یــک شــبانه روز بیــش از  ایران

ــال تلگــرام  ــب در فضــای کان ــون و ۲00 هــزار مطل یــک میلی
ــر  ــط ه ــور متوس ــه ط ــال ب ــن ح ــود. در همی ــی ش ــد م تولی
مطلــب حــدود 500 هــزار بــار در روز دیــده مــی شــود و برخــی 

ــد. ــون عضــو دارن ــک میلی ــش از ی ــا بی ــال ه از کان
در مــورد فعالیــت کاربــران ایرانــی در شــبکه اجتماعــی 
ــا  ــت. ایرانی ه ــو اس ــن نح ــه همی ــاع ب ــز اوض ــتاگرام نی اینس
چندیــن میلیــون فالوئــر در صفحــات اینســتاگرام دارنــد و 
ــش از دو  ــاعت بی ــرف ۲4 س ــات در ظ ــن صفح ــیاری از ای بس
تــا ســه هــزار کامنــت بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد و حتــی 
شــاهد آن هســتیم کــه برخــی اخبــار در ایــن شــبکه کــه حتــی 
ــش از  ــای اجتماعــی نیســت، بی ــن هــای شــبکه ه جــزو اولی

ــورد. ــی خ ــک م ــزار الی ــا 150 ه 100 ت
ایــن درحالــی اســت که ایــن شــبکه هــای پرطرفــدار در ایــران، 
ــد.  ــرار ندارن ــا ق ــدار دنی ــای پرطرف ــبکه ه ــای اول ش در رده ه
حتــی شــبکه ای ماننــد تلگــرام در لیســت 10 شــبکه پرطرفــدار 
دنیــا نیســت امــا بیشــترین اقبــال را از ســوی کاربــران ایرانــی 

دارد.
موفقیــت شــبکه هــای اجتماعــی را طــرح اقتصــادی تضمیــن 

مــی کنــد
حســین خســروی معاون محتــوای موسســه فرهنگــی و اطاع 
رســانی تبیــان وضعیــت عملکرد شــبکه هــای اجتماعــی بومی 
در کشــور را از جنبــه هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار مــی 
دهــد و مــی گویــد: مشــکات موجــود بــر ســر راه شــبکه های 
ــه موضــوع  ــی دارد ک ــاد متنوع ــی ابع ــی و بوم ــی داخل اجتماع
ســرمایه گــذاری و امکانــات فنــی از جملــه مهمترین آنهاســت.

ــوزه  ــه ح ــوط ب ــائل مرب ــدای از مس ــه ج ــت ک ــد اس وی معتق
کاربــری شــبکه هــای اجتماعــی، آنچــه کــه در تجربــه هــای 
ــانها  ــام رس ــی و پی ــای اجتماع ــی شــبکه ه ــن الملل ــق بی موف
ــژه  ــه وی ــه ب ــه جانب ــق هم ــزی دقی ــه ری ــه برنام ــرار دارد، ب ق
ــذاری  ــرمایه گ ــوزه س ــادی و ح ــاد اقتص ــه ابع ــل ب ــه کام توج
مربــوط مــی شــود. شــبکه هــای اجتماعــی موفــق در دنیــا بــا 
در نظــر گرفتــن اهــداف مختلفــی کــه دارنــد، هــدف اقتصــادی 
ــا ســرمایه گــذاری هنگفــت ، نقشــه  ــد و ب ــه ان را جــدی گرفت
تجــاری روشــنی دارنــد و ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه 

ــود دارد. ــر وج ــی کمت ــای داخل ــه ه در تجرب
خســروی مــی گویــد: ایــن تصــور کــه ممکــن اســت در کشــور 
مــا رایــج باشــد مبنــی بــر اینکــه حاکمیــت لزومــا بایــد بــه طور 
ــد  ــد درســت نیســت و همانن مصداقــی در ایــن حــوزه ورود کن
هــر تجارتــی، در ایــن حــوزه نیــز بخــش خصوصــی بایــد بــه 
طــور جــدی ورود کنــد. برآوردهــا از فعالیــت دههــا پیــام رســان 
ــدازی  ــور راه ان ــی در کش ــش خصوص ــط بخ ــه توس ــی ک بوم
شــده نیــز حاکــی از آن اســت کــه بســیاری از ایــن شــبکه هــا 
ــوی، در حــد  ــل نداشــتن طــرح اقتصــادی درســت و ق ــه دلی ب
یــک اســتارتاپ باقــی مانــده و نتوانســته انــد آنطــور کــه بایــد 
موفــق شــوند. ایــن درحالــی اســت کــه ویژگیهایــی همچــون 
کاربرپســند بــودن، ارائــه خدمــات جدیــد و جــذاب، ســبب شــده 
ــی و خارجــی  ــی، جــذب شــبکه هــای غیرایران ــر ایران ــا کارب ت

ــرد. ــذت بب شــود و از آن ل
 

وجــود زیرســاختهای فنــی در پــس اهــداف 
اطالعاتــی شــبکه هــای خارجــی

ــی  ــان یک ــانی تبی ــاع رس ــی و اط ــه فرهنگ ــاون موسس مع
ــوت شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی را کــه هــم  ــل ق از دالی
اکنــون کاربــر بســیاری در ایــران دارنــد، بهــره گیــری از 
زیرســاختهای فنــی مناســب مــی دانــد و بــا بیــان اینکــه عاوه 
بــر اهــداف اقتصــادی حتمــا اهــداف و کاربردهــای دیگــری از 
جملــه فرهنگــی و کاربردهــای اطاعاتــی و جاسوســی در پــس 
ــت:  ــد اس ــود دارد معتق ــی وج ــی خارج ــای اجتماع ــبکه ه ش

آمار کاربران اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ/ 
چرا شبکه های اجتماعی بومی محبوب نیستند
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ــت  ــا از اولوی ــبکه ه ــن ش ــدازی ای ــادی در راه ان ــگاه اقتص ن
جــدی برخــوردار اســت و تــا حــد زیــادی ایــن شــبکه هــا، بــا 
دیــد اقتصــادی بــه ایــن موضــوع نــگاه مــی کننــد و هدفشــان 

ــد اســت. کســب درآم
وی مــی گویــد: شــبکه هــای خارجــی بــه همیــن علــت طــرح 
ــد انجــام  ــد و ســرمایه گــذاری هدفمن اقتصــادی مناســب دارن
ــه  ــی ک ــرات مهم ــرای تغیی ــود را ب ــازمان خ ــد و س ــی دهن م
منافــع آنهــا را تامیــن مــی کنــد، تجهیــز و چابــک نگــه مــی 
دارنــد. شــکی نیســت کــه موفقیــت شــبکه اجتماعــی نیازمنــد 
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــد ب ــق اســت و بای ــی و دقی کار منظــم علم
قومیتهــا و ملیتهــا و بــا بررســی هــای روانشــناختی و فرهنــگ 
شناســی تعریــف شــود. چیــزی کــه در کشــور مــا آنطــور کــه 

بایــد جــدی گرفتــه نمــی شــود.
خســروی ادامــه مــی دهــد: هــم اکنــون کمتــر شــبکه هــای 
اجتماعــی در کشــور هســتند که یــک برنامــه روشــن و دقیق از 
فعالیــت خــود داشــته باشــند. البتــه همه شــبکه هــای اجتماعی 
ــا  ــه ب ــی ک ــق نیســتند و هســتند شــبکه های در کشــور، ناموف
ــوم  ــان ایــن مــرز و ب یــک پلتفــرم بومــی موفــق توســط جوان
ــا تراکنــش بــاال فعالیــت مــی کننــد و در حــد یــک میلیــون  ب

ــد. ــر دارن کارب
 

شرایط برای شبکه های بومی فراهم نیست
وی معتقــد اســت کــه بــه طــور کلــی زیرســاختهای فنــی برای 
شــکل گیــری شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســانها بــه طــور 
دقیق در کشــور فراهم نیســت و ســرمایه گــذاری مالی درســتی 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــت انجــام نشــده اســت. ای ــن باب از ای
شــبکه هایــی ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام، صدها میلیــون دالر 
هزینــه کــرده انــد. امــا مــا چــه در بخــش خصوصــی و چــه در 
بخــش حاکمیتــی شــرایط را فراهــم نکــرده ایــم و بــه موضــوع 
ــد مــدت  ــه بلن ــم و برنام ــگاه مــی کنی ــه صــورت مقطعــی ن ب

ــم. نداری
خســروی بــا تاکیــد براینکــه مجموعــه ای از اینگونــه عوامــل، 
ــم زده  ــی را رق ــی بوم ــای اجتماع ــبکه ه ــق ش ــه ناموف تجرب
انــد، مــی گویــد: بایــد در حــوزه شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام 
ــی و درآمــدی،  ــع مال ــه مناب رســانها مجموعــه عواملــی از جمل
ترویــج فرهنگــی و توســعه علمــی در یــک بســته دیــده شــود. 
ــز در درجــه  درهمیــن حــال موضــوع آمــوزش متخصصــان نی
اهمیــت قــرار دارد. شــواهد نشــان مــی دهــد کــه شــبکه هــای 
اجتماعــی خارجــی بــرای هــر ســرویس و خدمــت تخصصــی 
خــود، ســاعتها مطالعــه پربــازده داشــته و آمــوزش دیــده انــد.

ایــن کارشــناس فضــای مجــازی یکــی دیگــر از دالیــل عــدم 
موفقیــت در شــبکه هــای اجتماعی بومــی را نبــود نــگاه رقابتی 
ــا در شــبکه هــای اجتماعــی و  ــد: م ــی کن ــه م ــوان و اضاف عن
ــن  ــم و ای ــی بینی ــی نم ــای رقابت ــی، فض ــانهای بوم ــام رس پی
یــک ضعــف اســت. مجمــوع شــبکه هــای بومــی در کشــور، 
نــگاه رقابتــی ندارنــد و بــا یکدیگــر تعامــل نکــرده و همدیگر را 
رصــد نمــی کننــد. ایــن درحالــی اســت شــبکه هــای اجتماعی 
خارجــی در عیــن رقابــت بــا یکدیگــر ، برحســب منافــع خــود 

تعامــل و اتفــاق نظــر نیــز دارنــد.
 

ــکن  ــک مس ــی ی ــای خارج ــبکه ه ــگ ش فیلترین
ــت ــی اس مقطع

وی در مــورد اینکــه آیــا فیلترینــگ شــبکه هــای خارجــی مــی 
ــی  ــی داخل ــای اجتماع ــبکه ه ــت ش ــای موفقی ــد راهگش توان
ــکن  ــک مس ــگ ی ــت فیلترین ــن اس ــد: ممک ــی گوی ــد، م باش
مقطعــی باشــد امــا درمــان قطعــی نیســت. چــرا کــه مــردم بــه 
دنبــال خدمــات چندوجهــی جــذاب هســتند و در صورتــی کــه 
خدمــات جــذاب و پرکاربــرد دریافــت کننــد جذب این ســرویس 

مــی شــوند و برایشــان فرقــی نمــی کنــد کــه ایــن ســرویس 
ــا خارجــی. داخلــی باشــد و ی

ــای  ــبکه ه ــه ش ــران ب ــاد کارب ــدم اعتم ــاره ع ــروی درب خس
ــن  ــا ایجــاد ای ــد: برخــی درتاشــند ب ــی مــی گوی بومــی داخل
ــی،  ــای داخل ــرویس ه ــتفاده از س ــورت اس ــه در ص ــم ک توه
اطاعاتشــان تحــت کنتــرل و نظــارت قــرار مــی گیــرد، فضای 
ذهنــی کاربــران را بــرای عــدم پیوســتن بــه شــبکه هــای بومی 
ــی اســت.  ــا غیرمنطق ــن موضــوع کام ــا ای ــد ام مســموم کنن
چــرا کــه نظــارت و اشــراف اطاعاتــی حتــی در شــبکه هــای 
ــن  ــت؛ برای ــی نیس ــر محال ــت و ام ــن اس ــز ممک ــی نی خارج
ــانهای  ــام رس ــه پی ــی ب ــی و بدگمان ــگاه منف ــد ن ــاس نبای اس
ــم  ــوچ عظی ــته ک ــال گذش ــه در س ــا اینک ــت. کم ــی داش داخل
کاربــران از یــک پیــام رســان خارجــی بــه دیگــر پیــام رســان 
ــن دســت،  ــه خاطــر فیلترینــگ و مســائلی از ای ــه ب خارجــی ن
کــه بــه خاطــر ضعــف کاربــری و زیرســاختی آن شــبکه رخ داد.

ــام  ــدات مق ــه تاکی ــود ب ــای خ ــه ه ــدی گفت ــع بن وی در جم
معظــم رهبــری درخصــوص تولیــد محتــوای متقــن و جــذاب 
ــد و مــی  ــی در فضــای مجــازی اشــاره مــی کن اســامی ایران
ــوان  ــه عن ــی ب ــی بوم ــای اجتماع ــبکه ه ــت ش ــد: موفقی گوی
کســب و کارهــای دانــش بنیــان، مــی توانــد بخــش مهمــی از 

ــه شــمار رود کــه ارزش  مولفــه هــای اقتصــاد منهــای نفــت ب
افــزوده ایجــاد کــرده و فضــای اقتصــادی را متحــول مــی کنــد.

شــبکه هــای اجتماعــی بومــی را بــا شــبکه هــای 
خارجــی مقایســه نکنیــم

ــاد  ــروژه اقتص ــری پ ــلجوقی مج ــرو س ــه خس ــن رابط در همی
مقاومتــی 10 برابــر کــردن تولیــد محتــوای داخلــی در فضــای 
ــد:  ــد و مــی گوی ــت را امــری نســبی مــی دان مجــازی ، موفقی
ــای  ــبکه ه ــا ش ــی را ب ــی داخل ــای اجتماع ــبکه ه ــد ش نبای
خارجــی ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام مقایســه کــرد. چــرا کــه 
ایــن شــبکه هــا بــازار مشــابهی ندارنــد و اگــر میــزان موفقیــت 
آنهــا را در تعــداد کاربرانشــان بســنجیم، اصــا قابــل مقایســه 
نیســتند. بــه همیــن دلیــل نبایــد انتظــار داشــت شــبکه هــای 

ــر داشــته باشــند. بومــی در حــد شــبکه هــای خارجــی کارب
ــت شــبکه هــای  ــوی راه موفقی ــه جل ــی ک ــن علت وی مهمتری
ــررات  ــن و مق ــوع قوانی ــرد، موض ــی گی ــی را م ــی بوم اجتماع
ــه در  ــی ک ــن و مقررات ــد: قوانی ــی افزای ــد و م ــی کن ــوان م عن
کشــور بــرای فعالیــت هــای بومــی وضــع مــی شــود بــه هیــچ 

عنــوان بــرای شــبکه هــای خارجــی مصــداق نــدارد و حتــی اگر 
شــبکه هــای خارجــی خــاف مقــررات عمــل کننــد، کســب و 
کارشــان تحــت تاثیــر قوانیــن داخلــی کشــور قــرار نمــی گیرد. 
ــب و  ــوزه کس ــن در ح ــی قوانی ــه برخ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
کارهــای دیجیتــال ســبب شــده تــا ریســک ســرمایه گــذاری 

ــد. از ســوی بخــش خصوصــی کاهــش یاب
ســلجوقی بــا اشــاره بــه موضــوع جــذب کاربــر کــه در شــبکه 
ــد: در  ــی گوی ــت، م ــت اس ــیار دارای اهمی ــازی بس ــای مج ه
صورتــی کــه هــر یــک از ایــن شــبکه هــا بــه هــر دلیلــی حتی 
10 دقیقــه غیرفعــال شــوند، باعــث ریــزش کاربــر مــی شــود و 
ــی اســت کــه در کشــور عمــا شــاهد آن هســتیم  ایــن درحال
کــه بــه دلیــل برخــی قوانیــن، روزهــا و ســاعتها کســب وکاری 
تعطیــل مــی شــود و چنانچــه مجــدد باز شــود مشــخص اســت 
کــه دیگــر ماننــد ســابق نمــی توانــد پاســخگوی کاربــر باشــد.

افــراط و تفریــط در قوانیــن و مقــررات جلــوی ســرمایه گــذاری 
را مــی گیــرد

ــوع  ــات موض ــاوری اطاع ــازمان فن ــل س ــات عام ــو هی عض
ــور را  ــررات در کش ــن و مق ــرای قوانی ــط در اج ــراط و تفری اف
ــرمایه  ــده س ــبب ش ــه س ــد ک ــی دان ــی م ــن موضوع مهمتری
گــذاری در حــوزه شــبکه هــای اجتماعــی بــا مقاومــت همــراه 

ــوزه  ــن ح ــتند در ای ــر نیس ــیاری حاض ــد: بس ــی گوی ــود و م ش
ــد. ــک کنن ریس

ــد کــه از  ــد مــی کن وی در مــورد موضوعــات زیرســاختی تاکی
لحــاظ فنــی مشــکلی بــر ســر راه ایــن کســب و کارهــا وجــود 
نــدارد و موضوعــات حمایتــی نیــز مــی توانــد مباحــث مالــی را 
پوشــش دهــد. امــا موضــوع قوانیــن و مقــررات بحثــی اســت 
کــه بــرای شــبکه هــای بومــی بــه کار گرفتــه مــی شــود امــا 

شــبکه هــای خارجــی از آن مبــرا هســتند.
ــا  ــن، ب ــرای کســب و کار آنای ــوا ب ــد محت مجــری طــرح تولی
ــا  ــق ب ــز منطب ــای خارجــی نی ــد ســرویس ه ــه بای ــان اینک بی
ــی  ــد، م ــت کنن ــران فعالی ــا در ای ــررات کشــور م ــن و مق قوانی
افزایــد: بــرای مثــال فعالیــت شــبکه گــوگل در کشــور چیــن به 
دلیــل قوانیــن و مقرراتــی کــه بــرای ایــن شــبکه وضــع شــده 
بــود، مختــل شــد و این موضــوع ســبب شــد موتور جســتجوی 
ــه موضــوع  ــد. البت ــت کن ــن فعالی ــدو در چی ــد بای ــی مانن موفق
ــت  ــه فعالی ــود و مقول ــی ب ــی سیاس ــن موضوع ــوگل در چی گ
شــبکه هــای اجتماعــی در اکثــر کشــورها نیــز مباحــث امنیتــی 

ــی دارد. و سیاس
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وی بـا بیـان اینکـه در ایران امـا فعالیت شـبکه هـای اجتماعی 
بومـی از لحـاظ اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی شـفاف نیسـت و 
بـه همین دلیـل سـرمایه گـذاری در آن بـا واهمه همراه اسـت، 
خاطرنشـان مـی کنـد: ایـن درحالی اسـت کـه برآوردها نشـان 
مـی دهد کـه از سـال ۸3 تـا ۹3 حتی با وجـود رکـود اقتصادی ، 
بهتریـن حـوزه ای که سـرمایه گـذاری در آن جـواب داده و چند 
برابـر سـایر بخش هـا با سـوددهی همـراه بـوده، حـوزه فناوری 

اطاعـات بوده اسـت.
ــران در  ــات ای ــاوری اطاع ــازمان فن ــل س ــات عام ــو هی عض
ــی  ــی، م ــی بوم ــای اجتماع ــبکه ه ــران ش ــزان کارب ــورد می م
گویــد: هیــچ یــک از شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســانها در 
ایــران بــه یــک میلیــون کاربــر هــم نرســیده انــد و آنچــه انتظار 
مــی رود بســیار فراتــر از ایــن اعــداد اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه شــبکه ای ماننــد تلگــرام 40 میلیــون کاربــر دارد. از ســوی 
دیگــر آنچــه کــه بــرای کاربــران مهــم اســت ســرویس خــوب 
ــن  ــی ای ــای داخل ــبکه ه ــه ش ــی ک ــدار اســت و در صورت و پای
امکانــات را بــرای کاربــران فراهــم کننــد، کاربــران بــه آنهــا نیز 

اعتمــاد مــی کننــد.
 

فعالیــت 200 شــبکه اجتماعــی داخلــی و خارجــی 
ــران در ای

ابوالحســن فیروزآبــادی دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی، 
بــر حمایــت از شــبکه هــای اجتماعــی بومــی تاکیــد مــی کنــد 
و مــی گویــد: مــا نزدیــک بــه ۲00 شــبکه اجتماعــی داخلــی و 
خارجــی در کشــور داریــم کــه هــر یــک بــاالی 10 هــزار عضو 
دارنــد. پیــام رســانها را مــردم انتخــاب مــی کننــد و فقــط نمــی 
تــوان گفــت کــه یــک شــبکه اجتماعــی در ایــران موفق اســت.

آمار کاربران اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ
ــران ایرانــی تلگــرام ۲4  وی ادامــه مــی دهــد: اگــر تعــداد کارب
میلیــون بــرآورد مــی شــود، واتــس اپ هــم 14 میلیــون عضــو 
ــا 14  ــدود 1۲ ت ــزی در ح ــز چی ــتاگرام نی ــی دارد و اینس ایران
میلیــون عضــو دارد. ایــن در اختیــار مــردم اســت کــه بــا توجــه 

ــی  ــبکه اجتماع ــرویس، ش ــود از س ــت خ ــزان درخواس ــه می ب
ــد. ــه خــود را انتخــاب کنن ــورد عاق م

فیروزآبــادی در پاســخ بــه دلیــل عــدم موفقیــت شــبکه هــای 
اجتماعــی و پیــام رســانهای بومــی بــرای جــذب متقاضــی مــی 
ــا ارزششــان  ــی اســت و شــبکه ه ــن موضــوع طبیع ــد: ای گوی
بــه تعــداد کاربرانشــان و قابلیــت تکنولوژیکــی شــان اســت. از 
آنجایــی کــه شــبکه هــای غربــی هــم قابلیــت تکنولوژیکــی 
ــک بســتر تکنولوژیکــی هســتند،  ــد و هــم در ی بیشــتری دارن
ــد. ایــن شــبکه هــا  ــر بیشــتری را جــذب مــی کنن تعــداد کارب
ــات کلــود )رایانــش ابــری( و  ــرای مثــال مــی تواننــد از امکان ب
ــی  ــن درحال ــد. ای ــتفاده کنن ــزاری خــاص اس ــرم اف ــات ن امکان
اســت کــه کشــور مــا در مــورد اســتفاده از ایــن امکانــات نــرم 

ــرو اســت. ــت روب ــا محدودی ــزاری ب اف

ــازار را  ــر ب ــال دیگ ــا 3 س ــی ت ــای بوم ــبکه ه  ش
ــد ــی کنن ــخیر م تس

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا تاکیــد براینکه شــبکه 
هــای اجتماعــی خارجــی در یــک محیــط مناســبتری فعالیــت 
مــی کننــد و بــه همیــن دلیــل اعضــای بیشــتری دارنــد، مــی 
افزایــد: ایــن دلیلــی اســت کــه باعــث مــی شــود ایــن شــبکه 
ــا  هــا جمعیــت بیشــتری بــه خــود جــذب کننــد. در مقایســه ب
ــن بکــر  ــک زمی ــد از ی ــی خواهن ــه م ــی ک شــبکه هــای داخل
شــروع کننــد و همه کارهــای پشــتیبانی را نیــز خودشــان انجام 
دهنــد. از ســوی دیگــر راه انــدازی دیتاســنتر، محاســبات ابری و 
ســایر مــوارد نیــاز بــه پــول و امکانــات زیــاد دارد و این مســائل، 

تــوان زیــادی مــی خواهــد.
رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی معتقــد اســت کــه شــبکه 
هــای اجتماعــی بومــی بــه دلیــل اینکــه مشــترک ندارنــد، باید 
ــا  ــد ت ــر باش ــی باالت ــای خارج ــبکه ه ــز از ش ــان نی ــه ش جاذب
ــرآورد  ــن حــال ب ــا ای ــا ب ــد. ام ــار بگیرن ــازار را در اختی ــد ب بتوانن
مــی شــود کــه بــه مــرور و ظــرف ۲ تــا 3 ســال آینــده، شــبکه 
ــران را  ــازار ای ــی ب ــانهای داخل ــام رس ــی و پی ــای اجتماع ه

ــد. تســخیر کنن
ــه روز  ــا وجــودی ک ــن تفاســیر و ب ــا ای ــزارش مهــر، ب ــه گ ب
ــانها  ــام رس ــی و پی ــای اجتماع ــبکه ه ــداد ش ــه تع ــه روز ب ب
ــوآوری در  ــه خاقیــت و ن ــزوده مــی شــود، ارائ در کشــور اف
کنــار خدمــات جــذاب بــرای کاربــران، مــی توانــد موفقیــت 
شــبکه هــای بومــی را رقــم بزنــد؛ ابــزاری کــه شــبکه هــای 
اجتماعــی خارجــی بــا ارائــه ورژنهــای جدیــد و نــوآوری بــه 
کار گرفتــه انــد و موفــق نیــز بــوده انــد. در کنــار ایــن مــوارد 
ــاختهای  ــف زیرس ــا تعری ــران ب ــاد کارب ــب اعتم موضــوع جل
قانونــی مــی توانــد بــه رونــق ایــن کســب و کارهــا بیانجامد. 
موضوعــی کــه جــای آن در توســعه کســب و کارهــای دانش 
ــع و  ــی جام ــه قانون ــی ک ــت و در صورت ــی اس ــان خال بنی
ــم  ــران را فراه ــای کارب ــت از داده ه ــه حفاظ ــز زمین متمرک
ــا در  ــب و کاره ــن کس ــت ای ــه موفقی ــوان ب ــی ت ــد، م کن

ــود. ــدوار ب ــازار، امی جــذب ب

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات جزئیــات مصوبــه جدیــد شــورای عالــی فضــای مجــازی 
ــرد.  ــریح ک ــرام را تش ــای تلگ ــوای کانال ه ــی و محت ــبکه های اجتماع ــاماندهی ش ــرای س ب

محمــود واعظــی امــروز گفــت: در آخریــن جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی پیشــنهادی 
مطــرح شــد مبنــی بــر اینکــه کســانی کــه دارای کانال هــای مختلــف در شــبکه های اجتماعــی 

بــا تعــداد اعضــای قابــل توجــه هســتند، بایــد احــراز هویــت شــوند.
وی تأکیــد کــرد: ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه فعالیت هــای خبــری و اطاع رســانی در 
ایــن کانال هــا بایــد مــورد اســتناد باشــد تــا مــردم بتواننــد بــه آنهــا اعتمــاد کننــد؛ بــر ایــن اســاس 
مقــرر شــد ایــن فعــاالن شــبکه های اجتماعــی از یــک مرجــع مشــخص مجــوز فعالیــت بگیرنــد.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ادامــه داد: بــر ایــن اســاس وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ــن  ــاماندهی ای ــرای س ــکیل داده و ب ــه ای تش ــاه کمیت ــک م ــدت ی ــرف م ــا ظ ــد ت ــئول ش مس

ــد. ــن کن ــه تدوی ــبکه ها آئین نام ش
ــا بیــان اینکــه ســاماندهی انتشــار محتــوا در شــبکه های اجتماعــی تنهــا مربــوط بــه  واعظــی ب
ــرای  ــن آئین نامــه ســاز و کاری ب کانال هــای تلگــرام نمی شــود، گفــت: مقــرر شــده اســت در ای
ســاماندهی تمامــی محتواهــای منتشــر شــده در شــبکه های اجتماعــی کــه دارای اعضــای قابــل 

توجهــی هســتند، تدویــن شــود.
وی در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر الــزام بــرای کانال هــای دارای بیــش از 5000 عضــو گفــت: 
موضوعــی کــه در شــورای عالــی فضــای مجازی مــورد بحــث قــرار گرفت، پیشــنهاد ســاماندهی 
کانال هــای بــا بیــش از 5000 عضــو بــود، امــا مصوبــه ای بــرای ایــن تعــداد دیــده نشــده اســت 

و قــرار بــر ایــن شــد تــا کمیتــه ای کــه از ســوی وزارت ارشــاد تشــکیل می شــود، در مــورد ایــن 
رقــم و جزئیــات دیگــری از طــرح احــراز هویــت و ســاماندهی شــبکه های اجتماعــی و کانال هــای 

تلگــرام تصمیم گیــری کنــد.

دارندگان شبکه های اجتماعی احراز هویت می شوند/   
ساماندهی کانالهای تلگرامی
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

 رئیــس پلیــس فتــا گفــت: وزارت ارشــاد بایــد کانــال هایــی که 
ــد و شــاید در 10  بیــش از 5 هــزار عضــو دارد را ســاماندهی کن
روز آینــده ســایتی کــه وزارت ارشــاد بــرای ســاماندهی تاســیس 

کــرده فعــال شــود. 
ــال  ــرای کان ــت ب ــد دول ــه جدی ــاره مصوب ــان درب ــردار هادی س
ــت  ــن نشس ــن دومی ــت: ای ــر گف ــزار نف ــش از 5 ه ــای بی ه
ــای  ــس فت ــین پلی ــا و بازرس ــتان ه ــن دادس تخصصــی معاونی
کشــور اســت کــه طــی دو روز در پلیــس فتــا برگــزار مــی شــود 
ــر  ــتر  و بهت ــج بیش ــه نتای ــج ب ــات منت ــن جلس ــم ای و امیدواری

ــود. ش
وی گفــت: دریافــت مجــوز کانــال هــای بیــش از 5 هــزار عضو 
ــال هایــی کــه  ــه دولــت نیســت. وزارت ارشــاد بایــد کان مصوب
ــد و شــاید در 10  بیــش از 5 هــزار عضــو دارد را ســاماندهی کن
روز آینــده ســایتی کــه وزارت ارشــاد بــرای ســاماندهی تاســیس 
ــد  ــال بای ــر کان ــن ه ــتا ادمی ــن راس ــود. در ای ــال ش ــرده فع ک

خــودش را معرفــی کنــد کــه احصــای هویــت شــود.

در کشور بیش از 160 میلیون سیم کارت فعال داریم
هادیانفــر افــزود: در کشــور بیــش از 1۶0 میلیــون ســیم کارت 
داریــم 30 میلیــون یــا تشــابه اســمی دارنــد یــا مجهــول الهویه 
اســت، ۲0 میلیــون ســیم کارت ســاماندهی شــده و 10 میلیــون 

ســیم کارت در حــال بررســی اســت.
وی افــزود: واگــذاری تعــداد زیــادی ســیم کارت از طــرف 
اپراتورهــا بــه یــک نفــر و فعــال ســازی آنهــا تخلــف اســت و 
ــی،  ــه شــورای عال ــه مصوب ــورد شــود. در ادام ــا آن برخ ــد ب بای
وزارت ارشــاد ضوابطــی را بــرای فعالیــت کانــال هــا ایجــاد کند. 
ــم  ــا نگــرش جرای ــا ب ــس فت ــده پلی ــرر ش ــه مق ــن مصوب در ای

ــد. ــه ورود کن ــن زمین ــی در ای اقتصــادی و اجتماع
ــا در سراســر کشــور انجــام  وی گفــت: طــرح هــای پلیــس فت

مــی شــود و ضمانــت اجرایــی ایــن طــرح بایــد تضمیــن شــود. 
افــرادی کــه درآمــد زیــادی کســب مــی کننــد حتمــا بایــد ثبت 
ــه وزارت  ــی ک ــاس ضوابط ــر اس ــت ب ــی اس ــد. طبیع ــام کنن ن
ارشــاد تدویــن کــرده مــا بایــد بــا افــرادی کــه ثبــت نــام نمــی 

کننــد، برخــورد کنیــم.

کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست
هادیانفــر گفــت: کانــال هــا و تلگــرام در رصــد پلیــس فتاســت 
و بــا همــکاری کــه بــا تلگــرام و ســرورهای آن داریــم فعالیــت 

کانــال هــای مجــرم فیلتــر مــی شــود.

پایه 66 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد
وی تاکیــد کــرد: از 15۲پیــام رســان دردنیــا 5۲پیــام رســان در 
کشــور فعــال اســت کــه بــر اســاس آخریــن مصوبــه کارگــروه 
ــا  ــان ه ــام رس ــن پی ــورد از ای ــد 30م ــه بای ــق مجرمان مصادی
ــال در  ــی فع ــای اجتماع ــبکه ه ــروز در ش ــوند. ام ــدود ش مس
موبایــل، پایــه ۶۶ درصــد جرایــم در تلگــرام اتفــاق مــی افتــد، 
ــر از دو درصــد  ــس آپ کمت ۲0 درصــد هــم در اینســتا و در وات

ــم. ــم داری جرای
رئیــس پلیــس فتــا گفــت: بایــد ســرور دسترســی در اختیــار مــا 
باشــد در حالــی کــه ســرور تلگــرام و واتــس آپ و اینســتاگرام 
در اختیــار مــا نیســت و تمایلــی بــه دسترســی دادن بــه ایــران 
ــه آنهــا فرصــت  ــی فضــای مجــازی ب ــد. در شــورای عال ندارن
داده ایــم کــه امیدواریــم تــا ســال آینــده از ظرفیــت هــای بومی 

خودمــان اســتفاده کنیــم.
وی یــادآور شــد: امســال ۶0 درصــد جرایــم فضــای مجــازی به 
برداشــت هــای غیرمجــاز برمــی گــردد و بیــش از ۸۶ درصــد از 
ایــن پرونــده هــا بــه نتیجــه رســیده اســت. آخریــن پرونــده در 
تهــران بــوده که هکــر اطاعــات بانکــی ۸00 مشــتری بانک را 

هــک کــرده بــود. بانــک خصوصی بــود و فعــا در حال بررســی 
هســتیم  کــه آیــا کارمنــدان بانــک بــا آنهــا همــکاری داشــتند 

یــا نــه؟

3323 کانال در حوزه قماربازی شناسایی شدند
ــازی آن الیــن هــم منهــدم  ــد قمارب هادیانفــر گفــت: یــک بان
شــد کــه ۲3 میلیــارد تومــان کاهبــرداری و قماربــازی داشــت 
و تاکنــون 3هــزار و 3۲3 کانــال در حــوزه قماربــازی شناســایی 
ــکیل  ــی تش ــده قضای ــارج ۲4۸ پرون ــل و خ ــد. در داخ ــده ان ش
شــده و 1۸4 نفــر دســتگیر شــده انــد و پــول هــا بلوکــه شــده 

اســت.
وی تاکیــد کــرد: رســانه بایــد بــا پلیــس فتــا بیشــتر 
همــکاری کننــد. بایــد بررســی شــود کــه بانــک هــا چــرا بــه 
قماربازهــا درگاه مــی دهنــد. نامــه زده ایــم کــه درگاه هــای 

ــود. ــد ش ــام من ــی نظ اینترنت

شناسایی بیش از ۳۳۰۰ کانال قماربازی/ ۳۰پیام رسان فیلتر می شوند

ــه  ــا اشــاره ب معــاون محتــوای مرکــز ملــی فضــای مجــازی ب
رشــد و توســعه محتــوای مذهبــی و دینــی در فضــای مجــازی 
گفــت: هــم اکنــون محتــوای مذهبــی رتبه پنجــم تولیــد محتوا 

ــه خــود اختصــاص داده اســت.  را در کانالهــای تلگــرام ب
امیــر خوراکیــان ، بــا تاکیــد براینکــه ظرفیــت تولیــد محتــوای 
دینــی و مذهبــی در فضــای مجــازی هــم اکنــون مــورد توجــه 
ــه اســت، اظهــار داشــت: برایــن  فعــاالن فرهنگــی قــرار گرفت
اســاس شــاهد رشــد نســبی تولیــد اینگونــه محتــوا نســبت بــه 

گذشــته در فضــای مجــازی هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه حتــی در برخــی از ایــام و مناســبتها، رشــد 
تولیــد و انتشــار محتــوای دینــی و مذهبــی در فضــای مجــازی، 
بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش مــی یابــد، ادامــه داد: بــرای 
مثــال در آغــاز مــاه محــرم بــه طــور گســترده ای شــاهد ایجــاد 
ــه  ــوط ب ــد در حــوزه فعالیتهــای مرب کانالهــا و ظرفیتهــای جدی
ــام  ــژه مســاله ام ــه وی ــارف دینــی اهــل بیــت و ب هیاتهــا و مع

حســین، مــاه محــرم و حادثــه عاشــورا بودیــم.
خوراکیان با تاکید بر لزوم رصد محتوای مذهبی برای جلوگیری از 
نشر و اشاعه محتوای نادرست و همراه با خرافه در این فضا، اضافه 
کرد: قطعا رصد فضای مجازی یکی از مهمترین زمینه ها برای 
فهم درست فضای مجازی است و تا زمانی که این رصد صورت 
نگیرد، تصمیم گیری در این زمینه طبیعتا دچار مشکل خواهد شد. 
براین اساس رصد محتواهای منتشرشده درفضای مجازی صورت 

می گیرد و گزارشات موضوعی و ماهانه آن به طور مرتب به 
مسئوالن عالی رتبه نظام ارائه می شود. معاون محتوای مرکز ملی 
فضای مجازی با اشاره به اینکه در مسائل مختلف سعی می شود 
که به سرعت اطاع رسانی هایی که الزم است به دستگاههای 
مربوطه انجام شود، در مورد میزان محتوای نادرستی که در حوزه 
دین و مذهب در این فضا منتشر می شود، گفت: برنامه ریزی 
برای ساماندهی محتوای مذهبی در روند مسائل جاری مرکز ملی 
فضای مجازی قرار دارد و در این رابطه قرار است ماموریتهای 

نهادهای مختلف تعیین شود.
وی بــا تاکیــد براینکــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــه صورت 
مســتقیم نســبت بــه شناســایی و رصــد اینگونــه محتــوا اقــدام 
ــا  ــزود: م ــی نمــی شــود، اف ــور اجرای ــن ام ــد و وارد ای نمــی کن
ــیم کاری  ــای تقس ــازی را برمبن ــای مج ــای کان فض تحلیله

نهادهــا و ســازمانهای مختلــف ارائــه می کنیــم و این ســازمانها 
هرکــدام در شناســایی ایــن مباحــث و پاســخگویی آنهــا 

مســئولیت خــود را انجــام مــی دهنــد.
خوراکیــان در پاســخ بــه اینکــه چــه میــزان از محتــوای فارســی 
منتشــر شــده در فضــای مجــازی بــه موضــوع دینــی و مذهبی 
ــه گســتردگی فضــای  ــا توجــه ب ــوط مــی شــود، گفــت: ب مرب
ــذاری  ــن موضــوع شــاخص گ ــرای ای ــوان ب مجــازی، نمــی ت
ــرد. از ســوی  ــری ک ــدازه گی ــوا را ان ــد محت ــزان تولی کــرد و می
ــر  ــات دیگ ــل موضوع ــی ذی ــب مذهب ــیاری از مطال ــر بس دیگ
مطــرح مــی شــود و شناســایی آن بــه راحتــی ممکــن نیســت.

وی ادامــه داد: امــا بــا ایــن وجــود در کانالهــای یکــی از شــبکه 
ــه  ــی، رتب ــوای مذهب ــوزه محت ــی ح ــان موبایل ــام رس ــای پی ه
ــه در شــبکه  ــی ک ــه کانالهای ــی ک ــن معن ــه ای پنجــم را دارد. ب
اجتماعــی تلگــرام بــه موضوعــات مذهبــی و دینــی اختصــاص 
ــن  ــان ای ــی در می ــوای فارس ــار محت ــم انتش ــه پنج دارد در رتب

ــد. ــام رســان اجتماعــی برخــط قــرار دارن شــبکه پی
ــه  ــد براینک ــا تاکی ــازی ب ــای مج ــی فض ــز مل ــاون مرک مع
ــن فضــا،  ــوای نادرســت در ای ــری از انتشــار محت ــرای جلوگی ب
گزارشــهایی را بــرای کان نظــام در حــوزه سیاســتگذاری 
ــه گزارشــات و  ــن زمین ــح کــرد: در ای ــم، تصری ــه مــی کنی تهی
رصدهــای دســتگاههای مرتبــط را دریافــت و تجمیــع و تحلیل 

ــم. ــی دهی ــه م ــتگذاران ارائ ــه سیاس ــرده و ب ک

رتبه محتوای مذهبی در کانالهای تلگرام/ رصد انتشار محتوای نادرست
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

ایرانیها روزی ۱۰۰میلیون بار
 در گوگل جستجو می کنند

 

رئیـس پژوهشـکده فنـاوری اطاعـات گفـت: روزانـه 100 میلیـون جسـتجو از سـوی کاربـران ایرانی در 
موتورجسـتجوی گوگل صورت می گیرد و این موتور جسـتجوی جهانی، رتبـه اول بازدید در ایـران را دارد. 
علیرضـا یاری با اشـاره بـه اهمیت موتورهای جسـتجو در دنیـا اظهار داشـت: موتورهای جسـتجو در میان 
وبگاههـا در کشـورهای مختلـف، رتبـه شـماره یـک را از نظر تعـداد بازدیـد کننـده دارنـد. در همین حال 
شـرکتهای ارائـه کننـده موتور جسـتجو، بزرگترین شـرکتهای حـوزه فنـاوری اطاعات بـوده و رتبـه اول 
درآمـد در بیـن وبگاههـای اینترنتـی را در کشـورهای مختلف بـه خـود اختصـاص داده اند. اکثـر کاربران 

اینترنـت نیـز از موتورهـای جسـتجو برای دسترسـی به وب اسـتفاده مـی کنند.
رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطاعــات مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران، تعــداد جســتجوها از ایــران در 
ــور جســتجوی  ــزود: موت ــوان کــرد و اف ــون جســتجو عن ــه، یکصــد میلی ــار روزان گــوگل را براســاس آم
جهانــی گــوگل رتبــه اول بازدیــد در ایــران را دارد. البتــه ســه موتــور جســتجوی جهانــی دیگــر نیــز دارای 

رتبــه بازدیــد زیــر ۲0 در ایــران هســتند.
مدیــر پــروژه جویشــگر بومــی، عوامــل موثــر در وضعیــت فعلــی ایــن طــرح را شــامل 3 موضــوع فقــدان 
تجمیــع  کننــدگان قــوی در ســطح کشــور، عــدم تمرکــز جویشــگرهای ایرانــی بــر دریافــت اطاعــات 
ــع  ــن تجمی ــی مناســب مابی ــدل تعامل ــدگان داده در ســطح کشــور و ضــرورت ایجــاد م ــع کنن از تجمی
ــودن  ــه روز ب ــه ب ــر از هم ــت و مهم ت ــم، کیفی ــت: حج ــمرد و گف ــگرها برش ــا جویش ــدگان داده ب کنن

ــدارد. ــرار ن ــاس مناســبی ق ــی در مقی ــدگان داده ایران ــع  کنن اطاعــات در تجمی
وی بــا بیــان اینکــه تمرکــز فعلــی در طــرح جویشــگر بومــی بــر افزایش دقت و پوشــش جســتجو اســت، 
ادامــه داد: تجمیــع کننــدگان اطاعــات نســبتا مناســب بــه دلیــل عــدم وجــود مــدل تعاملــی مناســب، 

تمایلــی بــه ارائــه اطاعــات خــود بــه جویشــگرهای بومــی ندارنــد.
ــت  ــت و تقوی ــد حمای ــی را نیازمن ــی مناســب جویشــگر بوم ــوم اطاعات ــه زیســت ب ــاری دســتیابی ب ی
تجمیــع  کننــدگان داده بومــی در حــوزه  هــای پرمخاطــب، اســتفاده از اطاعــات تجمیــع کننــدگان داده، 
شــکل  گیــری مدل هــای تعامــل تجمیــع کننــدگان داده و جویشــگرهای بومــی و تعامــل بــا کنسرســیوم 

هــای محتــوای بومــی دانســت.
رئیـس پژوهشـکده فنـاوری اطاعـات وزارت ارتباطـات وفناوری اطاعـات با اشـاره به اهـداف راهبردی 
طـرح جویشـگر بومی گفـت: امنیت جویشـگر و صیانـت حریم خصوصـی به منظـور حفظ منافـع ملی در 
فضـای مجازی، توسـعه محتـوای بومی و اشـاعه فرهنـگ ارزش مدار در فضـای مجازی، توسـعه دانش و 
فنـاوری جویشـگر بومی، توسـعه زیرسـاخت های تولیـد و ارائـه خدمات جویش و توسـعه خدمـات متنوع 

مطابـق با نیـاز مشـتریان از جمله اهـداف راهبـردی این طرح اسـت.
وی دســتیابی بــه فضــای رقابتــی مناســب و تحقــق اســتقال مالــی در جویشــگرهای بومــی و ارتقــای 
جایــگاه ملــی و بیــن المللــی کشــور در حــوزه فضــای مجــازی را از دیگــر اهــداف راهبــردی ایــن طــرح 
برشــمرد و افــزود: بــا اجــرای طــرح مــی تــوان بــه توســعه دســتاوردهایی چــون توســعه زیرســاخت های 
پردازشــی و محتــوای زبــان فارســی، توســعه ســکوهای خدمــات پایــه موتــور جســتجو و خدمــات مرتبط، 
توســعه خدمــات ارزش افــزوده موتــور جســتجو و خدمــات جانبــی و رونــق فضــای کســب وکار موتــور 

جســتجو در کشــور دســت یافــت.
ــوان یکــی از بازارهــای  ــه عن ــد ب ــی بای ــان اینکــه جویشــگر بوم ــا بی ــی ب ــروژه جویشــگر بوم ــر پ مدی
خدمــات بومــی دانــش آمــوزان مــورد توجــه قرارگیــرد، ادامــه داد: توســعه محتــوای غنــی بــرای کاربــران 
ایرانــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و بــا وجــودی کــه محتــوای داخلــی رو بــه رشــد اســت بایــد 

توجــه بیشــتری بــه تجمیــع و ارائــه آن داشــت.

همه روستاهای باالی ۱۵ خانوار 
به اینترنت متصل می شوند

ــده ای  ــت ع ــدای دول ــه در ابت ــان اینک ــا بی ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــی  ــت تمام ــان دول ــا پای ــت: ت ــد، گف ــتاها بودن ــه روس ــت ب ــردن اینترن ــف ب مخال

ــوند.  ــل می ش ــت متص ــه اینترن ــوار ب ــاالی 15 خان ــتاهای ب روس
محمــود واعظــی بــا اشــاره بــه برنامه هــای دولــت بــرای ارتباط رســانی بــه روســتاها، 
گفــت: هم اکنــون ارتبــاط تمامــی روســتاهای بــاالی ۲0 خانــوار فراهــم شــده اســت 
و تمامــی ایــن روســتاها دارای حداقــل یــک خــط تلفــن و یــا تلفــن ثابــت خانگــی 

هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت دوم دولــت در ارتباط رســانی بــه روســتاها، بــردن اینترنت 
اســت، گفــت: در ابتــدای دولــت بــا مقاومت هایــی بــرای بــردن اینترنــت به روســتاها 
مواجــه شــدیم و عــده ای مخالــف بودنــد کــه ایــن فنــاوری بــه روســتاها بــرده شــود، 
چــرا کــه فکــر می کردنــد اینترنــت باعــث فســاد و وب گــردی در روســتاها می شــود، 
امــا هدفگــذاری مــا در دولــت، بــردن خدمــات به روســتاها بــه واســطه اینترنــت بوده 

اســت.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه ارائــه خدماتــی ماننــد ســامت 
الکترونیــک، آمــوزش الکترونیــک و کشــاورزی الکترونیــک، بخشــی از پــازل شــبکه 
ملــی اطاعــات اســت، تأکیــد کــرد: بــرای دسترســی روســتاییان بــه این خدمــات در 

بســتر شــبکه ملــی اطاعــات بایــد اینترنــت را بــه روســتاها ببریــم.
ــور  ــر کش ــتا در سراس ــزار روس ــون ۲5 ه ــه هم اکن ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب واعظ
ــی  ــت تمام ــان دول ــا پای ــرد: ت ــان ک ــده اند، خاطرنش ــل ش ــت متص ــه اینترن ب
ــن اســاس  ــر ای ــت متصــل می شــوند؛ ب ــه اینترن ــوار ب ــاالی 15 خان روســتاهای ب
امســال 300 میلیــارد تومــان بودجــه بــرای اینترنــت روســتایی کنــار گذاشــته شــد 
ــاص  ــوع اختص ــن موض ــه ای ــه ب ــان بودج ــارد توم ــز 350 میلی ــده نی ــال آین و س

می دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اجــرای روســتای الکترونیکــی از اســتان گلســتان 
ــم، ادامــه داد: در جهــت  ــوان الگــوی اجــرای ایــن طــرح اســتفاده کرده ای ــه عن ب
ــی در  ــرح مطالعات ــته ط ــال گذش ــتایی، از س ــک روس ــات الکترونی ــروژه خدم پ
مرکــز تحقیقــات مخابــرات آغــاز شــده اســت تــا نقشــه راهــی بــرای توســعه ایــن 
ــاده  ــون آم ــه راه هم اکن ــن نقش ــود؛ ای ــم ش ــتایی فراه ــق روس ــات در مناط خدم

ــت. ــرداری اس بهره ب
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات همچنیــن بــه برگــزاری جلســات مشــترک بــا 
وزارتخانه هــای آمــوزش و پــرورش، بهداشــت، جهــاد کشــاورزی و ســازمان میــراث 
فرهنگــی اشــاره کــرد و گفــت: بــرای ارائــه خدمــات ارتباطــی در روســتاها بــا هــدف 
ارتقــای زندگــی روســتایی و جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان بــا ایــن وزارتخانه هــا 
وارد مذاکــره شــده ایم و امیدواریــم تــا پایــان دولــت بســیاری از خدمــات مــورد نیــاز 

روســتاییان را در چارچــوب شــبکه ملــی اطاعــات ارائــه دهیــم.
ــت  ــا وزارت بهداش ــز ب ــک نی ــامت الکترونی ــروژه س ــرای پ ــت: ب ــی گف واعظ
ــتای  ــه 5000 روس ــن وزارتخان ــت و ای ــه اس ــورت گرفت ــبی ص ــکاری مناس هم
جدیــد را بــرای ارتباط رســانی بــه مــا معرفــی کرده انــد کــه مــا آن را در 
ــی در حــوزه ســامت  ــان ســال تحول ــا پای ــم ت ــم و امیدواری ــرار داده ای اولویــت ق

ــیم. ــاهد باش ــک ش الکترونی
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از تحقــق پــروژه 
ــه  ــران ب اقتصــاد مقاومتــی در بخــش افزایــش دسترســی کارب

شــبکه ملــی اطاعــات تــا پایــان ســال خبــر داد. 
بــرات قنبــری ، بــا بیــان اینکه مطابــق منشــور ســتاد فرماندهی 
ــه  ــران ب ــی کارب ــرعت دسترس ــش س ــی، افزای اقتصــاد مقاومت
ســایتهای داخلــی بــر بســتر شــبکه ملــی اطاعــات در دســتور 
کار قــرار گرفتــه اســت، اظهــار داشــت:  براســاس اهدافــی کــه 
ــوری،  امســال در برنامــه داریــم موضــوع توســعه شــبکه فیبرن
گســترش شــبکه انتقــال داده و نیــز افزایــش ظرفیــت شــبکه 

IP را برنامــه ریــزی کردیــم.
وی ادامـه داد: از این رو برنامه عملیاتی مطابق با منشـور سـتاد 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی در حال انجام اسـت و بـه طور قطع 

تا پایان سـال جـاری، ایـن اهداف محقق می شـود.
معــاون وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: برمبنــای برنامــه ریــزی 
صــورت گرفتــه متوســط ســرعت دسترســی کاربــران به شــبکه 
ــه 4 مگابیــت برثانیــه مــی  ــان ســال ب ــا پای ملــی اطاعــات ت
ــا وجــود ایــن ســرعت، امــکان اســتفاده از ســایتهای  رســد و ب

داخلــی بــه راحتــی ممکــن اســت.
قنبــری خاطرنشــان کــرد: مطابــق بــا برنامه ششــم توســعه نیز 
بایــد دسترســی کاربــران ایرانــی بــه ســرعت ۲0 مگابیــت بــر 
ثانیــه فراهــم شــود کــه ایــن هــدف تــا پایــان ســال ۹۹ محقق 

خواهــد شــد.
وی تاکیـد کـرد: در خصـوص تحقق پـروژه اقتصـاد مقاومتی در 

ایـن بخـش، هیچگونه عقـب ماندگی مشـاهده نمی شـود.

سرعت دسترسی کاربران به شبکه ملی اطالعات به ۴مگابیت می رسد

ــزی وزارت  ــه ری ــت برنام ــادی معاون ــیهای اقتص ــر بررس دفت
ــی  ــات داخل ــت ارتباط ــات، وضعی ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
کشــور در حــوزه تلفــن همــراه را اعــام کــرد. طبــق ایــن آمــار، 

ــه ۹۹ درصــد رســید.  ــل در کشــور ب ــوذ موبای ــب نف ضری
براســاس بررســی هــای صــورت گرفتــه از آمــار کلــی کشــوری 
در حــوزه تلفــن همــراه، تــا پایــان شــهریورماه امســال بالــغ بــر 
150 میلیــون و ۲3۸ هــزار و 43۹ ســیم کارت در کشــور واگــذار 
شــده اســت کــه از ایــن تعــداد، ۷۸ میلیــون و ۸05 هــزار و ۶1۷ 
ــه ۹۸.۹ درصــد  ــل ب ــوذ موبای ــب نف ــال اســت و ضری ــط فع خ
ــدود  ــر، ح ــر 100 نف ــه از ه ــی ک ــن معن ــه ای ــیده اســت. ب رس
۹۹ نفــر موبایــل دارنــد. برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه تقریبــا 
ــال  ــازار، غیرفع ــده در ب ــه ش ــای فروخت ــیم کارته ــی از س نیم

اســت.
طبــق اعــام معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی وزارت 
ارتباطــات، تــا پایــان شــهریورماه ســال جــاری، اپراتــور همــراه 
اول 1۸ میلیــون و 4۲۲ هــزار و 4۷3 میلیــون ســیم کارت دائمی، 
ــذار  ــاری واگ ــیم کارت اعتب ــزار و ۹3۲ س ــون و 3۶۸ ه 4۶ میلی
کــرده کــه از مجمــوع ایــن تعــداد واگــذاری، 45 میلیــون و ۶1۹ 
هــزار و ۸ نفــر از خطــوط همــراه اول اســتفاده مــی کننــد و ایــن 

تعــداد خــط در ایــن شــبکه فعــال اســت.
ــازار ارتباطــات  ــور در ب ــن اپرات ــوذ ای ــب نف ــن اســاس ضری برای
داخلــی کشــور، 5۷.۲5 درصــد اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 
تــا پایان شــهریور ســال ۹4 ضریــب نفــوذ همــراه اول 53 درصد 
بــود. در همیــن حــال متوســط میــزان برقــراری موفقیــت آمیــز 

مکالمــه در شــبکه ایــن اپراتــور ۹۸.۷۶ درصد و میــزان موفقیت 
در برقــراری مکالمــه 50.41 درصــد اعــام شــده اســت.

نمودار سهم اپراتورهای موبایل در بازار تلفن همراه کشور
ــور دوم تلفــن همــراه )ایرانســل( ۷۷4 هــزار و 545 ســیم   اپرات
کارت دائمــی و ۷۸ میلیــون و 5۸ هــزار و ۶44 ســیم کارت 
ــه از  ــرده ک ــذار ک ــاری واگ اعتب
مجمــوع ایــن تعــداد واگــذاری 
31 میلیــون و ۲۲۸ هــزار و ۸3۷ 
ســیم کارت در شــبکه ایرانسل 
ــوذ  ــب نف ــوده و ضری ــال ب فع
ایــن اپراتــور در بــازار ارتباطــات 
ــی کشــور، 3۹.1۹ درصــد  داخل

اعــام شــده اســت.
کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
در مــدت مشــابه ســال ۹4 
ضریــب نفــوذ ایرانســل 3۶.۸0 
ــال  ــن ح ــود. در همی ــد ب درص
برقــراری  میــزان  متوســط 
موفقیــت آمیــز مکالمــه در 
شــبکه ایرانســل ۹۸.۷3 درصــد 

و میــزان موفقیــت در برقــراری مکالمــه 4۸.1۶ درصــد عنــوان 
ــت. ــده اس ش

ــراه  ــن هم ــوم تلف ــور س ــده، اپرات ــای انجــام ش ــق برآورده طب
ــون و  ــی، 5 میلی ــیم کارت دائم ــزار و 5۶3 س ــل( 15۹ ه )رایت
۸۹4 هــزار و ۷۸4 ســیم کارت اعتبــاری و 55۹ هــزار و 4۹۸ 
ســیم کارت دیتــا واگــذار کــرده اســت کــه از مجمــوع تعــداد ۶ 
میلیــون و ۶13 هــزار و ۸45 خــط واگــذار شــده، یــک میلیــون و 
۹5۷ هــزار و ۶۹۹ خــط در شــبکه فعــال اســت و ضریــب نفــوذ 
ــی کشــور، ۲.4۶ درصــد  ــات داخل ــازار ارتباط ــور در ب ــن اپرات ای

ــت. اس
ــته،  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه درم ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ضریــب نفــوذ رایتــل ۲.۲۹ درصــد بــود. درهمیــن حال متوســط 
میــزان برقــراری موفقیــت آمیــز مکالمــه در شــبکه ایــن اپراتور 

۹5.5۹ درصــد اعــام شــده اســت.
ــه شــده از ســوی دفتــر بررســی هــای  براســاس آمارهــای ارائ
ــردی وزارت  ــزی و نظــارت راهب ــت برنامــه ری اقتصــادی معاون
ــون 4۹ هــزار و ۹40  ــاوری اطاعــات، هــم اکن ارتباطــات و فن
ــارکتی  ــور مش ــط اپرات ــزار خ ــور، 10 ه ــا در کل کش ــط تالی خ
ســیار اصفهــان در ایــن اســتان و 11 هــزار و ۶۹0 خــط اپراتــور 

ــال اســت. ــه آزاد کیــش در هرمــزگان فع منطق

آمار کلی تلفن همراه در کشور/ ضریب نفوذ موبایل به ۹۹ درصد رسید
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

ضرب االجل ۲ هفته ای قطع سیم 
کارت های دارای نقص اطالعات

 
ــدگان  ــه دارن ــی ب ــت نهای ــن مهل ــات از تعیی ــررات ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــخنگوی س س

ســیم کارت های دارای نقــص اطاعــات تــا اول دی مــاه خبــر داد. 
جهانگیــر اســدی بــا اشــاره بــه مهلــت تعیین شــده بــرای تعییــن تکلیــف ســیم کارت هایی که 
دارای پرونــده ناقــص در ســامانه ثبــت اطاعــات اپراتورهــای موبایــل هســتند، گفــت: طــرح 
ــا  ــون ب ــت و هم اکن ــده اس ــاز ش ــش آغ ــال پی ــل از دو س ــیم کارت های موبای ــاماندهی س س
توجــه بــه مهلــت تعییــن شــده از ســوی رگوالتــوری بــرای اپراتورهــای تلفــن همــراه، آخرین 

ــن طــرح اجــرا می شــود. ــه ای مرحل
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مرحلــه اپراتورهــای موبایــل به مشــترکان تا پایــان آذرمــاه فرصت 
ــون  ــزود: هم اکن ــد، اف ــدام کنن ــان اق ــات پرونده ش ــل اطاع ــه تکمی ــبت ب ــه نس ــد ک داده ان
حــدود 10 میلیــون ســیم کارت بــا اطاعــات ناقــص در شــبکه های اپراتــوری موبایــل فعــال 

هســتند کــه بایــد تعییــن تکلیــف شــوند.
اســدی اضافــه کــرد: در ایــن مرحلــه پــس از پیامکــی کــه از ســوی اپراتورهــا بــه مشــترکان 
ــده  ــه ش ــا یکطرف ــاط آنه ــه، ارتب ــدم مراجع ــورت ع ــود، در ص ــیم کارت ها داده می ش ــن س ای
ــه صــورت کامــل قطــع  ــاط مشــترک ب ــه آن، ارتب و پــس از اعــام اخطــار و عــدم توجــه ب

می شــود.
ــق شــماره   ــدم تطبی ــز ع ــده و نی ــص پرون ــات ناق ــرت مشــخصات ســجلی، اطاع وی مغای
شناســنامه و کدملــی را از جملــه اطاعاتــی عنــوان کــرد کــه در ســامانه اپراتورهــای تلفــن 

ــن مشــترکان ناقــص اعــام شــده اســت. همــراه از ســوی ای
ســخنگوی رگوالتــوری تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اپراتورهــای تلفــن همــراه بــا اعام 
پیامــک بــه ایــن مشــترکان، نســبت بــه تکمیــل اطاعــات پرونــده اخطــار داده انــد، آخریــن 
مهلــت تعییــن شــده بــرای مشــترکان بــه منظــور ثبــت اطاعــات نهایــی اول دی مــاه اعام 

شــده اســت.

پروژه یکپارچه سازی آدرس ایرانیان 
تا پایان دولت تکمیل می شود

ــروژه یکپارچه ســازی  ــه پ ــرم اولی ــت: پلتف ــات گف ــاوری اطاع ــر ارتباطــات و فن ــاون وزی مع
ــود.  ــل می ش ــم تکمی ــت یازده ــان دول ــا پای ــان ت آدرس ایرانی

ــه عنــوان یکــی از طرح هــای  حســین مهــری ، موضــوع یکپارچه ســازی آدرس ایرانیــان را ب
ــر  ــه زی ــرح ک ــن ط ــت: ای ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــی س اصل
ــی  ــع خوب ــص مناب ــار و تخصی ــت اعتب ــت از اولوی ــت اهمی ــه جه ــادی دارد، ب ــای زی پروژه ه

ــوردار شــده اســت. برخ
ــرح،  ــن ط ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــان اینک ــا بی ــران ب ــت ای ــی پس ــرکت مل ــل ش مدیرعام
موضــوع اســتعامات بیــن دســتگاهی، استانداردســازی آدرس و کدپســتی بــر مبنــای نقشــه 
)GNAF( و نیــز ژئوکــد شــدن مــکان بــه معنــای اختصــاص طــول و عــرض جغرافیایــی، در 
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، ادامــه داد: اجــرای ایــن طــرح نیازمنــد همــکاری فرابخشــی با 
ســازمان هایی ماننــد شــهرداری، ســازمان نقشــه برداری، مرکــز آمــار، ســازمان ثبــت اســناد 
ــام  ــه طــور کل تم ــرق و گاز اســت؛ ب ــا آب، ب ــط ب ــن ســازمان های مرتب و امــاک و همچنی
ســازمان هایی کــه بــه نوعــی بــا مــکان ســر و کار دارنــد، بایــد در ایــن پــروژه همــکاری کنند.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 4۸.5 میلیــون مــکان در کشــور بــرای 
اختصــاص کدپســتی اســتاندارد، شناســایی شــده اســت، گفــت: بروزرســانی کدپســتی اماکــن 
روســتایی و شــهری تــا پایــان ســال بــه اتمــام می رســد. در همیــن حــال موضــوع اختصــاص 
طــول و عــرض جغرافیایــی بــه مــکان در شــهرها و روســتاها آغــاز شــده و امیدواریــم تــا پایان 

امســال تمامــی شــهرها و روســتاها ژئوکــد شــوند.
مهــری گفــت: موضــوع استانداردســازی معابــر بی نــام و بــدون پــاک شــهرداری را نیــز بــه 

ــم. تفکیــک اســتان ها در دســتور کار داری
ــوان یکــی دیگــر از  ــه عن ــر ارتباطــات از کدگــذاری روی پارســل های شــهری ب ــاون وزی مع
اقدامــات انجــام شــده در راســتای اجــرای ایــن طــرح اقتصــاد مقاومتی نــام بــرد و تأکیــد کرد: 
اجــرای ایــن پــروژه در ۶ شــهر آغــاز و یــک منطقــه در تهــران نیــز بــه عنــوان فــاز آزمایشــی 

اجرایــی شــده اســت.
ــازی آدرس  ــروژه یکپارچه س ــه پ ــرم اولی ــات، پلتف ــن اقدام ــی ای ــه تمام ــان اینک ــا بی وی ب
ــل  ــروژه تکمی ــن پ ــت ای ــان دول ــا پای ــرد: ت ــان ک ــد، خاطرنش ــکیل می ده ــان را تش ایرانی
می شــود و مــا امیدواریــم در نهایــت شــاهد تبعیــت تمامــی ســازمان ها و مــردم از یــک آدرس 

اســتاندارد واحــد باشــیم.

سند »تبیین الزامات شبکه ملی 
اطالعات« تصویب شد 

در جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه ریاســت رئیــس جمهــور، ســند »تبییــن الزامات 
شــبکه ملــی اطاعــات« بــه تصویب رســید. 

ــن  ــلمین حس ــام والمس ــت حجت االس ــه ریاس ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش جلس
روحانــی   رییــس  جمهــوری تشــکیل و طــی آن، بخــش هــای باقیمانــده ســند تبییــن الزامــات 

شــبکه ملــی اطاعــات بررســی و تصویــب شــد. 
در ایــن بخــش بــرای موضــوع تعرفه هــا و مــدل اقتصــادی شــبکه ملــی اطاعــات بــه منظور 

مقابلــه بــا جنــگ قیمت هــا و  انحصــار، تمهیــدات الزم بررســی و تصویب شــد. 
بــر ایــن اســاس شــبکه ملــی اطاعــات بایســتی بــه گونــه ای مدیریــت شــود تــا شــخصیت 
ــد،  هــای حقیقــی و حقوقــی کــه در چارچــوب هــای تبییــن شــده ســرمایه گذاری مــی کنن
بازگشــت مناســب ســرمایه داشــته باشــند و ارتباطــات داخلــی  بــا تعرفــه ارزان تــر و کیفیــت 

بهتــر همــراه باشــد. 
ــت  ــه دول ــت یابی ب ــل دس ــردم از قبی ــه م ــای اولی ــده نیازه ــن کنن ــات تأمی ــن خدم همچنی
الکترونیــک، ســامت الکترونیــک،  تجــارت و آمــوزش الکترونیــک بایســتی بــا تعرفه هایــی 

متناســب بــا اســتطاعت مــردم هــر منطقــه ارایــه شــود. 

نوکیا دوباره تلفن همراه می سازد
ــد و  ــی ش ــوب م ــان محس ــراه جه ــن هم ــازنده تلف ــن س ــی برتری ــه زمان ــا ک ــرکت نوکی ش
میلیاردهــا نفــر در سراســر جهــان اســتفاده از گوشــی را بــا خریــد تولیــدات ایــن شــرکت آغــاز 

ــازار بازمــی گــردد.  ــه ب ــل ســال ۲01۷ ب ــد، از اوای کردن
ــده شــد و خریــد واحــد  ــه حاشــیه ران ــا کــه بعــد از اســتقبال از گوشــی هــای لمســی ب نوکی
تولیــد گوشــی آن توســط مایکروســافت ناقــوس مــرگ را برایــش بــه صــدا درآورد، تجدیــد 
قــوا کــرده و قصــد دارد ســری جدیــد تولیــدات اندرویــدی خــود را در اوایــل ســال ۲01۷ روانــه 

بــازار کنــد.
نوکیــا در اواخــر بهــار نیــز از عــزم جــدی خــود برای بازگشــت بــه بــازار تولیــد گوشــی و تبلت 
خبــر داده بــود و حــاال جزئیــات بیشــتری را در ایــن زمینــه اعــام کــرده اســت. بر این اســاس 
ــع  ــد و توزی ــرای تولی ــام HMD Global ب ــه ن ــدی دیگــری ب ــا شــرکت فنان ــا ب نوکی

گوشــی هــای جدیــدش بــه توافــق رســیده اســت.
 نوکیــا همچنیــن بخــش جدیــدی را در وب ســایت خــود بــرای معرفــی گوشــی هــای جدیــد 
تولیــدی راه انــدازی کــرده، هــر چنــد هنــوز در آن اطاعــات چندانــی در مــورد گوشــی هــای 

جدیــد ســاخت ایــن شــرکت در دســترس نیســت.
ــی  ــد گوشــی های ــرای تولی ــن شــرکت ب ــات ای ــا از تجربی ــد نوکی ــد از خری مایکروســافت بع
ــا عنــوان لومیــا اســتفاده کــرد کــه چنــدان موفــق نبــود. نوکیــا قبــل از خریــداری توســط  ب

ــود. ــرده ب ــدی عرضــه ک ــت آندروی ــدادی گوشــی  و تبل ــافت تع مایکروس
کارشناســان در مــورد میــزان موفقیــت نوکیــا در بــازار پــر از رقابــت گوشــی هــای هوشــمند 
ــل،  ــد اپ ــدی مانن ــای قدرتمن ــود رقب ــا وج ــت ب ــخص نیس ــد و مش ــدی دارن ــای ج تردیده
سامســونگ، اچ تــی ســی، موتــوروال، هــواووی و .... نوکیــا بــرای بازاریابــی موفــق 

ــرد. ــد ک ــروی خواه ــتراتژی پی ــه اس ــش از چ محصوالت
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ــی  ــن الملل ــه بی ــط اتحادی ــی توس ــه تازگ ــه ب ــی ک اطاعات
مخابــرات منتشــر شــده نشــان مــی دهــد کــه بیــش از نیمــی 
ــت  ــه اینترن ــم ب ــال ۲01۶ ه ــان س ــا پای ــان ت ــردم جه از م

ــت.  ــد داش ــی نخواهن دسترس
ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه در ایــن زمینــه وضعیــت 
مطلوبــی نــدارد و در نقشــه منتشــر شــده توســط اتحادیــه بیــن 
المللــی مخابــرات بــا رنــگ زرد مشــخص شــده اســت. رنــگ 
زرد در نقشــه مذکــور مشــخصه کشــورهایی اســت کــه 51 تــا 

۷5 درصــد از ســاکنانش بــه اینترنــت دسترســی ندارنــد.
ایــران در ایــن گــزارش بــا یــک پلــه صعــود در جدول شــاخص 
توســعه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در ســال ۲01۶ از رتبــه 
ــران در گــزارش  ــی ای ــه اســت. نمــره کل ــا یافت ــه ۸۹ ارتق ۹0 ب
یــاد شــده 4.۹۹ از 10 اســت. شــاخص هایــی کــه ایــران در آنها 
ضعــف داشــته عبارتنــد از درصــد کاربــران اینترنــت در کشــور 
)44.0۸ درصــد(، میــزان اشــتراک اینترنــت پرســرعت از طریــق 
خطــوط ثابــت)10.۸۶ درصــد( و میــزان اشــتراک فعــال اینترنت 
پرســرعت از طریــق فنــاوری هــای همــراه )۲0.0۲ درصــد(. در 
مقابــل ایــران در زمینــه تحصیــل و کســب مهــارت هــای حرفه 
ــای  ــزان پهن ــت، می ــن همــراه و ثاب ای، درصــد مشــترکان تلف
بانــد هــر کاربــر بــه اینترنــت و درصــد خانوارهــای دارای رایانه و 

متصــل بــه اینترنــت شــرایط متوســطی دارد.
در گــزارش ســال ۲01۶ اتحادیــه بیــن المللــی مخابــرات 
کــره جنوبــی در رتبــه اول اســت و ایســلند، دانمــارک، 
ســوییس، بریتانیــا، هنــگ کنــگ، ســوئد، هلنــد، نــروژ، ژاپــن، 
لوکزامبــورگ، آلمــان، نیوزلند،اســترالیا و آمریــکا در رتبــه هــای 

ــد. ــی برن ــر م ــه س ــم ب ــا پانزده دوم ت

ــارات در  ــه ۲۹، ام ــن در رتب ــران، بحری ــان همســایگان ای در می
رتبــه 3۸، روســیه در رتبــه 43، عربســتان در رتبــه 45، قطــر در 
رتبــه 4۶، کویــت در رتبــه 53، آذربایجــان در رتبــه 5۸، عمــان 
در رتبــه 5۹، ترکیــه در رتبــه ۷0  و ارمنســتان در رتبــه ۷1 بــوده 
و تنهــا افغانســتان و پاکســتان وضعیــت بدتــری در مقایســه بــا 
ــن جــدول درج نشــده  ــز در ای ــراق نی ــد. شــرایط ع ــران دارن ای

اســت.

ــزارش 4۷.1  ــن گ ــان در ای ــن جه ــت آنای ــد کل جمعی درص
درصــد اعــام شــده کــه نســبت بــه رقــم 43 درصــدی ســال 
ــن مســاله  ــی ای ــت اصل ــی دهــد. عل ــش نشــان م ۲015 افزای
ــت. در  ــوده اس ــیار ب ــی س ــات مخابرات ــتفاده از خدم ــد اس رش
حــال حاضــر ایــن شــبکه هــا ۸4 درصــد از کل مســاحت کــره 
زمیــن را پوشــش می دهنــد. امــا هزینــه بــاالی اســتفاده از این 
خدمــات و برخــی موانــع دیگــر باعــث شــده کمتــر از 50 درصد 

جمعیــت جهــان وارد دنیــای دیجیتــال شــوند.
بــر اســاس ایــن گــزارش اکثــر افــراد آفایــن را زنــان، 
ســالخوردگان، کــم ســوادان، فقــرا و ســاکنان نواحــی روســتایی 
ــهیل  ــرای تس ــنی ب ــداز روش ــم ان ــد و چش ــی دهن ــکیل م تش

ــدارد. ــود ن ــت وج ــه اینترن ــا ب ــی آنه دسترس

جدیدترین رتبه جهانی ایران در اینترنت/
 ۱۵ کشور صدرنشین معرفی شدند

رئیــس بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــا بیــان اینکــه متوســط زمــان اســتفاده از بــازی رایانــه 
ای در میــان کاربــران ایرانــی ۷۹ دقیقــه در روز بــرآورد می شــود، گفــت:۷5 درصــد افــراد از طریــق 

گوشــی موبایــل بــازی می کننــد. 
حسـن کریمـی قدوسـی در خصـوص وضعیـت بازی هـای رایانـه ای در کشـور اظهـار داشـت: بـر 
اسـاس پیمایشـی که در سراسـر کشـور و با ارائـه ۷0 هزار پرسشـنامه در میـان مردم انجـام دادیم، 

آمـار مصـرف بازی هـای رایانه ای تا پایان سـال گذشـته در کشـور مشـخص شـده اسـت.
وی ادامـه داد: بـر مبنـای ایـن پیمایش هم اکنـون ۲3 میلیون نفر در کشـور بـازی رایانـه ای انجام 

مـی دهد کـه به طـور متوسـط روزانـه ۷۹ دقیقـه از وقت خـود را به بـازی اختصـاص می دهند.

سهم 95 درصدی بازی های خارجی از بازار 460 میلیارد تومانی بازی رایانه ای
ــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 4۶0 میلیــارد تومــان  رئیــس بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای ب
در کشــور بــازی رایانــه ای بــه فــروش رســید، افــزود: پنــج درصــد ایــن میــزان از فــروش، ســهم 
ــاص  ــی اختص ــای خارج ــه بازی ه ــغ ب ــن مبل ــد ای ــود و ۹5 درص ــی ب ــه ای ایران ــای رایان بازی ه

داشــت.
ــت:  ــر داد و گف ــه ای طــی 1.5 ســال گذشــته خب ــای رایان ــروش بازی ه ــش ســهم ف وی از افزای
پیــش از ایــن تنهــا ســه درصــد فــروش بازی هــای را، بازی هــای ایرانــی در اختیــار داشــتند کــه 

ــه پنــج درصــد رســیده اســت. هم اکنــون ایــن رقــم ب
ــل عرضــه شــدن  ــه دلی ــی ب ــروش بازی هــای ایران ــش ف ــه افزای ــا اشــاره ب کریمــی قدوســی ب
ــی از  ــتقبال خوب ــه اس ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــه داد: ش ــور ادام ــی در کش ــای موبایل بازی ه
بازی هــای موبایلــی ایرانــی از ســوی کاربــران صــورت گرفتــه اســت؛ بــه نحــوی کــه ۷5 درصــد 
کاربــران از طریــق گوشــی های موبایــل بــازی می کننــد و تنهــا ۲5 درصــد کاربــران از کامپیوتــر 

ــد. ــتفاده می کنن ــردن اس ــازی ک ــرای ب ب

استقبال مردم از بازی های موبایلی و آنالین
ــد کــرد: هم اکنــون  ــه اســتقبال مــردم از بازی هــای موبایلــی و آنایــن تأکی ــا اشــاره ب وی ب
ــوده  ــق ب ــی وجــود دارد، موف ــه در بازارهــای داخل ــی ک ــی ایران بســیاری از بازی هــای موبایل
ــه خــارج از کشــور هــم صــادر شــده  ــا میلیاردهــا تومــان نیــز فــروش داشــته و ب و برخــی ت

اســت.
رئیــس بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای تأکیــد کــرد: بــرای تقویــت ایــن بخــش نیازمنــد ایجــاد 
بــازار عادالنــه بــا اســتفاده از قانونگــذاری در ایــن حــوزه هســتیم تــا بتوانیــم شــاهد افزایــش تولید 

بازی هــای آنایــن موبایلــی در داخــل کشــور باشــیم.

ایرانی ها ۷۹ دقیقه در روز گیم بازی می کنند
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مرکــز مدیریت عملیــات رخدادهــای رایانــه ای از شناســایی 
ــر داده کــه تحــت  ــر خب ــاج گی ــزار مخــرب ب ــرم اف یــک ن
ــتم  ــد روی سیس ــی توان ــگان م ــازی رای ــک ب ــوان ی عن
ــا را  ــی نصــب شــود و امنیــت اطاعــات آنه ــران ایران کارب

ــد.  ــد کن تهدی
ــای  ــات رخداده ــداد و هماهنگــی عملی ــت ام ــز مدیری مرک
رایانــه ای )ماهــر( نســبت بــه فعــال شــدن بــاج افــزار جدید 

ایرانــی تحــت عنــوان »Click Me« هشــدار داد.
Click Me نــام باج افــزار جدیــد ایرانــی اســت کــه 
ــگان روی سیســتم نصــب  ــازی رای ــک ب ــوان ی تحــت عن
شــده و به صــورت پنهــان فایل هــا را رمــز می کنــد و پــس 
از آن بــرای دسترســی بــه فایل هــا، تقاضــای بــاج می کنــد. 
ــرار  ــود ق ــعه خ ــه توس ــزار در مراحــل اولی ــن باج اف ــه ای البت
ــرد  ــد ک ــاد نخواه ــادی را ایج ــر زی ــون خط ــم اکن دارد و ه
امــا ممکــن اســت در آینــده خطرهــای جدی تــری را بــرای 

قربانیــان ایجــاد کنــد.
ایـن باج افـزار در قالـب یـک بـازی کامپیوتـری سـبک ارائه 
شـده و هنگامـی کـه کاربـر مشـغول بـازی اسـت، در پـس 
زمینـه به رمز کـردن فایل هـای سیسـتم قربانی می پـردازد.
صفحــه بــازی یــک صفحــه ســاده بــا پــس زمینــه عکــس 

اســت و کاربــر بایــد روی دکمــه click me کلیــک کنــد. 
بــا هــر بــار کلیــک روی ایــن دکمــه، پــس زمینــه صفحــه 
ــود.پس از  ــرار می ش ــک تک ــرده و درخواســت کلی ــر ک تغیی
ــار تکــرار ایــن عمــل، صفحــه درخواســت هکــر از  چنــد ب

فــرد قربانــی نشــان داده می شــود.
ــد  ــول می کن ــت پ ــای پرداخ ــر تقاض ــه از کارب ــن صفح ای
ــی را در  ــتم قربان ــده سیس ــز ش ــای رم ــورد فایل ه ــا پس ت
ــی  ــات دقیق ــوز اطاع ــه هن ــد.  البت ــرار ده ــار وی ق اختی
ــا  ــتی و ی ــغ درخواس ــته و مبل ــود نداش ــه وج ــن صفح در ای
اطاعاتــی بــرای واریــز پــول وجــود نــدارد. اما ممکن اســت 
ــود. ــل ش ــه تکمی ــن صفح ــزار ای ــن باج اف ــرفت ای ــا پیش ب
ــد، پســوند  ــز می کن ــه رم ــی ک ــه فایل های ــزار ب ــن باج اف  ای
ــورد  ــز م ــم رم ــد. الگوریت ــه می کن »hacked« را اضاف
ــت  ــد ۲5۶ بی ــول کلی ــا ط ــزار AES ب ــن باج اف ــتفاده ای اس
اســت. ایــن برنامــه توانایــی آســیب رســاندن بــه فایل هــای 

متنــی، چندرســانه ای و آفیــس را دارد.
بررســی بدافــزار فــوق از ســوی مرکــز ماهــر نشــان داده که 
ــر  ــال حاض ــت و در ح ــعه اس ــال توس ــزار در ح ــن باج اف ای
تنها یــک فایــل بــه نــام »ransom-flag.png« که 
ــه  ــرده و بقی ــز ک ــد را رم ــاد می کن ــو »D:\« ایج در درای

ــن  ــه همی ــذارد.  ب ــی می گ ــورده باق ــت نخ ــا را دس فایل ه
دلیــل اکنــون ایــن باج افــزار خطــر جــدی ایجــاد نمی کنــد. 
ــا توســعه آن، خطــرات  ــن امــکان وجــود دارد کــه ب ــا ای ام

جــدی را متوجــه سیســتم قربانــی کنــد.
مرکــز ماهــر بــه کاربــران هشــدار داد: ایــن گونــه بدافزارهــا 
ــود  ــر خ ــرای تکثی ــخص ب ــتراتژی مش ــک اس ــا ی تقریب
دارنــد. آن هــا بــرای نفــوذ از روش هــای دانلــود نرم افــزار از 
ــر  ــع غی ــا از مناب ــت برنامه ه ــر، آپدی ــر معتب ــایت های غی س
ــوده  ــای آل ــه ایمیل ه ــده ب ــت ش ــای پیوس ــمی، فایل ه رس
ــرای  ــت ب ــس الزم اس ــد. پ ــتفاده می کنن ــا اس و تروجان ه
ــای  ــه برنامه ه ــن گون ــه ای ــدن ب ــوده ش ــری از آل جلوگی
مخــرب، از منابــع و ســایت های غیــر معتبــر دانلــود انجــام 
ــودداری  ــکوک خ ــای مش ــردن ایمیل ه ــاز ک ــود و از ب نش
ــوی و  ــروس ق ــک آنتی وی ــتفاده از ی ــن اس ــود؛ همچنی ش
ــه برنامه هــای  ــن گون ــه ای ــوده شــدن ب ــه روز احتمــال آل ب

ــد. ــش می ده ــرب را کاه مخ
لیســت فایــل هایــی کــه مــی تواننــد در معــرض آســیب از 
طــرف ایــن بــاج افــزار باشــند و نیــز روش هــای مقابلــه بــا 
ایــن باج افــزار در ســایت اطــاع رســانی مرکــز ماهــر قــرار 

ــده است.  داده ش

شناسایی باج افزار جدید ایرانی/کاربران مراقب بازی »کلیک می« باشند

ــی  ــت نشــان م ــی چــک پوین ــای موسســه امنیت بررســی ه
دهــد انتشــار بدافــزاری موســوم بــه Gooligan در فضــای 
ــری  ــاب کارب ــون حس ــک میلی ــش از ی ــت بی ــازی امنی مج

گــوگل را بــه خطــر انداختــه اســت. 
ایــن بدافــزار کــه بــرای حملــه بــه گوشــی هــا و تبلــت هــای 
مجهــز بــه سیســتم عامــل اندرویــد طراحی شــده تا بــدان حد 
ــد ۷4 درصــد از گوشــی هــای  قدرتمنــد اســت کــه مــی توان

آندرویــدی را آلــوده کنــد.
ایــن بدافــزار در حداقــل ۸۶ برنامــه موبایلــی موجــود در 
ــی  ــای موبایل ــه ه ــروش برنام ــن ف ــای آنای ــگاه ه فروش
وجــود دارد و در صــورت بارگــذاری و نصــب ایــن برنامــه هــا 
Gooligan بــه گوشــی هــا و تبلــت هــای کاربــران منتقل 

ــود. ــی ش م
شــرکت امنیتــی چــک پوینــت مــی گویــد Gooligan در 
صــورت آلــوده کــردن گوشــی هــا و تبلــت هــای مجهــز بــه 
اندرویــد 4 و5 مــی توانــد دسترســی کامــل آنهــا را در دســت 

ــد. ــرد و کدهــای مخــرب خــود را از راه دور اجــرا کن بگی
ــار  ــی رفت ــا بررس ــت و ب ــوش اس ــیار باه ــور بس ــزار مذک بداف
کاربــر در زمــان اســتفاده از گوشــی و تبلــت تــاش مــی کنــد 
ــایی  ــا از شناس ــد ت ــد کن ــار تقلی ــن رفت ــت از ای ــت دق در نهای
خــود توســط نــرم افزارهــای امنیتــی و ضدویــروس جلوگیــری 
ــران و دیگــر  ــل کارب ــد. ســرقت اطاعــات حســاب جیمی کن
ــی  ــب آگه ــال و نص ــری فع ــای کارب ــاب ه ــات حس اطاع
ــرای کســب درآمــد از جملــه دیگــر اقدامــات بدافــزار  افــزار ب

است.  Gooligan
ــک  ــا چ ــک ب ــکاری نزدی ــال هم ــد در ح ــی گوی ــوگل م گ
پوینــت بــه منظــور متوقــف کــردن ایــن بدافــزار اســت. ایــن 
ــدی  ــزار آندروی ــخه ای از بداف ــرکت Gooligan را نس ش
ــل منتشــر  ــه یــک ســال قب ــد ک ــی دان Ghost Push م
شــده بــود. ایــن شــرکت همچنین مدعــی اســت نشــانه ای از 
سواســتفاده ایــن بدافــزار از حســاب هــای کاربــران را مشــاهده 

ــت. نکرده اس

بدافزار اندروید امنیت یک میلیون کاربر را به خطر انداخت
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تبلتی که جای کاغذ را می گیرد
علیرغــم گذشــت هــزاران ســال از اختــراع کاغــذ و تولیــد هــزاران محصــول رقیــب بــرای 
آن در ســال هــای اخیــر، هنــوز اســتفاده از آن منســوخ نشــده، امــا ســازندگان یــک تبلــت 

جدیــد مدعــی منســوخ کــردن کاربــرد کاغــذ شــده انــد. 
ــت،  ــم هس ــکاتی ه ــات دارای مش ــازی اطاع ــره س ــرای ذخی ــذ ب ــتفاده از کاغ اس
از جملــه اینکــه کاغــذ ابــزاری آســیب پذیــر بــرای ذخیــره اطاعــات اســت و 
ــد. ــی کن ــغال م ــادی اش ــای زی ــات فض ــازی اطاع ــره س ــرای ذخی ــتفاده از آن ب اس
یــک شــرکت تجــاری بــه نــام remarkable تبلتــی بــه نــام E Ink تولیــد کــرده 
و مدعــی اســت مــی تــوان از آن بــرای خوانــدن، نوشــتن و یادداشــت بــرداری راحــت 
ــا گســترش اســتفاده از تبلــت یــاد شــده دیگــر نیــازی بــه  اســتفاده کــرد و بنابرایــن ب

اســتفاده از کاغــذ نیســت.
ضخامــت انــدک و عملکــردی مشــابه بــا نــگارش بــر روی کاغــذ از جملــه مزایــای این 
تبلــت اســت. کاربــران بــا اســتفاده از قلــم نــوری ایــن تبلــت مــی تواننــد مطالــب را بــه 

همــان ســبک نــگارش بــر روی کاغــذ یادداشــت و ذخیــره ســازی کننــد.
در نمایشــگر ایــن تبلــت بــرای جلوگیــری از خســته شــدن چشــم کاربــران از فنــاوری 
تــازه ای اســتفاده شــده و refresh rate یــا نرخ تازه ســازی آن تســریع شــده اســت. 
ــر روی صفحــه  ــر ب ــه تصوی ــه می شــود ک ــی گفت ــداد دفعات ــه تع ــازه ســازی ب ــرخ ت ن

ــا تــازه می گــردد. نمایــش در هــر ثانیــه بــه روز رســانی ی
ایــن تبلــت تنهــا قــادر بــه نمایــش کتــب الکترونیــک، فایــل هــای پــی دی اف و اســناد 
اســت و الصــاق ضمیمــه بــه ایــن فایــل هــا را ممکن مــی کنــد. نمایشــگر تبلت یادشــده 
10.3 اینچــی بــوده و قیمــت پیــش خریــد آن بــا 4۷ درصــد تخفیــف 3۷۹ دالر اســت، امــا 
عرضــه عمومــی آن از آگوســت ســال ۲01۷ بــا قیمــت ۷1۶ دالر انجــام مــی شــود کــه 

شــامل تبلــت 5۲۹ دالری، قلــم ۷۹ دالری و قــاب ۷۹ دالری اســت.

خلق ویدئوهای جالب؛ 

پیشگویی آینده با هوش مصنوعی 
توسط محقق ایرانی 

حامــد پیرســیاوش اســتاد ایرانــی دانشــگاه مریلنــد آمریــکا بــا همــکاری محققــان دانشــگاه ام 
آی تــی الگوریتمــی را ابــداع کــرده کــه بــرای شــبیه ســازی لحظاتــی در آینــده بــا اســتفاده از 

عکــس هــای ثابــت قابــل اســتفاده اســت. 
اگــر چــه ظرفیــت مغــز انســان بــرای خیــال پــردازی نامحــدود اســت، امــا هــوش مصنوعــی تا 
بــدان حــد پیشــرفت کــرده که مــی توانــد بــا بررســی تصاویــر و محتــوای آنهــا در ایــن زمینه 

رقابــت کنــد و حــدس هــای قریــب بــه یقینــی در مــورد آینــده بزند.
ایــن اســتاد ایرانــی و محققــان آزمایشــگاه هــوش مصنوعی و علــوم رایانــه دانشــگاه ام آی تی 
الگوریتــم هــوش مصنوعــی جدیــدی را بــرای تهیــه ویدئوهــای کوتــاه حــاوی شــبیه ســازی 
ــه عنــوان  ــداع کــرده انــد. ب آینــده از رویدادهــای قابــل مشــاهده در عکــس هــای ثابــت اب
ــاه  ــال ایــن الگوریتــم بعــد از مشــاهده تعــدادی عکــس از امــواج ســاحلی ویدئویــی کوت مث

تولیــد کــرده کــه نشــان مــی دهــد موجــی ســاحلی آرامــش ســاحل را بــر هــم مــی زنــد.
ایــن الگوریتــم بــا بررســی عکــس هایــی از بــازی گلف نیــز لحظــات بعدی انجــام ایــن بازی 
 Carl Vondrick .توســط افــراد را در قالــب ویدئویــی کوتــاه بــه نمایــش گــذارده اســت
دانشــجوی دکتــری دانشــگاه ام آی تــی در ایــن مــورد می گویــد ایــن موفقیت نشــانگر درک 
عمیــق هــوش مصنوعــی از شــرایط حــال اســت، زیــرا در غیــر ایــن صــورت پیــش بینــی 

آینــده ممکــن نخواهــد بود.
ایــن محققــان دو گــروه از شــبکه هــای عصبــی را بــرای تکمیــل ایــن تحقیــق ابداع کــرده و 
بــه کار گرفتــه اند.شــبکه عصبــی اول بــرای تولیــد ویدئــو و شــبکه دوم بــرای متمایــز ســازی 
آنچــه کــه واقعــی اســت و آنچــه کــه بازســازی مــی شــود بــه کار گرفتــه مــی شــود. هــوش 
مصنوعــی طراحــی شــده بــه تدریــج قابلیــت طراحــی ویدئوهــای شــبیه ســازی شــده را تــا 
بــدان حــد بــاال مــی برد کــه صحنــه هــای پیــش بینــی شــده در ویدئوها شــباهت کاملــی به 

صحنــه هــای واقعــی برگرفتــه از عکــس هــا داشــته باشــند..
بــا تــداوم فعالیــت هــوش مصنوعــی و افزایــش خودآمــوزی و تــوان درک آن ویدئوهــای تولید 
شــده کــه آینــده را پیــش بینــی مــی کننــد حتــی ۲0 درصــد واقعــی تــر از ویدئوهــای تهیــه 

شــده از عکــس هــای واقعــی از حــال هســتند.
البتــه نبایــد انتظــار داشــت کــه در آینــده نزدیــک ایــن فنــاوری منجــر بــه تولیــد ویدئوهــای 
ــه ای  ــای 1.5 ثانی ــق ویدئوه ــن طری ــا از ای ــود. فع ــده ش ــگویی آین ــاوی پیش ــی ح طوالن
ــده ایــن زمــان بیشــتر شــود. از مــدل ســازی  تولیــد مــی شــود ولــی امیــد مــی رود در آین
مذکــور مــی تــوان بــرای شناســایی ناهنجارهــا و شــرایط غیرعــادی امنیتــی و کشــف برخــی 

اشــیا و اجــزا در تصاویــر کــه در حالــت عــادی قابــل شناســایی نیســتند، اســتفاده کــرد.
حامــد پیرســیاوش اســتاد ایرانــی دانشــگاه مریلنــد کــه در اجــرای ایــن تحقیــق همــکاری 
ــال ۲003 از دانشــگاه  ــرق را در س ــته مهندســی ب ــود در رش ــدرک کارشناســی خ ــته، م داش
علــم و صنعــت ایــران و مــدرک کارشناســی ارشــد خــود در همیــن رشــته را در ســال ۲00۶ از 
دانشــگاه شــریف دریافــت کــرده اســت. وی در ســال ۲01۲ از رشــته علــوم رایانه در دانشــگاه 

کالیفرنیــا فــارغ التحصیل شــده اســت.

ژاپن ابر کامپیوتر می سازد
ژاپــن قصــد دارد دوبــاره بــه صــدر بــازار کامپیوتــر بازگــردد. درهمیــن راســتا دولــت ایــن 
کشــور بودجــه ای 1۷3 میلیــون دالری بــرای ســاخت یــک ابرکامپیوتــر جدیــد در نظــر 

گرفتــه اســت. 
ایــن کشــور قصــد دارد ماشــینی بــا قابلیــت 130 پتافــاپ بســازد.  ایــن در حالــی اســت 
کــه چیــن تابســتان امســال از ابــر کامپیوتــری بــا قابلیــت ۹3 پتافــاپ رونمایــی کــرد. 
وزارت اقتصــاد ژاپــن برنامــه هــای عظیمــی بــرای ایــن ابــر کامپیوتــر دارد و قصــد دارد با 
اســتفاده از ســرعت خــارق العــاده ای کــه دســتگاه ایجــاد مــی کنــد، در بخــش »یادگیری 

عمیــق« پیشــرفت هایــی ایجــاد کنــد.
همچنیــن ایــن ابــر کامپیوتــر بــا ســرعت  130 کوادریلیــون در ثانیه، مــی تواند در توســعه 

دســتگاه هــای خــودکار، درمــان و حــوزه روباتیــک کمــک زیــادی کند.
ــاره کامپیوتــر منتشــر  البتــه در شــرایط کنونــی وزارت اقتصــاد اطاعــات زیــادی درب
ــاره مــی  ــن ب ــوم پیشــرفته در ای ــاوری و عل ــی فن ــر موسســه مل ــا مدی ــد ام نمــی کن
گویــد: تاجایــی کــه مــا مــی دانیــم فعــا هیــچ ابرکامپیوتــری بــا ایــن ســرعت وجــود 

ــدارد. ن
درحــال حاضــر  کامپیوتــر Oakforest-PACS شــرکت فوجیتســو ســریع تریــن 

کامپیوتــر ژاپــن بــا ســرعت 13.۶ پتــا فــاپ اســت.
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گروهــی از محققــان شــرکت مایکروســافت پیــش بینــی هــای جالبــی دربــاره آینــده فناوری 
در یــک دهــه آینــده ارایــه کــرده انــد. 

درحالــی کــه همــگان منتظــر هســتند تــا بــا ســپری شــدن روزهــای آتــی ســال ۲01۶ پایان 
یافتــه و ســال ۲01۷ آغــاز شــود گروهــی از محققــان زن شــرکت مایکروســافت کــه بــه ایده 
پــردازی در عرصــه هــای مختلــف فنــاوری شــهرت دارنــد پیــش بینــی هایــی دربــاره آینــده 

فنــاوری مطــرح کــرده انــد.
ایــن 1۷ محقــق در یــک نظرســنجی شــرکت کــرده و دربــاره عرصــه هــای مختلــف علــم 
و فنــاوری بــه اظهارنظــر پرداختــه انــد. آنهــا از پــردازش زبــان طبیعــی گرفتــه تــا یادگیــری 

ماشــینی، نــرم افزارهــای کشــاورزی و واقعیــت مجــازی نظراتشــان را مطــرح کــرده انــد.
مــار گونزالــو فرانکــو از محققــان آزمایشــگاه ردمونــد مایکروســافت گفــت: معتقــدم در آینــده 

نزدیــک فناوریهــای حســگری پیشــرفتهای قابــل توجهــی خواهــد داشــت.
در همیــن حــال ســوزان دامایــز از دانشــمندان و مدیــران ارشــد ایــن آزمایشــگاه اظهــار کــرد: 
ــا مــی بخشــد. او  ــای وب را ارتق ــه دســت آمــده جســتجو در دنی ــج ب یادگیــری عمیــق نتای
همچنیــن معتقــد اســت کــه شــیوه هــای فعلــی جســتجو در دنیــای اینترنــت متحــول مــی 

شــود.
ــاورزان از  ــال ۲0۲۷ کش ــا س ــت: ت ــز گف ــافت نی ــان مایکروس ــر محقق ــتا روزوی از دیگ آس

ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن ــان اس ــت محصوالتش ــای کیفی ــرای ارتق ــی ب ــوش مصنوع ه
وی در عیــن حــال بــه ایــن واقعیــت اشــاره مــی کند کــه پدیــده هایــی همچون خشکســالی، 

تغییــرات جــوی و فجایــع طبیعــی در یــک دهه آینــده وجــود خواهد داشــت.

پیش بینی مایکروسافت برای سال ۲۰۲۷؛

کشاورزان از هوش مصنوعی استفاده 
می کنند/ تحول در جستجو در وب

کاربــران خدمــات گــوگل ارث بــا اســتفاده از قابلیــت بــه روزشــده آن موســوم بــه تایــم لپــس یــا 
گذشــت زمــان مــی تواننــد تحــوالت شــگفت انگیــز بخــش هایــی از کــره زمیــن در ســی و دو 

ســال اخیــر را مشــاهده کننــد. 
ایــن خدمــات شــامل نمایــش ویدئوهــای ده ثانیــه ای از تغییــرات زمیــن اســت کــه حاصــل در 
کنــار هــم قــرار دادن دههــا عکــس فضایــی از کــره خاکــی از ســال 1۹۸4 تــا ســال ۲01۶ اســت.

تماشــای ایــن تصاویــر حجــم وســیع تخریــب و ویرانــی محیــط زیســت توســط انســان هــا را بــه 
نمایــش مــی گــذارد و اثبــات مــی کنــد نگرانــی در مــورد پدیــده هایــی ماننــد گــرم شــدن کــره 
زمیــن بــر خــاف تصــور دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور منتخــب آمریــکا یــک توطئــه چینــی 

نیســت و واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت.
ــل مشــاهده از ایــن طــرح نشــان دهنــده تحوالتــی همچــون  ــر ویدئویــی قاب مجموعــه تصاوی
گســترش شهرنشــینی، تخریــب جنــگل هــا و احیــای آنهــا در برخــی مواقــع آب شــدن یخچــال 
هــای طبیعــی و برخــی فرایندهــای مهندســی ماننــد ســاخت پــل Oresund بــرای اتصــال 

دانمــارک بــه ســوئد اســت.
ایــن خدمــات اولیــن بــار در ســال ۲013 راه انــدازی شــدند تــا کاربــران گــذر زمــان بــر روی کــره 
زمیــن را از ســال 1۹۸4 تــا ۲01۲ شــاهد باشــند. امــا حــاال ایــن قابلیــت بــه روزشــده و عکــس 

هــای مــورد اســتفاده در آن نیــز از دقــت بیشــتری برخوردارنــد.
ــر اســتفاده شــده کــه هــر یــک از آنهــا حــاوی 3.۹5  ــن ویدئوهــا از 33 تصوی در هــر یــک از ای
تریلیــون پیکســل اســت. تصاویــر یادشــده از ترکیــب بیــش از 5 میلیــون تصویــر ماهــواره ای بــه 

دســت آمــده انــد کــه توســط ناســا و ســازمان فضایــی اروپــا بــه فضــا پرتــاب شــده انــد.

تماشای تغییرات ۳۲ ساله زمین
 در اینترنت ممکن شد

دوربین های نظارتی بعد از اتصال 
به اینترنت هک شدند

 میــزان امنیــت دوربیــن هــای نظارتــی قابــل اتصــال بــه اینترنــت تــا بــدان حــد پاییــن 
ــوده شــدند.  اســت کــه تنهــا ۹۸ ثانیــه پــس از اتصــال بــه شــبکه توســط هکرهــا آل

دوربیــن هــای یــاد شــده کــه معمــوال بــه پــورت هــای یــو اس بــی متصــل مــی شــوند 
از حداقــل قابلیــت هــای امنیتــی ضــروری نیــز برخــوردار نیســتند و بــا توجــه بــه ضعــف 
ــا  ــردن آنه ــر هــک ک ــا توســط کارب ــر آنه ــدم تغیی ــرض و ع ــش ف ــی پی ــات امنیت تنظیم

ــواری خاصــی ممکــن اســت. ــدون دش ــا ب توســط هکره
راب گراهــام محقــق امنیتــی در ایــن بــاره مــی گویــد: تنهــا بــا صــرف ۹۸ ثانیــه وقــت 

ــوده کنــد. ــزار Mirai آل ــه بداف توانســته یکــی از ایــن دوربیــن هــا را ب
وی مــی گویــد: مــی تــوان دوربیــن هــای امنیتــی را به شــیوه هــای مختلفــی آلــوده کرد 

و محتــوای ضبــط شــده توســط آنهــا را هــم بــه راحتــی مشــاهده کرد.
ــه ســرعت از طریــق  ــد ب ــوده کــردن یــک دوربیــن مــی توان ــزار Mirai بعــد از آل بداف
شــبکه اینترنــت بــه دنبــال دیگــر دوربیــن هــای آســیب پذیــر بگــردد و آنهــا را نیــز آلوده 
کنــد. بــه گفتــه راب گراهــام تمامــی ایــن اتفاقــات تنهــا در چنــد ثانیــه رخ مــی دهــد و 

قربانیــان نیــز متوجــه ایــن مســاله نمــی شــوند.
وی هشــدار داده اســت بــا توجــه بــع گســترش اســتفاده از اینترنــت اشــیا و اتصــال انــواع 
ــایل  ــوع وس ــن ن ــت ای ــای امنی ــرای ارتق ــد ب ــه شــبکه مجــازی بای ــایل الکتریکــی ب وس
فکــری اساســی کــرد. در غیــر ایــن صــورت هکرهــا بــه راحتــی مــی تواننــد صدهــا میلیون 

وســیله و ابــزار را آلــوده کننــد.
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ــتفاده  ــورد اس ــر م ــترده ت ــور گس ــه ط ــوگل ب ــه گ ــات نقش ــروزه خدم ــه ام ــر چ اگ
کاربــران قــرار گرفتــه، امــا اپــل در رقابــت بــا گــوگل و بــرای ارتقــای خدمات مشــابه 

خــود پهپادهــا را بــه خدمــت گرفتــه اســت. 
ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از تصاویــر تهیــه شــده بــا اســتفاده از پهپادهــا قصــد 
ــا  ــا بخشــد ت ــال خــود را ارتق ــات موجــود در نقشــه هــای دیجیت دارد دقــت و جزیی

کاربــران بیشــتری را بــه اســتفاده از خدمــات مذکــور ترغیــب کنــد.
ــان هــا و بزرگــراه  ــرواز درآمــدن اطاعــات خیاب ــه پ ــاد شــده بعــد از ب پهپادهــای ی
هــای مهــم را جمــع آوری و بــه نقشــه هــای اپــل اضافــه مــی کننــد. البتــه بــرای 

ــکا ضــروری اســت. ــدرال آمری ــوردی ف ــن کار کســب مجــوز از اداره هوان ای
ــات  ــع آوری اطاع ــو و جم ــه ویدئ ــه تهی ــی ب ــر عکاس ــاوه ب ــل ع ــای اپ پهپاده
ــات نقشــه هــای اپــل غنــای بیشــتری پیــدا  ــا امکان ــد ت ترافیکــی نیــز مــی پردازن
 iOS کنــد. اطاعــات مذکــور هــم بــر روی رایانــه هــای مک و هــم بــرای کاربــران

قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
اپــل بــرای افزایــش جذابیــت خدمــات نقشــه خــود در مقایســه بــا گــوگل، قابلیــت 
هایــی ماننــد مشــاهده نمــای داخلــی برخــی ســاختمان هــا و ســازگاری بــا سیســتم 
ــن  ــوز مشــخص نیســت ای ــزود. هن ــه آن خواهــد اف ــت خــودرو را ب ــری و هدای ناوب

خدمــات چــه زمانــی در دســترس عمــوم قــرار مــی گیــرد.
ــه  ــه ب ــرد ک ــدازی ک ــات نقشــه خــود را راه ان ــار در ســال ۲01۲ خدم ــن ب ــل اولی اپ
علــت دقــت پاییــن و هدایــت غلــط کاربــران تــا مدتی دســتمایه شــوخی و تمســخر 

کاربــران قــرار گرفــت.

استفاده از پهپاد برای ارتقای 
کیفیت خدمات نقشه خوانی

ــوری جدیــدی اســت کــه  ــدازی شــبکه فیبرن ــال راه ان ــه دنب  شــرکت آمریکایــی Altice USA ب
ــد.  ــه را ممکــن مــی کن ــا ســرعت ده گیگابیــت در ثانی ــه اینترنــت ب دسترســی ب

ارائــه ایــن خدمــات از ابتــدای ســال ۲01۷ آغــاز مــی شــود و بــه تدریــج و ظــرف 5 ســال آینــده میلیــون 
هــا نفــر از آن بهــره منــد خواهند شــد.

هنــوز اســامی مناطــق و ایاالتــی کــه پیــش از دیگــر ایــاالت از خدمــات مذکــور بهــره منــد مــی شــوند 
اعــام نشــده اســت. ارائــه خدمــات اینترنــت بــا ســرعت 10 گیگابیــت در ثانیــه در کل امریکا بی ســابقه 

اســت و مناطــق بســیار محــدودی در ایــن کشــور هــم اکنــون بــه چنیــن خدماتــی دسترســی دارند.
مســئوالن ایــن شــرکت راه انــدازی چنیــن شــبکه ای را یــک ســرمایه گــذاری درازمــدت مــی داننــد که 
ارائــه خدمــات جدیــد تفریحــی، حرفــه ای و چندرســانه ای را ممکــن مــی کنــد و زمینــه را برای کســب 

درآمدهــای جدیــد همــوار می ســازد.
ــا ســرعت چندگیگابیــت در ثانیــه در آمریــکا  ــه خدمــات اینترنــت ب ــرای ارائ در حــال حاضــر رقابــت ب
آغــاز شــده و بــه عنــوان مثــال شــرکت کام کســت در مناطــق محــدودی ایــن خدمــات را بــا ســرعت 
۲ گیگابیــت در ثانیــه ارائــه مــی دهــد. گــوگل نیــز در حــال توســعه شــبکه فیبرنــوری خــود بــه منظــور 

ارائــه خدمــات اینترنــت فــوق ســریع اســت.

با راه اندازی یک فیبر نوری جدید؛

اینترنت با سرعت ۱۰ گیگابیت در ثانیه 
در آمریکا ارائه می شود

 

دانشــمندان مشــغول تحقیــق برای ســاخت یــک دســتگاه وای 
فــای مینیاتــوری مخصــوص اینترنــت اشــیا هســتند کــه عاوه 
بــر کوچــک بــودن، در مصــرف انــرژی نیــز صرفــه جویــی مــی 

کنــد. 
ــه امــروز آرزوی مرتبــط کــردن تمــام اشــیای جهــان، در  ــا ب ت
حــد یــک رویــا باقــی مانــده اســت. بــرای تبدیــل ایــن آرزو بــه 
واقعیــت جهــان نیازمنــد طبقــه جدیــدی از رادیوهــای وای فای 
کوچــک و کــم مصــرف اســت تــا بتوانــد از طریــق یک شــبکه 

دســتورهای مــورد نظــر را بــه دســتگاه هــا ارســال کنــد.
ایــده اصلــی » HitchHike« نیــز همیــن اســت. این یک 
ــی از  ــه گروه ــت ک ــک اس ــس کوچ ــی وایرل ــتگاه رادیوی دس

محققــان دانشــگاه اســتانفورد در حــال ســاخت آن هســتند.
ســاچین کاتــی محققــی کــه رهبــری ایــن پــروژه را برعهــده 
ــت  ــد: HitchHike در حقیق ــی نویس ــتی م دارد، در یادداش
ــال  ــه انتق ــت ک ــای اس ــودکار وای ف ــتم خ ــتین سیس نخس
اطاعــات را بــا اســتفاده از کمتریــن میــزان انــرژی انجــام می 
دهــد. همچنیــن مــی تــوان آن را همــراه دســتگاه هــای وای 

ــه کار  ــه تجهیــزات اضافــی ب ــدون هیــچ گون فــای موجــود ب
بــرد و آن را همــراه تلفــن همــراه یــا روتــر وای فــای اســتفاده 

کــرد.
ایــن دســتگاه چنــان کــم مصرف 
اســت کــه باتــری کوچک ســکه 
ای آن عمــری 10 ســاله یــا 
بیشــتر خواهــد داشــت. از ســوی 
دیگــر ایــن دســتگاه کوچــک 
ــت  ــکان برداش ــت ام دارای قابلی
انــرژی از امــواج رادیویــی اســت. 
حتــی مــی توانــد از انــرژی 
الکترومغناطیســی کــه در اطــراف 
دســتگاه بــه وجــود مــی آیــد، نیز 

ــد. ــتفاده  کن اس
کاتــی  گفتــه  بــه 
قابلیــت   HitchHike
اســتفاده گســترده تــر در حــوزه 

ــج ســال  ــا پن ــن ســه ت ــز دارد. همچنی ــیا را نی ــت اش اینترن
دیگــر امــکان  افــزودن HitchHike بــه دســتگاه هــای 

شــد. خواهــد  فراهــم  وایرلــس 

ساخت یک وای فای بسیار کوچک برای گسترش اینترنت اشیا
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ــر،  ــی گارتن ــز تحقیقات ــزارش مرک ــن گ ــاس جدیدتری ــر اس ب
در ســال ۲0۲0 میــادی نیمــی از شــهرهای هوشــمند در 
ــوی،  ــرات ج ــرد تغیی ــاخص های عملک ــه ش ــان ب ــر جه سراس
ــد  ــز خواهن ــط )KPI( مجه ــداری محی ــری و پای انعطاف پذی
بــود. از ســوی دیگــر، اســتقرار هرچــه گســترده تر فناوری هــای 
مرتبــط بــا اینترنــت بــرای همــه چیــز و امــکان تحلیــل داده هــا 
ــهرهای  ــه ش ــط ب ــای مرتب ــه پروژه ه ــت ک ــده اس ــب ش موج

ــرود. ــل پیــش ب هوشــمند ســریعتر از قب
به گفتــه خانــم »بِتینــا تراتز-رایــان«، مدیــر تحقیقات مؤسســه 
ــهرهای  ــم ش ــش اعظ ــادی بخ ــال ۲0۲0 می ــا س ــر، ت گارتن
هوشــمند در جهــان مبتنــی بــر ســاختارهای ســازگار بــا محیط 
ــش  ــمند نق ــگرهای هوش ــد و حس ــت می کنن ــت فعالی زیس
اساســی در توســعه شــهرهای هوشــمند ایفــا می کننــد و قلــب 

ــوند. ــز محســوب می ش ــن مراک ــده ای تپن
ــده اســت کــه  در ســال  ــزارش آم ــن گ ــه ای در ادام
۲01۷ میــادی حــدود 3۸0 میلیــون دســتگاه 
ــرات  ــم تغیی ــدف تنظی ــا ه ــت ب ــه اینترن ــل ب متص
ــف  ــهرهای مختل ــط در ش ــداری محی ــوی و پای ج
ــا  ــم ت ــن رق ــد کــه ای ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق م
ــارد  ــش از 3۹.1 میلی ــه بی ــادی ب ــال ۲0۲0 می س

ــد. ــی یاب ــش م ــتگاه افزای دس
مرکــز تحقیقاتــی گارتنــر بــر این باور اســت کــه ۲0 
درصــد دســتگاه های الکترونیکــی اینترنتــی موجــود 
در شــهرهای هوشــمند در ســال ۲0۲0 میــادی بــا 
ــداری محیــط  هــدف تنظیــم تغییــرات جــوی و پای

ــد. ــه کار می رون ب

توسعه شهرهای هوشمند مبتنی بر سیستم های کنترل تغییرات جوی

عرضه هدست جدید برای ترکیب 
اشیای مجازی با جهان واقعی

 بــه تازگــی هدســت جدیــدی بــه نــام Bridge یــا پــل عرضــه شــده که بــا قــراردادن 
آن در مقابــل چشــمان مــی تــوان اشــیای مجــازی را بــه واقعیــت هــای پیــش رو افزود. 
هدســت یــاد شــده عمــا یک ربــات اســت کــه مــی تواند بنــا بــر تصمیــم کاربر اشــیای 
دیجیتــال متنوعــی را بــه محیــط اطــراف اضافــه کنــد تــا کاربــران بــا آنهــا تعامل داشــته 
باشــند. اشــیای یــاد شــده در مقابــل رفتارهــای کاربــران مشــابه بــا اشــیای موجــود در 
جهــان واقعــی واکنــش نشــان مــی دهنــد و ذهــن انســان نیــز ایــن تعامــل را بــه عنوان 

یــک تعامــل حقیقــی کامــا مــی پذیــرد.
ــا  ــرار داد و ب ــون ۶، ۶اس و ۷ ق ــای آیف ــر گوشــی ه ــوان در براب ــی ت ــن هدســت را م ای
ــرل  ــرد. کنت ــذت ب ــود ل ــراف خ ــازی اط ــان مج ــی از جه ــن گوش ــتفاده از دوربی اس
ــن هدســت  ــن جهــت ای ــوث هــم ممکــن اســت و از ای ــا اســتفاده از بلوت Bridge ب

ــوگل دارد. ــم گ ــازی دی دری ــت مج ــت واقعی ــا هدس ــی ب ــباهت های ش
Bridge ترکیبــی از قابلیــت هــای هولولنــز مایکروســافت و گیــر وی آر سامســونگ را 
در خــود دارد و قــرار اســت عرضــه تعــداد محــدودی از آن بــه قیمــت 4۹۹ دالر از هفتــه 
ــر  ــام دارد، عرضــه گســترده ت آینــده آغــاز شــود. شــرکت ســازنده کــه Occipital ن

ایــن هدســت هــا را از مــاه مــارس بــه قیمــت 3۹۹ دالر آغــاز خواهــد کــرد.
در هدســت هــای قبلــی کــه از قابلیــت تعامــل با محیــط برخــوردار بودنــد، کاربــر معموال 
ــدون  ــا اشــیای اطــراف در ســکون و ب ــل وی ب ــی بنشــیند و تعام ــود در محل ــور ب مجب
تحــرک ممکــن بــود. امــا هدســت جدیــد بــه کاربــر امــکان می دهــد تــا تحرک داشــته 
باشــد و بــا جابجایــی در یــک محیــط بــا اشــیای مختلــف مجــازی کــه بــر ســر راه وی 
ــرای  ــذا ایــن هدســت از انعطــاف پذیــری بیشــتری ب ــد تعامــل کنــد. ل قــرار مــی گیرن
تعامــل بــا محیط اطــراف خــود برخــوردار اســت و کاربــر را محــدود بــه حضور ســاکن در 

یــک موقعیــت خــاص نمــی کنــد.

این ربات شما را از شستن و مرتب 
کردن لباس خالص می کند

ــرمایه 53  ــت س ــا دریاف ــی ب ــرع ژاپن ــک مخت  ی
میلیــون دالری از شــرکت هــای مختلــف در حال 
ــام Laundroid اســت  ــه ن ــی ب تکمیــل ربات
کــه بــرای شســتن و خشــک کــردن البســه قابل 

ــتفاده است.  اس
شــین ســاکانه، مــی گویــد ایــن ربــات نــه تنهــا 
قــادر بــه شســتن و خشــک کــردن انواع پوشــاک 
و لبــاس هاســت،بلکه مــی توانــد آنهــا را مرتــب 
کــرده، تــا بزنــد و در محــل مربوطــه قــرار دهــد. 
ــزل  ــور من ــن ام ــن کار یکــی از وقتگیرتری ــا ای ب

توســط یــک ربــات انجــام خواهــد شــد.
ایــن ربــات کــه ابعــادی بــه انــدازه یــک یخچال 
ــز  ــویی نی ــه خشکش ــه ب ــردم را از مراجع دارد، م
بــی نیاز مــی کنــد، زیــرا کار دو دســتگاه ماشــین 
لبــاس شــویی و خشــک کــن را انجــام داده و می 

توانــد لباســها را بــه خوبــی مرتــب کنــد.
ــز  ــات هــای دیگــری نی شــین ســاکانه قبــا رب
ــات  ــی از اختراع ــرده و یک ــه ک ــی و عرض طراح
ــر  ــری از خرخ ــرای جلوگی ــزاری ب ــب او اب جال
کــردن افــراد در خــواب اســت. ایــن مختــرع 45 

ســاله مــی گویــد بــرای تکمیــل اختــراع جدیــدش هنــوز بــه ســرمایه گــذاری بیشــتری نیــاز دارد. 
وی کــه رییــس شــرکتی بــه نــام Seven Dreamers Laboratories اســت مــی گوید با 

ــدد. ــه تاریــخ مــی پیون عرضــه عمومــی ایــن ربــات لبــاس شســتن و خشکشــویی ب
انتظــار مــی رود تکمیــل و عرضــه عمومــی ایــن ربــات تــا ســال ۲01۹ بــه طــول بینجامــد. امــا یــک 
ــر  ــازدن پوشــاک برخــوردار اســت در اواخ ــردن و ت ــب ک ــت مرت ــا از قابلی ــه تنه ــه از آن ک ــدل اولی م

زمســتان در بازارهــای جهانــی عرضــه مــی شــود.
نحــوه فعالیــت و فنــاوری مــورد اســتفاده در ایــن ربــات فــاش نشــده، امــا گفتــه مــی شــود در ایــن 
ــه منظــور  ــازوی رباتیــک ب ــات از تعــدادی اســکنر بــرای شناســایی وضعیــت لبــاس هــا و چنــد ب رب

تــازدن متناســب البســه اســتفاده مــی شــود.
مــدل نهایــی ایــن ربــات کــه ســه ســال دیگــر عرضــه مــی شــود حــدود ۲۷00 دالر قیمــت خواهــد 
ــردن البســه  ــرای شستشــو و خشــک ک ــاوری هوشــمند شــرکت پاناســونیک ب داشــت و در آن از فن
اســتفاده مــی شــود. امــا مــدل اولیــه بــه علــت هزینــه بــاالی تولیــد گــران تــر از ایــن رقــم خواهــد 

ــود. ب
هـم اکنـون تـازدن و مرتب کردن هـر لباس ده دقیقـه طول می کشـد و علت ایـن امر زمان زیـاد مورد 
نیـاز برای اسـکن کردن هر لباس و ارتباط بی سـیم دسـتگاه با سـرور مرکـزی برای دریافـت اطاعات 

ضـروری اسـت. اما ایـن رقم در آینـده به 3 تـا 5 دقیقه کاهـش می یابد.
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این دستبند هوشمند
 به کاهش وزن کمک می کند

 یــک شــرکت تجــاری دســتبند هوشــمندی را روانــه بــازار کــرده و مدعــی اســت اســتفاده از آن بــه 
افــراد کمــک مــی کنــد تــا وزن خــود را کاهــش دهنــد. 

ایــن محصــول بــا عنــوان Path Breath and Fat Band بــا تجزیــه و تحلیــل مفصــل 
متابولســیم انســان مــی توانــد بــه کاســته شــدن از وزن او کمــک کنــد.

ــرات واقعــی عرضــه  ــه بحــث و جــدل در دنیــای پزشــکی در مــورد اث عرضــه ایــن محصــول ب
چنیــن تولیداتــی نیــز دامــن زده و در حالــی کــه برخــی متخصصــان آنهــا را تاثیرگــذار مــی داننــد، 
برخــی دیگــر نیــز در مــورد کارآیــی و اثرگــذاری عملــی محصــوالت مذکــور تردیدهــای جــدی 

دارند.
Path Breath and Fat Band کــه متشــکل از یــک دســتبند هوشــمند و ابــزاری بــرای 

تحلیــل و بررســی وضعیــت تنفــس انســان هاســت ۲۷۹ دالر قیمــت دارد.
بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار کاربــر بایــد در زمــان راه رفتــن یــا انجــام یــک فعالیــت بدنــی دیگر به 
مــدت 5 دقیقــه در ابــزار تحلیــل و بررســی تنفــس بدمــد. ایــن ابــزار با بررســی ســطح اکســیژن و 
دی اکســیدکربن در نفــس انســان، متابولســیم یــا ســوخت و ســاز ۲4 ســاعته او را بــرآورد می کند.
از ایــن طریــق مشــخص مــی شــود کــه آیا فــرد بــه انــدازه کافــی از طریــق فعالیــت بدنــی چربی 
هــای بــدن خــود را مــی ســوزاند یــا خیــر و در نهایــت دســتگاه مــی توانــد میــزان فعالیــت بدنــی 
مــورد نیــاز فــرد بــرای رســیدن بــه وزن مطلــوب را مشــخص کنــد. ســازندگان ایــن دســتگاه مــی 
گوینــد آزمایــش تنفــس بایــد هــر یــک مــاه یک بــار انجــام شــود تــا پیــش بینــی میــزان فعالیت 

هــای مــورد نیــاز بــا دقــت کافــی انجــام شــود.
دســتبند عرضــه شــده همــراه بــا ایــن مجموعــه هــم بــرای انــدازه گیــری ضربــان قلــب قابــل 
اســتفاده اســت. همــراه بــا ایــن مجموعــه یــک برنامــه تلفــن همــراه ســازگار بــا آیفــون و آندروید 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــاد شــده و همچنیــن جزیی ــران از اطاعــات ی ــا کارب هــم عرضــه مــی شــود ت

فعالیــت بدنــی روزانــه خــود مطلــع شــوند.
کارشناســان معتقدنــد اگــر چــه دریافــت اطاعاتــی از ایــن دســت مــی توانــد بــه کاهــش وزن 
افــراد کمــک کنــد، امــا راه حــل اساســی مشــکل اضافــه وزن در افــراد کاســتن از حجــم وعــده 
هــای غذایــی و فعالیــت بدنــی بیشــتر اســت و تنهــا ترکیــب ایــن دو امــر باعــث کاهــش عملــی 

ــد. وزن خواهد ش

با این تشک هوشمند 
شب ها راحت بخوابید

بـرای انجام مناسـب فعالیت هـای روزانه هیچ چیـز مهم تر از خـواب خوب و راحت در شـب 
نیسـت، اما ایـن روزها بـه دالیل مختلف خواب شـبانه میلیون ها نفر مختل شـده اسـت. 

یــک شــرکت تجــاری بــه نــام ایــت اســلیپ دســتگاه کوچکــی را ابــداع کــرده که اســتفاده 
از آن همــراه بــا یــک تشــک هوشــمند بــه بهبــود خــواب شــبانه افــراد کمــک مــی کند.

شــرکت مذکــور اولیــن بــار ســه ســال قبــل دســتگاهی بــرای ردگیــری وضعیــت خــواب 
ــری  ــا ردگی ــود و ب ــی ش ــه م ــور عرض ــروزه در 50 کش ــه ام ــود ک ــرده ب ــه ک ــراد عرض اف
ــس و  ــت تنف ــواب، وضی ــاق و تختخ ــای ات ــواب، دم ــن خ ــان در حی ــدن انس ــرکات ب تح
ضربــان قلــب مــی توانــد کیفیــت و مراحــل خــواب هــر فــرد، کیفیــت خــواب، مــدت زمان 
دقیــق خــواب و ... را مشــخص کنــد و ایــن طریــق اطاعــات الزم بــرای بهبــود کیفیــت 

ــرار دهــد. ــراد ق ــار اف خــواب شــبانه را در اختی
حــال ایــن دســتگاه بهبــود یافتــه و همــراه بــا آن یــک تشــک هوشــمند نیــز عرضــه مــی 
شــود کــه عــاوه بــر راحتــی فــوق العــاده مجهــز بــه تــازه تریــن فنــاوری هــای روز جهان 
اســت. در تشــک یــاد شــده از چهــار الیــه فــوم منعطــف بــا فشــردگی بــاال اســتفاده شــده 

تــا فــرد بتوانــد بــه خوبــی بــرروی آن بخوابــد.
عاوه بر آن دسـتگاه هوشـمند عرضه شـده به همـراه این تشـک قادر به ردگیـری وضعیت 
خـواب دو فـرد به طـور همزمان اسـت و مـی تواند شـرایط خـواب متفاوتی را بـرای هر یک 
از دو نفـر بـه وجـود آورد. بـه عنـوان مثـال اگر شـما تمایـل دارید تشـکتان گرم باشـد، ولی 
همسـرتان عادت به خوابیدن بر روی تشـکی خنک دارد، تشـک هوشـمند ایت اسـلیپ قادر 
بـه تامیـن این شـرایط و ایجاد دو نوع گرما در دو بخش تشـک اسـت. دسـتگاه یاد شـده می 
توانـد دمـای اطـراف دو نفر را نیز بر اسـاس شـرایط مـورد عاقه آنهـا تنظیم کند تا هشـت 

سـاعت خواب راحـت افراد تضمین شـود.
ایــن مجموعــه را مــی تــوان به چــراغ هــای اتــاق خــواب، قفلهــای در، دســتگاه قهوه ســاز، 
ترموســتات و ... هــم متصــل کــرد تــا قبــل از بیــدار شــدن ســاکنان منــزل درب هــا قفــل 
و چــراغ هــا خامــوش بماننــد و در زمــان بیــدار شــدن آنهــا دســتگاه هــای یادشــده روشــن 

شــده و قهــوه ســاز هــم نوشــیدنی گــرم بــرای افــراد امــاده کنــد.
هزینــه خریــد ایــن مجموعــه ۹50 دالر اســت کــه البتــه بــا توجــه بــه تنــوع تشــک هــای 

خــواب عرضــه شــده ایــن قیمــت ممکــن اســت افــزاش یابــد.

نتایــج یــک بررســی نشــان مــی دهــد ۹۹ درصــد از شــارژرهای 
ــرای شــارژ کــردن تولیــدات مختلــف  متفرقــه و قابــی کــه ب
ــت  ــوده و امنی ــاک ب ــوند خطرن ــی ش ــه م ــل عرض ــرکت اپ ش

ــران را بــه خطــر مــی اندازنــد.  کارب
بررسی های موسسه اسـتانداردهای تجاری CTSI در انگلیس 
نشـان می دهد کـه ۹۹ درصد شـارژرهای قابی تولیـدات اپل از 

حداقل اسـتانداردهای امنیتی هم برخوردار نیستند.
در جریـان ایـن بررسـی 400 شـارژر متفرقـه اپـل کـه بـه طور 
آنایـن خریداری شـده بودند، مـورد آزمایش قـرار گرفتند و تنها 

سـه مورد از آنها توانسـتند آزمایش هـای ایمنی انجام شـده را با 
موفقیـت پشـت سـر بگذارنـد. مهـم ترین ضعـف این شـارژرها 
عـدم عایق بندی مناسـب بـرای حفاظـت از کاربران و مـردم در 
برابر شـوک هـای الکتریکی ناگهانی اسـت که حداقـل خطر آن 

وقـوع آتش سـوزی ناگهانی اسـت.
موسســه یــاد شــده خواســتار افزایــش آگاهــی مــردم در مــورد 
ــی  ــارژرهای تقلب ــتفاده از ش ــدی اس ــرات ج ــرات و خط مض
عرضــه شــده بــرای آیفــون و آی پــد و ... شــده کــه برخــی افراد 

بــه علــت قیمــت پاییــن تــر بــه دنبــال خریــد آنهــا هســتند.

نتایــج یــک بررســی کــه توســط خــود اپــل انجــام شــده نشــان 
مــی دهــد ۹0 درصــد از محصوالتــی کــه در فضــای مجــازی 
بــه عنــوان تولیــدات اصلــی و غیرتقلبــی شــرکت اپــل عرضــه 
مــی شــوند، قابــی و غیراصــل هســتند و اســتفاده از آنهــا هــم 
بــه امنیــت فیزیکــی افــراد آســیب مــی زنــد و هــم مــی توانــد 

موجــب ســرقت اطاعــات کاربــران شــود.
ــر 4۶1  ــغ ب ــی بال ــای تقلب ــد کااله ــازار تولی ــی ب ارزش جهان
ــی  ــارت در برخ ــوع تج ــن ن ــت و ای ــال اس ــارد دالر در س میلی

ــن رواج دارد. ــوص چی ــه خص ــیایی و ب ــورهای آس کش

هشدار کارشناسان؛

۹۹ درصد شارژرهای قالبی آیفون جان کاربران را به خطر می اندازند
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حسگر تصویری چشم جغد ساخته شد

یــک شــرکت تولیدکننــده حســگرهای تصویــری بــا همکاری مؤسســه لتــی کــه در حــوزه فناوری  
نانــو فعالیــت دارد، اقــدام بــه ارائــه حســگر جدیــدی بــه نــام چشــم جغــد کــرده اســت کــه میــزان 

نویــز در آن بســیار کم اســت. 
شــرکت نوپــای پیکســالیز )PYXALIS( بــا همــکاری مؤسســه فرانســوی لتــی )Leti( اقــدام 
بــه ارائــه فنــاوری حســگری جدیــدی کــرده کــه در آن میــزان نویــز حســگر تصویــر تــا نیــم 
نویــز الکترونــی کاهــش یافتــه اســت. بــا ایــن کار قابلیــت حســگری تصویــر در نــور کــم بهبــود 

می یابــد.
ــه صــورت  ــاوری  آن ب ــه اســت کــه فن ــه »چشــم جغــد« شــهرت یافت ــد ب ــاوری جدی ایــن فن
پتنتــی بــرای ایــن مؤسســه بــه ثبــت رســیده اســت. معمــاری ســامانه الکتریکــی آن بــه گونه ای 
اســت کــه می تــوان آن را بــا حســگرهای تصویــر مختلــف ادغــام کــرد. ایــن فنــاوری در پاســخ 
بــه تقاضــای رو بــه رشــد در بخــش حســگرهای تصویــر CMOS حســاس ارائــه شــده اســت. 

ایــن شــرکت قــرار اســت نســل جدیــدی از حســگرهای تصویــری را ارائــه کنــد.
ــاوری  ــا فن ــروژه مشــترک، م ــن پ ــرد: در ای ــان ک ــی، بی ــا ســمریا، مدیرعامــل مؤسســه لت ماری
ــا نویــز پاییــن ارائــه کردیــم کــه می توانــد پیشــرفت های قابــل توجهــی در نســل  تصویــری ب
ــتفاده  ــت اس ــر CMOS قابلی ــی ب ــن ادوات مبتن ــد. ای ــاد کن ــرداری ایج ــد ادوات تصویرب جدی
ــروژه  ــن پ ــا در ای ــان م ــت محقق ــه ای از خاقی ــن، نمون ــد. ای ــف را دارن ــای مختل در فناوری ه

مشــترک بــا صنعــت اســت.
فیلیــپ رومویوکــس، مدیرعامــل شــرکت پیکســالیز،  اظهــار داشــت: ایــن فنــاوری چشــم جغــد با 
بهبــود قابــل توجهــی در میــزان نویــز تصویــر بــه دســت آمــده اســت. ایــن فنــاوری در صــورت 
ترکیــب شــدن بــا دیگــر ظرفیت هــای مــا منجــر بــه ارائــه حســگرهای پیشــرفته می شــود کــه 
اســتانداردهای جدیــدی در بخــش حســگر تصویــر بــه وجــود آیــد تــا بــه تقاضــای رو بــه رشــد 

ــازار پاســخ دهــد. ب
مؤسســه لتــی پیــش از ایــن فناوری هــای متعــدد دیگــری را نیــز بــرای حســگر توســعه داده بــود. 
ایــن مؤسســه فنــاوری چشــم جغــد را در نمایشــگاه اشــتوتگارت آلمــان در نوامبــر ســال ۲01۶ بــه 

ــرد. ــدان عرضــه ک عاقه من
مؤسســه لتــی در حــوزه فنــاوری  نانــو فعالیــت دارد و محصــوالت و دســتاوردهای متعــددی در 
ایــن حــوزه ارائــه کــرده اســت. ایــن مؤسســه ۲۸00 پتنــت بــا همــکاری شــرکت ها، SMEs و 

اســتارت آپ های مختلــف بــه ثبــت رســانده اســت.
پیکســالیز یــک شــرکت پیشــرو در حــوزه حســگرهای تصویــری CMOS اســت کــه 

محصوالتــی بــا حساســیت و ســرعت بــاال تولیــد می کنــد.

کنترل گوشی و رایانه توسط 
معلوالن با پلک زدن و تنفس

افــرادی کــه دارای معلولیــت هــای جســمی و حرکتــی هســتند، بــرای کنتــرل گوشــی های 
هوشــمند تلفــن همــراه مشــکات زیــادی دارنــد، امــا پیشــرفت فنــاوری بــه کمــک ایــن 

افــراد آمــده تــا راحــت تــر از گوشــی هــای عــادی اســتفاده کننــد. 
ماریســیو مــزا موســس شــرکت کانادایــی Komodo OpenLab ابــزاری موســوم 
بــه ســپر تســا ابــداع کــرده کــه بــه افــراد معلــول کمــک مــی کنــد از گوشــی هوشــمند 

خــود اســتفاده کننــد.
ایــن ابــزار 350 دالری فرامیــن صــادر شــده بــا اســتفاده از پلــک زدن، ضربــه زدن بــا آرنــج 
و حتــی تنفــس را بــه فرامیــن قابــل درک بــرای رایانــه هــا، گوشــی هــا و تبلــت هــا مبــدل 
مــی کنــد. بــرای ایــن کار تنهــا کافیســت گوشــی یــا رایانــه را از طریــق پــرت یــو اس بــی 

بــه ابــزار یــاد شــده متصــل کنیــد.
ــه ای  ــرل رایان ــای کنت ــت ه ــه از قابلی ــرفته ک ــای پیش ــا ویلچره ــی ب ــا حت ــپر تس س
ــر مبنــای  ــا آنهــا هماهنــگ شــود. افــراد ب ــد ب ــد نیــز ســازگاری دارد و مــی توان برخوردارن
شــدت و نــوع معلولیــت مــی تواننــد تنظیماتــی را بــرای اســتفاده از ایــن دســتگاه اعمــال 

ــد. ــرا کنن ــای گوشــی را اج ــکان دادن ســر ویدئوه ــا ت ــال ب ــوان مث ــه عن ــد و ب کنن
ــان  ــور همزم ــه ط ــوییچ ب ــش س ــه از ش ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــده ب ــزار یادش اب
پشــتیبانی مــی کنــد و هــر یــک از آنهــا مــی تواننــد تــا انجــام دو عمــل را بــا فشــار کــم یــا 

ــه طــور همزمــان مــورد پشــتیبانی قــرار دهنــد. شــدید ب
ــدن از  ــزان حــرکات ب ــن می ــا کوچکتری ــن صــادر شــده ب ــت شناســایی و درک فرامی قابلی
ــی دارای مشــکات شــدید  ــوالن حرکت ــه معل ــن دســتگاه اســت کــه ب ــای ای ــه مزای جمل
امــکان مــی دهــد بــه راحتــی از آن اســتفاده کننــد و حتــی بــا تنفــس نــه چنــدان شــدید 

ــد. ــال کنن ــن فع ــرای اجــرای فرامی حســگرهای دســتگاه را ب
تــاش بــرای تکمیــل ایــن دســتگاه از ســال ۲010 آغــاز شــده و تــا بــه حــال 3000 نفــر در 
سراســر جهــان آن را آزمایــش کــرده انــد و امیــد مــی رود بــا کاهــش قیمــت ایــن محصول 

بــه زیــر ۲00 دالر در ســال هــای آینــده افــراد بیشــتری بتواننــد از آن اســتفاده کنند.

ــه تازگــی  ــات ب ــاوری  در حــوزه خدم یکــی از غــول هــای فن
فروشــگاهی راه انــدازی کــرده کــه پــس از خریــد مشــتری بــا 
اســتفاده از یــک برنامــه موبایلــی صورتحســاب خــود را پرداخت 

مــی کنــد و نیــازی نیســت در صــف صنــدوق بایســتد. 
ــه هرشــیوه ممکــن  ــازون نشــان داده ســعی دارد ب شــرکت آم
کاالهــای خــود را بــه دســت خریــداران برســاند. در ایــن راه از 
فنــاوری هــای مختلــف و حتــی پهپادهــا اســتفاده مــی کنــد. 
درهــر حــال ایــن شــرکت اکنــون بــه ســراغ فروشــگاه هــای 
ــام  ــه ن ــزرگ رفتــه و قصــد دارد نخســتین فروشــگاه  خــود ب ب

»آمــازون گــو« را  بســازد کــه در آن هیــچ صفی بــرای صندوق 
ــدارد. ــود ن وج

ــگاه  ــن فروش ــعبه ای ــتین ش ــرده نخس ــام ک ــازون اع آم
ــه زودی  ــت و ب ــش اس ــال آزمای ــیاتل در ح ــمند در س هوش
بــه روی عمــوم مــردم گشــوده مــی شــود. مشــتریان بــرای 
ــای  ــن ه ــازون را در تلف ــل آم ــه موبای ــک برنام ــد ی ورود بای
ــگر   ــزاران حس ــس از ورود، ه ــد. پ ــب کنن ــود نص ــراه خ هم
ــا  ــا از قفســه ه ــه آنه ــی ک ــتریان  و کاالهای ــای مش خریده
ــد،  ــام خری ــس از اتم ــد. پ ــی کنن ــرل م ــد را کنت ــی دارن برم

ــه و  ــد کاالهــای خــود را در کیســه ریخت ــی توان مشــتری م
بیــرون بــرود زیــرا برنامــه آمــازون، هزینــه را از حســاب فــرد 

ــد. ــی کن کســر م
 آمــازون ایــن فنــاوری را »فقــط بــزن بیــرون« نــام گــذاری 
کــرده اســت. یکــی از قابلیــت هــای جالــب ایــن فنــاوری آن 
اســت کــه شــامل تصویــر کامپیوتــری و یادگیــری ماشــینی 
اســت. همچنیــن مــی توانــد کاالهایــی کــه بــه قفســه بــاز 
ــی  ــرده، ردیاب ــاب نک ــا را انتخ ــتری آنه ــد و مش ــی گردن م

ــد. کنن
 البتــه ایــن شــرکت هنوز اعــام نکــرده قصــد افتتاح فروشــگاه 
ــال  ــر.  در ح ــا خی ــیاتل را دارد ی ــارج از س ــابه در خ ــای مش ه
حاضــر فقــط کارمنــدان آمــازون مــی تواننــد از آن خریــد کننــد 
امــا در ۲01۷ میــادی بــرای عمــوم مــردم افتتــاح مــی شــود.

با یک برنامه موبایلی صورت می گیرد؛

حذف صف خرید فروشگاه ها در آینده نزدیک
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ــرای دورزدن قفــل  ــد کــه راهــی ب دو محقــق مدعــی شــده ان
ــتفاده از  ــوی اس ــه جل ــل iOS ک ــتم عام ــازی سیس ــال س فع
ــرد،  ــی گی ــا را م ــدن آنه ــد در صــورت مفقودش ــون و آی پ آیف

ــد.  ــه ان یافت
ایــن قفــل یکــی از قابلیــت هــای امنیتــی مهــم تولیــدات اپــل 
ــم  ــورت گ ــد در ص ــی ده ــکان م ــران ام ــه کارب ــه ب ــت ک اس
شــدن یــا ســرقت گوشــی یــا تبلــت خــود آنهــا را بــرای ســارق 

یــا هــر فــرد دیگــری غیرقابــل اســتفاده کننــد.
Hemanth Joseph محقــق امنیتــی هنــدی اســت کــه 
ــا یــک تبلــت آی پــد قفــل شــده کــه  بعــد از مواجــه شــدن ب
ــود، تــاش کــرد آن را  از ســایت ای – بــی خریــداری کــرده ب
بــه هــر نحــو ممکــن بــاز کنــد. بــرای فعــال کــردن ایــن قفــل 
ــا  ــدا کــن« ی ــد قابلیــت »آیفــون مــن را پی ــک گوشــی بای مال
Find My iPhone را از طریــق خدمــات ای کلــود فعــال 
کنــد. بــا ایــن کار آیفــون یــا آی پــد گــم شــده قفــل مــی شــود 
و بــدون وارد کــردن کلمــه عبــور مشــخص شــده توســط کاربر 

قابــل دسترســی نخواهــد بــود.
امــا گوشــی هــا و تبلــت هــای قفــل شــده از ایــن طریــق بــاز 
ــتند و  ــای هس ــای وای – ف ــبکه ه ــه ش ــال ب ــل اتص ــم قاب ه
محقــق مذکــور هــم بــرای از کار انداختــن ایــن قفــل تــاش 
ــه یــک شــبکه وای – فــای متصــل  ــه طــور دســتی ب کــرد ب
ــه  ــداد را ب ــروف و اع ــی از ح ــیار طوالن ــته ای بس ــود و رش ش

ــرد. ــت وارد ک ــور در تبل ــه عب ــری و کلم ــام کارب ــوان ن عن
ــه  ــل ب ــط اپ ــه توس ــد ک ــمند آی پ ــاب هوش ــه وی از ق در ادام
فــروش مــی رســد بــرای بــه خــواب بــردن ای پــد و بازکــردن 
مجــدد آن اســتفاده کــرد و بــا وارد کــردن مجــدد رشــته 
ــت  ــه وق ــا 50 ثانی ــرف ۲0 ت ــات و ص ــروف و کلم ــی ح طوالن
توانســت وارد آی پــد شــود. ایــن هــک بــر روی سیســتم عامل 
iOS 10.1 انجــام شــده و اپــل نیــز بعــد از اطــاع از موضوع در 

حــال بررســی آن اســت.
 Benjamin امــا روز گذشــته محقــق امنیتی دیگری بــه نــام
ــت منتشــر  ــی در اینترن Kunz Mejri از آلمــان هــم ویدئوی

کــرد کــه نشــان مــی داد او هــم بــه روش مشــابهی و بــا تنظیم 
ــل  ــتم عام ــته سیس ــای توانس ــبکه وای – ف ــک ش ــتی ی دس
جدیدتــر iOS 10.1.1 را هــک کنــد. اپــل هنــوز در ایــن زمینــه 

واکنشــی از خــود نشــان نــداده اســت.

دور زدن قفل فعال سازی گوشی های آیفون و آی پد ممکن شد

اپل در حال آزمایش
 بیش از ۱۰ نمونه اولیه

 از آیفون ۸ است
 

ــود  ــد خ ــه گوشــی جدی ــه اولی ــدل نمون ــش از 10 م ــش بی ــال آزمای ــل در ح  اپ
ــازار شــود.  ــه ب ــده روان ــرار اســت ســال آین ــه ق ــون ۸ اســت ک ــه آیف موســوم ب
ــه طراحــی  ــه هــای اولی ــن نمون ــد برخــی از ای ــع مــی گوین ــری مطل ــع خب مناب
هــای متفاوتــی دارنــد و بــه عنــوان مثــال دارای نمایشــگرهای بــزرگ و خمیــده 
ــد کــه بخــش عمــده  هســتند. برخــی از آنهــا هــم نمایشــگرهای بزرگــی دارن

نمــای جلــوی گوشــی را مــی پوشــانند.
اپــل بــرای طراحــی نمایشــگرهای بــزرگ خمیــده بایــد از فنــاوری او ال ای دی 
در آنهــا اســتفاده کننــد. ایــن نمایشــگرها در مقایســه بــا نمایشــگرهای ال ســی 
دی وضــوح تصویــری و شــفافیت بیشــتری داشــته و مصــرف انــرژی آنهــا هــم 

کمتر اســت.
ــگر  ــا نمایش ــون ه ــد میلی ــود بای ــد خ ــای جدی ــون ه ــد آیف ــرای تولی ــل ب اپ
OLED از دیگــر شــرکت هــا ســفارش دهــد و در مــورد تــوان این شــرکت ها 
بــرای تامیــن نیازهــای اپــل تردیدهــای جــدی وجــود دارد. لــذا گفتــه مــی شــود 
ممکــن اســت اپــل از مجهــز کــردن همــه گوشــی های خــود بــه نمایشــگرهای 

او ال ای دی منصــرف شــود.
از جملــه شــرکت هایــی کــه قــرار اســت نیازهــای اپــل در ایــن زمینــه را تامیــن 
کننــد مــی تــوان بــه سامســونگ، ال جــی، شــارپ و ژاپــن دیســپلی اشــاره کــرد. 
تنها شــرکت شــارپ بــرای تامیــن نیازهــای اپــل بــه نمایشــگرهای او ال ای دی 

نیازمنــد 5 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری جدیــد اســت.

رویای خرید گوشی های تاشدنی در 
سال آینده میالدی محقق می شود

رقابــت شــرکت هــای ســازنده گوشــی بــرای تولیــد محصــوالت خاقانــه روز بــه روز هیجــان انگیزتــر 
مــی شــود و حتــی گفتــه مــی شــود ممکــن اســت ســال آینــده سامســونگ گوشــی 

ــد.  ــا نمایشــگر تاشــو عرضــه کن ــود را ب Galaxy Note ۸ خ
سامســونگ بعــد از شکســت گوشــی نــوت ۷ در بــازار بــه علــت انفجــار مکــرر باتــری هــای ایــن گوشــی 

قصــد دارد نــوت ۸ را بــا قابلیــت هــای خــارق العــاده ای عرضــه کنــد تــا ایــن ناکامــی را جبــران کنــد.
جدیدتریــن اخبار منتشــر شــده حاکیســت کــه گوشــی هــای نــوت ۸ و اس ۸ دارای نمایشــگرهای منعطف 

و تاشــو خواهنــد بــود و لــذا کاربــران مــی تواننــد آنهــا را تــا زده و در گوشــی هــای خــود قــرار دهند.
ــه یــک گوشــی تاشــو در ســال ۲00۸ ســاخته و رونمایــی شــد و احتمــال دارد سامســونگ  اولیــن نمون
بــا اســتفاده از نمایشــگرهای OLED باالخــره ایــن رویــای خــود را عملــی کنــد. در حالــی کــه برخــی 
منابــع از تاشــو بــودن ایــن گوشــی خبــر مــی دهنــد، تعــدادی از منابــع خبــری هــم مــی گوینــد گوشــی 
یادشــده هــم در جلــو و هــم در پشــت خــود دارای نمایشــگر خواهــد بــود و لــذا طراحــی آن بســیار نوآورانه 

و خاقانــه خواهــد بــود.
همچنیــن گفتــه مــی شــود سامســونگ در گوشــی گالکســی نــوت ۸ از دکمــه Home اســتفاده نخواهد 
کــرد و در عــوض نمایشــگر گوشــی را حســاس بــه تمــاس خواهــد نمــود تــا بتوانــد نمایشــگری تمــام 

صفحــه را در اختیــار کاربــران قــرار دهد.
 Exynos تحــول دیگــر در گالکســی نــوت ۸ تجهیــز آن بــه دوربینی با لنــز دوگانــه، اســتفاده از پردازنــده
۸۸۹5 و چهارگیگابایــت رم اســت. البتــه برخــی منابــع دیگــر مــی گوینــد ایــن گوشــی ممکــن اســت ۶ 

گیگابایت رم داشــته باشــد.
گالکســی اس ۸ احتمــاال در دو مــدل 5.1 و 5.5 اینچــی و بــا پشــتیبانی از پخــش ویدئوهــای 4K عرضــه 
ــازه Galaxy Gear S3 نیــز رونمایــی  ــا عرضــه آن از ســاعت هوشــمند ت خواهــد شــد و همزمــان ب

خواهد شــد.

http://mehrnews.com


موضوع تقلب و سرقت علمی، همچنان گریبانگیر 
برای  دلیل  همین  به  و  است  کشور  علمی  جامعه 
روزها  این  که  اشتباهاتی  درخصوص  یابی  حقیقت 
پژوهش را مورد هجمه قرار داده، هیات انتظامی 
و کمیته حقیقت یاب از سوی وزارت علوم تشکیل 
شده است. از سوی دیگر رشد 24 برابری کمیت 
علمی کشور از دیگر بخش های مهم علم و دانش این 

است. مهر  فناوری  ماهنامه  از  شماره 

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت: وزیــر علــوم نامــه ای بــه 
دانشــگاه هــا ارســال کــرده و در ایــن نامــه تاکیــد شــده اســت 
ــرا اســامی آنهــا اعــام شــده  ــان علمــی کــه اخی ــا متخلف ــا ب ت

ــه برخــورد شــود.  قاطعان
وحیــد احمــدی گفــت: اســامی چنــد نفــر از محققــان در حــوزه 
ــه  ــه نام ــرار دارد ک ــی ق ــان علم ــت متخلف ــکی در لیس دامپزش
ــت پژوهشــی  ــوم و معاون ــر عل ــه ای از طــرف وزی هــای جداگان
ــه  ــراد ب ــن اف ــا ای ــورد ب ــی و برخ ــرای بررس ــه ب ــن وزارتخان ای

ــت. ــده اس ــال ش ــا ارس ــگاه ه دانش
وی افــزود: اســامی افــراد متخلــف بــه دانشــگاه هــا ارائــه شــده 
ــوع را  ــرعت موض ــه س ــد ب ــه دارن ــی وظیف ــان پژوهش و معاون

ــد. ــام کنن ــوم اع ــه وزارت عل ــج را ب ــرده و نتای ــیدگی ک رس

ــان  ــرد: معاون ــان ک ــوم خاطرنش ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
پژوهشــی موظــف هســتند تــا میــزان تخلفــات را تعییــن کننــد و 
پــس از این مرحلــه موضــوع در کمیســیون هیات هــای انتظامی 
و کمیســیون هــای تخلفــات رای بــرای ایــن افــراد صــادر شــود.
احمــدی تاکیــد کــرد: رای صــادره بــرای افــراد متخلف متناســب 

بــا میــزان تخلــف آنهــا صــورت خواهــد گرفت.
وی عنــوان کــرد: برخــورد بــا متخلفــان علمــی اباغیــه فــوری 
وزارت علــوم اســت و پیگیــر موضــوع هســتیم تــا بــا متخلفــان 

برخــورد شــود.
چنــدی پیــش تعــدادی از نشــریات وابســته بــه نیچــر 5۸ مقالــه 
دانشــمندان ایرانــی را بخاطــر دســتکاری توســط نویســندگان رد 

کــرد.

بــر اســاس مقالــه ای کــه در ســایت هفتــه نامــه علمــی 
ــه توســط ۲۸۲  ــه ک ــیده، در 5۸ مقال ــه چــاپ رس nature، ب
ــود  ــر وج ــانه هایی دال ب ــده، نش ــته ش ــی نوش ــگر ایران پژوهش
ــت  ــا یاف ــی علمــی و انتشــار آنه ــای ارزیاب دســتکاری در رونده

ــت. ــده اس ش

نامه فرهادی درباره متخلفان علمی

هیات انتظامی دانشگاهها تشکیل شد

وزارت علوم برای تخلفات علمی 
کمیته حقیقت یاب تشکیل داد

وزارت علـوم برای رسـیدگی به موضوع تخلفات علمی کمیته حقیقت یاب تشـکیل داد و مقرر شـد 
دانشـگاه ها کمیته ای برای رسـیدگی بـه هرگونه تخلف و تقلب علمی تشـکیل دهند. 

بــه دنبــال نشــر گــزارش مربــوط بــه ســرقت علمــی )انتحــال( از ســوی مجلــه نیچــر و بــه منظور 
ــن  ــوم و همچنی ــردی وزارت عل ــوزه کارک ــان در ح ــا متخلف ــورد ب ــه موضــوع و برخ ــیدگی ب رس
برخــورد بــا تخلفــات علمــی، بــه منظــور جلوگیــری از تکــرار ایــن جرائــم، اقدامــات زیــر در ایــن 

وزارتخانــه از مــدت هــا قبــل آغــاز شــده و توجــه بــه ایــن موضــوع بــا جدیــت ادامــه دارد.
مقــرر شــد یــک کمیتــه حقیقــت یــاب بــه مســئولیت معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم 
ــق و مســتند و  ــه طــور دقی ــه، موضــوع را ب ــن زمین ــه در ای ــری مجدان ــا پیگی تشــکیل شــود و ب

ــد. ــرار داده و نتیجــه را اعــام کن ــورد رســیدگی ق کارشناســانه م
همچنیــن مقــرر شــد بــه روســای دانشــگاه هــا ابــاغ شــود کمیتــه ای را بــرای رســیدگی بــه این 

امــور تشــکیل داده و ضمــن پیگیــری موضــوع نتیجــه رســما اعام شــود.
از ســوی وزارت علــوم راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن نــوع تخلــف تعریف شــود و از 
طریــق کنتــرل مقــاالت علمــی و پایــان نامــه هــا و بــا اســتفاده از نــرم افــزار هماننــد جــو، ثبــت 

پایــان نامــه هــا و غیــره از هرگونــه سواســتفاده جلوگیــری و ممانعــت بــه عمــل آیــد.
ــه کیفیــت امــور  همچنیــن در قالــب آییــن نامــه و دســتورالعمل هــای مختلــف، توجــه ویــژه ب

ــرد. ــات علمــی صــورت گی ــی، مکانیســم و ارتقــای اعضــای هی تحقیقات
مرجعیــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در کارشناســی دقیــق  »اصالــت« مقــاالت علمی در 

ایــن امــر مــورد تاکیــد اســت.
از دیگــر اقدامــات ایــن وزارتخانــه ارســال آییــن نامــه و شــیوه نامــه هــای برخــورد بــا تخلفــات 

علمــی اســتادان و دانشــجویان بــه دانشــگاه هــا و  مراکــز آمــوزش عالــی اســت.
همچنیــن، معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم، الیحــه ای را در مــورد ســرقت ادبــی و 
تقلــب علمــی تســوید و تنظیــم کــرده و پــس از طــی تشــریفات قانونــی مراتــب را بــا قیــد فوریت 

بــه مجلــس شــورای اســامی بــرای بررســی و تصویــب تقدیــم کــرده اســت. 

ــت:  ــل گف ــن المل ــور بی ــوم در ام ــر عل ــام وزی ــم مق قائ
ــران و  ــی مشــترک ای ــای تحقیقات ــرح ه ــت از ط حمای
پاکســتان در دســتور کار دو کشــور مذکــور قــرار گرفــت. 
ــران و   ــوم ای ــت: وزارت عل ــی گف ــاالر آمل ــین س حس
ــه  ــت کمیت ــتین نشس ــتان در نخس ــوم پاکس وزارت عل
مشــترک علمــی، آموزشــی و فنــاوری ایران و پاکســتان 
کــه در تاریــخ ۲5 مــی ۲01۶ در اســام آبــاد پاکســتان 
ــرح  ــت از ط ــه حمای ــد ک ــوب کردن ــد، مص ــزار ش برگ
هــای تحقیقاتــی مشــترک را در دســتور کار خــود قــرار 

ــد. دهن
وی ادامــه داد: دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ایــران و 
بنیــاد علــم پاکســتان بــه نمایندگــی از وزات خانــه های 
ــی فراخــوان،  ــوان نقطــه تمــاس داخل ــه عن مربوطــه ب

ــده  ــای پیشــنهادی برگزی ــت و بررســی طــرح ه دریاف
شــده و فراخــوان طرح هــا از تاریــخ ۲5 نوامبــر ۲01۶ در 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و بنیــاد علــم پاکســتان 

بارگــذاری شــد.
ــان  ــا بی ــل ب ــن المل ــور بی ــوم در ام ــام وزیرعل ــم مق قائ
اینکــه اکنــون مشــغول کار بــر روی پــروژه هــای 
مشــترک بــا کشــور پاکســتان هســتیم، افــزود: در حــال 
حاضــر حــدود ۸ دانشــگاه برتــر، مرجع علمــی همکاری 
ــکاری  ــدر هم ــتند، هرق ــی هس ــورهای خارج ــا کش ب
ــترش  ــی گس ــای خارج ــگاه ه ــا دانش ــی ب ــای علم ه
ــع  ــوان مرج ــه عن ــه ب ــگاههایی ک ــداد دانش ــد، تع یاب
علمــی همــکاری بــا کشــورهای خارجــی انتخــاب مــی 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــوند، افزای ش

قائم مقام وزیر علوم:

طرح های تحقیقاتی مشترک ایران و پاکستان کلید خورد
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علـــم و دانش

بهداشــت  وزارت  آموزشــی  معــاون 
گفــت: ایــن معاونــت از ســوی شــورای 
ــی انقــاب فرهنگــی موظــف شــد  عال
ــی در  ــرقتهای علم ــاره س ــی درب گزارش

ــد.  ــه کن ــا ارائ ــه ه ــان نام پای
ــران  ــت مدی ــی در نشس ــر الریجان باق
ــه آمایشــی در  آموزشــی 10 کان منطق
ــا در  ــزود: م ــت اف ــل وزارت بهداش مح
ــت کار  ــی وزارت بهداش ــت آموزش معاون
ــا  ــه ه ــان نام ــه پای ــیعی را در زمین وس
آغــاز کــرده ایــم و طــی دو هفتــه آینــده 
ــه  ــه و ب ــوع تهی ــن موض ــی از ای گزارش
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارائــه 

ــود. ــی ش م
وی افــزود: گــزارش وضعیــت پایــان 
نامــه هــای دانشــجویی در تهــران 
تکمیــل شــده و گــزارش وضعیــت 

شهرســتانها بــا همــکاری کان منطقــه هــای آمایشــی پیــش 
مــی رود. در ایــن گزارشــها، اطاعــات بــه صــورت غیرمســتقیم 
از دانشــجویان و اســاتید اخــذ خواهــد شــد تــا گــزارش نهایــی 

ــود. ــه ش تهی
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت اظهــار داشــت: پــس از تهیــه 
ــن  ــا ای ــم ت ــی گیری ــم م ــا شــرایط تصمی ــزارش متناســب ب گ
ــان نامــه هــا و ســرقت هــای  ــه پای مشــکل کشــوری در زمین

علمــی حــل شــود.

ارائــه گــزارش بــه شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی دربــاره پایــان نامــه هــا

ــه موضوعــات مختلفــی کــه در حیطــه هــای  ــا اشــاره ب وی ب
آموزشــی و پژوهشــی در روزهــای اخیــر ســاحت علمــی کشــور 
را تهدیــد کــرده اســت، گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه مــا در 

بســیاری از زمینــه هــای پزشــکی در دنیــا ســرآمد هســتیم.
ــه،  ــد کلی ــا در پیون ــزود: م معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت اف
ــورهای  ــزو کش ــتخوان ج ــز و اس ــد مغ ــی و پیون ــلول درمان س
برجســته هســتیم و یــا حتــی در برخی رشــته هــای تحقیقاتی از 

ــم. ــرار داری ــا ق ــد کشــور اول دنی ــو جــزو چن ــه نان جمل
الریجانــی گفــت: مــا در زمینه تحقیقات علمی پیشــرو هســتیم 
و مقالــه تنهــا یکــی از اجــزاء تولیــدات علمــی محســوب مــی 
شــود. مــا اکنــون در حــوزه پزشــکی آنقــدر ســرآمد هســتیم که 
هیــچ بیمــاری بــرای تشــخیص و درمــان نیــازی بــه خــروج از 

کشــور نــدارد.
وی یــادآور شــد: 30 هــزار مقالــه ســاالنه در کشــور تولیــد مــی 
شــود و مــا بایــد ایــن ســیر را بــه همیــن شــکل ادامــه دهیــم و 
همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمــوده انــد رشــد علمــی 

ایــران نبایــد کاهــش یابــد.
ــدات  ــزان تولی ــاره می ــت درب ــی وزارت بهداش ــاون آموزش مع
علمــی ایــران گفــت: خوشــبختانه عــاوه بــر تعــداد تولیــدات 
علمــی، تعــداد ارجاعــات نیــز افزایــش داشــته اســت و بــا توجــه 
بــه اینکــه 30 درصــد تولیــدات علمــی منطقــه را، ایــران تولیــد 
مــی کنــد بســیاری از ایــن مقــاالت نیــز مــورد ارجــاع قــرار می 

گیرنــد.
ــی و  ــوزه علم ــر در ح ــات اخی ــه اتفاق ــاره ب ــا اش ــی ب الریجان
پژوهشــی یــادآور شــد: دو اتفــاق در ایــن زمینــه رخ داده اســت. 
ــه  ــه ســاینس و یکــی هــم گــزارش مجل یکــی گــزارش مجل

اشــپرینگر نیچــر.

وجــود 300 موسســه فعــال در زمینــه پایــان نامــه 
هــای دانشــجویی 

ــق  ــه محق ــردی ک ــاینس ف ــه س ــزارش مجل ــزود: در گ وی اف
نبــوده و ژورنالیســت حــوزه هــای جنبــی علمــی محســوب می 
شــود حــدس و گمــان زده و ادعــا کــرده اســت کــه 10 درصــد 
تولیــدات پایــان نامــه هــای کشــور ســاختگی اســت و همچنین 

330 هــزار پیونــد کاری در ایــن زمینــه وجــود دارد.
ــق  ــا تحقی ــرد: م ــه ک ــت اضاف ــی وزارت بهداش ــاون آموزش مع
ــور  ــه در کش ــوده و 300 موسس ــت نب ــدد درس ــن ع ــم ای کردی
در زمینــه پایــان نامــه فعالیــت مــی کننــد. مــا نمــی خواهیــم 
بگوییــم مشــکل وجــود نــدارد امــا مــی گوییم کــه ســاینس آن 

ــرده اســت. ــی ک را بزرگنمای
وی بــا اشــاره به گــزارش مجلــه اشــپرینگر نیچــر نیز افــزود: در 
همیــن حیــن گزارشــی از یکــی از مجــات نیچر منتشــر شــده 
کــه تعــدادی از مقــاالت ایرانــی را بــه دلیــل ســرقت علمــی رده 
کــرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه رد کــردن مقــاالت یــک 
کار معمــول از ســوی ناشــرین بیــن المللــی اســت و ســاالنه از 
ســوی تمــام نشــریات بخشــی از مقــاالت از تمــام نقــاط دنیــا 

ممکــن اســت بــه دالیلــی رد شــوند.

جزئیات تخلف عمده 3 نفر در 58 مقاله ایرانی
ــورت  ــی ص ــف علم ــات تخل ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــی ب الریجان
گرفتــه در 5۸ مقالــه ایرانــی گفــت: 4۲0 نفــر در ایــن 5۸ مقالــه 
ــور  ــه ط ــر ب ــداد 100 نف ــن تع ــه از ای ــت ک ــده اس ــان آم نامش
جــدی درگیــر موضــوع بودنــد و ســه نفــر تخلفــات خیلــی بــارز 
داشــته انــد. یــک نفــر ۲1 تخلــف، یــک نفــر 15 تخلــف و یــک 
نفــر 1۲ تخلــف را در ایــن مجموعــه انجــام داده اســت. عمدتــا 

ایــن افــراد دانشــجو بــوده انــد.
وی افــزود: بایــد بــه گونــه ای منطقــی بــا ایــن بــازار تخلفــات 
ــکانیم. در  ــا را بخش ــمه تقاض ــا چش ــم ت ــورد کنی ــی برخ علم
ــی انقــاب فرهنگــی خیلــی  ــه شــورای عال گــزارش نهایــی ب
ــا  ــته ه ــدام رش ــا و ک ــروه ه ــدام گ ــه ک ــورد اینک ــق در م دقی
بیشــترین تقاضــا و تخلــف را در حــوزه پایــان نامــه هــا دارنــد، 

ــم. ــه مــی کنی ارائ
ــه سوءاســتفاده  ــا اشــاره ب ــاون آموزشــی وزارت بهداشــت ب مع
ــه  ــت: واقع ــه از فضــای ایجــاد شــده، رخ داده اســت، گف ای ک
دیگــری کــه در اینجــا رخ داده ایــن اســت کــه تعــدادی ســایت 
ــکی  ــی و پزش ــای علم ــوزه ه ــه در ح ــرادی را ک ــام اف ــا ن ه
معــروف و صاحــب نظــر بودنــد و تولیــدات علمــی بیشــتری در 

ــات  ــن تخلف ــه ای ــد را ب ســال داشــته ان
ــد. ــط داده ان رب

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای وی اف
ــره  ــک نف ــور ی ــر کش ــمندان برت دانش
ــد بلکــه همــه آنهــا  ــق نمــی کنن تحقی
در مراکــز تحقیقاتــی بــا همــکاری تیــم 
هــای تحقیقاتــی و زمینــه هــای بالینــی 
متعــدد فعالیــت مــی کننــد و در نهایت از 
ایــن فعالیــت هــا مقالــه اســتخراج مــی 

ــد. کنن

دانشــمندان  از  کــدام  هیــچ 
مشــهور ایرانــی نامشــان در 
نبــوده  مقالــه  آن 58  میــان 

اســت
ــدام از  ــچ ک ــرد: هی ــد ک ــی تاکی الریجان
ــان  دانشــمندان مشــهور نامشــان در می
آن 5۸ مقالــه نبــوده اســت. توجــه داشــته باشــید کــه 140 نفــر 
ــد از  ــد و 35 درص ــاالی ۲0 دارن ــس ب ــی اچ ایندک ــاتید ایران اس

ــه ایــن افــراد اســت. ــاال متعلــق ب ــا ارجــاع ب مقــاالت ب
وی تاکیــد کــرد: اگــر مقــاالت علمــی ارزشــی نداشــته باشــند 
ــه در  ــم ک ــد بدانی ــود و بای ــی ش ــم داده نم ــاع ه ــا ارج ــه آنه ب
ــم  ــیار ک ــردی بس ــم کار ف ــا ه ــی در دنی ــکی حت ــوزه پزش ح
انجــام مــی شــود و بهتریــن و مهمتریــن مقــاالت دنیــا نتیجــه 

ــز اســت. ــد مرک ــی چن ــای تیمــی و تحقیقات کاره
معــاون وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه 
در زمینــه تولیــدات علمــی وجــود دارد گفــت: بــه هــر 
ــای  ــه ه ــی از مولف ــی یک ــارات علم ــه انتش ــال مجموع ح
ــه  ــی ک ــر جای ــا ه ــتند و طبع ــی هس ــوالت پژوهش محص
بخواهــد توســعه پیــدا کنــد ممکــن اســت چالــش هایــی نیــز 
داشــته باشــد امــا بایــد دقــت کنیــم کــه حتــی یــک پایــان 
ــت  ــدی اس ــوع ب ــم موض ــکل دار ه ــه مش ــا مقال ــه ی نام
ــداد  ــه تع ــی ک ــه محققین ــچ ربطــی ب ــات هی ــن اتفاق ــا ای ام

ــدارد. ــد، ن ــی دارن ــی باالی ــدات علم تولی
وی خاطرنشــان کــرد: نبایــد در دامــی کــه دیگــران بــرای مــا 
مــی گســترانند بیافتیــم و پژوهش کشــور را زیــر ســئوال نبریم. 
در عیــن حــال کــه بــا تخلفــات علمــی برخــورد جــدی خواهیم 
ــت  ــور صیان ــان کش ــی و محقق ــدات علم ــد از تولی ــت بای داش

کنیــم.
الریجانــی گفــت: شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی هیاتــی را 
بــرای رســیدگی بــه موضــوع تخلفــات علمــی در پایــان نامه ها 
تعییــن کــرده اســت و در دو هفتــه آینــده گــزارش آن در صحن 

شــورا قرائــت مــی شــود.

ــاء  ــرای ارتق ــی ب ــی و پژوهش ــرآمدی آموزش س
ــی  ــات علم ــای هی اعض

ــت در  ــزود: وزارت بهداش ــت اف ــی وزارت بهداش ــاون آموزش مع
بحــث پایــان نامــه هــا در حــوزه آموزشــی بــه صــورت جــدی 
پیگیــری هایــی انجــام مــی دهــد و در حــوزه پژوهشــی نیــز به 

مقــاالت توجــه خواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه بحث آئیــن نامــه ارتقــا هیــات علمــی و انتقاد 
بــه تعــداد مقــاالت در ایــن آییــن نامــه گفــت: مــا آییــن نامــه 
را بــه طــور کامــل تغییــر داده ایــم و بــا مطــرح کــردن بحــث 
ــرآمد  ــتاد س ــک اس ــر ی ــی، دیگ ــی و پژوهش ــرآمدی آموزش س

نیــازی بــه تعــداد مقالــه و پایــان نامــه بــرای ارتقــا نــدارد.

گزارش سرقتهای علمی به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه می شود
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دانش و  علـــم 

وزیــر علــوم از تعریــف ۶ پــروژه مشــترک بــا کشــور ایتالیــا خبر 
داد گفــت: امیدواریــم ایــن همــکاری هــای علمــی و تحقیقاتی 

ــه عملــی جدیدتری شــود.  وارد مرحل
ــان  ــاوری در جری ــات و فن ــوم، تحقیق ــادی وزیرعل ــد فره محم
ــا و  ــد از دانشــگاه بولونی ــا، ضمــن بازدی ــه کشــور ایتالی ســفر ب
ــا  ــوم بولونی ــن دانشــگاه، در آکادمــی عل ــا رئیــس ای ــات ب ماق
ــی  ــگان ایتالیای ــان و فرهیخت ــع محقق ــه و در جم ــور یافت حض

ــرد. ــخنرانی ک س
 در پایــان ایــن مراســم بــه پــاس تــاش هــای علمــی دکتــر 
فرهــادی مــدرک افتخــاری عضویــت اولیــن ایرانــی در آکادمی 

علــوم بولونــا بــه وزیــر علــوم کشــورمان اعطــا شــد.
بخــش هایــی از ســخنرانی وزیرعلــوم تحقیقــات و فنــاوری بــه 

شــرح زیــر اســت :
امـروزه، ۲۲درصـد مقـاالت علمـی مـا بـه طـور مشـترک بـا 
دانشـگاه هـا و موسسـات علمـی بیـن المللـی تولید می شـوند.
همچنیــن بســیاری از همــکاری هــای علمی مــا با کشــورهای 
ــا،  ــر ایتالی ــی نظی ــورهای اروپای ــا کش ــن ب ــامی و همچنی اس
آلمــان، اتریــش و فرانســه صــورت مــی پذیــرد کــه تفاهــم نامه 

هــای علمــی بســیاری بــا آنهــا منعقــد شــده اســت.
ــی  ــای علم ــروژه ه ــیاری از پ ــر  در بس ــال حاض ــران در ح ای
کوچــک بــا ایتالیــا همــکاری مــی کنــد کــه بســیار امیدواریــم 
ایــن همــکاری هــای علمــی و تحقیقاتــی وارد مرحلــه عملــی 

ــود. ــری ش جدیدت
در چارچــوب همــکاری هــای دوجانبــه ایــران و ایتالیــا، ضمــن 
تشــکیل اولیــن کمیته مشــترک علمــی و فنــاوری دو کشــور در 
تهــران، در حــال حاضــر، برنامــه مشــترک »پییترودالوالــه«، بــا 

۶ پــروژه مشــترک بیــن دو کشــور تعریــف شــده اســت.
ــظ و مرمــت  ــک نشســت مهــم در خصــوص حف ــن ی همچنی
آثــار باســتانی، بــا حضــور دانشــمندان ایتالیایــی در ایــران برگزار 
ــترک  ــز، نشســت مش ــاری نی ــاه ج ــان م ــده اســت و در پای ش
انتقــال و توســعه فنــاوری بــا حضــور 15 تــن از اعضــای هیــات 
علمــی، محققــان و برگزیــدگان جامعــه علمــی ایتالیــا در تهران 

برگــزار خواهــد شــد.
مهـم تریـن محورهـای فعالیـت هـای علمـی بیـن المللـی 
ایـران شـامل: همـکاری بیـن مراکـز رشـد و پـارک هـای علم 
و فنـاوری، همکاری مسـتقیم دانشـگاه هـای ایران با دانشـگاه 

هـا و موسسـات آمـوزش عالـی و تحقیقاتـی خارجـی، اجـرای 
پروژهـا و طرح های مشـترک تحقیقاتـی دو و چندجانبه، اعطای 
بـورس هـای تحصیلـی و تحقیقاتـی بـه اتبـاع خارجـی، ایجاد 
شـعب دانشـگاهی در خـارج از کشـور،  همـکاری با نخبـگان و 
متخصصـان ایرانی خارج از کشـور بر اسـاس برنامه هـای کوتاه 

یـا دراز مـدت و چـاپ مقـاالت علمی مشـترک.
ــن  ــتمر بی ــدار و مس ــی پای ــای علم ــت ه ــه فعالی ــت ب اهمی
کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه و بــا توجــه بیشــتر 
بــه ظرفیــت ســازی در همــکاری هــای بیــن المللــی و بــه ویژه 
ــت  ــک اولوی ــد ی ــی توان ــی، م ــع انســانی و عموم ــعه مناب توس

ــران و ســایر کشــورها باشــد. ــرای ای مهــم ب
ــدون شــک، ایجــاد شــبکه هــای علمــی و همــکاری هــای  ب
بیــن المللــی بیــن محققــان، دانشــمندان و نخبــگان مــی تواند 
ــد و  ــتاب بخش ــا را ش ــازی ه ــت س ــل ظرفی ــن قبی ــد ای رش

موجــب افزایــش آگاهــی نتنهــا در ســطح ملــی بلکــه در ســطح  
بیــن المللــی شــود.

ــا فــرار ســرمایه  ــر ایــن، بدلیــل تاثیــر فــرار مغزهــا ی عــاوه ب
ــذاری  ــرمایه گ ــور و س ــعه کش ــد توس ــر رون ــانی، ب ــای انس ه
هــای عظیــم در زمینــه آمــوزش و توانمندســازی نیــروی 
ــه  ــر ب ــن ام ــدار کشــور، ای ــال آن، رشــد ناپای ــه دنب انســانی و ب

ــت. ــده اس ــی درآم ــن الملل ــه بی ــک مقول ــکل ی ش
ــه فکــر کاهــش و حتــی معکــوس  ــد ب ــا بای ــن همــه م بنابرای
ــرار  ــت ف ــص از حال ــت متخص ــیر جمعی ــان س ــردن جری ک
مغزهــا یــا ســرمایه هــای انســانی بــه حالــت گــردش مغزهــا یا 

ــیم. ــان باش ــش متخصص چرخ
بـه طور خاصـه، اینجانـب معتقـدم که علـم و فناوری نـه تنها 
موجب توسـعه پایدار می شـود بلکـه زمینه های همـکاری های 

بین المللـی، صلح و سـعادت را فراهـم می کند.

وزیر علوم خبرداد:

تعریف ۶ پروژه مشترک علمی با ایتالیا

براســاس یــک نظریــه جدیــد توســط یــک محقــق ایرانــی ارائه 
ــان بیشــتر  ــش جه ــل پیدای ــور در اوای شــده اســت، ســرعت ن
بــوده اســت. در صــورت صحــت ایــن نظریــه جاذبــه انیشــتین 

اشــتباه خواهــد بــود. 
ــور  ــرعت ن ــه س ــود نظری ــی ش ــور م ــه تص ــت ک ــدت هاس م
خاءهایــی دارد. اگــر ایــن خاءهــا ثابــت شــود، احتمــاال تمــام 
آنچــه کــه دانشــمندان دربــاره جهــان تصــور مــی کردنــد نیــز 

تغییــر خواهــد کــرد.
براســاس نظریــه کنونی ســرعت نــور بنیادیــن حــدود 1۸۶۲۸۲ 
مایــل برثانیــه اســت و هیچــگاه تغییــر نمــی کنــد. این ایــده در 
حقیقــت بنیــان بســیاری از مفاهیــم مهــم در فیزیــک به شــمار 
ــاره بخــش هایــی  مــی آیــد. همچنیــن پایــه درک انســان درب

از کهکشــان ماننــد انفجــار بــزرگ را نیــز تشــکیل مــی دهــد.
امــا طبــق نظریــه جدیــدی کــه دکتــر جائــو ماگوییتــو از کالــج 
ــر  ــر نیایــش افشــردی از موسســه پریمت ــدن و دکت ــال لن امپری
کانــادا ارائــه کــرده انــد، در ابتــدای ظهــور جهــان، ســرعت نــور 
ــرعت  ــن س ــت. ای ــوده اس ــی ب ــطح کنون ــر از س ــیار باالت بس
ــس از  ــی اســت کــه مــدت کوتاهــی پ ــه اشــعه های ــوط ب مرب

ــوع   ــن موض ــات ای ــرای اثب ــدند. ب ــر ش ــزرگ منتش ــار ب انفج
بایــد امــواج میکــرو جهانــی ) CMB( را بررســی کــرد. ایــن 
امــواج در حقیقــت اشــعه هایــی هســتند کــه مــدت کوتاهــی 
ــر  ــزرگ منتشــر شــدند و در حقیقــت تصوی پــس از انفجــار ب

ــد. ــق کردن ــه از جهــان موجــود را خل اولی
 ســاختارهای جهــان ماننــد کهکشــان هــا همــه از افــت و خیز 
ــد و  ــاخته شــده ان ــان س ــل پیدایــش جه ــا در اوای ــی ه چگال

اکنــون تاثیــر آن هــا در CMB بــه جــای مانــده اســت.
بـا انـدازه گیری ایـن چگالی ها مـی توان یک شـاخص طیفی 
ایجا کرد. البته دانشـمندان هنوز مشـغول کار روی آن هسـتند.  
ــور در مــدت   اگــر فرضیــه جدیــد درســت باشــد و ســرعت ن

کوتاهــی پــس از انفجــار بــزرگ بیشــتر باشــد، شــاخص طیفی 
عــدد دقیــق 0.۹۶4۷۸ خواهــد بــود امــا  تخمیــن هــای کنونی 

از  شــاخص طیفــی رقمــی نزدیــک و حــدود 0.۹۶۸ هســتند.
ــا در  ــه م ــه ای ک ــد: نظری ــی گوی ــاره م ــن ب ــو در ای ماگوییت
ســال 1۹۹0 ارائــه کردیــم اکنــون آمــاده اســت و پیــش بینــی 
هــای قابــل آزمایشــی نیــز فراهــم شــده اســت. اگــر در آینــده 
ــه  ــه جاذب ــاال نظری ــوند، احتم ــد ش ــام تایی ــن ارق ــک ای نزدی
انیشــتین هــم تغییــر خواهــد کــرد. ایــده متغیــر بودن ســرعت 
نــور هنــگام ارائــه بســیار رادیــکال بــود امــا اکنــون بــا یــک 
ــد آن را  ــی توانن ــان م ــددی، فیزیکدان ــق ع ــی دقی ــش بین پی

ــد.  آزمایــش کنن
ــود را در  ــی خ ــدرک کارشناس ــردی« م ــش افش ــر »نیای دکت
ــرد  ــب ک ــریف کس ــی ش ــگاه صنعت ــک در دانش ــته فیزی رش
ــک  ــه فیزی ــان موسس ــی از اخترفیزیکدان ــز یک ــون نی و اکن
نظــری پریمیتــر و اســتاد دانشــکده فیزیــک و نجــوم دانشــگاه 
واترلــوی کانــادا اســت. دکتــر افشــردی در ســال گذشــته نیــز 
 The Buchalter( ــر ــی بوکالت ــوم کیهان شناس ــزه س جای

Cosmology( را دریافــت کــرد.

محقق ایرانی محاسبات انیشتین را درباره سرعت نور به چالش کشید
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علـــم و دانش

ــوم جهــان  ــگاه اســتنادی عل سرپرســت پای
ــدارک  ــاله کل م ــد رشــد 15 س اســام رون
علمــی دنیــا نشــان مــی دهــد کــه میــزان 
رشــد در کشــورهای اســامی ۷ برابــر و 
ــی  ــد علم ــر رش ــش از ۲4 براب ــران بی در ای

ــوده اســت.  دنیا ب
محمــد جــواد دهقانــی بــا بیــان ایــن مطلب 
افــزود: از آنجــا کــه یکــی از اهــداف پایــگاه 
 )ISC( اســتنادی علــوم جهــان اســام
نشــر و ترســیم نقشــه علمــی حــوزه هــای 
مختلــف علــم در کشــورهای جهان اســام 
)OIC( و نیــز ارزشــگذاری کمــی و کیفــی 
مولفــه هــای مختلــف تولیــد علــم درســطح 
کشــور و کشــورهای اســامی اســت، لــزوم 
توســعه روابــط ایــن پایــگاه بــا ایــن 

کشــورها اجتنــاب ناپذیر اســت.
سرپرســت ISC اظهــار داشــت: رونــد رشــد 
ــدارک علمــی ثبــت شــده  15 ســاله کل م
 Web of ــی ــن الملل ــگاه بی ــا در پای دنی
آن  مقایســه  و    )Science )WOS
ــوری  ــز جمه ــا کشــورهای اســامی و نی ب
اســامی نشــان مــی دهــد کــه رونــد رشــد 
مــدارک در دنیــا ۸۷ درصــد و در کشــورهای 
جمهــوری  در  و  درصــد  اســامی ۶3۸ 
اســامی ایــران ۲0۶۷ درصــد در طــول 
دوره 15 ســاله ) ۲015-۲000( بوده اســت.

ــد  ــی ده ــان م ــر نش ــن ام ــزود: ای وی اف
ــزان رشــد در کشــورهای اســامی  ــه می ک
ــران  ــرای ای ــا و ب ــزان رشــد دنی ــر می ۷ براب
بیــش از ۲4 برابــر رشــد علمــی دنیــا بــوده 

است.
دهقانــی افــزود: بررســی جایــگاه دنیــا، 
ــدات  ــران در تولی ــامی و ای ــورهای اس کش
ــف:  ــی مختل ــوزه موضوع ــی در ۶ ح علم
علــوم کشــاورزی، فنــی و مهندســی، علــوم 
پزشــکی و ســامت، علــوم انســانی، علــوم 
طبیعــی و علــوم اجتماعــی نشــان مــی دهد 
ــامی و  ــورهای اس ــد کش ــزان رش ــه می ک
بخصــوص ایــران در پانــزده ســال اخیــر در 

مقایســه بــا دنیــا نیــز قابــل توجــه اســت.
وی یــادآور شــد: در حــوزه علــوم کشــاورزی 

ــا ۸1 درصــد در  ــر ب ــا براب ــزان رشــد دنی می
ــن  ــامی ای ــورهای اس ــه در کش ــی ک حال
میــزان 433 درصــد و در ایــران 1535 درصد 

ــت. بوده اس
حــوزه  در  داد:  ادامــه   ISC سرپرســت
ــا در  ــد دنی ــزان رش ــی می ــی و فن مهندس
ــرای  ــد و ب ــا ۲3۸ درص ــر ب ــال براب 15 س
و  درصــد   1053 اســامی  کشــورهای 
بــرای ایــران 3۷53 درصــد اســت. درحــوزه 
موضوعــی علــوم انســانی رشــد علــم دنیــا 
ــورهای  ــی در کش ــد ول ــک درص ــی ی منف
اســامی ایــن میــزان رشــد برابــر بــا 1053 
ــوده  ــران 5۷50 درصــد ب ــرای ای درصــد و ب

است.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه علــوم 
پزشــکی و ســامت میــزان رشــد تولیــدات 
ــرای  ــا ۷۹ درصــد و ب ــر ب ــا براب علــم در دنی
ــرای  کشــورهای اســامی 5۲3 درصــد و ب
ایــران ۲4۶4 درصــد؛ در حــوزه علــوم 
طبیعــی میــزان رشــد علــم در دنیــا ۷3 

درصد و در کشــورهای اســامی 5۸0 درصد 
و ایــران  14۹۲  درصــد و در نهایــت در 
حــوزه علــوم اجتماعــی میــزان رشــد علــم 
ــا ۸3 درصــد و در کشــورهای  ــر ب ــا براب دنی
اســامی ۹53 درصــد و ایــران 141۶ درصد 

ــت. بوده اس
دهقانــی افــزود: همچنیــن میــزان تولیــدات 
هــای  حــوزه  تمامــی  در  دنیــا  علــم 
موضوعــی رشــد ۸۷ درصــد بــوده درحالــی 
کــه این میــزان بــرای کشــورهای اســامی 
برابــر بــا ۶3۸ درصــد و بــرای ایــران ۲0۶۷ 
ــای آن  ــه معن ــوده اســت و ایــن ب درصــد ب
اســت که میــزان رشــد علــم در کشــورهای 
ــزان  ــا و می ــر دنی ــش از ۷ براب ــامی بی اس

رشــد تولیــد علــم ۲4 برابــر دنیــا اســت.
سرپرســت ISC اظهــار داشــت:  الزم 
ــم  ــد عل ــهم تولی ــه س ــت ک ــر اس ــه ذک ب
 ۲000 ســال  در  اســامی  کشــورهای 
در  کــه  بــود  درصــد   1.۸ بــا  برابــر 
ســال ۲015 بــه ۷.۲ درصــد یعنــی 4 

ــن  ــت. همچنی ــه اس ــش یافت ــر افزای براب
ســهم تولیــد علــم ایــران در دنیــا در ســال 
ــه در  ــود ک ــد ب ــا 0.1 درص ــر ب ۲000 براب
ســال ۲015 بــه 1.5 درصــد یعنــی 15 برابر 

افزایــش یافتــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: تعــداد مــدارک 
یاکمیــت تولیــد علــم تنهــا یکی از شــاخص 
هــای رشــد و توســعه علمــی  کشــور بــوده 
و رشــد کمیــت تولیــد علــم از شــروط الزم 
ــرط  ــا ش ــت، ام ــی اس ــعه علم ــرای توس ب

ــی نیســت. کاف
ــی  ــعه علم ــد: در توس ــادآور ش ــی ی دهقان
شــاخص  ســایر  بــه  تاکیــد  و  توجــه 
ــی و  ــدات علم ــت تولی ــه  کیفی ــا از جمل ه
اســتنادات، مشــارکت و دیپلماســی علمــی، 
ــذاری  ــر گ ــم، اث ــه عل ــذاری فنآوران ــر گ اث
نوآورانــه علــم و اثرگــذاری اقتصــادی علــم 
اهمیــت زیــادی دارد. بنابرایــن تکیــه صرف 
ــعه  ــث توس ــم باع ــد عل ــت تولی ــه کمی ب

علمــی نخواهــد شــد.

از سوی پایگاه ISC عنوان شد؛

مقایسه جایگاه ایران در دنیا و جهان اسالم/ رشد ۲۴ برابری کمیت علم

)2000-2015 ( WOS مقایسه درصد رشد تعداد مدارک ثبت شده در حوزهای موضوعی مختلف در

علوم اجتماعی َتمام موارد علوم طبیعی علوم سالمت و پزشکی علوم انسانی فنی و مهندسی علوم کشاورزی حوزه موضوعی

۸۷ ۸3 ۷3 ۷۹ -1 ۲3۸ ۸1 دنیا

۶3۸ ۹53 5۸0 5۲3 1053 1053 433 کشورهای اسالمی) 57 کشور(

۲0۶۷ 141۶ 14۹۲ ۲4۶4 5۷50 3۷53 1535 ایران
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کامــران وفــا، دانشــمند ایرانــی دانشــگاه هــاروارد 
جایــزه نقــدی بخــش فیزیــک »جایــزه دســتاورد 

علمــی« را از آن خــود کــرد. 
ــه  ــدی در زمین ــزه نق ــن جای ــته بزرگتری روز گذش
علــوم و ریاضیــات بــه ارزش ۲5 میلیــون دالر 
بــه بیــش از هــزار فیزیکــدان، ریاضیــدان و 

ــت. ــق گرف ــتی تعل ــوم زیس ــمندان عل دانش
در همیــن راســتا کامــران وفــا فیزیکــدان ایرانــی 
همــراه انــدرو اســترومینگر از دانشــگاه هــاروارد و 
جــوزف پولچینســکی  از موسســه کاولــی، جایــزه 
ــرای  ــک را ب ــش فیزی ــون دالری بخ ــه میلی س

ــد. ــه ریســمان دریافــت کردن ــه نظری ارائ
طبــق ایــن نظریــه کــه هنــوز اثبــات نشــده تمــام 

نیروهــا و ذرات طبیعــی از ریســمان هــای بســیار کوچــک لرزانــی ســاخته شــده اند. ایــن نظریه 
کل درک انســان از جهــان و بــه خصــوص ســیاهچاله هــای فضایــی را دگرگــون خواهــد کرد. 
از ســوی دیگــر پولچینســکی نشــان داد ایــن نظریــه شــامل ذراتــی دو بعــدی یــا چنــد بعدی 
اســت کــه »بریــن« نامیــده مــی شــوند. بریــن خاصــه شــده واژه membrane و بــه 
معنــای غشــا اســت. ایــن نظریــه بــه ایجــاد شــاخه کامــا نوینــی در کیهــان شناســی منجــر 
شــد کــه در آن ممکــن اســت بریــن هــا جهــان هایــی جزیــره وار باشــند کــه دربعــد دیگــر 
فضــا شــناور هســتند و بــا یکدیگــر برخــورد مــی کننــد. یــا ممکــن اســت در بعــد باالتــری بــا 

یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد.
ــتفاده از  ــا اس ــال 1۹۹۶ ب ــترومیگنر در س ــا و اس  وف
ــی  ــود و انتروپ ــات موج ــمان  اطاع ــه ریس نظری
ــه  ــج ب ــد. نتای ــبه کردن ــیاهچاله را محاس ــک س ی
ــی  ــش بین ــان  پی ــبات آن ــده از محاس ــت آم دس
اســتیفن هاوکینــگ دربــاره نشــت تابــش اشــعه ها 
ــرد. ــد ک ــا را تایی ــیاهچاله ه ــی س ــار احتمال و انفج

کامـران وفـا  کـه در سـال 133۹ شمسـی در تهران 
متولـد شـده، از اسـتادان دانشـگاه هاروارد اسـت که 
پس از ارائه نظریه ریسـمان در سـال ۲00۸ میادی 

موفـق بـه دریافت مـدال دیراک شـد.
ــز  ــه ای از جوای ــی، مجموع ــتاورد علم ــزه دس جای
اســت کــه در ســه گــروه دســتاوردهای علــوم 
ــود. ــی ش ــا م ــات اعط ــتاوردهای ریاضی ــن و دس ــک بنیادی ــتاوردهای فیزی ــتی، دس زیس

ایــن مراســم توســط ســرگی بریــن از شــرکت کــوگل، آن وجســیکی، مــارک زاکــر بــرگ و 
پرســیا چــان از فیــس بــوک، یــوری و جولیــا میلنــر و جــک مــا موســس وب ســایت علــی 
بابــا و همســرش در ســال ۲01۲ بــرای نخســتین مرتبــه در آمریــکا برگــزار شــد.  برنــدگان این 

جایــزه در پروســه ای آنایــن و عمومــی انتخــاب مــی شــوند.
ــن مســابقه  ــا از موسســان ای ــی باب ــک شــرکت عل ــا مال ــن از گــوگل و جــک م  ســرگی بری

ــتند. هس

دانش و  علـــم 

در آمریکا؛

فیزیکدان ایرانی دانشگاه هاروارد برنده جایزه دستاورد علمی شد

ــد مشــخص  ــق نمــی توانن ــور دقی ــه ط ــوز ب دانشــمندان هن
ــا چــه حــد در تعییــن ویژگــی هــای انســان  کننــد DNA ت
ــان داد  ــا نش ــه ه ــن یافت ــا جدیدتری ــت ام ــذار اس ــر گ تاثی
ــل  ــزان تحصی ــر می ــتقیمی ب ــر مس ــی تاثی ــای ژنتیک متغیره

کــودکان دارد. 
امــروزه افــراد نســل قدیــم، جوانــان را ســرزنش مــی کننــد که 
صبــور نیســتند و به ســادگی احســاس شکســت می کننــد. اما 
براســاس تحقیــق دانشــمندان کالــج کینــگ عوامــل تعییــن 
ــده ژنتیکــی دلیــل اصلــی شــکل گیــری ویژگــی هــای  کنن

شــخصیتی هســتند.
ــی«  ــال »فیزیــک مولکول ــه تازگــی در ژورن ــه ب تحقیقــی ک

منتشــر شــده بــه تعییــن میــزان تاثیرگــذاری ژنتیــک کمــک 
شــایانی مــی کنــد. ویژگــی هــای ژنتیــک حــدود 10 درصــد 
ــن  ــالگی را تعیی ــن 1۶ س ــا س ــرد ت ــی ف ــتاوردهای علم دس
مــی کننــد. ایــن امــر بــه وســیله متغیرهــای ژنــی موجــود در 

ــود.  ــی ش ــخص م ــراد مش DNA اف
ایــن تحقیــق نشــان داد ۶0 درصــد دســتاوردهای علمــی فــرد 
را مــی تــوان بــه ســاختار ژنتیکــی او نســبت داد. دانشــمندان 
کالــج کینــگ بــا مطالعــه روی دوقلوهــا توانســتند کل فراینــد 
ــال ژن  ــل و انفع ــه چگونگــی فع ــذاری ژنتیــک از جمل تاثیرگ
هــا، میــزان تاثیرگــذاری متغیرهــا بــر فــرد و چگونگــی شــکل 

گیــری رابطــه ژن هــا و محیــط را بررســی کننــد.

ــام »رده  ــه ن ــی ب ــتفاده از روش ــا اس ــه ب ــق ک ــن تحقی در ای
بنــدی پلــی ژنیــک« انجــام شــده میــزان موفقیــت تحصیلــی 

افــراد براســاس ویژگــی هایــی خــاص تعییــن شــده اســت.
ــد.  ــدودی دارن ــری مح ــی تاثی ــای ژنتیک ــیاری از متغیره بس
ــزان  ــه افزایــش می ــار یکدیگــر ب ــا در کن ــا قرارگرفتــن آنه ام
تاثیرگــذاری شــان منجــر مــی شــود. ایــن تحقیــق در حقیقت 
ادامــه مطالعــه مربــوط بــه ژنــوم هاســت کــه چند ســال پیش 

انجــام شــده بــود.
مطالعــه ژنــوم هــا شــامل بررســی 10 میلیــون پلــی مورفیســم 
نوکلئوتیــد بــود. پلــی مورفیســم نوکلئوتیدهــا معمــول تریــن 
متغیرهــای ژنتیکــی میــان افــراد و نشــان دهنــده یــک ویژگی 
 DNA ــازنده ــت س ــا در حقیق ــتند. نوکلئوتیده ــاص هس خ

ــروه هــای A,G,C و T هســتند.   گ
در هــر حــال تحقیــق پیشــین نشــان داد از افــراد تعــداد زیادی 
از متغیرهــای مرتبــط بــه دســتاوردهای تحصیلــی در مدرســه 

نمــرات خوبــی کســب مــی کننــد و بالعکــس.
در تحقیــق جدیــد ۷4 متغیــر ژنتیکــی مربــوط بــه رفتارهــای 

تحصیلــی شناســایی شــدند.
ــزار و  ــک« 5 ه ــی ژنی ــتفاده از روش »پل ــا اس ــمندان ب دانش
ــد.  ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع ــا 1۶ ســاله را م ۸۲5 کــودک 1۲ ت
ــان انگلیســی  آنهــا میــزان مهــارت کــودکان در ریاضــی و زب
را بررســی کردنــد. کودکانــی کــه امتیــاز پلــی ژنیــک باالتــری 
ــش  ــا دان ــد ام ــی کردن ــب م ــری کس ــرات باالت ــتند، نم داش
آموزانــی کــه امتیــاز پلــی ژنیــک کمتــری داشــتند، 

ــود.  ــر ب ــن ت ــان پایی نمراتش
ــاال  ــک ب ــی ژنی ــاز پل ــا امتی ــراد ب ــد اف ــال ۶5 درص ــه هرح ب
ــا  ــد. ام ــل کنن ــر تحصی ــی باالت ــطوح علم ــتند در س توانس
فقــط 35 درصــد افــراد بــا امتیــاز پلــی ژنیــک پاییــن 
ــن دانشــمندان  ــد. بنابرای ــه دســت یافتن ــات عالی ــه تحصی ب
ــر  ــتقیمی ب ــر مس ــی تاثی ــای ژنتیک ــد متغیره ــه گرفتن نتیج

ــد. ــف دارن ــودکان در ســنین مختل ــل ک ــزان تحصی می

نتیجه یک تحقیق نشان داد؛

موفقیت تحصیلی ژنتیکی است
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علـــم و دانش

کشف پرهای یک 
دایناسور در سنگ کهربا

 
ــه طــور  ــا پرهــای آن را ب دانشــمندان دم یــک دایناســور همــراه ب
دســت نخــورده در یــک تکــه از ســنگ کهربــا کشــف کــرده انــد. 
ایــن پرهــا، نخســتین نمونــه هایی نیســتند کــه درون ســنگ کهربا 
ــه  ــد ک ــظ شــده ان ــازه حف ــان ت ــا چن ــا آنه کشــف مــی شــوند. ام
دانشــمندان  بــه طــور یقیــن تشــخیص مــی دهنــد پرهــا متعلــق 
بــه یــک دایناســور اســت و بــه هیــچ یــک از گونــه هــای پرنــدگان 

ماقبــل تاریــخ تعلــق نــدارد.
 آنهــا نخســتین  نمونــه از پرهــای بــه جــا مانــده از دایناســورهای 
غیــر مرغــی هســتند کــه در کهربــا یافت مــی شــوند.  لیدا شــینگ 
از دانشــگاه علــوم زمیــن شناســی چیــن ایــن نمونه خــارق العــاده را 

ســال گذشــته از بــازاری در میانمــار خریــده اســت.
ــاه  ــی گی ــد نوع ــی کردن ــور م ــا تص ــنگ کهرب ــندگان س  فروش
داخــل ســنگ وجــود دارد بــه همیــن دلیــل مــی تــوان از آن یــک 
جواهــر زینتــی یــا وســیله ای بــرای دکــور خانــه ســاخت. شــینگ  
ــرد و در  ــق روی ســنگ را شناســایی ک ــه پتانســیل تحقی بافاصل
ــادا  ــوزه ساســکاچوان کان ــان م ــه یکــی از محقق ــه ب ــن زمین همی

ــروژه را داد. ــکاری در پ ــای هم تقاض
 محققــان بــا اســتفاده از یــک اســکنر CT و میکروســکوپ  
توانســتند ســنگ مذکــور را بــه دقــت بررســی کننــد. آنهــا متوجــه 
شــدند ایــن دم ، به یکــی از دایناســورهای خانــواده »سلوروســائور« 
تعلــق دارد. ایــن دایناســورهای پرنــده ماننــد، گوشــتخوار بــوده انــد 
و حــدود ۹۹ میلیــون ســال قبــل در زمیــن زندگــی مــی کــرده انــد.
ــر از  ــق ت ــات دقی ــاره جزئی ــادی را درب ــات زی ــف اطاع ــن کش ای

ــد. ــی کن ــم م ــا فراه ــد آنه ــل رش ــردار و مراح ــورهای پ دایناس

ــه هــای  ــد نشــان مــی دهــد نیمــی از گون تحقیقــی جدی
ــی  ــرات آب و هوای ــا تغیی ــد خــود را ب ــوری نمــی توانن جان
ــال دارد ششــمین  ــب احتم ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــق دهن تطبی
مرحلــه انقــراض حیوانــات زمیــن تــا 50 ســال دیگــر بــه 

ــدد.  ــوع بپیون وق
براســاس تحقیــق »جــان واینــز« یکی از زیســت شناســان 
برتــر جهــان، انقــراض 4۷ درصــد از هــزار گونــه حیوانــات 
در نقــاط مختلــف جهــان بــه تغییــرات آب هوایــی مربــوط 
اســت. همچنیــن جمعیــت حیوانــات در مکانــی کــه قبــا 

زندگــی مــی کردنــد نیــز کاهــش یافتــه اســت.
ــای  ــانه ه ــد: نش ــی گوی ــاره م ــن ب ــز درای ــور واین پروفس
ــدی  ــیار ج ــده بس ــی در آین ــای حیوان ــه ه ــراض گون انق
اســت. زیــرا تحقیقــات نشــان مــی دهــد، درشــرایط کنونی 
کــه تغییــرات ناچیــز آب و هوایــی بــه وجــود آمــد، حیوانات 

و گیاهــان بــرای حفــظ بقــای خــود تقــا مــی کننــد.
ــف  ــه مختل ــه ۹۷۶ گون ــوط ب ــی مرب ــات علم او مطالع
ــل  ــال قب ــدود 50 س ــار ح ــک ب ــان را ی ــی در جه حیوان
ــه دیگــر طــی 10 گذشــته، مطالعــه کــرده  و یــک مرتب
ــر  ــا ه ــد:  تقریب ــی گوی ــاره م ــن ب ــز در ای ــت. واین اس
گونــه جانــوری را کــه بررســی کــردم، بــه طــور محلــی 

ــری از  ــر اث ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــده اســت. ی ــرض ش منق
ــود  ــرده، وج ــی ک ــی م ــا زندگ ــه قب ــی ک آن در محل
ــز  ــری ناچی ــل تغیی ــه دلی ــن رویدادهــا فقــط ب ــدارد. ای ن
ــا  ــا ب ــاده اســت ام ــاق افت ــی اتف ــت آب و هوای در وضعی
ــرات  ــن تغیی ــده ای ــرن آین افزایــش گرمــای زمیــن در ق

ــد. ــد ش ــر خواه ــج براب ــا پن دو ت
تاکنــون دمــای زمیــن  یــک درجــه ســانتیگراد گرمتــر از 
ــی  ــش بین ــا پی ــی اســت، ام ــاب صنعت ــل انق دوران ماقب
ــای  ــرای کاهــش گازه ــی ب ــچ فعالیت ــر هی ــود اگ ــی ش م
گلخانــه ای انجــام نشــود، دمــای زمیــن تــا ۲100 میادی 

ــا 4.۸ درجــه ســانتیگراد برســد.   ــه ۲.۶ ت ب

هشدار محققان زیست شناسی؛

ششمین مرحله انقراض حیوانات زمین
 تا ۵۰ سال دیگر

باســتان شناســان هنــگام حفــاری در توســکانی ایتالیا یک 
دســت دنــدان مصنوعــی قدیمــی کشــف کردند. 

ایــن دنــدان مصنوعــی کــه در صومعــه ســن فرانسیســکو 
لــوکا کشــف شــده، شــامل ســه دنــدان پیــش و دو دنــدان 
نیــش اســت کــه بــه وســیله یــک تکــه ســیم طــا کنــار 

هــم نگــه داشــته شــده انــد.
ســیمونا مینــوزی آســیب شــناس بیمــاری هــای باســتانی 
مــی  پیــزا  دانشــگاه  در   )paleopathology(
گویــد: ایــن نخســتین شــواهد باســتانی از ســاخت دنــدان 

ــت. ــا اس ــیم ط ــاوری س ــتفاده از فن ــا اس ــی ب مصنوع
محققــان ژورنــال »ایمپلنــت کلینیکــی دنــدان و تحقیقات 
ــی  ــتانی م ــی باس ــدان مصنوع ــن دن ــاره ای ــط«، درب مرتب
ــه  ــرش پای ــل از ب ــدان قب ــه دن ــمتی از ریش ــند: قس نویس
ــا  ــا ب ــدان ه ــپس دن ــت و س ــده اس ــته ش ــدان برداش دن
یکدیگــر تــراز شــده و یــک الیــه نــازک طایــی در درزها 

ــت. ــده اس ــرار داده ش ق
ــی  ــخ طای ــود دو می ــز وج ــی نی ــرو ســی ت اســکن  میک
ــه  ــک ســیم طــا ک ــن ی ــا و همچنی ــدان ه در ریشــه دن

داخــل دنــدان هــا رد شــده را تاییــد مــی کنــد. ایــن دنــدان 
ــرد  ــای ف ــدان ه ــه دن ــه بقی ــخ ب ــیله ن ــه وس ــی ب مصنوع

متصــل مــی شــده اســت.
هرچنــد توصیــف هــای دیگــر از اشــیای مصنوعــی 
ــه ایــن دوران در متــون وجــود دارد امــا  ــوط ب مشــابه، مرب
هیــچ شــواهد باســتانی دقیقــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد. 
دنــدان مصنوعــی یافــت شــده در مقبــره نخســتین نمونــه 
ــخ  ــرای تاری ــل ب ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــت هس ــن دس از ای

ــد. ــی دارن ــکی ارزش خاص دندانپزش
ــت شــده  ــر یاف ــای 100 نف ــار بقای ــا در کن ــدان ه ــن دن ای

ــت. اس

کشف دندان مصنوعی ۴۰۰ ساله در ایتالیا
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دانش و  علـــم 

نتیجه مطالعه جدید دانشمندان؛

توفانهای مخرب آمریکا را نشانه می روند
آمریــکا بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن کشــورهای تولیــد کننــده کربــن در دنیــا بــه عنــوان یکــی از 

قربانیــان شــاخص اثــرات مخــرب مربــوط بــه تغییــرات جــوی شــناخته شــده اســت. 
مطالعــه جدیــد دانشــمندان نشــان از آن دارد کــه افزایــش تغییــرات جــوی در ســالهای اخیــر منجــر بــه 

شــکل گیــری توفانهــای مخربــی در سراســر آمریــکا شــده اســت.
طــی دهــه هــای گذشــته تحقیقــات زیــادی انجــام شــده کــه نشــان مــی دهــد یکــی از نتایــج مخــرب 
ــن  ــش زمی ــیاب و ران ــدن س ــاری ش ــا ج ــه ب ــت ک ــدیدی اس ــای ش ــش توفانه ــوی، افزای ــرات ج تغیی
همــراه مــی شــود. حــاال امــا تحقیقــات جدیــدی انجــام شــده کــه آمریــکا را بــه عنــوان یکــی از قربانیــان 

مهــم ایــن فعــل و انفعــاالت زیســت محیطــی معرفــی مــی کنــد.
ــورادوی  ــفریک در کل ــات اتمس ــی تحقیق ــز مل ــمندان مرک ــط دانش ــه توس ــات ک ــن تحقیق ــه ای ــر پای ب
ــرات جــوی  ــا تغیی ــط ب ــن توفانهــای مخــرب مرتب ــر از ای ــکا متأث ــه، سراســر آمری ــکا صــورت گرفت آمری
خواهــد بــود. ایــن تحقیقــات همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه در بخشــهای مختلــف قــاره آمریــکا ایــن 

ــود. ــا متغیرهــای مختلفــی همــراه خواهــد ب اثرگــذاری ب
جزئیــات بیشــتر ایــن تحقیــق کــه در Nature Climate Change منتشــر شــده گویــای ایــن 
واقعیــت اســت کــه اگــر حجــم تولیــد گازهــای گلخانــه ای در همیــن ســطح باقــی مانــده و اقدامــی در 
راســتای کاهــش آن صــورت نگیــرد آنــگاه بایــد منتظــر مــوج گســترده ای از توفانهــا بــود کــه آمریــکا 

را نشــانه مــی رونــد.
در ایــن بررســی آمــده اســت کــه خلیــج مکزیــک و مناطــق شــمال شــرقی آمریــکا بیشــترین لطمــات را 

از ایــن توفانهــای مخــرب متحمــل خواهنــد شــد.

تکه یخی به مساحت هند
 آب شد

براسـاس تحقیقات دانشـمندان حوزه هواشناسـی، روند گرم شـدن کره زمین به 
آب شـدن یـک تکه یخ به بزرگی کشـور هند منجر شـده اسـت.  

ــب  ــک قط ــای نزدی ــخ ه ــر ی ــای اخی ــال ه ــه در س ــت ک ــی اس ــن درحال  ای
ــت. ــدن اس ــال آب ش ــون درح ــود، اکن ــه ب ــش یافت ــه افزای ــوب ک جن

 براســاس آمــار حاصــل از  ماهــواره هــای مرکــز ملــی یــخ و بــرف آمریــکا، در 
اوایــل دســامبر مســاحت کل یــخ هــای قطبــی بــه 1.4۸ میلیــون مایــل مکعب 
رســید کــه ایــن رقــم کمتــر از متوســط یــخ قطبــی ثبــت شــده در بــازه زمانــی  
1۹۸1 تــا ۲010 میــادی اســت. ایــن میــزان یــخ آب شــده تقریبــا هــم انــدازه 

مســاحت کشــور هنــد اســت.
جــان ترنــر از موسســه تحقیقــات British Antarctic Survey درایــن 
ــی وزد،  ــه م ــن منطق ــال در ای ــه امس ــردی ک ــای س ــد: باده ــی گوی ــاره م ب

ــاره تاثیــرات گــرم شــدن آب و هــوا گمــراه کنــد. ممکــن اســت مــا را درب
ــدون در نظــر گرفتــن تاثیــر ســردکنندگی ایــن بادهــا، گرمــای بیشــتری در  ب
قطــب جنــوب تجمــع کــرده کــه بــه آب شــدن یــخ هــا منجــر شــده اســت. 
بــا ایــن وجــود نمــی تــوان فقــط یــک عامــل را در ایــن رونــد دخیــل دانســت.

کشف بزرگترین گسل زمین در اندونزی
 زمیــن شناســان بزرگتریــن گســل زمیــن را در شــرق اندونــزی شناســایی کردنــد. ایــن کشــف در پیــش بینــی 

ســونامی هــا و زلزلــه هــای آتــی در منطقــه بــه دانشــمندان کمــک مــی کنــد. 
ایــن گســل کــه »بانــدا« نامیــده مــی شــود در شــرق اندونــزی قــرار دارد و دانشــمندان معتقدنــد بــه خلــق 

پرتگاهــی بــا ارتفــاع هفــت کیلومتــری در زیــر دریــای بانــدا منجــر شــده اســت.
ــاول از دانشــگاه ملــی اســترالیا ایــن کشــف در ارزیابــی ســونامی هــای آتــی در  ــان پ ــه گفتــه دکتــر جانات ب

منطقــه نقــش مهمــی دارد. اندونزی 
در منطقــه »حلقــه آتش پاســیفیک« 
قــرار دارد. بیــش از ۹0 درصــد زلزلــه 
ــای  ــان ه ــد آتشفش ــا و ۷5 درص ه
جهــان در ایــن منطقــه اتفــاق مــی 

افتــد.  
همچنیــن بــه گفتــه محققــان ایــن 
ــح  ــه توضی ــف ب ــن کش ــروژه ای پ
تریــن  عمیــق  از  یکــی  خلــق 
یعنــی  جهــان  هــای  اقیانــوس 
اقیانــوس آرام کمــک مــی کنــد.

توسط باستان شناسان صورت گرفت؛

کشف شهر باستانی
 ۲۶۰۰ ساله در چین

ــهر  ــی ش ــان چین ــتان شناس باس
ــه  ــد ک ــرده ان ــف ک ــی کش قدیم
بــه دلیــل ســیل زیــر خــاک 

ــود.  ــده ب ــون ش مدف
ــام  ــرن« ن ــه »بای ــهر ک ــن ش ای
دارد در مرکــز چیــن واقــع شــده و 
بیــش از ۲۶00 ســال قدمــت دارد.

سلســله  حکومــت  زمــان  در 
بســیار  شــهر  ایــن  تانــگ، 
مراکــز  از  یکــی  و  ثروتمنــد 
تجــاری بــوده اســت امــا ناگهــان 
ــد. ــد ش ــل ناپدی ــال قب 1400 س

ــه  ــان خراب ــتان شناس ــه باس البت
هــای بایــرن را در مــاه اکتبــر 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــا تصاوی ــد. ام یافتن

ــت. ــده اس ــر ش ــامبر منتش ــتم دس ــان در هش ــتان شناس ــت باس فعالی
کائــو لیــان بیــن مدیــر پیشــین حفــظ آثــار باســتانی منطقــه النگایــو در ایــن 
بــاره مــی گویــد: البته ایــن پدیــده عجیبی نیســت زیــرا ســاکنان آن در گذشــته 

شمشــیرهای برنــزی قدیمــی را نیــز کشــف کــرده بودنــد.   
طبــق متــون قدیمــی بایــرن در ســال ۶۲4 قبــل از میــادی مســیح و در دوره 

»بهــار و پاییــز« چیــن بنــا نهــاده شــد.

http://mehrnews.com


هـــوا و فضـا
سهم فناوری فضایی از بودجه سال آینده کل کشور کاهش یافته است. این 
درحالی است که با توجه به اهمیت این بخش و پروژه های مهم ملی همچون 
ساخت ماهواره های عملیاتی و اعزام موجود زنده به فضا که نیازمند تامین 
اعتبارات زیادی است، پیش بینی می شد که دولت به بودجه این بخش 

نسبت به سال گذشته، توجه بیشتری داشته باشد.
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ــال ۹۶  ــه س ــی در بودج ــاوری فضای ــوع فن ــه موض ــت ب دول
ــن  ــاص داد. ای ــال اختص ــارد ری ــزار میلی ــدود ۲ ه ــی ح مبلغ
درحالــی اســت کــه فنــاوری فضایــی در الیحــه بودجــه ســال 
۹5 بیــش از ۲ هــزار و 400 میلیــارد ریــال اعتبــار دریافــت کــرد. 
فنـاوری فضایـی در بودجـه پیشـنهادی سـال ۹۶ کـه از سـوی 
دولـت بـه مجلس ارائه شـده حـدود ۲ هـزار میلیارد ریـال ردیف 
اعتبـار دارد کـه کاهش بودجه را نسـبت به سـال ۹5 نشـان می 
دهـد. چـرا کـه در سـال ۹5 فنـاوری فضایی بیـش از ۲ هـزار و 
400 میلیـارد ریـال اعتبـار دریافـت کرد کـه این مبلغ عـاوه بر 
هزینـه کـرد سـازمان فضایـی و مرکـز ملـی فضایی، به توسـعه 

کاربردهـای فضایـی نیز اختصـاص یافت.
ــوط  ــش مرب ــد بخ ــت در چن ــال، دول ــه امس ــه بودج در الیح
بــه مرکــز ملــی فضایــی، ســازمان فضایــی ایــران، پژوهشــگاه 
ــرای  ــزا ب ــای مج ــه ه ــا، بودج ــگاه هوافض ــی و پژوهش فضای

ــرده اســت. ــی ک ــش بین ــی پی ــاوری فضای ــوزه فن ح
ــه ســازمان  برایــن اســاس از محــل بودجــه وزارت ارتباطــات ب
ــگاه  ــه پژوهش ــال و ب ــارد ری ــغ 143 میلی ــران مبل ــی ای فضای

ــال  ــون ری ــارد و 5۶0 میلی ــزار و ۲5۸ میلی ــران یکه ــی ای فضای
ــد. ــی یاب اختصــاص م

ــز  ــه نی ــای متفرق ــارات ردیفه ــرآورد اعتب ــال از ب ــن ح در همی
هزینــه فعالیتهــای فضایی ســازمان فضایــی 140 میلیــارد ریال 

درنظــر گرفتــه شــده اســت.
پژوهشــگاه هوافضــا از محــل اعتبــارات وزارت علــوم از بودجــه 
دســتگاههای اصلــی، مبلــغ ۲۸4 میلیــارد و 35۸ میلیــون ریــال 

بودجــه مــی گیــرد.

ایــن درحالــی اســت کــه بــه بخــش فضــا از محــل اعتبــارات 
سیاســتهای کلــی علــم و فنــاوری اباغی مقــام معظــم رهبری 
نیــز بودجــه جداگانــه ای اختصــاص یافتــه اســت. به ایــن معنی 
ــگاه  ــال و پژوهش ــارد ری ــا 300 میلی ــگاه هوافض ــه پژوهش ک
فضایــی 3 میلیــارد ریــال از ایــن محــل، بودجــه دریافــت مــی 

کننــد.
ــی  ــارات اصل ــل اعتب ــز از مح ــی نی ــی فضای ــز مل ــرای مرک ب
معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری مبلــغ 5 میلیــارد و 

ــه شــده اســت. ــال بودجــه درنظــر گرفت ــون ری ۲00 میلی
بودجــه فنــاوری فضایــی بــرای ســازمانهای مربوطــه در ســال 
ــارات  ــف اعتب ــن شــده کــه ســال ۹5 در ردی ــی تعیی ۹۶ در حال
متفرقــه بودجــه نیــز بــه ســازمان فضایــی ایــران بــرای فعالیت 
ــعه  ــرای توس ــال و ب ــون ری ــزار میلی ــی 1۷0 ه ــای فضای ه
ــه  ــال بودج ــارد ری ــی 300 میلی ــای فضای ــاوری و کاربرده فن
تعلــق گرفــت. همچنیــن در ایــن ردیــف بودجــه، وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات نیــز بــرای حفــظ نقــاط مــداری 

ــرد. ــه کســب ک ــال بودج ــارد ری ــزار میلی ــواره ۶ ه و ماه

اختصاص ۲هزار میلیارد ریال به فناوری فضایی/ سهم فضا از بودجه کاهش یافت

ــاوری  ــعه فن ــتاد توس ــاری س ــرد تج ــروه بالگ ــر کارگ دبی
ــن  ــوردی از تدوی ــی و هوان ــان هوای ــش بنی ــع دان و صنای
ــند  ــردی در س ــداف کان بالگ ــه اه ــتیابی ب ــه دس برنام

ــر داد.  ــور خب ــای کش ــعه هوافض ــع توس جام
علـی طاهرخانـی، در خصـوص برنامـه هـای آتـی ایـن 
کمیتـه در سـال جـاری، گفـت: یکـی از برنامـه هـای این 
کمیتـه در نیمـه دوم سـال جـاری، ارائه اباغیـه به گمرک 
بـرای جلوگیـری از واردات بی رویـه محصـوالت در حـوزه 
بالگردهـای تجـاری بـا هـدف حمایـت از فنـاوری و توان 

صنعتـی کشـور و انتقـال تکنولوژی اسـت.
ــرای  وی افــزود: از دیگــر برنامــه هــای تعریــف شــده ب
ــاز در  ــورد نی ــای م ــه RFP ه ــال، تهی ــه دوم امس نیم
راســتای پیشــبرد اهــداف بالگــردی ســند جامــع توســعه 
هوافضــا، تعییــن اولویت هــای حمایتــی در بخــش 
ــز پژوهشــی  ــع و مراک ــرای شــرکت ها، صنای بالگــردی ب

داخلــی و تهیــه طرح هــای همــکاری مشــترک بــا 
کشــورهای دیگــر در حــوزه توســعه بالگردهای پیســتونی، 

ــت. ــنگین اس ــط و نیمه س متوس
بــه گفتــه طاهرخانــی، مذاکــره مســتقیم بــا بهره بــرداران 
ــرای  ــا ب ــاد آنه ــب اعتم ــور و جل ــاری در کش ــرد تج بالگ
ــاس  ــر اس ــه و ب ــورت یکپارچ ــه ص ــا ب ــع نیازمندی ه رف
ــده در  ــن ش ــدف تعیی ــر ه ــترک دیگ ــای مش پلتفرم ه

ــت. ــروه اس کارگ
ــرای اضافــه کــردن دروس طراحــی  ــزی ب وی برنامــه ری
ــا و  ــی هوافض ــات تکمیل ــش تحصی ــه گرای ــرد ب بالگ
راه انــدازی و تقویــت صفحــه کارگــروه بالگــرد تجــاری به 
عنــوان مرجــع و خــط ارتباطــی فعــاالن حــوزه بالگــردی 
کشــور )اخبــار، اولویت هــای پژوهــش و صنعتــی و 
فناورانــه، گــزارش طرح هــای کان بالگــردی( را از دیگــر 

ــده برشــمرد. ــن ش ــای تعیی ــت ه اولوی

طبق سندجامع توسعه هوافضای کشور؛

برنامه دستیابی به اهداف کالن بالگردی تدوین می شود

ــرای  ــر ب ــن و مؤث ــیوه ای نوی ــزاس ش ــگاه تگ ــان دانش محقق
ــد.  ــرده ان ــه ک ــوی ارای ــای ج ــی ه ــش بین ــت پی ــش دق افزای

ایــن محققــان دریافتــه انــد کــه بــه کارگیــری داده هــای مربــوط 
بــه بــارش بــرف کــه از طریــق ماهــواره هــای مســتقر در فضــا 
بــه دســت مــی آیــد و اســتفاده از آنهــا در مدلســازی هــای جوی، 
ــرز  ــه ط ــی را ب ــی فصل ــای دمای ــی ه ــت پیــش بین ــب دق ضری

چشــمگیری بهبــود مــی بخشــد.
 Geophysical ــال ــات آن در ژورن ــه جزئی ــه ک ــن مطالع ای
Research Letters منتشــر شــده کمــک چشــمگیری 
ــرکتهای  ــی، ش ــات آب ــدگان خدم ــه کنن ــاورزان، ارای ــرای کش ب
بــرق و ســایر صنایــع مرتبــط محســوب مــی شــود کــه تصمیــم 
گیــری در آنهــا همــواره وابســتگی مســتقیمی بــر اوضاع جــوی و 

ــی دارد. ــرات فصل تغیی

در حــال حاضــر بســیاری از صنایــع بــه پیــش بینــی هــای جــوی 
متکــی هســتند کــه از ماههــا قبــل صــورت مــی گیــرد امــا میزان 

دقــت آنها معمــوال در ســطح پایینی اســت.
یافتــه هــای محققــان دانشــگاه تگــزاس نشــان مــی دهــد کــه 
بــارش بــرف بــر میــزان حــرارت جــذب شــده توســط زمیــن اثــر 
مــی گــذارد. ایــن فاکتــور همچنیــن میــزان آب موجــود در زمیــن 
کــه بــا تبخیــر شــدن راهــی اتمســفر مــی شــود را نیز دســتخوش 
تغییــرات اساســی قــرار مــی دهــد. تمامــی ایــن مــوارد در بــروز 
ــر  ــرات مختلــف جــوی فصلــی در نقــاط مختلــف زمیــن اث تغیی

ــد. گذارن
بــه بــاور ایــن محققــان بــا بــه کارگیــری مشــاهدات ماهــواره ای 
مربــوط بــه بــارش بــرف در زمیــن، میــزان دقــت ایــن دســته از 

پیــش بینــی هــا بیــن 5 تــا ۲5 درصــد ارتقــا مــی یابــد.

پیش بینی دقیق تر اوضاع جوی با مشاهدات فضایی
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شــرکت اســپیس ایکــس متعلــق بــه الــون ماســک ســرمایه 
گــذار بــزرگ دنیــای فنــاوری قصــد دارد بــرای ارائــه خدمــات 
اینترنــت ماهــواره ای فوق ســریع بیــش از 4 هــزار ماهــواره به 

فضــا پرتــاب کنــد. 
ایــن شــرکت مجوزهــای الزم را بــرای ایــن کار از کمیســیون 
فــدرال ارتباطــات آمریــکا کســب کــرده و امیــدوار اســت از این 
طریــق خدمــات مخابراتــی و اینترنــت پرســرعت بهتــری بــه 

جهانیــان ارائــه کنــد.
ــن  ــه همی ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــواره های ــق ماه ــداد دقی تع
منظــور بــه فضــا پرتــاب شــوند 4 هــزار و 4۲5 ماهواره اســت. 
ــداد کل  ــر تع ــال حاض ــه در ح ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت
ماهــواره هــای فعــال کــه بــه دور مــدار زمیــن مــی چرخنــد 
ــا یــک شــرکت  ــورد اســت و حــاال تنه یــک هــزار و 41۹ م
تجــاری مــی خواهــد تقریبا چهــار برابــر این تعــداد ماهــواره را 

بــه فضــا پرتــاب کنــد.
ــواره از کار  ــزار و ۶00 ماه ــدود ۲ ه ــر ح ــال حاض در ح

ــا  ــی ب ــتند و حت ــردش هس ــال گ ــا در ح ــاده در فض افت
ــس در  ــپیس ایک ــرکت اس ــز ش ــم نی ــن رق ــاب ای احتس
حــال ثبــت رکــوردی منحصــر بــه فــرد در زمینــه پرتــاب 

ماهــواره بــه فضــا اســت.
ــد  ایــن ماهــواره هــای جدیــد حــدود 3۸۶ کیلوگــرم وزن دارن
ــدازه یــک خــودروی مینــی کوپــر اســت.  ــه ان و ابعــاد آنهــا ب

ارتفــاع ایــن ماهــواره هــا از ســطح زمیــن در زمــان چرخش به 
دور آن از یــک هــزار و 150 تــا یــک هــزار و ۲۷5 کیلومتــر در 

نوســان خواهــد بــود.
ــه  ــه ای ب ــد منطق ــی توانن ــا م ــواره ه ــن ماه ــک از ای ــر ی ه
پهنــای ۲ هــزار و 1۲0 کیلومتــر را پوشــش دهنــد تــا خدمــات 
متنــوع مخابراتــی و اینترنتــی در دســترس کاربــران خانگــی، 

ــرد. ــرار گی تجــاری و دولتــی ق
در مرحلــه اول ایــن طــرح ۸00 ماهــواره بــه فضــا پرتــاب مــی 
شــود و پــس از بهینــه ســازی و تکمیــل ایــن طــرح پهنــای 
بانــد اختصــاص یافتــه بــه هــر کاربــر از ایــن طریــق بــه یــک 

گیگابیــت در ثانیــه هــم می رســد.
اســپیس ایکــس تنهــا شــرکتی نیســت کــه در تــاش بــرای 
ارائــه خدمــات اینترنــت پرســرعت ماهــواره ای  اســت و 
 Intelsat )OneWeb(، SES )O3B(, شــرکت هــای
Telesat  و Boeing هــم در ایــن زمینــه در حــال برنامــه 

ریــزی هســتند.

ثبت رکورد اینترنت ماهواره ای فوق سریع؛

پرتاب بیش از ۴ هزار ماهواره به فضا برای ارائه خدمات جهانی اینترنت

ســال آینــده روبــات مــاه نــورد ســاخت یــک شــرکت خودروســازی آلمانــی راهــی این قمــر زمین 
ــود.  می ش

ــا گــروه  ــی را ب ــودی آلمــان همــکاری جذاب ــود کــه شــرکت خودروســازی آئ ســال گذشــته ب
Part-Time Scientists ایــن کشــور آغــاز کــرد تــا حــاال کــه در نتیجــه ایــن همــکاری 

مــاه نــورد روباتیکــی Quattro برای رقابــت Google Lunar X-Prize ســاخته شــده 
است.

قــرار اســت ایــن مــاه نــورد بــه همــراه مــاه نشــین آن پــس از انجــام آزمایشــات نهایــی بــرای 
ســفر تاریخــی بــه قمــر زمیــن در ســال آینــده آمــاده شــود.

 e-tron در ســاخت ایــن مــاه نــورد از پیشــرفته تریــن فناوریهــا از جملــه فنــاوری انحصــاری
آئــودی اســتفاده شــده اســت. ایــن بــدان معناســت کــه تــوان الزم بــرای حرکــت تــک تــک 

چرخهــای ایــن مــاه نــورد بــه طــرز هوشــمندانه ای اختصــاص مــی یابــد.
همچنیــن نســخه نهایــی ایــن مــاه نــورد به لطــف بهــره گیــری از فنــاوری چاپ ســه بعــدی در 

ســاخت بخشــهای آلومینیومی آن وزن بســیار کمی دارد.
اکنــون همــه چیــز بــرای انجــام آزمایشــات نهایــی مهیاســت. ایــن مــاه نــورد همــراه بــا مــاه 

نشــین ALINA در ســال آینــده راهــی مــاه خواهنــد شــد.
ــده  ــال آین ــل س ــاه در اوای ــطح م ــات در س ــن روب ــت ای ــازی حرک ــبیه س ــت ش ــرار اس ــه ق البت

ــود. ــزار ش ــه برگ ــادی در خاورمیان می
ــوی 1۷  ــورد راهــی محــل فــرود آپول ــر اســاس برنامــه ریزیهــای صــورت گرفتــه، ایــن مــاه ن ب
خواهــد شــد و بــا اســتفاده از چهــار دوربیــن مخصــوص اقــدام بــه تهیــه ویدئوهــای ســه بعــدی و 

ــرداری 3۶0 درجــه خواهــد کــرد. تصویرب
البتــه ناســا درخواســت کــرده تمامــی مــاه نوردهایــی از ایــن دســت کــه راهــی قمــر زمیــن مــی 

شــوند فاصلــه دو کیلومتــری تــا محــل فــرود آپولــوی 1۷ را رعایــت کننــد.

ماه نورد خودروساز آلمانی آماده سفر تاریخی می شود

ــه عنــوان یکــی از شــرکتهای بــزرگ خودروســازی  آئــودی ب
قصــد دارد بــا اســتفاده از پرینتــر ســه بعــدی یــک مریــخ نورد 
ســبک بســازد و در هزینــه هــای ســاخت صرفــه جویــی کنــد. 
ــای  ــروه مســافرت ه ــکاری یــک گ ــا هم ــودی ب شــرکت آی
هوایــی بــه نــام »دانشــمندان پــاره وقــت« در مســابقه 
ــا  ــد. آنه ــی کن ــرکت م Google Lunar XPRIZE ش
همــکاری خــود بــرای ســاخت مریــخ نــوردی بــا قابلیــت هــا 
ــاز  ــادی آغ ــته می ــال گذش ــف را از س ــای مختل و کارکرده

ــد.   کردن
 Audiــورد ــخ ن ــد مری ــام کردن ــا اع ــتا آنه ــن راس در همی

Lunar Quattro  تکمیــل شــده و در اواخــر ۲01۷ 
ــود. ــی ش ــی م رونمای

ایــن شــرکت خودروســازی برخــی قطعــات مریــخ نــورد خــود 
را بــا پرینتــر ســه بعــدی ســاخته تــا در زمــان صرفــه جویــی 
کنــد. عــاوه بــر آن وزن ایــن قطعــات نیــز کاهــش مــی یابد. 
ــن شــیوه  ــا ای ــورد ب ــخ ن ــال چــرخ هــای مری ــوان مث ــه عن ب

ســاخته شــده اند.
ــاوری  ــد ایبلیــش یکــی از مهندســان بخــش توســعه فن هرال
هــای آیــودی، مــی گویــد: دیــواره چــرخ هــای مریــخ نــورد 
ضخامتــی چنــد میلــی متــری دارنــد امــا بــه دلیــل طراحــی 

ــاژ  ــا از آلی ــد. م ــی برخوردارن ــدرت باالی ــان از ق ــده ش پیچی
AlSi10MgSr آلومینیــوم بــرای ایــن کار اســتفاده کردیم. 
هــر کــدام از چــرخ هــا در مــدت زمــان 3۲ ســاعت و ۲0 دقیق 
ــخ  ــاخت مری ــدند. در س ــاخته ش ــبکتر س ــرم س و ۶/1 کیلوگ
ــورو  ــه معنــای ۸00 هــزار ی نوردهــا هــر کیلوگــرم کاهــش ب

صرفــه جویــی در هزینــه هاســت.
ــد  ــای جدی ــاوری ه ــتفاده از فن ــل اس ــه دلی ــر ب ــوی دیگ از س
تولیــد هزینــه هــای مــواد اولیــه تولیــد ایــن مریــخ نــورد ۲۸/1 
میلیــون یــورو اســت که نشــان دهنــده صرفــه جویی زیــادی در 

هزینــه هاســت.

ساخت مریخ نورد آئودی با پرینتر سه بعدی
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ــا ــوا و فضــ هـــ

ــه  ــفر ب ــت س ــه قابلی ــیدی ک ــای خورش ــتین هواپیم از نخس
ــد.  ــی ش ــن را دارد رونمای ــفر زمی اتمس

ایـن هواپیما کـه SolarStratos نـام دارد تاکنـون به طور 
موفقیـت آمیز در سراسـر جهـان پرواز کـرده اسـت و در ۲01۸ 
میـادی بـه فضا سـفر خواهد کـرد. هواپیمای خورشـیدی می 

تواند تـا ارتفـاع ۲5 هزار متـری از زمیـن اوج بگیرد.
 هرچنــد در گذشــته ســفر بــه اتمســفر زمیــن نیازمنــد 
مقــدار زیــادی انــرژی یــا هلیــوم بــود امــا هواپیمــای 
stratosphere از انــرژی خورشــیدی اســتفاده مــی کنــد 
کــه تاثیــر آن بــر جــو زمیــن بــه انــدازه تاثیــر مصــرف بــرق 

ــت. ــط اس ــر محی ــی ب ــودروی الکتریک ــک خ ی

ــن هواپیمــا مــی  ــق ای ــان خال ــل دومی رافایی
گویــد: هــدف مــا آن اســت کــه نشــان دهیم 
ــی  ــم م ــت راه ــن فرص ــی ای ــاوری کنون فن
کنــد تــا از ســوختی بــه غیــر از منابع فســیلی 
اســتفاده کنیــم و وســایل حمــل و نقــل  
ــم  ــای مه ــش ه ــیدی از چال ــی و خورش برق
ــد. ــه شــمار مــی رون قــرن بیســت و یکــم ب
هواپیمایــی کــه مــا خلــق کردیــم مــی توانــد 
ــرد و  ــری اوج بگی ــزار مت ــاع ۲5 ه ــا ارتف ت
همیــن امــر فرصــت هــای متعــددی را برای 

ــد. ــوردی خورشــیدی در جــو فراهــم مــی کن صنعــت هوان
ــای  ــتین هواپیم ــن نخس ــده ای ــد کنن ــرکت تولی ــه ش ــه کفت ب

ــی رود. ــو م ــه ج ــه ب ــت ک ــره اس ــاری دونف ــیدی تج خورش

خــط هواپیمایــی ژاپــن تصمیــم دارد تا 
ــوخت  ــه س ــی را ب ــای قدیم ــاس ه لب

جــت تبدیــل کنــد. 
شــرکت هواپیمایی »آل نیپــون ایرویز« 
کــه دومیــن شــرکت هواپیمایــی بزرگ 
ــد،  ــی آی ــاب م ــه حس ــور ب ــن کش ای
ــا یــک شــرکت  مشــغول همــکاری ب
 »Jeplan « نــام بــه  بازیافــت 
اســت تــا ۲0۲0 میــادی  یــک منبــع 

ــد. ــرژی بیاب ــن ان جایگزی
درهمیــن راســتا ایــن شــرکت بازیافت 
ــزرگ  ــان ب ــرده فروش ــی خ ــا برخ ب
ماننــد Aeon و Muji در حــوزه 

جمــع آوری لبــاس هــای کهنــه در بیــش از هــزار فروشــگاه 
ــد. ــی کن ــکاری م ــن هم ــر ژاپ سراس

» میچیکــو الموتــو« کــه ایــن شــرکت را در ۲00۷ میــادی 
خلــق  صــرف  وقــت  ســال  پنــج   کــرده،  تاســیس 
لبــاس  و  هــا  شــرت  تــی  از  »بیواتانــول«  نوعــی 

کــرد. قدیمــی  جیــن  هــای 
ــد  ــاوری بیاب ــته فن ــال گذش ــت س ــو توانس ــره الموت باالخ
کــه مولکــول هــای شــکر در کتــان را شکســته و بــه 

الــکل تبدیــل مــی کنــد.
 در حــال حاضــر Jeplan یــک  واحــد ســوخت  آزمایشــی 
ســاخته و اعــام کــرده اســت تــا ۲0۲0 میــادی  پروازهــای  
ــوخت  ــب س ــا ترکی ــه ب ــد داد ک ــام خواه ــی را انج آزمایش
ــه  ــتند. کارخان ــان  هس ــر کت ــی ب ــوخت مبتن ــی و س معمول
ــادی  ــا ۲030 می ــز ت ــوخت نی ــوع س ــن ن ــد ای ــاری تولی تج

تاســیس خواهــد شــد.
از ایــن فنــاوری بــرای تبدیــل انــواع دیگــر زبالــه ماننــد کاغــذ 

بــه ســوخت نیــز اســتفاده شــده اســت.

ــت  ــا قابلی ــتورهای ب ــان NASA و KAIST ترانزیس محقق
ترمیــم خــود ســاخته انــد کــه در فضاپیماهــای نانــو بــه کارمی 
ــه  ــفر ب ــرای س ــار ب ــان انتظ ــدت زم ــب م ــن ترتی ــه ای رود. ب

ــد.  ــه زمیــن کاهــش مــی یاب نزدیکتریــن ســتاره ب
بــا توجــه بــه ســطح فنــاوری کنونــی انســان، 1۸ هــزار ســال 
طــول مــی کشــد تــا فضاپیمــای معمولــی بتوانــد بــه نزدیــک 
ــبات  ــا محاس ــد. ام ــن برس ــه زمی ــبت ب ــتاره نس ــن س تری
نشــان مــی دهــد یــک فضاپیمــای نانــو کــه از تراشــه هــای 
ــور  ــرعت ن ــم س ــک پنج ــا ی ــده و ب ــاخته ش ــیلیکونی س س
ــه ۲0 ســال  ــد، مــدت زمــان ایــن ســفر را ب حرکــت مــی کن

کاهــش مــی دهــد.
مشــکل اصلــی آنجاســت کــه چنیــن فضاپیمایــی نمــی توانــد 
ــاق  ــا در اعم ــدید دم ــرات ش ــد و تغیی ــای قدرتمن ــعه ه از اش
فضــا در امــان بمانــد. بنابرایــن محققــان ناســا و بنیــاد علــم و 
فنــاوری پیشــرفته درکــره ) KAIST ( مشــغول خلق روشــی 
هســتند تــا بــه ایــن تراشــه قابلیــت ترمیــم خــود هنگام پــرواز 

را اضافــه کننــد.
در حــال حاضــر ســه روش بــرای بــه حداکثــر رســاندن احتمال 
بقــای تراشــه در یــک ســفر بیــن ســتاره ای وجــود دارد؛ ســاده 

ــرای  ــه ســطح تراشــه ب ــاده ای ب ــردن م ــه ک ــن راه اضاف تری
ــه  ــن روش تراش ــت در ای ــن اس ــا ممک ــت ام ــت اس محافظ
ــود. از  ــد ب ــبک نخواه ــک و س ــر کوچ ــود و دیگ ــنگین ش س
ســوی دیگــر فضانــوردان مــی تواننــد فضاپیمایــی بســازند که 
در برابــر اشــعه هــای فضایــی مقاوم اســت امــا ایــن روش هم 

محدودیــت هایــی در ســفر ایجــاد مــی کنــد.  
طراحـی  روی  تمرکـز  روش  سـومین 
مـداری هوشـمند نسـبت بـه پرتـاب اشـعه 
هـای فضایـی اسـت کـه دانشـمندان آن را 
ترانزیسـیتورهای FinFET مـی نامنـد. در 
ایـن مدارهـا دروازه ای در سـیم هـای نانـو 
ایجـاد می شـود و جریـان الکتریسـیته را در 
dسـیم ها کنترل مـی کند. همچنیـن پدها
ی در کنـار دروازه قـرار گرفته انـد که جریان 
را بـه دروازه کنتـرل مـی کننـد. ایـن بخش 
طـی 10 ثانیـه ۹00 درجـه سـانتیگراد گـرم 
مـی شـود. چنین دمایی مشـکل اختـال در  
عملکـرد را کـه ناشـی از پرتـاب اشـعه ها و 

موانـع دیگـر اسـت حـل مـی کند.

ایــن سیســتم گرمایشــی کــه بــرای قابلیــت خــود ترمیمــی در 
ــش  ــه بخ ــی رود، در س ــه کار م ــیلیکونی ب ــای س ــه ه تراش
مهــم این فضاپیما یعنــی میکروپردازشــگر، حافظــه درام و یک 
ــتم   ــات سیس ــن آزمایش ــد. در ای ــش ش ــوری آزمای ــش مم فل
ــان عمــر دســتگاه حفــظ کــرد  قابلیــت کارکــرد خــود را تاپای
و توانســت از تاثیــرات مخــرب اشــعه هــا خــود را حفــظ کنــد.
ــر  ــه تعمی ــزار مرتب ــود را 10 ه ــت خ ــوری توانس ــش مم  فل
کنــد و بخــش هــای حافظــه درام و  میکروپردازشــگرها تعــداد 
دفعــات خــود ترمیمــی بــه رقــم خــارق العــاده 10 به تــوان 1۲ 

مرتبــه رســید.

فضاپیمایی که خود را ترمیم می کند

سفر به اتمسفر زمین با انرژی خورشیدی

در ژاپن؛

لباس های کهنه سوخت هواپیما می شوند
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برخالف پیش بینی های قبلی؛

۲ هزار میلیارد کهکشان در جهان وجود دارد
گروهی بین المللی از ستاره شناسان متوجه شده اند جهان حداقل دو هزار میلیارد کهکشان دارد. 

چنیــن رقمــی حداقــل 10 برابــر بیشــتر از پیــش بینــی اخیــر ســتاره شناســان اســت. یــک گــروه بیــن المللــی از ســتاره 
شناســان بــه رهبــری کریســتوفر کانســیلس ایــن کشــف را انجــام داده انــد.

طــی ۲0 ســال گذشــته دانشــمندان از تصاویــر تلســکوپ فضایــی هابــل اســتفاده کردنــد و تخمیــن زدنــد احتمــاال جهان 
ــا۲00 میلیــارد کهکشــان دارد. حدود 100ت

فنــاوری کنونــی فضایــی بــه دانشــمندان اجــازه مــی دهــد تــا حداقــل 10 درصد ایــن کهکشــان هــا را مطالعه کنیــم و ۹0 
درصــد باقیمانــده فقــط بــه وســیله تلســکوپ هایــی بزرگتــر و قدرتمندتر دیــده خواهد شــد.

کانسـیلس در ایـن بـاره می گوید: تعداد کهکشـان های موجـود در جهان یکی از سـواالت بنیادین در علم سـتاره شناسـی 
اسـت. از سـوی دیگر هنوز ایـن وسوسـه در ذهنمان وجـود دارد که ۹0 درصد کهکشـان هـای جهان مطالعه نشـده اند.

گردترین حجم فضایی جهان کشف شد
 محققــان موسســه »ماکــس پانــک« دریافتــه انــد ســتاره کپلــر 11145۲3 کــه پنــج هــزار ســال 
نــوری بــا زمیــن فاصلــه دارد گردتریــن شــی طبیعــی اســت کــه در آســمان مشــاهده مــی شــود. 

احجــام فضایــی هیــچ گاه کامــا گرد نیســتند.  نیــروی گریــز از مرکــز هنــگام چرخش ســیارات در 
مــداری بیضــی شــکل تاحــدی آنهــا را مســطح مــی کند.

بــه عنــوان مثــال قطــر خورشــید در محــل چرخــش بــه دور مــدار 10 کیلومتــر بیــش از قطــر آن 
در دو قطــب ســیاره اســت. قطــر زمیــن نیــز در خــط اســتوا ۲1 کیلومتــر بیــش از قطــر آن در خــط 

مــرزی قطــب شــمال و جنــوب اســت.
ــا زمیــن فاصلــه دارد گردتریــن شــی طبیعــی  کپلــر 11145۲3 کــه پنــج هــزار ســال نــوری ب
ــون  ــدود 1.5 میلی ــتاره ح ــن س ــی ای ــعاع میان ــود. ش ــی ش ــاهده م ــمان مش ــه در آس ــت ک اس
ــر بیــش  ــر اســت. شــعاع ســتاره در محــل چرخــش براســاس مــدار فقــط ســه کیلومت کیلومت
از شــعاع آن در خــط مــرزی دو قطــب اســت. بنابرایــن مــی تــوان ایــن ســتاره را تقریبــا گــرد 

ــت. دانس
ــی  ــه شمس ــات منظوم ــه تحقیق ــه در زمین ــک« ک ــس پان ــه »مک ــزون از موسس ــت گی الرن
ــاض و  ــا انقب ــتاره ی ــان س ــزان نوس ــان از می ــن آلم ــگاه گوتینگ ــش در دانش ــال و همکاران فع
انبســاط اســتفاده کردنــد تــا طــی چهــار ســال میــزان کــروی بــودن ســتاره را انــدازه گیــری 

ــد. کنن
حــاالت مختلــف نوســان  در عــرض هــای جغرافیایــی مختلــف حســاس اســت و ایــن حساســیت 

بــه محققــان اجــازه مــی دهــد تــا آنهــا را مقایســه کننــد.
براســاس یافتــه هــای ایــن گــروه ایــن ســتاره بــا ســرعت کمتــری در مــدار خــود مــی چرخــد و 
همچنیــن حالــت بیضــی شــکل کمتــری دارد، بــه طوریکــه ســرعت چرخــش آن ســه برابــر کمتــر 
از خورشــید اســت. بنابرایــن کارشناســان تخمیــن مــی زننــد حــوزه هــای مغناطیســی ســبب شــده 

اســت شــکل ایــن ســتاره کــروی تــر از بقیــه باشــد.
ایــن گــروه تحقیقاتــی تصمیــم دارد بــا اســتفاده از همیــن روش ســتاره هــای دیگــر را بررســی کند. 
گیــزون مــی گویــد: برایمــان جالــب اســت بدانیــم تــا چــه حــد چرخــش ســریع در مــدار و قــدرت 

حــوزه هــای مغناطیســی در تغییــر شــکل ســتاره تاثیرگذار هســتند.

خورشید به یک ستاره کوتوله 
تبدیل می شود

پنــج میلیــارد ســال دیگــر خورشــید یــک صــدم حجــم کنونــی خــود منبســط مــی شــود، 
بــه ایــن ترتیــب ونــوس و زحــل را از بیــن مــی بــرد و حیــات کــره زمیــن را محــو مــی کند. 
ایــن نتایــج براســاس تحلیــل ســتاره Puppis L۲  بــه دســت آمــده  کــه پنــج میلیــارد 
ســال قبــل مشــخصاتی ماننــد خورشــید در وضعیــت فعلی داشــت. سرنوشــت این ســتاره 
بــا ۲00 میلیــون ســال نــوری فاصلــه بــا زمیــن، نشــان مــی دهــد خورشــید چگونه رشــد 

کــرده و سرنوشــت بقیــه عناصــر منظومــه شمســی چــه خواهــد بود.
ــج  ــد: پن ــی گوی ــتاره شناســی KU Leuven م ــه س ــین از موسس ــی دس ــور ل پروفس
ــه ســتاره ای ســرخ رنــگ تبدیــل مــی شــود و حجــم  میلیــارد ســال دیگــر خورشــید ب
آن یــک صــدم حجــم فعلــی منبســط مــی شــود. همچنیــن بــه دلیــل بــاد شــدید ســتاره 
ای)جریانــی از ذرات اتمســفر ســتارگان( بخــش اعظــم حجــم خود را از دســت مــی دهد. 
ــه  در نتیجــه ایــن رویدادهــا در 5 میلیــارد ســال دیگــر خورشــید بــه یــک ســتاره کوتول
ســفید تبدیــل مــی شــود کــه هــم انــدازه زمیــن اســت و وزن بیشــتری خواهــد داشــت، 
چــون یــک قاشــق چایخــوری از مــواد ســطح ســتاره کوتولــه حــدود پنــج تــن وزن دارد.      
در هــر حــال آینــده زمیــن مشــخص نیســت. در حالیکــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
خورشــید هرگونــه حیاتــی در ایــن ســیاره رانابــود کنــد، مشــخص نیســت هســته صخــره 

ای آن بتوانــد بــه حیــات ادامــه دهــد.     
ــا اســتفاده از تلســکوپ Alma radio ســتاره Puppis L۲ را  محققــان امیدوارنــد ب

تحلیــل و بررســی کنــد و بــه جــواب ایــن ســواالت برســند.  
 پنــج میلیــارد ســال قبــل ایــن ســتاره تقریبــا وضعیتــی یکســان بــا خورشــید داشــت، امــا 
طــی فراینــد تغییــر و رشــد یک ســوم حجــم آن از بیــن رفــت. چنیــن آینــده ای در انتظار 

ــت. ــید هم هس خورش
ــن امــر  ــد کــه ای ــه ان ــن ســتاره یافت ــری ای ــون ســیاره ای در 300 کیلومت دانشــمندان اکن

ــن را خواهــد داشــت. ــده زمی احتمــاال نشــانی از آین
بررســی هــای جدیــد نشــان خواهــد داد کــه آیــا زمیــن از ایــن سرنوشــت نجــات خواهــد 

یافــت یــا خیــر.
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یک کهکشان کوتوله کم نور کشف شد
 ســتاره شناســان کهکشــان کوتولــه کــم نــوری یافتــه انــد کــه نزدیــک کهکشــان راه شــیری 
قــرار دارد. ایــن کشــف جدیــد احتمــاال بــه معنــای وجــود تعــداد زیــادی کهکشــان در همســایگی 

ماســت. 
دانشــمندان بــا اســتفاده از یــک تلســکوپ هشــت متــری کــه در قلــه جزیــره هاوایــی قــرار گرفته 
توانســتند ایــن کهکشــان کوتولــه را مشــاهده کننــد. آنهــا معتقدنــد ایــن کــم نورترین کهکشــانی 

اســت کــه تــا بــه حــال کشــف شــده اســت.
ــام گرفتــه در مســیر صــورت  ــازه ســتاره شناســان کــه »ویرگــو Virgo ۱( »1( ن کشــف ت
فلکــی ســنبله قــرار دارد، بــه عبــارت دیگــر ۲۸0 هــزار ســال نــوری بــا منظومــه شمســی فاصلــه 
دارد. بــه ایــن ترتیــب ویرگــو 1 هــم بــه گــروه 50 کهکشــان ماهــواره ای در همســایگی منظومــه 

شمســی پیوســته کــه قابــل مشــاهده اســت.
کشــف ایــن کهکشــان کــه در ژورنــال ســتاره شناســی نیز ثبــت شــده، بــه درک بهتر دانشــمندان 
از ویژگــی هــای »مــاده ســیاه« کمــک مــی کنــد. ۸0 درصــد جهــان از ایــن مــاده مرمــوز ســاخته 

شــده اســت.
ــن در  ــو ژاپ ــگاه توکی ــی دانش ــتاره شناس ــتیتو س ــور انس ــروژه و پروفس ــر پ ــا مدی ــی چیب ماساش
ــاره مــی گویــد: ایــن کشــف نشــان دهنــده صدهــا کهکشــان کوتولــه کشــف نشــده در  ایــن ب

همســایگی کهکشــان راه شــیری اســت. تعییــن دقیق تعــداد ایــن کهکشــان و خصوصیات شــان 
ســرنخ مهمــی بــه مــا از چگونگــی تشــکیل کهکشــان راه شــیری و البتــه مــاده ســیاه مــی دهــد.

همچنیــن در اطــراف کهکشــان راه شــیری ابرهــای کوچــک و بــزرگ ماژالنــی وجــود دارد کــه 
دورتریــن آنهــا در فاصلــه 1۶3 هــزار ســال نــوری قــرار دارد.

کشف سیاره ای جوان با سیستم حلقه ای ۲۰۰ برابر بزرگتر از زحل

ــک  ــا از ی ــازمان ناس ــای س ــواره ه ماه
ــرده  ــی ک ــوزی عکاس ــروی مرم ــی ک ش
انــد؛ بــه همیــن دلیــل گمانــه زنــی هــای 
ــا  ــیاره ی ــک س ــف ی ــاره کش ــادی درب زی
ــی  ــی فضای ــک ش ــا ی ــد ی ــتاره جدی س

ــت.  ــده اس ــاز ش ــاوت آغ ــا متف کام
دربــاره  جهــان  سراســر  دانشــمندان 
ماهیــت شــی تصویــری کــه ناســا از 
ــار  ــت، دچ ــه اس ــید گرفت ــرو از خورش روب

ســردرگمی شــده انــد. 
ماهــواره هــای STEREO قبــل  از آنکــه شــی محــو شــود، تصاویــر کامــا واضحــی از 

آن ثبــت کــرده انــد.
ــد ایــن   از ســوی دیگــر پامــا جانســون یــک شــهروند کــه در مکزیــک زندگــی مــی کن
تصاویــر را در حســاب کاربــری خــود در فیــس بــوک منتشــر کــرده اســت و همیــن امــر بــه 

گمانــه زنــی و ایجــاد شــایعات مختلــف دربــاره ایــن شــی دامــن زده اســت.
ــد  ــاره ایــن پدیــده نگــران هســتند.  آنهــا معتقدن  درهرحــال برخــی از نظریــه پــردازان  درب
ایــن شــی خــواه یک حجــم عظیــم فضایــی باشــد یــا یــک فضاپیمــای بــزرگ،  ماهیــت آن 

مشــخص نیســت امــا ورود آن بــه منظومــه شمســی کمــی نگــران کننــده اســت.

تصویر ناسا از یک شی عجیب/
 احتمال کشف یک سیاره جدید

 دو ســتاره شــناس کشــف کــرده انــد سیســم حلقه هایــی کــه در ســیاره جــوان و خورشــید مانند
J140۷ مشــاهده مــی شــوند بســیار بزرگتــر و ســنگین تــر از حلقه های مشــتری اســت. 

ــن  ــد  ای ــدن هلن ــان در دانشــگاه الی ــی از محقق ــک از دانشــگاه روچســتر و گروه ــک مامای اری
ــد. ــام داده ان ــف را انج کش

تحلیــل جدیــد ســتاره شناســان نشــان مــی دهنــد ایــن سیســتم بیــش از 30 حلقــه دارد کــه قطر 
هــر کــدام از آنهــا میلیــون هــا کیلومتــر اســت. عــاوه بــر آن آنهــا متوجــه فواصلــی میــان حلقــه 
شــدند کــه نشــان مــی دهــد احتمــاال قمرهایــی نیــز تشــکیل شــده انــد. بــه گفتــه متیــو نوورثی 
یکــی از محققــان ایــن پــروژه ایــن ســیاره فاصلــه زیــادی بــا مــا دارد و بــه همیــن دلیــل امــکان 

مطالعــه مســتقیم حلقــه هــای آن وجــود نــدارد.
او در ادامــه مــی افزایــد: ایــن ســیاره بســیار بزرگتــر از مشــتری یــا زحــل اســت و سیســتم حلقــه 

ای آن ۲00 برابــر بزرگتــر از حلقــه هــای زحــل اســت.

عکاسی از چهار سیاره در حال 
برخورد با یکدیگر

یــک عکــس فضایــی نشــان داد، در فاصلــه 300 میلیــون ســال نــوری از زمیــن چهــار کهکشــان 
ــا یکدیگــر هســتند و همزمــان گازهــای بســیار گــرم و اشــعه هــای ایکــس  در حــال برخــورد ب
ــه  ــر ایــن عکــس را گرفت ــد. یــک  عــکاس فضایــی بلغارســتانی در مــاه اکتب پراکنــده مــی کنن

اســت.
چهــار کهکشــان درحــال برخــورد، بــا نــام »اســتفان کوینتــت« شــناخته شــده انــد. کهکشــان 
دیگــر عضــو ایــن پنجگانــه در تصویــر بــه نظــر مــی رســد خیلــی نزدیــک باشــد امــا در حقیقت 
۲۶0 میلیــون ســال نــوری نســبت بــه زمیــن نزدیــک تــر اســت. یکــی از ایــن کهکشــان هــا 
بــا نــام NGC۷31۸b بــا ســرعت ۲00 مایــل در ســاعت بــه ســه کهکشــان دیگــر برخــورد 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــی کن م
منتشــر  را  داغــی  گازهــای 
مــی کنــد. آنهــا اکنــون شــبیه 
مارپیچــی  هــای  کهکشــان 
ــورد،  ــس از برخ ــا پ ــتند ام هس
ــد. ــر مــی کن ــا تغیی شــکل آنه
 پیتــر فلتوتــی ایــن عکــس را در 
مــاه اکتبــر ثبــت کــرد. او بــرای 
عکاســی 1۲ ســاعت متوالــی 

ــرد. ــی ک ــتارگان را رصــد م س
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کشف سیارکی ریز اما درخشان 
در اطراف زمین

 محققــان دانشــگاه آریزونــا ســیارکی را شناســایی کــرده انــد کــه تفاوتهــای مهمــی بــا 
ســایر کشــفیات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه دارد. 

ایــن ســنگ آســمانی کــه TC۲5 ۲015 نــام دارد، در زمــره اجــرام فضایــی نزدیــک بــه 
زمیــن )NEO( قــرار دارد کــه بــرای نخســتین بــار در اکتبــر ســال ۲015 شناســایی 
شــد. ایــن ســیارک تنهــا 1۸0 ســانتیمتر طــول دارد و البتــه بــا زمیــن برخــورد نخواهــد 

کــرد.
ــی  ــدان عجیب ــداد چن ــدازه روی ــد و ان ــن ح ــیارکهایی در ای ــی کشــف س ــور کل ــه ط ب
ــا آن برخــورد مــی  ــور کــرده و ب نیســت و حتــی برخــی از آنهــا از اتمســفر زمیــن عب

ــت. ــادی اس ــدودی غیرع ــا TC۲5 ۲015 تاح کنند.ام
ایــن ســیارک بــه رغــم انــدازه کمــی کــه دارد یکــی از درخشــان تریــن اجــرام فضایــی 
نزدیــک بــه زمیــن محســوب مــی شــود کــه تاکنــون محققــان موفــق بــه کشــف آنها 

شــده اند.
ــا  ــی کــه ب ــده ایــن ســیارک امــکان مطالعــه دقیــق آن را درحال ــره کنن روشــنایی خی
ــه  ــرد ب ــور مــی ک ــن عب ــری زمی ــه 1۲۸ هــزار کیلومت ــده از فاصل ــره کنن ســرعت خی
محققــان مــی دهــد. ایــن فاصلــه درحــدود یــک ســوم فاصلــه زمیــن تــا مــاه اســت.
ــیار  ــا بس ــک ام ــیارک کوچ ــن س ــا ای ــط ب ــفیات مرتب ــه کش ــد ک ــان امیدوارن محقق
درخشــان راه را بــرای آنهــا در شــناخت هرچــه بهتــر اجــرام فضایــی بزرگتــری از ایــن 

ــازد. ــوار س ــت هم دس
ــر  ــوان جــرم فضایــی محســوب مــی شــود کــه مقادی ــه عن ســیارک TC۲5 ۲015 ب
قابــل توجهــی از ســیلیکات در خــود دارد. ایــن دســته از اجــرام فضایــی در دماهای بســیار 

باالشــکل مــی گیرنــد.

دانشمند آمریکایی پیش بینی کرد؛

احتمال طوفان خورشیدی 
در سال ۲۰۲۰ میالدی

دانشــمند آمریکایــی پیــش بینــی مــی کنــد در ســال ۲0۲0 میــادی یــک طوفــان خورشــیدی اتفــاق 
خواهــد افتــاد کــه احتمــاال بــه قطــع ســرویس هــای اینترنتــی و مخابراتــی منجــر مــی شــود. 

پیــت رایلــی دانشــمند ارشــد موسســه »علــوم پیــش بینــی« در ســن دیــه گــو کالیفرنیــا پیــش بینــی 
کــرده اســت 1۲ درصــد احتمــال دارد تــا پایــان دهــه میــادی کنونــی طوفــان خورشــیدی در زمیــن 

اتفــاق بیافتــد.
دانشــمندان هشــدار داده انــد، چنیــن میــزان احتمالــی باالســت و ایــن طوفــان خورشــیدی احتمــاال 
قدرتــی بــه انــدازه طوفــان »کارینگتــون« خواهــد داشــت کــه در ســال 1۸5۹ میــادی اتفــاق افتــاد.

ــی از   ــود کــه شــفق جنوب ــد ب ــان قدرتمن ــاد چن ــاق افت ــل اتف ــان خورشــیدی کــه 150 ســال قب طوف
منطقــه کوئینزلنــد در اســترالیا قابــل مشــاهده بــود. امــا امــروزه بــا توجــه بــه آنکــه جهــان بــه شــدت 

وابســته بــه فنــاوری اســت، تاثیــرات چنیــن طوفانــی ســهمگین خواهــد بــود.
طوفــان هــای خورشــیدی چنــان قدرتــی دارنــد که مــی تواننــد فنــاوری هــا را در جهــان ویــران کنند. 
زیــرا اشــعه هــای خورشــید کــه بــه زمیــن مــی خورنــد، بــه گرمتــر شــدن الیــه خارجــی اتمســفر و در 

نتیجــه منبســط شــدن کــره زمیــن منجــر می شــوند.
در ایــن حالــت ســیگنال هــای ماهــواره ای بــرای راهیابــی بــه اتمســفر منبســط شــده زمیــن، دچــار 
مشــکل مــی شــوند. در نتیجــه خدمــات اینترنــت، جــی پــی اس، ماهــواره هــای تلویزیونی و ســیگنال 

موبایــل قطــع خواهــد شــد.
 عــاوه برایــن مــوارد طوفــان خورشــیدی بــه افزایــش قــدرت میــدان مغناطیســی زمیــن منجــر مــی 
شــود. در ایــن حالــت میــزان الکتریســیته موجــود در شــبکه هــای توزیــع و انتقــال بــرق بیشــتر مــی 

شــود و احتمــال انفجــار نیــروگاه هــای بــرق نیــز وجــود دارد.

»وال« با ۱۰ هزار میلیارد ستاره؛

کشف یک ابر خوشه پشت خورشید
 

ــام »وال« پشــت  ــه ن ــه ب ــک ابرخوش ــد ی ــده ان ــه ش ــی متوج ــه تازگ ــان ب ــتاره شناس س
کهکشــان راه شــیری قــرار دارد کــه حــاوی چنــد خوشــه کهکشــانی اســت. هرکــدام از 

ــد.  ــا هــزاران کهکشــان در خــود دارن ــن خوشــه هــا صدهــا ی ای
 Royal Astronomical Society ــریه ــاره در نش ــن ب ــی در ای ــق کامل تحقی

منتشــر شــده اســت.
ــر خوشــه را کشــف  ــی ایــن اب ــاون در آفریقــای جنوب ســتاره شناســان دانشــگاه کیــپ ت
کــرده انــد. »وال« یکــی از عظیــم تریــن احجــام فضایــی در جهــان شــناخته شــده مــا بــه 
حســاب مــی آیــد. تخمیــن زده مــی شــود هــزار تــا 10 هــزار میلیــارد ســیاره نیــز در آن 

وجــود داشــته باشــد.
رنــه کــران کــورت وگ یکــی از دانشــمندان فیزیــک ســتاره شناســی و شــرکت کننــده 
در ایــن تحقیــق مــی گویــد: بــاور نمــی کــردم چنیــن خوشــه عظیمــی را کشــف کنیــم.

محاســبات محققــان نشــان مــی دهــد ایــن ابرخوشــه ۸00 میلیون ســال نــوری از مــا دور 
اســت و بــا ســرعت 1۸ هــزار کیلومتــر در ثانیــه از مــا دور مــی شــود.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

شکســت بــزرگ اروپــا در فرونشــاندن نخســتین مریخ نشــین ایــن قــاره، کشــورهای این بخش 
دنیــا را بــه تکاپــو واداشــته تــا در مأموریــت فضایــی آتــی احتیــاط بیشــتری به خــرج دهند. 

ــد راکــت  ــر یــک فرون ــورد ExoMars را ســوار ب ــخ ن ــا قصــد دارد در ســال ۲0۲0 مری اروپ
ــد. ــخ کن ســاخت روســیه راهــی فضــا و در نهایــت مری

امــا شکســت بــزرگ ایــن قــاره در فرونشــاندن »شــیاپارلی« یعنــی نخســتین مریخ نشــین اروپا 
تردیدهــای زیــادی را درخصــوص موفقیــت مأموریــت بعــدی قــاره ســبز در اعمــاق فضــا ایجــاد 

کرده اســت.
نقــص فنــی در عملکــرد سیســتمهای رایانــه ای شــیاپارلی موجــب برخــورد شــدید آن با ســطح 

مریــخ و از هــم فروپاشــیدن آن در ســیاره مرموز شــد.
حــاال خبــر مــی رســد کــه وزرای اروپایــی بــه زودی در لــوزان ســوئیس گــرد هــم مــی آینــد تــا 
دربــاره تخصیــص 400 میلیــون یــوروی دیگــر بــه بودجــه ایــن مأموریــت تصمیم گیــری کنند.
ــورد  ــخ ن ــل مری ــرای تکمی ــه بیشــتری ب ــه بودج ــا( ب ــا )اس ــوردی اروپ ــع آژانــس فضان در واق
ExoMars نیــاز دارد تــا بتوانــد آن را در آگوســت ســال ۲0۲0 و بــر اســاس برنامــه ریزیهــای 

از قبــل صــورت گرفتــه راهــی فضــا کنــد.
ایــن مریــخ نــورد ۹ مــاه در راه مریــخ خواهــد بــود و قــرار اســت پــس از اســتقرار در ســطح ایــن 

ســیاره بــه حفــاری در عمــق ۲ متــری آن بپــردازد.
جســتجو بــرای کشــف نشــانه هایــی از حیــات و فعالیتهــای میکروبــی در گذشــته و حــال مریخ 

مهمتریــن بخــش از مأموریــت ایــن مریــخ نــورد محســوب می شــود.

چالش جدید اروپا برای رسیدن به مریخ

ــد دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا نشــان مــی دهــد  تحقیــق جدی
احتمــاال مریــخ هــم ماننــد زمیــن بــا تغییــرات آب وهوایــی در 
نتیجــه افزایــش قابــل توجــه گازهــای گلخانــه ای مواجه شــده 

اســت. 
ایــن تغییــرات در 3.۸ میلیــارد ســال قبــل بــه ایجــاد دره هایــی 

عمیــق در ســیاره ســرخ رنــگ منجــر شــده اســت.
ــه  ــی ب ــر آب و هوای ــاد دانشــمندان چرخــه هــای تغیی ــه اعتق ب
طوالنــی تــر شــدن بــازه هــای گــرم ســیاره منجــر شــده، بــه 
ــه 10 میلیــون  ــن دوره هــا ب ــات طــول ای طوریکــه گاهــی اوق
ــرای  ــن ترتیــب آب کافــی  ب ــه ای ســال مــی رســیده اســت. ب
ــع مــی شــده  ــه هــای عمیــق تجمی ــان یافتــن در رودخان جری

ــت. اس

تحقیقات پیشـین حاکـی از آن بود که احتماال برخـی از این دوره 
هـای گرم شـدن مریـخ از تاثیر یک شـهاب بـه وجود آمـده اند. 
اگـر ایـن رونـد درسـت باشـد، دوره هـای گـرم  احتمـاال  مدت 
زمـان کوتـاه تـری ادامه مـی یافتند. امـا اکنـون دانشـمندان در 
ایـن باره شـک دارند کـه این دوره هـای گرما بـرای تولید میزان 

کافـی آب بـرای خلـق  دره هایی چنیـن عمیق کافی باشـد.
ــن شناســی  ــم کســتینگ یکــی از اســتادان زمی  پروفســور جی
در دانشــگاه پنســیلوانیا و مولــف ایــن تحقیــق مــی گویــد: بایــد 
ــه اعمــاق ســیاره  ــد ب ــا بتوان ــارد ت ــاران بب ــون هــا ســال ب میلی
ــه هــای ناشــی از آتــش  نفــوذ کنــد.در مقابــل گازهــای گلخان
فشــان هــا در اتمســفر تجمــع مــی کننــد و بــه خنــک شــدن 
مــواد مــذاب منجــر مــی شــدند. در ایــن حالــت معمــوال بــارش 

مقادیــر کانــی از ایــن گازهــا را از بیــن مــی بــرد.
امــا چــون در ســال هــای اولیــه تشــکیل مریخ، ایــن ســیاره آب 
و هــوای ســردی داشــته، احتمــاال بــارش هــم کمتر بوده اســت. 
بنابرایــن رونــد پاکســازی گازهــای گلخانــه ای بــا بــاران مــدت 

زیــادی ادامــه نیافتــه اســت.
اکنــون دانشــمندان بایــد دریابنــد آیــا گاز دی اکســید کربــن و 

هیــدروژن در مریــخ تولیــد شــده اســت یــا خیــر.

تحقیقات نشان می دهد؛

مریخ هم دستخوش تغییرات آب و هوایی شده 

مکانی برای فرود فضانوردان؛

کشف دریاچه یخ زده در زیر 
»دشت بهشت« مریخ

 

ــوان آن را  ــد کــه مــی ت ــر داده ان دانشــمندان از کشــف منطقــه ای منحصربفــرد در مریــخ خب
بهشــت فضانوردانــی دانســت کــه در آینــده راهــی ایــن ســیاره مــی شــوند. 

 Utopia Planitia در عــرض جغرافیایــی میانــه شــمالی مریخ منطقــه وســیعی موســوم بــه
وجــود دارد کــه معنای آن »دشــت بهشــت« اســت.

کشــفیات جدیــد دانشــمندان نشــان مــی دهــد ایــن منطقــه وســیع احتمــاال در آینــده یکــی 
ــفر  ــه س ــد ب ــوردی عاقمن ــهای فضان ــوردان و آژانس ــر فضان ــورد نظ ــق م ــن مناط از مهمتری
بــه مریــخ خواهــد بــود. بــه عقیــده آنهــا دشــت بهشــت مریــخ مکانــی ایــده آل بــرای فــرود 

نخســتین ســری از فضانــوردان در ایــن ســیاره خواهــد بــود.
تحقیقــات جدیــدی انجــام شــده کــه نشــان مــی دهــد در زیــر ســطح ایــن منطقــه از مریــخ 
ــرد.  ــدا ک ــل توجهــی آب در آن پی ــوان حجــم قاب ــی ت ــه م ــود دارد ک ــخ زده ای وج ــه ی دریاچ
 Lake Superior دانشــمندان تخمیــن مــی زننــد بزرگــی ایــن دریاچــه بــه انــدازه دریاچــه

در آمریــکای شــمالی باشــد.
ــرفته  ــزات پیش ــتفاده از تجهی ــا اس ــن و ب ــخ از روی زمی ــخ زده در مری ــه ی ــن دریاچ ــف ای کش
SHARAD و همچنیــن مدارگــرد شناســایی کننــده مریــخ )MRO( صــورت گرفتــه اســت.
رســوبات مربــوط بــه ایــن دریاچــه یــخ زده در حــد فاصــل خــط اســتوای مریــخ و قطــب شــمال 
ایــن ســیاره شناســایی شــده اســت. تصــور مــی شــود ضخامــت ایــن دریاچــه یخــی ۸0 تــا 1۷0 
متــر باشــد و جالــب اینکــه تحقیقــات دقیــق دانشــمندان نشــان می دهــد بیــن 50 تــا ۸5 درصد 

آن را آب یــخ زده تشــکیل مــی دهد.
ایــن تحقیقــات همچنیــن نشــان مــی دهــد الیــه ای از خــاک بــه ضخامــت یــک تــا 10 متــر 

ــانده  است. روی آن را پوش
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